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என� இ�தி நா�க – ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க: ஐய� 
தமிழ�ழ ம�க வி தைல� கழக# (PLOTE) எ$ற நா$ 
சா�'த அைம�) ெபய� +�ட�ப�ட பி$ன�, எ#ம�தியி� 
பல ,ர-பா க உ/வாகி$றன. 0'தர#, உமா 
மேக1வர$, க-ண$, ச'ததியா� ஆகிேயா4$ ஆதி�க# 
அதிக4�கிற�. அவ�களி$ த$னி7ைசயான ேபா�8க 
பல உ��பின�கைள விர�தி�8 உளா�8கிற�. அழக$, 

ெந�ேபாலிய$ ேபா$ேறா� ஏ:கனேவ விலகியி/'தன�. 

சா'த$, நா$, நாகராஜா, ரவி, 8மண$ ஆகிேயா� தமிழ�ழ 
ம�க வி தைல� கழக�தி� உ�க�சி� ேபாரா�ட# 
ஒ$ைற ,$ைவ�8# நிைலயி� காண�ப�ேடா#. 

அ70 ஊடக# ஊடான ெகாைக� பிர7சாரமாக� 
ப�தி4ைக ெவளியிட ேவ- # எ$�# ம�க 

அைம�)�கைள உ/வா�க ேவ- # எ$�# ெபா�வான ,>�களாக இய�க�தி$ 
அைன�� உ��பின�களா?# ஏ:��ெகாள�ப�>/'த�. அேத ேவைள இரா@வ� 
தா�8த�கைளA# ேம:ெகாள ேவ- # எ$ற க/��# யாரா?# நிராக4�க�படவி�ைல. 

பி$னதாக உமா மேக1வர$, 0'தர#, க-ண$ ஆகிேயா� இரா@வ� தா�8த�க ம�திய 
8Bவி$ ,>வி$றிA# ேம:ெகாள�படலா# எ$ற க/�ைதA# ,$ ைவ�க இ� எம�8 
ம�தியி� விவாதCகைள ஏ:ப �தியி/'த�. எ-ப�களி� களி� ஏ:ப�ட பிழ�க 
,ர-பா க எ$பன அைன��� ேபாராளிக ம�தியி?# ெவ��ைபA# விர�திையA# 
ஏ:ப �தியி/'�. இ'நிைலயி� ஒ/ உடன>யான எதி��ைப யா/# ெத4வி�கவி�ைல. 

ம�க அைம�)�கைள உ/வா�க எ-ணிய எம� ேநா�கCக திைச மா�கி$றன. 

,தலாளி��வ நி�வன வ>விலான அைம�ைப ேநா�கி7 ெச�?# நிைலைய� பல/# 
அவதானி�ேதா#. ம�களி� தCகியிராத எம�8 ம�தியி�, உ��பின�கைள� பராம4�க�#, 

இய�க�ைத வி4�ப �த�# பண�தி:கான ேதைவ அதிக4�கிற�. அDேவைளயி� 0'தர# 
ஊடாக வ� �ேகா�ைட� தபா� நிைலய�தி$ பண�ைத� ெகாைளயி வத:கான 
தகவ�க கிைட�கி$றன. 

வ� �ேகா�ைட தபா� நிைலய�ைத� ெகாைளயிட உமாமேக1வர$, 0'தர#, ரவி 
ஆகிேயா� ெச�கி$றன�. 

)ள� இய�க# நிகE�திய ,தலாவ� இரா@வ நடவ>�ைகயாக அதைன� க/தலா#. 

ஏற�தாழ ஒ/ ல�ச# FபாG வைரயி� ெகாைளயிட�ப கிற�. இ�தா�8த� 8றி�� 
,$H�>ேய ம�திய 8Bவி:8#, ஏைனய உ��பின�கI�8# தகவ� 
ெத4வி�க�ப�>/'த�. 

இத$ பி$னதாக 0'தர,# உமா 
மேக1வரJ# வ�னியா ெச$ற ேவைளயி� 
ஒ/ ெபாK1 உ�திேயாக�தைர� 
ெகாைலெசG� அவர� ��பா�கிைய� 
ைக�ப:றின�. இ'த7 ச#பவ# ம�திய 
8Bவி:8� ெத4வி�க�படவி�ைல. சில 
காலCகளி$ பி$னேர இ� 8றி�� நா# 
அறி'� ெகா-ேடா#. 

0'தர# ம:�# உமா மேக1வர$ தைலைம 
வகி�த தமிழ�ழ ம�க வி தைல� கழக,# 

தவறான வழியி� ம�க ெதாட�ப:ற அவ�களிலி/'� அ$னிய�ப�ட ஆAத� 
ேபாரா�ட�ைதேய ,$ென �பதான ேதா:ற# ஒ$� உ/வாகிற�. நா# எத:காக பிரபாகர$ 
8Bேவா  ,ர-ப�ேடாேமா அேத திைசயி� நா,# பயணி�பதாக உண�கிேறா#. 

ெபா� வா�ெக �)�க நட'த ேவைளகளிெல�லா# அைனவ4?# அதிகமாக வா�8கைள� 
ெப:றவ/# அைனவர� அபிமான�ைத� ெப:றி/'தவ/மான சா'த$ இய�க 
ேவைலகளிலி/'� விலகி7ெச$�வி கிறா�. அவைர� ெதாட�'� 8மணJ# 
ஒ�Cகி�ெகாகிறா�. 

சா'த$ ெகாB#பி:87 ெச$� ெசா'த வாE�ைகயி� ஈ பட, 8மண$ தன� ஊ/�8� 
தி/#பி7 ெச$�வி கிறா�. 

இவ�க ெச$றபி$ன�, உமா மேக1வர$, க-ண$, 0'தர#, ச'ததியா� ேபா$ேறா4ட# 
தவ�க 8றி�� நாகராஜா, ரவி, நா$ ஆகிேயா� விவாதி�கிேறா#. 

உமா மேக1வரைன� ெபா��தவைர இட�சா4 அரசியலி� எ'த ஆ�வ,# ெகா-டவராக 
இ/'ததி�ைல. ஒG�கிைட�8# ேநரCகளி�, க�கியி$ ெபா$னியி$ ெச�வ$ ேபா$ற 
L�கைள� ப>�8# உமாமேக1வர$ தமிழ� வி தைல� H�டணி அரசியலி$ வ$,ைற� 
ெதாட�7சியாகேவ காண�ப�டா�. 0'தர�தி:8 ஆர#ப காலCகளி� சில இட�சா4களி$ 
ெதாட�)கMடாக சில விடயCகைள� ெத4'� ைவ�தி/'தா�. அத:8 ேம� ,:ேபா�8 
அரசியைல ேநா�கிய எ'த நக�ைவA# அவ� ேம:ெகா-டதாக� ெத4யவி�ைல. பல 
ச'த��பCகளி� Nய இரா@வ வழி,ைறைய உமாமேக1வர$ க-ண$ ஆகிேயாேரா  
இைண'� ,$னிைல�ப �தினா�. 

க-ண$ ம:�# ச'ததியா� ேபா$ேறா� Hட ம�களைம�)�க 8றி�ேதா அவ:றி$ 
,�கிய��வ# 8றி�ேதா எ'த பிர�ைஞA# அ:றவ�களாகேவ காண�ப�டன�. 

தமிழ�ழ வி தைல� )லிகேளா  ந�-ட விவாதCக ேபாரா�டCகMடாக நா# ,$ைவ�த 
க/���கைள ஏ:��ெகா-டதாக� Hறிய உமாமேக1வர$, 0'தர# 8Bவின� அத:கான 
எ'த அ>�பைட நக��கைளA# ஊ�8வி�கவி�ைல. 
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ஆக, நா$, நாகராஜா, ரவி ஆகிேயா� எம� ெசய:பா கைள� ைகவி வதாக� 
த��மானி�கேவ->ய நிைல�8� தள�ப�ேடா#. நா# )ள� அைம�)ட$ ெசய:பா கைள 
இைடநி���வைத உமா மேக1வர$ 8Bவின/# மகிE7சிேயா  எதி��பா��தி/'தன�. 

இ�ேபா� ஒ/ )ற�தி� பிரபாகர$ சா�'த 8Bவின/# ம�)ற�தி� 0'தர#, 

உமாமேக1வர$ சா�'த 8Bவின/# இைடயி� நா,# எ$� நிைல உ/வாகிவி�ட�. 

இைதெய�லா# தவிர நாCக ேதட�ப கி$ற ேபாராளிக. 

நாJ# நாகராஜா�# சி��பி�>� ப8தியி� தைலமைறவாக வாEகிேறா#. அCகி/'� 
எதாவ� எ$றாவ� ஒ/ நா மா:றCகேளா  எ#ைமA# இைண���ெகாளலா# எ$ற 
ந#பி�ைகயி� வாE'ேதா#. உமா மேக1வர$, 0'தர#, க-ண$, ச'ததியா� ேபா$ற 
அைனவேரா # எம�8 ,:றாகேவ ெதாட�)க அ:�� ேபாயி/'தன. 

இேதேவைள பிரபாகரேனா  அவர� ,$ைனய 8Bவி� ெசய:பாட:றி/'த பல/# 
இைண'� ெகாகி$றன�. 

மேனா 83 களி$ ஆர#ப�தி� ெரேலா அைம�)ட$ இைண'� ெகா-டதாக அறி'தி/'ேத$. 

7# திகதி ஜனவ4 மாத# 1981 ஆ# ஆ-  8/#பசி�> எ$ற )றநக�� ப8தியி� நைக 
அட8பி>�8# கைடெயா$ற இய�க� ேதைவகI�காக பிரபாகர$, 8�>மணி ஆகிேயா� 
ெகாளயி கி$றன�. 

ந��ேவலி வCகியி� ெப/'ெதாைகயான பண�ைத� ெகாைளயி வத:கான ,$ 
தயா4�)களி� ஈ ப வத:காகேவ இ'த� ெகாைள 
நட�த�ப�டதாக Hற�ப�ட�. அ'த� ெகாைளைய எதி���� 
ேபாரா>ய ெபா�ம�களி� இ/வரான ஐயா��ைர 8ேல'திர$ 
எ$ேபா� ஆAத#த4�த ேபாராளிகளா� ெகாைலெசGய�ப�டன�. 

த#ைம� கா�பா:றி� ெகாளேவ இ'த� ெகாைலகைள 
ேம:ெகா-டதாக� பி$னதாக அவ�க Hறின�. 

“த#ைம� கா�பா:றி� ெகாவத:காக” எ$ற தைலயCக�தி� 
ம�கைள� ெகா$� ேபா�ட ,தலாவ� ெவளி�பைடயான தா�8த� 
இ� தா$. இ'த� தா�8தலி$ பி$னணியிலி/'த அரசிய� 
,ளிவாG�கா� வைர ம�கைள அைழ�� வ'தி/�கிற�. 

அC8# ேபாராளிகைள� கா�பா:�வத:காக ம�க 
பலிெய �க�ப>/�கிறா�க. 

இேத கால�ப8தியி� ெசய� வ �ரனாக� த$ைன ஆ�ெகா-டதாக� பிரபாகர$ 
Hறி�ெகாI# ெச�>ைய� பிரபாகரJ#, 8�>மணிA# இைண'� 0� �ெகாைல 
ெசGகி$றன�. 

8/#பசி�> ெகாைள நிகE'� P$� மாதCகளி� 25.03.1981 அ$� ந��ேவலி வCகி� 
ெகாைள தி�டமி�  நட�த�ப கிற�. 8�>மணி தைலைமதாCகிய இ'த� தா�8தலி� 
பிரபாகரJ# பCெக �தி/'தா�. 7.9 மி�லிய$ FபாG. பண�ைத அவ�க ெகாைளயி�ட 
ேபா� ,B இலCைகAேம ஒ/கண# அதி�7சியி� ஆE'த�. பல� “ெப>ய” ெவ$றதாக� 
ேபசி�ெகா-டா�க. 

ந��ேவலி வCகி� ெகாைள உ�பட அைன��� தா�8த� நடவ>�ைககளி$ ேபா�# 
பய$ப �த�ப�ட வாகனCக நா# தைலமைறவாக வாE'த இட�தி:8 மிக 
அ/காைமயிேலேய ைகவிட�ப�>/'த�. ஒDெவா/ தடைவA# பா�கா�)� பைடகளி$ 
ேத த�களிலி/'� த�பி�க ேவ->ய நிைல�8� தள�ப�ேடா#. இைவ அைன��# 
எ#மீதான எதி��)ண�வி� திடமி�  ேம:ெகாள�ப�டதா, இ�ைல த:ெசய� நிகE�களா 
எ$ப� 8றி�� ெதளிவ:றி/'தா?#, இலCைகயி� இனிேம� வாழ ,>யா� எ$ற 
நிைல�8� தள�ப�ேடா#. 

8ைற'தப�ச# த:காலிகமாகேவJ# பா�கா�)� காரணCகI�காக ெவளிேயற ேவ->ய 
நிைலலி/'ேதா#. 

ம�க திரளைம�)�களிலி/'� ஆAத�ேபாரா�ட�ைத� க�டைமக ேவ- # எ$ற க/�ைத 
,$ைவ�த ஒேர காரண�தி:காக நா# அJபவி�த �யரCக பல. இைவ அைன��# 
தமிழின�தி$ சாப�ேகேடா என �ய4� �வ-ட�- . 

நா# இலCைகயிலி/'� தைலமைறவாக எCகாவ� ெச�ல ேவ- மானா� தமிE நா  ஒ/ 
இல8வான வழி ம� ம�ல பா�கா�பான�# Hட. நா# இ'தியா ெச�வெதன ,>ெவ �த 
பி$ன� அழகைன� ெதாட�)ெகாகிேறா#. ச->லி�பாG ப8திகளி� தைலமைறவாக வாE'த 
ரவிையA# ெதாட�)ெகாகிேறா#. அவ/# எ#ேமா  இ'தியா ெச�ல வி/�ப# 
ெத4வி�த�#, நா# தமிE நா� �87 ெச�வத:கான ஏ:பா கைள ேம:ெகாகிேறா#. 

அழக$ ஊடாக அத:கான ஏ:பா க ேம:ெகாள�ப கி$றன. யாE�பண�திலி/'� 
தைலமைறவாகேவ Pவ/# ம$னா� ெச�கிேறா#. 

ம$னா4லி/'� அழக$ ஒBC8 ெசGத விைச�படகி� ராேம1வர# ெச�கிேறா#. 

,$ைனய காலCகளி� பல தடைவக தமிழக�ைத ேநா�கி7 ெச$றி/�கிேற$. இ'த� 
தடைவ எைதேயா இழ'த� ேபா$� உண�கிேற$. ந#பி�ைகேயா  படகி� ஏறிய நா�க 
ேபா$� இ/'ததி�ைல. என� ேதாழ�க, இலCைக அரசி$ அட�8,ைற,நா$ ேநசி�த 
ம�க, நா$ ேத�'ெத �த ேபாரா�ட வழி,ைற, நாJ# இைண'� வள��ெத �த 
ேபாரா�ட# அைன�ைதAேம ம$னா� கைரேயார�தி� வி� 7 ெச�வதான உண�� 
ஏ:ப கிற�. 

எ$ேனா>ைண'த ேதாழ�க ம� ம�ல இ$J# சPக�தி$ சி'தைன ,ைறேயா  
ேபாரா>� �வ- ேபா8# ஆயிரமாயிர# ேதாழ�க ம-ேணா  ம-ணாக மரணி��� 
ேபாயி/�கிறா�க. ஆயிJ# நா$ சா�'த காலக�ட# ேபாரா�ட�தி$ திைச வழிA# அணி 
ேச��ைகA# ெதளிவாக� ெத4'த வரலா:�� ப8தி. இனிெயா/வி� ெவளியான என� 
ெதாட4$ ஊடாக அ�காலக�ட�தி$ ேபாரா�ட அரசிய� அைசவிய�க�ைத 
ெவளி�ெகா- வர ,ய:சி��ேள$. L?/வி� ெவளியா8# ேபா� அதைன ேம?# 
ெசBைம�ப �த ,ய:சி�கிேற$. 

,ளிவாG�காலி� ,>'�ேபான ேபாரா�ட�தி$ ஆர#ப காலCகளி� எ$ேனா>ைண'த 
ப8திக இ�ேதா  நிைறவைடவகிற�. 

'றி�): ேமலதிக ஆவண-க.ட% அ/0 1லாக ெவளிவரவரவி�3'4 இ� 
ெதாட�,இ%54 சில பதி�களி% பி%ன� $6��4. அ7த3 கால ெவளி3' 
க�8ைரயாள� ஐய9% ேந�காண� ஒ%ைற ெவளியிட ஆேலாசி��ேளா4. இ7த 
ேந�காணலி% ஒ� ப'தி அ/0�பதிவா'4  1லி% பி%னிைண�பி;4  இனிெயா�வி;4  

சில நா�களி� பதிய�ப84. இனிெயா� வாசக�க, ஆ�வல�க, பைட�பாளிக இ7த 
ேந�காண;3கான வினா3கைள இ-ேக பி%<�டமாக� பதிவிடலா4. 

Recent Topics Most Viewed Most Discussed
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ஊடகவியலாள�கைள மிர�>ய ஊடக��ைற 
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யாE.வச'த)ர�தி� ம�க மீ8>ேயற 
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சக ேபாராளிகIடனான என� அJபவ� 
8றி�)க - ஈழ�ேபாரா�ட�தி� என� 
பதி�க : ஐய� (பாக# ஒ$ப�) discussed 125 

times

மீ- # ஒ/CகிைணA# வி தைல� 
)லிக- 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
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இ$ைறய ெசGதிக 

இல�கிய#/சினிமா 
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ெதாட9%  $%ைனய பதி�க…… 
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பாக# 
19

பாக# 
18

பாக# 
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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

186 Comments 

Posted on 09/22/2010 at 10:23 pm  

ச'ததியா/�8 இட�சா4 ேபா�8 இ�ைலெய$பைத ஏ:�ெகாள ,>யா�. 

ெத$ ஆபி4�க ேதசிய காCகிரஸி� த:ேபா� இயC8# பய1(0மதி) எ$ற 
கிழ�கிலCைக ேபாராளி ப:றி ஐய� ஏ�# 8றி�பிடவி�ைல 

Reply

mamani 

Posted on 09/23/2010 at 1:12 am  

பய1 கிழ�கிலCைக ேபாராளி அ�ல.தி/ேகாணமைலயி� 
சா1 அ$ரனியி$ ஆசி4யராக இ/'தவ�.பி$ ஆபி4�க 
ஆசி4ய� ெதாழி?�8 அI�ப� ,ஆபி4�க ேதசிய 
காCகிரஸி� இைண'� ேவைல ெசGதா�.அவ4ட# ஈழ� 
ேபாரா�ட�தி� இைண'� ெசய�ப #ப> அைழ�) வி�ட 
ேபா�,தன� பணி ெப4ெதன� )கEபா>� க>த# வைர'தா�. 

ச'ததியா� க-ணா> ேபா வதா�,அவர�( ச'ததியா/�8 
இட�சா4 ேபா�8?)வா�8�ேபா�8 ம:றவ�களா� அறி'� 
ெகாவ� மிக� க>னேம. 

அGய/�8 ம�திய 8B,ச�தியேசாதைன,ம�க 
அைம�),ேபாரா�ட# எ�லா# கடேலா #,கா�வாேயா # 
ேபாயி:�. 

அGயேர! உCகேளா  இ/'� இ$J# உயிேரா>/�8# 
ஒ/வைர� த$Jமா இைண�� எBத, உCகளா� ,>யாம� 
ேபாயி:�? 

Reply   

தமி=வாத4 

Posted on 09/24/2010 at 11:17 pm  

ஐய� சாதாரண நிைலயி�தா$ இ/�கிறா� 
அவரா� ஐேரா�பாவிலி/�8# 
ம:றவ�கைள ெதாட�) ெகாவதி� 
சிரமCக உளன. அ��ட$ சில� சில 
1தாபன ,>�கIட$ இ/�கிறா�க 
எDவள� Nர# ஐய/�8 ஒ��ைழ�) 
வழC8வ� எ$ப� ேகவி8றி. 
8றி�பாக ராகவ$ (எ) சிவ8மா� சி$ைனயா 
மகி'த அர0�8 எதிராக P70 விடேவ 
பய�ப கிறா�. பாலேமா�ைட சிவ# ேபாைத 
இ�லாதேநரCகளி� ேக�டா� ஏதாவ� 
ெசா�வா� ஆனா� அ� எ�ேபா� எ$ப� 
ஐய/�ெக�ப> ெத4A#. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/25/2010 at 8:56 am  

ஐய� சாதாரண 
நிைலயி�தா$ 
இ/�கிறா� ” எ$றா� 
நாகராஜா எ$ன க�பலா 
ஓ� கிறா�? அேத ஊ4� 
அ��# ஆ� மயி?�8 
அ�பா� அசாதாரண 
நிைலயி�தா$ 
இ/�கிறா�.ம:�# ரவி
(ச->லி�பாG 
பரா) ,ராகவ$,கலாபதி 
ல-டனி�,8ல# 0விசி� 
உளன�.. யா/# 
யா/�8# பய�பி கிற 
+Eநிைலயி� 
இ�ைல.)1பராசா 
பாணியி� வரலா� 

Sri 

பதி�த வ >.? த�மலி-க4 : ைச.கி-@லி 
ேகாம@ (8)

xxx: dear ethirvaatham I will ask a simpler 

question.... 

க�நாடக இைச தமிழிைசேய 
(இ�தி�பாக4) : T.ெசள7த� (37)

Ramea: பா��பன�க ம�கI�8� 
ேதைவயானவ:ைற�... 

சCகர$: எCேக இள,/8 
ேபாGவி�R�கள.? 

யா= ெபா� 1லக�� சி-கள� 
பயணிகளி% வ%$ைற : சிவஞான4 
க6த4 (1)

yappanaya: இ� எ$ன? இைதவிட� 
ெப4ய விடய#... 

தமி=� ேதசிய $#ேபா3' வாத4(2) – 

ஆ#றலி% வைரயைற : விஜC (16)

Fப$: உ-ைம! இ� ஒ/ ேசா��� 
ப/�ைக�8# உதவா� ஒ/... 

Thiyagini: Fப$ உCகI�8 எ�லா# ஏக 
வசன�தி� தா$... 

உ-ைம: தமிE ேதசிய�ைத ,ளி 
வாG�காலி� நிைல நி��தி... 

Fப$: ஓேக! வி0வி$ ெகாைல 
‘)லி�8’... 

ranjini: //கிளிெநா7சி – 10# வாG�கா� 
ெச$றி/'ேத$.... 

siva: இ$� அரசிய� ப:றி7 சி'தி�8# 
ஒDெவா/வ/#... 

kariyavan: Fப$, ஐ�கிய ,$னணிA# 
ஒ:�ைமA#... 

thiyagini: வி1வான'தேதவைன� 
)லிகI�8 ஆ�கா�>�... 

Fப$: வி0ைவ எத:8 இCேக 
இB�கிறாG?.. 1985 யாE... 

தமி= ேதசிய3 D�டைம�பின� 
எத#காக $%நி%� ேபசி 
வ�கி%றன�? (14)

Kumar: vanniyan, உ#ைம நிைன�க 
ப4தாபமாக இ/�கிற�. 

vanniyan: வ$னி� )லி , வ$னி� )லி 
எ$� வாG�8 வாG... 
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எB�வதினா�தா$ 
ஒ��ைழ�) 
வழCகபடவி�ைல? . 

இவ�க எ'த 
1தாபன�தி$ ,>��8 
க� �ப�டவ�க அ�ல 
8றி�பாக 8ல# 
ஒ��க�ப�  
ஒ�Cகியி/�கிறா�.பாலேமா�ைட 
சிவ# ெபா�வாக ந�ல 
மJஷ$ ெசGத 
தவ�கைள நிைன�� 
உளVதியா 
பாதி�க�ப� ளா�.P��தி 
அய� வாB# அேத 
ேதச�தி�,ஒ��8�)றமாக 
ேச4யி� 8>ைசயி� 
வாEகிறா�. சாதாரண 
நிைல எ$பத:8 எ$ன 
அ��த# மாமணி? உ �த 
உைடAட$ படேகறி வ'த 
நிைலயிலா ஐய� 
இ/�கிறா�? 

Reply   

Posted on 

09/25/2010 at 10:47 am  

இDவள� 
ேப0# 
சிறி 
அவ�கேள, 

உCகளா� 
,>யாைத 
ஒ$�# 
நா$ 
ேகாரவி�ைல. 

ஐய� 
எBதிய 
இ'த 
ெதாடைர 
8ல�திடேமா 
அ�ல� 
ராகவனிடேமா 
எ �� 
ெச$� 
அத$ 
தவ�க 
அ�ல� 
ேச��ைககIட$ 
மீ- # 
இனிெயா/வி:8 
அJ�பினா� 
ெவளிவ/# 
)�தக# 
ஓரள� 
சீராக 
இ/8ம�லவா? 

ந�Cக 
0வி1, 

ல-ட$ 
கேரா 
ெச�ல 
,>யாதரவாக 
இ/�கமா�R�க 
என 
ந#)கிேற$. 

 

mamani 

Posted on 

09/25/2010 at 11:30 am  
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உ�பி�லா� 
ப-ட# 
8�ைபயிைல 

 

Posted on 10/22/2010 at 10:03 am  

/8றி�பாக ராகவ$ மகி'த 
அர0�8 எதிராக P70 
விடேவ 
பய�ப கிறா�/.மாமணி 
இ'த 
இைண�ப�பா/Cக.http://www.dantv.tv/arch_arasiyalkalam.html

Reply   

sivam 

Posted on 

10/22/2010 at 7:19 pm  

அடடா! 
P70 
ம� ம�ல,ஏ�ப,#
வி�றா�.இ�லாத 
)லிகளா� 
இவ� 
,க# 
கா� கிறா�.76 

இலி/'� 
இலCைக 
அரசா� 
ேதட�ப�டவ�,எவர� 
ம$னி�பா� 
இவ� 
,க# 
கா� கிறா�? 

ராகவ$ 
எ$ற 
ேபைர� 
N�கி 
நி��தி 
,க# 
கா� வ� 
ஏேனா? 

ெபாGைமA#,)ற,�8#
 

ெந�Eசி 

Posted on 09/23/2010 at 2:42 pm  

0மதி எ$� அைழ�க�ப�ட கிற�1�தவரான பய1 வலிகாம# 
ேம:ைக ேச�'தவ�. அவ/ைடய பணி ெப4�தா$. அவ� ஓ� 
சிறிய வ�ட�தி:8 இ�லாம� ெவளியிலி/'� ஆபி4�க 
ேதசிய காCகிரஸி� இைண'� எம�� ஈழ� 
ேபாரா�ட�தி:8# தன� பCகளி�ைப வழCகியி/'தா�. 

அவைர, அவ4$ ெதாட�)கைள ச4யான வழியி� பாவி�காத� 
எ#மவ� சில4$ பிைழகேள. ஆனா� அவ4$ ெதாட�ைப சில� 
பாவி�ததாேலேய ெத$ஆபி4�காவி� இ$� காX$ற� 
H>யதாக இ/'ததாக அறிய�H>யதாக இ/'த�. ேம?# 
ஆபி4�க ேதசிய காCகிரஸி� அவ� ஓ� ,�கிய 
உ��பினராவா�. 

ஐய� அவ�க இ�ப> சிலைர, சிலவ:ைற வி�>�டா�. ஆனா� 
ஒ�  ெமா�த�தி� ஐய� அவ�களி$ பதி� 
வரேவ:�க�த�க�. இ� ஓ� அவ4$ அJபவ�தி$ பதிேவ… 

இ� ஓ� ஆர#பமாக� #. L?/வி� ெவளிவ/#ேபா� 
வி�ட� எ�லாவ:ைறA# ெதா8�� ெவளியி வா� என 
எதி�பா��ேபா#. இத:8 ச#ப'த�ப�டவ�க ஒ�தாைசயாக 
ெகா �க ேவ->ய தகவ�கைள ெகா �தா� அவ/�8# 
உதவியாக இ/�8#. 

- அெல�1 இரவி 

alex.eravi@gmail.com
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Reply   

Posted on 09/23/2010 at 3:10 pm  

எதி�பா��ேத$ எC ேக நம� தகவ� 
களYஜிய�ைத� காணவிைலேய எ$Z, 

அ>�க> வ'� ,க�ைத� கா� Cக. 

Reply   

THAMILMARAN 

Posted on 09/23/2010 at 7:21 pm  

0மதி எ$�………………………. 

பய1………………….. அவ� பணி எ$ன 
ெப4�? ெகா[ச# வி4வா அவி�  
விடலாேம.  

உM4� உழாத மா ….Hடார# 
க�ட�ப�டபி$ ெகா> பி>�க வ'த 
பCகளி�பா?  

அGய� இ/�ைகயி� அவ� எ��# 
ெசGதி/'தா� 
எBதியி/�பா�.தி/ேகாணமைல சிCகள� 
ெகா> எ4�ேபா  ஓ>யவ�தா$.ேநாகாம� 
Nர இ/'�,ெந#)ேகா� ைவ70,)ர�  
ப-@# )ல# ெபய� தமிழ�களி� 
ஒ/வ�………………….. 

Reply   

தமி=வாத4 

Posted on 09/24/2010 at 9:21 am  

எCகைள விட 0மதியி$ 
பCகளி�) 
பரவாயி�ைலதாேன 
தமிEவாத#. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/24/2010 at 2:38 pm  

உ� 
ெகாைலகநா����# 
ேபா� ம�னி�தி/�காம� 
இ/�பைத விட 
ேமலான�தாேன? ஐய� 
ப-ைண�8 ெபா�பா 
இ/'தவ�(காைல 
உணைவ ேபாராளிகI�8 
பCகி�  ெகா �ப� 
அ��# அதிக நா 
பா-தா$ காைலயி� 
வழCக�ப�ட�) ம:�# 
ப> ெசா�?#ப>யாக 
எ$ன ெசGதி/�கிறா�? 

தி�டமி # திறைமேயா 
ெசய� ப ��# 
திறைமேயா அவ4ட# 
……………………………………………………

Reply   

பாலாமணி 

Posted on 

09/24/2010 at 5:36 pm  

பாலாமண � 
ேபா$ற 
பலரா�தா$ 
பாழாG� 
ேபானாேனா 
தமிழ$? 

THAMILMARAN 
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,�ைடயி� 
மயி� 
) C8வ�, 

,ழCகா?�8# 
ெமா�ைட�8# 
,>70 
ேபா வ�.எ$Z#,இ$Z# 
எCகி/'தா?# 
த$ைன 
மா:றா 
தமிழ$. 

 

Posted on 

09/24/2010 at 8:04 pm  

தமிEமாற$ 
உCகள�ேபா$ேறா� 

தைலவைர 
N�கி 
தைலயிைல 

ைவ�� 
பல� 
வரலா� 
எBதியேபா� 
ெகா>ேயா  
தி4'த��க 
இ�ப 
அ� 
அ�'� 
ேபா70 
ஆகேவ 
ஐய/�8 
ஆலவ�ட# 
பி>ACேகா. 

 

பாலாமணி 

Posted on 

09/24/2010 at 10:49 pm  

ஐய4ட# 
தி�டமி # 
திறைமயி/'தி/'தா� 
தைலவ$ 
ஐய/�8 
ெபா�  
ைவ�தி/�பா�. 

 

mamani 

Posted on 

09/25/2010 at 1:50 am  

பாலரமனி 
கட�ள �$ 
அதிசய# 
எ$ப� 
இ�தா$.நம� 
ெகா> 
ந'தி� 
ெகா>தா$ 
நா# 
ஆலவ�ட# 
பி>�ப� 
ேகாயி�கள ��தா$,\ைஜ 
ெசGவ� 
அGயேர 
ஆக 

thamilmaran 
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இC ேக 
தவZ 
எC8# 
இ�ைல.அ'த� 
பர#ெபா/ேள 
எம�8� 
தைலவ� 
எ# 
ெதGவ# 
அவ� 
இ/�க 
நா# 
கலCக 
ேவ->யேத 
இ�ைல.பாலரமண� 
இ'� 
மத# 
எவைரA# 
வ:)Z��வதி�ைல

 

Posted on 09/22/2010 at 11:12 pm  

அயயா தன� பதிைவ,ேநாகாம� ஆர#பி�கேவ$>ய இட�திலார#பி�� 
,>�கேவ->ய இட�தி� ,>��ளா�.அ�சிய� சாண�கியJ�8 சபா1! 

சபா1!! 

Reply

selvan 

Posted on 09/23/2010 at 3:19 am  

என�8 ,B தி/�தி Yய4$ பதி�கைள வாசி�த�. ெத4'�# ெத4யாம?# பல 
விடயCக இ/'தன.அைவ ஓரளவி:8 த��க�ப�>/�கி$றன எ$ேற 
ெசா�லாலா#.மி8தி உமா�#,பிரபா�# உயி/ட$ தி/#பிவ'தா� தா$ 
ெசா�லலாம. 

Reply

rathan 

Posted on 09/23/2010 at 8:24 am  

ேந�காண?�கான என� ேகவி, 
)லிக ெதாட�பாக இ$� எ$ன நிைன�கிற��க? 

பிரபாகர$ தியாகியா �ேராகியா?? 

Reply

ranjini 

Posted on 09/24/2010 at 3:03 am  

பிரபாகர$ தியாகிA# இ�ைல �ேராகிAமி�ைல ெவ�# 
,�டா. 

Reply   

manithan 

Posted on 09/23/2010 at 10:49 am  

நா$ அறி'தவைரயி� ஜய� இ$�# Hட பிரபாவி$ த�விர விசிறி. பிரபா 
இற'�வி�ட ெசGதி அறி'� வாGவி�  அBததாக�# அறிகிேற$. 

Reply

proffessor 

Posted on 09/24/2010 at 11:03 pm  

வாGவி�  அBதா� ேநாG வி�  ேபா8# எ$� 
அBதி/�பா�.. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/27/2010 at 6:06 pm  

பா�றா மாமணி�8 அ� Hட ேபா/�க 
saravanan 
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,>யல 

Reply   

Posted on 09/27/2010 at 8:38 pm  

ஜா�ரா ம7சி ஜா�ரா 

Reply   

Vellian 

Posted on 09/23/2010 at 12:24 pm  

எ$ைன ெபா��தவைர )ள� 8#பைல�ப:றிய ச4யான சி�திரமாகேவ ஐய4$ 
பதி� அைம'தி/�கி$ற�. ஒேர 8ைற H தலான விவரணCகைள 
த'தி/�கலா#. )ள� உ-ைமயி� H�டணியி$ ெதாட�7சிதா$. ச'ததியா� 
இட�சா4ய�ல. யாE ம�தியதரவ��க�தி$ 
NGைமவாத�ைதA#,இல�சியவாத�ைதA# இட�சா4யமாக 
8ழ�பி�ெகா-டவ�. ெதாழி:சCகவாதேபா�8#,ஒரள� சPகஜனநாயக 
விBமியCகளி� ஆ�வ,# ெகா->/'தா� என Hற,>A#. எ-ப�களி� 
தமிழ�களி$ அரசிய�ேபாரா�ட�தி:8 ஊ�விைழவி�த�#, ம�கைளேமாசமாக 
ஏமா:றிய�# )ள� 8#பேல. )லிக தCக பாசிச அரசியைல 
ெவளி�பைடயாகேவ ேபசினா�க. )ள� ம�க ேபாரா�ட#,அைன�� 
அட�8,ைறகைளA# உைட�ெதறிேவா#,ேதசியவி தைலAட$ 
வ��கவி தைலையA# ,$ென ��ெச�?த�, எ$� கபடமாக ஒ/வைக 
ெவளாள ேசாசலிச# ேபசினா�க. உமா8#ப� )லிகளி$ இரா@வவாத�ைத 
விம�சி�� மா:�அரசியைல ,$ைவ�பதாக பாDலா கா�> சPக உண��ள 
பலைரA# ெப/'ெதாைகயான ம�தியதரவ��க இைளேயாைரA# உவாCகி 
ஒ/இைளயதைல,ைறையேய நாச�ப �தினா�க. இ�தியி� மிகேமாசமான 
இரா@வ �ைண�பைடயாக மாறி மனித�ப ெகாைலகளி?#, 

7Pகவிேராதநடவ>�ைககளி?# ேநர>யாகேவ ஈ ப�டா�க. )லிகளி$ 
அரசிய?�8 எதிரான மா:� அரசிய� ேபசிேயாைர எ�லா# சாதாரண ம�க 
“த-ணி ெதளி��” தளி ைவ�பத:8 )ள�>$ கபட�தன�தா� ஏ:ப�ட 
வ �#, )ள�>$ சரணாகதிA# ஓரள��8 கார-மாக இ/'தெதனலா#. 

0'தர�ைத ப:றி )ைனய�ப�ட ேபாலியான க:பைனகைள 0'தர�தா� 
வள��க�ப�டதாக Hறி�ெகா-ட வி0வாசிகளான 0ழி)ர# 8#ப� தCக 
நடவ>�ைகக Pல# தக��தா�க. 0'தர�தி$ அரசிய� ஆசா$ என 
Hற�ப�ட சீன சா�) ெபா��டைமக�சி 0�ரமணிய�தி$ ைம'தேன 0'தர# 
பைட�பி4� எ$ற ெபய4� அராஜக# )4'த மீரா$ மா1ர�. 

Reply

wicky 

Posted on 09/23/2010 at 1:51 pm  

ம�க வி தைல�கழக# ஒ/ தனி��வமான அரசிய� 
பாைதயி� பயண��த�ட$ சிற�பான )�தகCகளA# 
ெவள �யி�  ம�கள அரசிய� பாைதயி� வழிநட�திய�.எ�லா 
விடயCகள �?# ,$ேனா>யாக இ/'த ,8'த$ த$Jட$ 
இ/'தவ�களA# தன �8 உதவி )4'ேதாைரA# 
ச'ேதாச�ப �த ,ைன'�ேத அவர� பலகீனமாG அைம'� 
ேபான�.ச'ததியா/�8 ஈடான ஒ/ அரசிய� சி�தா'திைய 
உCகளா� கா�ட ,>Aமா?உமா மேக1வரன� ெதள �வான 
ேநா�8 யா4ட,# இ/'ததி�ைல.சிற'த ேபாராள �களாக 
ம�க வி தைல� கழக ேபாராள �கள உதாரண# கா�ட 
,>A#. 

Reply   

THAMILMARAN 

Posted on 09/23/2010 at 2:52 pm  

ஐயா! ைசவ�பழ# உCகI�8 ப47சயமான 
ேவதCக,ேவதா'தCக, உபநிடதCக, 

வ/ணா7சிரமத�ம# ேபா$றவ:ைற ப:றி 
க/���H�வ� சால7சிற'த� 

Reply   

wicky 

Posted on 09/24/2010 at 7:35 am  

வி�கி உCக 
8:ற7சா� �கM�கான 
ஆதாரCக எ�?

எB'தமானமா� 
ெசGதா�க, ெசGதா�க 
எ$ப� தCகM�8 

THAMILMARAN 
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)ெலா� மீதான 
ெவZ�ைப ம� ேம 
கா� கிறேத அ$ற� 
8:ற7 சா�ைட நிZவ 
எைதA# ஆதாரமாக 
ெகா->/�கவி�ைல 
ஆக………………………………………………

Reply   

Posted on 

09/24/2010 at 9:23 pm  

ஐய� 
ஏதாவ� 
ெசGதி/'தா� 
தாேன? 

ேநராக 
பிராபா�டேனா 
உமா�டேனா 
விவாதி�தி/�கிறாரா

 

பாலாமணி 

Posted on 

09/25/2010 at 10:41 am  

)ள� 
பயி:சி 
பாசைறயி� 
காைலயி� 
ேதவார# 
பாட 
அJமதி�கவி�ைல. 

அட 
தி/ந�� 
\ச�Hட 
இடமளி�கவிைல 
எ$றா� 
பா/Cக 
தமிEமாற$. 

க'தச1> 
கவச�ைத 
அ'த 
விரதகால�தி� 
ப>�க 
இட#ெகாடாைம 
ெகா ைமயி?# 
ெகா ைம .இ'த 
ஆதாரCக 
ேபாதாதா 
உCகI�8. 

 

wicky 

Posted on 09/24/2010 at 12:53 pm  

இலCைக வரலா:றி� பா4ய வCகி� 
ெகாைள ஒ$ைற நடா�தியவ�க �ெளா� 
அைம�பினேர ஆவ�. 1981# வ/ட# 
ஒ�ேடா#ப� மாத# 23# திகதி கிளிெநா7சி 
ம�க வCகி� கிைளைய� தா�கி 27 

மி�லிய$ Fபா பண�ைத� 
ெகாளயி�டன�. இத$ ேபா� நட'த 
��பா�கி� பிரேயாக�தி� ேகா�ர� 
விஜயசிறி எ$பவ� ெகா�ல�ப�டா�. 

0'தர# ‘)திய பாைத’ இய�க�ைத 
உ/வா�கியவ�களி� ,�கியமானவ�. 

1981# வ/ட# ஜூைல மாத# 28# திகதி 
ஆைன�ேகா�ைட ெபாலி1 நிைலய�ைத� 
தா�கியழி�� ஆAதCகைள� 
ைக�ப:றியதி� இவ4$ பCகளி�ேபா 

கழக4 
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,�கியமான�. தமிழ� ேபாரா�ட 
வரலா:றி� ,த$,தலி� 
தா�கியழி�க�ப�ட ெபாலி1 நிைலய# 
இ�வா8#. 

0'தர# ‘)திய பாைத’ ப�தி4ைக�8 
ெபா��பாக இ/'தவ�. 1982# வ/ட# 
ஜனவ4 மாத# 2# திகதி 0ட�ப�>/'தா�. 

Reply   

Posted on 09/24/2010 at 4:52 pm  

உ-ைம, ,8'த$ தன�8 உதவி )4'த 
பிரமிளாைவ ச'ேதாச�ப �த ,ைன'தா�. 
ெகாI#)��ைற )ைதய� ப:றி ெத4Aமா? 

Reply   

Soorya 

Posted on 09/24/2010 at 10:42 pm  

,8'த$ ெப-க 
விடய�தி� 
பலவ �னமானவ� எ$ப� 
உ-ைமதா$ ஆனா� 
ம�தர�) வி/�பி$றி 
எைதA# ெசGயவி�ைல. 

ஏ$ கா1ேரா, மாேவா�# 
அ�ப>யானவ�கேள. 

ஆனா� ந#மாேளா 
அ �தவ$ காதலிைய 
கட�தி கா'த�வ மண# 
)4'� க�யாண�தி:8 
,$ேப ———— மபியா 
பாணி வ �ரன�லவா 

Reply   

mamani 

Posted on 

09/27/2010 at 6:09 pm  

மாமணி 
தா$ 
இைவ 
எ�லா# 
நட�8# 
ெபா� 
Hட 
இ/'தவா… 

 

saravanan 

Posted on 

10/18/2010 at 3:57 pm  

this is out 

of order 

 

ponniah 

Posted on 09/24/2010 at 5:42 pm  

இலCைக வரலா:றி� பா4ய வCகி� 
ெகாைள ஒ$ைற நடா�தியவ�க �ெளா� 
அைம�பினர ஆவ�.  

அDவCகி� ெகாைளயி� யா� யா� 
பC8ப:றினா�க? 

அவ�க இ�ேபா எCேக? 

ெகாைளயி�ட 27 மி�லிய$ Fபா 
பண�தி:8#, நைககI�8# எ$ன நட'த�? 

மணி��ைர 
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,த$,தலி� ஆைன�ேகா�ைட ெபாலி1 
நிைலய�ைத� தா�கியழி�� ஆAதCகைள� 
ைக�ப:றியதி� யா� யா� 
பC8ப:றினா�க? 

அவ�க இ�ேபா எCேக? 

பி$தள�தி� இ/'� கட� வழியாக 
ெச$� சிCகள இட�தி� வாமேதவ$ 
தைலைமயி� வCகி ஒ$ைற 
ெகாைளய>�தா�க. 

அவ�க இ�ேபா எCேக? 

ெகாைளயி�ட மி�லிய$ Fபா 
பண�தி:8#, நைககI�8# எ$ன நட'த�? 

த:ேபா� இைவ P$றி?# 
ச#ப'த�ப�டவ�களி� இவ�களி� 
இற'தவ�க யா�?  

ெகா�ல�ப�டவ�க யா�? (யாரா� 
ெகா�ல�படவ�க) 

உயி/ட$ த�பியவ�க யா�? 

த:ேபா�# வ$னி, ம$னா4� இவ�களி$ 
ெகாைலக, ெகாைளக ெதாட�கிறதா? 

Reply   

Posted on 09/24/2010 at 9:43 am  

)ள�ைட ப:றி ஐய4$ பதிவி^ேட ெத4'� ெகாI# 
அளவி:8 )ள�>ட# இரகசிய# ஒ$�# இ/'ததி�ைல. )ள� 
80 களி$ ஆர#ப�தி� ெதாடCகி ,Bவ �7சிட$ வள�'�
(ேசா�தி) 80களி$ந ��8தியிேலேய காணாம� ேபாGவி�ட 
ஒ$�. ஆனா� ஐய4$ பதிவி^ேட ம�க அறி'� 
ெகா-ட� 30 வ/டமாக ம�களிடமி/'த மாைய 
தைலைமயி$ 0யFப#. ச'ததியா4$ ” வCக# த'த பாட#” 

எம� ேபாரா�டதி$ பாட^� அதைன ச4யாக )4'� 
ெகாளாம� வி�டத$ விைளேவ இ$� “ேறா” வி$ 
தா-டவ# ,�டாகளா� ,ளிவாG�கா� வைர எம� 
ம�கைள அைழ�� வ'த�. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/24/2010 at 11:26 pm  

வி�கி உCக 8:ற7சா�  தவ�! 

1989 இ� அமர� மீரா$ மா1�� (ச�தியராஜ$) தியாகி திKப$ 
ப:றி எBதிய கவிைத. 

—————————————————– 

உ-ணா விரத# எ$ப� உ-ைமயி�…. 

எ-ண,# ெசய?# ஒ$றாக இைண'தெத$�……. 

கா'திமகானி$ க/ைண வழியினிேல…… 

சா'தியளி�8# சமாதான# பிற�8ெம$� 

மா:றிய�க� ேதாழ/ட$ மதி�)ட$ ந� பழகி-”நம�8 

ேவ:�ைம இ/'தா�–வி4Aேம எதி4 பல# 

ஆ:�� ப ��ேவா#, ஆதரவாG� ைகெகா �ேபா#……”எ$� 
Hறி 
ேதா:�� ேபானதா�தா$*, �ணி'தாேயா உயி��ற�க? 

“அட#ப$ ெகா>A# திர-டா� மி �8”எ$� 

அ ��வ/# ச'ததிக ஐ�கிய�ைத� ேபணிநி:க…. 

மா:� இய�கCHட தமிழின வி தைல�காG….. 

வ �:றி/�க ேவ- ெமன வி�டாேயா உ$P7ைச? 

ேசா:�� ப/�ைகய�ல: ெசா� � த-ண�ேர அ/'தாம�….. 

ேவ:� மனிதனாகி ெவளி�கி�  ஓடாம�……. 

கா:றிேல மித'�லா�# க/ைண7 0வாசேம……! 

ேபா:�# தியாக�தா� திKபா ந� த�பமானாG..! 

இர-  ஆ- க மைற'தா?#…. 

இன�தி$ ஐ�கியேம ந� க-ட கனவ�பா! 

பிரபா 
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வன�தி$ நிலவாக வாG�ப:�� ேபாகாம�….. 

உன�8# ஆ�மசா'தி ஒ:�ைமயி� கிைட�8ம�பா! 

*தியாகி திKப$, 1985/86 இ� தமிழ�ழ ம�க வி தைல� 
கழக�தி$ யாE�பாண ெபா��பாளராக இ/'த அமர� 
விஜயபால$ எ$ற இய:ெபய� ெகா-ட சி$ன ெம->1 
ேவா  மி8'த மதி�), ந�) பாரா� கிறவ�.- ச�தியராஜ$ 26-

09-1989. 

ந$றி ச�தியமைன 

Reply   

Posted on 09/25/2010 at 10:20 am  

பிரபா நவாலியி� பிளா� அைம�பின/�8# 
)லிகI�8# இைடேய சி� பிர7சிைன 
ஒ$� ஏ:ப�டேபா� த�Kப$ பிளா� 
அைம�பின4� தவ� இ�ைல என 
ெத4'�ெகா-  அ'த இட�திைலேய தவ� 
ெசGத )லிகI�8 த-டைன ெகா �த 
ப-பாள� உ-ைமயி� அவைர ேபா� பல 
தியாகிக எ# ம�தியி� வாE'தா�க. 

சி$ன ெம->ைச )லிக ைக� ெசG� 
மானி�பாயி� உள பிளா� ,கா,�8 
அைழ�� வ'தி/'தா�க அ�ெபாB� 
அவ� எ#ைம பா��� சி4�� ெச�?# 
ேபா� அ� தா$ நா# அவைர ச'தி�8# 
கைடசி த/ண# எ$ப� எம�8 ெத4யா�. 

கி�  எ$ற ெபா#பிைள ெபா��கி அ'த 
மாமனிதைன ெகா$ற� தா$ ெகா$றா$ 
ைகயி� விலC8 இ�ட�லவா ெகா$றா$ 
தனி�8 தனி ேமாதி இ/'தா� ெம->0�8 
கி�  ஒ/ N0. 

Reply   

sutha 

Posted on 09/25/2010 at 10:50 am  

அதிகமாக தமிEசினிமா 
பா��கீற��க என 
நிைன�கிேற$. 

சி$னெம-Rசா� 
ெகா�ல�ப�டவ�கைள 
ஒ�ைத�8ஒ�ைத 
ேமாதியா ெகா$றா�. 

Reply   

suganthan 

Posted on 

09/25/2010 at 11:20 am  

சி$ன 
ெம$>சா� 
ெகா�ல�ப�டவ�க 
யா� 
யா� 
எ$� 
ப�>யலிட 
,>Aமா? 

0க'த$ 

 

mamani 

Posted on 09/25/2010 at 11:16 am  

தியாகி திKபைன Hட )லிக த-டைன 
அ>�பைடயி�தா$ ேமைட�8 அJ�பின�. 

நா$ அறி'த வைகயி� சி$ன 
ெம$>ைசேபா� 

ஒ/ந�ல மனிதைன ஆAத# 
ஏ'தியவ�களி� ச'தி�கவி�ைல. அதனா� 
இர-  அைம�)களி?# இ/'த ந�ல 
மனித�களிைடேய ந�ல )4'�ண�� 
இ/'தி/�கிற�. கி� ைவ ந#பிதா$ 
ெம$>1 ெச$றாராயிJ# ெம$>1 

mamani 
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ெகா�ல�ப�டதி� கி� வி:8 
உட$பா>�ைல. அ'தாI�8 ந�ல மனித�, 

)�திஜ�க பி>கேவ பி>கா�. 

Reply   

Posted on 09/25/2010 at 1:51 pm  

சி$னெம->1 
ஆAதCக 
இ$ைமயா?# 
இய�க�தி:8 
ஏ:ப�ட,ர-பா களா?# 
ப�?பி Cக�ப�ட பா#) 
நிைல ஏ:ப�டபி$னேர 
ம:ற அைம�)�கIட$ 
8றி�பாக கி�  திKப$, 

ட�ல1 ேபா$ேறா/ட$ 
'�?றைவேபணிவ'தா�. 
)லிஆதரவான 
பாடசாைலமாணவ�க 
க'தசாமி 8#பலா� 
0ழி)ர# ப8தியி� 
சி�திவைதெசG� 
ெகா$� )ைத�தேபா� 
அதைன P>மைற�பதி� 
சி$னெம->ேஸ 
ெப4யபC8 வகி�தா�. 
)ள� பலமாக இ/�பதாக 
ந#ப�ப�ட அ�கால�தி� 
அ'த மா-வ�கI�8 
எ$ன 'ட'த� எ$� 
கி� �# திKபJ# 
சி$னெம->ஸிட# 
இர'தா�க. ெம->1 
ந�Cக எ$ன 
ேபாைதம/'� 
பாவி�கி$ற��களா தி/#ப 
தி/#ப அேதேகவிைய 
எ$னிட# ெதா �கிற��க 
என திமிராக 
பதிலளி�தா�. 

வரலா:றி�8 தி/#ப�# 
அேத )ளி�8 வ/கி$ற 
பழ�கமி/�கி$ற� 
ேபாலி/�கி$ற�. 

ப�கைலகழக மா-வ$ 
விஜிதர$ 
கட�த�ப�டேபா� 
ெம->ைஸ ேபாலேவ 
கி�  திKப$ 
'ட'�ெகா-டா�க. 

ெப4யெம->ஸா� 
டகலஸி$ 
ெமG�பா�காவலரான 
இ�ராகிமி$ சேகாதர� 
ெகாைலெசGய�ப�டதைன 
ெதாட�'� எB'த 
,ர-பா�>� எ�தைன 
ஈ.பி.ஆ�.எ�.D 
உ��பின�க 
சி$னெம->1 
8#பலா� 
தா�க�ப�டா�க. 

ெச�வ$,அகில$ 
ப ெகாைல�8 
உ�தரவி�ட� 
சி$னெம->1தா$. 

)ள� ட$ ,ர-ப�  
ஊ�தி/#பிய ,$னா 
ம�திய8B உ��பினரான 
ஈ1வரைன 
ெகாைலெசGய,ய$ற� 
சி$$ெம->1 8#ப�.

(இதி� ஈ1வர$ 
ப ேமாசமாக 
தா�க�ப�டா�) 0ழி)ர#, 

உ வி�, ெத�லி�பைழ, 

suganthan 
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ெகா�8வி� ப8திகளி� 
ஆர#ப�தி� 
ேவ�வி�>/'த )ள� 
இய�க 
உ��பின�களிடமி/'த 
)லிஎதி��பி� சாதிய,# 
மைற,கமான 
காரணியாகவி/'த� 
எ$றா� மிைகய�ல. 

சCகிலி ேபா$ற 0ழி)ர# 
8#ப� ப-ணாகதைத 
ேச�'த 
ப-டா4கI�ெகதிரான 
வ$,ைறயி� ஈ ப�ட 
சாதியெத/7ச->யேர. 

ப ெகாைலெசG� 
)ைத��வி�  
கைதயள�கி$ற 
சாதியநில�பிர)��வ 
ேபா�8 )ள�>� 
நிலவிய� த:ெசயலான� 
அ�ல. 

Reply   

Posted on 

09/26/2010 at 10:57 pm  

ந�Cக 
8றி�பி>/�பைவ 
நா$ 
,$) 
அறியபடாதெவா$�

 

mamani 

Posted on 

09/27/2010 at 6:17 pm  

/////சCகிலி 
ேபா$ற 
0ழி)ர# 
8#ப� 
ப-ணாகதைத 
ேச�'த 
ப-டா4கI�ெகதிரான 
வ$,ைறயி� 
ஈ ப�ட 
சாதியெத/7ச->யேர
ப-டா4க 
ப-ணாக# 
அ�ல 
ப-ணாக���8 
பி$ 
)றமாக 
உள 
பனி�)ல# 
எ$J# 
சிறிய 
ஊ�. 

இ/'தா?# 
ந�Cக 
ெசா�வதி� 
உ-ைம 
உள� 

 

சி%ன% 

Posted on 09/25/2010 at 2:13 pm  

ெம->1 த$Jட$ 
பழ8பவ�கI�8 
இனியவ� எ$� 

suganthan 
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ெசா�ல�ப வ�- . ஏ$ 
கதி�காமைர Hடததா$ 
ெகாB#) உய�8>யி� 
இDவா� 
க/த�ப வ�- . 

Reply   

Posted on 

09/27/2010 at 6:42 am  

மாமணி, 
இ�ேபா� 
ந�Cக 
அறிய�படாதைவ 
இ$J# 
இ/�கிற�. 

ஒ���ெகா-ட� 
ெப/#த$ைமதா$.  

ஐய� 
இ�வைர 
எBதிய� 
த$ 
பா�ைவ�87 
ச4ெயன� 
ப�ட 
ெசா'த 
அJபவ# 
ம� ேம. 

சில 
,�கிய 
விபரCகைள� 
தவி�தத$ 
ேநா�க# 
இ$J# 
உயி�வாB# 
ெகாைலயாளிகI�8� 
பய'�தா$. 

இவ� 
தவறவி�ட 
வ4கைள 
நிர�)# 
கடைம 
இ$� 
எ#ம�தியி� 
உயி�வாB# 
சா�சிகளா�தா$ 
,>A#. 

 

Soorya 

Posted on 

09/27/2010 at 9:43 am  

இ$J# 
ெகாைலயாளிக 
இ/�கிறா�களா 
+�யா 
நா$ 
எ�லா 
ெகாைலயாளிகI# 
,ளிவாG�கா?ட$ 
ேபாGவி�டா�க 
எ$ற�லவா 
ந#பியி/�கிேற$. 

அதனா�தாேன 
ஐய� 30 

வ/ட# 
கழி�� 
இDவள� 
�ணிவாக 
எBதினா�. 

 

mamani 
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Posted on 

10/03/2010 at 11:02 pm  

மாமணி, 
ந�Cக 
ஒஇ$J# 
எDவளேவா 
ப>�கேவ->Aள�
இற'�த� 
ம�கI# 
ேபாராளிகI#தா$. 

ெகாைலயாளிகI#, 

கா�>�ெகா �ேபா/# 
இ$ன,# 
பா�கா�பாக 
வாE'�ெகா- தா$ 
இ/�கிறா�க.நா. 

க. த. அ. 

நட�) 
இ$ன,# 
அறியவி�ைலயா? 

 

Soorya 

Posted on 09/25/2010 at 12:02 pm  

த$Jைடய P�த மகனாக இ/'�# ேதாழ� மணிய# 
அவ�க ,ஐ'�  வ/டCக சிைற இ/நத த$  மகைன 
ெச$� பா�கவி�ைல..காரண#  த$Jைடய  ெகாைக�8 
மாறாக இ/'தா� எ$பேத , 0'தர# ,ேதாழ� மணிய# 
அவ�களிட# உலக அரசிய� ,நைட,ைற அரசிய� மா�சிய# 
ப:றிய  ெதளி�கைள ேக�  அறி'தா�. அைதவிட�# மீரா$ 
மா1ட� 0'தர# மீ� சி� வய� ,த� மதி�)# ஈ பா # 
ைவ�தி/'தா�. அவ� அராஜக# ெசயதா� எ$ப� 
மிைகப தேல.ஆ� ேப4$ மரண���8# மீராJ�8# 
 எ'தவித ெதாட�)# இ�ைல எ$ப�  0ழி)ர# அறி'த 
உ-ைம. ஐய� அவ�க எ'தவித மிைக ப த?# இ�லாம� 
உ-ைம ேபச�H>யவ�. பிரபாகர$ மரண# அவைர அழ 
ைவ�கவி�ைல . ேபாராட# மரணி�த� எ$� தா$ 
கவைலப�டா�. இைவ  அைன��# உ-ைம. வி�கி )4'� 
ேபசி பழ8Cக..,>'தைவ ,>'தைவயாக இ/�க ,)தியன 
உ-ைமAட$ பிற�க� # . மரண# வழC8# மனித ெவறி 
ஓய� # ! ந$றி 

Reply   

buby 

Posted on 09/25/2010 at 3:45 pm  

இ$� உயி/ட$ இ�லாத மீரா$ 
மா1ரைர�ப:றி அDN� ேப0வத:8 
ேதைவ ஏ�மி�ைல. 0ழி)ர�ைத ேச�'த 
இைளஞ�க 0'தர# பைட எ$ற ெபய4� 
இயCகிய�# அத:8 ெபா��பாக மீரா$ 
மா1ர� ெசய�ப�ட�# ெத4'தி/�8ெமன 
ந#)கி$ேற$. அேத ேபால நி�தி8B எ$� 
அறிய�ப�ட இ$ெனா/ 8B உ விலி� 
ெசய�ப�ட�. இர-  8B�கI# எDவைக 
அரசிய� 'டவ>�ைககளி� ஈ ப�டா�க 
என விசாரைண ேம:ெகா-டாேல மீரா$ 
மா1ர� அராஜக�தி� ஈ ப�டாரா? 

இ�ைலயா எ$பைத ந�Cக ெத4'� 
ெகாளலா#. அதைன உCகளிடேம 
வி� வி கி$ேற$. எ-ப�களி� )ள�>$ 
தள இரா@வ ெபா��பாளரான 
பா��திபனி$ க� �பா�>:8 
ெவளியிேலேய 0'தர# பைட இயCகிய�. 

இ�தியி� இரா@வ பயி:சி�காக இ'தியா 
ெச$� க'தசாமியி$ உள��பைடயாக�#, 

ெமGபா�காவல�களாக�# உமாவி$ 
வல�ப�க�தி� வ �:றி/'தா�க. இதி� 
மீரா$ மா1ர�ம� # ைக� 
ெசGய�ப�டா�. 

Reply   

suganthan 

Page 17 of 76என� இ�தி நா�க – ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க:...

30/10/2010http://inioru.com/?p=16984

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;

www.tamilarangam.net



Posted on 09/25/2010 at 5:02 pm  

மீரா$ 
வா�தி,P��தி,ஆ7சிராஜ$,பாலேமா�ைடசிவ# 
ஆகிேயா� தாCக ெசGத 
அ�டகாசCகைள 
H>யி/'� ேப0#ேபா� 
ேக�>/�கிேற$. 

பாலேமா��ைட சிவ�தா� 
H தலாக அைமதியாக 
ேக� �ெகா->/�பா�. 

வாGதிற�கமா�டா�.மீரா$ 
ப:றிய விபர# 
க->�பாக அD/�8 
ெத4A#. 

Reply   

பாலாமணி 

Posted on 

09/25/2010 at 7:05 pm  

ப�க�தி� 
ப �தி/'தவ$ 
த$ைன 
ெகாைல 
ெசG�விவாேனா 
என 
சி� 
ச'ேதக# 
ந  
இரவி� 
வ?�� 
த$ 
N�க# 
ெக� வி�டேத 
எ$ற 
ேகாப�தி� 
அ/கி� 
ப �தி/'தவைன 
“ேபா� �தளிய” 

)ள� 
சீனிய� 
ேபாராளி 
யா� ? 

P��தியா? 

பா.ேமா 
சிவமா? 

மீரானா? 

 

Maniam 

Posted on 09/23/2010 at 5:27 pm  

ஐய4$ இ�ெதாட�, ,த� ேகாண�,:றி?# ேகாண� எ$ற அJபவ 
ெமாழிைய ெமG�பி�கி$ற�. )லிகI#, )லி ஆதரவாள�கI#,)லி ஊடகCகI#, 

 )லி ெபய� ெசா�லி இ$�# உைழ�பவ�கI# ,:றாக ஒ��கப�டா� தா$ 
தமிE ம�களி$ 0யநி�ணய ேபாரா�ட# இனிேம?# ச4யான திைசயி� 
பயணி�க ,>A#. ஏைனய இய�கCகளி� சில பல பிைழக இ/'தா?# 
அவ�க அ'நிய நா களா� அ$னிய�ப �த படவி�ைல. இDவைகயி� 
அவ�க ெசGதி/�8# பCகளி�ைபஏ:��ெகா$  அவ�க எ�ேலாைறA# 
அைண�� ஒ:�ைமயாக பயணி�பேத இலCைக தமிழ�கI# அவ�க 
நிலCகI# த�பி பிைழ�பத:கான ஒேர வழி ஐய� ேபா$றவ�க 
த# அJபவCகைள இDவைகயி� �ணி'� ெவளியி வ� பாரா�ட ேவ->ய�. 

இ�ேபா�# உயி/ட$ இ/�பவ�கைள பா�கா�க சில விடயCகைள ெசா�லாம� 
வி வ�# )4'� ெகாள H>யேத.  

Reply

raj 

Posted on 09/27/2010 at 6:22 pm  

/////ஏைனய இய�கCகளி� சில பல பிைழக இ/'தா?# 
அவ�க அ'நிய நா களா� அ$னிய�ப �த படவி�ைல//// 

சிCகள# ெசா�வத:8# ெசGவத:8# ஆமா# ேபா�டா� 
எத:�காக இவ�கைள சிCகள# விள�க ேபாகிற� 

Reply   

saravanan 
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Posted on 09/23/2010 at 10:14 pm  

ஒ/ சி� 8றி�)… 

8/#பசி�>யி� இ/'த வ$னியசிCக�தி$ அட8�கைட� ெகாைள (07.01.81), 

பக� ெபாBதி� நட'த�. இ�ெகாைளயி� பாவி�க�ப�ட வா$ இளவாைல 
ப�தாவ�ைதைய7 ேச�'த 8மர8லசிCக���87 ெசா'தமான�. இDவாைன 
இவ� -இ7ச#பவ���8 சில தினCகI�8 ,$ன�தா$ – தா$ வாCகியதாக 
உறவின/�8� HறிA# இ/'தா�. இ�ெகாைளயி$ ேபா� இவேர 
இDவாகன�ைத ஓ�>A# இ/'தா�! 

இDவாகன# ெகாைள நட'த இட�தி� நி��த�ப�>/�கவி�ைல! 

அ/கிலி/'த ஊ4�, இவர� உறவின4$ வ ��>� நி��த�ப�>/'த�. 

இ�ெகாைள7 ச#பவ�தி� மதிேறறி� பா[0 ெகாைளய�கைள பி>�க 
,:ப�ட ஐயா��ைர, 8ேல'திர$ 0/� 70:�# ெதாழிலாளிகளா8#. 

இDவறிய ெதாழிலாளிகளி$ மீதான ப ெகாைல எ$பதாேலேய, இD மரணCக 
அ$� எ'த7 சலன�ைதA# ஏ:ப �தியி/�கவி�ைல எ$ப� இ$�# 
ேபச�படாத ெபா/ளாகிவி�ட�! 

8மர8லசிCக# இ�ெகாைள7 ச#பவ���8 ,$னேர ஒ/ ெபா4ய 
க�>ட�ைதA#, 0:�மதிைலA# க�>யி/'தா�. ஒ/ )��கிண:ைறA# 
ெவ�>A# இ/'தா�. இ�க�>ட�தி� ெநசவாைல�கான இய'திரCகI# 
ெகா- வ'� ைவ�க�ப� # இ/'த�. 

இ�ெகாைள7 ச#பவ�தி$ பி$ன�, இDவாகன�தி$ நிற# மா:ற�ப�  
இ/'த�. இDவாகன# ந��ேவலி வCகி�ெகாைளயி?# பய$ப �த�ப�டதா? 

எ$பத:கான ச4யான ெசGதிக (ஆதாரCக) ெபற ,>யவி�ைல.  

ந��ேவலி வCகி� ெகாைளைய (25.03.1981) அ ��, 8�>மணி, தCக�ைர, 

ெஜக$… ேபா$றவ�க ைக�ெசGய�ப�டன�. 

இ�ைக� நட'� ஒ/சில வார���8… 

ஒ/ ஞாயி:��கிழைம தி/�பலியி$ ேபா�, பலாலி இரா@வ�தினரா� 
8மர8லசிCக# ைக� ெசGய�ப�டா�. 
இவ� இ�ேகாவி� வள��8ேளேய இரா@வ�தின4$ பல�த தா�8த?ட$ 
விசா4�க�ப�டா�. ஊ4ேல ”ெப�ைட� \ைன” எ$� ப�ட�ெதாளி�� ேபச�ப�ட 
இவ�, இ'த இரா@வ�தி$ தா8தலா� இர�தவா'தி எ �தைத, அ�தி/�பலியி� 
கல'�ெகா-ட பல/# க-டன�. 

இத$பி$ன�…. 

இவ�, அவர� )திய க�>ட���8 இரா@வ�தா� அைழ��7 ெச�ல�ப�டா�. 

)திய கிண:ைற7 0:றியி/'த ‘ம�கி’ இரா@வ�தா� கிளற�ப�ட�. இத:8 
மைற�க�ப�  இ/'த ெவ>ம/'�கI#, ��பா�கிகI# ைக�ப:ற�ப�டன. 

அேதேபால அ�க�>ட�தி$ ேகா>�8 இ/'த ஆ� � ெகா�>?# 
கிளற�ப�ட�. (ப->த4$ ைகதி$ ேபா�# இDவாேற நட'தி/'த� எ$பைத 
ஞாபக�ப ��கிற�) இCகி/'�# ேமலதிகமாக ெவ>ெபா/�கI#, ஆAதCகI# 
ைக�ப:ற�ப�டதாக, ேவ>�ைகபா��த 0:ற�தா� அ$� ேபசி�ெகா-டன�. 

ைக�ெசGய�ப�  அைழ��7 ெச�ல�ப�ட 8மர8லசிCக#, ெவலிகைட� 
ப ெகாைலயி� 53 ேப4� ஒ/வராக ெகா�ல�ப� # வி�டா�! 

பி8: 

வ$னியசிCக# வ �� � ெகாைளைய அ �� மிக�8றிய கால���8, ப�க�� 
ஊ4லி/'� )திய ெகாைள� ேகா�Rயின� இD_4� ஓ� வ ��ைட� 
ெகாைளய>�தி/'தன�. இ�ெகாைள�கான தகவ�க இ7 0/� 7 0:�# 
ெதாழிலாளிகளி� ஒ/வராேலேய வழCக�ப� # இ/'�. இ� ெதாழிலாளிA# 
இதி� பC8ப:றிA# இ/'தா� எ$ப�# 8றி�பிட�த�க�. 

வ$னியசிCக# வ �� �ெகாைள ெகாைளய�க உ/வா�க���8# காரண# 
எ$பைத யா/# ம��க,>யா�…! 

Fப$ 

23 09 10 

Reply

Fப% 

Posted on 09/24/2010 at 3:09 am  

Neirveli bank money was then safely taken to VVT by kittu in morrisminor car 

and hidden in a garage near to a temple. After kuttimani, jagan & thangathurai 

was arrested in vallipuram sea side (tip was given by Sudalingam Appa for 

money). Thanthai selva son santhrakasan was the solicitor & barrister to them 

bought by RAW meet Sri Sabarathinam to over throw rasupillai and recover 

money from them. As they succeeds now Sri Sabharathinam is new leader to 

TELO and Prabhakarn Agreed to give all Nirvalli money to release of Kuttimani 

group release. But Sandrakasan & Sri Sabharatnam try to hide the with Maran 

(DMK Kalainager Son in Law) later it was invested as cable TV which now 

called SUNTV so, we rope the money from Sri Lankan Goverment at the nd it 

was eaten by indian it is a continuous story untill today therefore reason DMK 

against LTTE till today. 

Basically SUNTV Group technically belong to TELO & LTTE. 

Killinochi Boy 
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Reply   

Posted on 09/24/2010 at 11:00 pm  

கிளிெநா7சி ைபயா வரலா:ைற 
க:பைனயி� எBதாத��. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/25/2010 at 8:13 pm  

அவ� கிளிெநா7சியி�ைல 
உM�� ெப>ய$ 

Reply   

Selva 

Posted on 09/24/2010 at 10:10 am  

ஐய4ட# சில ேகவிக: 

ந�Cக ேபாரா�ட�தி� இ/'� ஒ�C8#ேபா� “)ள�>லா அ�ல� எ�44யிலா 
இ/'த��க. 

0'தர# ெகாைல ெசGய�ப #ேபா� ந�Cக எC8 இ/'த��க. 

0'தர�தி$ ப ெகாைலைய உ4ைம ேகா4யவ�கI#, எதி�தவ�கI# )லிக 
ெபயைர பய$ப �தியத$ ேநா�க# எ$ன? 

இைற8மார$, உைம8மார$ ப ெகாைலயி� ச'ததியா� பC8 உ-டா? 

ந�Cக ேநர>யாக எ'த உயி�பறி�லாவ� பC8 ப:றியி/கிற��களா? அ�ல� 
உ�தரவி>/�கிற��களா? 

Reply

mamani 

Posted on 09/25/2010 at 12:26 pm  

என�8 ெத4'த வைகயி� ெசா�கிேற$. ஐய� அவ�க 
 இர->� இ/'�# ஒ�Cகி சில ,:ேபா�8 
நடவ>�ைககளி� ம� # ஈ ப�டா� .0'தர# இற'த ேபா� 
இ'திய ல இ/'தா�.0'தர# ஐ ெகாைல ெசGத� )லிக தா$ 
எ$ப� உலக# அறி'த உ-ைம. ச'ததியா/�8# உ 
ப ெகாைலகI�8# ெதாட�) இ�ைல .ஐய� எBதிய 
ெதாடைர ,B�க வாசிACக.பதி�க தானாக கிைட�8#. 

Reply   

buby 

Posted on 10/15/2010 at 5:30 pm  

ேதாழ� வி.வி0வான'தேதவ$.மைற'� 
25ஆ- க 

இலCைக மா��சிய ெலனிச�க�சியி$ 
ம�திய8B உ��பின/#, தமிE ம�க 
ஜனநாயக ,$னணியி$ ,�கிய 
ெசய:ப�டாள/#, தமிழ�ழ� ேதசிய 
வி தைல ,$னணி (NLFT) தமிழ�ழ ம�க 
வி தைல ,$னணி (PLFT) எ$ற 
அைம�)கைள 1தாபி�தவ/மான ேதாழ� 
வி.வி0வான'தேதவ$ மைற'� இ$�ட$ 
(15-10-2010) 24 ஆ- களாகி$றன. ேதாழ� 
வி.வி0வான'தேதவைன இ$� 
நிைனH/# ,கமாக, 27 ,$ன� மைலயக 
ம�க ெதாட�பாக அவரா� எBத�ப�ட 
க� ைரெயா$� இC8 
பிர04�க�ப கி$ற�. 

இ�க� ைர 1983 ஆ-  ஏ�பிர�-ேம 
கால�ப8தியி� ெவளியான 7வ� )�0 
இதழி� பிர0ரமான�. மைலயக�தி$ 
அ�காலக�ட +ழலிைனA#, மைலயக 
ம�க ெதாட�பாக அ�கால�தி� நிகE'த 
வாத�பிரதிவாதCகைளA#, 1983 ஆ-  
கால�ப8தியிலான நா�>$ ெமா�த 
அரசிய� நிைலைமகைளA# 
க/�தி:ெகா-  இ�க� ைர வாசி�க�பட 
ேவ- #. எ�லாவ:றி:8# ேமலாக 
மைற'த ேதாழ� வி.வி0வான'தேதவனி$ 
அ�காலக�ட�� க/�� எ$பைதA# 
நிைனவி:ெகாள ேவ- #. 

man 
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மைலயக ம�களி$ பிர7சைன 

இலCைகயி$ மைல�ப8தியி� உள 
ெப/# ேதா�டCகளி� ெதாழிலாள�களாக 
வாB# தமிE ம�கைளேய மைலயக ம�க 
என அைழ�கிேறா#. இவ�களி� பல� 
ெகாB#) ேபா$ற நகரCகI�8# ேவ� 
ப8திகI�8# இட# ெபய�'ததா?# 
இவ�க சPக, கலா7சார, ெமாழி 
ஒ/ைம�பா�டா� மைலயக ம�களி� ஒ/ 
ப8தியினராகேவ த#ைம இனC 
கா� கி$றன�. ெகாB#பி� வாB# ஞான# 
ம:�# ெப/# இ'திய ,தலாளிக 
த#ைம இவ�கIட$ இன# 
கா� வதி�ைல. நா,# இவ�கைள 
மைலயக ம�களி� ஒ/ ப8தியினராக� 
க/த ,>யா�. மைலயக ம�களி$ 
பிர7சைன இ$� மிக�# சி�கலான 
பிர7சைனயாக உ/ெவ ��ள�. எம� 
ெபா/ளாதார�தி$ ெப/#ப8திைய 
ஈ�>�த/# (1) நா# தின,# அ/'�# 
ேதன �/�கான ேதயிைலைய உ/வா�8# 
இ#ம�கைள� ப:றி ந#மி� எ�தைனேப� 
சி'தி�கி$ேறா#? கட'த காலCகளி� நவ �ன 
அ>ைமகளாG வாE'த இ#ம�கைள�ப:றி 
தமிE, சிCகள பாராIம$ற 
அரசிய�வாதிக அ�கைற�ப�டேத 
கிைடயா�. மைலயக ம�களிைடேய 
உ/வான தைலவ�க இவ�கைள ைவ��� 
பிைழ�) நட�தினா�கேள தவிர ஆ�க 
\�வமான எ'த நடவ>�ைககைளA# 
ேம:ெகா-டதி�ைல. மைலயக ம�களி$ 
பிர7சிைனயி$ ேதா:ற�பா�ைடA# அ� 
வள�'� வ'த வரலா:�, சPக, 

ெபா/ளாதார காரணிகைளA# ஆராGவ� 
அ�தியாவசியமான�. இ�பி7சிைனைய 
,Bைமயாக இ7சி� க� ைரயி� ஆராய 
,>யாெதனிJ# சில அ>�பைட� 
பிர7சைனகைள ,$ ைவ�ப�ட$ ேம?# 
ஆ�க \�வமான ஆG�கைளA# 
விவாதCகைளA# நட�த வழிைய�திற'� 
வி வேத இ� க� ைரயி$ ேநா�கமா8#.  

மைலயக ம�களி$ வ/ைகA# அத$ 
தா�கCகI# 

இலCைக�8 பி4�>சா� வ/ைகத'த�ட$ 
சில மா:றCகைள� ெகா-  வ'தன�. எம� 
ெபா/ளாதார�ைத தம� ேதைவ�ேக:ப 
மா:றின�. எம� ந���பாசன ,ைறக 
அழி�க�ப�டன அ�ல� கவனி�க�படாம� 
விட�ப�டன. மைலயக�தி� க->ய 
நில�பிர)�க விவசாயிகளி$ நிலCக 
பறி�க�ப�  மைலகளி?ள கா கI# 
அழி�க�ப�  ெப/'ேதா�ட� பயி�7ெசGைக 
ஆர#பி�க�ப�ட�. இத:8 அ'த கால�தி� 
தமிE நா�>$ ெத$மாவ�டCகளி� 
நிலவிய வற�சியான +Eநிைலைய� 
பாவி�� அCகி/'� ேதா�டCகளி:8 
Hலி�ெதாழிலாள�கைள ெகா-  வ'தன�. 

அ�கால�தி� தமிE நா�>� நிலவிய 
சாதி,ைறைய� தம�8 சாதகமாக 
பய$ப �தின�. உய�சாதியினைர� 
கCகாணியாக நியமி�� அவ�கேள 
ஆ�கைள7 ேச��� வ'தன�. ஆர#ப�தி� 
வ �திக, )ைகயிரத�பாைதக 
அைம�பத:8#, பி$ கா கைள அழி�� 
ேதா�டCக உ/வா�க�# 
ெகா- வர�ப�ட ெதாழிலாள� 
பய$ப �த�ப�டன�. இவ�க நவ �ன 
அ>ைமகளாக ேதா�டCகளி� 
ைவ�க�ப�டன�. ம:ைறய 
ஆைல�ெதாழிலாள/�8 உ4ய உ4ைமயான 
ெதாழி� 0த'திரமி�ைல. தம� உைழ�) 
ச�திைய வி/#பிய இட�தி� 0த'திரமாக 
வி:8# உ4ைம Hட இ/�கவி�ைல. ஒ/ 
ேதா�ட�திலி/'� இ$ெனா/ 
ேதா�ட�தி:8 நி�வாக�தி$ 
அJமதியி$றி� ேபாக,>யா�. சிCகள 
கிராமCகளிலி/'� பி4�� 
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ைவ�க�ப�டன�. பி4�>சா� இC8ள 
ம�கைள� Hலி�கம��தா� 
இ'தியாவிலி/'� ெதாழிலாள�கைள� 
ெகா-  வ'தத$ காரணCகைள 
பி$வ/மா� ெதா8�கலா#. 

1. இC8ள ம�க 8ைற'த Hலி�8 
ேவைலெசGய� தயாராக இ/�கவி�ைல. 

2. உI� ம�களி$ 0த'திர ேவ�ைக 

3. இவ�கைள� ெகா-  வ/வத$ Pல# 
இனCகI�கிைடயி� 8ேராத�திைன 
உ/வா�கி தம�87 சாதகமாக� 
பய$ப �த�. 

பி4�>சா� பல ேதசிய இனCகைளA# 
வ?�க�டாயமாக ஒ/ நி�வாக�தி� 
இைண�� பி$ பி4�தாI# த'திர�ைதA# 
ைகயா-டன�. ஆர#ப�தி� 1830 ஆ# 
ஆ-டளவி� ேதா�ட�பயி�7ெசGைக 
ஆர#பி�க�ப�  இ'தியாவிலி/'� 
ெகா- வர�ப�ட ெதாழிலாள�க ேகா�பி� 
ேதா�டCகளி� ேவைல�கம��த�ப�டன�. 

ேகா�பி7 ெசGைக எதி�பா��த வ/வாைய� 
தராததினா� ேகா�பி7 ெசGைக 
ைகவிட�ப�ட�. ேதயிைல, ற�ப�, 
ேதா�டCக உ/வா�க�ப�டன. ேகா�பி� 
பயி�7ெசGைக கால�தி� சில மாதCகளி� 
ம� # ெதாழிலாள� வ'� பி$ தி/#பி 
ெச�?# ேபா�கி/'த�. ேதயிைல, ற�ப� 
ெசGைக ஆர#பமான�ட$ 
ெப/#பா$ைமேயா� நிர'தரமாகேவ 
தCகிவி�டன�. 1860 ஆ# ஆ-டளவிலி/'� 
ேதயிைல, ற�ப� ேதா�டCக 
உ/வா�க�ப�டன.  

ேதா�ட� ெதாழிலாளர� ெப/மளவான 
வ/ைக 1930 ஆ-  வைர�8# 
இட#ெப:ற�. ஆர#ப�திலி/'ேத ேதா�ட� 
ெதாழிலாள/�8 எதிரான உண��க 
சிCகள ம�களிட# சிCகள� தைலவ�களா� 
ஊ�ட�ப�டன. இவ�க வ'தனாேலேய 
சிCகள விவசாயிகI�8 நில�பிர7சைன 
ஏ:ப�டதாக� )க�ட�ப�ட�. ேம?# 
ேதா�டCகIட$ கிராமCக ெதாட�)பட 
,>யாம� ேதா�ட நி�வாக# 
ைவ�தி/'ததனா� ஒ/வைரெயா/வ� 
)4யேவா தம� ெபா��பிர7சைன�காக 
இைண'� ேபாராடேவா ,>யாத நிைல 
நிலவி வ'த�. இவ�களிட# ேபாரா�ட 
8ணா#ச# மைற'தி/'தைத யா/# மற�க 
,>யா�. ஆைல� ெதாழிலாள�ேபா� 
,$ேனறிய உ:ப�தி7 சாதனCகIட$ 
உறவி�லாைம, நில�பிர)��வ�ைத 
உைட�� வராம� ஏகாதிப�திய�தா� 
)8�த�ப�ட ,தலாளி��வ உ:ப�தி உற� 
எ$பன காரணமாக இவ�க நக��)ற 
பா�டாளிகளி$ அள� அரசிய� உண�� 
ெப:� ,$னணி பா�திர# வகி�க 
,>யவி�ைல. சில ேபாரா�டCக 
நைடெப:�ளன. 1939 ஆ# ஆ-  
ஹC8ராCக'தவி� உள ,ேளாயா 
ேதா�ட�தி� ,த$,தலாக ேகாவி'த$ 
எ$J# ெதாழிலாளி வ �ரமரண# எGதினா�. 

ேதா�ட� ெதாழிலாள/�8 எதிரான 
உண��கைள� ெதாழிலாளாக 
தைலவ�கI# ெகா->/'தன�. ,தலாவ� 
அரசாCக சைபயி� (1931�8 பி$) ெப/# 
ெதாழிலாள� தைலவ� என7 ெசா�ல�ப # 
ஏ.ஈ. 8ணசிCகா ேபா$ேறா� ேதா�ட� 
ெதாழிலாள/�8 எதிரான 8ரெலB�பின�. 
த#ைம ேசாசலிஸ வாதிகளாக� கா�>ய 
சமசமாஜ� க�சிைய7 ேச�'த எ$.எ#. 

ெபேரரா�# பிலி� 8ணவ��தனா�# 
அரசாCக சைபயி� ேதா�ட� 
ெதாழிலாள�கைள ெவளிேய:�# 
த��மான�தி:8 ஆதரவாக வா�களி�தன�. 
ேதா�ட� ெதாழிலாள�கைள 
1தாபன�ப �த ,தலி� ,ைன'தவ� 
எ1. நேடசஜயரா8#. இவ� 1931 இ� அகில 
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இலCைக உைழ�பாள� ச#ேமளன# எJ# 
அைம�ைப உ/வா�கினா�. இ� 1933 

வைரA# தா$ நிைல�� பி$ 1940 இ� 
ஜவக�லா� ேந/வி$ ஆேலாசைன�ப>ேய 
இலCைக – இ'திய காCகிர1 உ/வான�. 

இ�ேவ இலCைக� ெதாழிலாள� 
காCகிரஸாக உ/ெவ �த�. 

ெதா-டமானி$ தைலைமயி� 
ெதாழிலாள�க அணிதிர-டன�. 1947 

பாராIம$ற� ேத�தலி� 7 பிரதிநிதிக 
மைலயக ம�களிலி/'� ெத4வாயின�. 
அ�ேதா  மைலயக ம�க இட�சா4கைள 
ஆத4�� அவ�கள� ெவ:றி�8 உதவின�. 
அ$� நைடெப:ற இைட�ேத�தலி� 
இலCகர�தினா��8 ஆதர� ந�கி ெவ:றி 
ெபற7ெசGதன�.  

இைவ யா�# ேச�'� >.எ1. 

ேசனநாய�காைவ விழி�பைடய ைவ�த� 
எ$�#, இவ�க இட�சா4கIட$ 
நி:பா�க எ$பைத� )4'�, 0த'திர# 
கிைட�த�ட$ 1948 இ� ,த� ெசGத 
ேவைல பிரஜா உ4ைம7 ச�ட�ைத 
நிைறேவ:றி இவ�கள� பிரஜா உ4ைமைய 
இ�லா� ெசGதா�. >.எ1. இ$ 
இ'நடவ>�ைக�8 ஆ�க,# ஊ�க,# 
அளி�தவ� தனி�ெப/# தழிE தைலவரான 
ஜ�.ஜ� அவ�கள.; >.எ1.உ# ஜ�.ஜ� உ# தம� 
வ��க நலனி� ஒ$றிைண'ததி� 
விய�ெபா$�# இ�ைல. ஏ:கனேவ ேதா�ட 
நி�வாக�தி?#, ேதா�ட�பாடசாைல 
ஆசி4ய�களாக�# இ/'த யாE�பாண�தவ� 
நட'� ெகாI# ேமாசமான ேபா�கினா� 
யாE�பாண எதி��) ேதா�ட� 
ெதாழிலாள4ைடேய இ/'த�. 

ஜ�.ஜ� யி$ இ��ேராக�தன# யாE�பாண 
எதி��ைப ேம?# அதிகமா�கிய�. ஜ�.ஜ� யி$ 
இ'நடவ>�ைகைய எதி��ேத தமிE� 
காCகிரஸி/'� ெவளிேயறி 
தழிழர0�க�சிைய ெச�வநாயக#, 

வ$னியசிCக# ேபா$ேறா� 
உ/வா�கினா?# ேதா�ட�ெதாழிலாளைர 
அணிதிர�>� ேபாராடவி�ைல. 

தமிழர0�க�சி தமிE ேதசிய, 8�> 
,தலாளிகளி$ நலைனேய ஆர#ப�தி� 
பிரதிபலி�த�. ேதா�ட� ெதாழிலாள4$ 
நலனி� ேதசிய, 8�> ,தலாளிகளி$ நல$ 
தCகியி/�காத�#, தமிழர0�க�சி 
பாராIம$ற�க�சி ஆைகயா� 
ேதா�ட�ெதாழிலா/�8 வா�கினைமயா?#, 

ேதா�ட� ெதாழிலாள�கைள�ப:றி 
அ�கைற�படேவயி�ைல. ெதா-டமான 1948 

இ� பிரஜா உ4ைம7 ச�ட�தி:8 எதிராக 
ஒ/நா ஹ��தா?ட$ ேபாரா�ட�ைத 
நி��தி�ெகா-டா�. பி$ ெதா-டமா$ 
ேதா�ட�ெதாழிலாளைர� கா�>�ெகா �� 
நியமன எ#.பி பதவி�8# ம'தி4�பதவி�8# 
a.எ$.பி Aட$ சCகமமானா�. இட�சாh4� 
க�சிகளான லCகா சம சமாஜ�க�சி, 
க#ய+னி1�க�சி ஆகியைவ Hட வா�8 
இ�லாத இவ�கைள� தி/#பி� 
பா��கவி�ைல. ம:�# இட�சா4க 
பல/# பரா,கமாயி/'தன�. ம�க 
வி தைல ,$னணியின� 1971 கிள�7சி�8 
,$) மிக�# கீE�தரமான ,ைறயி� 
இவ�கI�ெகதிராக பிர7சார# ெசGதன�. 

1971 ஏ�ர� கிள�7சியி$ ,னேனா>யான 
தயா4�) வ8�)க ஜ'தி� இர-டாவ� 
வ8�) ,Bவ�# இ'திய வி1த4�) 
வாத# எ$ற ெபா/ளி� பிரதானமாக 
மைலயக� ெதாழிலாள/�ெகதிராக�# 
ெபா�வாக தமிE ம�கI�8 
விேராதமானதாக�ேம இ/'த�. 

மைலயக ெதாழி:சCகCகளி$ 
நடவ>�ைகக 

இலCைக ெதாழிலாள� காCகிர1தா$ 
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ஆர#ப�தி� ெப4ய சCகமாக இ/'த�. 

இத$ இ'திய சா�)�த$ைம பி:ேபா�8 
தைலைம காரணமாக ெதாழிலாள�க 
சி'தி�8# ஆ:றலிழ'� ெதாழி: சCக 
ேச:��8ேளேய இ/'தா�க. 

இ�பி:ேபா�8� தைலைம சிCகள� 
ெதாழிலாள�கIட$ ேதா�ட�ெதாழிலாள� 
இைணய ,>யாதவா� த �ேத 
ைவ�தி/'த�. பி$ன� உ/வான அஸி1. 

ெவைளய$ ேபா$ேறா4$ சCகCகI# 
ெதாழி� தகரா�க ேபா$ற சி� 
பிர7சிைனகI�கான ெதாழி: சCக 
நடவ>�ைக எ$ற எ�ைல� ேகா�>:8 
அ�பா� ெச�லவி�ைல. சம சமாஜ�க�சி, 
க#ய+னி1�க�சிகளினா� உ/வா�க�ப�ட 
ேதா�ட� ெதாழிலாள/�கான ெதாழி: 
சCகCகI# ெதாழி: சCக வாத�திேலேய 
PEகின. 1965ஆ# ஆ->:8� பி$ 
உ/வா�க�ப�ட ச-,கதாசனி$ 
தைலைமயிலான ெசCெகா>7சCக# ஒரள� 
ெதாழிலாள�கைள அரசிய� மய�ப �தின�. 

இவ�க பாராIம$ற� பாைதயி� 
ெச�லாததனா� இ�ப>7ெசGவ� 
சா�தியமாயி:�. ெசCெகா>7சCக� 
ேதா�டCகளி� தைலைமயி$ 
வழிகா�டலி$றிேய பல ேபாரா�டCக 
நட�தின�. மட�8#பைர, கீனா�கைல, 

றCகைல ஆகிய ப8திகளி� ேபாரா�டCக 
நட�தின�. கீனா�கைல ேபாரா�ட�தி� இ/ 
ெதாழிலான� ��பா�கி7 +�>:8� 
பலியாகினா�. இDவைம�)� Hட ெதாட�'� 
,$ெச�ல ,>யா� ேபாயி:�. இத:கான 
காரணCக: 

1: மைலயகம�களி$ யதா��த நிைலைமைய 
உணராத வற�  மா��ஸிய பா�ைவ. 

2: ேதா�ட� ெதாழிலாளேர )ர�சியி$ 
,த$ைம ச�தி எJ# தவறான 
க-ேணா�ட# (இவ�க ,�கியமான ச�தி, 
,த$ைம ச�திய$�). 

3: ெதாழி:சCக� தைலைமயி$ �ைர�தன#. 

இ$ெனா/ தவறான ேபா�8# 
மைலயக�தி� இ/'த சில அதித�விர 
ச�திகளா� ,$ைவ�க�ப�ட�. 

ெதாழி:சCக ேவைலேய தி4)வாத ேவைல 
எனேவ ெதாழி:சCகCகைள ,:றாக 
நிராக4�க ேவ- # எ$பேத இ�தவறான 
க-ேணா�ட# இ'தியாவி?ள சில 
அதித�விரவாதிகளிடமி/'� இவ�கI�8� 
கிைட�த�. 1971 ஏ�ர� கிள�7சிைய� 
ெதாட�'� ெதாழி:சCக� தைலவ�க பய# 
காரணமாக�# 0யலாப# க/திA# 
அரசியல:ற ெதாழி: சCக#, 

ெதாழி:சCக�தி$ 0யாத�ன# எJ# 
தவறான க/���கைள ,$ைவ�தன�. 
இதனா� ெசCெகா>7சCக# ேபா$ற 
ெதாழி:சCகCக Hட சில �ைரமா�களி$ 
வியாபார நி�வனCகளாக மாறிAளன. 

ஒ�ப'தCக 

இ'நா�>� கால�தி:8 கால# பல 
ஒ�ப'தCக ெபா/�கைள வி:ப� 
வாC8வ� ேபா� ெசGய�ப�டன. ஆயிJ# 
நாட:றவ� பிர7சைன த��'தபா>�ைல. 

,தலி� இ'திய பாகி1தானிய பிரஜா 
உ4ைம7ச�ட# ெகா- வர�ப�  
1இல�ச�� 35ஆயிர# ேப/�8 பிரஜா 
உ4ைம வழCக�ப�ட�. பி$ன� 1954ஆ# 
ஆ-  ேந/-ெகா�தலாவைல ஒ�ப'த# 
ெசGய�ப� # அதனா� எ�வித பலJ# 
கிைட�கவி�ைல. நாட:றவ� 
பிர7சைனைய� த���க எ-ணி bமா-

சா1தி4 ஒ�ப'த# 1964ஆ# ஆ-  
ெசGய�ப�ட� இ� ம�களிJைடய எ'த 
வி/�) ெவ��ைபA# கண�கிெலடா� இ/ 
நா� � தைலவ�கI# சர�8 ப4வ��தைன 
ேபா$ற தம� ஒ�ப'தைத7 ெசG� 
,>�தன�.  
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இDெவா�ப'த�ப> 5இல�ச�� 25ஆயிர# 
ேபைர இ'திய அர0 ஏ:�� ெகாவதாக�# 
3இல�ச# ேபைர இலCைக அர0 ஏ:�� 
ெகாவதாக�# உட$பாடான�. 

இDெவா�ப'த# 79ஆ# ஆ- ட$ 
காலாவதியாகிA# ேம?# 5 ஆ- க 
ந�>�க�ப�ட�. இ�வைர�8# 3இல�ச�� 
50ஆயிர# ேப� தா$ இ'தியா 
ெச$�ளா�க. இன�ெப/�க�ைத� 
கண�கிெல �பி$ 3இல�ச# ேப�தா$ 
இ'தியா ெச$�ளன�. 1974ஆ# ஆ-  
bமா�# இ'தியா�# எ[சிய 1?இல�ச# 
ேப/�கான ஒ�ப'த# ெசGதா�க. 75ஆயிர# 
ேபைர இலCைகA# 75ஆயிர# ேபைர 
இ'தியா�# ஏ:�� ெகாவதாக� 
த��மானி�க�ப�ட�. ெமா�தமாக 6இல�ச# 
ேப/ட$ 8>�ெப/�க�தா� 
அதிக4�பவ�கைளA# இ'தியா ஏ:க 
ேவ- #. ெமா�தமாக 4இல�ச,# 
8>�ெப/�க�தா� அதிக4�பவ�கI# 
இலCைகயி� 8>A4ைம ெபற� 
த8திAளவ�க. ஆனா� இலCைகயர0 
7ேப� இ'தியா ெச$றா� 4ேப/�8�தா$ 
பிரஜா உ4ைம வழC8கிற�. 

எ�ப>யி/�பிJ# இ�வைர�8# பல 
ஒ�ப'தCக ெசGய�ப� # நாட:றவ� 
பிர7சிைன த�ராத ஒ/ 
பிர7சைனயாகேவAள�. 

இDெவா�ப'தCக எBதிய கால�தி� 
8றி�பாக bமா-சா1தி4 ஒ�ப'த# எBதிய 
ெபாB� சில வற� வாதிக இ/ 
,தலாளி��வ அர0கI�8# 
இDெவா�ப'த# எB�# அ/கைதயி�ைல. 

இ�ப:றி நா# அ�கைற�பட� 
ேதைவயி�ைல. ேசாஷலிஸ# வ'த 
பி$தா$ இைவெய�லா# த���க�ப # 
எ$� பித:றின�. அ$ைறய அரசி� 
ஒ�>�ெகா->/'த சமசமாஜ� 
க�சியின/# க#aனி1� க�சியின/# 
இDெவா�ப'த�ைத ஆத4�தன�. அ$� 
இDெவா�ப'த�ைத ஆத4�த பல/# இ$� 
பாவம$னி�)�காக 
இDெவா�ப'த�தி:ெகதிராக� H7சலி வ� 
ேவ>�ைகயான�. காலCகட'� ர��7 
ெசGA#ப> ேக�பதி� அ��தமி�ைல. 

வி/#பிேயா� இC8 வாழ�# வி/#பிேயா� 
இ'தியா ெச�ல�# வழிவ8�8# 
நிைலைமேய நியாயமான�. bமா-சா1தி4 
ஒ�ப'த# நைட,ைறயி?ள 
இDேவைளயி� இC8 இ/�க�ேபா8# 
சகல/�8# உடன>யாக இC8 பிரஜா 
உ4ைம வழC8#ப> ேபாரா வேத 
அவசியமான�. 

மைலயக ம�களி$ இ$ைறய நிைலA# 
பிர7சிைன�கான த���# 

நா�>� ஏ:ப # ெபா/ளாதார ெந/�க>க 
ேவைலயி�லா� தி-டா�ட# எ$பன 
சிCகள ம�கைள� ேதா�டCகைள ேநா�கி 
நக��திய�. ேதா�ட� ெதாழிலாளைர� 
கா�> அவ�கI�8 எதிரான �ேவஷ�ைத� 
ேகாஷி�ேத பல அரசிய�வாதிகI# சிCகள 
ம�கைள அணிதிர�>ன�. ெச$ற அரசாCக 
கால�தி� ேதா�டCக ேதசிய 
மயமா�க�ப�  சில ேதா�டCகளிலி/'� 
ெதாழிலாள� விர�ட�ப�  சிCகள 
ம�கI�8� காணிக பகி�'தளி�க�ப�டன. 

சில ேதா�டCகளி� தமிE� ெதாழிலாள�க 
உ�திேயாக�த� ெவளிேய:ற�ப�  சிCகள 
ெதாழிலாள� உ�திேயாக�த� ேவைல�8 
அம��த�ப�டன�. இைவகைள� காரண# 
கா�>ேய இ$� ெதா-டமா$ இDவர0�8 
வி0வாசமாக நட�8#ப> ேதா�ட� 
ெதாழிலாளைர� ேக�கிறா�. கட'த 
அரசாCக�தா� ேதா�ட ,தலாளி 
ெதா-டமானி$ ேதா�டCகI# 
ேதசியமயமா�க�ப�ட�. ெதா-டமா$ 
ெச$ற அரசாCக# பதவியிலி/'த ேபா� 
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வ� �ேகா�ைட மாநா� � த��மான�ைத 
ஏ:� தமிE ஈழ ேகா4�ைகைய அCகீக4�� 
தமிழ� வி தைல� H�டணியி$ தைலவ� 
பதவிA# ெப:� சில கால�திேலேய 
அைவெய�லாவ:ைறA# ஒ/ )ற# 
ைவ�� வி�  ேஜ ஆ/ட$ H� ேச�'� 
ம'தி4� பதவிA# ெப:�� ேதா�ட� 
ெதாழிலாள�கைள� கா�>�ெகா �தா�. 
ெதா-டமா$ அர0ட$ ேச�'தி/'�# Hட 
இDவர0 பதவி�8வ'� சில நா�களி� 1977 

ஒக1>� இன� கலவர�தி� 
ேத�ட�ெதாழிலாள� கா� மிரா->� 
தனமாக� தா�க�ப�டன�. ெகாைல, 

ெகாைள, க:பழி�)க, த�ைவ�) எ$பன 
நைடெப:றன. பல� உயி/ட$ 
ெகாB�த�ப�டன�.  

1977 வ �க அழிய ,$னேர மீ- # 
1981இ� மீ- # 1977 ேபா$ற ெகா ைமக 
ெதா-டமாJட$ ஒ$றாகவி/�8# அேத 
ம'தி4மா4$ வழி கா�டலி� நட'தன. 

இDவர0 ந�சா என�ப # கிராம 
வி1த4�) Pல# ெதாழிலாளைர� 
ப>�ப>யாக� ேதா�டCகைள வி�  
அ�)ற�ப �த� தி�ட# த��>Aள�. 

இவ:ைற ேநா�8# ேபா� ெதா-டமா$ 
தன� வ��க நல$ க/தி அர0ட$ 
இைண'தி/�ப� விய�)�84யத�ல. 1977 

ேத�த?�8 தமிE ஈழ� ேகா4�ைகைய 
உர�க�க�திய H�டணி, மைலயக ம�களி$ 
பிர7சிைனகI�8� த����8 இரகசிய 
தி�ட# இ/�பதாக7 ெசா�லிய�. 1977 

ஓக1� இன�கலவர�தா� பாதி�க�ப�  
வடகிழ�8 ேநா�கி வ'த அகதிகைள� 
பா�கா�க வாழ வழிவ8�க� திராணிய:� 
H�டணியின� ைகவி�டன�. சில சPக 
ேசைவ நி�வனCகேள இவ�கைள� 
8>ேய:றிAளன. இDவித# சPக ேசைவ 
நி�வனCகளி$ உதவிAடJ# 
த$னி7ைசயாக�# இ� வைர�8# 
1இல�ச# ேபரளவி� வடகிழ�8 ப8திகளி� 
வ'� 8>ேயறிAளன�. இDவித# 
8>ேயறியவ�கI�8# வடகிழ�கி� 
பார#ப4யமாக வாE'த ம�கI�8# 
இைடயி� இ$ன,# சPக. ெபா/ளாதார, 

கலாசார ேவ�பா க காரணமாக சில 
ேவ�பா க இ/�க�தா$ ெசGகிற�. 

கால�ேபா�கி� அைவ ப>�ப>யாக மCகி 
மைறA#. 

இ$� மைலயக�தி� P$� வைகயான 
1தாபனCக ம�களிைடேய 
ேவைலெசGகி$றன. (1) ெதாழி:சCகC (2) 

சில சPக ேசைவ 1தாபனCக (3) 

மைலயக ம�களி$ தனி��வமான 
பிர7சிைனகளி$ நிமி�த# உ/வான 
ெவ8ஜன 1தாபனCக. 

ெதாழி:சCகCக யா�# இ$� ெவ�# 
சீ�தி/�த 1தாபனCகளாக�# ெவ�# 
ச'தாபி>�8# வியாபார நி�வனCகளாக�# 
மாறிAளன. 0Pகேசைவ 1தாபனCக 
ப�ேவ� ேநா�கCகI�காக சில சPக 
ேசைவ நடவ>�ைககளி� ஈ ப கி$றன. 

இைவக சிலவ:றி$ நடவ>�ைகக 
ச'ேதக�தி:84யனவாக�# உளன. 

ம�கைள ச4யான வழியி� சி'தி�� 
பிர7சிைனகI�கான த����காக� 
ேபாராடவிடா� த �ப�தா$ ேநா�க# என 
ச'ேதகி�க� ேதா$�கிற�. ெப/மள� 
ெவளிநா�  நிதி இவ:றி:8� கிைட�கிற�. 

ெவ8ஜன 1தாபனCகைள ேநா�கி$ அைவ 
மைலயக�தி� உள சில ப>�த 
இைளஞ�களினா� உ/வா�க�ப�டன. 

மைலயக�தி� இ�ேபா� தா$ ப>�த 
வ��க# ஒ$� உ/வாகிAள�. எ�லா 
இடCகளி?# ஆர#ப�தி� 8�> \�cவா 
வ��க# தா$ விழி�)ண�7சி ெப�#. 

மைலயக ம�கI�கான தனியான 
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1தாபன# உ/வாவ� ச4யான�# 
ேதைவயான�# Hட. இDவிய�கCக 
இ$ன,# ப>�த சில இைளஞ�கைள 
வி�  ம�களிட# ெச�லவி�ைல. 

இDவிய�கCகளி� 8�> \�cவா 
சி'தைனயிலி/'� வி ப�ட ஊழிய�க 
உ/வாகாைமதா$ ம�களிட# ெச�ல 
,>யாத நிைல�கான காரணமா8#. 

இவ:றி: சில மைலயக ம�கைள தனியான 
ேதசிய இன# (Nation) எJ# க/�ைத 
,$ைவ��ளன�. இத:8 எதிராக தமிE 
ம�களிைடேய உள சில இய�கCக 
எ�லா� தமிE ேப0# ம�கைள)# ேச��� 
(மைலயக ம�க, ,1லி# ம�க, 

இலCைக�தமிழ�) ஒேர ேதசிய இன# (Nation) 

என ,$ைவ�கி$றன�. இதைன ஈழவ� 
என�# அைழ�கி$றன�. இDவிர-  
க/���கைளA# ெதளிவாக� பா��ேபா#. 

மைலயக ம�கைள� தனியான ேதசிய 
இன# எ$� ெசா�பவ�க பல 
ேநா�8ைடயவ�க உளன�. ஒ/ சாரா� 
ேதசிய இன# எ$ப� எ$ன எ$பதி� 
ெதளிவி$றி7 சி�பா$ைமயினCக யா�# 
ேதசிய இன# எ$� க/�கி$றன�. 
இ$ெனா/ சாரா� மைலயக ம�கைள 
ேதசிய இன# எ$� ெசா�வ� அவ�கள� 
அ'த1ைத� H� # எ$ற தவறான 
சி'தைனயி?# மைலயக ம�களிைடேய 
தம� தனி��வமான தைலைமைய 
உ/வா�க�# ேவ-> இ'த ேகாச�ைத 
,$ ைவ�கி$றன� மைலயக ம�கைள� 
தனி� ேதசிய இன# எ$� அCகீக4�க� 
ேகா/# இலCைக� ெதாழிலாள� 
ெகாCகிரஸி$ பி$னணிைய நா# )4'� 
ெகாள ேவ- #. வட�8 கிழ�கி� தமிE 
ம�களி$ வி தைல� ேபாரா�ட# பர'த 
அளவி� கிள�'� வ/ைகயி� மைலயக 
ம�கைள அ��ட$ இைணய விடா� 
8��ேக பி4�கி$ற த'திேராபாயமாக�தா$ 
இ.ெதா. ெகாCகிர1 இதைன� ைகயாகிற�. 

இ'நிைலயி� வட�8 கிழ�8 ப8திகளி� 
8>ேயறிய மைலயக ம�கைளA# 
இலCைக� ெதாழிலாள� ெகாCகிர1 
வட�8 – கிழ�8 ம�களி$ 
ேபாரா�டCகேளா  இைணயவிடா� தனிேய 
பி4�� ைவ�க த$னாலான எ�லா� 
பிரய�தனCகைளA# ெசGகிற�. இ� 
மிக�# அபாயகரமான ேபா�8 ஆ8#. 

யதா��த�தி� வட�8- கிழ�8 
பிரேதசCகளி� 8>ேயறிய மைலயக ம�க 
தCகைள தCகைள அ�பிரேதச ம�களி$ 
ேபாரா�டCகIட$ இைண�க 
,>யாதவிட�� இ# மைலயக ம�க 
‘தனி���’ ேபாGவி வா�க! இதைன 
அவ�கI�8 வலிA���கிற அேத 
உய��திய ெதானியி� தமிE ம�கIைடய 
வி தைல� ேபாராளிகI�8# சில 
விஷயCகைள வலிA��த ேவ-> 
இ/�கிற�. வட�8 கிழ�8 ம�க ம�தியி� 
ேவைல ெசGவத:8 எ �கிற 
கவன�ைதவிட L� மடC8 அதிகள� 
மைலயக ம�க ம�தியி� அவ�க இறCக 
ேவ- #. 8றி�பாக வட�8-கிழ�8 
ப8தியி� 8>ேயறிAள மைலயக 
ம�கைள� த#ேமா  அணிதிர� வேதா  
மைலயக�திேல உளவ�கI�8 
அவ�கIைடய தனி��வ�ைத ேப@# 
வைகயி� அவ�க எ �கி$ற எ�லா� 
ேபாரா�டCகI�8# நிப'தைனய:ற 
ஆதரைவ வழCக ேவ- #. 

ஈழவ� எ$ற க/�� ெவ�# 
வற� �தனமான அ@8தலி/'ேத 
உ/வான�. Aதா��த 
நிைலைய�கண�கிெல �கா� 
பிர7சைனைய� 8ைற�8# ேநா�8ட$ 0ய 
மனவி/�பி$ அ>�பைடயிேல 
,$ைவ�க�ப�ட�. 
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ஈழவ� எ$ற க/�தா�க# ேதசிய 
இனCகளி$ வரலா:� Vதியான 
உ/வாக�ைத ம��பேதா  ம� ம�லாம� 
நைட,ைறைய� கவன�திெல �காத 
ெவ�# க:பைனயா8#. இC8 
,1லி#க, மைலயக ம�க 
ேபா$றவ�கIைடய தனி��வCக 
சிைத�க�ப கி$றன. 

ேதசிய இன�பிர7சைன எ$ப� சார#ச�தி� 
வ��க� பிர7சைனேய. 8றி�பாக இ� 
விவசாய�)ர�சிAட$ ச#ம'த�ப�ட�. 

,தலாளி��வ# வள�'� ச'ைத� 
ெபா/ளாதார# உ/வான�டேனேய ஒ/ 
ெமாழி ேப0# ம�க ஓேர பிரேதச�தி� 
வாB# ம�களிைடேய ஒ/ ெபா/ளாதார 
பிைண�) உ/வான�. இத$ நிமி�தேம 
ேதசிய இனCக (Nation) உ/வான�. 

மைலயக ம�க காலனி��வவாதிகளா� 
ெகா-  வர�ப�டதா� 0யமாக 
நில�பிர)வ�ைத வ �E�தி உ/வான 
ம�களிட# உள நில��டனான 
பிைண�பி/�கவி�ைல. இ'தியாவிலி/'� 
\ரணமாக வி படாத நிைல (தம� 
தாGநாடான இ'தியாைவ எ-@# நிைல) 

இ/'த�. சPக வரலா:� ெபா/ளாதார� 
காரணCகளா� இவ�க வட�8- கிழ�8 
தமிE ம�களிட# இ/'� 
ேவ�பா ைடயவ�களாக இ/'தன�. 1948 

இ� பிரஜா உ4ைம பறி�க�ப�டைமயா?# 
bமா ௲ சா1தி4 ஓ�ப'த# காரணமாக�# 
இவ�க இலCைகயி$ ேதசிய அரசிய� 
வாEவிலி/'� விலகியி/'தன�. இவ�க 
ஒ/ தனியான ேதசிய இனமாவத:84ய 
சா�திய� H�கைள இனவாத அர0க 
அழி�தன. இதனா� இவ�களா� தனியான 
ேதசிய இனமாக வளர ,>யாம� 
ேபாGவி�ட�.  

1977 இ� இன�கலவர# நட'� ,>'த�ட$ 
மைலயக�தி� ,$ேனா>களாக இ/'த 
பல�Hட மைலயக ம�க யாேப/# 
இ'தியா ெச�ல ேவ- ெமன 
என�பிர7சார# ெசGதன� ேதசிய இன# 
எ$ற நிைலயி� இ/'தி/�பா�களாயி$ 
ச4யானேதா பிைழயானேதா தைலைமயி� 
ேபாரா>யி/�பா�க. இைவயாவ:ைறA# 
பா��8# ேபா� மைலயக ம�க ேதசிய 
சி�பா$ைமயின� எ$ற நிைலயிேலேய 
இ$� உளா�க. 

இவ�களி$ பிர7சைன�8 த��� எ$ன? 

இவ�களி� ஒ/ ப8தியின� சிCகள 
கிராமCகளி� ம�தியி� வாEபவ�க. 

8றி�பாக க->, க#பைள, மா�தைள, 

இர�தின)4, ெதனியாய ப8திகளி� 
இDவிதமாக உளவ�க உ- . 

இவ�களி� இ'தியா ெச�பவ�க ேபாக 
மி8தியானவ�க. வடகிழ�8�8 அ�ல� 
மைலயக ம�கI�8 ெசறிவாக உள 
ப8திகI�8 8>ெபய�வ� 
அவசியமானதா8#. ெசறிவான ப8திகளி� 
வாEேவா� த#ைம அைம�)Vதியி� அணி 
திர�> த:பா�கா�பி:காக ேபாரா வத:8 
தாயாராவ� அவசியமானதா8#. இவ�கள� 
எதி�கால� த��� மாறி வ/# +ழ� ம:�# 
ம�க ேபாரா�ட�தி$ வள�7சி 
எ$பவ:றி� தCகிAள�. 

பி$ 8றி�):  

மைலயக ம�களி$ பிர7சைனயி$ 
,Bவ>வCகைளA# வி4வாக�# 
ெதளிவாக�# ஆராய ,>யவி�ைல. 

ெதாட�'� வ/# க/�தி$ விவாதCக 
இத:கான பாைதைய� திற�8# என 
ந#)கிேற$. மைலய ம�களி$ ேசாக�ைத 
இC8ட$ ,>யவி�ைல. இC8 ஆர#பமாகி 
ஹ�ட$. க-> ெரயி�ேவ 1ேரச$களி?# 
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தைலம$னா4?# இராேம1வர# 
ம-டப�தி?# இ7ேசாக�கைத ெதாட�'� 
பி$ தழிE நா�>$ கிராமCகளி?# 
ந�லகி4யி?# அ'தமானி?# ,>�:� 
ந�கிற�௪. .இCகி/'� 8>ெபய/# 
8>ெபய�'த ந-ப�களி$ க>தCக பல 
கைதக ெசா�?#. என� ந-ப$ 
சிவான'த$ க-> கலா7சார 8Bவினா� 
ெவளியிட�ப�ட ‘நதி’ எJ# ச[சிைகயி� 
எBதிய ெச$� ‘வ/கிேற$ ெஜ$ம \மிேய’ 

எJ# கவிைத இ# ம-ைண ேநசி�� இ7 
சPக�தி$ ெகா ைமயா� நா�ைட வி� � 
�ர�த�ப�ட ஒ/ பிரைஜயி$ உள� 
8,றைல ெவளி�ப ��கிற�. 

இ�க� ைரைய எB�# ேபா� அ� 
கவிைதைய நிைன�காம� இ/�கேவ 
,>யவி�ைல௪ 

ந$றி: )�0, ஏ�பிர�-ேம 1983 

Reply   

Posted on 09/24/2010 at 11:22 am  

ந��ேவலி ெகாைளயி� ஒபேராG ேதவ$(மாற$); ெயேலா, ரா0�பிைள, 

ேரா�சிறி (சிறிசபார�தின#) ஆகிேயா/# பCெக �ததாக அறிகிேற$. 

ந��ேவலி ெகாைளயி� ஈ ப�டவ�க வாடைக�8 கா� ஓ� # �$னாைலைய 
ேச�'த சி$ன��ைர எ$பவ4$ காைர கட�தி சி$ன��ைரைய >�கியி� 
ேபா� வி�  ெச$றதாக அறிகிேற$. பி$ன� சி$ன��ைர எ$ற ைரவ� 
ெபாலிசாரா� ைக� ெசG� விசா4�க�ப�டா�; 

Reply

proffessor 

Posted on 09/24/2010 at 11:48 am  

இ� பதி� ஒ/ ந�ல ஆர#ப#. 

ஐய� இ�ெபாB� உயி/ட$ உள பைழய ேபாராளிகைளA# ெதாட�) ெகா-  
வி ப� �ேபான விடயCகைள இைண�தா� ந�ல�. 

Reply

OORAAN 

Posted on 09/24/2010 at 9:34 pm  

உயி/ட$ உள பைழய ேபாராளிக யாவ/ம நவேகாக. 

Reply   

பாலாமணி 

Posted on 09/24/2010 at 10:22 pm  

ஜய� அவ�கேள, உமாமேக1வர$ ெபா$னியி$ ெச�வ$ ேபா$ற ப8திகைள 
வாசி�ததாலா? ந�� ,த� எBதிய க� ைரயி� அவ� கண�8 வழ�8க 
எ�லாவ:ைறA# ேந��தியாக எBதி ைவ�� ெகாபவ� எ$�# எBதிAள 
ந�ேர. இ�தியி� உமாமேக1வரJ�8 இட�சா4 பாைத ெத4யா� எ$�# 
மா�சீச# ேபா$ற )�தகCகைள வாசி�காதவ� எ$�# எBதிAள �� 

Reply

ரவ >% 

Posted on 09/25/2010 at 11:44 am  

)ள� த��வா�த Vதியி?# , ரா@வ Vதியி?# மிக 
பலமாகேவ இ/'த�. ஆனா�நைட,ைறயி� சCகிலி, 
வாமேதவ$, மாணி�கதாச$, வா0ேதவா,ெமா�8 P��தி 
ேபா$ற ————- A# ம�திய 8Bவி?#, அதிகார பீட�தி� 
இ/�தி தைலைம வி0வாச# எ$ற ெபய4� அழி� ெசGத�. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/29/2010 at 6:19 am  

உமா மேக0வர$ எJ#  ,8'த$ 8றி�த 
ஐய4$ சில தகவ�களி� என�8 
உட$பா>�ைல. )ெளா� பல தவ�கைள 
இைழ�த�. அதி� மா:�� க/�தி�ைல 
அதி� ,�கியமான� தைலைம வி0வாச# 
எ$ற ெபய4� அழி� ெசGத�தா$.  இைத� 

மாயா 

Page 29 of 76என� இ�தி நா�க – ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க:...

30/10/2010http://inioru.com/?p=16984

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;

www.tamilarangam.net



த�>� ேக�க ,8'தனா� ,>யாம� 
ேபானத:8 , அவர� பலவ �னCகளி$ பி>க 
இவ�களிட# இ/'தேதயா8#.  அைன�� 
இய�கCகI# ெச$ைனயி� 8Bமிய 
ேபா� ,  ( இ� கால�தி� சபாைவ )லி 
ேபா�  வி�ட�.) ,த� ,ைறயாக 
ெச�வ# அைட�கலநாத$ அத$ 
ெபா��)�8 வ/கிறா�. )லிக சா�பாக 
 திலக� பCேக:கிறா�. ர�னசபாபதி, 
ப�தமநாபா , ெச�வ# அைட�கலநாத$ , 
திலக� ம:�# உமா மேக0வர$ 
ேமைடயி� இ/�கி$றன�. (இCேகதா$ 
PLOTE ,கா#களி� இட# ெப:ற   
ெகாைலகைள ,8'த$ ஏ:�� ெகா- , 

ேபாரா�ட�தி� இ� ேபா$ற நிகE�க 
நட�8# என பகிரCகமாக ெசா$ன� .) 
 )ல# ெபய� நா களி� இ/'� 
வ'ேதா/# , இ'தியாவி� இ/'த பல/# 
 தமிழ�ழ ேபாரா�ட# ெதாட�பான 
ேகவிகைள� ேக�கி$றன�. ” நாCக 
ஆளாI�8 ஏதாவ� ெசா�வைத விட 
இைத� ெதளி� ப ��# அறி� 
,8'தJ�ேக உ- . ேகவிகைள 
,8'தனிட# ேகICக” என7 ெசா�கிறா� 
இர�தின சபாபதி. ப�மநாபா�#  ,8'தைன 
ேநா�கி தைலயா� ைசைக ெசG� 
அJமதி�கிறா�. திலக/#, ெச�வ,# 
அைமதியாக இ/�கி$றன�. ேபாரா�ட�தி$ 
நாயக�களான ேசாசலிச சி'தா'த 
திலக�கேள ,8'தைன பகிரCகமாக 
அCகீக4�த நிைலயி� , //,8'தJ�8 
அரசியேல ெத4யா� , உமா மேக1வரைன� 
ெபா��தவைர இட�சா4 அரசியலி� எ'த 
ஆ�வ,# ெகா-டவராக இ/'ததி�ைல. 

ஒG�கிைட�8# ேநரCகளி�, க�கியி$ 
ெபா$னியி$ ெச�வ$ ேபா$ற L�கைள� 
ப>�8# உமாமேக1வர$ தமிழ� 
வி தைல� H�டணி அரசியலி$ 
வ$,ைற� ெதாட�7சியாகேவ 
காண�ப�டா�. – ஐய� // எ$ப� யதா��தமாக 
இ�ைல. அ�ல� ஐய/�8 ,8'த$ 
8றி�த ெதளிவி�ைல எ$ேற எ-ண� 
ேதா$�கிற�. 

 ,8'த$ இ'தியாவி� இ/'த கால�தி�, 

இ'தியாவி$ அரசிய�வாதிகேள 
ெப4யவேரா  (,8'த$) ேபச ,>யா�. 

அவ/�8 எCகைள விட ெரா#ப விசய# 
ெத4A# எ$பைத  பகிரCகமாகேவ 
ெசா$னா�க. ,8'த$ ெவ�# 
ஆAத�ேதா  , தமிழ/�8 வாE� மல/# 
எ$� நிைன�கவி�ைல.  அைன�� 
இய�கCகI# ெசGA# இ�ப>யான 
தா�8த�க  இலCைக  ஆAத�பைடகைள 
பலமா�க உ��ைண )4'� வி #. ஒேர 
சமய�தி� சிCகள இட�சா4கேளா  
இைண'� நட��#  நா  தBவிய 
தா�8த� ஒ$றி$ Pலேம  தமிழ�கள� 
உ4ைமகைள ெபற ,>A# அ�ல� 
0விசி$ க$ேடா$ (மாநில)  வா4யான 
அதிகாரேம அைன�� ம�கI�8# 
 வி>ைவ� த/# என ெமனிெப7ேடாவி� 
எBதியவ�.  தவிர�# தமிழ�ழ# ஒ/ ேபா�# 
சா�திய�படா�. இ� ந�-ட கால� 
ேபாரா�டமாக இ/�8# என த���க 
த4சனமாக ெசா$னவ�. இைத விட ஒ/ப> 
ேமேல ேபாG இ'தியா�டனான உற� 
ந#பி�ைக அ:ற�. சீனா�டனான ந�ைப 
 நா# வள���� ெகாள ேவ- # என 
தம� கழக வ>வ�ைத  மா:றியவ�. இ�ேவ 
உமா எJ# ,8'தனி$ ேம� இ'தியா 
ச'ேதக# ெகாள வழியான�. அ�ேவ 
அவர� சா��8# வழி ேகாலிய�.  (ேமேல 
ெசா$ன பல விடயCக இ$� 
யதா��தமாகிAளன .) 

அைன�� இய�கCகைளA# 
ஒ$றிைணAமா� கைலஞ� அைழ�) 
வி �த ேபா� )ெளா� ம� ேம இைணய 
ம��த�. பிரபாகரேனா  ைக ேகா��த� 
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ந�ல��கி�ைல , அழி� ெந/Cகி வி�ட�. 

எ$றா� உமா. அ� உ-ைமயான�. )லிக 
கைலஞ� ெசா�ைல அ$� ேக�  
இைண'தன�. பி$ன�தா$ MGR பாைத�8 
தட# )ர-ட�. இC8# )லிகளிட# 
ெகாைக இ/�கவி�ைல.  

)ெளா�>$ உ-ைமயான ேபாராளிகைள 
எவரா?# மா:ற ,>யா�. த:ேபாைதய 
)ெளா� )ெளா�ேட அ�ல. 

இ�ேபாதி/�ேபா4� அேநக� 
அரசிய�வாதிக. உ-ைமயான )ெளா� 
ேபாராளிக ெமௗனமாக இ/�கிறா�க. 

)லிகளிட# கவ�7சி இ/'த�. )ெளா�>� 
க/�� இ/'த�. கவ�7சி அழிA#. 

க/��க அழியா�. இ�ேவ யதா��த#. 

ஐய4$ தகவ�க )லி சா�'ேத இ/�கிற�. 

இ��# வி:பைன ேநா�கமா? அ�ல� 
 இ/�8# அைலைய பாவி�8# ேநா�கமா? 

எ�வானா?# உ-ைமக அழிவதி�ைல. 

அ� ெவளிவ/#. அ�வைர  ெதாடர� #…… 

Reply   

Posted on 09/24/2010 at 10:41 pm  

ஜய� அவேர உமாமேக1வரJ�8, இட�சா4 பாைத ெத4யாமலா சிCகள 
இட�சா4கைளA# அரவைண�� சிCகள இைளஞ�கI�8 பயி:சியளி�� 
சிCகள ம�களி:8 தமிEம�களி$ நியாயமான ேபாரா�ட�ைத விள�8# 
,கமாக தமிழ�ழ�தி$ 8ர� எ$ற வாெனாலி Pலமாக சிCகளம�களி:8 
விள�கி இ$�வைர அ'த வாெனாலியி$ க/�ைத ஆத4��வ/# சிCகள 
ம�க இ$�வைர உமாமேக1வரைன ஏ:��ெகா-  அவர� ெபயைர 
நிைன� H�'� வ/வ�ட$. அDவா� உமாமேக1வரனி$ ெபய4� 
இ$�வைர இயCகிவ/# உமாமேக1வரனி$ )ெளா� இய�க�தி:8 சிCகள 
ெப-மணிெயா/வேர ெசா�� ஒ$ைற ஈனமாக வழCகிAளா�.  

ஆகேவ இ$�ைர உமாமேக1வரனி$ இட�சா4 க/���கைள 
ஆர#ப�திேலேய க:� ெகா-  அவர� பாசைறயி� )ெளா� இய�க# 
வள��க�ப�டதா�தா$ இ$�வைர ெவளிநா களி� தம� 
அைடயாள��டேனேய )ெளா� இ/'த வ/கி$ற�. 

Reply

)ெளா� 
உ��பின� - 

Posted on 09/25/2010 at 11:36 am  

உமா இட�சா4 பாைதயி� ஒBகாமலி/'தி/�கலா# ஆனா� 
அவ/�8 மா��சிச- ெலனினச ப:றி ந�ல அறிவி/'த�. 1985 

ெவளி வ'த ஜுனிய� விகடனி� தா$ அ#)லிமாமா, 
ெபா$னியி$ ெச�வ$ வி/#பி ப>�பதாக�# தன�8 
சி�திர# வைரய ெத4Aெம$� Hறி பால� வ8�) 
பிைளேபா� ெகா�8, கிளி படCகைள வைர'தி/'தா� ேமத8 
பிரபாகர$. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/25/2010 at 12:20 pm  

சPக விேராத அரசிய� ெவ�கமறியாத�. அதனா�தா$ 
ெசா'தெபய4� எC8# இயCகிவ/கிற��க. உமா 
ெகா�ல�ப�ட� அவர� ெமG�பா�காவல�களாேலேய 
எ$பைத மனCெகாக. எ$னதா$ ந�Cக 
ஊதிெப/�பி�தா?# உமாவி$ மரண# பறைவயி� இ/'� 
உதி�'த சிற8 ேபா$ற தா�க�ைதேய அ$� 
தமிEம�களிைடேய ஏ:ப �திய�. )ள� ேஜ.வி.பிலி/'� 
பி4'த சி�8Bவான எ$.ேஜ.வி.பி �8 வ�னி�8ள�தி� 
ேகா$ ( ,$னா ,�ைல�த�� இரா@வெபா��பாள�, 

இய�க�தி� இ/'� விலகி ைதய� ெதாழி�ெசG� 
பிைழ���ெகா->/'தவைர இர-  ஆ- களி:8 ,$ன� 
)ள� வ�னியாவி� ப ெகாைல ெசGத�.) தலைமயி� பயி:சி 
அளி�த�. அ'தசிCகள இைளேயா� இட�சா4கள�ல. 

இவ�களி� பல� இலCைக அரசிட# சரணட'தன�. சில� 
ேஜ.வி.பி யா� அழி�க�ப�டன�. நி�கரெவ�>யா வCகி 
ெகாைளயி$ேபா� ெகா�ல�ப�ட சிCகளெபாலிசா4$ 
8 #பCகளி:8 வாெனாலியி� ,8'த$ அ[சலி 
ெச?�தினா�. ஆனா� நி�கரெவ�>யாவி� எ�தைன அ�பாவி 
சிCகளவ�கைள வாமேதவ$ தலைமயி� ெகா$றா�க எ$ற 
உ-ைமைய ேபசமற'தா�. பி$ன� ேஜ.வி.பி கால�தி� பல 
அரசிய�வாதிகI�8 (சில அைம7ச�க உ�பட) 

suganthan 
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ெமG�பா�காவ�களாக உமாமேக1வர$ பல )ள� 
உ��பின�கைள Hலி�8 அJ�பினா�. அவ�களி� சில� 
0:றியி/'த சிCகளவ � களி� ஆAத,ைனயி� 
ெகாைளய>��( சில� ெபாலிசா4ட# பி>ப�டன� உ+# 
ச->லி�பாG ேலார$1) உமாவி$ இட�சா4ய�ைத 
இ$ெனா/ப> உய��தினா�க. 

Reply   

Posted on 09/25/2010 at 11:41 am  

)லிகேளா>/'� PLO பயி:சி�87 ெச$�,மண�ேம கைள பா��� 
வ'�,)லிகளி� (PLOT) சதி ெசG� ம�க அைம�) க� வதாக� )ற# 
ேபாG,)லிகைள� ேபாலேவ ஈ(LTT E)ய>70,உ/வா�கிய�தா$ PLOTE ஆ8#. 

PLO—->PLOT—–>PLOTE. 

இட�# சாறி� தைல�)களி� இட�சா4� க/��களா இவ�க ேத>னா�க?

)லிகளி/'� ‘)தியபாைத’ என� )ற�ப�டவ�க அேத பாைதயி� பயணி�த 
ேபா�, இவ�க ம�க வி தைல�காக ேபாராடவி�ைல;தா# Hடார# 
அைம�க�#,நா�டாைம கா�ட�# ெவளிகி�டவ�க என� கா�> நி$றா�க. 

Reply

தமி=வாத4 

Posted on 09/25/2010 at 1:17 pm  

ஐய� மிக ேந�ைமயானவ� என ேபெர �தD�. அவ4$ ேந�ைம ப:றிA# அவர� 
அரசிய� வழி ப:றிA# பிரபாகர$ Hட பிைழ Hற �ணியவி�ைல. 

பிரபாகரேனா  இ/'த சில� தனி�ப�ட அவN� நட�தினா�க. சிவ�) ச�ைட� 
கார$ எ$� ேரானிேயா பிர0ர# வி�டா�க. ஐய� பி$ன� எ$.எ�.எ�.4 
அைம�பி� ம�திய 8B உ��பினராக இ/'தா�. பி$ன� த��ெபாறி அைம�பி?# 
ம�திய 8B உ��பின�. 30 வ/ட�தி$ பி$ ஒ/ உ-ைம 
ெசா�ல�ப�>/�கிற�. இ�ேபா� ஐயர� அசா�திய ேந�ைமயா� மிக�# 
சாதாரண நிைலயிேலேய உளா�. 46 வயதி� )ர�சி� தி/மண# ெசG� 
ெகா-டவ�. இ�ப�# மிக�# ேந��தியான அரசியைல அவர� ெதாட� Pல# 
ெகா-  வ'�ளா�. எதி�கால�தி� இ� ேபாரா�டCகளி$ ெபா�கிசமாக� 
பய$ப #.ஐய� ேபா$ற ேபாராளிக ேபாரா>�ெகா-  தா$ இ/�ப�. அதி� 
என�8 ச'ேதக# இ�ைல. ந�தி�காக�# நியாய�தி:காக�# உ-ைம�காக�# 
சPக�ைத எதி��� ேபாரா # மிக7 சில/ ஐய/# ஒ/வ�. அ� ம� ம�ல 
ஐயர� இ'த ஆவண# ம� # தா$ ேபாரா�ட�தி� ந#ப� H>ய ஒேர 
ஆவண#. 

Reply

Bharathi 

Posted on 09/25/2010 at 6:52 pm  

கால# கட'� ெசா$ன உ-ைம தா$. இ/'தா?# இ� 
ஆவணமா�கி பா�கா�க� 

படேவ- #. 

Reply   

chandran .raja 

Posted on 09/25/2010 at 1:19 pm  

உறCகியி/'த உ-ைமைய ெவளிAலகி:8 ெசா$ன ஐயாவி:8# ெவளியி�ட 
இனிெயா/வி:8# என� வாE���க. 

ஐய/�8 பி$ன� இ/'தவ�கைள� க- , பி'தய வரலா:ைறA# 
ெவளி�ெகா- வர� பா/Cக. 

Reply

kariyavan 

Posted on 09/25/2010 at 1:59 pm  

பாரதி! 

எம� கட'தகால வரலா� மிக�# கச�பான�. ந�Cக 
0�>�கா� #: ”ஐய� மிக ேந�ைமயானவ� என ேபெர �தD�. 

அவ4$ ேந�ைம ப:றிA# அவர� அரசிய� வழி ப:றிA# 
பிரபாகர$ Hட பிைழ Hற �ணியவி�ைல. ” பிரபாகர$ 
8ைறபி>�கவி�ைல எ$பதா� ஐய4$ வரலா�க 
ச4யாகிவிடா�. 

30 வ/டCகளாக ஐய� உ-ைமகைள ேபசாதேபா�# 
ம�களிட# உ-ைமக வாE'�ெகா- தா$ இ/�கிற�. … 

எ'த�ெகாைளA# ெகாைலகI#, ஏ$ ேபாரா�டCகI# 
)ர�சிகI# ச'திரம-டல�தி� நிகழவி�ைல! எ�லா# 
ம�க அ$றாடா# நடமா # உலக�தி�தா$ நட'த�… 

ேம?#… 

”46 வயதி� )ர�சி� தி/மண# ெசG� ெகா-டவ�. இ�ப�# 

Fப% 
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மிக�# ேந��தியான அரசியைல அவர� ெதாட� Pல# 
ெகா-  வ'�ளா�. ” 

ஐய4$ ெதாட4� அரசிய� அலச�படவி�ைல! ச#பவCகளி$ 
‘இரகசிய#’ சில� ெவளி�ப� ள�. 

”அ� ம� ம�ல ஐயர� இ'த ஆவண# ம� # தா$ 
ேபாரா�ட�தி� ந#ப� H>ய ஒேர ஆவண#.” 

பாரதியி$ இ$த70�>�கா�ட?# ஓ� அரசிய?�8 உ4ய�. 

ம�க ,ளிவாGகா�வைர வாE'� பிைழ��ளா�க. 

அவ�களிட# இ�லாத எ'த வரலா�# ெபாGயான�. 

இ$J# அB�தி7 ெசா�வதானா�…. 

‘ ம�க ம� ேம வரலா:ைற� பைட�பவ�க’  

Fப$ 

250910 

Reply   

Posted on 09/25/2010 at 7:41 pm  

அGய4$ பதி� ப> த:ேபா� உயி/ட$ உள ேபாராளிக 

1,8ல#; பா�ய ந-ப$ எ'Nைர7 ேச�'தவ�. 2 நாகராஜா & ரவி: பிரபா 
8Bவிலி/'� எ$Jட$ பி4'� உமா 8Bவி� ேச�'தவ�க. பி$ன� உமா 
8Bவிலி/'�# எ$Jட$ ேச�'� விலகின�.3,ராகவ$ எனNைர7 ேச�'தவ� 
பிரபாகரைன ,�லி� என�8 அறி,க�ப �தியவ�. ஐயேர இவ�களிடமி/'� 
தகவ�கைள ெப:� ஏ$ உCகளா� எBத ,>யாம� உள�???? இவ�களி� 
இ/வ� உCக ஊரவ�க அதிெலா/வ� பா�ய ந-ப�. ம:றய இ/வ� 
உCகIட$ பிரபா 8Bவி� ஒ$றாG இ/'தவ�க ஒேர க/�ைத ,$ 
ைவ�� விலகினவ�க பி$ன� உமா 8Bவி?# அேத கதி பி$ன� ஒ$றாG 
தமிழக# வ'த�க”! 

Reply

Maniam 

Posted on 09/25/2010 at 10:02 pm  

Yய4$ பதிைவவிட பல பி$ேனா�டCக இ$ெரெர1டாக 
இ/�கி$ற�.ஒ� ெமா�தமாக ,Bஇய�கCகI# ஆர#ப�தி� ெதாடC8# 
ேபா� அவ�களிடமி/'த நிைல�பா�>� இ/'� மாறி ேவெறா/ ேகாண�தி:8 
ேபாGவி�டன.8றி�பாக தைலைமக.இத:8 ேரா வி$ பC8தா$ ,�கிய 
காரண#.ேரா வி$ தCகளி$ மீதான தா�க�ைத� Hட அறியாத நிைலயி� தா$ 
தலைமக இ/'தன அ�ல� ேதைவ வ/#ேபா� ெவ�>விடலா# எ$� 
ந#பியி/'தன.ேராவி$ பல# இ$�Hட எ#மவரா� )4யாம� இ/�ப�தா$ 
ேவ>�ைக.பாவ# வி தைல எ$� )ற�ப�ட இைளஞ�க.வ �ணாக 
இய�கCகI�8ேளA#,இயCகCகIகிைடயிேலA# அ>ப�  ெச�த�தா$ 
மி7ச#.ேராைவ வி� விலகி வர )லிகளா� ம� ேம ஓரளவி:8 ,>'த� 
அைத� Hட த�பைவ���ெகாளாம� கைடசியி� வ �ணாக அ�பாவிம�களிA# 
அழி�� தா,# அழி'� ேபானா�க. 

Reply

rathan 

Posted on 09/25/2010 at 10:15 pm  

நா$ அறிய நாகராசா,ராகவ$,கலாபதி,8ல#,அ$ட$(சிவ8மா�),ராஜா(ஒ$� 
ேச��க வ'தவ�)பாலேமா�ைட சிவம, ஆகிேயா� இ$ன,# 
இ/�கி$றா�க.இவ�க எ'த அளவி:8 இ$ன,# அரசியலி� அ�ல� 
பைழய�களி� ஆ�வ�தி� இ/�கி$றா�க எ$ப� ேகவி� 8றிேய. 

உமா த�க�தி:காக மா�ஸிச# வாசி�த அரசிய�வாதி,எம� ேபாரா�ட�ைத 
ஓரளவாவ� ச�வேதசமய�ப �தி ஒ/ த��ைவ எ�டேவ- # என 
நிைன�தி/'தா�.தன� இ/�பி� அத�த அ�கைற ெகா->/'ததா� ஒ/ 
ெகாைளH�ட�தேய 0�தவர ைவ�தி/'தா� அவர� இ'த இ/,கதனைம 
தா$ )ெளா�>$ அழிவி:8 Pல காரண#.அ'த ெகாைள� H�ட# தா$ 
கைடசிவைர அதாவ� இ$�வைர )ள�டாக ந�>�� இ/�கி$ற� 

Reply

rathan 

Posted on 09/26/2010 at 12:12 pm  

அ$)ட$ அGயா! 

உCகைள பல� ேந�ைமயானவராக,ந�லவரா 
ேநா�8கிறா�க.அ� உ-ைமதானா எ$ப� என�8 
பிர#மரகசிய#. ஆனா� இய�க# உைட'� ேபானதி� ந�Cக 
ெப/# உபயகார� எ$பதி� என�8 ஐயமி�ைல.உCக 
அறியாைம,உடேன ,ர-ப� � ெகாளாத 
இய�),பண#,ப-ைண�கான ெபா��), ம�திய 8B 
இ/�பிட# , சPக� க�டைம�பி� உCக பார#ப4ய# 
எ$பன அத:8 �ைண ேபாயின.  

)ற�தா�கCகளி$ H�ைமயினா�,,�ப� வ/டCகளி$ பி$ 

தமி=வாத4 
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மீ- # ,$தள�ப�  நி:கிற��க. 

8ள�ைத� கல�கி மீ- # ப/'��8 வழி ெசGகிற��களா 
எ$ப�தா$ இ$ைறய எ$ ஆதCக#. 

Reply   

Posted on 09/27/2010 at 2:35 pm  

ப/'�க ஏ:ெகனேவ இைர ெகா-டாயி:ேற. 

அ� ஏ$ எ�ப> நட'த� எ$றாவ� அறிய ேவ-டாமா? 

ஏ$ உ-ைமகI�8 இDவள� அ[0கிற��க? 

Reply   

xxx 

Posted on 09/27/2010 at 1:14 am  

உலக வரலா:றி� மிக ேமாசமாக அந�தி இைழ�க�ப�ட இன�தி$ ஒ/ 
கால�தி$ ப8திைய உCக பா�ைவயி� த'�ள ��க. ஒ/ ,�கியமான 
காலக�ட�ைத தவி���ள ��க. அ'த�காலக�ட# உCகளி$ பா�ைவயி� 
ந#பி�ைக�84ய நா�களாக இ/'�தி/�8#. அவ:ைற ஏ$ வரலாற�காம� 
வி�R�க. ச4யான பாைதெயன ந�Cக க/திய கால# ஒ$� உCகI�8 
இ/'த�. அைதேய$ ெசா�லவி�ைல. அ�தா$ உCக எB�தி$ ேநா�க# 
எ$ன எ$� 8ழ�)கிற�. வி தைல�ேபாராளிகைள மிக�# மதி�8# த$ைம 
ெகா-ட ஒ/ மனிதனி$ ேகவி இ�. உCக எB���க யா/�8 
உதவியாக� ேபாகி$ற�. தமிழின�தி$ தா�மீக ேகாப�ைத திைச தி/�ப 
நிைன�பவ�கI�8 ெப4�# உத�#. அழி'� ெகா->/�8# எம� இன�ைத 
விட அழி��� ெகா->/�ேபா/�ேக ந$ைமயாக இ/�க�ேபாகிற�. பதி�க 
,>'� வி�ட�. L� ெவளி வ/# ேபா� தா�க# H தலாக இ/�8ெம$பேத 
உCகைள ேநசி�8# என� க/��. இ'த உலகி� மீ- # கா'திA# )�த/# 
பிற'தா� அவ�க Hட வா ஏ'தி தமிழின�தி:காக ேபாராட�H #. ந�திAள 
மனித�க யாராகிJ# தமிழின�தி:காகேவ 8ர� ெகா �பா�க. நா# எம� 
அ$)�84ய ம�கைள அநியாயமாக பறிெகா ��ேளா#. ம�கைள தம� 
உயி4J# ேமலாக ேநசி�த ேபாராளிகைள பறிெகா ��ேளா#. ஆனா?# 
ந�தியி?# த�ம�தி?# ைவ�த ந#பி�ைகைய எம� இன# இழ�கவி�ைல. இ'த 
உலக# ந�தியினாேலேய இ� வைர கா�க�ப�>/�ப� உ-ைமயானா� எம� 
இன�தி:8# ந�தி கிைட�ேத த�/#. எம� இன# ஆயிர�கண�கி� தம� 
உற�கைள இழ'த ேபா�# இலCைக�த�ைவ ஒ/ அ>ைம�த�வா�க 
,யலவி�ைல. அ� ஒ$� ம� ேம சா�சியாகி$ற� எம� ம�களி$ உ�தி�8. 

இ� வ �E'� ேபாயி/�8# மனித4$ ேம� க�ெலறிய ம��8# ஒ/ 
மனிதனி$ 8ர�. 

Reply

கி�3' 

Posted on 09/27/2010 at 8:14 am  

ம�கள த# உயி4J# ேமலாக ேநசி�த ேபாராள �கM# 
இற'தி/�கிறா�க ஆனா� ம�கள )லிக ,Bைமயாக 
ேநசி�தி/'தா� அ'த ேநசி�) தியாகCக ெசGய� 
N- #.தைலவJ�காக சாத� எ$ப� 
மாபியா�தான#.த$ைன ந#பி ,�டாக இ/�கிறா�க 
எ$Zதா$ தைலைமA# ,>�கள எ �த�.ம�க ேநசி�த� 
எ$ப� சிவெப/மா$ பிர#ப> ப�டேத, 

Reply   

THAMILMARAN 

Posted on 09/27/2010 at 10:08 am  

83 கலவர எB7சியி$ பி$ன�தா$ இய�கCக திR� 
வள�7சியைட'தன. அ�கலவர�தா� பாதி�கப�ட� 
ெத:8வாE தமிழ�க ஆனா� அ'த விகிதாசார�தி� 
இய�கCகளி� அவ�க இைணயவி�ைல. ஆனா� இ�ேபா� 
ப�லாயிர�கண�கான இைளய�க அரசி$ 
,கா#களி�ேநர>யாக இன பா8பா�ைட அJபவி�கிறா�க. 

அவ�களி$ எB7சி எ�ப>யி/�8# எ$ப� இ$J# 
சிலகால# ெச�லதா$ ெத4A#. அவ�கைள ேபாராடாேவா 
அ�ல�நா# ஆதர� த/ேவா# எ$ற ஊ�8வி�ேபா இ�ேபா 
ெகா �ப� அ'த வ விலி/�8# ம�கI�8 நா# ெசGA# 
த�C8. எம� ேபாரா�ட வரலா� எ�ப>நா# ேபாராட ேவ- # 
எ$பைதவிட எ�ப> நா# ேபாராட�Hடா� எ$பைத அதிக# 
க:� த'தி/�கிற�. அேதேபா� )ல#ெபய�'த எம� 
உ0�ேப�த�க அ 'த ம�கைள எDவள� Nர# பாதி�த� 
எ$பைதA# கவன�தி� ெகாள ேவ- #. 

Reply   

mamani 
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Posted on 09/27/2010 at 10:24 am  

ேபாரா வா�கேளா எJ# அரசி$ அ7சேம 
தமிழைர சிறயி$ உள ைவ�தி/�கிற� 
அவ�க இனவா�தா� பாதி�க�ப வத:8 
ேபாரா�ட�தி$ பிழயான அi8,றேய 
காரண#.த#ைம த# தலைம 
பலிெகா �தேத எJ# ேகாப�ேதா  
இ/�8# அவ�க ேபாராட� 
�ண �யமா�டா�க.தம� 8 #ப�ைத 
இனியாவ� கா�பா:Zேவா# எJ# 
நிைன�பிலி/�ேபாைர அர0 வி தைல 
ெசGய ேவ- #. 

Reply   

THAMILMARAN 

Posted on 09/27/2010 at 10:19 pm  

 சிCகளவ� எ$ன 
ெசGதா?#, தமிழ� ந�Cக 
யா/# ேபாராடா 
ேவ-டா#, ந#ம 
தமிEமாற$ Yயா , 
வான���8� ேபாG , 
மீ�ப� ஒ/வைர� H�> 
வ/வா�. வ'��டா� 
ெகா�பிA# , ேபைனA# 
ெகா-  எCகI�8 
பாட#ப>�பி�க. 

Reply   

SINHALAMAARAN

Posted on 

09/28/2010 at 7:24 am  

சிCகளமாற$ 
இேய0 
எ$Z 
ப�க�� 
வ �� �கார� 
அJ�பி 
ைவ�க�ேட 
அவ�தா$ 
ந�Cக 
ேத ற 
மீ�பேரா 
ெத4யா�,ெகா�பிையA#
ேபைனையA# 
ெகா-  
வ'� 
உCகM�8 
ப>�பி�ேகலா� 
ந�Cக 
ெகா#பி� 
ஏற� 
நி:கிற 
ஆ 
எ� 
வசதி 
எ-  
இ'த 
மி/க 
ைவ�தியைர�தா$ 
ேக�ேகாi# 
நி�?Cேகா 
வாற$. 

 

THAMILMARAN 

Posted on 

09/28/2010 at 8:05 am  

ஒ/வ� 
தமிEமாற$ 
எ$� 

mamani 
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ெபய� 
ைவ�தா� 
அவ/�8 
மா�திர# 
எதி�க/�� 
Hறவ'தவ�ேபா� 
சிCகளமாற$ 
எ$� 
வ/வ� 
நியாயமா? 

 

Posted on 

09/28/2010 at 12:10 pm  

தமிEமாற$ 
ஐயா 
அவசர�படாைதACேகா
சில 
ேவைள 
உCகைட 
ைவ�திய� 
உCகைள 
மறி70� 
ேபா�டா?# 
ேபா வ�. 

 

xxx 

Posted on 09/28/2010 at 9:52 am  

மாமணி, தமிEமாற$ 
ம:�# 
ச'திரJ�8,ந�Cக 
மனிதனி$ த���ைபேய 
இ�தியாக ந#)கிற��க 
என ந#)கிேற$.  நா$ 
அற�தி$ த���ைப 
ந#)கிறவ$.  எ# 
இன�தி:8 ெதாட�'� 
த�C8 ெசGபவ�க தம� 
8:ற�ைத� 
H�>�ெகா-ேட 
ேபாகிறா�க எ$ேற 
ந#)கிேற$. 

Reply   

கி�3' 

Posted on 

09/28/2010 at 2:05 pm  

ந�லற#.இ�லற#.�றவற# 
எ$Z 
அறெம�லா# 
வைக�ப �திய 
ைசவ# 
சாமாதன�ைத 
த/ெமJ# 
அைசயாத 
ந#பி�ைக 
எ$ 
�8# 
உ- .ஆனா� 
மாமண � 
உCகளA# 
ேதச�ப:றாள�,மாவ �ர� 
எ$ 
மா:ற� 
இ/�பா�க 
உCக 
ந�ல 

THAMILMARAN 
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கால# 
ல-ட$ 
,/க$ 
உCகள 
கா�பா:ற�னா�. 

 

Posted on 09/27/2010 at 11:36 am  

கி��8! ஈழவி தைல இய�க# எ$றா� ேபா� � தIவ� 
தா$. இதி� ம:ைறய 

இய�கCக கணிசமான பC8 வகி�த ேபா�# )ல#ெபய� 
தயவா?# )-ணிய�தா?ேம! ெமா�த 8�தைகA# )லிகளா� 
எ �க ,>'த�. இத$ விைளவாேலேய உ�தியான விசா�# 
8>A4ைமA# கிைட�க� ெப:ற�. 

இ'த ந$றி இ$�# )ல#ெபய� தமிழ�களிட# இ/�பைத� 
காணலா#. 

அ �� வ/கிற ெசGதி- ஆG� எ$னெவ$றா� 70-80 கால� 
ப8தியி� பல1த�னா��8 

இ1ேரலி?�8ஆAத� பயி:சி�8 )ற�ப�ட�. இ�ெவ�லா# 
அறிவாளிகளி$ ைகவ4ைச.இைத ேக�டா� என�ேக 
தைலைய 0��#. 

ேசாமாலியாவி� ஒ/ ேகாழியி$ விைலைய விட 
8ைறவானேத ஏ.ேக47. இைத நா$ 

ெசா�லவி�ைல பி.பி.சீ யி$ ெசGதி. 
ஆகெமா�த�தி� ப�ெதா$பதா# j:றா-  0ர-ட� 
த��வ�ைத விட Pைளைய 

கB�வேத சிற'தவழி எ$பைத ஏகாதிப�தியவாதிக 
க- ெகா-டா�க. அத:ேக 

நா# பலியாக�ேபாேனா# எ$பைத நிைன�க…..ஆகேவ 
இத:கான அதாவ� பி4'� 

வாழேவ- #. சிCகளவ$ தரமா�டா$ எ$ப� ேபா$ற 
ேகாஷச�தி:கான 8��விள�8 க��)ச�ைட 
பிர�கிராசிமா�களா� வ� �ெகா�ைடயி� 8��விள�8 

ெகாB�தி ைவ�க�ப�ட�. மி8தி உCக சி'தைன�8
(ச-ைட�8 வராத��க). 

Reply   

chandran .raja 

Posted on 09/28/2010 at 12:39 pm  

கி��8! ந�Cக ெசா�?# அற�தி� 
என�8# ந#பி�ைகA- . எைத 

விைத�ேறாேமா அைத� தா$ அ�வைட 
ெசGய ,>A#. எைத எGகிேறா#ேமா அ� 
தா$ தி/#பி வ/# எ$ப� ம�ேடா  தா$ 

அDவள� தா$.அ�பா:ப�ட� ேவ� 
ஒ$�ேம! இ�ைல.மன�தளவி� 

அைசேபாட… தியானி�பத:8 ம� ேம 
உத�#. 

கடலி� இறCகாம� மீ$ பி>�க ,>Aமா? 

வயலி� இறCகாம� ெந�ைல உ/வா�க 
,>Aமா? உைலைய ஊதாம� இ/#ைப 
இள�க 

,>Aமா? ேபாராடாம� வாE�ைக 
கிைட�8மா? (ேபாரா�ட# எ$றா� 

ஆAத� ேபாரா�ட# என )லி�பாணியி� 
க:பைன ெசGயாத��க) 

எ� மணிேவைல ப$னிர- மணி ேவைல 
இ��# ேபாரா�ட# தான.மைணவி 
பிைளகI�காக வாEவ�# ேபாரா�ட# 
தா$. 

நா� �காக வாEவ�# ேபாரா�ட# 
தா$.இதி� அற# எ$ப� எ$ன? 

ஒ$� இயCகிய?�8 வ/கிற�.ம:ற 
அற# க:பனாவத�தி:8 

அடC8வ�. ெகாைலகைள 
ெசG�ெகா->/�பவைன நா$ அற�தி� 
ந#பி�ைக ைவ�தி/�கிேற$ எ$� 
வி� விட ,>Aமா?. 

Reply   

chandran .raja 
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Posted on 09/27/2010 at 9:24 am  

ஐய� அவ�கI�8 

ந�Cக பி$ன� எ$.எல.எ�.4 அைம�பி?# த��ெபாறி அைம�பி?# அCக# 
வகி�ததாக அறிகிேறன. அ�ப:றிA# ெதாட�'� எBதலாேம. 

Reply

a voter 

Posted on 09/27/2010 at 10:07 am  

//ஐய� அவ�கI�8 

ந�Cக பி$ன� எ$.எல.எ�.4 அைம�பி?# த��ெபாறி 
அைம�பி?# அCக# வகி�ததாக அறிகிேறன.// 

ஆகா, ெகள#பீ�டாCைகயா ெகளப#பஈீஇ�டCக…. 

க�ட$ நசன�, க� வ$, இ$ெனா/ ,ைற ம��) ேசற>�), 

அDN�… 

எ1ேக�.. 

Reply   

kariyavan 

Posted on 09/27/2010 at 3:46 pm  

அவசர�படாத��க! எ$. எ� எ�.>, த��ெபாறி 
அைம�)களி$ பCகளி�) ப:றிய விபர# 
இ$Jெமா/ ,�ப� வ/ட�தா� ஐயா 
அவ�க எB�வா� அ�வைரயி� 
கா�தி/Cக 

Reply   

Vellian 

Posted on 09/27/2010 at 3:59 pm  

எ$.எல.எ�.4 அைம�பி?# த��ெபாறி 
அைம�பி?# க�ட$ நசன� க� வ$ 
தவிர எBத எ��ேம இ�ைலயா? 

,�கியமாக த��வ Vதியாக இC8 நட'த 
ேபாரா�டCகைள�ப:றி எBத எDவளேவா 
உள�. 

Reply   

a voter 

Posted on 09/27/2010 at 9:32 pm  

யாE வலிகாம# ப8தியி� க� வ$, 

)$னாைல�க� வ$ என இ/ கிராமCக 
இ/�கி$றன. இைவ இர- # 
ெவDேவ�கிராமCக.இC8 க� ைர 
எB�# அGய� 
)$னாைல�க� வைன7ேச�'தவ�.க� வJ�8# 
)$னாைல�க� வJ�8# 
க�ட$ந7சன?�8# எ�வித ச#ம'த,# 
கிைடயா� வாசக�கேள 8ள#பேவ-டா# 

ெச�வர�தின#,க� வ$,ெத�லி�பைள. 

(\�வ �க#) 

Reply   

Selva 

Posted on 09/28/2010 at 6:36 pm  

ெச�வா��8,  

உCக ,த� பதி� 
திRெரன 
மைற�க�ப�ட��8#…. 

த:ேபா� தCகள� பத� 
ஏறிய��8#, 

பி$னா?ள \�வ �க,# 
யா/மறியா�. 

இ� உCகI�8# 
ஐய/�8# தா$ ,B 
ெவளிசமாக� ெத4யலா#.. 

(இ� நா$ நிைன�8# 
ெச�வாவாக இ/'தா� 
ம� ேம ! இ�கணி�பீ  

Fப% 
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ச4யான�.) 

இ/�பிJ# … 

வலிகாம# வட�கி� 
வாE'தவ$ எ$பதா�.. 

தCகள� ” 
ெச�வர�தின#,க� வ$,ெத�லி�பைள
(\�வ �க#) ” 

த:ெபாB� Pைள 
8ைடகிற�..  

எ�வாக இ/�பிJ# 
ெச�வா, வாசகைர 
க:பைனயி� 
அைலயவிடாத��க. 

உ-ைமகைள 
(உCகI�8� ெத4'த 
வைகயி�) 

உர��7ெசா�ல� தாமத# 
ேவ-டா#…. 

Fப$ 

280910 

Reply   

Posted on 09/27/2010 at 2:30 pm  

க4யவ$ 

ந�Cக ஏ$ தகவ�கைள� ப:றி இDவள� அ[0கிற��க? 

Reply   

xxx 

Posted on 09/27/2010 at 4:37 pm  

ஐய/�8 என� வண�கCகI# வாE���கI#. தனிமனித)கEபாட�கேளா 
காE�)�கேளா இ$றி நட'த ச#பவCகைள ேகா�ைவயாக உள� உளப>ேய 
பதி� ெசGதைம பாரா� �84ய�. எ-ப�களி� அரசியலி� ஈ ப�ட பல/�8# 
,$ைனய வரலா� ச#ப'த�ப�ட இய�கCகளி:8 சா�பாக�# தனிமனித 
)கE7சியாக�#, தி4�ப �திA# ம:ற இய�கCக ப:றியதான காE�பாக�ேம 
Hற�ப�>/�கி$ற�. ஆAதேபாரா�ட�தி$ அ>�பைடயான அரசிய� 
8ைறபா�ைடA# எDவா� ,:ேபா�கான அரசிய�தைலைமைய 
உ/வா�8வத:கான ,$,ய:சிக ஆர#பகால உ� க�சி ேபாரா�டCக 
இ$ெனா/ பி:ேபா�கான 8Bைவ உ/வா�8வதி� 
,>'தி/�கிறெத$பைதA# பதி�ெசGதி/�கி$றா�. இ'திய-இலCைக ஒ�ப'த# 
வைர()லிக தனி�ெப/# ச�தியாக உ/ெவ �8#வைர) வரலா� பல,ைற 
மீI/வா�க# ெசGதி/�கி$ற�. இய�கCகளி� 'ட'த )திய 
அரசிய�தைலைமைய உ/வா�8வத:காக ,)திய அரசிய� 
ரா@வPேலாபயCகைள ேநா�கிய ேபாரா�டCகைள நட�திய சPக உண��ள 
இைளேயா� பல/�8 ஐய/�8 ேந�'த கச�பான அJபவCக 
கிைட�தி/�கி$றன. இ'திய-இலCைக ஒ�ப'�தி:8 பி$னரான கால�தி� 
பிரபாகரைன 0:றி க�ட�ப�ட பி#ப�ைத மா�திரம�ல, ,�கியமாக பல 
ஆர#பகால உ��பின�கைள ப:றிய அவ/ைடய கணி�பீ�ைடA# 
,$ைவ�கி$றா�. உதாரண�தி:8 0'தர# தனிமனித பயCகரவாத�தா� 
பலிெகாள�ப�ட மாேவா��8 நிகராக வள�'தி/�க�H>ய தளபதி எ$ற 
பி#ப�திைனA# எதி�ெகா->/�கி$றா�. 0'தர# எளிைமயானவ�. இர-  
நப��Iைடய 7-ைடைய வில�8 பி>�க7 ெச$ற 0'தர�தி$ ைக���பா�கி 
தவறிவிB'ததாக�# ஒ$�ேம ேபசாம� எ �� இ �பி� ெச/கி�ெகா-  
ெச$றதாக�# ஒ/வ� பதிவி�>/'தா�. ,$ன/# பலதடைவ 
Hறேகவி�ப�>/�கி$ேற$. இDவா� H�பவ�கI�8 ெத4யாத விடய# 
பிரபாகரேனா # இ�ப>யான 8ணா#ச,ளவ�க இ/'தா�க எ$ப�தா$. 

எ�ேலா/# கி� ைவ�ேபால இ/�கவி�ைல. பசீ� கா�கா (மேனாகர$ 
நாய$மா�க�ைட ேச�'தவ�. ெபா� வி$ உறவின�. இய�க�தி� P�தவ�.) ைவ 
உதாரண�தி:8 8றி�பிட,>A#. 0�த இரா@வவாத�தி� '#பி�ைகAளவ�. 

பிரபாகரனி$ த�விரவி0வாசி. இவேர ம� நக�சிைறAட�� நி�மலாைவ மீ�டவ�. 
'�Xைர ேச�'த சில )ள� உ��பின�கைள கா�பா:றியி/�கி$றா�. பண 
உதவிHட ெசGதி/�கி$றா�. ம� நக4� கா�கா இ/'தேபா� )ள� 
ஈ1வரJட$ '�?ற� ெகா->/'தா�. ஆனா� அவர� அரசிய� 
பி:ேபா�கான Nய ரா@வவாத#தா$. ேதா:ற�தி� சிறியவரான கா�கா பாDலா 
கா� கி$ற சி� ஊ�7ச->ய4ட# க$ன�தி� அ>வாCகியி/�கி$றா� 
இ �பி� ��பா�கிைய ைவ�தி/'தவாேற. இ'த சிலதனிமனித 8ணா#சCகைள 
ெகா-  அவ�கைள சிற'த தைலவ�களாக உ/வகி�� விட,>யா�. அவ�க 
ேத�'ெத �கி$ற அரசிய�பாைதேய கவன�தி� ெகாள�படேவ->ய�. 

Reply

wicky 

Page 39 of 76என� இ�தி நா�க – ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க:...

30/10/2010http://inioru.com/?p=16984

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;

www.tamilarangam.net



Posted on 09/27/2010 at 8:10 pm  

ஊ�மிளா Hட அ$ைன ெதெரசா��8 நிகராக 
வள�'தி/�க�H>ய ெப-மணி எ$ற பி#ப�திைனA# 
எதி�ெகா->/�கி$றா�…. 

Reply   

ெச�ல4 

Posted on 09/27/2010 at 11:03 pm  

ெச�ல# ந�Cக ெப-மிய�ைத 
ெகா7ைசப ��கிற��க. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/27/2010 at 10:59 pm  

வி�கி ந�Cக எ$ன Hற வ/கிற��க அ'த இட�தி� 
ச-ைடபி>�த இ/வ4� ஒ/வ4� 8:ற# க-  அவைர 
ேபா�  தளியி/'தா� ேமத8 0'தரமாகியி/பாரா? 

ஆைன�ேகா�ைட ெபாலி1நிைலய , கிளிெநா7சி வCகி 
ெகாைள அவ� இரா@வ திறைனA#, )திய பாைத அவ� 
அரசிய� அறிைவA# பைறசா:�கிற�. 0'தர# ேத�'ெத �த 
பாைதயி� ந�Cக கா@# 8:ற# எ$ன. பிரபாகர$ 
��பா�கியா� 0 த� தவிர ேவ� ஏதாவ�ப:றி 
வாGதிற'தி/�பாரா? ப�தி4ைகயாள� மாநா�>� வாG 
திற'தைத பா��த��கதாேன? 

Reply   

mamani 

Posted on 09/28/2010 at 2:16 pm  

மாமணி உCக ேகவி�கான பதி� 
ஐய4$ பதிவிேலேய உள�. ேப4னவாத 
அரசி$ இரா@வ ஒ �8,ைற�ெகதிராக 
கிள�'த ம�தியதரவ��க இைளேயா� 
எDவா� வல�சா4ய 0�த 
இரா@வவாத�தி:8 சி�கி சீரழி'தா�க 
எ$ப�#, ெமா�த தமிEம�கைளA# 
அழி��பாைதைய ேநா�கி ெகா-  ெச$ற 
அரசிய�வழி, எDவா� ேதா:ற# ெப:ற� 
எ$பதைனA# க:றறித� அவசியமா8#. 

இதி� தனி�ப�ட காE�)�8 இடமி�ைல. 

இல�8 'டவ>�ைகக அைன�ைதAேம 
நியாய�ப �திவி கி$ற� எ$ற வாத# 
தி/.ேவ.பிரபாகர$ க- பி>�த�ல. இ� 
மா�கியவ�லிய$ வாதமா8#. இ�ேவ 
நாசிச,பாசிச, பிரபாகரனிச சி'தைன 
,ைறயி$ அ>நாதமா8#. எCக இல�8 
சிற'த� அதைன பா�கா�க ம�க எ$ன 
விைலA# ெகா �ேதயாக ேவ- # எ$ற 
சி'தைன ெசா'த ம�கI�ெகதிராக 
��பா�கிைய தி/�)வதி� 
,>'தி/�கி$ற�. அேதேவைள 
மா:�அரசிய�. ஜனநாயக ம�திய��வ#. 

தலி�திய#, மனித உ4ைம ேபசிய சில� 
அத:84ய பதிைல 
அ#சாவின�#,ட�லஸின�#, மகி'த 
வின�# ேவ�>ம>�)�8 ேத>யதைனA# 
க-ேடா#. 

Reply   

wicky 

Posted on 09/28/2010 at 7:18 pm  

வி�கி, 
இதி� கட'தகால 
அரசியைல எDவா� -
ஐய4$ வரலா:றி� 
பதிவிலி/'� – 

ெப:றறிவ�? ெகா[ச# 
விள�கமாக, வி4வாக 
(ஐய4$ அரசியைல 
விள�கி எB�Cகேள$) 

— (மா:� அரசிய� 

Fப% 
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‘ச4நிக�’ ஈறாக 
‘தமிழரCக# ‘ வைர இ$� 
வைர 
,$ைவ�க�ப கிற�)— 

ஆனா� ச4நிகேரா 
மாயமாக மைற'� 
வி�ட�. 

இ'நிைலைம�கான 
அரசிய� பி$னணிைய 
இ�வைர இவ�க 
வாசக/�8 
ெதளி�ப �தவி�ைல. 

இத:8 விடா�பி>யாக 
எBதிய ‘)�திஜுவிகI#’ -

( ச4நிக4$ ‘,கம$’ 

,$ேனா�ட�தி$ப>) 

தா# ஏ$ ெதாட�'�#, 

”மா:��தள�தி�” 

எBத,>யாம� 
ேபாGவி்ட� எ$பைதA#, 

இத$ அரசியைலA# 
இ$�வைர 
பரமரகசியமாக� 
கா�பா:றி 
வ/கிறா�க…… 

இத:8…. 

‘ெவைள ேவ�>கI#’, 

”ேவ�>ம>�)�I#” – 

உதாரணCகI�8 
இ$J# 8ைறேவ 
இ�ைல! 

கைடசியாக.. 

0�த இரா@வ� 
க-ேணா�ட���8#, 

இவ�க 
ேத�ெத �ததாக� H�# 
ஆரசிய?�8#… 

கவனி�க�#… 

” பசீ� கா�கா (மேனாகர$ 
நாய$மா�க�ைட 
ேச�'தவ�. ெபா� வி$ 
உறவின�. இய�க�தி� 
P�தவ�.) ைவ 
உதாரண�தி:8 
8றி�பிட,>A#. 0�த 
இரா@வவாத�தி� 
'#பி�ைகAளவ�. 
பிரபாகரனி$ 
த�விரவி0வாசி. இவேர 
ம� நக�சிைறAட�� 
நி�மலாைவ மீ�டவ�. 
'�Xைர ேச�'த சில 
)ள� உ��பின�கைள 
கா�பா:றியி/�கி$றா�. 
பண உதவிHட 
ெசGதி/�கி$றா�. 
ம� நக4� கா�கா 
இ/'தேபா� )ள� 
ஈ1வரJட$ '�?ற� 
ெகா->/'தா�. ஆனா� 
அவர� அரசிய� 
பி:ேபா�கான Nய 
ரா@வவாத#தா$. 

ேதா:ற�தி� சிறியவரான 
கா�கா பாDலா 
கா� கி$ற சி� 
ஊ�7ச->ய4ட# 
க$ன�தி� 
அ>வாCகியி/�கி$றா� 
இ �பி� ��பா�கிைய 
ைவ�தி/'தவாேற. இ'த 
சிலதனிமனித 
8ணா#சCகைள ெகா-  
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அவ�கைள சிற'த 
தைலவ�களாக 
உ/வகி�� விட,>யா�. 

அவ�க 
ேத�'ெத �கி$ற 
அரசிய�பாைதேய 
கவன�தி� 
ெகாள�படேவ->ய�.– 

இ'த 
அரசிய�பாைதைய�தா$ 
ெதளிவாக 
Hறிவி Cகேள$ வி�கி… 

ஏ$, ெசா�8�ெபா> 
ேபா கிற��க? இ� 
)லிகளி$ (பிரபாவி$) 

அரசிய� இைலயா? 

இ�ைலெய$றா� அைத 
வாசக/�8 
ெதளி�ப ��Cக…. 

Fப$ 

280910 

Reply   

Posted on 

09/28/2010 at 7:58 pm  

தமிழரCகமா? 

மா:� 
அரசியலா?? 

காஆஆம> 
கீம> 
ப-னKேய? 

Fப$.! 

 

Bharathi 

Posted on 

09/28/2010 at 9:14 pm  

பாரதி�8, 

பி�த� 
ேகாளாறா?? 

(ம$னி�க�# 
பாரதி!) 

அர0� 
ெகதிரான 
பிற�ப�ட 
எ�லா� 
க/�திய?# 
மா:�� 
க/�திய� 
எ$றா�?? 

” 

தமிழரCகமா? 

மா:� 
அரசியலா?? 

காஆஆம> 
கீம> 
ப-னKேய? 

Fப$.!” 

உCகளி$ 
ேம:Hறிய 
க/�ைத 
வைக� 
ப �த�#… 

இைதவி� வி�  
ஏதாவ� 
ஒ/ 

Fப% 

Page 42 of 76என� இ�தி நா�க – ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க:...

30/10/2010http://inioru.com/?p=16984

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;

www.tamilarangam.net



அரசிய: 
க/�தி� 
நி$�ெகா- , 

()லியி$ 
ப#மா�� 
அரசிய�) 

அ�பாவிேபா� 
ேபா� 
ேகவி 
ேக�டா�, 

ஏதாவ� 
நியாய# 
அ�ல� 
(இரCக�) 

கிைட�8#. 

-எ$ற 
நிைன�) 
- 

ச4 
பாரதி 
ந-பேர 
என�8�தா$ 
எ��# 
ெத4யவி�ைல…. 

தமிழரCக�ைத 
வி வ#… 

.’இனிெயா/’ 

எ$ன 
மா:��க/�ைத 
ைவ�த�? 

பாரதி, 
‘சீ4யசாக7’ 

ெசா�ல 
,>Aமா?  

)லிக 
ஏ$ 
ேத:��ேபானா�க 
எ$� 
‘ேந�பா 
– 

ம�சி�>ட#
- 

ேக� வ'� 
எம�87 
ெசா�?வா�க… 

ஏென$றா� 
இவ�கI�8 
‘இ/-ட� 
விட'த�’ 

எ��# 
ெத4யா�. 

இ'த 
இல�சன�தி�…. 

உ#மட 
பி$^�ட,#!

…

ந�/#!— 

(ேந�பா 
மா�சி� �கIட$, 

ஈழ�ேபாரா�ட�தி$ 
85�8 
,$பி/'ேத 
சில 
அைம�)�கI�8� 
ெதாட�பி/'தன. )

—- 

இைத 
இ$ெனா/ 
வைகயி� 
ெசா�வதானா�:  
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அ$� 
மா�சிசவாதிக 
ரசியா 
ெச$றா�க… 

பி$ன� 
பிள�ப� , 

சீனா 
ெச$றா�க… 

இ$�, 

ஓரள� 
ந#பி�ைக�84ய 
ேநபாI�87 
ெச$� 
வ'�ளா�க…. 

(ஆனா� 
எம� 
ம�கிளிட# 
ெச�ல 
(க#aனி1டாக) 

இவ�க 
எவ/# 
தயாராகவி�ைல) 

,$) 
ெச$றவ�கிளிட# 
க:றைதேய 
பி$)ெச$றவ�களிட# 
தம� 
யதா��த 
அJபவ 
நிைலைம�8 
ஏ:பகிரகி�� 
தம� 
)றநிைல 
அறிைவ 
அவ�க 
ெகா ��ளா�க 
எ$� 
ந#பலா#.

-… 

ஏெனனி� 
எ'த 
ேந�பா 
ேபாராளிA# 
எம� 
தாGநா�  
+ழலி� 
ேபாரா> 
எ'த 
அJபவ�ைதA# 
ப>�பிைனயாக� 
ெபறவி�ைல!

… 

ஏ$ 
ந��>�ெகா-  
ேபாவா$.. 

நா�>?ள 
ம�க 
அC8ள 
நைட,ைறைய 
அறிவ�!.. 

Fப$ 

280910 

பி.8 

பாரதி�8 
பதி�ேபாட 
,>யாததா� 
இதி� 
இ கிேற$. 

Fப$ 

Page 44 of 76என� இ�தி நா�க – ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க:...

30/10/2010http://inioru.com/?p=16984

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;

www.tamilarangam.net



280910 

23:13:14 

 

Posted on 

09/29/2010 at 9:26 am  

சில/�8 
ெதா�பி 
அளவாக 
இ/�ப� 
என�8 
ஆ7ச4யமளி�கவி�ைல

 

wicky 

Posted on 

09/29/2010 at 10:29 am  

மா:Z 
அரசிய� 
எ$றா� 
நா# 
ந-ப�களாக�# 
ெதாட�வ�,க/�� 
Vதியி� 
,ர-ப வ� 
ஆனா� 
அபப>யா 
இ/�கிேறா#?

ஒ/வைர 
ஒ/வ� 
8தZவ�,8:ற# 
சா� வதா 
மா:Z 
அரசிய�?

ெவள ��பைடயாக� 
ேப0# 
உ-ைம�த$ைம�8 
நா# 
இ$J# 
வரவி�ைல 
அ� 
இCகிலா'திேலேய 
,>யவி�ைல 
எJ# 
ேபா� 
ேவதைனயா� 

 

THAMILMARAN 

Posted on 09/28/2010 at 9:57 am  

)தியபாைத 0'தர#- வளிய#ைம 0�பிரமணிய# 

———————————– 

’)தியபாைத’ ப�தி4ைக தானாக ,ைள�கவி�ைல 

பதிய#ைவ�� ந�F:றி� பா�கா�� வள��தவ� 
வ� � ேகா�ைட� ேத�த� ெதா8தியினி� 

0� # ெசழி�பான 0ழி)ர� கிராம�தி�… 

சதாசிவ# ஆசி4ய4$ சா'தமான மகனாG… 

உதாரண# கா� # ,$மாதி4 மாணவனாG…. 

’வி�ேராறியா’ க�X4� ப>�பி$ பி$ன� 

த�கதான வழிெசா$ன சிவச-,க P��தியிவ$. 

ஆயிர��� ெதாழாயிர�� அ�ப�� ஒ$பதிேல 

ஆயிர� கண�கி� அரசாCக ஊழிய�க 

பாதி�க� ப�டா�க சிCகள ெமாழியறி� 

ேசாதைனயி� ேதறினா� தா$ேவைல நிர'தரெம$�…. 

அரசாCக� க�டைள�8� க� � ப�டபல� 

அரசாCக� கடைமயி� ஓG�ெப:ற டா�ட� 

தி/�8றைள7 சிCகள�தி� ெமாழிெபய��த ஆசா$ 

தி/வாள� த#ைபயா இ�ல�திேல நடா��# 

சிCகளெமாழி வ8�பி� நாJ#ேபாG7 ேச�'தி�ேட$. 

பிரபா 
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அC8வ'த மாணவ/ ச-,க,# த#பியானா�. 

சகலைரA# மதி�8# ச'ததியா� த$Jடேன 

8க\சணி, பவானி, 8/�கபிைற +>�8/ 

அ�ப>� பலேப� அDவிட�தி� ப>�தா�க. 

“அ�கா”ெவன அைழ�� என�8:ற �ைணயானா�க. 

“)�த4$ ேபாதைனக ஏ:ெகனேவ தி/�8றளி� 

ப�திரமாக இ/�பைத� பய$ப �தி வாBCக” 

எ$ெறம�8� 8/வானவ� எ �திய#பி� Hறியைவ 

நி:கிறேத மானிட ெந[ச�தி� ப0ைமயாக. 

அ'தா-  ‘ேம’தின ஊ�வல�ைத� தைடெசG� 

8-டா' த>ய>க ேகாரமாக� தா�கியதா� 

எ$�ைணவ� உ�பட எ-ண4ய ேதாழ�க 

�$)��த� ப� �க- �ைட�பாக ைவ�திய 

சாைலயி� ேச���� பா�கா�)� ெகா �தனேர! 

ேவைலைய ைவ�திய�க வி0வாசமாG7 ெசGதா�க. 

உற�களி$ �ைணய:� உ/�8ைல'த எ'தJ�8 

மறவாத ேதாழ�கேபா� எ$வ8�)7 ேசாதர/# 

தாமாக,$ வ'ெத$ மதைலக�8 உதவினேர! 
ஆமா#! ச-,கனி$ அ$பிைன எ$ென$ேப$! 

வ/டCக ப��� கழி'� ஓ>யபி$…… 

ெப/ைமெப� ‘0'தர#’ எ$�ைணவ� மணிய�தா� 
மதி�கி$ற ெபா��டைம� த��வ�தி$ \ரண�தா� 

’)தியபாைத’ ப�தி4ைக– )�தா�க7 சி'தைனயி� 

அ>ைம� ப�டதமிE ம�க விழி�கேவ-> 

,>வான உ�திAட$ அ7சக� ெதாட�)ெகா-டா�. 

சி�திர# வைரவதிேல சிற'த 0'தர�தா� 

அ�தைன திறைமகI# ”தாGமாம$ இராச 

ர�தினதி$ வா40” எ$� மகிE'தி�டா�. 
த$னட�க� தைலவனாG இ/'தெத�லா# 

பைறசா:ற வி/#பவி�ைல விள#பர,# ேதடவி�ைல. 

8ைறHற� வி/#பா� ெசய�வ �ரனாG வாE'தி/'தா$. 

எ-ப�� ஈராமா-  ஜனவ4 இர-டா#நா 

”க-மைறவாG உ$க/�ைத ெவ�ல ,>யாேதா� 0�டானரா#” 

எ$றெசGதி வ'தபி$தா$ அறி'ேதாேம உ$ திறைமெய�ல#…. 

க$றிழ'த ப0�ேபால� ப0'தர# அ#மா )ல#பிய�# 

ேதாெழா>'த ேதாழ�க அவசர�தி� பழிவாCக� �>�த��# 

வாெலா>'த ப�லி�8 மீ- # ,ைள�ப�ேபா� உ$ 

எ-ண�ைத நிைறேவ:ற ம�கA�த#ேவ-> கழக�தி$ பி$னாேல 

வ-ண��� \7சிகேபா� வாலிப�க பற'த��# க-H . 

ந$றி ச�தியமைன 28, 12 2009 

Reply

Posted on 09/28/2010 at 11:25 am  

வி�கி உCக 8:ற7சா�  தவ�! 

2010 ஜனவ4 16' திகதிய$�, )லிகளா� 28 ஆ- கI�8 ,$ன� 
யாE�பாண�தி� ப ெகாைல ெசGய�ப�ட, )திய பாைத ப�தி4ைக ஆசி4ய� 
0'தர# அவ�களி$ நிைன�� H�ட#, கனடாவி$ மா��க# நக4� 
நைடெப:றேபா�, அதி� கல'�ெகா- , இலCைக மா��சிச ெலனினிச 
க#aனி1� க�சியி$ ,$னா வட பிரேத77 ெசயலாள� ச.0�பிரமணிய# 
அவ�க ஆ:றிய உைரைய� கீேழ த/கி$ேறா#. 

தைலவ� அவ�கேள, ந-ப�கேள, ேதாழ�கேள! 

தமிE ம�களி$ ேதசிய வி தைல� ேபாரா�ட�தி� மிக அ��பணி�)ட$ 
ஈ ப� , அத:காகேவ தமிE பாசிச ச�திகளா� ப ெகாைல ெசGய�ப�ட, ஒ/ 
உ$னத ேபாராளியான 0'தர# என அைழ�க�ப # சதாசிவ# 
சிவச-,கP��தி அவ�களி$ மைறவி$ 28வ� ஆ-ைட நிைன� 
H�வத:காக நா# இC8 H>யி/�கி$ேறா#. அ'த மக�தான ேபாராளிAட$ 
நா$ சில ஆ- க ெந/Cகி� பழகியவ$ எ$ற Vதியி�, அவ� எ$ மனதி� 
பதி��வி� 7 ெச$ற அழியாத 0வ கைள நிைன� மீ�>, சில க/��கைள 
உCகIட$ பகி�'� ெகாவத:8 என�8 ஒ/ வாG�) த'த இ'த H�ட 
அைம�பாள�கI�8 ,த:க- என� ந$றிைய� ெத4வி��� ெகாகி$ேற$. 

0'தர��டனான என� ெதாட�) ஆர#பி�த காலக�ட#, ச4யாக 
நிைனவி�லாவி�டா?#, 1970களி$ பி:ப8தி எ$� நிைன�கிேற$. 1977# 
ஆ->� நா$ சா�'தி/'த இலCைக மா��சிச ெலனினிச க#aனி1� க�சி 
ேதாழ�க சில�, இைண'�, யாE�பாண�தி� அ7சக# ஒ$ைற நி�விேனா#. 

அத$ ேநா�க# எம� க�சி ெவளியீ கைள அC8 அ7சி வ�ட$, எம� ேநச 
ச�திகளி$ ெவளியீ�  ,ய:சிகI�8# உத�வதா8#. அ$ைறய 
காலக�ட�தி�, தமிழ� வி தைல� H�டணியி$ ெச�வா�8 வட�8 கிழ�8 
ப8திகளி� ெகா>க�>� பற'�தா�, அவ�கI�8 எதிரான பிர0ரCக எைதA# 
யாழ�நபாண�திலி/'த அ7சகCகளி� யா/# ேலசாக அ7சி� விட ,>யாத 
ஒ/ +ழ� நிலவிய�. 

அ�ப>யான ஒ/ +ழலி�, தமிE ம�க ம�தியி� உ/வாகிய இைளஞ�களி$ 
ஆAத�ேபாரா�ட இய�கCகI�8 தம� பிர0ரCகைள ெவளியி வ� ஒ/ 
பிர7நசிைனயாக இ/'� வ'��. காரண# அDவாறான ஒ/ பிர0ர# ெவளியி�ட, 

பிரபா 
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யாE�பாண# சி.எ1.ேக ச'தியிலி/'த அ7சக# ஒ$ைற� ெதாட�) ெகா-ட 
தமிழ� வி தைல� H�டணியி$ அ�ேபாைதய ெசயலாள� நாயக# 
அ�பா�பிைள அமி�தலிCக#, இனிேம� அDவாறான பிர0ரCகைள 
ெவளியிட�Hடா� என, ச:� எ7ச4�8# ெதானியி� ேக�>/'தா�. அதனா� 
அ7சமைட'த அ7சக உ4ைமயாள�க, மா:�� க/�தாள�களி$ பிர0ரCகைள 
அ7சி வைத� தவி���� ெகா-டன�. அதாவ�, த#ைம ஜனநாயக வழியி� 
ெசய�ப # க�சி எ$� ெசா�லி� ெகாI# த.வி.H, அ$ேற தமிழ�களி$ 
க/��7 0த'திர���8 க>வாள# ேபா� வி�ட�. எனேவ பி:கால�தி� )லிக 
அ,�ப �திய ,:�,Bதான க/��7 0த'திர ம��) எ$ப�, த.வி.H 
ெதாட�கி ைவ�'த நைட,ைறயி$ ஒ/ உ7சக�ட வள�7சிேய. 

இ�தைகய ஒ/ +ழலி� வி தைல� )லிகளி$ இய�க�ைத ஆர#ப�தி� 
ெதாடCகிய பிரபாகர$, உமாமேக1வர$ ேபா$ேறா/�8, தம� பிர7சார� 
ப�தி4ைகைய அ7சி வத:8 யாEபாண�தி� அ7சக# எ��# கிைட�கவி�ைல. 

எனேவ சில� வழCகிய ஆேலாசைனைய அ ��, அவ�க எ$னிட# தம� 
உண�� எ$ற ப�தி4ைகைய அ7சி வத:கான உதவிைய� ேக�  சிலைர 
அJ�பி ைவ�தன�. அDவா� வ'தவ�க யாE ப�கைல�கழக�தி� அ�ேபா� 
க�வி க:�� ெகா->/'த அ$ர$ சிவ8மா� (இவ� பி$ன� தி#) 
ேப70வா��ைதயி$ேபா� )லிகளி$ சா�பாக பC8ப:றிய பிரதிநிதிகளி� 
ஒ/வ�), தனிநாயக#, ேகா-டாவிைல7 ேச�'த 8ணர�தின# ஆகிேயாராவ�. 

இ'த இட�தி� இ$ெனா$ைறA# ெசா�ல ேவ- #. )லிக ம� மி$றி, 
ஈ.பி.ஆ�.எ�.எ� அைம�பி$ ஈழ மாணவ� ெபா�ம$ற#, தம� ஈழ மாணவ� 
8ர� ப�தி4ைகைய அ7சி # ெபா��ைபA# எ#மிட# தா$ வழCகின�. 

அேதேபால )லிகIட$ ெதாட�) என இ/ வ/டCகளி$ ,$ன� ைக� 
ெசGய�ப� , த:ேபா� ெவலி�கைட சிைறயி� த �� ைவ�க�ப� ள 
கரெவ�>ைய7 ேச�'த ேதவதாச$ எ$பவ/#, தன� பலிபீட# எ$ற 
ப�தி4ைகைய அ7சிட எ#மிட# தா$ வ'தா�. அ��ட$ எ#.ஜி.ஆ� ரசிக� 
ம$ற�தினா� ெவளியிட�ப�ட உதய+4ய$, சிவாஜி ரசிக� ம$ற�தா� 
ெவளியிட�ப�ட சி#ம�8ர� ப�தி4ைககைளA# எம� ெநாேத�$ பிறி$ேர�1 
எ$ற அ7சக�தி� தா$ அ7சி� � ெகா �ேதா#. ,�தவிர யாE. 

ப�கைல�கழக�தி� )லிகI�8 வி0வாசமாக இயCகிய ம�மல�7சி� 
கழக�தி$ ெவளியீ க பலவ:ைறA# Hட நா# அ7சி� � ெகா �ேதா#. தவிர 
எ$.எ�.எ�.4, த#பா�பிைள மேக1வரனி$ தமிழ�ழ ,ரா@வ#, தமிE ,ைளஞ� 
ேபரைவ ேபா$றவ:றி$ சில �- � பிர0ரCகைளA# அ7சி� � 
ெகா �ேதா#. அேதேவைளயி� எம� க�சியி$ இ/வார ெவளியீடான ேபாராளி 
ப�தி4ைகையA# அ7சி�  வ'ேதா#. 

)லிகளினா� ஆர#பி�க�ப�ட உண�� ப�தி4ைகைய நா# அ7சி�  வ'த 
ேவைளயில,ந பிரபாகரJ�8# உமாமேக1வரJ�8# இைடயி� க/�� 
,ர-பா  ஏ:ப� , அவ�க ,/வ/# தமிEநா�>$ தைலநக� ெச$ைனயி� 
உள பா-> பஜா� எ$ற இட�தி� ைக���பா�கியா� பர1பர# 0�  
ேமாதி� ெகா-டா�க. இ'த ேமாதைல� ெதாட�'� )லிக இய�க�தி� பிள� 
ஏ:ப� , உமாமேக1வர$ தைலைமயி� ஒ/ 8Bவின� பி4'� ெச$� 
தனியாக இயCக ஆர#பி�தன�. அDவா� இயCக ஆர#பி�தவ�க தம�ெகன 
ஒ/ தனியான ப�தி4ைகைய ஆர#பி�க ,>� எ ��, அைத அ7சி� � 
த/#ப> எ$னிட# வ'தன�. 

அDவா� எ$னிட# வ'தவ�க 8Bவி� 0'தர#, க-ண$ என அைழ�க�ப # 
ேசாத�1வர$ (இவ� பி$ன� ம�ட�கள�பி� )லிகளி$ தா�8த� ஒ$றி� 
வா0ேதவா ேபா$ேறா/ட$ ெகா�ல�ப�டவ�) ேகா-டாவி� 8ணர�தின# 
ேபா$ேறா� இ/'தன�. அவ�க தம� ப�தி4ைக�8 )தியபாைத என ெபய� 
+�>� ெகா-டன�. நா# அவ�கள� ப�தி4ைகையA# அ7சி� � ெகா �ேதா#. 

அதாவ� ஏக கால�தி� பிரதான ஆAத�ேபாரா�ட இய�கCகளான )லிக, 

)ெளா�, ஈ.பி.ஆ�.எ�.எ� எ$பனவ:றின�#, ஏைனய சில இய�கCகளின�# 
ெவளியீ கைள நா# அ7சி� � ெகா �ேதா#. 

நா# இDவா� ெசG�தி:8 அரசிய� Vதியான சில காரணCக இ/'தன. ஒ$�, 

அ$ைறய காலக�ட�தி�, இலCைகயி� ஏகாதிப�திய�தி$ மிக வி0வாசமான 
ஏவ� நாயான ேஜ.ஆ�.ெஜயவ��தனவி$ தைலைமயிலான ப  பி:ேபா�கான 
ஐ�கிய ேதசிய�க�சி அரசாCக# ஆ�சியிலி/'��. அ� இலCைக ம�க ,B� 
ேப4ன�# வாE�ைகைய அரசிய� Vதியாக�#, ெபா/ளாதார Vதியாக�# 
ப பாதாள�தி� தளி� ெகா->/'��. ம�ப�க�தி�, தமிE ம�க ேம� 
ேப4னவாத இரா@வ ஒ �8,ைறைய� க�டவிE�� வி�>/'��. 

இட�சா4களான எ#ைம� ெபா��தவைர ஐ.ேத.க எ�ெபாB�ேம எம� ெபா� 
எதி4 எ$றப>யா�, அத:ெகதிரான ச�திகைள நா# எம� ேநச ச�திகளா�� 
க/திேனா#. ,$ெனா/ ப�க�தி� எ�ெபாB�# ஏகாதிப�திய���8 
ஆதரவாக�#, பி:ேபா�8 ஐ.ேத.க��8 ஆதரவாக�# ெசய�ப�  வ'த தமிE 
பி:ேபா�8 ச�திகளி$ அ$ைறய பிரதிநிதியான தமிழ� வி தைல� H�டணி, 
ேஜ.ஆ�. அர0ட$ H>�8லாவிய�. எனேவ ஐ.ேத.க��8 எதிராக�#, த.வி.H 
எதிராக�# ேபாரா>ய தமிE ஆAத�ேபாரா�ட இய�கCகI�8 உத�வ� எம� 
கடைம எ$ற அ>�பைடயிேலேய, நா# இ�பிர0ரCகைள அ7சி� க 
ெகா �ேதா#. அ��ட$ அமி�தலிCக# ேபா$றவ�க ம:ைறய அ7சகCகைள 
மிர�>ய� ேபால, எ#ைம எ�காரண# ெகா- # மிர�ட�# ,>யா� 
எ$ப��# ஒ/ காரணமாக இ/'��. 

ஆனா� அமி�தலிCக# தன� ஆதரவாளரான 0'தர�தி$ த'ைதயாரான 
சதாசிவ# Pல#, 0'தர���8 ெந/�க> ெகா ��, )திய பாைத ப�தி4ைகைய 
நி��திவிட பல வழிகளி� ,ய$றா�. 0'தர# அமி�தலிCக�தி$ 
மிர�ட�கI�8 அ>பணி'� விடவி�ைல. 0ழி)ர�ைத ேச�'த 0'தர#, தன� 
ப�தி4ைகயி$ ெவளியீ�டாளராக தன� ஊைர7 ேச�'த 0ேர'திர$ எ$பவ4$ 
ெபயைர ப�தி4ைகயி� ேபா�>/'தா�. அைத அவதானி�த அமி�தலிCக#, தன� 
இ$ெனா/ ஆதரவாளரான 0ேர'திரனி$ த'ைதயாைர அ@கி, அவர� மகைன 
)திய பாைத ப�தி4ைக ெவளியீ�>லி/'� விலகி வி #ப> ெந/�8த� 
ெகா �க ஆர#பி�தா�. 
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த'ைதயி$ ெந/�8தைல� தாCக ,>யாத 0ேர'திர$, தன� ச#மத# 
இ$றிேய தன� ெபய� ப�தி4ைக ெவளியீ�டாளராக� ேபாட�ப கிற� எ$� 
ஒ/ ெபாGைய த'ைதயிட# Hறி� த�ப ,ய$றா�. அைத உ-ைம என ந#பிய 
அவர� தக�பனா�, அDவிடய�ைத அமி�தலிCக�திட# ெத4வி�தா�. அத:8 
அமி�தலிCக# அவ/�8 சில பாதகமான ஆேலாசைனகைள வழCகியதாக நா# 
பி$ன� 0'தர�தி$ Pல# அறி'ேதா#. 

அதாவ� அ�ெபாB� ஆ�சியிலி/'த ேஜ.ஆ�., தமிE ம�களி$ ேபாரா�ட�ைத 
ந0�க பயCகரவா�� தைட7 ச�ட�ைத அ,?�8� ெகா-  வ'தி/'��ட$, 

யாE�பாண�தி� அைத ெகாlரமாக அ,�ப ��வத:காக, தன� ெசா'த 
ம/மகனான ரா@வ பி4ேக>ய� தி1ஸ வ �ர�Cகைவ யாE�பாண���8 
அJ�பி, அவ� யாE ேகா�ைடயிலி/'த அரச வி/'தின� வி தியான கிC1 
ஹ�ஸி� இ/'� ெசய:ப� � ெகா->/'தா�. 

பி4ேக>ய� வ �ர�Cக யாE�பாண# வ'த பி$னேர, நவாலிைய7 ேச�'த இ$ப#, 

ெச�வ# உ�பட அர0�ெகதிராக7 ெசய�ப�ட பல தமிE இைளஞ�க ெகாைல 
ெசGய�ப� , ெத/ேவாரCகளி� வ �ச�ப�டன�. அ�ப>யான வ �ர�Cகவிட# 
ெச$�, தன� மகனி$ ச#மத# இ$றி அவர� ெபயைர )திய பாைத 
ெவளியீ�டாளராக� ேபா� ளன� என ஒ/ ,ைற�பா�ைட எம� அ7சக���8 
எதிராக ெசGவத:காக, 0ேர'திரனி$ த'ைத ஒ/ க>��ைத� தயா4��, 

வ �ர�Cக��8 அJ�)வத:8 தயா� நிைலயி� ைவ�தி/'தா�. ஆனா� எம� 
அதி1டேமா எ$னேமா, 0ேர'திரனி$ ெந/Cகிய உறவின/#, பி$ன� 
)லிகளா� 0� � ப ெகாைல ெசGய�ப�டவ/மான, நவ சம சமாஜ� க�சியி$ 
யாE மாவ�ட ெசயலாள/மான ேதாழ� ஆ.க.அ-ணாமைல அC8 த:ெசயலாக 
ெச$றேபா� இைத� ேகவிA:�, உடன>யாக அைத� த �� நி��திய�ட$, 

என�8# உடன>யாக� தகவ� த'தா�. அத$ Pல# வ �ர�Cகவிடமி/'� எம� 
உயி�க பா�கா�க�ப�டன. இைத� ேகவிA:ற 0'தரம,ந தன� ந-ப� 
0ேர'திரைன ெவளியீ�டாள� ெபா��பிலி/'� வி வி��வி� , 

8ணர�தின�ைத அத:8 நியமி��, எ#ைமA#, தன� ந-ப� 0ேர'திரைனA# 
இ�க�டான நிைலயிலி/'� வி வி�தா�. இ� அவர� ேந�ைமையA#, 

உய�வான ப-பா�ைடA# எ ��� கா� கிற�. 

அமி�தலிCக# இDவள� Nர# )திய பாைத ப�தி4ைகைய நி���வத:8 
,ய:சி��தி� இ/'ேத, அ'த� ப�தி4ைக அரசிய� அரCகி� ஏ:ப �திய 
தா�க�ைதA#, அத:8 வழி சைம�த 0'தர�தி$ ஆIைமையA# )4'� 
ெகாள ,>A#. ஆனா?# 0'தர�தி$ மீதான அமி�தலிCக�தி$ ேகாப# 
தணி'தபாடாக இ�ைல. அதனா� தாேனா எ$னேவா, பி$ன� 0'தர# )லிகளா� 
ப ெகாைல ெசGய�ப�ட ேபா�, அதJட$ ேச��� தமிழ� வி தைல� 
H�டணி� தைலைமயி$ ெபய/# ம�க ம�தியி� பிர1தாபி�க�ப�ட�. 

இ� இDவா� இ/�க, ெவளிேய )லிகI�8# )ெளா� �8மான ,ர-பா  
த�விரமாகி� ெகா->/'��. அவ�க பல இடCகளி� ஆAதCகளா� ேமாதி� 
ெகாI# +ழ� நிலவிய�. எ#மிட# ப�தி4ைக அ7சிட வ/# அ'த இ/ 
இய�கCகளி$ உ��பின�கI#, எ�ெபாB�# ஆAதபாணிகளாகேவ வ/வ� 
வழைம. அவ�க சில ேவைளகளி� எம� ேமைச லா7சிகளி� Hட 
ைக���பா�கிகைள ைவ��வி� 7 ெச�வா�க! இ/ ப8தியினைரA# ஒேர 
ேநர�தி� வ/ைக தராம� இ/�க, நா# சில ஏ:பா கைள7 ெசGதி/'தா?#, 

அைதA# மீறி சில ேவைளகளி� இ/ ப8தியின/# ஏக கால�தி� வ/ைக 
த/வ�#, ஒ/வைர ஒ/வ� பா��� ,ைற�ப�மாக நிைலைமக ெதாட�'தன. 

இ'த� காலக�ட�தி� யாE 8டாநா�>� சில ,�கிய ச#பவCக நட'ேதறின. 

ஒ$� 0'தர#, க-ண$ ேபா$ேறா4$ தைலைமயி� ஆைன�ேகா�ைட 
ெபாலி1 நிைலய# தா�8த?�8ளான�. அ��ட$ 1981 a$ 04' திகதி யாE 
மாவ�ட அபிவி/�திசைப� ேத�த� நட�கவி/'த +ழலி�, ேம 31' திகதி 
யாE�பாண# நா7சிமா� ேகாவில>யி� நைடெப:ற தமிழ� வி தைல� 
H�டணியி$ ேத�த� பிர7சார� H�ட�தி�, காவ� கடைமயி� ஈ ப�>/'த 
ெபாலிசா� மீ� ��பா�கி7 +  நிகE�த�ப�ட�. அதி� இ/ ெபாலிசா� 
இற'தன�. இைத நிகE�திய� 0'தர# தா$ என� Hற�ப�ட�. அ�தவிர யாE 
மாவ�ட அபிவி/�திசைப� ேத�தலி� ஐ.ேத.கவி$ தைலைம ேவ�பாளராக� 
ேபா�>யி�ட, ,$னா வ� �ேகா�ைட பாராIம$ற உ��பின� 
ஆ.தியாகராசா மீ� Pளாயி� நைடெப:ற ெபா��H�ட# ஒ$றி� ைவ�� 
��பா�கி +  நிகE�த�ப�ட�. அ��# 0'தர�தா� ேம:ெகாள�ப�டதாக 
பரவலாக ேபச�ப�ட�. 

இ'த ச#பவCகI�8 0'தர# தைலைமதாCகிய�#, அவ� தனியான ப�தி4ைக 
அ7சிட� )ற�ப�ட�#, )லிகளா� தாCகி� ெகாள ,>யா�தாகவி/'��. 

ஏெனனி�, அ'த� காலக�ட�தி�, தமிE ஆAத� ேபாரா�ட இய�கCக 
ம�தியி�, கநசழைளஅ என�ப # வ �ர சாகச# ஒ/ ேபா�>7 ெசய�பாடாக 
இ/'��. ஆர#ப# ,த� 2009 ேம 18� )லிக இ�தியாக அழிA# வைர, எ'த 
ஒ/ ேபாரா�ட�தி?# தாமாக ,$வ'� பC8ப:றாத தமிE ெபா�ம�க- 

அதாவ� ஏ:ெகனேவ ெத$னி'திய சினிமா சாகசCகளி$ தா�க���8# 
உளாகியி/'த அவ�க – இ'த வ �ர சாகச�ைத மிக�# ரசி��, யா� H தலாக 
சாகச# )4கிறா�கேளா, அவ�கI�ேக தம� ஆதரைவ வழCகி� 
ெகா->/'தன�. அ'த அ>�பைடயி�, )ெளா� இய�க�தி$ மீ�#, 0'தர�தி$ 
மீ�#, தமிE ெபா�ம�கI�8 ஒ/ கவ�7சி ஏ:ப�>/'��. அ�, ஏக� 
பிரதிநிதி��வ# ேநா�கி� பயணி�பத:8� தயாராகி வ'த )லிகI�8� 
ெபா���� ெகாள ,>யாத ஒ$றாக�# இ/'��. 

)லிகI�8# )ெளா� �8# ,ைடேய வள�'� வ'த ேமாத� நிைலைமைய� 
க- , உ-ைமயிேலேய நா# கவைல ெகா-ேடா#. ஏெனனி� தமிE ம�களி$ 
விேமாசன���கான ேபாரா�ட# எ$ப�, தனி�� ஒ/ இய�க�தா� ம� # 
ேபாரா> அைடய�பட ,>யா�� என எம� மா��சிச ெலனினிச க#aனி1� 
க�சி ஆர#ப�திலி/'ேத வலிA��தி வ'��. இ'த இ.ய�கCக 
ஆர#பமாவத:8 ,$ன�, 1970� பதவிேய:ற சிற�மாேவா ப-டாரநாய�க 
தைலைமயிலான H�டரசாCக#, 1972� ெகா-  வ'த )திய அரசிய� 

Page 48 of 76என� இ�தி நா�க – ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க:...

30/10/2010http://inioru.com/?p=16984

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;

www.tamilarangam.net



சாசன�ைத ,:�,Bதாக நிராக4�த தமிழர0�க�சி� தைலைம, 

பி4விைனவாத ேகாசCகைள ,$ைவ��, அர0�8 எதிரான இய�கCகைள 
ஆர#பி�தி/'��. தமிழர0�க�சியி$ இ'த� ேபா�8, தமிE ம�கI�8 
மிக�ெப4ய அழிைவ எதி�கால�தி� உ-டா�8# என எம� க�சி 
எ7ச4���ட$, ேதசிய ஒ �8,ைற�8# பி4விைன�8# எதிராக தமிE ம�கேள 
ஒ$றிைணவ �� எ$ற தைல�பி�, 38 வ/டCகI�8� பிற8# Hட, இ$�# மிக7 
ச4யாக இ/�கி$ற வரலா:� ,�கிய��வமி�க அறி�ைகெயா$ைற 1972� 
ெவளியி�ட�. 

அ��ட$ நி:கா�, தமிE ம�களி$ பிர7சிைன ச#ப'தமாக ஒ$றிைண'� 
ேபாராட ,$வ/மா� அ�ெபாB� யாE�பாண�தி� ெசய�ப� � ெகா->/'த 
தமிழர0�க�சி, தமிE காCகிர1, ெமா1ேகாசா�) இலCைக க#aனி1� க�சி, 
லCகா சமசமாஜ� க�சி, தமிழ� 0யா�சி�கழக#, நவ சம சமாஜ�க�சி, தமிE 
இைளஞ� ேபரைவ எ$பனவ:��8 அைழ�)# வி ���. அவ:றி� 
தமிழர0�க�சி, தமிழ� 0யா�சி�கழக#, நவ சம சமாஜ�க�சி, தமிE இைளஞ� 
ேபரைவ எ$பன ம� ேம எ#,ட$ ேப70வா��ைத�8 வ'த ேபாதி?#, 

ெதாட�'� ஒ/ ஐ�கிய ,$னணியாக7 ெசய�ப வதி� அவ�க அ�கைற 
எ��# கா�டவி�ைல. 

அதனா� எம� க�சி ேநர>யாகேவ தமிE ம�க ம�தியி� ெச$� ேவைல 
ெசGவைத ேநா�கமா�� ெகா- , தமிE ம�க ஜனநாயக ,$னணி எ$ற 
அைம�ைப உ/வா�கிய�. அ� ,:�,Bதான ஒ/ ெவ8ஜன ேபாரா�ட 
அைம�பா8#. ஆனா� அத$பி$ன� தமிE ம�க ம�தியி� ஆAத� ேபாரா�ட7 
+ழ� ஆர#பமாகியதா�, எம� ஜனநாயக ,$னணி ெசயலிழ'��. ஆனா?# 
ேஜ.ஆ4$ ஐ.ேத.க அரசாCக#, தமிE ம�க ேம� ெதா �த இரா@வ 
ஒ �8,ைற�8 எதிராக, ேபாரா வத:8 என உ/வான ஆAத� ேபாரா�ட 
இய�கCகைள, தவி��க ,>யாத ஒ/ +ழலி� உ/வான த:பா�கா�)� 
ேபாரா�ட இய�கCகளாகேவ எம� க�சி க/திய�. எனேவ பல நா களி$ 
வி தைல� ேபாரா�ட இய�கCகளி$ அJபவCகைள ,$Jதாரணமா�� 
ெகா- , தமிE ேபாரா�ட இய�கCகைளA#, ஒ/ 8ைற'த ப�ச ேவைல� 
தி�ட�தி$ அ>�பைடயி� ஒ$�ப �தி, ஒ/ ஐ�கிய ,$னணியாக ெசய�பட 
ைவ�பத:8 நா# ப�ேவ� ,ய:சிகைள ேம:ெகா-ேடா#. 

எனேவ இ�தைகய ஒ/ +ழலி�, )லிகI�8# )ெளா� �8# இைடயிலான 
ேமாத� எம�8 கவைலைய�தா$ ஏ:ப �திய�. ம�ப�க�தி� அவ�கIைடய 
ேமாத� எ��# எ#,ைடய அ7சக�தி� ைவ�� நட'�விட�Hடா� எ$ற 
கவைலA# எம�8 இ/'��. ஆனா?# அவ�கI�கிைடயிலான ேமாத� எ'த 
ேநர,# நிகழலா# எ$ற +ழ� இ/'� ெகா-ேட இ/'��. எனேவ நா#, அ� 
எம� இட�தி� நைடெப�வைத� த �8# ெபா/� , எம� அ7சக�ைதேய 
P>விட ,>� ெசGேதா#. 

ஆனா� உடன>யாக அ7சக�ைத P>விட ,>யாதப>, ஒ/ பா4ய கடைம 
எம�8 ,$னா� எB'� நி$ற�. 1981 a$ 04' திகதி நைடெப:ற யாE 
மாவ�ட அபிவி/�தி7சைப� ேத�தைலெயா�>, நா7சிமா� ேகாவில>யி� 
நைடெப:ற தமிழ� H�டணியி$ ேத�த� பிர7சார� H�ட�தி� நைடெப:ற 
��பா�கி7 +�ைட� ெதாட�'�, அ$ைறய ஐ.ேத.க அரசாCக# 
ெத$னிலCைகயிலி/'� ெகா-  வ'தி/'த 8-ட�க Pல#, யாE நகைர 
எ4�� சா#பரா�கிய�. அ'த பிரளய�தி� ஐ.ேத.க 8-ட�களா� 
யாE.ெபா�Lலக#, ஈழநா  ப�தி4ைக கா4யாலய#, நா7சிமா� ேகாவி� ேத�, 

யாE.ெதா8தி பாராIம$ற உ��பின4$ வ � , யாE.நவ �ன ச'ைத ம:�# 
கைடக என எ�லாேம எ4�� நாசமா�க�ப�டன. அ'த ேநர�தி� 
யாE�பாண���8# ெவளி உல8�8# எ�லாவித ெதாட�)கI# அ:�� 
ேபாயின. அCந8 எ$ன நட�கிறெத$� ெவளிAலக�தின��8 எ��ேம 
ெத4'தி/�கவி�ைல. 

இ'த +Eநிைலயி�, யாE�பாண�தி� ஐ.ேத.க 8-ட�களா� ெசGய�ப�ட 
நாசகார7 ெசய�க ப:றி ெவளி உல8�8 ெத4வி�ப� அவசிய# என� க/திய, 

யாE.ப�கைல�கழக வி4�ைரயாள�க சில/#, )�திஜ�விக சில/#, அ� 
ச#ப'தமான இரகசிய அறி�ைக ஒ$ைற அ7சி # ெபா/� , யாEநக4� இ/'த 
அ7சகCக சிலவ:ைற அ@கின�. ஆனா� அ7ச�தி$ உ7சியி� இ/'த 
எ'தெவா/ அ7சக,# அைத அ7சிட ,$வரவி�ைல. அவ�க ,�தியி� 
எ#மிட# வ'தன�. எம� அ7சக ஊழிய�கI# அ7ச��ட$ இ/'த ேபாதி?#, 

த:ேபா� கால# ெச$�வி�ட எம� க�சி உ��பினரான )1பராஜா எ$ற 
அ7சக ஊழிய4$ உதவிAட$ நா# அைத அ7சி� , பி$ன� அ� 
யாE�பா-தி?ள மிக ,�கியமான மதபீட கா4யாலய# ஒ$��8 ெகா-  
ெச�ல�ப� , அCகி/'� பி$னா மத8/மா� Pல# ெவளிAலகி:8 அJ�பி 
ைவ�க�ப�ட�. 

இ'த� பணி நிைற�:ற�#, நா# எம�#, )லி )ெளா� இய�க ந-ப�களின�# 
த:பா�கா�) க/தி, எம� அ70 இய'திரCகைள� கழ:றி ைவ��வி� , அைத 
வி:�வி�டதாக எம� வா>�ைகயாள�க அைனவ/�8# அறிவி�� 
வி�ேடா#. அத$ பி$ன� )லிக தம� ப�தி4ைகைய அ7சி வத:8 எ#மிட# 
வரவி�ைல. ஆனா� எ#,ட$ பல வழிகளி� ெந/Cகி� பழகிய 0'தர#, தம� 
)திய பாைத ப�தி4ைகைய ெதாட�'� அ7சி வத:8 ஒ/ அ7சக�ைத ஒBC8 
ெசG� த/#ப> ேவ->� ெகா-டா�. அவ4$ ேவ- ேகாைள� த�>�கழி�க 
,>யாத நா#, எ#,ட$ ெதாழி� Vதியி� ந�)ட$ இ/'த ம4யதா1 
எ$பவ4$ சி�திரா அ7சக�தி� 0'தர�தி$ ப�தி4ைகைய அ7சிட ஏ:பா  
ெசG� ெகா �ேதா#. )திய பாைதயி$ எ�  இதEகைள நா# அ7சி� � 
ெகா �தி/'த +ழலி�, ஒ$பதாவ� இதைழ சி�திரா அ7சக�தி� 
அ7சி ைகயி�, அ� ச#ப'தமான ேவைலகைள கவனி�பத:காக 0'தர# அC8 
ெச$றேபாேத, நயவ[சக� )லிகளா� ேகாைழ�தனமான ,ைறயி� 0� � 
ெகா�ல�ப�டா�. 

0'தர# 0ட�ப�டேபா�, யாE ப�கைல�கழக���8 ,$னா� நடா�தி வ'த 
)�த�� கைடயி� நா$ இ/'ேத$. அவர� மரண7 ெசGதிைய, அவ� 
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0ட�ப�டேபா�, அDவழியா� வ'த எம� ேதாழ� ஒ/வ� வ'� எ$னிட# 
ெசா$னாக. உடன>யாகேவ நா$ அDவிட���8 விைர'ேத$. அC8 0'தர# 
இர�த ெவள�தி� 8�)ற வ �E'� கிட'தா�. அ/கி� வழைமயாக அவ� 
ைவ�தி/�8# கடதாசி� ைப கிட'��. அவ� 0ட�ப�ட ேபா�, மதிய 
ேவைளயாைகயா� சி�திரா அ7சக�தி� உேள பல� ேவைல ெசG� ெகா-  
இ/'தன�. ஆனா� ச�த# வராத ைக���பா�கியா� அவ� 0ட�ப�டதா�, 

அவ�கI�8 உடன>யாக எ$ன நட'�ெத$� ெத4யவி�ைல. 

0'தர�தி$ ெகாைல நட'த சில நா�களி�, அ� ச#ப'தமாக விசா4�பத:காக, 

ெகாB#பிலி/'� விேசட ெபாலி1 )லனாG��8B ஒ$� யாE�பாண# 
வ'த�. அவ�க பலைரA# விசா4�தன�. எ$ைனA# ஒ/ கிழைம வைர 
விசா4�தன�. விசாரைணயி$ ேபா� அவ�க எ# எ�ேலா4ட,# மிக� 
ப-பாக நட'� ெகா-ட�ட$, எ#மீ� நடவ>�ைகக எ��# எ �கா� 
வி தைல ெசG�வி�டன�. 

0'தர�தி$ ெகாைல எ$ப�, தமிE ம�களி$ வி தைல� ேபாரா�ட# திைச 
மாறிவி�ட� எ$பத$ பலமான ஒ/ சமி�ைஞயா8#. இைத பல� அ�ேபா� 
உண�'தி/�கவி�ைல. இய�கCகI�கிைடேய பி$ன� ஏ:ப�ட 
ேமாத�கI�8#, இய�கCக ம�தியிேலேய ஏ:ப�ட ேமாத�கI�8#, 

0'தர�தி$ ேமாத� ஒ/ சிவ�) எ7ச4�ைக விள�காக இ/'��. அத$ 
ெதாட�7சியாக பி$ன� ப�ேவ� இய�கCகளி$ தைலவ�களாக விளCகிய 
ஈ.பி.ஆ�.எ�.எ�. தைலவ� ப�மநாபா, ெரேலா தைலவ� சிற� சபார�தின#, 

பி.எ�.எ�.4 தைலவ� வி0வான'�ேதவ$, ெரலா தைலவ� ஒபேராG ேதவ$, 

ெரலி தைலவ� ெஜக$, த��ெபாறி இய�க தைலவ� ேநாேப�� ேபா$ேறா/#, 

ப�லாயிர�கண�கான ேபாராளிகI# ெகா�ல�ப�டன�. அத$ ெதாட�7சியாக, 

இ'த அராஜக ேமாத�களி$ ,>வாக, இ$� )லிகளி$ ,:�,Bதான 
அழி�# நிகE'�ள�. 

இDவள�# நட'த பி$), இ$� நா# ஒ/ தி/�) ைமய�தி� நி:கி$ேறா#. 

இலCைகயி� அதிகார�தி� இ/'த அரசாCகCக தமிE ம�க ேம� 
கால���8 கால# ேம:ெகா-ட இன அழி�) நடவ>�ைகக, மனித உ4ைம 
மீற�க, ஒ �8,ைறக ப:றி உ4ய விசாரைணக நடா�த�பட ேவ- # 
என உலக அரCகி$ ,$ நா# இ$� உர��� ேக�கி$ேறா#. அ� 
நியாயமான�#, ேதைவயான�# தா$. 

ஆனா� அேதேவைளயி�, இ'த� ேகா4�ைகைய பலமாக எB�)# நா# 
வி தைலயி$ ெபயரா� சக ேபாராளிக மீ�#, மா:�� க/�தாள�க மீ�#, 

சாதாரண ெபா�ம�க மீ�#, நடா�திய தா�8த�, ப ெகாைலக எDவள� 
எDவள�! அைவப:றிெய�லா# ப:றி யா� விசா4�ப�? )ற எதி4ைய� ப:றி 
அதிக# ேப0# நா#, எம�8ேளேய இ/�8# எதி4ைய� ப:றி பாரா,கமாக 
இ/�ப� எைத� கா� கிற�? இ'த அக எதி4 தா$ எம� ம�களி$ இ$ைறய 
ேமாசமான அழி� நிைல�8� காரண# எ$பைத நா# இ$� க-Hடா�� க-ட 
பி$ன/#, அவ:ைற சீ� ெசGவத:8 எ$ன நடவ>�ைககைள 
எ �தி/�கிேறா#? வி தைலயி$ ெபயரா� சகல இய�கCகI# வி�ட 
தவ�க ப:றி, சில நா�கI�8 ,$ன�, ெகாB#பி� நைடெப:ற 0$னாக# 
1க'தவேராதயா க�X4யி$ பைழய மாணவா சCக ஆ-  விழாவி� ேபசிய 
)ெளா� இய�க�தி$ தைலவ/#, அேத க�X4யி� எ$Jட$ ஒ$றா�� க�வி 
க:றவ/மான, ந-ப� த/மலிCக# சி�தா��த$ விசன��ட$ 8றி�பி�ட 
க/���கைள இC8 0�>�கா� வ� ெபா/�த# என நிைன�கிேற$. 

இ�ெபாB� Hட பா/Cக. நா�>$ தைலவிதிைய� த��மானி�8# ,�கியமான 
ஜனாதிபதி ேத�த� நைடெப�# +ழலி�, தமிE ம�களி$ தைலைம தா# 
ம� ேம என� Hறி� ெகாI# தமிE ேதசிய� H�டைம�பின� எ$ன ,>� 
எ �தி/�கிறா�க? ,$ைனய ேத�த�களி$ ேபா�, )லிகளி$ ஆைண�8 
அ>பணி'�, சிCகள ேதச# ேவ�, தமிE ேதச# ேவ�, எனேவ அC8 நைடெப�# 
ேத�த�க ப:றி எம�8 அ�கைற இ�ைல எ$றா�க. இ�ெபாB� 
ெசா�கிறா�க, நா# ேத�தலி� பC8ப:றாம� விட�Hடா�. அேதேவைளயி� 
தமிE ம�க சா�பாக ேவ�பாள� எவைரA# நி��த�# Hடா� எ$�. 

அ�ப>யானா� எ$ன ெசGய ேவ- # எ$� ேக�டா�, இவ�கள� ,$ைனய 
ச�டா#பிைளகளான )லிகைளA#, ப�லாயிர�கண�கான தமிE ம�கைளA# 
ெகா$� 8வி�த, பகிரCகமான ேப4னவாதிA#, ேபா� ெவறியJமான சர� 
ெபா$ேசகாைவ ஆத4�க ேவ- # எ$கி$றன�. இதிலி/'� எ$ன ெத4கிற�? 

இவ�கள� இன மான நல$க எCேக ேபாGவி�டன? உ-ைம எ$னெவ$றா�, 

இன நல$கI�8 அ�பா�, இவ�க அரசிய� Vதியாக�#, வ��கVதியாக�# 
சிCகள� பி:ேபா�8 ச�திகIட$ அ�லவா ஒ$றிைண'� நி:கி$றன�? 

,:ேபா�8 பி:ேபா�ைக வி ேவா#. இவ�கள� 0யலாப# க/திய ேப7ைச� 
ேக� , மான,ள தமிழ$ எவனாவ� மன,வ'� ,$வ'� ெபா$ேசகாவி:8 
வா�8� ேபா வானா? 

இ�தியாக, 0'தர�தி$ 8ணவிய�)க 8றி�� சில வா��ைதக ெசா�லி 
என� உைரைய ,>�கலா# என எ-@கிேற$. நா$ 0'தர��ட$ பழகிய 
அJபவCகளிலி/'�, அவ� ப��ைற ஆ:ற�கI#, ஆIைமA# மி�க ஒ/வ� 
எ$ப� என� அைச�க ,>யாத க/�தா8#. இைத நா$ ெவ�மேன ஒ/ 
)கE7சி�காக7 ெசா�லவி�ைல. அவ/# நாJ# ெவேவ� அரசியல 
அணிகைள7 சா�'� ெசய�ப�டவ�க. ஆனா� எCக இ/வைரA# ஒ/ ெபா� 
ல�சிய# எ$ற L�, மாைலயா�� ேகா��� ைவ�தி/'��. 

0'தர# )திய பாைத ப�தி4ைக நடா�திய வி���ைத அ/கி� இ/'� 
அவதானி�தவ$ எ$ற ,ைறயி�, அவர� அரசிய� உண�ைவ மா�திரமி$றி, 
அவர� அரசிய� அறிைவA#, ம�க ம�தியி� அரசிய� பிர7சார ேவைலக 
ெசGய ேவ- # எ$பதி� அவ� ெகா->/'த அைசயாத ந#பி�ைகையA# 
அறிய ,>'��. அேதேபால, அவ� ஆைன�ேகா�ைட ெபாலி1 நிைலய� 
தா�8த?�8 தைலைம ஏ:� வழி நடா�திய வி��திலி/'�, அவர� �ணி7ச�, 

தைலைம��வ#, இரா@வ Vதியான சி'தி�) எ$பனவ:ைற க-Hடா�� காண 
,>'��. 
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அவர� ெவ8ஜன ேவைலகI�8 உதாரணமாக, அவ� �வனியா ப8திகளி� 
ேம:ெகா-ட ேவைலக அைம'தி/'தன. அவ� ஓம'ைத�8 ேம:ேக 
அைம'தி/�8# பாலேமா�ைட� கிராம�ைத தன� தைலைமயகமா�� ெகா-  
ெசய�ப�டைத, இ$�# அ�கிராம ம�க ப0ைமAட$ நிைன� H�வா�க. 

1970 71 காலக�ட�தி� 0'தர# ேபா$றவ�க அC8 ெச�வத:8 ,$ன�, 

நாJ# அ'த� கிராம�தி?#, அைத7 0:றிAள கிராமCகளி?#, எம� க�சி 
ம:�# விவசாயிக இய�க ேவைலகைள ேம:ெகா-டவ$ எ$ற ,ைறயி�, 

அC8ள ெதாட�)க Pல# இைத நா$ அறிேவ$. 0'தர# கா'திய#ந 
அைம�பி$ ஊடாக, D�னியா ப8திகளி� ேம:ெகா-ட ெவ8ஜன ேவைலகளி$ 
காரணமாகேவ, )ெளா� அைம�)�8 D�னியாவி� ஓக அ>�தள# இட�ப�ட� 
எ$ப�#, அ� இ$� வைர பா�கா�க�ப�  வ/கிற� எ$ப�# ம��க 
,>யாக உ-ைமகளா8#. 

0'தர# ஏ�கால�தி� ஒ/ ேபாராளியாக�#, ெவ8ஜன அைம�பாளனாக�#, 

அரசிய� பிர7சாரகனாக�# ெசய�ப� ளா� எ$பைதேய இைவ எ ��� 
கா� கி$றன. இ�தைகய ,#,ைன ஆ:ற�, பி:கால�தி� தமிE ம�களி$ 
ேதசிய� தைலவராக )லிகளா� உ/வக�ப �த�ப�ட பிரபாகரனிட# Hட 
இ/�கவி�ைல எ$ப�, 0'தர�தி$ ஆ:றைலA#, ஆIைமையA# )4'� 
ெகாள� ேபா�மான�. 

0'தர�தி$ எளிைமயான வாE�# ம:றவ�கI�8 உதாரண# மி�கதா8#. 

அவைர பா��8# எவ/# அவைர ஒ/ அரசிய�வாதியாகேவா அ�ல� 
மாPலான ஒ/ வி தைல இய�க தைலவராகேவா உ/வாக�ப �தி� ெகாள 
மா�டா�க. சாதாரண ஒ/ கல� சார#. அத:ெகா�ப ஒ/ ேச��. பா��தா� ஒ/ 
Hலி ேவைல ெசயபவ$ ேபால�தா$ ேதா:றமளி�பா�. ஒ/ ,ைற எம� 
அ7சக�தி� அ7சி�ட )திய பாைத பிரதிகைள க�>�ெகா-  )ைகயிர��தி� 
D�னியா��8 ெச$�ளாக. அ�ெபாB� ரா@வ ெபாலி1 ெக ப>க அதிக#. 

)ைகயிர��தி� ேசாதைன ெசGய வ'த ரா@வ ெபாலி1 8Bவின� வ->யி$ 
கதவ/கி� )ைகயிைல7 சி�பCகளி$ ேம� ப�தி4ைக� க� ட$ ப �தி/'த 
0'தர�ைத, தி/#பி� Hட பாராமேல ெச$�வி�டன�. இைத ேந4� அவதானி�த 
ேதாழ� ஒ/வ� பி$ன� எ$னிட# வ'� ெசா$னா�. 

பிரபாகர$ தன� பா�கா�பி:காக Pவாயிர# ேபாராளிகைள ைவ�தி/'�தாக 
அறிகிேறா#. ஆனா� 0'தர# தன� பா�கா�பி:8 ஒ/ 0ளி�த> Hட 
ைவ�தி/�கவி�ைல. அதனா�தா$ )லி�பாசிச ச�திக அவைர 0லபமா�� 
ெகா$ெறாழி�தன� எ$ப�# உ-ைமதா$. ஆனா� எDவளேவா பைட 
ப�டாளCகைளA#, நவ �ன ஆAதCகைளA# ைவ�தி/'த பிரபாகர$, ம�கைள 
ம� ம�ல, இ�தியி� த$ைன� Hட பா�கா�க ,>யாம� ேபாGவி�டேத. 

ஆனா� 0'தர# ேபா$றவ�க எ�ெபாB�# ம�கைளேய தம� 
பா�காவல�களா�� க/தினா�க. )லிக �ேராக�தனமாக அவைர� 
ெகா$றி/�கவி�ைலயானா�, இ$�# அவ� ம�களி$ அபிமானம� 

Reply

Posted on 09/28/2010 at 3:20 pm  

இய�க அராஜகCகளி� ெகா�ல�ப�ேடாைர ப�>யலி #ேபா� 
ச'ததியா�,சிவேநச$,இைற8மார$,உைம8மார$ ஏ$ ெசா'த 
ஊரான 0ழி)ர�தி� ெகா$� )ைத�க�ப�ட பாடசாைல 
மாணவ�கைளேயா, இ'தியாவி� 0ழி)ர�ைத ேச�'தவ�களா� 
ெகா$� )ைத�க�ப�ட இ/L��8# ேம:ப�ட இைளேயாைர 
ப:றி ேதாழ�. மணிய# 8றி�பிடாத� த:ெசயலான� எ$ேற 
திடமாக ந#)கி$ேற$. ேதாழ� 8றி�பி�ட அேத 
அ�பாபிைள.அமி�தலிCக# தன� மக$ பகீரத$ 
தைலைமயி� தமிழ�ழ இரா@வ# எ$ற ெபய4� 
ஆAத�பைட ஒ$ைற அைம�தேபா� உமாவி$ கழகேம அத$ 
உ��பின�க சிலைர நா� �8 அைழ�� வ'� 
உதவினா�க எ$ப� ேதாழ� அறி'� இ/�க வாG�பி�ைல. 

Reply   

wicky 

Posted on 09/28/2010 at 4:33 pm  

இ� கி$ன1 உலக7 சாதைன�கான பி$^�டமா? 

இ'த ந�ளதி� திைர ,$ அம�'� பா��க யா/# இ/'தா�, 

அ��# ஒ/ சாதைன தா$. 

Reply   

xxx 

Posted on 09/28/2010 at 8:26 pm  

பிரபா, 
0'தர# ப:றி பல� அ$� பல அபி�பிராயCைள 
ைவ�தி/�கலா#. 

உதாரணமாக:- 

” தைலவ� அவ�கேள, ந-ப�கேள, ேதாழ�கேள! 

தமிE ம�களி$ ேதசிய வி தைல� ேபாரா�ட�தி� மிக 
அ��பணி�)ட$ ஈ ப� , அத:காகேவ தமிE பாசிச 

Fப% 
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ச�திகளா� ப ெகாைல ெசGய�ப�ட, ஒ/ உ$னத 
ேபாராளியான 0'தர# என அைழ�க�ப # சதாசிவ# 
சிவச-,கP��தி அவ�களி$ மைறவி$ 28வ� ஆ-ைட 
நிைன� H�வத:காக நா# இC8 H>யி/�கி$ேறா#. அ'த 
மக�தான ேபாராளிAட$ நா$ சில ஆ- க ெந/Cகி� 
பழகியவ$ எ$ற Vதியி�, அவ� எ$ மனதி� பதி��வி� 7 
ெச$ற அழியாத 0வ கைள நிைன� மீ�>, சில க/��கைள 
உCகIட$ பகி�'� ெகாவத:8 என�8 ஒ/ வாG�) த'த 
இ'த H�ட அைம�பாள�கI�8 ,த:க- என� ந$றிைய� 
ெத4வி��� ெகாகி$ேற$. 

0'தர��டனான என� ெதாட�) ஆர#பி�த காலக�ட#, 

ச4யாக நிைனவி�லாவி�டா?#, 1970களி$ பி:ப8தி எ$� 
நிைன�கிேற$. 1977# ஆ->� நா$ சா�'தி/'த இலCைக 
மா��சிச ெலனினிச க#aனி1� க�சி ேதாழ�க சில�, 

இைண'�, யாE�பாண�தி� அ7சக# ஒ$ைற நி�விேனா#. 

அத$ ேநா�க# எம� க�சி ெவளியீ கைள அC8 
அ7சி வ�ட$, எம� ேநச ச�திகளி$ ெவளியீ�  
,ய:சிகI�8# உத�வதா8#. அ$ைறய காலக�ட�தி�, 

தமிழ� வி தைல� H�டணியி$ ெச�வா�8 வட�8 கிழ�8 
ப8திகளி� ெகா>க�>� பற'�தா�, அவ�கI�8 எதிரான 
பிர0ரCக எைதA# யாழ�நபாண�திலி/'த அ7சகCகளி� 
யா/# ேலசாக அ7சி� விட ,>யாத ஒ/ +ழ� நிலவிய�.” 

இைவHட 0'தர# ெதாட�பான யதா��த நைட,ைறயிலான 
விம�சனம�ல! 

0'தர�தி$ அ$ைறய ெகாைகVதியான நைட,ைறைய 
இவ�க ஏ:�� ெகா-டவ�கள�ல. இவ�களா� அ$� 
,>யாதைத 0'தர�தி$ ‘)தியபாைத’யி$ 6,000 இதEக 
நிைறேவ:றிய�…. 

இ�தா$ அத$ ம�ம#… 

இ$J# இவ�களி$ பாைசயி� ெசா�வெத$றா� ‘ ஐ�கிய 
,$னணி�கான த'திர#’ எ$J# இய�கCகளி$ நைட,ைற 
‘எளிய பாைசயி�’ ெசா�வதா� ”நா# இவ�கைள� 
பய$ப ��கிேறா#” ……. 

ஆனா� 0'தர�தி$ ப ெகாைல ஒ/ அரசிய: ப ெகாைல! 

எ$பதி� என�8 க/��ேவ�பா>�ைல! 

இ�ெகாைலA#, H�டணியி$ அரசிய� இலாபCகI�காக 
பிரபா -சா1 அ$ரனி – Pலமாக நட�திய ஓ� அரசிய: 
ப ெகாைலேய!! 

0'தர�தி$ ப ெகாைல�8 ,$ன� நட'த H�ணியி$ 
H�ட�தி� ”இனி )தியபாைத ெவளிவரா�” எ$� ஆமீ� 
உ�தியாக தம� சகா�கI�8 ெத4வி�தி/'தா�. (இத:8 
)தியபாைதயி� த#ைம விம�சி�� -”0த'திரைன’ ‘- 

எBதேவ-டா# என அமீ� 8றி�பி�ட�# 8றி�பிட�த�க�! 

இ$ெனா/ ப�க�தி� இரா@Vதியி� (பிரபாகரனி$ ரா@வ 
பா�ைவயி�) 0'தர�தி$ �ணிவி$ ,$…. பிரபா அ$� கா� 
N�!…. 

Fப$ 

280910 

Reply   

Posted on 10/04/2010 at 11:35 pm  

இ'த ஏவ� ேபG அமி� ஏவ 0'தர�ைத 
ெகா$ற�. பி$ சி.ஐ.ஏ ஏவ ராஜ�ைவ 
ெகா$ற� ெபா�ட$ ஏவ க/ணா ெகா�ல 
,ய$� கைடசியி� ேறா ஏவிய ப�சவா� 
கைதைய ,>���ெகா-ட�. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/29/2010 at 4:59 pm  

எ$Jைடய விவாத# எ�லா# )லிகைள�ப:றிய அவ�களி$ 
பி:ேபா�கான அரசியைல மதி�பீ ெசGகி$ற அேதேவைள 
0'தர�ைத ப:றிA# வி/�) ெவ��)�கI�8 அ�பா� 
ச4யான மதி�பீ  ேதைவ. 0'தர�தி$ ப ெகாைல பிரபாகனி$ 
பாசிச அரசியலா� நிகE�த�ப�ட ேமாசமான 
ப ெகாைலெய$பதி� விவாத�தி:8 இடமி�ைல. ஐய4$ 
பதிவிலி/'� எBகி$ற ேகவிகI�8 பதி� ேதைவ. 

தனிநப�பயCகரவாத வழி,ைறகளிலி/'�, மா:�அரசிய� 
வழி,ைற,ஜனநாயக ம�திய��வ# ேபா$ற 

suganthan 
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ேகா4�ைககI�காக ேபாரா> ெவளிேயறிேயா/ட$ ேச�'� 
)தியபாைதைய ஆர#பி�கி$றா�. )தியபாைதயி� 0'தர�தி$ 
பC8 ,�கியமானதாகவி/'தா?# இ� H� ,ய:சிேய. 

[நி7சயமாக க-ணனி$ (ேஜாத�1வர$) பC8 
எ பி>ேவைலயாக ம� ேம இ/'தி/�8#.] 

இDவாறானவ�கைள தனிைம�ப �தி H�டணியி$ 
ெதாட�7சிகளான ,8'தைனA#,ச'ததியாைரA# 
,த$ைம�ப �தியத:8 காரண# எ$ன? )லிகளி$ 
தனிநப�பயCகரவாத, பிரபாகரன� த$னி7ைசயான 
ேபா�8களி:8 எதிரானவரான 0'தர# )ள�>$ ம�திய8B 
எDவா� மாவ�டசைப ேத�தைல எதி�ெகாவ� எ$� 
H>�ேபசியேபா� சிலமணி�தியாலCக அவகாச# ேக�  
ெச$� வ� �ெகா�ைட தியாகராசாைவ வண�க# Hறி 
ேபா� தளி பைழய வழி�ேக ெச$றைத எDவா� 
)4'�ெகாவ�? ெத/7ச->ய�களான 0ழி)ர# 8#பைல 
த$Jைடய வி0வாசிகளாக ெகா->/'ததி:8 
எ$னகார-#? அவ�கைள அரசிய� மய�ப �தினா� 
எ$�வாதி�டா� ெபா�ெபா� ைட ம� #தா$ 
அறி,க�ப �தியி/�கி$றா� எ$� 
ெகாளேவ->யி/�8#. 0'தர�ைத ெத4'தவ�க, அ�ல� 
ச�தியமைனயிலி/'� ச�திய# ேப0ேவா� விள�கி�Hறி$ 
'$�. ம:�#ப> 0'தர�தி$ க>ன உைழ�), 

எழிைம,இட�சா4 அரசிய�வி/�),ம�க நலனி� அ�கைற 
ெகா-ட பல� )ள�>� 0'தர�தி:8 பி$ன/# 
இ/'தி/�கி$றா�க. உதார-�தி:8 ஈ1வரைன 
8றி�பிடலா#. கிழ�8மாகாண�தி� அரசெந/�க>யி$ 
ேகார�தா� கிழ�கி� எ'த அரசிய� 'டவ>�ைக�ளி?# 
ஈ பட பல� பி$நி$றேபா� தனிமனிதனாக (அரசபைடகளா� 
க ைமயாகேதட�ப�டேபா�#) )ள�ைட வள��ெத �தா�. 
அவ/ைடய 8 #பேம ெப4யவிைல ெகா �த�. பிஜேசனா 
எ$ற அதிர>�பைட அதிகா4யா� தாயா� ந வ �தியி� 
தா�க�ப�டா�. தயா/�8#,சி�வய� சேகாதரJ�8# 
ெசா'தவ ��>� வாழ,>யாத நிைலேய:ப�ட�. ப��வயதி� 
சிறிய சேகாதர$ ��விக:க,>யாம� கட�ெதாழி� 
Hலியாக ேவ->ேய:ப�ட�. ஆCகில�தி?#,சிCகள�தி?# 
சரளமாக உைரயாட�8>யவரான ஈ1வர$ ெலாறியி� 
கிள �ன� ேபால பிர0ரCகைள கிழ�8�8 ெகா- ெச�வா�. 

)ள�>:8 பி$ன� மைலய��தி:8 ெச$� அC8ள 
சில/ட$ ேச�'� வறிய மாணவ�கI�8 இலவச 
��விநிைலய# நட�தினா�. 0'தர�தி$ பல8ணா#சCகைள 
ெகா-ட ஈ1வரைன )ள�ேட ெகாைலெசGவத:காக 
ேத>ய�. ஈ1வர$ மாேவா அ�ல. இட�சா4 அரசிய� 
பா�ைவAள ெசய�பா�டாள�. ெசய�படாம� 
இ/�க,>யாதவ�. #ைலயக�தி� மைலகைள ேபசவி Cக 
எ$ப� ேபா$ற நாடகCகைள மா-வ�கIட$ ேமைடேய:றி 
ெசளமியP��தி ெதா-ைடமானி$ கவன�ைத ஈ��ததினா� 
ைக�ெசGய���  சி�திவைத�8 உளானா�. ந�-டகால# 
கா'திய�தி� ேவைலெசGதவரான ஈ1வர$ சிற'த 
ெசய�பா�டாள�. மா:� அரசிய�வழி�8 தைலைம 
தாCக�H>ய அரசிய� சி'தைனயாள� அ�ல. இதைன 
8றி�பி வத:8 இர-  காரணCக. 0'தர�தி$ 
8ணா#சCகைள ெகா-டவ�க )ள�>ேலேய ெகாைலெவறி 
பா�ைவ�8 உளானா�க. எவைர�ப:றிA# ச4யான மதி�பீ  
அவசிய# எ$பைத உண��த�# #� #தா$ 

Reply   

Posted on 09/29/2010 at 5:35 pm  

“அ'த வா�ெக �பி$ ேபா�,சா'த$ 
27வா�8கைள உ��பின�க 
ம�தியிலி/'� ெப:� அைனவ4ன�# 
அபிமான# ெப:ற 
ேபாராளியாகிறா�.சா'தJ�8 அ �ததாக 
என�8# அ$டJ�8# 26 வா�8க 
கிைட�கி$றன. பிரபாகர$ 25 வா�8கைள� 
ெப:��ெகாகிறா�. தனி 21 வா�8கைளA#, 

மேனாமா1ட� 19 வா�8கைளA#, ராகவ$ 
16 வா�8கைளA# ெப:��ெகாகி$றன� 
நாகராஜா, ேபபி, 8மண$ ேபா$ற ேகா>� � 
கா�ட� H>ய பல� ப���8# 8ைறவான 
வா�8கைளேய ெப:��ெகா-டன�.” ஐய� 
(பாக# 22) 

ஒ/Cகிைண'த அைம�பி� Hட ஒ/ 
வா�ைக�த$J# ெப:�� ெகாள 
,>யாத 0'தர�ைத N�கி� பி>�ப�, 

பிரபாகர$ 8Bவினா� ெகா�ல�ப�டைம 
எ$றா� இ$J# பலைர� N�கி� ப>�க 
ேவ-> வ/#. 

ெந�Eசி 
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Reply   

Posted on 09/30/2010 at 8:24 am  

ந�Cக 8றி�பி # 
ேத�த� ப:றி பா��தா� 
Hட P$றாவ� 
நிைலயிலி/'த 
பிரபாகர$ எ�ப> 
தைலவனா�. 0'தர�தி:8 
13 வா�8க 
கிைட�ததாக�# 
அறி'ேத$. அ��ட$ 
அவ� த$ைன 
,$ெமாழிய ேவ-டா# 
எ$� ேக�  
ெகா-டதாக�# 
அறி'ேத$. ஐய�, 

ராகவ$ , 8ல# யாராவ� 
)ைன ெபய4லாவ� வ'� 
சில தி/�தCகைள 
இனிெயா/ 
இைணய�தி^ேட 
ெசGயலாேம. பிரபாகர$ – 

0'தர# ஒ�பீ  
பா��ேபாமானா� 0'தர# 
ெகா�ல�ப வத:8 
,$ன� இ/வ/# 
ெசGதேநர> தா�8த�க 
ம:�# அரசிய� 
,$ென �)கைள�தா$ 
பா��க ேவ- # . 
எ$ைன ெபா��தவைர 
உமா – பிரபா எ$ற 
சா�கைட ச-ைடயி� 
மைற�க�ப�ட ஒ/ 
உ-ைம ேபாராளி 
0'தர#. 

Reply   

mamani 

Posted on 10/04/2010 at 5:26 am  

Suganthan, ம�கைள ேநசி�த மக�தான சPக 
ேபாராளி 0'தர# 1981 இ� எBதிய க>த,# 
மன# வ/'திய தவ�# ! 
http://sathiamanai.blogspot.com/2010/09/1981.html 

,B�க வாசிACக.பதி� தானாக 
கிைட�8#. 

Reply   

பிரபா 

Posted on 10/04/2010 at 10:58 pm  

ெதளிவாக வாசி�க 
,>யவி�ைல. 

Pல�பிரதி 
ைவ�தி/�ேபா� யாராவ� 
பதி� ெசGதா� 
ந$றாகவி/�8#. 

தய�ெசG� எ$ 
அதிவி/�) தளபதியி$ 
க/��கைள ேம?# 
அறிய வி/#)கிேற$. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/28/2010 at 2:54 pm  

இ'திய� ெத/�களி� காகித# ெபா��8# ேபா�,க-ெட �க�ப�ட கிழி'� 
ேபான ஒ:ைற�தாளி� இ/'� பதி� ெசGய�ப�ட�.ஒ/ ேபாராளியி$ 
அJபவ#.வாசக�கI�காG… 

” 

தமி=வாத4 
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————— 

அGயைர ,$J�8� தளி,ம�க அைம�பி$ பிதாமக�களாக,மா�சிச�ைத 
ம'திர# ப-ணி,வி தைல இய�க�ைத� பிள'�,நாCக ம�கேளா  வாE'� 
)திய பாைத பயில� ேபாகிேறா# எ$றா�க. 

ந�)ட$ வழி வி�ேடா#. 

எCக ,ய:சி�8 ஒ��ைழ�க ஆAதCகைள ஒ/வ/ட�தி:ேகJ# ெமௗன# 
ெசGACக எ$றா�க. 

ெப/'த$ைமயாக ஒ���ெகா-ேடா#. 

Hலி ேவைல ெசG� நா# வி தைல�ேபாரா�ட�தி$ ப>�க:கைள 
ெச�பனி கிேறா# எ$றா�க. 

இதய வலிேயா  ந$றாகேவ 

ந#பிேனா#. 

இவ�க ெகாைள அ>�காம�,ஆAத# ேச��காம� இ/�கமா�டா�க எ$� 
ந7ச4�த வாைய ைத�� ைவ�ேதா#. 

ஆனா� நாCக ைவ�த ந#பி�ைகையA#,ேதாழைமA# மீறி,அ'த ஓ காலிக, 

வ� �ேகா�ைட தபா� நிைலய ெகாைளயி� ெப4ய Pைடைய வி�  
வி� ,சிறிய PைடAட$ த�பிேயா>னா�க.  

அ�ேபா�தா$ நா$ எ$ ேகாவண�ைத கா�பா:றி நி$ேற$.  

என�8 மா�சிச,#,ம�க அைம�)#,,�கா  ேபா� � 
ெகா-டன……………….” 

Reply

Posted on 09/28/2010 at 4:38 pm  

இ'திய� ெத/�களி� காகித# ெபா��8வ� உCக 
ெதாழிலா அ�ல� ெபாB�ேபா�கா? 

ெபா��8கிற எ�லா� காகிதCகைளA# வாசி�பீ�களா? 

Reply   

xxx 

Posted on 09/28/2010 at 5:18 pm  

அத$ பிற 

கான தைலவ4$ வழிைய இDவா� மதி�பிடலா#. 

,�கால,# உG'�ண�'த தைலவ� மகி'த 8 #ப# 
ைகa�  ெகா �பத:8 தயாராக இ/'�# மகி'த 
8 #ப�தி$ பாசிச அரசிய?�8 எதிராக விaக# அைம�� 
ெமா�த ம�கைளA# கா�பா:றினா�. தைலவ4$ 
வலிையெகா �தவJ�8 வலிைய தி/�பிெகா . எதி4ையவிட 
�ேராகிேய ,தலி� அழி�க�படேவ->யவ$ ேபா$ற 
ஒ�ப:ற த��வCக ஏைனய )ர�சிகர த��வCகைள 
எ�லா# N�கி சா�பி� வி�டதாக உலக த��வாசி4ய�க 
ெம70கிறா�க. ேப4னவாத அரசி$ H� 7சதியி� வறிய 
எ�ைலகிராம�� சிஙகள ம�கைளA#, ,1K#கைளA# 
ப ெகாைல ெசGத ம�கவிேராதிகைள க- பி>�� 
தைலவ� த->�தா�. எ�ைல�கிராம�� வறியசிCகள 
ம�கI#,,1K# ம�கI# பிரபாகரைன தCக 
தைலவராக�# ெகா-டா>ன�. )லிக மனித உ4ைம ப:றி 
தம� உ��பின�கI�8#, மா-வ�கI�8# கிரமமாக 
கல'�ைரயாட�கI#, வ8�)�கI# நிகE�தினா�க. த$ 
Pல# எ'தெவா/ மனித உ4ைம மீற�கI# இட#ெபறாம� 
பா����ெகா-டா�க. இDவாறானெதா/ கல'�ைரயாடலி� 
பிறிெதா/ நா�>ேல நிகE'த மா:� இய�க உ��பின�கைள 
உயி/ட$ ரய� ேபா�  ெகாI�தியைம, சி�வய� 
மாணவ�கைள பைடயி� ேச��பத:8 எதிராக இ/'த 
ெப:ேறா/�8 ப7ைசம�ைடயா� அ>�தைம, 

மா:��க/��ேளாைரA# அ$றாடபிர7சிைனகளி� 
,ர-ப�ேடாைரA# பCக� கிடC8களி� அைட�� 
சி�திரவைதெசGதைம,ெகாைல ெசGதைம ேபா$றவ:ைற 
ேக�ட பல ,�கிய )லிகளி$ தளபதிக மய�க,:� 
ஒ/வார வி �) எ ���ெகா-டா�க. தைலவ� 
எ�ேலாைரA# ேபாலேவ கிளிெநா7சி பலேநா�8 H� ற� 
சCக�தி� அ4சிவாCகினா�. அத$Pல# ம�களி$ 
பிர7சிைனகைள அ$றாட# ெத4'� ெகா-டா�. இதைன 
ேகவி�ப�ட பிட�கா1ேரா தைலவ/�8 க>த# எBதினா�. 
சமய,சாதிய ெப-ணிய ஒ �8,ைறகைள ஒழி�பத:8 
,:ேபா�கான க/�திய�ெபா��)ல�ைத உ/வா�8வத:8 
தைலவ� ,$னி$� உைழ�தா�. ஜனநாயக ம�திய��வ# 
ெதாட�பான தைலவ4$ ெசய�பா�ைட அறி'த டானிய� 
ஒ�ேடகா தைலவைர ச'�தி�பத:8 ,ய:சி�தா�. 

Reply   

wicky 
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Posted on 09/29/2010 at 5:21 am  

Hey, I am very confused??? I thought Meeran’s father 

Comrade Maniam passed away long time back. When 

did he visit Canada? Can any one help to clarify? 

Reply   

Ram 

Posted on 09/29/2010 at 9:46 pm  

மீரா$ மா1�� த'ைத – 

எம� இலCைக நா�>� 
P$� இனCகI# 
ஒ:�ைம உண��ட$ 
வாழேவ- ெம$� த$ 
உயிைர� பணய# ைவ�� 
வாEைவ ேசைவயாக 
நடா�திய அமர� (1989) ேக 
ஏ 0�பிரமணிய#, ேதாழ� 
ச-,கதாச$ 
தைலைமயிலான 
இலCைக க#aனி1� 
க�சியி� இைண'� 
ெசயலா:றியவ�. 
அவ� பாைததைன� 
ெதாட�'� ெச�?# 
அ$ைன தி/மதி 
வளிய#ைம 
0�பிரமணிய#. 

கனடாவி� உைர ஆ:றிய 
ேதாழ� ச.0�பிரமணிய#, 

இலCைக மா��சிச 
ெலனினிச க#aனி1� 
க�சியி$ ,$னா வட 
பிரேதச7 ெசயலாள�. 

Reply   

பிரபா 

Posted on 09/30/2010 at 7:17 am  

பிரபா, ரா#, 

இ'த7 0�பிறமணிய# ,'தி ேதாழ� 
ச-ணி�ைட இ/'� 1972இைல 
உைட70�ெகா-  ேபானவ�. 

ேக.ஏ. 0�பிறமணிய�ைத� தி�>� த���� 
வ'தைவயிைல ,�கியமானவ�. 
ெகா[ச� காலமா “L� \�க” எ-  
)?டா வி கிற ஒ/ H�ட�திைல இ/'� 
வாறவ� எ- # ராசப�ச���8 ஆலா�தி 
எ �� வ/கிறைவேயாட ேச��தி எ- # 
ெத4A�. 

இலCைக மா��சிச ெலனினிச க#aனி1� 
க�சி எ-  இ�ப ஒ- # இ�ைல. 

இனி “,$னா� வைட பிரேதச7 
ெசயலாள�” தா$ ேமைல ெசா�ல ேவ@#. 

Reply   

xxx 

Posted on 10/01/2010 at 3:23 am  

இைத� ேக�8# ேபா� 
“ேதாைச வைட அ�பி:ற 
எ�பா” எ$ற ேகாஷ# 
ஏேனா ஞாபக# வ'� 
ெதாைல�கிற�. 

Reply   

a voter 

Posted on 10/06/2010 at 10:55 pm  

Thanks for the clarification but 

based on above feedbacks, 

Ram 
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looks to me that Sundaram used 

3 printers simultaneously Chitra, 

Sathiamanai and Northern 

printers…..We all lost the REAL 

HERO in 1982! 

Reply   

Posted on 10/01/2010 at 9:34 am  

a voter, 

“வைட” எ$� ஏளனமாக� 8றி�பி�டத$ க/தா� பிைழ�8 
வ/'�கிேற$. 

0�>� கா�>யைம�8 ந$றி 

ேம:ப> ெசயலாள/# அ� க�சி� ேப/�8 உ4ைம 
ேகா/ேவா/# “ேதாைச வைட அ�பி:ற எ�பா” எ$� ேகாஷ# 
எB�பிய அரசிய: பர#பைரைய மிக வ/'த� த�க விதமாக 
இ�ேபா� ஆத4�� நி:கிறா�க எ$பைத என�8 
நிைன_�>வி�R�க. 

Reply   

xxx 

Posted on 09/28/2010 at 8:30 pm  

கF�தாட� கார�க ஐயா அவ�கைள ெரா#ப )கE'� ேப0#ேபா� என�8 
ெமG சிலி��கிற�(ஆவி�8# ெமG சிலி��8#) அGயா 
கைடைம,க-ணிய#,க� �பா  ேந�ைம�8 இல�கணமா வாE'த மகா )/ச�
(மனித�) 
பீ�ட�. ெச�ல��ைரயி$ ஆவி 

Reply

ஆவி 

Posted on 09/29/2010 at 6:26 am  

//)ள� த��வா�த Vதியி?# , ரா@வ Vதியி?# மிக பலமாகேவ இ/'த�. 

ஆனா�நைட,ைறயி� சCகிலி, வாமேதவ$, மாணி�கதாச$, வா0ேதவா,ெமா�8 
P��தி ேபா$ற ————- A# ம�திய 8Bவி?#, அதிகார பீட�தி� இ/�தி 
தைலைம வி0வாச# எ$ற ெபய4� அழி� ெசGத�. – mamani// 

உமா மேக0வர$ எJ#  ,8'த$ 8றி�த ஐய4$ சில தகவ�களி� என�8 
உட$பா>�ைல. )ெளா� பல தவ�கைள இைழ�த�. அதி� மா:�� 
க/�தி�ைல அதி� ,�கியமான� தைலைம வி0வாச# எ$ற ெபய4� அழி� 
ெசGத�தா$.  இைத� த�>� ேக�க ,8'தனா� ,>யாம� ேபானத:8 , 
அவர� பலவ �னCகளி$ பி>க இவ�களிட# இ/'தேதயா8#.  அைன�� 
இய�கCகI# ெச$ைனயி� 8Bமிய ேபா� ,  ( இ� கால�தி� சபாைவ )லி 
ேபா�  வி�ட�.) ,த� ,ைறயாக ெச�வ# அைட�கலநாத$ அத$ 
ெபா��)�8 வ/கிறா�. )லிக சா�பாக  திலக� பCேக:கிறா�. ர�னசபாபதி, 
ப�தமநாபா , ெச�வ# அைட�கலநாத$ , திலக� ம:�# உமா மேக0வர$ 
ேமைடயி� இ/�கி$றன�. (இCேகதா$ PLOTE ,கா#களி� இட# ெப:ற   
ெகாைலகைள ,8'த$ ஏ:�� ெகா- , ேபாரா�ட�தி� இ� ேபா$ற 
நிகE�க நட�8# என பகிரCகமாக ெசா$ன� .)  )ல# ெபய� நா களி� 
இ/'� வ'ேதா/# , இ'தியாவி� இ/'த பல/#  தமிழ�ழ ேபாரா�ட# 
ெதாட�பான ேகவிகைள� ேக�கி$றன�. ” நாCக ஆளாI�8 ஏதாவ� 
ெசா�வைத விட இைத� ெதளி� ப ��# அறி� ,8'தJ�ேக உ- . 

ேகவிகைள ,8'தனிட# ேகICக” என7 ெசா�கிறா� இர�தின சபாபதி. 
ப�மநாபா�#  ,8'தைன ேநா�கி தைலயா� ைசைக ெசG� அJமதி�கிறா�. 

திலக/#, ெச�வ,# அைமதியாக இ/�கி$றன�. ேபாரா�ட�தி$ நாயக�களான 
ேசாசலிச சி'தா'த திலக�கேள ,8'தைன பகிரCகமாக அCகீக4�த 
நிைலயி� , //,8'தJ�8 அரசியேல ெத4யா� , உமா மேக1வரைன� 
ெபா��தவைர இட�சா4 அரசியலி� எ'த ஆ�வ,# ெகா-டவராக 
இ/'ததி�ைல. ஒG�கிைட�8# ேநரCகளி�, க�கியி$ ெபா$னியி$ ெச�வ$ 
ேபா$ற L�கைள� ப>�8# உமாமேக1வர$ தமிழ� வி தைல� H�டணி 
அரசியலி$ வ$,ைற� ெதாட�7சியாகேவ காண�ப�டா�. – ஐய� // எ$ப� 
யதா��தமாக இ�ைல. அ�ல� ஐய/�8 ,8'த$ 8றி�த ெதளிவி�ைல 
எ$ேற எ-ண� ேதா$�கிற�. ,8'த$ இ'தியாவி� இ/'த கால�தி�, 

இ'தியாவி$ அரசிய�வாதிகேள ெப4யவேரா  (,8'த$) ேபச ,>யா�. 

அவ/�8 எCகைள விட ெரா#ப விசய# ெத4A# எ$பைத  பகிரCகமாகேவ 
ெசா$னா�க. ,8'த$ ெவ�# ஆAத�ேதா  , தமிழ/�8 வாE� மல/# 
எ$� நிைன�கவி�ைல.  அைன�� இய�கCகI# ெசGA# இ�ப>யான 
தா�8த�க  இலCைக  ஆAத�பைடகைள பலமா�க உ��ைண )4'� வி #. 

ஒேர சமய�தி� சிCகள இட�சா4கேளா  இைண'� நட��#  நா  தBவிய 
தா�8த� ஒ$றி$ Pலேம  தமிழ�கள� உ4ைமகைள ெபற ,>A# அ�ல� 
0விசி$ க$ேடா$ (மாநில)  வா4யான அதிகாரேம அைன�� ம�கI�8# 
 வி>ைவ� த/# என ெமனிெப7ேடாவி� எBதியவ�.  தவிர�# தமிழ�ழ# ஒ/ 
ேபா�# சா�திய�படா�. இ� ந�-ட கால� ேபாரா�டமாக இ/�8# என த���க 
த4சனமாக ெசா$னவ�. இைத விட ஒ/ப> ேமேல ேபாG இ'தியா�டனான 

மாயா 
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உற� ந#பி�ைக அ:ற�. சீனா�டனான ந�ைப  நா# வள���� ெகாள 
ேவ- # என தம� கழக வ>வ�ைத  மா:றியவ�. இ�ேவ உமா எJ# 
,8'தனி$ ேம� இ'தியா ச'ேதக# ெகாள வழியான�. அ�ேவ அவர� 
சா��8# வழி ேகாலிய�.  (ேமேல ெசா$ன பல விடயCக இ$� 
யதா��தமாகிAளன .)அைன�� இய�கCகைளA# ஒ$றிைணAமா� கைலஞ� 
அைழ�) வி �த ேபா� )ெளா� ம� ேம இைணய ம��த�. பிரபாகரேனா  
ைக ேகா��த� ந�ல��கி�ைல , அழி� ெந/Cகி வி�ட�. எ$றா� உமா. அ� 
உ-ைமயான�. )லிக கைலஞ� ெசா�ைல அ$� ேக�  இைண'தன�. 

பி$ன�தா$ MGR பாைத�8 தட# )ர-ட�. இC8# )லிகளிட# ெகாைக 
இ/�கவி�ைல. )ெளா�>$ உ-ைமயான ேபாராளிகைள எவரா?# மா:ற 
,>யா�. த:ேபாைதய )ெளா� )ெளா�ேட அ�ல. இ�ேபாதி/�ேபா4� அேநக� 
அரசிய�வாதிக. உ-ைமயான )ெளா� ேபாராளிக ெமௗனமாக 
இ/�கிறா�க. )லிகளிட# கவ�7சி இ/'த�. )ெளா�>� க/�� இ/'த�. 

கவ�7சி அழிA#. க/��க அழியா�. இ�ேவ யதா��த#. ஐய4$ தகவ�க 
)லி சா�'ேத இ/�கிற�. இ��# வி:பைன ேநா�கமா? அ�ல�  இ/�8# 
அைலைய பாவி�8# ேநா�கமா? எ�வானா?# உ-ைமக அழிவதி�ைல. அ� 
ெவளிவ/#. அ�வைர  ெதாடர� #…… 

Reply

Posted on 09/29/2010 at 10:21 am  

த��வா��த Vதியி?#,ெதள �ேவா #,அற�� சா�'�# )ேளா� 
இயCகியதாேலேய )ேளா� 8ற� ைவ�க�ப�ட� எJ# 
யதா��த�ைத மாயா ைவ அ$ற� யா� )4ய ைவ�க 
,>A#.ஆAத� கவ�7சிதா$ )ள �கள �$ வள�7சியாக இ/'த� 
எJ# உ-ைம நிஜமான�.சி'தி�8# யாE�பாண�தவ�களேய 
,�டாளா�கி )லிக )4'த சாகசCக ேபாைதயாகி இ$Z 
அத$ ப�க விள�க தமிE ம�கள பாதி��� 
ெகா->/�கி$றன. 

Reply   

THAMILMARAN 

Posted on 09/29/2010 at 10:32 pm  

 தமிழ�க )லிகைழ ஆத4�ததா� 
ப�கவிைள�கைள ம� # தா$ 
அJபவி�கிறா�க:ந�ல ேவைள )ள�ைட 
ஆத4�� இ/'தா�ேநர>விைள�கைள 
அJபவி��, அழி'ேத , விலாசேம இ�லா� 
ேபாG இ/�பா�க. )லிகைள எதி��� 
ேந/�8 ேந� எதி�ெகாள,>யாத 
ேகாைழகந�Cக தா$ ,தமிEம�கைழ 
இரா@வ�திடமி/'� கா�பா:றி 
இ/�பீ�க ஆ�8#. உ� ெகாைலகளி/'� 
உCகைளேய உCகளா� கா�பா:ற 
,>யவி�ைல. இ'தல�சண�தி� ” 
ஆட�ெத4யாதவ ேமைட ச4 இ�ைல 
எ-டாளா#” எ-ட கணகாG, )லிக 
எCகைள அழி��� ேபா�டா�க எ-  
ஒ�பா4 ேவற ைவ�8ற��க. 

Reply   

sinhalamaaran 

Posted on 09/30/2010 at 4:24 am  

சிCகள மாற$! “)ள�” 

எ$ற ெபயைர�ேக�டாேல 
என�8 இ�ப�# 
இ/தய# டப� டப� 
எ$� இ>�8#. அவ�க 
“தமிE இன���8 ெசGத 
அ�lழியCக ெகா$ச# 
Hட�தா$
(ஈE��மிழ�,&தமிழக 
தமிழ�) அ'த 
அைம�பிலி/'� விலகி 
ெசா'த வாEவி� 
ஈ ப�டவ�கI�8# 
அத$ தா�க# இ�ப�# 
உளைத 
காண�H>யதாக உள�. 

இத:8 
உறவின�,பா�யந-ப�க 
எ$ற வில�8 இ�ைல. 

எ$ப� அதி�7சிைய த/# 
விடய#. 

Reply   

Sri 
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Posted on 

09/30/2010 at 8:33 am  

உ-ைம 
பாதிக�ப�டவ/�8தா$ 
அத$ 
வலி 
ெத4A#. 

வ$னி 
ம�கI�8 
“)லி” 
எ$� 
ெசா�லி 
பா/Cக . 

 

mamani 

Posted on 09/29/2010 at 1:04 pm  

ஒேர 8�ைடயி� ஊறிய ம�ைடகளான )லி,)ள� 
இர->ட,# எDவிதமாக தனிநப� வழிபா  
வள��க�ப�டெத$பதைனA#, உ��பின�க எDவா� 
Pைள7சலைவ ெசGய���டா�க எ$பதைனேய ேமேல 
உள பி$^�ட# ெவளி�ப ��கி$ற�. அவ�கIைடய 
பிைழயான )4த�களி$ அ>�பைட மதந#பி�ைக�8 
ஒ�பான�. ஒ/ விடய�ைத ஒ���ெகாளலா# இ'தியாவி� 
இ/'த கால�தி� இ'திய அரசிய� வாதிக P�கி� விர� 
ைவ�க�H>ய அள��8 ,8'த$ (உCக ெப4யGயா) 

களவாணி அரசிய�வாதியாக மாறிவி�>/'தா�. தமிEநா�  
கழகCகைள ேபாலேவ தி/மணவிழா�கI�ெக�லா# ெச$� 
அரசிய� ேபசி�ெகா->/'தா�. இ'திய உ��பி4ைவ ேச�'த 
ேசக� மா1ரைர ம�திய8Bவி�(ெத4'த ப>ேய) ேச��� 
ைவ�தி/'தா�. இேத ேசக� மா1ர� தா$ இ'திய-இலCைக 
ஒ�ப'ததி:8 பி$ன� ஈ.பி.ஆ�.எ�.D, ஈ.எ$.>.எ�.D ஆ� 
வ?�க�டாயமாக பி>�க�ப�ட மாணவ�கைளA#, 

இைளேயாைரA# ெகா-  உ/வா�க�ப�ட”ெதா-ட� 
பைட”யி$ உ�திேயாக பயி:சியாளராக இ'தியா 
களமிற�கிய�. ஆர#ப�தி� எ#ஜிஆ4$ ெந/�கமானவராக 
,8'தேன இ/'தா�. எ1.> .ேசாம0'தர�தி$ ெதா8தியி� 
அவ/�காக ேத�த�ேவைலகளி� )ள� உ��பின�க 
ஈ ப # அள��8 ெந/�க#. அ'த�காலCகளி� ம:ற 
இய�கCகைள உமாவி$ தைலைமயி� ஒ$� ப மா� 
எ#ஜிஆ� ம:ற இய�கCகI�8 ஆேலாசைன வழCகி வ'தா�. 

தம�8 ேதைவயான க>நாயாக )லிைய இ'திய 
ெகாைகவ8�பாள�க ேத��ெசGத பிற8 எ#ஜிஆ4$ 
ெதானி மாறிய�. பிரபாகரன� தைலைமயி� ஒ$� பட 
ேகா4னா�. சிலேவைள க-ணா>யி� ெத4கி$ற ெசா'த 
வி#ப�ைத ேபாலேவ ,8'தனி$ 8ணா#சCகI# 
இ/'ததினா� எ#ஜிஆ� அதி�'தி/�க�# H #. )லி,)ள� 
தவி�'த P$� இய�கCகேள ,தலி� ஒ$� ேச�'தன. 

)லிகளி:8 ,த� )ள� டேன அைவ ேப70 நட�தின. 

,8'த$ )ள� ட$,ெரலாைவA#(இத:கிைடயி� ெரலாவி� 
பலைர )ள� ெகாைலெசG� மீதமாேனாைர ெதாC8தைசயாக 
மா:றியி/'தன�.) இைண�� ெகாIமா� ,8'த$ 
ேகா4�ைக ைவ�தா�. இதைன ஈேரா1 பால8மார$ 
� ைமயாக எதி��தா�. ேப70வா��ைத ,றி'த�. ,8'த$ 
ம�நா க'தசாமி, மாணி�கதாச$ சகித# ஈேரா1 
அ?வலக�தி:8 பைடெய �தா�. அ?வலக�தி� எDவித 
பா�கா�)மி$றி எளிைமயாக அ?வலக ஊழியைர�ேபால 
எ�ேலாைரA# ச'தி�பவரான பால8மார$ 
தி�8,�கா>�ேபானா�. ேவ�>ைய ம>���க�>ய உமா 
“ேடG உ$ர இய�க�தி� எ�திைன ேபரடா இ/�கிற�ய. 

ெப40 சி$னைன ப:றி கைத�கிறாG கவன#” என 
ெத/7ச->�தன# ப-ணினா�. இத:8 பி:8 பால8மார$ 
ேப70வா��ைதைய )லிகைள ேநா�கி நக��தினா�. இதைன 
ஈேராசி� ,�கிய உ��பின�களாக இ/'த யா/டனாவ� 
உ�தி�ப �தி�ெகாளலா#. இ�ப>�தா$ ,8'தனி$ த���க 
த4சன�தி:8#, உ-ைம�8# உள ெதாட�) 
அைம'தி/'த�. 

Reply   

suganthan 

Posted on 09/29/2010 at 2:46 pm  
thamilmaran 
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பா�8மாரJ# )லிகேளா  சராணாகதி 
அைட'� பி$ன� பிரபாகர$ �தி பா> 
த$ைனA# ெதாைல��� ெகா-டா�. 

Reply   

Posted on 09/29/2010 at 10:53 pm  

பால8மாரனி$ 
எளிைமக-  
விய'தகால# இ/'த�. 

ஒ/ தடைவ 
அ-ணாநக4� 
ஆ�ேடாவி� அவைர 
ந-பெரா/வ� 
அைடயாள# 
கா�>யேபா� எ$னா� 
ஒ/ இய�க�தி$ 
தைலவ4$ எளிைமந#ம 
,>யாம� இ/'த�. 

ஆனா� அேதேபா� 
பாலசிCக# 
0கவ �ன,:றி/'தேபா� 
தா$ எBதி�ெகா �த 
மாவ �ர� உைர�8 தாேன 
ெபாழி�) ெசா�லி 
ேமத8ைவ 
உ7சிேமா'தைத மற�க 
,>யா�. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/30/2010 at 3:04 am  

ந�Cக ெசா�வதி� எைத ந#பினா?# 
ேவ�>ைய ம>���க�>ய உமா “ேடG 
உ$ர இய�க�தி� எ�திைன ேபரடா 
இ/�கிற�ய. ெப40 சி$னைன ப:றி 
கைத�கிறாG கவன#” என 
ெத/7ச->�தன# ப-ணினா� எ$ற 
வசன�ைத ந#)வ� க>ன#. உமா 
மேக1வர$ ேவ�> க�>� ெகா-  
பைடெய �தாரா#. 

Reply   

a voter 

Posted on 09/30/2010 at 9:36 am  

நா? ,ழ ேவ�> 
அதிகமாக அணிA# 
வழ�க,ளவ� உமா 
எ$பதைன ,$னா 
)ள� உ��பின�களிட# 
அறியலா#. பால8மார$ 
ச#ப'த�ப�ட 
7#பவ�திைன ந�ஙக 
யா/# ஈேராசி� ,�கிய 
பCகா:றிய ,$னா 
உ��பின�களிட# 
ச4பா���ெகாளலா#. 

ெபாGைம 
எDவாெற�லா# 
விரவியி/'த� 
எ$பதைன 
0�>�கா�ட�#, உ-ைம 
ேப0கி$ற அற�தி� 
இ/'�தா$ 
விம�சனCகைள 
ெசBைம�� �� 
ேவ- # எ$ப� 
ம� ேம சில 
7#பவCகைள, சில 
நப�கைள ப:றிய என� 
8றி�)கI�8 காரண#. 

ந#ப,>யாததாக 

suganthan 
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க/�பைவகைள 
ச4பா����ெகாIத� 
'$Z. 

Reply   

Posted on 

09/30/2010 at 10:36 am  

வ ��>ல 
ேவ�> 
க� வ� 
மைலயாள �கள �$ 
வழ�க# 
சாற# 
க� வ� 
தமிழ4$ 
வழ�க# 
அதி?# 
,8'த$ 
ெகாB#பி� 
வாE'தவ�.ந�Cக 
ெசா�வ� 
ந#ப� 
H>யதாக 
இ�ைல. 

 

THAMILMARAN 

Posted on 09/30/2010 at 6:54 am  

ேவா�ட�, எCக வரலா� இ�ப>�தா$ 
எBத� ப கிற�. 

யாெரா  ேநாேவா#! 

Reply   

xxx 

Posted on 09/30/2010 at 11:26 am  

மாற$! ந�Cக ல-டனி� 
இ/'தா?# 
சாதிபா����தா$ 
தி/மண# 
ெசG�ெகாகிற��க 
எ$பைத ந#ப�H>யதாக 
இ/�கி:தா? 

Reply   

ramu 

Posted on 

09/30/2010 at 2:09 pm  

ேந:றய 
தைல,றதா$ 
இ$J# 
�$ைன7 
சாதிைய7 
ெசா�லி� 
ெப/ைம 
ெகாகிற�.இ$ற 
தைல,ற 
த$ைன7 
ெசா�லிேய 
ெப/ைம 
ெகாகிற�.கர#ெபா$ 
எJ# 
அEகிய 
த���ப8தி� 
கிராம# 
உதாரணமாக 
விளC8கிற�.ேவளா-ைம� 
கிராம# 

THAMILMARAN 
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த$J 
இ�ேபா 
பலைரA# 
உளட�கி 
ேமலா-ைம�8 
உதர-ெமள 
உ�. 

 

Posted on 09/29/2010 at 2:15 pm  

“அ#)லி மாமா” பிரபாகர$ என அைழ�கிற மாயா,”ெபா$னியி$ ெச�வ$” 

உமாைவ காேவ'� ப-@வ� ேவ>�ைகயான�. 

அGய/#,மாய�# பழகிய உமாவி$ காலCக ேவ�ேவறானைவ. 

உமாவி$ இய�க# பிைழயான ஆர#ப�ைத� ெகா-ட�.க/�� ,ர-பா  
காரணமாக இவ�க பி4யவி�ைல.த#ைம� கா�க�#, த#ைம7 0:றி Hடார# 
ேபாட�# ெவளி�கி�டவ�க.கீைர�கைட�8 எதி��கைட 
ேபா�டவ�க.இன�தி$ பி:ேபா�கான சி'தைனகI�8 ெசவிம �தவ�க.  

ஒ �க�ப�ட இன�தி$ வி>ைவ� ேத # தைலவ�களாகேவா இவ�க 
வளர�மி�ைல,வள��க�பட�மி�ைல. 

ஆயிர# மாையகைள,வி#பCகைள ெதாைல'� ேபானவ�களி� க� கிறைத 
வி�  வி� ,ேதா:�� ேபான இன�ைத N�கி நி���கிற வழிகைள� 
பா��ேபா#. மத,சாதி பி4�கைள வள��ப�,ெம/ேக:�வ� என சிCகள ெபள�த 
ேப4னவாத�தி:8 ,-  ெகா �கிற மனித�க,இ�ேபா� ‘ேதச#’ கட'� வ'�, 

இய�க� ெப4�,சிறி� எ$பைதA# H�ைம�ப ��வ� ஆேரா�கியமானத�ல. 

Reply

தமி=வாத4 

Posted on 09/29/2010 at 10:56 pm  

ஆயிர# மாையகைள,வி#பCகைள ெதாைல'� ேபானவ�களி� 
க� கிறைத வி�  வி� ,ேதா:�� ேபான இன�ைத N�கி 
நி���கிற வழிகைள� பா��ேபா#. மத,சாதி பி4�கைள 
வள��ப�,ெம/ேக:�வ� என சிCகள ெபள�த 
ேப4னவாத�தி:8 ,-  ெகா �கிற மனித�க,இ�ேபா� 
‘ேதச#’ கட'� வ'�, இய�க� ெப4�,சிறி� எ$பைதA# 
H�ைம�ப ��வ� ஆேரா�கியமானத�ல. 

இ� ஆேரா�கியவாத#. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/29/2010 at 5:15 pm  

//தமிEவாத#Posted on 09/29/2010 at 2:15 pm“அ#)லி மாமா” பிரபாகர$ என 
அைழ�கிற மாயா,”ெபா$னியி$ ெச�வ$” உமாைவ காேவ'� ப-@வ� 
ேவ>�ைகயான�.// 

நா# அ#)லி மாமா�# , ெபா$னியி$ ெச�வJ# வாசி�காதவ�கதாேன? நா# 
கா�மா�சி$ , எCெக�சி$ , ெலனினி$ )�தகCகைள காவி� ெகா- தாேன 
பளி ெச$ேறா#?  யா/�8# )4யாத ெபா/ ,த� வாத# , அ'த வாத# 
இ'த வாத# என எம� ம�கI�8 )4யாத வா��ைத சாலCகளா�  தைலைய 
பிG��� ெகாள ைவ�த, ைவ�தவ�க இைடேய , )லி ம� # சினிமா 
கதாநாயக�க ேபால ம�களிட# ெந/Cகிய�. எனேவ ச-ைட சினிமா��8 
ேபான ரசிக�க ேபால, )லிA# ம�க மனCகைள இல8வி� ெகாைள 
ெகா-ட�.  இய�க�தி$ தைலைம தாCகிய அைனவ/ேம அராசக மன# 
பைட�தவ�கதா$. இவ�களி� எவ�தா$ அ�பாவிகைள மிர�டவி�ைல. 

ெகாைல ெசGயவி�ைல? உமாைவA# ந�லவ� என நா$ ெசா�லவி�ைல. 

அவர� பலவ �னCக  கழக���8 சிலைர பா�கா�க  ெமௗனமா�கிய�. இதி� 
ெவளி� ெகாைலகைள விட உர�தநா�>� (த[சா��) நட'த  உ� ெகாைலக 
)ெளா�>$ சிைத��8 காரணமாயின.  

இCேக உமா��8 அரசிய� ஞானேம இ�ைல என ெசா�லிய  ஐய4$ க/�தி� 
என�8 உட$பா>�ைல. )லிகைள விட ,8'த$ )�திசாலி என MGR பல 
,ைற ெசா$ன�- . )லிகI�8 ேபாலேவ )ெளா� �8 MGR உதவிகைள 
வழCகிேய வ'தா�. )ெளா� அைத ெவளி�பைடயாக ெசா�லவி�ைல. அ� 
த$ைன ெவளி� கா�டவி�ைல. MGR4$ வல� கரமான S.D.ேசாம0'தர�தி$ 
(நம� கழக#) த[ைச ப8தியி� )ெளா� �8 அதிகமான ,கா#க இ/'தத:8 
காரணேம MGR$ அ@சரைனதா$. எ$ன இ/'தா?# MGR 

ெசா�வைதெய�லா# ,8'த$ ெசGயாததா� , உற�களி� ச:� Nர# 
இ/'த�.  )ெளா�>$ அரசிய� க-ேணா�ட,#, பயி:சிகI# , எதி�கால� 
தி�டCகI# ச4யாகேவ இ/'தன. ஆனா� ,க'தேனா  இ/'த சCகிலி , 

மாயா 

Page 62 of 76என� இ�தி நா�க – ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க:...

30/10/2010http://inioru.com/?p=16984

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;

www.tamilarangam.net



ெச'தி�, வாம�…………….. இ�ப>  0:றி நி$றவ�களா� கழக# சி$னா 
பி$ன�ப�ட�.  இவ�கைள தா# இ$டலிச$� எ$� ெசா�லி� ெகா-டா�க. 

ஆனா� பாதாள 8B�கI�8 ஒ�பான ,�டாக. இைவ )ெளா�>� 
ம� ம�ல , அைன�� இய�கCகளி?# இ/'த�. இ�ைலெயன ெசா�ல 
,>யா�. இவ�க எவ/# கா'த�யவாதிக அ�ல. அைத நா# உணர ேவ- #.  

ஈழ� தமிழ�க அைனவ/ேம தனி மனித வழிபா�>� ந#பி�ைக 
ெகா-டவ�கதா$. இ$�# எவ/# இய�கCகைள விட அத$ தைலவ�கைள� 
ப:றிேயதா$ ேப0கி$றன�. தனி மனித வழிபா�>� ந#பி�ைக ெகா-ட இன#, 

தமிE இன#.  இ�ைல எ$றா�,  கட'த கால� தைலைமகளி$ மைற��8 
பி$ன� , அேத இய�கCக அ� ேபாலேவ பலமாக இ$�# இ/'தி/�க 
ேவ- #.? அைத� காண ,>யவி�ைல. பிரபாகர$ ெகா�ல�ப�டத:8 பி$ன� 
)லிக சிைத'� ேபாயின�. எனேவ இC8# தனி மனித வழிபா தாேன தவிர, 

இய�க�தி$ ேப4லான  உ�தி எவ/�8# இ�ைல. “அ-ைண�8 
எ�லா# ெத4A# ” எ$�தா$ அைனவ/# ெசா$னா�கேள தவிர வி தைல� 
)லிகள� ெகாைக  ெதாட/# என ெசா�ல எவரா?# ,>யவி�ைல. இ$�# 
பிரபாகர$ வ/வா�  அ �த க�ட ேபாரா�டைத ெதாட�வா� என ம� ேம 
ெசா�ல ,>கிற�. அ'த வழிைய� ெதாட/ேவா# எJ ெசா�ல எவரா?# 
,>யவி�ைல.  இC8 எவ/ேம உ-ைமயானவ�களாக இ�ைல. இ'த 
வைகயி� ஏைனய இய�கCக  எDவளேவா ேம�. அவ�க தம� தைலவ�க 
இற'தைத ஏ:�� ெகாகி$றன�. அ[சலி ெச?��கி$றன�. இCேக ………… 

எனேவ பிரபாகரனி$ சா��8 பி$ன� )லிக சிைத'த� ம� ம�ல, தன� 
எதி4யிடேம சCகம,# ஆகி வி�டன�. இ$� மகி'தவி$ பல# )லிகளி$ 
வ �E7சிய�ல,  )லிகளினா� மகி'த��8 கிைட�8# ஒ��ைழ�). இத:கா 
இDவள� மனித அழி�க?  இ$J#  தம�  வயி:�� பிைழ�)�காக ம�கைள 
மா�களாக ஆ�8ேவாேர அதிக#. அ$� தமிE அரசிய�வாதிக இைளஞ� 
ேபரைவ எ$ற ெபய4� , இைளேயாைர  கவ�'� தவறான வழிகளி� இ� 7 
ெச$� ,ளிவாG�கா� வைர ெகா-  ெச$� தம� தாக�ைத த����� 
ெகா-டன� என நிைன�ேத$. இ�ைல இ�ேபா� அவ�க )ல# ெபய� 
8ழ'ைதகைள கா� ெகாள வ �சாேவா  
ெவளி�கி�>/�கி$றன�.உதாரண���8 இ�:  

http://www.youtube.com/watch?v=qKConvId1Oo&feature=player_embedded 

கட'த கால�ைத வி ேவா#. இைவ இனிA# ெதாடர ேவ- மா? 

Reply

Posted on 09/29/2010 at 10:19 pm  

)ள�>� மாயமா$ ேபா$ற அ'தசிற'த அரசிய� 
�-ேணா�ட,#, அவ�க ைவ�தி/'த எதி�கால 
தி�டCகI# தா$ எ$ன? ெவளி�பைடயாக Hறலாேம. 

ேநர>யாக பதி� Hறாம� 7Pக�ைத 8ைறெசா�வ�#, 

)லிைய 8ைறெசா��வ�# ேமதாவிதனமாக ேப0வ�# 
நி7சயமாக ,8'த$ பாணிதா$. 

Reply   

theni 

Posted on 09/30/2010 at 7:00 am  

இ� ெதாட� )ெளா� ப:றியத�ல. 

,�கியமாக� )லிக ப:றிய�. 

தகவ�க வ/கி$றன. சில தி/�த�ப கி$றன, 

தி/�தCகI# தி/�த�ப கி$றன. 

ந#மி� யா/# எத:8 அ[0கிேறா#? 

ெபாG� தகவ�கைள உ-ைம� தகவ�க ம� ேம 
ெவ�?#. 

யாைரA# ைவ� எ$ன பய$? 

Reply   

Garammasala 

Posted on 09/29/2010 at 5:25 pm  

//ெச�ல#Posted on 09/27/2010 at 8:10 pmஊ�மிளா Hட அ$ைன ெதெரசா��8 
நிகராக வள�'தி/�க�H>ய ெப-மணி எ$ற பி#ப�திைனA# 
எதி�ெகா->/�கி$றா�….// 

இவ� தவறிைழ�தி/�கலா#. இ�லாம?# இ/�கலா#. இவரா�தா$ 
 ெப-களி$ பCகளி�) இய�கCகI�8 கிைட�த�. அைத எவரா?# ம��க 
எவரா?# ,>யா�.  அ$ைறய கால� ப8தியி� நா? , ஐ'� ெபா>க 
ேபாரா�ட���8 வ'தேத சி#ம ெசா�பனமாக வாைய� பிள'த இன# நம� 
தமிழின#. அ'த வைகயி� ஊ�மிளா ஒ/ ,$மாதி4தா$. 

Reply

மாயா 

Posted on 09/29/2010 at 9:01 pm  

//பாரதி ந-பேர என�8�தா$ எ��# ெத4யவி�ைல…. 

தமிழரCக�ைத வி வ#…// – Fப$. 

அ$பேர, என�8 25# )லிேகசி ஞாபக���8 வ'ததா� ெகா[ச# 
நைக70ைவயாக எBதிவி�ேட$ அDவள� தா$. 

அவ� த$ைன�ப:றி தாேன )ழ'� எBதி� ெகாவா�. இைட�கிைட ).. 0… 

Bharathi 
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எ�லா# பாவி�� ஊழிய�க ப�க�பா�  பா வ�. )கEபாடலி$ உ7ச� 
க�ட�தி� அக�ப�டவ�கைள அவN� ெசG� தா�கிவி�  ெச�வா�. அவN� 
தா�8தலி$ உ7சக�ட�தி�.. காத��), P�க��), கB�த��) ேபா�>கI# 
நட��வா�. அைம7சேர ந�Cக வ4ெய�லா# வ+லி��வி�R�களா, அ �த 
தா�8த?�8 கால# 8றி�� வி�R�களா? – இ�ப> எBத� ேதா$றியதி� 
சி4�)�தா$ வ'த�. ச4, 24# )லிேகசி பா��தி/�கிற��களா?? 

Reply

Posted on 09/30/2010 at 8:59 am  

// theniPosted on 09/29/2010 at 10:19 pm)ள�>� மாயமா$ ேபா$ற அ'தசிற'த 
அரசிய� �-ேணா�ட,#, அவ�க ைவ�தி/'த எதி�கால தி�டCகI# தா$ 
எ$ன? ெவளி�பைடயாக Hறலாேம. ேநர>யாக பதி� Hறாம� 7Pக�ைத 
8ைறெசா�வ�#, )லிைய 8ைறெசா��வ�# ேமதாவிதனமாக ேப0வ�# 
நி7சயமாக ,8'த$ பாணிதா$.// 

இCேக சPக�ைத 8ைற ெசா�லவி�ைல. உ-ைமகைள மைற�� , வியாபார 
ேநா�ேகா  , பலைர மகிE7சி�ப ��#  எB���க ச4ய�ல. உ-ைமகேளா  , 
ெபாGகைளA# யா/�8# ெத4யாம� திணி�பதா� ெபாGA# உ-ைமயாகி 
வி கி$றன. )லிக அ�ல� பிரபாகர$ உயிேரா  இ/�8# ேபா� எBதாத 
க� ைர , )லிக அழி'த பிற8 வ/கிற�. அதி� 8றி�பிட�ப # ச#பவCகளி$ 
பா�திரCகளி$ அேநக� உயிேரா  இ�ைல. ஒ/ சில� )ல�தி� இ/'தா?# , 
அவ�க )லியாக இ�ைல அ�ல� )லிகளாேலேய ஒ��க�ப� ளா�க. 

இவ�க இCேக தம� பCைக ெச?�த ேவ- #. இவ�கI# தம� ,கCகைள 
பதி� ெசG� எBத ேவ- #. இய�8ன� சீமா$ ேபா$� ேபா�ேடா ெசா� 
காம>கைள கா�> , அ-ண$ ெசா$னா�. த#பி ெசா$னா� என வயி� 
வள�ேபாைர வள��� , சPக�ைத ஏமா:ற விடலாகா�. இ'த மாயாசால� 
கைதக நம�8  ெதாடராலாகா�. 

- )ெளா� , தமிழ/�காக ம� ேம ேபாராட ேவ- # என  நிைன�தைத மா:றி , 
அைன�� அட�8 ,ைறகI�8 எதிராக�# ேபாராட ேவ- # என தம� 
நிைல�பா�ைட மா:றிய�. - தமிழ�ழ# சா�தியமானத�ல, அதாவ� தனிநா  
சா�தியமானத�ல, அட�க�ப # அைன�� ம�கI# இைண'� , அதாவ� 
தமிE, சிCகள , இ0லாமிய , பறCகிய�, மலாய� என இலCைக வாE அைன�� 
ம�கI# இைண'� பாசிச���8 எதிராக ேபாராட ேவ- # என நிைன�ேத 
தமிழ�ழ�தி$ 8ர� எJ# வாேனாலி ( இ�ேவ ேபாராளிகளி$ ,தலாவ� 
வாேனாலி) Pலமாக  க/��கைள ெவளி�ப �த� ெதாடCகிய�.- அ$ைறய 
JVPயி$ , தமிழ/�8 சா�பான  தைலைமகேளா  அ>�பைட ேவைல� 
தி�டCகளி� இறCகியி/'த�. அத:8 அ �த க�டமாக ச'தி4காவி$ கணவ� 
ந>க� விசய 8மாரண�Cக�டனான க�சியினேரா  , ஒ/ சில தி�டCகைள 
அ>�பைடயாக ைவ�� சில நடவ>�ைகயி� இறCகிய�.- ,�கியமாக 
இ'தியாவி$ ேபா�8 நி7சய# தமிழ/�8 விேசான�ைத தரா� , அ� தன� 
ேதைவகI�காக  ேபாராளிகைளA# , ேபாராளி� 8B�கைளA# 
பய$ப ��வைத உண�'� , சீனா�டனான ந�)ட$ தம� பயண�ைத 
ஆர#பி�த�.- இலCைக வாE பா�>ளி ம�கேளா  இைண'� , ஒ�  ெமா�த 
ேபாரா�டெமா$றி� அைன�� ம�கI# பC8 ப:ற ேவ- # , தனிநா  
சா�தியம�ல , 0வி:சா'தி$ மாநில ஆ�சி ேபா$ற ஆ�சி ,ைற Pலமாக 
நா�>$ அைன�� ம�கI�8மான உ4ைமக கிைட�க வழி ெசGய ேவ- # 
எJ# ெகாைக  அ>�பைடயி� பல ேவைல� தி�டCகைள நக��த� 
ெதாடCகிய�. 

இ/'தா?# உேள இ/'த ச->ய�கI�8# அ� )4யவி�ைல. ெவளிேய 
இ/'த ம�கI�8# அ� )4யவி�ைல. சாதிய# , பிரேதச வாத#, கீேரயிச# 
ேபா$றவ:ைற ந#பிய தமிழ�க தம� உ4ைமகைள ெவ$ெற �8# 
உ-ைமயான அ>�பைட வாதCகைள ஏ:கவி�ைல.  

ேமேல இDவள� விடCகைள எB�# ஐயரா� , என� சில ேகவிகI�8 
மன# திற'� பதி� அழி�பாரா? 

———————————————————————————————————————– 

1. பிரபாகர$ உயிேரா  இ/�கிறா? இ�ைலயா?2. பிரபாகர$ ெவைள� 
ெகா>ேயா  வ'� சரணைட'தாரா?  ேபாரா>7 ெச�தாரா?3. ேகப,ீ பிரபாகரைன� 
 கா�>� ெகா �தாரா? அ�ல� கா�பா:ற ,ைன'தாரா? 

ேமேல உளைவ இ$ைறய நிைலயி� ம�க மனCகளி� இ/�8# ச'ேதக� 
ேகவிக. இ�தைன விடயCகைள எB�# ஐயரா� இைதA# எBத ,>A#. 

பதி� தா/Cக. 

Reply

மாயா 

Posted on 09/30/2010 at 9:35 am  

1. பிரபாகர$ உயிேரா  இ/�கிறா? இ�ைலயா 

இத:8 பதி� எB�வைத விட ஐய� தா$ தியாகியா? 

�ேராகியா எ$� ெசா�லி விடலா#. மாயா ம�க இ$ன,# 
தனி மனித கவ�7சியிேலேய மயCகி கிட�கி$றன�. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/30/2010 at 10:49 am  

உேளயி/'த ச->ய�கI�8#, ம�கI�8# )4யாத 
காரணி�தினா�தா$ மாைலத�� ம�கI�8 )4ய ைவ�பத:8 
)ற�ப�டாரா? ெப4யGயா. ெபாGைம�8#, பி�தலா�ட�தி:8# 

ramu 
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அளேவ இ�ைலயா? 

Reply   

Posted on 10/01/2010 at 12:13 am  

ஒ/ ேகா�D ைமதான�தி:8 நி$� 
200,000 இரா@வ�தினைர எதி��� 
ேபாராடாலா# எ$� 30 வ/ட அJபவ�தி$ 
பி$ேன )லிக எ-ணியத:8# . 
அ-ைம�த�வி� தள# அைம�தா� 
வசதியாகவி/�8# என உமா ந#பியத:8# 
உ-ைமயி� உCகI�8 ேவ�பா  
ெத4யவி�ைலயா? 

Reply   

mamani 

Posted on 09/30/2010 at 9:12 am  

சிற� ந�Cக )ல�தி� இ/�கிற��க எ$� நிைன�கிேற$. )ெளா�ைட ப:றி 
நிைன�தா� இதய# டப� டப� எ$கிற�…….  நா$ அ-ைமயி�தா$ 
வ$னி�8# ெச$� வ'ேத$. )லிக 8றி�� கைத�தா� வாைய திற�க 
,>யாம� அவ�கள� ,கCக விைற�� ேபாகி$றன. )லிகைள கா�>� 
ெகா �பவ�க, )லிகளாகேவ  இ/�ப�#, )லிகைள ேடா7ச� ெசG� 
உ-ைமகைள ெவளி� ெகா-  வ/வ�# )லிகளாகேவ இ/�பைத அறி'�,   

அதி�7சியாக இ/'த�. அ �தவ�கைள �ேராகிக என ,�திைர 8�தியவ�க. 

இ$� தம�ேக ,�திைர 8��வதி� ேபா�டா ேபா�>யாக இ/�ப� 
தமிழ�களி$ தைலவிதி.  

//SriPosted on 09/30/2010 at 4:24 amசிCகள மாற$! “)ள�” எ$ற ெபயைர�ேக�டாேல 
என�8 இ�ப�# இ/தய# டப� டப� எ$� இ>�8#. அவ�க “தமிE 
இன���8 ெசGத அ�lழியCக ெகா$ச# Hட�தா$(ஈE��மிழ�,&தமிழக 
தமிழ�) அ'த அைம�பிலி/'� விலகி ெசா'த வாEவி� ஈ ப�டவ�கI�8# 
அத$ தா�க# இ�ப�# உளைத காண�H>யதாக உள�. இத:8 
உறவின�,பா�யந-ப�க எ$ற வில�8 இ�ைல. எ$ப� அதி�7சிைய த/# 
விடய#.// 

Reply

மாயா 

Posted on 09/30/2010 at 10:38 am  

உ-ைம7ச#பவ#.ஒேர தாயி$ வயி:றி� பிற'த 
இ/ைம'த�களி� த#பி )லி<அ-ண$ ெடெலா. ெடேலாைவ 
)லிக அழி�தெபா� த#பியி$ 8- �8 அ-ண$ 
பலியானா$. . 

/அ �தவ�கைள �ேராகிக என ,�திைர 8�தியவ�க. 

இ$� தம�ேக ,�திைர 8��வதி� ேபா�டா ேபா�>யாக 
இ/�ப� தமிழ�களி$ தைலவிதி/. கால�தி$ க�டாயேமா???  

அ$)ட$ அ70ேவலியான 

Reply   

Sri 

Posted on 09/30/2010 at 12:25 pm  

அைன�� இய�கCகI# , கட�த� ேப�வழிகI#, இ'தியாைவ பி$ தளமாக� 
ெகா-ேட இயCகின. தவிர , கட'த காலCகளி� )ல�தி� வ �தி வ �தியாக க�தி� 
8ளறி, அ'த நா களி� ச�ட தி�டCகைள மதியா�, த-டைனகைளA# ெப:� , 
ெவ��க ைவ�� நட'தைவ கட'த கால நிகE�களாக எ#மா� மற�க அ�ல� 
மைற�க இயலாதைவ. )ல�தி� இ/'� எ$ன ேபாரா�ட#. ேபாG அCகி/'� 
ேபாராட ேவ->ய�தாேன?  

 அ�ப>யி/�8# ேபா� , அ/ேக உள மாைல த�ைவ பி$ தளமா�கி�ெகாள 
,ய$றதி� தவறி�ைல. ஆனா� ேறாவி$  ைக�8 உமா மேக0வர$ 
சி�கிய�  எCேகா நட'த தவ�தா$. உமாைவ ந�லவ� என ெசா�ல ஒ/ 
ேபா�# நா$ ,யலவி�ைல.  

2006 �8 பிற8 எ'த ஒ/  ஒ/ ெபனேடாலாகி?#  (ெபா/I#)  வரவி�ைல என 
0-ைச  ெசா$ன� உ-ைமெய$றா� , கைடசி A�த���8 உதவ ேவ@# என 
)ல�� ம�களிட# 0ர->யவ�கைள உ-ைமயானவ�கெள$றா 
நிைன�கிற��க?  வணCகா ம-ைண அJ�பி , ம�கைள ேப�கா�>ய�# 
உ-ைமயானவ�கள� ெசயலா? இ$J# தைலவ� வ/வா� , தமிழ�ழ# ெப:�� 
த/வா� என ம�கைள ேபயனா�8வ�# உ-ைமயானவ�கள� ெசயலா?  

// ெபாGைம�8#, பி�தலா�ட�தி:8# அளேவ இ�ைலயா?- ramu// 

// ramuPosted on 09/30/2010 at 10:49 amஉேளயி/'த ச->ய�கI�8#, ம�கI�8# 
)4யாத காரணி�தினா�தா$ மாைலத�� ம�கI�8 )4ய ைவ�பத:8 
)ற�ப�டாரா? ெப4யGயா. ெபாGைம�8#, பி�தலா�ட�தி:8# அளேவ 
இ�ைலயா?// 

மாயா 
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Reply

Posted on 09/30/2010 at 4:45 pm  

“ேறாவி$ ைக�8 உமாமேக1வர$ சி�கிய� எCேகா 'ட'த 
தவ�தா$. “அ�ப>ெய$றா� கழக வ>வ�ைத மா:றி 
சீனா�ட$ ேச�'� உமா )ர�சிெசGய ,ய:சி�தாக 
கைதயள'தெத�லா# 0#மாவா? 

Reply   

ramu 

Posted on 09/30/2010 at 3:05 pm  

ேபாரா�ட�தி� இற'� ேபான ஆ�மா�களா� ெத4வி�க�ப�டைவ. 

தி.,.க நிற�தி�(சிக�)#,க��)# ) அ>�த �- �பிர0ர�தி�,மாேவா,அரபா� 
வ4ைசயி� த$ைன CHAIRMAN ஆக,ம�திய 8Bவி:8 ெத4யாம� வ4��� 
ெகா-  கிaபாவி:8 காசி,மாைவ,……(H�டணி உபய#) சகித# உமா பயண# 
சவா4 ெசGதா�.�- � பிர0ர# எBதி� ெகா �தவ� கிaபா ப:றிேயா,)ர�சிகர 
இய�க# ப:றிய ஞானேமா இ�லாத ஆCகில# ெத4'தவ�. 

தCகளி$ ஆயத� பயி:சி�கான உதவிகைள,அ'த ேநர�தி� உதவ யா/# 
,$வரவி�ைல.ஆனா� “EROS CHAIRMAN ர�னா” இல-டனி� சாGமைன� 
கதிைரயி� இ/'தப>, இ'� த��வ�ைத மா�சிச�தி� கைட'�,’த:கீக#’ 

ப-ணியப>ேய PLO வி$ ஆAத� பயி:சி�கான ெதாட�ைப ெப:� வி�டா�. 

அவ�களிட# )லிக பண# ெகா �� வி�  P$� மாதCக மண� 
ேம கைள பா��� வி� ,சCக� ராஜி (EROS COMMANDER IN CHIEF ) Aட$ 
,ர-ப�  ெவளிேய�கிறா�க.பி$ தைல பிG�தப> இ/'த ேபா� ஒ/ 
நா�>$ Nதரக�தி� ேநர> ச'தி�ைப ஏ:ப �தி� ெகாகிறா�க.அCேக 
ைவ�க�ப�>/'த கிaபாவி$ �- � பிர0ர,#,ஈேராசி$ ‘ெப�>சJ#’ த#ைம 
நிராக4�தைம�கான காரணCகளாக ெத4ய வ/கிற�. 

�- � பிர0ர�தி� கீE ேகா>�  இ/'த ஒ/ வ4யி$ சாரா#ச# இ�தா$. 

“எ# இழ'� ேபான தாயக�ைத மீ�க எCகளி$ இ�தி நகCகI# ப:கI# 
இ/�8# வைர ேபாரா ேவா#” 

ஈேரா1 ெப�>சனி$ சாரா#ச#. 

“வி தைல� )லிக ஜிேயானிச�தி$ த��� பிைளக.” 

(ப:8ண# பலிெகா �க�ப�ட�தி:8 அ/ள4$ ‘லCகாராணி’ கைத அைம�த� 
இ'த நயவ[சக�தி$ ெதாட�தா$.பி$னாளி� ர�னா PLOTE உமாவி:8 சலா# 
ைவ�பா�.) 

அ$ைறய கால க�ட�தி�,ேதசிய இன வி தைல� ேபாரா�டCக மா�சிச 
ேபா�ைவ இ�லாம� நகர ,>யாதைவ என யா/�8� ெத4யா�? 

Reply

தமி=வாத4 

Posted on 09/30/2010 at 9:16 pm  

தமிEவாத#Posted on 09/30/2010 at 3:05 pmேபாரா�ட�தி� இற'� ேபான 
ஆ�மா�களா� ெத4வி�க�ப�டைவ.தி.,.க நிற�தி�(சிக�)#,க��)# ) அ>�த 
�- �பிர0ர�தி�,மாேவா,அரபா� வ4ைசயி� த$ைன CHAIRMAN ஆக,ம�திய 
8Bவி:8 ெத4யாம� வ4��� ெகா-  கிaபாவி:8 காசி,மாைவ,……

(H�டணி உபய#) சகித# உமா பயண# சவா4 ெசGதா�.�- � பிர0ர# எBதி� 
ெகா �தவ� கிaபா ப:றிேயா,)ர�சிகர இய�க# ப:றிய ஞானேமா இ�லாத 
ஆCகில# ெத4'தவ�. 
——————————- 

ஐயா , உCகI�8 ெத4'தாக இ/�பைத ச4யா எBதா�> , எCகI�8 
விளCகா�. யாைர7 ெசா�?றிய , எவைர7 ெசா�?றிய. விள�கமா 
ெசா�?ஙஆ;ேகா இ�லா�> ெசா�லாேதCேகா? 

Reply

Thesiyam 

Posted on 10/01/2010 at 7:06 pm  

ப4ேமலழக/#, ‘பாலா அ-ைணA#’ தமிB�8#, 

ேதசிய�தி:8# இ$�# ேதைவதா$. 

Reply   

ெந�Eசி 

Posted on 09/30/2010 at 10:08 pm  

ஐயேர,  

உமா மேக1வரனா(,8'த$) பிரபாகரனா வயதி� P�தவ�க? எ$ ந-ப� 
ஒ/வ� உமா மேக1வர$ 1944 பC8னி 2ஆ# திகதி பிற'தவ� எ$றா�, அ� 
ச4தானா? அ�ப>� பா��கி$ பிரபாகரைனவிட ,8'த$ P�தவ� எ$ேற 
ெத$ப கிற�… 

நா$ ஏ$ ேக�கிேற$ எ$டா�, வய0 வி�தியாச# அறி� வி�தியாச�தி:8 

)ளிமா% 
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வி�தி�>/�கலா# எ$ தா$   

Reply

Posted on 10/01/2010 at 12:13 am  

எ�லா�ைதA# பா�ேக�ைக தைலேய 0:�� சாமிேயாD….இ'த 
ப$னாைடகI�8 �ணி� இ/'த அள��8 ப8�தறி� இ�லாமேல 
ேபாயி� ேத எ-  நிைன�ேக�க மன0 ெரா#ப ெரா#ப வலி�8� ராசாமாேர…

ெரா#ப கcடமாயி/�8 ….எ$ேனாைட வாE நாளில இனிேம 
ஈழ�தமிழ�கI�8 ேமா�சேம கிைட�காதா??? 

Reply

எ�லாள% 

Posted on 10/01/2010 at 6:36 am  

எ�லாள$,  ஈழ� தமிழ/�8 ஏ$ ேமா�ச# கிைட�கா�???  

 இலCைகயிலி/'�  ச#மன0க 8Bெவா$� ேமா�ச���8 
வழி கா�ட )ற�ப� ளேத? அ$�   உ0�ேப�திய தமிE 
அரசிய�வாதிக இைளஞ�களிட# ஆAத�ைத ெகா �� ஏவி 
தம� பதவிகைள த�க ைவ��� ெகா-  
,ளிவாG�கா�வைர ெகா-  ேபாG சாவ>�க வழி 
கா�>னா�க.  இவ�கைள ந#பி அ$ைறய காசி ” பாைடயி� 
ப �Nைர7 0�தினா?# , ைப'தமிழி� அழ ேவ- # ” 
எ$றா�.  ஈழ� தமிழ/�8 கைடசியி�  பாைடேய ப4சாகிய�. 

ஏக�ப�ேடா/�8 ப  8ளிA# , )�ேடாச/ேம பாைடயாகிய�. 

அேத தமிE அரசிய�வாதிக அைனவைரA#   பாைடேய 
இ�லாம� ப 8ளிகளி� தளி வி�  , )ல�தி� உள 
இைளேயாைர உ0�ேப�தி ெகா-  ெச$� தள வ �சாேவா  
ெவளி�கி�  உளா�க. இவ� ெசா�வைத� ேகICக. 

உ-ைம எ�ேலா/�8# விழC8#. இ��# 
விழCகாவி�டா� , தமிழ/�8 0வ��கம�ல நரகேம 
கிைட�8#. 

ேகICக இவ� வழிைய: 

http://www.youtube.com/watch?v=qKConvId1Oo&feature=player_embedded 

//எ�லாள$Posted on 10/01/2010 at 12:13 amஎ�லா�ைதA# 
பா�ேக�ைக தைலேய 0:�� சாமிேயாD….இ'த 
ப$னாைடகI�8 �ணி� இ/'த அள��8 ப8�தறி� 
இ�லாமேல ேபாயி� ேத எ-  நிைன�ேக�க மன0 ெரா#ப 
ெரா#ப வலி�8� ராசாமாேர…ெரா#ப கcடமாயி/�8 
….எ$ேனாைட வாE நாளில இனிேம ஈழ�தமிழ�கI�8 
ேமா�சேம கிைட�காதா???// 

Reply   

மாயா 

Posted on 10/01/2010 at 9:04 am  

இர-  தமிழ� இ/'தா� நா$ 8 
ெபாK1ேரச$ ேதைவ என ைவர,�� 
ெசா$னா�.இ'த� ேப70�க எ�லா# 
)?டா�க எ$Z எ�ேலா/�8# ெத4A#. 

Reply   

THAMILMARAN 

Posted on 10/01/2010 at 12:26 pm  

கடன�ைட ேமாச>A#, க'� வ�>�8 கா0 
ெகா �ப�# தனிமனித திறைம எ$� 0�த 
அேயா�கிய�தன# ேப0கி$ற 
சPக�தி�தா$ நா# வாBகி$ேறா# 
எ$ப� உ-ைமதா$. )லிகைளA#, அத$ 
வியாபார பினாமிகைளA# விம�சி�கி$ற 
அேதேவைள உமாமேக1வர$ 
மா�சிசெலனினிச சி'தைனயி� ரா8� 
கா1ேரா��ேக வ8�ெப �க�H>யவ�, 

தமிழ�களி$ அரசிய� ப:றிய அறிைவ 
விர�jனியி� ைவ�தி/'தவ�, சிஙகள 
தமிE,,1K#ககIைடய வி தைல�காக 
இர�பகலாக உைழ�தவ�, எ$� ஏ$ சர  
வி கிற��க. ெச$ைன ெமாழியி� ” 
“ேக�பில கிடாGெவ� ற�” எ$� 
ெசா�?வ� இதைன�தானா? 

Reply   

ramu 

Posted on 10/01/2010 at 3:28 pm  
thuyavan 
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ெபா>ய�) பியேசன க�சி� தாவ� – ஆர#பமா? ,>வா? ச- தவராஜா 
September 28, 2010 No Comments 

ச- தவராஜா 

தமிE� ேதசிய� H�டைம�பி$ அ#பாைற மாவ�ட நாடாIம$ற உ��பினரான 
ெபா>ய�) பியேசன, 18 ஆவ� அரசியலைம�)7 சீ�தி/�த���8 ஆதரவாக 
வா�களி�தைத அ ��, க�சி� க� �பா�ைட மீறியைம�காக அவ�மீ� 
நடவ>�ைக எ �க�ப # என� க�சியி$ தைலைம�பீட# அறிவி��ள�. 

நாடாIம$ற ஜனநாயக ,ைறைம உள ஒ/ நா�>�, நாடாIம$ற 
உ��பின� ஒ/வ� வா�களி�) ஒ$றி$ேபா� 0ய வி/�பி$ேப4� வா�களி�ப� 
சாதாரண விடய#. ஆனா�, சிறி லCகாைவ� ேபா$ற அைர8ைற ஜனநாயக# 
நில�# நா களி�; க�சிகைள� பிரதிநிதி��வ# ெசGA# நாடாIம$ற 
உ��பின�க க�சி� க� �பா�ைடமீறி வா�களி�ப� எ$ப� 
�ேராக�தனமாகேவ பா��க�ப #. அ'த வைகயி�, ெபா>ய�) பியேசன தன�8 
வா�களி�த ம�கI�8� �ேராக# இைழ��ளா�. அ� ம� ம$றி, ேத�த� 
நைடெப:� ,>'� ஆ� மாதCக கட�பத:8 ,$னதாகேவ இ�தைகய 
�ேராக�தன# ெவளி�ப�>/�ப� கவைலையA#, அதி�7சிையA# 
ஏ:ப �திAள�. 

ம�)ற#, க�சி� க� �பா�ைட மீறி நட'� ெகா-டைம�8 அவ� 
ெத4வி��ள காரணCக நைக�)�8 இடமானைவயான உள�ட$, அவர� 
ச'த��பவாத 8ணா#ச�ைத ெவளி�ப ��வதாக�# அைம'�ளன. 

இர-  தசா�தCகI�8# ேமலாக தமிE ம�களி$ தைலைம அரசிய: 
ச�தியாக விளCகி வ'த தமிழ�ழ வி தைல� )லிகளி$ இரா@வ� 
க� மானCக அழி�க�ப�ட நிைலயி�, கட'த ஏ�ர� மாத�தி� நைடெப:ற 
ெபா�� ேத�தலி�, ஈழ� தமிE ம�க வி/�பமி$றிேய பC8 ெகா->/'தன�. 

,ளி வாG�காலி� எம� ம�க அJபவி�த �யரCகI#, ,�க#பி 
ேவலிகI�8 அ�பா� அவ�க அJபவி�த அவலCகI# மனைதவி�  
அக�வத:8 ,$னேரேய நைடெப:� ,>'த ேத�தலி� வா�களி�த தமிE 
ம�க மனதார� பாரா�ட�பட ேவ->யவ�கேள. 

தம� அ>�பைட உ4ைமகைள� ெப:�� ெகாவத:கான ேபாரா�ட�தி� ஈழ� 
தமிE ம�க அைன�ைதA# இழ'� நி$றேபா� அவ�களிட# எ[சியி/'த 
ஒேரெயா/ ஆAத# அவ�களி$ வா�8�பல# மா�திரேம. அதைன� 
ப8�தறி�ட$ பய$ப �தியைமயாேலேய கட'த ேத�தலி$ேபா� 14 

உ��பின�கைள தமிE� ேதசிய� H�டைம�பா� ெபற ,>'த�. அதி?# 
கணி�பீ கைள� ெபாGயா�கி அ#பாைற மாவ�ட�தி?# Hட ஒ/ தமிE� 
பிரதிநிதி ெத4வாக ,>'த�. 

பா->/�) ,த� அ#பாைற வைர வாBகி$ற தமிE ம�களி$ வா�8கைள� 
ெப:� ெபா>ய�) பியேசன அவ�களா� நாடாIம$ற�தி:8� ெத4வாக 
,>'தி/'நத� எ$றா�, அத:8� காரண# அ'த� ேத�த� மாவ�ட�தி� அவ� 
ச#பாதி�� ைவ�தி/'த தனி�ப�ட ெச�வா�8 அ�ல. மாறாக தமிE� 
பிரேதசCகளி� தமிE� ேதசிய� H�டைம�)�8 இ/'த ஆதர�#, அ� க�சி 
ெவ:றிெபற ேவ->யத$ அவசிய�ைத� தமிE ம�க உண�'� 
இ/'தைமAேம. 

அகில இலCைக ம�ட�தி� தமிE� ேதசிய� H�டைம�) ஒ/ வ?வான 
க�சியாக விளCக ேவ- #, அ� க�சியி$ கரCகைள� பல�ப ��வத$ 
ஊடாக தமிE ம�களி$ அரசிய� உ4ைமக ெவ$ெற �க�பட ேவ- #, ஒ/ 
கால�தி� பார#ப4ய தமிE� பிரேதசமாக விளCகி இ$� சிCகள� பிரேதசமாக 
மாறி� ேபாAள அ#பாைற மாவ�ட�தி� தமிE ம�களி$ இ/�ைப 
உ�தி�ப �த ேவ- # ஆகிய அ#சCகளி$ அ>�பைடயிேலேய அ#பாைற 
மாவ�ட� தமிE ம�க H�டைம�)�8 வா�களி�தன�. இத$ Pலேம 
ெபா>ய�) பியேசன நாடாIம$ற���8� ெத4வானா�. 

அ'த மாவ�ட ம�க அபிவி/�தி�8#, ச?ைககI�8மாக வா�களி�க 
வி/#பியி/'தா� ஆIC க�சி� பிரதிநிதி ஒ/வ/�8 வா�களி�� 
இ/'தி/�பா�க. ஆனா�, அவ�க அDவா� ெசGயவி�ைல. 

தமிE ஈழ�ைத� ெபா��தவைர கிழ�8�8# �ேராக�தன���8# ெந/Cகிய 
ெதாட�) இ/�பைத� ேபா$� ெத4கி$ற�. 

,த$,தலாக, 1978 இ� ெபா��வி� நாடாIம$ற உ��பினராக விளCகிய 
எ#.சி. கனகெர�தின# அரசாCக�தி$ ப�க# தாவினா�. இலCைக� தமிழர0� 
க�சி சா�பி� ேபா�>யி�  ேத�தலி� ெவ:றி ெப:ற இவ� பி$ன� ெகாB#பி� 
ைவ�� ேதசிய� தைலவ� பிரபாகரனா� 0ட�ப� , காயCகI�8 இல�காகி 
சிலமாதCகளி$ பி$ன� மரணமைட'தா�. (அேதேவைள, அவர� மகனான ர[ச$ 
வி தைல� )லிக அைம�பி� இைண'� ெசய:ப�ட ேபா� 1984 இ� 
மணலாறி� நைடெப:ற தா�8தலி� வ �ர7சாைவ� தBவி� ெகா-டைம 
8றி�பிட�த�க�.) 

கனகெர�தின�ைத� ெதாட�'� ம�ட�கள�) மாவ�ட நாடாIம$ற 
உ��பினரான ெச.இராச�ைர அரசாCக� தர�பி:87 ெச$றா�. 

0மா� 25 வ/டCகளி$ பி$ன�, 2004 இ� க/ணா அ#மா$ வி தைல� )லிக 
இய�க�ைத வி�  விலகி அரசாCக�தி$ ப�க# தாவினா�. அவ4$ மாெப/# 
�ேராக# ஈ:றி� தமிழ�ழ வி தைல� ேபாரா�ட�தி:ேக இயமனாக அைம'� 
இ$ைறய அவல நிைல�8� காரணமான�. 

இ$� ேந:� எ$ற�ல, ச4�திரகால# ,தலாக தமிழ4$ ம�தியிேல 
�ேராகிகI# வாE'� வ'தி/�கி$றா�க. ஆனா�, கால# அவ�கைள 
எ�ேபா�# கால>யி� ேபா�  மிதி�ேத வ'தி/�கி$ற�. 

இ$�, ‘கனகெர�தின�தி$ வா40’ எ$ேறா, ‘இராச�ைரயி$ வா40’ எ$ேறா 
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ெசா'த ஊ4� நி$� மா�த�>� Hற எவ/ேம இ�ைல. க/ணா��8#, 

பியேசன��8#, இ'த வ4ைசயி� இ$J# வர இ/�ேபா/�8# இ�ேவ நிைல. 

ம�)ற#, இ�தைகய �ேராக�தன�தினா� ச#ப'த�ப�டவ�க மா�திரம$றி 
அவ�க பிற'த பிரேதச�ைத7 ேச�'த அைனவ/ேம �ேராகிகளாக, தரC 
8ைற'தவ�களாக� பா��க�பட� H>ய நிைல உளைமA# கவன�தி: 
ெகாள�பட ேவ- #. 

ெசா'த இன�த��ேக �ேராக# ெசG�வி�  சிCகள� ேப4னவாத�தி$ 
கால>�87 ெச$றவ�கைள தன� ேதைவ ,>'ந�# சிCகள# எDவள� 
ேகவலமாக நட�திய�, நட�தி� ெகா->/�கி$ற� எ$பதைன நா# 
க->/�கி$ேறா#: க-  ெகா- # இ/�கி$ேறா#. இ$� சிCகள�தி$ 
கால>யி� கிட�பவ�க அதைன உண/# நா ெவ8 ெதைலவி� இ�ைல. 

த$ைன ந#பி வா�களி�த ம�கைள ஏமா:றிவி� , சிCகள� ேப4னவாத�தி$ 
கால>�87 ெச$�ள நாடாIம$ற உ��பின� பியேசன��8 பதவிகI#, 

ெவ8மதிகI# கி�ட� H #. ஆனா�, அவ� எதைன7 ச#பாதி��� 
ெகா-டா?# தன�8# தன� பர#பைர�8# ந:ெபயைரேயா, ெகௗரவ�ைதேயா 
ச#பாதி��� ெகாள ,>யா� எ$ப� ம� # நி7சய#. 

ம�)ற#, தன� அ@8,ைறக சிலவ:ைற மீ ப4சீலைன ெசGய ேவ->ய 
கட�பா  தமிE� ேதசிய� H�டைம�)�8# உள�. ஓ� உ$னத இல�சிய�தி$ 
அ>�பைடயி� ெசய:ப # க�சி, தன� சா�பி� களமிற�8# ேவ�பாள�க 
இல�சிய�தி$ மீ� ப:��தி ெகா-டவ�களாக உளா�களா எ$பைத உ�தி� 
ப �திய பி$னேரேய அவ�கI�8 வாG�ைப வழCக ேவ- #. ெகாைகயி� 
வி0வாச# ெகா-டவ�கைள� க-டறிA# அேதேவைள )தியவ�கைளA# 
பயி:�வி�க ேவ- #. 

ேம?#, அ$ைறய கனகெர�தின# ,த� இ$ைறய பியேசன வைரயாேனா� 
தா# க�சி�8 ஓரCக�ட� ப வதாக� Hறி வ'தி/�கி$றன�. ஜனநாயக 
விBமியCகளி$ அ>�பைடயி� வா�8� ேக�8# க�சியான�, ,தலி� 
த$னக�ேத ஜனநாயக மர)கைள� ேபண ,$வரேவ- #. ஒ/ சில4$ 
க/���கI�8 அCகீகார,# ஒ/ சில4$ க/���கI�8 அல�சிய,# 
கா� # நிைல�பா  நி��தி� ெகாள�பட ேவ- #. இத$Pலேம 
இல�சிய�ைத ெவ$ெற �க ,>வ�ட$ ேம?# உ��பின�க 
ெவளிேய�வைதA# த �க ,>A#. 

Reply

Posted on 10/02/2010 at 11:52 am  

உமாவி$ இ�தி�கால# : ெகாB#) ெபா�க$ெகாடாவி� விஜய8மாரான 
�Cகவி$ வ �� �8 ப�க���8 ஒBCைகயி� தன� மைனவிAடJ# ெமG� 
கா�பாள� ராவி$JடJ# வசி�� வ'த உமாமேக1வர$ ெகாB#பி� மிக7 
சாதாரணமாக வல# வ'தவ�. )லிகளி$ ,ளி�8ள தா�8த?# சCகிலியி$ 
மரண,ேம இவர� த�விர வி0வாசிகளாக விளCகியவ�கைளA# இவ/�8 
எதிராக மா�திய� 

,ளி�8ள தா�8த?�8 பி$ன� ெகாB#) க�கிைசயி� பிளா�>$ 
எதி�கால# 8றி�� ஆேலாசைன ஒ$� நட�த�ப�ட�. அதி� மாணி�கதாச$, 

சி�தா��த�, மாற$ உ�பட பிளா�>$ கைடசியி� எ[சி னி$ற 0மா� 50 ேப� 
கல'� ெகா-டன�. உமாைவ பா��� ப�ேவ� ேகவிக எB�ப� ப�டன. 

ஒ/ க�ட�தி� பதி� ெசா�ல ,>யாத நிைலயி� அவ� இைடயி� எB'� 
ெவளிேயறி வி�டா�. சில உ��பின�க நிைற'த ேபாைதயி� நி$� உமாைவ 
விம�சி��� ெகா-  இ/'தன�.(அவ�க ,$ென�ேபா�# அ�ப> 
ெசய�ப�டவ�க அ�ல) அ'தநா தா$ அவ/�8 இ�தி நாைள 8றி�த 
நாளாக இ/'ததாகேவ க/�கிேற$. இதி� ேறாவி$ பCகளி�) இ/'தைத 
இதி� ஈ ப�டவ�க Hட பி$னேர அறி'�ெகா-டன�. உமாவி$ ெந/Cகிய 
சகாவான ச�திேவ� ப#பல�பி�> ெபாலிசாரா� ைக� ெசGய�ப�டேபா� 
ப#பல�பி�> பிள�  �8 தன� இ/�பிட�ைத உமா மா:றினா�. அவ� ெகாைல 
ெசGய�ப # அ$� ப#பல�பி�> கட�கைரயி� ஒ/வைர ச'தி�பத:8 ஏ:பா  
ெசGய� ப�  இ/'த�. மாைல 7 .௦௦ மணியளவி� அவ� கட�கைரைய ேநா�கி 
வ/ைகயி� ராவினி$ (ெமGபா�காவல�) ேவ� கI�8 பலியானா�. அவ� 
ராவினிட# இ/'� த�பினா� அவைர 8றிைவ�க ேவ� பல/# கட�கைர 
ம:�# காலி வ �தி எC8# நி$றதாக�# அறி'ேத$. 

Reply

kannan 

Posted on 10/02/2010 at 12:44 pm  

வள��த கடாேவ மா�பி� பாG'தேத, 

Reply   

THAMILMARAN 

Posted on 10/02/2010 at 1:29 pm  

உமா ெகா�ல�ப வத:8 சிலகால�தி$ ,$ன� 
மாணி�கதாசைன ெகா�வத:8 சிலைர உமா அJ�பினா� 
எ$�#, அவ�கைள 7Cகிலிேய த �ததாக�#, சCகிலி 
கைடசிகால�தி� ,8'தJ�காக ெசGத ெகாைலகI�காக 
மன# வ/'தினா� எ$�# ெசா�ல�ப பைவ உ-ைமயா? 

உமாவி$ ெகாைலயி� மாணி�கதாசJ�8#, சி�தா�த/�8# 
உள ெதாட�) எ$ன? 0விசி� ெகாைலA-டவ/�8# உமா 

ramu 
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ெகாைல�8# எ$ன ச#ம'த#? 

Reply   

Posted on 10/02/2010 at 3:23 pm  

மாணி�க தாசைன ெகா�ல உமா ஆைள 
அJ�பியதாக H�வ� தவ� .ஆனா� 
jவெரலியாவி� இ/'த சCகிலி த-டைன 
நிமி�தமாகேவ ,ளி�8ள# அJ�ப 
ப�டதாக அறி'ேத$. 0விசி� ெகா�ல 
ப�டவ� ராவி$(உமாவி$ 
ெமG�பா�காவல� ) இவ� அ70ேவலிைய 
ேச�'தவ�. ேஜ�ம$ வ'த மாணி�கதாச$ 
அCகி/'ேத தி�டமி�  ராவி$ ெகாைல�8 
ஏ:பா  ெசGததாக�# ராவி$னிட# ந-ப� 
ேபா� ந�-டநாகளாக பழகிேய 
இ'த�ெகாைலைய )4'ததாக அறி'ேத$. 

மாணி�க தாசJ�8 உமா ெகாைலயி� 
ெதாட�) இ�ைல. 100 % சி�த/�8 இதி� 
ெதாட�) உ- . உமா ெகாைலயி$ பி$ன� 
ெச$ைன ெச$ற சி�தா��த� ஆ7சிராஜ$ 
உ�ப�ட ம:ற அைனவைரA# ச'தி�� 
உமாவி$ ெகாைல�கான காரண�ைத 
அவ�களிட# இ/'� ேக�  அறி'த�ட$ 
அைத ஒலி பதி� ெசG� மாணி�க 
தாசJ�8# அJ�பிைவ�தி/'தா�. இ7 
ச'தி�பி� சா# ,/ேக0# பCேக:� 
இ/'தா�. 

Reply   

kannan 

Posted on 10/02/2010 at 3:43 pm  

அ'த ஒலி ஆ7சிராஜ$ 
Hறிய சில வா��ைதக 
இவ� (உமா ) ெகாைக 
ெகாைக எ$கிறா� 
ெகாைள ெகாைள 
எ$பைத தா$ எB�� 
பிைழவி�  ெகாைக 
எ$கிறா�. ஒ/ 
உமாமேக1வரனா� 
இய�க���8 100 

கண�கானவ�கைள 
ப ெகாைல 
ெசGய,>A# எ$றா� 
ஏ$ நாCக ஆ� ெபய� 
,>ெவ �� ஒ/ 
உமாமேக1வரைன 
ெகா�ல ,>யா�? 

Reply   

kannan 

Posted on 10/02/2010 at 6:11 pm  

உமாைவ�ெகாைல 
ெசGத� தனி�ப�ட 
ஒ/வரா� எ �க�ப�ட 
,>� அ�ல எ$பைத 
க-ண$ 
ெதளி�ப �திAளா�.உமா 
ெகா�ல�ப வத:8 
இ/நாக?�8 ,$ன� 
ெகாB#பிலி/'� 
ெச$ைன வ'த 
ஆ7சிராஜ$ 
ைசதா�ேப�ைட 
0டைலயி� பிளா� 
,�கிய1த� ஒ/வ/ட$ 
இரவிரவாக ,�கிய 
விடயமாக 
கல'�ைரயா>னா�.ம� 
நா மதியமளவி� ஆ7சி 
ராஜ$ ெகாB#)�8 
விமான�தி� 
பயணமானா�.ப�தி4ைகயி� 

Selva 
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உமா ெகா�லப�டதாக 
அறி'த பி$ன� 
0டைலயி� ஆ7சி 
ராஜJ# பிளா�>$ 
,�கிய1த/# 
எதைன�ப:றி 
ேபசியி/�பா�க என 
ஊகி�8>யதாக 
இ/'த�.சிறி� 
கால�தி:8 ,$ன� 
ஆ7சிராஜ$ 
இற'�விடதாக ேதச# 
ெந: ,ல# அறி'ேத$. 

ஆ7சிராஜ$ தன�8 
ெந/�கமானவ�கைள 
ெவளிநா கI�8 
அJபிைவதி/�கிறா�. 

இதி� பிரபல “ல-ட$ 
ப�தி4ைகயாள�கI#” 

அடC�8வ�. 

Reply   

Posted on 

10/03/2010 at 11:54 am  

உமா 
ெகாைலயி� 
ேநர>யாக�# 
மைற,கமாக�# 
ஈ ப�ட 
ஏைனயவ�க 
யா� ? 

பிளா� 
ேமாகJ�8 
இதி� 
ெதாட�) 
உ-டா? 

சிவரா,# 
இத:�8 
காரண# 
எ$� 
ேகவி�ப�ட$ 
உ-ைமயா? 

 

ragu 

Posted on 10/06/2010 at 3:33 pm  

எ$ன இ/'தா?# )ெளா�ேடா )லிேயா எ�லா# ஒேர 8�ைடயில ஊறின 
ம�ைடய� தாேன. )ெளா�>ல ந#பி� ேபானைவய உ�ெகாைலயில ேபா�>ன#. 

)லியில ந#பி ேபானைவய 8-ைட க�> அJபிசின#. 

ஒ/ கால�தில இர-  இய�கCகI# N வியாபார�தில N பற'தின#. 

பிரா$சில இ/�ேக�க )ெளா� �8 ேபபி N வியாபார ெபா��பாள�, )லி�8 
பிைளயா� ெபா��பாள�. 

இ�ப இC8 கனடாவில )லியி$ைர வ �Eசி�8 பிற8 அ'த இட�ைத நிர�ப 
)ேலா�>-ைட பா)ஜி ஈறா பல� ேபா�>. ேம 18 )லி�தைலவ� ம�ைடைய 
ேபா�ட�தா$ இ�தி A�த�தில அகதியானைவ�8 உ �), கா� இழ'தைவ�8 
ச�கர நா:காலி�8 பண# எ-  )ேலா�கார� ேச��தைவ. இதில பண# 
ேச�தத��8 இைளயபாரதியி-ைட தமிE ஒலிபர�) H� �தாபன# ம� # 
15 ,000 ெடால/�8 கி�ட ேச��� ெகா �தி/�8. இைதவிட ெவளியிைலA# 
ெப/# ெதாைகயா ேச��� இ/�கின# (யா/�8 எDவள� எ$� ெத4A# – 

ெகா �தைவ எ�லா# ரசீ� ேவ->யி/'தா� ெத4A#) இ�ப இைவ ேச��த 
உ �) அCைக ேபாG ேச�'தத:8 எ$ன உ�தரவாத# (கனடாவில பைழய 
உ �) ேச��� ஆபி4�க நா கI�8 அJ�)# வியாபார# ெகா> க�> 
பற�கிற�) அ�ப> இலCைக�8 அJ�பி இ/'தா?# அகதிகI�8 
ெகா �க�ப�டதா அ�ல� மைலயக ெத/�களி� வி:க�ப�டதா யா/�காவ� 
ெத4Aமா. 

ச�கர நா:காலி�8 எ$� ேச��த பண�தி:8 ச�கர நா:காலி வாCக�ப�டதா, 
அJ�ப�ப�டதா எ$�# ெத4யவி�ைல. இத:8 இ�ேபா இைளயபாரதிைய 
ேக�பதா, யாைர ேக�ப� எ$� ெகா �தவ� பல� ,ழி�க. சில� அழி'தெதாட 
அழி'த� எ-  இ/�ேபா# எ-  வி�>�>  இ/�கின#. ெகா தைவ�8 ஒ/ 
சில உ �), 50 , 100 ெடால�. ேச��தைவ�8 ேகா-ைடன� கண�கில உ �), 

ஆயிர கண�கில பண#. )லி அழி[சா?# இைவ விட மா�>ன#. இ'த 

ஓ� 
மன/சா�சி 
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இைளயபாரதி ,'தி 0னாமி�8# பண# ேச��� கண�8 கா�> த�பியவ�. இ�ப 
ெசா�?வா�, அைவயி�ட நா$ ெகா �� ேபா�ேட$ எ$�. ஏமா�பவ$ 
இ/�8ம� # ஏமா:�பவJ# இ/'� ெகா-ேட இ/�பா$. 

- ஓ� மன7சா�சி. 

Reply

Posted on 10/18/2010 at 8:46 pm  

ivlavu solrirgal tamilar valvukku oru vali sollukalen 

Reply   

mani 

Posted on 10/21/2010 at 12:25 pm  

இரா@வ ஆG�: 

வி தைல� )லிகைள இரா@வ Vதியாக ,:�,Bதாக அழி�பதி� 
ெவ:றிக-ட இலCைக இரா@வ# அ �த வ/ட# ச'தி�க� ேபா8# 
மிக�ெப4ய மா:றCக……….? 

[ )த$கிழைம, 20 ஒ�ேராப� 2010, 04:21.32 பி.ப | இ$ேபா தமிE ]  

இலCைகைய� ெபா��தவைரயி� இரா@வ Vதியாக ஒ�ேராப� 10 # திகதி 
இர-  விடயCகளி� ,�கியமான நா.  

,தலாவ� இலCைக இரா@வ# ேதா:�வி�க�ப�ட நிகE�.  

இர-டாவ� இ'திய�பைடக வி தைல� )லிகளி$ மீ� ேபா� ெதா �த 
நிகE�. 

வட�8, கிழ�கி� இ'திய அைமதி�பைட )லிக மீ� ெதா �த ேபா� P$� 
வ/டCகI�8� பி$ன� ,>��8 வ'த�.  

0மா� 1200 பைடயினைர இழ'�, 0மா� 6000 பைடயின� வைர காய,:ற 
நிைலயி� )லிகைள அழி�8# நடவ>�ைகைய நிைற� ெசGயாமேலேய 
இ'தியா தன� பைடகைள வில�கி� ெகா-ட�. ஆனா� 1949 இ� இேத 
தின�தி� உ/வா�க�ப�ட இலCைக இரா@வ# வி தைல� )லிகைள 
இரா@வ Vதியாக ,:�,Bதாக அழி�பதி� ெவ:றி க- ள�. 0மா� 
இர-  இல�ச���8# அதிகமான பைடயினைர� ெகா-ட இலCைக 
இரா@வ# ஒ�ேராப� 10 # திகதிAட$ 61 வ/டCகைள� \��தி ெசG�ள�.  

அ�வ�ல இC8 நா# 8றி�பி # விவகார#..  

ஜனவ4யி� நைட,ைற�8 வ/# )திய பா�கா�)� க�டைம�) மா:றCகேள 
இC8 கவன�தி� ெகாள�த�க�. 

இலCைக இரா@வ# அ �த வ/ட# ச'தி�க� ேபா8# மிக�ெப4ய மா:றCக 
தா$ இC8 ,�கியமானைவ. வி தைல� )லிகI�8 எதிரான ேபா� ,>��8 
வ'த பி$ன� இரா@வ� க�டைம�ைப ம�சீரைம�8# ,ய:சிக 
ெதாட�7சியாக இட#ெப:� வ/கி$றன. ேபா/�8� பி'திய க�டைம�) 
மா:றCக ெதாட�7சியாக இட#ெப:� வ/வத:8 இர-  காரணCக 
உளன.  

எதி�கால�தி� எ�தைகய பா�கா�) அ70��த�க, சவா�க ஏ:ப�டா?# 
அைத ,ைளயிேலேய கிளி ,றிய>�8# ேநா�க# ,தலாவ�.  

இர-டாவ� காரண#. )லிகI�8 எதிரான ேபாைர வழிநட�திய ,$னா 
இரா@வ� தளபதி சர� ெபா$ேசகா அர0�8 எதிராக அரசிய� நட�தி வ/வ�. 

ேபா/�8� பி'திய பா�கா�) வ?வா�க ேநா�கி$ ம:ெறா/ ,ய:சியாகேவ 
அ �த வ/ட# இலCைக இரா@வ�தி$ க�டைம�)க ,:றாக 
ம�சீரைம�க�பட�ளன. பா�கா�)7 ெசயலாள� ேகா�தாபய ராஜப�ஸவி$ 
வழிகா�ட?�8 அைமயேவ இ'த� )திய ம�சீரைம�)� தி�ட# 
வைரய�ப� ள�.  

இத$ப> நா�>$ ெத$ப8தியி� நிைல ெகாI# பைடயின4$ எ-ணி�ைக 
அதிக4�க�பட�ள�. அ��ட$ த:ேபா� விேசட அதிர>�பைடயி$ வச# 
உள கிழ�8� ப8தியி$ பா�கா�ைப இரா@வ# த$ வச# எ ��� 
ெகாள�ள�. அேதேவைள த:ேபா� வட�8,கிழ�ைக ைமய�ப �தி 
நி��த�ப� ள இரா@வ�ைத பரவலா�கி ஒDெவா/ மாவ�ட�தி?# ஒ/ 
>விசைன நிர'தரமாக நிைல நி���வத:8# தி�டமிட�ப� ள�.  

சிறிலCகா இரா@வ�ைத ம�சீரைம�)7 ெசGA# தி�ட�தி$ ,த:க�டமாக 
அ#பா'ேதா�ைடயி� )திதாக ஒ/ >விச$ உ/வாக�க�பட�ள�. இ� 12வ� 
>விச$ எ$� அைழ�க�ப #. அ#பா'ேதா�ைட ேவகமாக வள�'� வ/# 
நகர# எ$ற வைகயி?# அC8 �ைற,க#, விமான நிைலய# ேபா$ற 
க�டைம�)க உ/வா�க�ப�  வ/வதா?# அத$ பா�கா�ைப� க/�தி� 
ெகா-  இ'த ,>� எ �க�ப� ள�.  

காலி, அ#பா'ேதா�ைட, மா�தைற ஆகிய மாவ�டCகைள உளட�கியதாக 
இரா@வ�தி$ ெத$ப8தி பைட� தைலைமயக# அைம�க�ப #. த:ேபா� இ� 
க->யி� இ/'� ெசய:ப கிற�. ம�சீரைம�க�பட�ள ெத$ப8தி 
பைட�தைலைமயக�தி$ கீE மாவ�ட���8 ஒ$றாக ெமா�த# P$� 
>விச$க உ/வா�க�ப #. ஏ:கனேவ பனாெகாடவி� நிைலெகா- ள 11 

வ� >விச$ காலி�8 மா:ற�ப #. )திதாக உ/வா�க�ப # 12வ� >விச$ 
அ#பா'ேதா�ைடயி?#, 14வ� >விச$ மா�தைறயி?# நிைலெகாள�ளன.  

thuyavan 
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13வ� இல�க# �ரதிcட# ெகா-ட� எ$ற க/�� நில�வதா�, அ'த 
இல�க�தி� )திய >விச$ உ/வா�க�படமா�டா�. இத:கிைடேய இ'த 
ம�சீரைம�)� தி�ட�தி$ ம:ெறா/ அCகமாக )லிகI�8 எதிரான 
ேபா4$ேபா� ெசயலிழ'� ேபான ஒ/ இரா@வ >விசைன இரா@வ# 
மீளைம�� வ/கிற�.  

ஆைனயிறைவ� தைலைமயகமாக� ெகா-  இயCகி வ'த 54வ� >விசேன 
த:ேபா� மீளைம�க�ப�  வ/கிற�. இ'த >விச$ ,$ன� ேத�7சிமி�க 
பைடயினைரA#,சிற�) அணிகைளA# ெகா-டெதா$றாக விளCகிய�. 

அெம4�காவி$ “கிற��ெபர�’ சிற�)� பைடயின4ட# இ'த >விசனி$ பல 
அணிக பயி:சிகைள� ெப:றி/'தன. அதனா� தா$ ஆைனயிற�� தள�ைத 
ஒ/ ேபா�# )லிகளா� வ �E�த ,>யா� எ$ற ந#பி�ைக அ�ேபா� இ/'த�.  

ஐ'� பி4ேக�கைள� ெகா->'த இ'த >விசனி$ ஒ/ பி4ேக�, 1998 இ� 
கிளிெநா7சி பைட�தள# மீதான தா8த?ட$ ெசயலிழ'த�.  

ம:ெறா$� பர'தனி?#, இ$ெனா$� உைமயா)ர�தி?# தள# 
அைம�தி/'� ெசயலிழ'� ேபாயின.  

ெவ:றிைல�ேகணியி?#, இய�க7சியி?# எ[சியி/'த இர-  பி4ேக�கI# 
2000# ஆ-  )லிக நட�திய ஓயாத அைலக 3 நடவ>�ைகயி$ ேபா� 
ெசயல:�� ேபாயின. ஆைனயிறைவA# அைத7 +ழ�ள ப8திகைளA# த�க 
ைவ�பத:காக நட'த சம�களி� சிைத'� ேபான 54 வ� >விச$ பி$ன� 
,:றாகேவ ைகவிட�ப�ட�. இ'த >விசனி� எ[சியி/'த பைடயின� 
யாE�பாண�தி� நிைலெகா->/'த ஏைனய >விச$கIட$ 
இைண�க�ப�டன�. கட'த ப�� வ/டCகளி� இலCைக இரா@வ# பல )திய 
>விச$கைள உ/வா�கிய ேபா�# ெசயலிழ'� ேபான 54 வ� >விசைன 
)னரைம�8# ,ய:சிக ஏ�# ேம:ெகாள�படவி�ைல.  

ஆனா� த:ேபா� ம$னா� ம:�# மா'ைத� ப8திகைள� தளமா�� ெகா-  
ெசய:ப # வைகயி� 54 வ� >விச$ உ/வா�க�ப�  வ/கிற�. பி4ேக>ய� 
ைம�4 டய1 தைலைமயி� தளா>யி� 54 வ� >விச$ தைலைமயக# 
உ/வா�க�ப� ள�. இத$ கீE ,$ன� 212 வ� ம:�# 215 வ� 
பி4ேக�களாக ெசய:ப�ட இர-  பி4ேக�க இைண��� ெகாள�ப� ளன. 

இவ:��8 541 ம:�# 542 எ$� ெபய4ட�ப� ளன. இ� ம$னா� 
மாவ�ட���காக அைம�க�ப� ள இர-டாவ� >விசனா8#. ஏ:கனேவ 
ம �ப8தியி� 61வ� >விச$ இயCகி வ/கிற�. இ'தநிைலயி� ம:ெறா/ 
>விச$ அைம�க�ப�  ம$னா4$ பா�கா�) வ?�ப �த�ப� ள�. ஆயிJ# 
இ'த� )திய >விச$ இ$ன,# அதிகார\�வமாக ,ைறயி� அC8ரா��பண# 
ெசG� ைவ�க�படவி�ைல. ஜனவ4 மாத�தி� இ/'ேத இ� ,ைற�ப> 
ெசய:ப #. அ��ட$ )திய பா�கா�)� தி�ட���கைமய மா��யா, ய�தலாவ 
பயி:சி ,கா#களி� ேமலதிக பயி:சிகைள பைடயின/�8 வழC8# வசதிக 
ெசGய�பட�ளன. 

ேபா/�8� பி'திய பைட�க� மானCக விடய�தி� அரசாCக# ெதளிவான 
நிைல�பா�>� இ/�பைத இ'த பைட� க� மான வி4வா�கCகளி� இ/'� 
)4'� ெகாள ,>A#. அேதேவைள இலCைக இரா@வ# ெவளிநா� � 
பைடயின/�8� பயி:சிகைள வழC8# தி�ட# ஒ$ைறA# விைரவி� 
நைட,ைற�ப �த�ள�.  

அ �த வ/ட# ஜனவ4 5# திகதி இ'த� பயி:சிகஆர#பி�க�பட�ளன. 

ெகாமா-ேடா பயி:சி� பாடசாைல,சிற�) பைடக அ�கடமி,8றிபா���7 0 த� 
பயி:சி� பாடசாைல,மா�� ஓயா பயி:சி நிைலய# ஆகியவ:றி� இ'த� 
பயி:சிக வழCக�ப #. இ'த� இரா@வ� பயி:சி� பாடசாைலயி� நா$8 
ெவளிநா�  இரா@வ� 8B�க இ'த� பயி:சிைய� ெபற�ளன.  

இ'தியா 
பாகி1தா$ 

அெம4�கா 

பCகளாேதc ஆகிய நா களி$ இரா@வ அதிகா4க இ'த� பயி:சிகளி� 
பCேக:க�ளதாக இரா@வ� தளபதி ெல�.ெஜனர� ெஜக� ெஜய+4ய 
HறிAளா�. 
வி தைல� )லிகI�8 எதிரான ேபா4� இலCைக இரா@வ# ெப:�ள 
ெவ:றிைய அ �� ெகாமா-ேடா ம:�# விேசட பயி:சி� த'திேராபாயCக 
8றி�� அறி'� ெகாவத:8 பல நா க வி/�ப# ெவளியி� ளன. 

இத:கைமயேவ ெவளிநா� � பைட அதிகா4கI�8 பயி:சிக 
வழCக�பட�ளன.  

அ�ம� ம$றி,  

ெலபனானி� அைமதி கா�8# பணி�8# இலCைக இரா@வ�தின� 
அJ�ப�பட�ளன�. ெலபனா$ அரசாCக# இலCைகயிட# ேவ- ேகா 
வி ��ளைதய �ேத அ �த வ/ட# ஓக1� மாதமளவி� ,தலாவ� அணி 
ெலபனா$ அJ�ப�பட�ள�. )லிகI�8 எதிரான ேபா� இலCைக 
இரா@வ���8 க:�� ெகா ��ள பாடCக தா$ இ'த நிைலைய 
உ/வா�கிAள�.  

க� ைரயாள� 0ப�ரா இ$ேபாதமிE 8Bம# 

Reply

Posted on 10/21/2010 at 7:42 pm  

அ�தைன A�திகI# )லிகளினேத. க/ணா ம:�# பல H>யி/'� 
கI�த��த )-ணா�8க Pல# சிCகள இரா@வ# ப>�தைத ைவ�� 
)லிகைள ெவ$றா�க. இைத இ�ேபா� தம� க- பி>�ெப$� உ ல8�8 

Soorya 
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\7சா-> கா�ட�ேபாகிறாJக. 

Reply

Posted on 10/22/2010 at 12:22 pm  

October 21, 2010 No Comments  

1995 #ஆ-  கால�ப8தி யாE�பாண# இரா@வ�தா� ைக�ப:ற�ப�  
ெப/#பாலனம�க வ$னி�8 இட#ெபய�'� வ$னியி� ேபரவலCகைள 
ச'தி���ெகா->/$தன�. 

,$ென�ேபா�#ஏ:�ப�>ராத ஒ/ நிகE� ,ம�களி$ ெப/#இட�ெபய�� 

ேபாரா�ட�தி$ ெப/#பி$னைட� இைவெய�லா# எம�8 ஒ/ ெவ�ைமைய 
ஏ:ப �தியி/'தகால#.அ�ேபா� ேம:8லக நா  ஒ$றிட# இ/'� 

ஆAதCகைள கீேழ ைவ�� வி தைல�)லிகைள ேப70வா��ைத ஒ$��8  

,$வரேவ- # எ$றேகா4�ைக ,$ைவ�க�ப கிற� அத:�8 
வி தைல�)லிகI# வழைம ேபால தமிE ம�களி$ பா�கா�) உ�தி�ப ��# 

வைர ஆAதCகைள கீேழ ைவ�க ,>யா� என பதிலறி�ைக வி�டன� . 

இ7ெசGதிைய பா��த இட#ெபய�'� வ$னியி� சி� ெகா�>?�8 வாE'� 
ெகா->/'த ந-பெரா/வ� அவ� ஒ/ த�விர ேபாரா�ட 
ஆதரவாள� ,க�வியாள� அவ� ேக�ட சில ேகவிகளி:8 அ$� பதிலளி�க 
,>யாம� அவ/ட$ ந�-ட உைரயாடைல ேம:ெகா-ட� இ$� எ$ 
நிைனவி� வ/கி$ற� .அவ� ேக�ட� இைத�தா$ ”தமிழ�ழ�தி$ அைன�� 
மாவ�டCகளி?# இரா@வ# நிைல ெகா- ள� அCெக�லா# தமிE ம�க 
வாE'�ெகா->/�கிறா�க வி தைல�)லிகளி$ க� �பா�>� சி� ெதாைக 
ம�கேள வாEகி$றன� இDவாறான +Eநிைலயி� எDவா� 
வி தைல�)லிகளி$ ஆAதCக தமிE ம�களி$ இ/�ைப பா�கா�8# ”. 

ேபாரா�ட�தி$ பி$னைட�, அைன�ைதA# இழ'� இட#ெபய�'த விர�கதி 
எ$பவ:�ட$ அவ� ேக�டவ:��கான பதி� அ$� எ$னிட# 
இ/�கவி�ைல . 

அனா� இ$� ேபாரா�ட�ைதேய இழ'த நிைலயி� ஆAதCக எDவா� 
தமிழின இ/�ைப பா�கா�தன எ$பைதA# ஆAதCக அ:ற நிைலயி� தமிழ� 
தாயக�தி� நட�பனவ:றி$ ஊடாகஅவ/�8# அவைர ேபா$றவ�கI�8மான 
ச4யான பதி� கிைட���ெகா->/�கி$ற� . 

வி தைல�)லிகளி$ ஆAதCக ெமௗனி�க�ப� ள இ$ைறய +Eநிைலயி� 
கட'த ஒ$றைர வ/டCகளி� தமிழ� தாயக�தி� நட�கி$ற நில 
கபள �கரCக,அ��மீறிய 8>ேய:றCக ,கலா7சார சீ�ேக க ெசா�லி� 
அடCகாதைவ . 

ஆAதCக இயCகியவைர எ�லா மாவ�டCகI# இரா@வ�தி$ 
க� �பா�>� இ/'த ேபாதி?# எ'த சிCகளவ/# அC8 ,தலிட 
வரவி�ைல ,எ'த சிCகளவ/# 0:�லா வரவி�ைல இலCைகயி$ 
வடகிழ�ைகேய மற'தி/'தன� . 

ஆAதCக ெமௗனி�க�ப�டபி$) ல�ச�கண�கான சிCகளவ4$ 
0:�லா ,சிCகள ,தK�  நி�வனCகளி$ பைடெய �) ,யாE நகர வ �திக 
எC8# சிCகளவ4$ ெத/ேவார�கைடக ,ம�ட�கள�பி� கட:�கைர 
பிரேதசCக எ�லா# சிCகள அரசிய�வாதிகளா� 
ைகயக�ப �த�ப கிற� ,ஏைனய தமிE பிரேதச கட:கைரகளி� சிCகளவ4$ 
வா>க,தி/மைலைய இ'தியாவி:8 தாைரவ��த� என ெதாட�'த 
H���கI�8 ம8ட# ைவ�தா:�ேபா� யாE )ைகயிரத நிைலய�தி:8 
வ'திறCகிய 500 ேம:�ப�ட சிCகளவ4$ வ/ைக அைம'� வி�ட� . 
இ�8>ேய:ற நடவ>�ைககளி:8 எதிராக த:ேபா� தமிழ� தைலைமக எ$� 
Hறி�ெகாபவ�களா� ெவ�# அறி�ைககைள விட ,>'தேத தவிர 
ேவெற��# ெசGய ,>யவி�ைல .அரசிய� ஆ�க ேவ-டா# என 
ஆன'தசCக4யா/# ஆவணCகைள ப4சீலி�க ேவ- ெமன மாைவய/# 
அறி�ைக வி�டன� . அைம7ச� ேதவான'தா அ-ைமயி� அ4யாைலயி� 
நடா'த ஏ�\�  விழாவி� உைரயா:றியேபா� த#,ைடய நிைல�பா  ப:றி 
ெதளிவாக 8றி�பி�>/'தா� , அதாவ� கிைட�பைத� ெப:��ெகா-  தமிE 
ம�க வாழ�பழகி�ெகாள ேவ- #எ$பேத தமிEம�களி:8 அவ4$ 
அறி�ைரயாக 

இ/'த� . அDவாறானவ4ட# சிCகளவ4$ அ��மீற�க ப:றி எ��# 
எதி�பா��க ,>யா� . 

ஆAத�ேபாரா�ட# நட'த கால�தி� ஆAத�ேபார�டதி:8எதிராக�# அைத 

,$ென �த வி தைல�)லிகI�8 

எதிராக�# க/���க Hறிய உநா�  ெவளிநா�  தமிE பிர,க�க 
எ�லா# இ$� எCேக ேபாயினேரா ெத4யா� . 

இலCைகயி� ஒ/ இன�தி$ இ/�) ேகவி�8றியா�க�ப� ள +Eநிைலயி� 
பயCகரவாத�தி:8 எதிராக ேபா4�ட ேம:8லக ஜனநாயகவாதிக Hட 
ெமௗனமாகேவ இ/�கி$றன� . 

சிCகள�தி$ இன அழி�பி:8 எதிராக யா/ேம எ��# ெசGய மா�டா�க 
எ$� ந$8 உண�'ததா� தா$ வி தைல�)லிகளி$ தைலைம ஆAதCகைள 

thuyavan 
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Leave a Reply 
 

 Your name (Required)  

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

 Your website  

கீேழ ைவ�பதி�ைல எ$ற தம� ,>வி� உ�தியாக இ/'தன�.ஆAதCக 
அ:ற நிைலயி� எ$ன நட�8# எ$� தைலவ� அ$� த���கத4சனமாG 
Hறியைவ இ$� நிய�தி� நட'�ெகா->/�கி$ற�. 

ப-டாரநாய�காவி:8 ஒ/ தி/7ெச�வ,# ச'தி4�காவி:8 கதி�காம/# 
இ$� மகி'த/�8 ட�கிள0# க/ணா ேபா$றவ�கI# கால�தி:8 கால# 
தமிழினஅழி�ைப நியாய�ப �தி சிCகள�தி:8 ஆதரவாக ச�வேதச�தி?# 

உஊ4?# பிர7சாரCக ெசG� வ/கி$றன� . 

தமிE ம�களி: சில/# கால# காலமாக இவ�க ஏமா:�கிறா�க எ$� 
ெத4'�# தம� அ:ப ச?ைககI�காக�# அரச உ�திேயாக�தி:�காக�# 
இவ�க பி$னா� ெச$�ெகா->/�கிறா�க. 

வடகிழ�8 தமிE ம�க தCக வ �� ெகா�ைலகைளA# , 
கிண:ர>கைளA# ,ேகாவி�கைளA# சிCகள�திட# இ/'� எ�ப> 

பா�கா�கேபாகிறா�க? 

தாயக�தி� வாB# தமிE ம�கஇD இனஅழி�பி:8 எதிராக எ��# 
ெசGய�H>ய நிைலயி� த:ேபா� இ�ைல,எனிJ# தம� கலா7சார#, 

ப-பா , ெமாழி ஆகியவ:ைற பா�கா�க ேவ->ய வரலா:�கடைம தாயக� 
தமிழ�களி$ ைககளிேலேய தCகிAள� .அைத ஊ�8வி�க ேவ->ய ெபா��) 
உண��ள தமிE அரசிய� வாதிகளிட,# ெபா��)ள தமிE 
ஊடகCகளிட,# உள� . 

ஒ/ இன�தி$ ெமாழி ,ப-பா ,கலா7சாரCக பா�கா�க�ப�டா� அ'த 

இன�ைத எவரா?# அழி�க ,>யா� . 

அதனா� தா$ சிCகள# இ�ேபா� தமிழ4$ ப-பா , கலா7சாரCகைள அழி�க 
,ய:7சி ெசG� ெகா->/�கிற� .அத:காகேவ சிCகள இன�கல�) தமிழ� 
ப8திகளி� ேம:ெகாள�ப கிற� . 

ெப>ய ெகதியா வ'தி வின# எ$ற எதி�பா��ேப தாயக�தி� நில�வதாகக 
அCகி/'� கிைட�8# தகவ�க ெத4வி�கி$றன .அ'த ம�களி$ 
ந#பி�ைகபலி�க ேவ- # எ$பேத ஒDெவா/ தமிழ4$ வி/�ப,# Hட . 

அ. தி/மாற$ 

Reply

Posted on 10/22/2010 at 2:21 pm  

தமிழ/�8 கன� தா/Cக ெந/�)�தராத��க,இ�Cைக 
எ4'� ெகா->/�க�தா$ ேவ- மா. 

Reply   

murugesu 

Posted on 10/23/2010 at 12:05 am  

ஓ# ஓ# மகி'த தன� பிற'த நாI�8 நவ.18 கன ெப>யைள 
விட�ேபாறாரா#. அேனக� ெகதியா வ'தி/வின# 
ேயாசி�காேதCேகா. 

Reply   

mamani 

Posted on 10/22/2010 at 12:24 pm  

http://www.pakirvu.com/?p=4316 

Reply

thuyavan 

Posted on 10/22/2010 at 2:41 pm  

“ெப>ய ெகதியா வ'தி வின# எ$ற எதி�பா��ேப தாயக�தி� நில�வதாகக 
அCகி/'� கிைட�8# தகவ�க ெத4வி�கி$றன .அ'த ம�களி$ 
ந#பி�ைகபலி�க ேவ- # எ$பேத ஒDெவா/ தமிழ4$ வி/�ப,# Hட” —அ. 

தி/மாற$ 

அைவ ந�Cக ந�ல நி�திைரயிலி/'த ேபா� வ'த தகவ�களாக�தா$ 
இ/�8#. 

சனCக பக� கன� கா@வதிலி/'� மீ-  வி�டா�க. 

Reply

xxx 

seelan

tamilarangam@tamilarangam.net

http://www.tamilarangam.net
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உCக க/���கைள� பதி� ெசGACக.. 
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