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  தமி5மண" ப78&ைர : 0/0 
    

  

� ள� வா��காலி� இ�லாம� ேபான �லிகள�� தைலைமைய 
உ�வா�4வதி� வா9" சா-சியான ஐய2 இ$4 மன" திற8& 
ேப:கிறா2. ;லாக ெவள�வரவ%��4" இ8த ஆவண< சா-சி 
இன�ெயா�வ%� ெவள�யா4" இர3டா" பதி0. 

ப4தி  ஒ�ைற வாசி�க..
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70 கள�� ந?�ப4திய%� எம�4. ெத78தைவெய�லா" ஆ@த$கைள<

 ேசக7.&�ெகா வ&" எதி7ைய
அழி.&வ%?வ&" தா�. ச8திகA" சாைல. தி��ப$கA" இ�  B58&
ேகாரமா�. ெத78த ஒ� கால"! எ$காவ& ஒ7ட.தி� ஒ�சில மண%
ேநர.தி�4 ேம� த7.தி��க �Cயாத மரண பய". மரண.&  வா5த�
எ�பைத. தமி5 உண20�காக நாேம வ7.&�ெகா3ேடா".

மயான�", ேகாவ%�கA", பாடசாைலகA", ேதா-ட$கA", வய�
வர���கA" தா� எம& உற$4மிட". பல காத Dர$கைள நட8ேத
கட8தி��கிேறா"! எ$க  ைச�கி க  'ட எ"ேமா? உைழ.&
உைழ.& இ�"பா�. ேத�8& ேபாய%ன!! �-கA", �த2கைள@", 
க�கA" பல தடைவக  எம& பாதண%களாகிய%��கி�றன. 4�
கிராம$க , அட28த கா?க  எ�� எ�லா இட$கA�4ேம எம& தமி5
உண20 அைழ.&< ெச�றி��கிற&.

இEேவைளய%� தா� எம& ம.திய 49 அைம�க�ப?கிற&. அத�
ப�ம-டான தி-ட" வழி �ைற இ&தா�:

1. இல$ைக அரசி�4 எதிரான ஆ@த� ேபாராட".

2. தமிழFழ" கிைட.த ப%�ன2 தா� இய�க" கைல�க�ப?".

3. இய�கதி� இ��பவ2க  காதலிேலா ப8த பாச$கள�ேலா
ஈ?பட�'டா&.

4. இயக.திலி�8& வ%லகி ேவ� அைம�ப%� இைண8தாேலா, அ�ல&
ேவ� அைம���கைள ஆர"ப%.தாேலா அவ2கA�4 மரண த3டைன
வழ$க�ப?".

நா" உ�வா�கிய இ8த ம.திய 49 தமி5� �திய �லிக (TNT) எ�ற
ெபய�டேனேய இய$4கிற&.

எம& Bழ�, அரசிய� வ�ைம, தமிழர:� க-சிய%� உண2<சி� ேப<:�க , 
சி$கள� ேப7ன வாததி� ேகார" எ�� எ�லாேம எ"ைம :�றி நி�க

எம�4 நியாயமாக. ெத78தைவ தா� இ8த�
ேகாஷ$க . நF3ட அHபவ$கைள� கட8& ெதாைல Dர" வ8&வ%-ட
ப%�ன2, இ8த< :ேலாக$க  'ட என�4� ேகாரமா�. தா� ெத7கி�றன.

அரசிய� தி-டெம�� நாெம�லா" எ3ண%� ெகா3C�8த இ8த<
:ேலாக$க  எ�லா" ப%�னதாக ஆய%ரமாய%ர" ேபாராள�க  ெகா��
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ேபாட�ப?வத�4 ஆதாரமாக அைம@" எ�பைத நாெம�லா"
எதி2பா2.தி��கவ%�ைல. எEவாறாய%H" �த� இய�க�
ப?ெகாைலைய ெச-C தா� ஆர"ப%.& ைவ.தா2 எனலா".

அHராத�ர" சிைறய%லி�8& த�ப%, ெச-C, க3ணாC ப.மநாத�, 
சிவராசா, ர.ன4மா2 ஆகிய நா�வ�" கா?க  வழியாக வ8&
ெகா3C�8த ேவைளய%� அவ2கள�ைடேய ஒ� வா�4வாத"
ஏ�ப?கிற&. அெத�லா" அரசிய� வ%வாதமா எ�ன? ெச-C இ�H"
ெகா ைளயC.&� பண" ேச2�க ேவ3?" எ�ற வைகய%� நட8&
ெகா ள அைத� ப.மநாத� எதி2.தி��கிறா2. இதனா� அவ2
கா-C�ெகா?�கலா" எ�ற பய.தி� ப.மனாதைன ஏைனய Jவ�"
ெச-Cய%� வழிநட.தலி� கா-?�4 ேளேய ெகா�� ேபா-?வ%, 
அ$ேகேய ப%ணமா�கி எ7.&வ%-? வ8தி��கி�றன2.

க3ணாC ப.மநாத� ச�� ேவ�ப-டவ2. அவ2 இத�4 ��னதாக
4�ற< ெசய�கள�� ஈ?ப-ட 4�றவாள�ய�ல. வாெனாலி தி�.&"
கைடைவ.& நட.தி வ8தவ2. க3ணாC ப.மநாத� ெகாைலகA�கா�
ைக& ெச�ய�படவ%�ைல. அரசிய� எதி2��� ேபாரா-ட$கA�காக�
ைகதானவ2. 4�ற< ெசய�கள�லி�8& வ%?தைல� ேபாரா-ட.ைத
ஆர"ப%பைத இவ2 எதி2.தி��கலா". இவ2 சேகாதர� ப?ெகாைலகைள�
'ட எதி2.தவ2 எ�� நா� அறி8தி��கிேற�. Kநக7� கா-?�4 
நிக58த இ8த� ேகார" இ��வைர ெதாட28& ெகா3C�கிற& எ�ப&
தமிழின.தி� சாப�ேக?.

இ8த� ெகாைல ெதாட2பாக� ப%ரபாகரன�ட" நா� ேக-டேபா& க3ணாC
ப.மநாத� கா-C�ெகா?�கலா" எ�ற பய.தி� அC�பைடய%ேலேய
ெகா�றதாக. த�ன�ட" ெச-C ெசா�னதாக என�4< ெசா�னா2.

எ$ேகா ெத�� ேகாCய%�, உ L7ேலேய அறிய�ப-டத Jைலய%�, 

கா�படத கிராம$கள�� எ�லா" இ�8த இைளஞ2க , 
ெப3க  எ�லா" உலக வ�லர:கள�� ெச�திகள�� ஈழ�
ேபாராள�களாக0", உலகி� மிக�ெப7ய ெக7�லா இய�கமாக0"
ேபச�ப?கிற ஒ� Bழ� ப%ரபாகரன�� வ%-?�ெகாடாத உ�திய%��8ேத
க-Cயைம�க�ப-ட& எனலா". பல தடைவ அவ2 தன�.& யா�ம�ற
அனாைதயாகிய%��கிறா2. ந3ப2கைள இழ8& தன�மரமாக.
தவ%.தி��கிறா2. உ3ண உண0", உற$க இட�மி�றி ெத�.
ெத�வாக அைல8தி�கிறா2.

இைவெய�லா" அவைர� ேபாரா-ட.திலி�8& அ�ன�ய�
ப?.திவ%டவ%�ைல. இ��கமான உ�திேயா? ம�பC ம�பC
ேபாரா-ட.தி�காக உைழ.தி��கிறா2 எ�பைத அறி8தவ2கள�� நாH"
ஒ�வ�.

&ைரய�பா ெகாைல நிக58&, எ�லா�ேம ைக& ெச�ய�ப?கி�றன2. 
ெபாMசா�" உள0� பைடய%ன�" ப%ரபாகரைன ேவ-ைடயாட
அைலகி�றன2.
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&ைரய�பா ெகாைலய%� ப%�னதாக கா$ேகச8&ைறய%� தா� த"ப% 
ப%ரபாகர� தைலமைறவாக வா5கிறா2. ஏைனேயா7� ைக&�4� ப%�ன2 
அவ2 அ$4 வாழ �Cயாத நிைல. அவர& ஊரான வ�ெவ-C.&ைறேயா 
வடமரா-சிேயா அவ2 கா�ைவ�பத�4� 'ட நிைன.&� பா2�க�Cயாத 
நிைலய%லி�8த&. ேபாலிசா2 வைலவ Fசி. ேதC�ெகா3C�8தன2. 
யா5�பாண.திOேட பயண" ெச�வெத�பேத �Cயாத கா7யமாக 
இ�8த&. இ8த நிைலய%� தா� ெச-Cய%ட" ��ன2 ெப���ெகா3ட 
தகவ�கள�� அC�பைடய%� எம& ஊரான ��னாைல�க-?வைன 
ேநா�கி வ�கிறா2.

அEவா� அவ2 வ�" ேபா& அவ7ட" ஒ� ச�லி� கா: 'ட 
ெசல0�கி�ைல. அ�� அவ2 உணவ�8திய%��பா2 எ�ப& 'ட< 
ச8ேதகேம. அவ�ைடய சிறிய ெதாட2பாள2க  'ட� ைக& 
ெச�ய�ப-?வ%-டன2. எ8த அC�பைட வசதி@மி�றி அனாதரவான 
நிைலய%ேலேய நா" அவைர< ச8தி�கிேறா".

எ"மிட" வ8த ப%�பா? ��ைனய ெதாட2�கைள< சிறி& சிறிதாக 
ஏ�ப?.தி� ெகா ள �ய�சி�கிேறா".

எம�4. ெத78தவ2க  எ�லா" இைளஞ2க  ம-?" தா�. அவ2க  
அைனவ�ேம க�வ% க���ெகா3C�8தன2. பண" அவ2கள�ட" 
இ�8தி��கவ%�ைல. நா� ஒ�வ� ம-?" தா� ேகாவ%லி� Kைச 
ெச�& ெகா3C�8ேத�. அ�ேபா& என& ெதாழிைல நி�.திவ%-? 
�9ேநர� ேபாராள�யாக. தF2மான�.தி�8ேத�. ப%�ன2 எம& 
நடவC�ைககA�4. ேதைவப?" பண.ைத< ேசக7.&� த�காலிகமாக� 
ெப���ெகா வத�காக நா� என& ப%ராமண. ெதாழிைல. 
ெதாட2வதாக. தF2மான�.ேத�.

இத�4 ேமலாக என& வ F-Cலி�8த நைககைள அட4 ப%C.ேத 
ேபாராள�கள�� ேபா�4வர.&< ெசல0, �.D2 வ$கி� ெகா ைள�கான 
தி-டமிட� பண" ேபா�ற ெசல0கைள< சமாள�.&� ெகா3ேடா". இேத 
ேபால, &ைரய�பா ெகாைலய%� தி-டமிடைல ேம�ெகா வத�காக 
ப�4ண" தன& த$ைகய%� நைககைள அட4ப%C.ேத பண" 
திர-C�ெகா3டா2. சில ேவைளகள�� ப%ரபாகர� ஒ� ேவைள ம-?ேம 
ஏதாவ& உணவ�8தி. தா� வாழ ேவ3Cய நிைல இ�8த&. என& 
வரலா��� பதிவ%� வ�கிற இ�ெனா� அ.தியாய.தி�" ப%ரபாகர� 
தன�ைம�ப-?� ேபாகிற இ�ெனா� ச8த2�ப�" பதிய0 ேள�.

இ8த எ�லா இ�க-டான Bழலி�" ப%ரபாகரன�� உ�தி 4ைலயாத 

மேனாதிட" க3? நா� வ%ய�பட8தி��கிேற�.பல2 அவ2 
ப%�னா� அண%திர வத�4" இ& காரணமாக அைம8தி��கிற& 
எனலா". ப%ரபாகரH" நாH" ெப7தாக� பC.தி��கவ%�ைல. ப%ரபாகர� 
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பழ4வத�4 இய�பானவ2. ஒ� 4றி.த இய�பான தைலைம ஆAைம
'ட இ�8தைத ம��க �Cயா&.

எ�ைன ெபா�.த வைர ஆர"ப.தி� எ"ேமா? இைண8த பல2 மிக.
தவறான ெசா8த நலைன �த�ைம� ப?.தியவ2களாகேவ
காண�ப-டன2. �.D2 ெகா ைள� பண.தி� ெஜயேவ� ம��" ராQ
ஆகிேயா��4 தலா 5 ஆய%ர" Rபா வழ$க�ப-ட&. தா" �9 ேநரமாக
இய$4வதானா� தம& 4?"பைத� பராம7�க இ8த� பண.ைத அவ2க 
ேகா7ன2. இவ2கள�� ராQ எ�னெச�கிறா2 எ$கி��கிறா2 எ�ப&
என�4. ெத7யா&. ெஜயேவ� மரணமைட8தி��க ேவ3?".

20 வய& 'ட நிர"பாத இளஞ� த"ப% ப%ரபாகர�. ம�ற இைளஞ2கAட�
ேச28& ஊ2 :��வ&, ெப3க  ப%�னா� அைலவ&, சின�மா0�4<
ெச�வ&, �ைக�ப%C�ப&, ம& அ�8&வ& ஏ� தம& எதி2கால" 4றி.&<
சி8தி�ப& ேபா�ற எ�லா இள" ப%ராய.தி� இய�பான
பழ�கவழ�க$க  எதி�ேம ப%ரபாகரன��4 நா-டமி��கவ%��ைல. 
சின�மா� 'ட� பா2பதி�ைல. கைத� �.தக$க  'ட வாசி�பதி�ைல. 
&�பா�கிகA" ஆ@த$கA" வ�கி�ற பட$க  எ�றாேலா �.தக$க 
எ�றாேலா ம-?"தா� அவ2 அைவ ப�றி< சி8தி�பா2. தமிழFழ" ம-?"
தா� ஒேர சி8தைனயா� இ�8த&. அத�கான இராSவ.ைத�
க-Cயைம�ப& தா� தன& கடைம என எ3ண%னா2. இத�4 ேம�
எைத�ப�றி@" அவ2 சி8தித& கிைடயா&. எ�ேபா&ேம தன& ெசா8த
வா5�ைக 4றி.ேதா, அரசிய� வழி�ைற 4றி.ேதா சி8தித& கிைடயா&.

இEவா� ெப�" மன உைழ<ச�, அ2�பண", தியாக" எ�பவ�றிOடாக
ஐ8& ேப2 ெகா3ட ம.திய 49 தமி5� �திய �லிகள�� ம.திய 49வாக
உ�வாகிற&. �.D2 வ$கி�பண.ைத ைவ.&�ெகா3ேட பய%�சி
�காைம� �ள�ய$4ழ.தி� உ�வா�கி� ெகா கிேறா". இEவா�
உ�வான பய%�சி �காைம. தவ%ர ஒ� ப3ைண ஒ�ைற உ�வா�கி�
ெகா ள0" தF2மான��கிேறா". �திதாக ேபாராள�கைள உ வா$கி
வCக-C அத� ப%�ன2 பய%�சி �காமி�4 அH��" ேநா�க.&டேனேய

இ8த� ப3ைண உ�வா�க�ப?கிற&. இ8த� ப3ைண
வ0ன�யா� K8ேதா-ட.தி� உ�வாகிற&. வ%வசாய நில" ஒ�றிேலேய
இைத அைம.&� ெகா கிேறா". அ8த நில" கா$ேகச8&ைற தமிழ2
வ%?தைல� '-டண%� பாராAம�ற உ��ப%ன2 தி�நா0�கரசி�4<
ெசா8தமான&.

கா$ேகச8&ைற� பாராAம�ற உ��ப%ன2 தி�நா0�கரசி�4<
ெத78தவரான கேணT வா.தி எ�பவRடாகேவ ப3ைண�47ய
நில.ைத� ெப���ெகா கிேறா". 1976 ஆ" ஆ3? ந?�ப4திய%� இ8த�
ப3ைண ெசய�ப?" வ8&வ%-ட&. இேத ஆ3? மா2< 5 ஆ" திகதி தா�
�.D2 வ$கி� ெகா ைள நட8த&. சில மாத$கள�� உ ளாகேவ
ப3ைணைய@", பய%�சி �காைம@" உ�வா�4" நிைல�4
வ8&வ%-ேடா". இEேவைளய%� த"ப% ப%ரபாகரH" நாH" ம-?ேம
�9 ேநர< ெசய�பா-டாள2களாக இ�8ேதா".

இ8த� ப3ைண�4 உ வா$4" ேநா�4ட� ப.&� ேப2 வைர
ேபசிய%�8ேதா". அவ2க  அைனவ�ேம அ$4 வ�வதாக
உ�தியள�.தி�8தன2. அவ2கA  �.D2 ெகா ைள� பண.திலி�8& 5 
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ஆய%ர" Rபா� ெப���ெகா3ட ெஜயேவ� ம��" ராQ ஆகிேயா�"
அட$4வ2.

பா&கா��� காரண$கA�காக வ0ன�யா �ைகய%ரத நிைலய.தி�4
அவ2கைள வர< ெசா�லிய%�8ேதா". அவ2கA�காக நா� �ைகய%ரத
நிைலய.தி� கா.தி�8ேத�.

இதி� ஏமா�ற" எ�னெவ�றா� இ8த� ப.&� ேப7� ஒேர ஒ�வ2
ம-?ேம அ$4 வ8& ேச28தா2 எ�ப& ம-?ேம. க�பைனகேளா?
கா.தி�8த என�4 ஏ�ப-ட இ8த ஏமா�ற" அதி2<சியாக0" இ�8த&. 
அ$4 வ8& ேச28தவ2 ஞான" எ�ற சி.த�பா ம-?ேம. இEேவைளய%�
பா&கா��� காரண$கA�காக� ப%ரபாகர� ப3ைண�4 வரவ%�ைல. 
அவ2 யா5�பாண.திேலேய த$கிய%�8தா2. ஆக, நாH", சி.த�பா0"
ப3ைணய%� தன�.&� ேபாேனா". எ"மிட" பண" வா$கி� ெகா3ட
இர3? ேப�" 'ட அ$4 வரவ%�ைல எ�ப& வ%ப7�க �Cயாத
வ%ர�திமேனாபாவ.ைத. ேதா��வ%.தி�8த&.

இத�4 ம� நா  நா" எதி2பா2�காமேல இ�ெனா�வ2 வ�கிறா2. அவ2
ெபய2 நி2மல�. அவைர� க��ப% எ��" அைழ�ேபா".

இEேவைளய%� எம�4 எ8த ெவள�. ெதாட2�கA" இ��கவ%�ைல. 
ம.திய 49வ%லி�8த எ"ைம. தவ%ர, ராகவ� ம��" 4ல" ஆகிேயாேர
எ"�ட� இ�8தன2. அதி�" ராகவ� தன& ெசய�பா?கைள
ம-?�ப?.தி�ெகா3? ஆதர0 ம-ட.திேலெய இ��கி�றா2. 4ல"
தன& 4?"ப< :ைமக  காரணமாக �9 ேநரமாக< ெசய�பட �Cயாத
நிைலய%� ஆதர0 ம-ட ேவைலகேளேய ெச�& வ8தா2.

இ�ேபா& ப3ைண ஆர"பமாகிவ%ட நா�, நி2மல�, சி.த�பா ப%�னதாக
இைண8& ெகா3ட ப�4ணா ஆகிேயாேர பண%யா��கிேறா". இ$4
வ%வசாய.ைத@" ஆர"ப%.&வ%-ேடா".

இெத ேவைள உ�"ப%ராைய< ேச28த தமிழ2:� க-சி ��கியTதரான
ேசகர" எ�� அைழ�க�ப?" ச8திர ேசகர" எ�பவ2 எ"மி� சிலைர<
ச8தி.&�ெகா வா2. அவ7� ஊடாக ம-ட�கள�ைப< சா28த ைம�க�
எ�பவ7� ெதாட2� எம�4� கிைட�கிற&.

ைம�க� ம-ட�கள�ப%� ஈ?ப-ட அரச எதி2��� ேபாரா-ட$களா�
ெபாMசாரா� ேதட�ப-? வ8தவராவ2. இதிலி�8& த�ப%.&�ெகா A"
ேநா�கி� வட�கி�4 வ8& உ�"ப%ராய%� ச8திரேசகர.ைத< ச8தி�கிறா2.
ச8திரேசகர" அவைர எம�4 அறி�க�ப?.த, அவ�டனான உறைவ நா"
வள2.&� ெகா கிேறா". &C�பான கிழ�4 மாகண இைளஞன�� ெதாட2�
எம�4� �திய உ�சாக.ைத. த�கிற&. இ8த உ�சாக.தி� ேவக.தி�
அவைர உடனCயான ெசய�தி-ட.தி�4  உ வா$4வதாக.
தF2மான��கிேறா".

&ண%0", ெசய�திறH" ெகா3டவராதலா�", ஏ�கனேவ வ��ைற�
ேபாரா-ட$கள�� அHபவ� ளவ2 எ�பதா�", எம& �ள�ய$4ள"

பய%�சி �காமி�4 அவைர� '-C< ெச�கிேறா". 
அ$ேக சில நா-க  ைம�க� எ"�ட� த$கிய%�8தா2. அத� ேபறாக
ராஜ� ெச�வநாயக.ைத" எ�ற சிறFல$கா :த8திர� க-சிய%�
ம-ட�கள�� பாராAம�ற உ��ப%னைர� ெகாைல ெச�வத�காக அவைர
ஏ�ப? ெச�கிேறா".
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அத� �த�பCயாக அவ7ட" பண" ெகா?.& ராஜ� ெச�வநாயக.தி�
நடமா-ட.ைத உளவறிவ& ேபா�ற நடவC�ைககைள ேம�ெகா Aமா�
அவைர அH�ப% ைவ�கிேறா". எ"மிட" பண.ைத� ெப���ெகா3?
ெச�ற ைம�க� ப%�னதாக பல நா-க  எ"மிட" ெதாட2�
ெகா ளவ%�ைல.

அவ2 ம-ட�கள�� ெச�� தன& ேவைலகைள �C.&. தி�"�வா2 என
நா" ந"ப%�ைக@ட� கா.தி�8ேதா". நா-க  கட8தன ைம�க�
வரவ%�ைல. அEேவைளய%� ேசகர.ைத< ச8தி.த ேபா&, அவ2 ைம�க�
இ�ன�" யா5�பண.தி� தா� த$கிய%��பதாக அறிய. த8தா2. 
அ.ேதா? எ"மிட" வா$கிய பண.ைத ைவ.& அவ2 பகிர$கமாக பல
இட$கA�4� ேபா� வ�வதாக0". நா" 4றி.த எ8த ேவைலகள��"
ஈ?ப?வதாக. ெத7யவ%�ைல எ��" ெசா�னா2.

இைத அறி8& ெகா3ட நா", ைம�கைல பல தடைவக  எ"ைம வ8&
ச8தி�4மா� ேகா7@" அவ2 எ"மிட" வரவ%�ைல.

ைம�கலி�4 எம& உ��ப%ன2க  பலைர. ெத78தி�8த&. எம& ரகசிய
இட$கைள. ெத78& ைவ.தி�8தா2. இதனா� நா" ேம�"
பத-டமைட8ேதா".

அ�ேபா& த"ப% ப%ரபாகர� எ�ன�ட�" 4மர<ெச�வ" எ�பவ7ட�"
ைம�கைல� '��-? எ<ச7�க ேவ3?" எ��" எ�ைல மUறினா�
ெகாைல ெச�&வ%ட ேவ3?" எ��" '�கிறா2. இைத அவ2 ம.திய
49வ%லி�8த ஏைனேயா��4< ெசா�லவ%�ைல. எ"மி�வ��4
ம-?ேம அைத. ெத7வ%�கிறா2. நா$க  இ& 4றி.& எ�ேலா7ட�"
வ%வாதி�க ேவ3?" எ�� 'றிேனா". அத�4 ம.திய 49வ%லி�8த
ப-ட3ணா0" சி�னரா:" பய�ப?வா2க ; அவ2க  இைத
ஏ���ெகா ள மா-டா2க  எ�� '�கிறா2. அதாவ& ைம�கைல�
ெகாைலெச�ய ேவ3Cய நிைல ஏ�ப?மானா� அத�4 இEவ%�வ�"
ச"மத" ெத7வ%�க மா-டா2க  எ�பதா� இEவ%வகார.ைத அவ2கள�ட"
ெசா�ல ேவ3-ட" எ�கிறா2 த"ப% ப%ரபாகர�.

அ8த ேவைளய%� ப%ரபாகர� ெசா�வ& எம�4 நியாயமாக� ப-ட&
இதனா�, நா" இ8த< ெசய��4< ச"மத" ெத7வ%.ேதா". 
ெதாட2<சியான எம& வ���.தலி� ேப7� ைம�க� �ள�ய$4ள.தி�4
எ"மிட" ேப:வத�காக வ�கிறா2. யாைனகA", வ%ச� பா"�கA"
நடமா?" இ�3ட கா-CH  மயான அைமதி நில0கிற&. தFய%� ேகார"

நிலவ%� ஒள�ைய வ%9$கி� ெகா3C�8த&. சிறி&
ேநர" ைம�க�ட� உைரயா?கிேறா". ப%�ன2, நாH" ச�4ண�"
கா-C� ள 4Cைசய%� அம28தி��க, ப%ரபாகரH" 4மர<ெச�வ�"
ைம�கைல< ச��. ெதாைலேவ '-C<ெச�கிறா2க . ைம�கைல�
'-C<ெச�ற இர3? நிமிட.தி�4 உ ளாகேவ &�பா�கி ெவC< ச.த"
ஒ�� ேக-கிற&. நா" அதி28& ேபாகிேறா"……

(J�றா" பதி0  சில நா-கள��..)

4றி�� : இதைன இெனாெயா�வ%� இ�8& ஏைனய
இைணய$கள�� மU  பதிவ%?பவ2க  க-?ைர�கான
ப%�Oட$கள�� ெபா���ண20ட� க-?ைரைய ேம�"
�9ைமயான ஆவணமாக< ெச9ைம�ப?.&மா�", 
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ஆ�கK2வம�ற, மன உைழ<சைல. D3?" க�.&�கைள.
தவ%224மா�" ேவ3?கிேறா".

(இ�H" வ�"…)

           

16 க�.&�க க�.&�க க�.&�க க�.&�க 

marai 
Posted on 12/30/2009 at 1:13 am 

very good imagine

Reply 

1.

noyyalnathi 
Posted on 12/30/2009 at 9:59 am 

&ேராகிகள�� க�பைனைய தா$கி�ப%C�4" ஆ@தமாக 
இன�ஒ� மாறி வ�கிறேதா ெஜயேமாக� இ�பC.தா� �தலி� 
எதி2.& ப%�� D�கிவ%-டா2க .. இ�ேபா ப%ரபாகரைன 
D�கிவ%-? இ�ேபா& கீேழ வ Fச ெஜக.கTப2 வழிய%� 
ெச�கிற& இன�ஒ�

Reply 

◦

Nadaraja 
Posted on 12/30/2009 at 6:48 am 

‘கா$ேகச8&ைற� பாராAம�ற உ��ப%ன2 தி�நா0�கரசி�4< 
ெத78தவரான கேணT வா.தி எ�பவRடாகேவ ப3ைண�47ய 
நில.ைத� ெப���ெகா கிேறா". 1976 ஆ" ஆ3? ந?�ப4திய%� 
இ8த� ப3ைண ெசய�ப?" வ8&வ%-ட&. ‘

தி�நா0�கர: எ�ேபா கா$ேகச�&ைறெதா4தி எ"ப%யாக இ�8தா2. 
அவ2 வ-?�ேகா-ைட.ெதா4தி எ"ப%. அ&0" 1977 � ப%�ன2தா�

Reply 

2.

Nadaraja 
Posted on 12/30/2009 at 6:56 am 

‘கா$ேகச8&ைற� பாராAம�ற உ��ப%ன2 தி�நா0�கரசி�4< 
ெத78தவரான கேணT வா.தி எ�பவRடாகேவ ப3ைண�47ய 
நில.ைத� ெப���ெகா கிேறா". 1976 ஆ" ஆ3? ந?�ப4திய%� 
இ8த� ப3ைண ெசய�ப?" வ8&வ%-ட&. ‘

தி�நா0�கர: எ�ேபா கா$ேகச�&ைறெதா4தி எ"ப%யாக இ�8தா2. 
அவ2 வ-?�ேகா-ைட.ெதா4தி எ"ப%. அ&0" 1977 � ப%�ன2தா�

ஐய2 ப�றிய ேமலதிக தகவ�க  ேதைவ. அவசியமான&" 'ட. 
வ%?தைல��லிகைளேயா ப%ரபாகரைனேயா ப�றி சா-சிெசா�வத�4 
ஆர"பகால.தி� இய�க.திலி�8தா2 எ�ற சா-சி ம-?" ேபாதா&. 
அவா; � ள�வா��கா� வைர தமிழழFழ�ேபாரா-ட.தி� எ�ன ப$4 
வகி.&�ெகா3C�8தா2 எ�ப& ��கிய". இ�லாவ%C� ெவ�" 

3.
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ந�கீர� வ%ைளயா-டா� ேபா�வ%?". &�பறி@" நாவ� பC�க 
எம�கி�ேபா நா-டமி�ைல.

Reply 
வாண% 
Posted on 12/30/2009 at 8:16 am 

ந�கீர� , மத(") ேபாதக2 ெஜக. கTபா2 ஆகிேயா2 வ7ைசய%� 
ஐய�" எ9த ஆர"ப%.தி��கிறா2. கா�� ள ேபாேத D��� 
ெகா ள �ய�வ& ம-?" �7கிற&. ப%ரபாகர� உய%ேரா? 
இ�8தி�8தா� ல3டன�� இ�ெனா� ெகாைல வ%98தி��4". .

Reply 

4.

OpenTalk 
Posted on 12/30/2009 at 9:21 am 

// நF3ட அHபவ$கைள� கட8& ெதாைல Dர" வ8&வ%-ட ப%�ன2, 
இ8த< :ேலாக$க  'ட என�4� ேகாரமா�. தா� ெத7கி�றன//

இைவ ேகாரமா இ�ைலயா எ�ப& இ�ைறய நிைலய%� ைவ.& 
ஆராய�பட ேவ3C வ%டயம�ல. இ& ெதாட2பாக ஏ�கனேவ 
வழ$கிய%�8த ப%�O-ட.தி� ெத7ய�ப?.திய%�8ேத�. உ$க  
�தலாவ& பதிவ%�4" இர3டாவ& பதிவ%�4" இைடய%� சில 
�ர3பா?க  உ ளன. இ& ஒ�வைர� 4�றவாள��'3C� 
நி�.&" வ3ண" ெதாடர�ப?" �ய�சியாக. ெத7கி�ற&. 

1976 ேம மாத.தி�4� ப%�ன2 �திய தமி5� �லிக  அைம�� இ�ைல 
எ�ப&" சில மா�ற$கAட� தமிழFழ வ%?தைல� �லிக  அைம�� 
உ�� ெப�ற&" வரலா�. 

உ$கள�� இ� பதிவ%�4� ப%�ன2 நF$க  4றி�பாக அ�காலக-ட" 
ெதாட2பாக ெவள�வ8த �.தக$க  சிலவ�ைற� பC.&� பா2.& 
அத� ப%�ன2 எ9&வ& சிற8த&. அEவா� இ�லா&வ%C� 
�ைனய�பட �ய�சி�4" வ%டய$க  ச7யாக� ெபா�8தா& 
ேபா4"…

Reply 

5.

thivakaran 
Posted on 12/30/2009 at 9:49 am 

வண�க" ஐயா,

�லிகள�� இ�8த ேபா&", ப%�ன2 4மண� உட� ேச28& �ள-ைட 
உ�வாகிய ேபா&", ேந2ைமயானவ2 என� ெபய2 ெப�றவ2 நF$க . 
உ3ைமயாகேவ தகவ�கைள ெசா�வ F2க  எ�பதி� என�4 
ந"ப%�ைக இ��கிற&. இEவள0" நாA" எ.தைன ேப2 ேக-?" 
எ9தாம� இ�8த நF$க  எ9த வ8தி��ப& எ� ேபா�றவ2கA�4 
"கி5<சியாக இ��கிற&. ல3டன�� இ��4" ராகவ�, :வ%சி� 
இ��4" ேலாக�, ப%ரா�சி� வசி�4" கி�பா ேபா�ேறா2 
ெதாட2பாக அC�கC 4றி�ப%?கிW2க . ஏ� அவ2க  உ$கAட� 
ேச28& இ8த எ9.ைத ெம�'-ட வரவ%�ைல எ�ப& வ%ய�பாக 
இ��கிற&. ம�ற�பC, �தியவ2க  உ$கைள ல3ட� ப.மனாப 
ஐயேரா? ேச2.& 4ழ�ப% வ%?கிறா2க . 
�லிகள�� ஆவண$கள��" நF$க  ஐய2 எ�ேற 4றி�ப%ட� 
ப-C��ப& பல��4. ெத7யாத வ%டய". இன�ெயா� கார2களாவ& 
இEவாறான சி� 4றி���கைள� ெகா?�கலாேம?

6.
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Reply 
thivakaran 
Posted on 12/30/2009 at 9:52 am 

இ�H" ஒ� ேக வ%: ேபப% :�ரமண%ய"> ந8த�, 4மர�பா 
ேபா�ேறா2 ப�றி ஏ� ெசா�லவ%�ைல?

Reply 

7.

noyyalnathi 
Posted on 12/30/2009 at 9:55 am 

ஜக. கTப7� எ9.&கைள�ேபா� &ேராக" எ�பைத ெம&வான 
வ%சமாக ஏ��" பண%ய%� அ�ய�" இன�ஒ�.கா" '-ேடா… 
வ%வாத" எைத@" தா$4" மன" உ ள& &ேராக" தா$4" மன" 
இ�ைல… அ�யைர.ெதாட28& ைகயாலாகா &ேராகிக  எ.தைன 
ேப7� உைரைய உ3ைம சா-சி எ� இன�ஒ� ெவள�ய%ட உ ளேதா.. 
பாவ�ப-ட தமிழின.தி� மU& இ�H" எ.தைன &ேராக 
கைணகேளா?

Reply 

8.

proffessor 
Posted on 12/30/2009 at 9:57 am 

இ$4  ப%�O-டமி?பவ2க    அேனகமாேனா2  ெபா���ண20 
 இ�லாத  1976�4  ப%�ன2  ப%ற8தவ2கA"   ேபாரா-ட 
 வரலா�றிைன  �� ப%�  அறியாதவ2கA"    ப%ரபாகரன�� 
 உ3ைம  வரலா�றிைன  அறியவ%�"பாத   �லிகள��  தFவ%ர 
 அப%மான�கAேம    ெபா���ண20  அ�றவைகய%�    மன 
உைள<சைல  ஏ�ப?.&வா2க . 
இ$4   ஜய2    எ8தவ%த  ஓள�0  மைற0மி�றி   கட8தகால.ைத 
 ெவள��ப?.த �ைனகிறா2. 
ேம�"  ஜய7�  பதிவ%�  ச�4ண", ப�4ண"    என   இ� ேவ� 
 4ழ�பமான  ெபய2க   வ�கிற&. இ�  ெபய7�"   ஆர"பகால.தி� 
  ெசய�ப-? ளன2.  இதைன  ச7யாக  கவன��க  இன�ெயா�. 
அேதேபா�  இதி�  ெசா�ல�ப?"   ஆர"ப  ேபாரா-ட 
 ��ேனாCகள��  ப%�கால"   எ�பC  ேபாரா-ட.ைத  வ%-? 
 ெவள�ேயறின2, இ�ேபா&  எ$கி��கிறா2க   எ�பைத@"   
 �C8தவைர  பதி0�4  ெகா3?வர0". 
அ?.&  ம-ட�கள��  பா.சி  (சி�ன.&ைர)  ப%�ன2  �லிகள��    நFதி 
நி2வாக ப%7வ%�  ெசய�ப-ட  ேயாக�  பாத2   எ�பC  �லிகள�� 
 ஆர"ப.தி�  இைண8&ெகா3டா2   ைம�க��4  ப%�ன2 
 எ�பைத@"    ஜய7ட"  ேக-?  பதிய0". 
சிஜC  பTதியா"ப% ைள   ெகா�ல�ப-ட  ப3ைண�4  ேயாக� 
தா�   ெபா��பாக  இ�8தவ2.

Reply 

9.

samaran 
Posted on 12/30/2009 at 10:03 am 

ஐய2 ப�றிய ேமலதிக தகவ�க  ேதைவ

Reply 

10.

Alagi 
Posted on 12/30/2009 at 12:51 pm 

11.
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ஐய2 எ9தி� ெகா3? ெச��" ெதான�ைய� பா2�4" ேபா& 
ைம�கைல :-ட& ச7 எ�பதான மாையைய ஏ�ப?.&கிற&. 
ஆனா� அ�ப?ெகாைல நட8த ேபா& ம.திய 49 
அைம�க�ப-C�8த&. ம.திய 49வ%� வ%வாதி�க�ப-? அ8த 
�C0 எ?�க�படவ%�ைல. அத�4 ஐய�" உைட8ைதயாக 
இ�8தா2 . இ8த ப?ெகாைல@டேனேய வ%?தைல� ேபாரா-ட.தி� 
அராஜக� ேபா�4 &ள�2 வ%ட ெதாட$4கிற&.ஆகேவ 
அ�ப?ெகாைலைய� பா2.& ெகா3C�8த ஐய2 �தலி� 
சJக.திட" ம�ன��� ேகாரேவ3?".

Reply 
Ganthy 
Posted on 12/30/2009 at 1:33 pm 

//70 கள�� ந?�ப4திய%� எம�4. ெத78தைவெய�லா" 
ஆ@த$கைள<ேசக7.&�ெகா வ&" எதி7ைய அழி.&வ%?வ&" 
தா�. ச8திகA" சாைல. தி��ப$கA" இ�  B58& ேகாரமா�. 
ெத78த ஒ� கால"! எ$காவ& ஒ7ட.தி� ஒ�சில மண% ேநர.தி�4 
ேம� த7.தி��க �Cயாத மரண பய". மரண.&  வா5த� 
எ�பைத. தமி5 உண20�காக நாேம வ7.&�ெகா3ேடா".//

இEவள0" ேபா&".ஒ� வரலா��� க-ட.தி� சJக உளவ%யைல� 
�78&ெகா ள.சி�பா�ைம இன$க மU& அ.&மUறிய 
அட�4�ைறைய�க-டவ%5.&வ%-ட அரச வ��ைறைய 
இைதவ%ட� �7ய எ&0" ேதைவ இ�ைல.

Reply 

12.

சதாசிவ" 
Posted on 12/30/2009 at 6:16 pm 

ஜய2 எ9த �ற�ப-C��ப& ப%ரபாகரன�� ேபாரா-ட வரலா�றி� 
��ப�க ச7.திர". அ<ச7.திர.ைத இ��" வா9" ேபாரா-ட 
��ேனாCகள�ட" ேக-? உ�தி�ப?.&வ& 
ந�ல& பதினா� வயதி� பT எ7�க �ற�ப-ட ேபா& வய& �தி28த 
ேபாரா-ட ேதாழ2க  
அவைர தன�ேய வ%-? ஓCய ேபா&" உ�தி தளரா& த�ன8தன�ேய 
கா7ய.ைத �C.தா� அ8த உ�தி@" &ண%0ேம � ள�வா��கா� 
வைர அவ2 'டேவ வ8த& இ8த இைட�ப-ட 
கால.தி� இ8த மாெப�" இய�க.ைத க-Cெய9�ப எ�ன 
பா?ப-டா� எ�ப& இ�திவைர 
'ட இ�8தவ2கA�4 ெத7@". B5<சிகA" &ேராக$கA" 
நிைறயேவ க3டா� க3C�க ேவ3Cயவ2கைள க3C.& 
த3C�க ேவ3Cயவ2கைள த3C.தா� இவ�றி� ெபய2 
த�னாதி�க" உ-ப?ெகாைல .ேவ� எ�ன ெச�ய ெசா�கிறF2க  
தைலவ� மCய%� உய%2 
வ%?" ேபா&'ட தா� த8ைதயைர நிைன�கா& த"ப% த"ப% எ�� 
அைழ.தபC மா3? 
ேபானாேன ச$க2 அவைன மற�கவா ஆய%ரமாய%ரமா� தைலவ� 
ப%�ேன ெச�� தா� த8ைதயைர மற8& க-Cயமைனவ%ைய மற8& 
ெப�ற ப% ைளகைள மற8& இ�தி வைர 
களமாC த$க  உட�கைளேய ெவC43?களா�கி சிதறினேர 
எ$க  ேதாழ2க  அவ2க  பதிைவ யா2 எ9&வ& நF$க  
எ9&வைத எ9&$க  உ3ைமைய எ9&$க  
த�ப% ைளகைள@" தா� ம3S�4 தாைரவா2.த தைலவ� மU&" 
மாவ Fர ெச�வ$க  

13.
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மU&" மா: க�ப%�காம� எ9&$க  அைடயாள" கா-Cய 
க�ணாவாக இ�லாம� 
ேதாழH�காக இ�ெசா-? க3ணF2 வ%?" சக ேதாழனாக எ9&$க  
http://www.youtube.com/watch?v=f4ZZ5x_SKeA&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=kVZKvTpL7k8&feature=related

Reply 
mukilvannan 
Posted on 12/30/2009 at 6:18 pm 

நா$க� ெச�ய0" மா-ட" ெச�பவ2கைல 4-ர" க3? �C�ெபா" 
இ&நம& 4ண".அ�ய2 தன& கால.ைத எ�த� இ�ரய 
ெதைவ.அவைர ப%?$காம� அவதான��ெபா".வரலா� 
பதியபா?கிர&.

Reply 

14.

Shiva 
Posted on 12/31/2009 at 2:38 am 

இ� பதி0க  ேவெறா� இைணய. தள.தி� வரலா�ைற� 
பதிவதாக� 'றி உய%ேராC�8த ��னா- ேதாழ2கைள� கா-C 
�ெகா?�4" வ%தமாக. “தகவ�க ” தர�ப-C�8த& ேபால 
அைமயாம� தவ%2�ப& ந�ல&.

ஏெனன�� பல2 இ�ன�" பா&கா�ப�ற Bழலிேலேய 
வா9கி�றன2.

நம�4. ேதைவ ஒ� தைலைம@" ஒ� இய�க�" எEவா� 
ெசய�ப-?. த"ைம அழி0�4  த ள ேந28த& எ�ப& ம-?ேம. 
ச7 ப%ைழகைள எ�லா" தன� மன�த2 மU& :ம.&கிற ேபா�4 இ& 
வைர இ�லாைம ந�ல&.

ச7ேயா ப%ைழேயா, :ய ��ேன�ற.&�காகவ�றி ம�கள�� 
வ%?தைல�காக எ�� த$கைள அ2�பண%.த இைளேயாைர இய�க 
ேவ�பாC�றி நா" மதி�க ேவ3?". தவ�கைள வ%ம2சி�ப& ேவ� 
வ%டய" .அ& தன�மன�த2க  மUதான 4�ற$ 'றலாக அைமயா& 
ெகா ைக@" நைட�ைற@" சா28& அைமவ& சிற��.
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Leave a Reply

 ெபய2 (required)

 மி�னYச� (ெவள�ய%ட�பட மா-டா&) (required)

 இைணய"

உ$க  க�.&�கைள� பதி0 ெச�@$க .. 
 

 English  Bamini Tamil-English 

 Add Webcam Comment

 Add Audio-only Comment
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