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கட,த� படகி� இல#ைக வ4. இற#கிய.!, உடன5யாகேவ 
இய�கேவைலகைள� ெபா��ேப���ெகா�ள ேவ67! எ�ற உ4.த� 
ஏ�ப7கிற..

யா1�பாண,திலி94. ஓ39 நா+க� நிைலைமகைள அவதானி,த 
பி�ன0, எம. ப6ைண�'< ெச�கிேற�. நா� இ4தியாவி� இ94த 
ேவைளயி� ப�றி�ெக�த 'ள! எ�ற இட,தி� ஒ9 ப6ைண 50 ஆயிர! 
>பா�க� பண! ெகா7,. வா#க�ப7கிற.. இ. இ4த� ப6ைண 
�ளிய#'ள,திலி94. அதிக ?ர,தி� அைம4தி9�கவி�ைல. அ4த� 
ப6ைணயி�' �தலி� ெச�ல ேவ67! எ�ற ஆ0வ! ஏ�பட, 
அதைன, ேத5< ெச�கிேற�. அ#ேக ெச�� எம. உ��பின0க@ட� கள 
நிைலைமக� 'றி,.!, �திய ெதாட0�க� 'றி,.! உைரயா7கிேற�.
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இர67 ப6ைண களி�மாக ஏற�'ைறய எ+7 
உ��பின0க� விவசாய! ெச�.ெகா67 �B ேநர உ��பின0களாக 
வா1கிறா0க�. ��னேம 'றி�பி+ட. ேபால ப6ைணயிலி9�பவ0க� 
இய�க,தி�'� உ�வா#க� ப7வத�கான �த� நிைல 
உ��பின0களாகேவ க9த�ப+டா0க�. இவ0கைள< சில கால#க@�' 
ப6ைண ேவைலகளி� ஈ7ப7,தி, அவ0களி� உண0&கைள� 
�34.ெகா6டத� பி�னதாகேவ இய�க உ��பின0 ம+ட,தி� 
இைண,.�ெகா�வ. எ�பேத எம. தி+டமாக< ெசய�ப7,தி வ4ேதா!.

நா� இ4தியாவி�' ெச��! ேவைளயி� நா�' உ��பின0க� ம+7ேம 
ப6ைணயிலி94தன0. ஞான!, ச�'ணா, க��பி எ�ற நி0மல�, 
ெச�ல�கிளி ஆகிய நா�வ9ேம அ#கி94தன0. �திய ப6ைண 
உ9வா�க�ப+ட பி�ன0, அ#' �திய உ��பின0க@! ேச0,.� 
ெகா�ள�ப+594தன0. 'மண�, சா4த�, மதி, ப65த0 ேபா�ேறா0 
இைண,.� ெகா�ள�ப+594தன0.

ப6ைண எ�ப. எம. இய�க,தி� ச+டDதியான ���கமாகேவ 
அைம4தி94த.. ேதட�ப7�கிற உ��பின0க� அ#' நிர4தரமாக 
வசி�பதி�ைல. ெச�ல�கிளி ேதட�ப7கி�ற ஒ9வ0 எ�பதா� 
ப6ைணயி� நிர4தரமாக, த#கியி9�பதி�ைல.

இ4த� �தி ய உ��பின0கைளE!, ஒ7�' �ைற�' 
எதிரான அவ0கள. உண0&கைளE! நா� க6டேபா., எ�F� 
எ�ைனயறியாத உ,ேவக�! உ�சாக�! பிற�கிற.. தனி, 
தமிழGழ,ைத ேநா�கிய எம. ேபாரா+ட! தவ14. எB4. நைட 
ேபா7வதான உண0& எ�F� பிரவகி,,.. இர67 H�� தனி 
மனித0கைள� ெகா6ட எம. 'B ஒ9 இய�கமாக மா�ற! ெப�வைத� 
க6��னாேலேய கா6ப. ேபாலி94த..

நாF! பிரபாகரF! இ�லாத ேவைளகளி� இ�ப6ைண ஏைனய ம,திய 
'B உ��பின0களான நாகராஜா, கேண( வா,தி, , த#கா, வி<J ேபா�ற 
உ��பின0களாேலேய நி0வகி�க�ப+ட.. இவ0க� ம,திய 'B 
உ��பின0களாக இ94த ேபா.!, �B ேநர இய�க உ��பின0களாக 
இ9�கவி�ைல. இ4த ம,திய 'B உ��பின0களிடேம ப6ைணகளி� 
நி0வாக� ெபா��� ஒ�பைட�க�ப+594த.. வார இ�தி�ப'திகளிேலேய 
இவ0க� ப6ைண�'< ெச�� இய�க நி0வாக ேவைலகைள கவனி,.� 
ெகா�வ. வழைம.
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கா7 சா04த வசதி 'ைற4த ப'திகளிேலேய ப6ைணக�
ஆர!பி�க�ப+594தன. இ4த� ப'திகளி� விஷ ஜ4.�க�, ெகாJ,
ெதா�ைல எ�பன அதிகமாக� காண�ப+டன. இதனா� ப6ைணயி�
வா14த உ��பின0க� மேல3யா ேபா�ற ெகா5ய ேநா�களா�
பாதி�க�ப+7 வா7! .�பிய� ச!பவ#க� வழைமயாகியி94த.. 
இLவாறான ேநா�க@�கான ம9,.வ வசதி Mட எ!மிட!
இ94ததி�ைல. ம,திய 'B உ��பின0கேள இவ�ைற�
கவனி,.�ெகா�@! ெபா��பிலி94தன0.

ம,திய 'B உ��பின0க� வார இ�தியிேலேய அ#' ெச��! வா���
இ94தைமயா� ப6ைண உ��பின0களி� நல�கைள �Bைமயாக�
கவனி,.�ெகா�ள �5யாத நிைலைமேய காண�ப+ட.. இதனா�
ம,திய 'B உ��பின0க@�'! ப6ைண உ��பின0க@�'!
இைடேயயான �ர6பா7 ெப9! சி�க�கைள, ேதா��வி,தி94த.. 
நா7 தி9!பிய.! என. உடன5யான பிர<சைனயாக இ.தா�
அைம4தி94த..

ஆக, N4ேதா+ட! ப6ைணயி�94தவ0கள.!, ப�றி�ெக�த'ள!
ப6ைணக@�கிைடேய பயணி�ப.!, அவ0க@ைடய நல�கைள�
கவனி�ப.!, ம,திய 'B உ��பின0க@�'! அவ0க@�'!
இைடேயயான �ர6பா7கைள� கைளவ.! தா� என. Jைம நிைற4த
ேவைலயாக அைம4தி94த.. மாைவ ேசனாதிராஜாவி� த!பியான
த#காவி� மீதான த�பபி�பிராய! ஏைனேயா3�! அதிகமானதாகேவ
அைம4தி94த.. சில ம,திய 'B உ��பின0களி� பிர�க,தனமான
மேனாபாவ! ப6ைணயி�94தவ0க� ம,தியி� விர�தி
மேனாபாவ,ைத, ேதா��வி,தி94த.. சில மாத#களி� ப6ைணக�
ஒB#கி�' வ9கி�றன. ம�ப5 உ�சாக,.ட� ேவைலக�
ெதாட0கி�றன.

இ4த ேவைளயி� Jமா0 3 மாத#களி� பி�ன0 பிரபாகரF!
இ4தியாவிலி94. தி9!�கிறா0. இவேரா7 Mடேவ ேபபி J�பிரமணிய!, 
ராகவ� ஆகிேயா9! நா7 தி9!�கி�றன0.

நா� இ4தியாவி� இ94த ேவைளயி� ேபபி J�பரமணிய!

ஊடாக, ெகாB!� இைளஞ0 ேபரைவயி�
ெசயலாள9மான , நில அளைவயாள9மான உமா மேக(வரனி�
ெதாட0� எம�' ஏ�ப7கிற..

ெகாB!பிலி94. வ4த உமாமேக(வரனிட! இல#ைக அரசி� ேதசிய
இன அட�'�ைற�' எதிரான உண0&! அத�' எதிரான
ஆEத�ேபாரா+ட,ைத ��ென7�க ேவ67! எ�ற உண0&!
ேமேலா#கியி94த.. உமா மேக(வர� பிரபாகரைன யா1�பாண,தி�
ச4தி�கிறா0. நா� இல#ைக�' வ4தபி�ன0 ப6ைணயி� எ�ேனா7!
ஏைனய உ��பின0கேளா7! ெதாட0�கைள ஏ�ப7,தி�ெகா�கிறா0.
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சில நா+களிேல ேய, எம. ம,திய 'B உ��பின0க� 
அைனவ9! தமிழ0 வி7தைல� M+டணிைய< ச4தி�க ஏ�பாடாகிற.. 
இ< ச4தி�ைப அமி0தலி#க! வ G+5ேலேய ஏ�பா7ெச�ய�ப7கிற.. 
ெதாட04. இ4த< ச4தி���க� நிக14தா�! நா� ம,திய 'Bேவா7 
இைண4. ஒ9 தடைவதா� அவ0கைள< ச4,தி,தி94ேத�.

நா� இ4தியாவி� த#கியி94த ேவைளயி� இ4த, ெதாட0�க@! 
ச4தி���க@! பிரபாகரேனா7 பலதடைவக� நிக14தி94ததா�, 
தி+டமிட��கான ேப<Jவா0,ைத�கான ச4தி�� எ�பைத விட ந+� 
அ5�பைடயிலான ச4தி�பாகேவ என. அமி0தலி#க,.டனான 
�தலாவ.! இ�தியான.மான ச4தி�� அைம4தி94த..

பிரபாகர�, ேபபி J�ரமணிய!, 'ல! ேபா�ேறா9ட� தா� இ4த, 

ெதாட0�க� அதிகமாக அைம4தி94தன. எ. எLவா றாயிF! 
தமிழ0 வி7தைல� M+டணி எம. பிரதான ந+� ச�தி எ�பத�'! 
ேமலாக அரசிய� வழிகா+5க� எ�ப. வைர எம. அைனவர.! 
உண0&க� அைம4தி94தன. பிரபாகர� உ+பட நா! அைனவ9ேம இன 
அட�'�ைற�' எதிரான எம. ேகாப,ைத, ெப94ேதசிய வ��ைற�' 
எதிரான எம. உண0&கைள, ஆEத� ேபாரா+டமாக ��ென7�க தமிழ0 
வி7தைல� M+டணி ச+ட வர!�க@�' உ+ப+ட வைகயி� 
ேபாரா+ட,ைத ��ென7,த. எ�பேத எம. ந!பி�ைக.

ஒ9 வைகயி� ஒேர அரசிய��கான ேவ�ப+ட வழி�ைறகைளேய நா! 
��ென7,ேதா!. சி�க< சி�க ெதாட0<சியாக, 80 களி� இ�தி வைர 
�ைளவி+ட அைன,. அைம���க@ேம தம. உ�ளக� 
க+டைம��களி� ஜனநாயக,ைதE!, ெவளியைம�பி� �திய 
அரசிய��கான ேதடலி�! ஈ7ப+594தா�!, ெபா.வான அரசிய� 
�லிக� ேபா�� ஒேர வைகயானதாகேவ அைம4தி94த. எ�பைத இ�� 
மதி�ப+ீ7�' உ+ப7,த� M5யதாக உ�ள..

இேத ேவைள உமா மேக(வர� ெகாB!பிலி94. வ4. எ!�ட� 
அ5�க5 ச4தி���கைள ஏ�ப7,தி�ெகா�கிறா0. இவர. ேபாரா+ட 
உண0&!, .5��!, உ,ேவக�! எ!ைம� கவ04தி94தன. 1977 இ� 
இ�திகளி� உமா மேக(வரைனE! ம,திய 'B உ��பினராக< 
ேச0,.�ெகா�ளலா! எ�ற �� ெமாழிைவ� பிரபாகர� 
��ைவ�கிறா0. நா! யா9! இதி� �ர6படவி�ைல. உமா 
மேக(வரF! �'4த� எ�ற இய�க� �ைன ெபயேரா7 தமிழGழ 
வி7தைல �லிகளி� இைண,.�ெகா�ள�ப7கிறா0.

இேத ேவைளயி� உமா மேக(வர� 77 ஆ! ஆ67 தமி1 ம�க� மீ. 
க+டவி1,. விட�ப+ட அரச வ��ைறகளா� அகதிகளான தமிழ0க� 
ம,தியி�! பல ேவைலகைள ��ென7,தி94தா0. ெடால0 பா!, ெக�+ 
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பா! ேபா�றவ�றி� உ9வா�க,தி�! ப#' வகி,தி94தா0. ேடவி+
ஐயா, ராஜ J4தர! ேபா�ேறாேரா7! ெந9#கிய உற&கைள�
ேபணிவ4தா0. தன. ப�கைல�கழக� கால#களிலி94ேத ேதசியவாத
அரசியலி� ஈ7ப+ட உமா மேக(வர�, அகதிக� �ன0வா1வி�
ெவளி�கா+5ய உண0&N0வமான ப#களி��! ஈ7பா7! எம�ெக�லா!
அவ0மீதான மதி�ைப ஏ�ப7,திய..

1978-! ஆ67 ெச�ட!ப0 மாத! 7-! ேததி ெஜயவ0,தனா அரJ, �திய

'5யரJ அரசிய� ச+ட,ைத� பிரகடன�ப7,திய.. 
�திய அரசிய� ச+ட! ஈழ, தமிழின,தி� அ5ைம சாசன! எ��
தமிழ0க� 'ர� ெகா7,தா0க�.இேத நாளி� நா#க� ஏதாவ. எதி0��
நடவ5�ைக ஒ�ைற ேம�ெகா�ள ேவ67! எ�� எம. ம,திய
'Bவி� �5ெவ7�கிேறா!.

தமிழ0க� ெகாதி,.� ேபாயி94தா0க�. வRச! தG0�க�ப+டதான உண0&
எ�ேலா0  மனதி�! ேமேலா#கியி94த.. இல#ைக �Bவ.
வ��ைற< ச!பவ#க� ஆ#கா#ேக தைல கா+5 மைறகி�றன. இL
வ��ைறகளி� �ைறகளி� உண0& Dதியான பிரதிபலி�பாக நா!
எைதயாவ. ெச�தாகேவ67! எ�பதி� �B ேநர,ைதE! ேதசிய�
ேபாரா+ட,தி�காக அ0�பணி,த எம�' �Bைமயான உட�பா594த..

 இ4த ேவைளயி� விமானெமா�ைற� '67வ,., தக0�க ேவ67!
எ�ற க9,. எ!மி� பலரா� ��ைவ�க�ப7கிற..

வழைம ேபால இத�கான தயா3�� ேவைலகளி� உடன5யாகேவ
ெசய�பட ஆர!பி,.வி+ேடா!. இத�கான �� நடவ5�ைககைள
ேம�ெகா�வத�காக 'ல�! ேபபி J�ரமணிய�! பலாலியிலி94.
ெகாB!� ெச��! விமான,தி� பயண!ெச�. நிைலைமகைள
அவதானி�ப. என, தG0மானி�க�ப7கிற.. ஒ,திைக ேவைலகெள�லா!
�5வைட4. அவ0க� இ9வ9! ெகாB!பிலி94. தி9!பிவ4.
எ!மிட! நிைலைமகைள விப3,த பி�ன0 '67ெவ5�பி�கான தி+ட!
தG+ட�ப7கிற..

ேபபி J�பிரமணிய! ேநர� '6ைட, தயா3�'! ேவைலகளி�
ஈ7ப7கிறா0. அவ9�' இ�'67ெவ5�ைப நிைறேவ��! ��கிய பணி
வழ#க�ப7கிற.. இேத ேவைள ராகவF! எ!ேமா594தா0. ேபபி
J�பிரமணிய,.ட� இைண,. விமான,தி� ெகாB!�� வைர ராகவF!
பயண!ெச�. விமான,தி� '67ைவ,.வி+7, தி9!�வதாக
ஏ�பாடாகிற..

இ4த �5�க� 'றி,. அைன,. உ��பின0க@!
கல4.ைரயா7கிேறா!. அ4த ேவைளயி� சி#கள ம�க� அதிகமாக�
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பிரயாண! ெச�E! இ4த விமான,தி� அவ0க� 
விமான,ைத வி+7 இற#'வத�' ��ன0 '6ைட ெவ5�கைவ,தா� 
அ�பாவிக� அனியாயமாக இற4.ேபாவா0க� எ�ப. 'றி,. யா9! 
கவைல ெகா�ளவி�ைல. இLேவைளயி� தா� ராகவ� அ�பாவி 
ம�களி� இழ���க� தவி0�க�பட ேவ67! என வாதி7கிறா0. நாF! 
அவ9ட� இைண4. ெகா�கிேற�. எ4த� '�ற�ம�ற அ�பாவிகளி� 
இழ��, தவி0�க�பட ேவ67! எ�� ராகவேனா7 இைண4. நாF! 
ஆ+ேசபி�கிேற�. சா4தF! எம. க9,ேதா7 உட�ப7கிறா0. ெபா.வாக 
அ#கி94த ம�றவ0க�, சி#கள ம�க� ெகா�ல�ப+டா� வ9,த�பட, 
ேதைவயி�ைல எ�ற க9,ைத ��ைவ�கி�றன0. இ�தியி� நாF! 
ராகவF! உ�தியாக வாதி+டதி�, அ�பாவி� ெபா.ம�க� 
விமான,திலி94. இற#கிய பி�ன0 ம+7ேம ேநர�'6ைட ெவ5�க 
ைவ�ப. என �5வாகிற..

(இ�F! வ9!…)

 

ப'தி ஐ4ைத  வாசி�க…

ப'தி நா�ைக வாசி�க..

ப'தி H�ைற வாசி�க..

ப'தி இர6ைட வாசி�க..

ப'தி ஒ�ைற வாசி�க..

           

25 க��"(க$

THOTTA 
Posted on 01/25/2010 at 9:02 pm 

வண�க! Sய0..ெதாடர+7! உ#க� எB,.பணி… ஈழ,தி� 
பி4ைதய வரலாைற , யா0 யாேரா எ�லா! எBதி இ9�கிறா0க�. 
ஆனா�! அதி� எBத�படாத பல ப�க#கைள நG#க� ெசா�லி 
வ9கிறG0க�. இ. வைர உ#க� எB,தி� Hல!…��கியமாக…
தைலவ0 பிரபாகரனி� மீ.! ,�லிக� மீ.! இ94த கைறக�, த�� 
அபி�பிறாய#க� , ச4ேதக#கள க@வ�ப+59�கி�றன… 
நG�க�ப+7வி+டன…உ6ைமைய அறிய த9கி�றைம�' 
என.ந�றிக�. வலிய. வாB!……..எளிய. வ GB!…. நா! தமிழ0 

1.
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எ�லா! 'ைற '�ற! க67 பி5�கா.. ஒ�றா� .ேபாரா5 
ெஜயி�க�ேபாேறாமா…இ�ைல ..அழி4. ேபாக� ேபாேறாமா… 
தைலவ0 பிரபாகர� மீ. த�� ெசா��பவ0க�………………. தவ� 
ெச�யாத மனித0க� ம+7! அ4த ெப6 ( விப<சார) மீ. க� 
எறிE#க� எ6ட வாசக,ைதநிைனவி� ைவE#க� ந6ப0கேள

Reply 
sivarajah 
Posted on 01/26/2010 at 1:24 am 

ஜ�யா எ�ப5 இ9�கி�றG0க�. எ�.எ�.எL.3 இ� இ94.நG#க� 
விலகியபி�� உயி9ட� இ9�கி�றG0களா இ�ைலயா எ�� 
பல9�' ெத3யாம� இ94த... இனிெயா9 எ�ற 
இைணய,தள,தி� நG#க� எB.வதாக என�' ந6ப� ஒ9வ� 
ெசா�னா�. எ�னா� ந!ப �5யவி�ைல,ஆனா� நட4த 
ச!பவ#கைள எB.! ேபா. அ. நG#களாக,தா� இ9�க ேவ67! 
எ�� உண04.ெகா6ேட�. .உ6ைமகைள, .ணி<ச�ட� 
எB.வத�' என. பாரா+7�க�.நா� உ#கள. ப�க,. ஊரான 
'�பிளாைன< ேச04தனா�.ஒபேரா� ேதவனி� உறவின�. ராகவ� 
எ�ற சிவ'மா9ட� ஜLனா ெச�ற� ெகாலிS<சி� ஒ�றாக� 
ப5,தனா�.ேகாவிலி� தG�'ளி�� நட4. ெகா6594தேபா. 
கட&� இ�ைல எ�� ெசா�லி விவாதி�க ப�க,தி� நி�ற 
ெப3யவ0 த!பி அ�ப நG0 சாமியாடாம� தG�'ளிE! 
பா0�ேபாெம�ற&ட� இர67 தர! தG�'ளி,.வி+7 H�றா! 
தடைவE! ராகவ� �ய�<சி�க நா� தா� அவைர, த7,தனா�.

Reply 

2.

thamilmaran 
Posted on 01/26/2010 at 8:58 am 

ஒ9 உைரயி� இ�ெனா9 ேபா0வா� இ�ெனா9 கதானாயக0 
வ9கிறா0 இனிெயா9 விதி ெச�ய.இ#'தா� ேபாரா+ட,தி� �ய� 
ைமய! ெகா�கிற..உண0&�'! அறG&�'மான 
ச4தி��.ெகா4தள G��நிைர4த கடலி� படேகா+5E! படகி� பயண! 
ெச�பவ9! கைரைய, ெதா7வத�'� தம�'� ச6ைடயி+டா� 
எ�னா'!.

Reply 

3.

Vijay_kck 
Posted on 01/26/2010 at 11:48 am 

பிரபாகர� ஒ9 அ�பB�க�ற தைலவ0. இ4த ெதாட0 
�5வைடE! ேபா. தைலவ0 எ,தைகய மாேமைத எ�ப. 
உல'�'� �3E!. வா1க தைலவ0.

Reply 

◦

thurai 
Posted on 01/27/2010 at 9:46 am 

பிரபாகர� த� '7!ப,தி�',தைலவரா அ�ல. 
�லிகளி� இய�க,தி�',தைலவரா? 
தன. சHக,தி� தைலவரா?

ஈழ,தமிழ0களி�' அவ0 தைலவரானா� அவ0 
தமிழ0களி0'� 
கா+5ய வழிெய�ன? அத� விைள&கெள�ன?

■
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அவ3� பி� அவ0 வழிெச�ேவா0 எ,தைன ேப0 
இல#ைகயி� உ�ளா0க�. 
.ைர

Reply 
Majan 
Posted on 01/29/2010 at 5:10 am 

J!மா பிைழ க67 பி5�கிறதிேலேய உ#க�ேநர,ைத 
வ Gண5�காதG0க�. ெவ�றிெபற �ய�பவ0க� 
எ�ேலா9! சி� சி� பி1ைகைள வி+டவ0க�தா�.

Reply 

■

periya Majan 
Posted on 01/29/2010 at 11:55 pm 

.ைர ேக+டதி� ஒ9 பிைழE! இ�ைல… இனி 
பிரபாவி� வழியி�நட�க �5Eமா? பிரபாவி� 
வழி எ�ன? தன�' பி5�கா+கவைர எ�லா! 
ெகா�ற.…இ�� அ. தா� �Bதமிழ9�'! 
எமனாகிய.… 
பிரபாவி� '6ட0கைள யா0 ேக�வி ேக+ப.? 
ேக+டா� நாைள நா�! அேத ேபா� 
“.ேராகியாக” ெகா�ல படலா! 
எ��..எ�ேலா9! பய4. இ94ததாலேய ..அவ� 
இLவள& ஆ+ட! ேபா+டா�… இ�ைலயா??

■

Vijay_kck 
Posted on 01/31/2010 at 5:51 am 

பிரபாகரேனா அ�ல. அவ9ைடய ‘'6ட0கேளா’ 
உ#க@�' எ�ன ெக7த� ெச�தா0க� ந6ப0கேள. 
உ#க� வ G7கைள� ெகா�ைள அ5,தா0களா? இ�ைல 
உ#க� வ G+7� ெப6கைள� க�பழி,தா0களா? 
அவ0க� உ#களிட! ேகாபமாக� ேபசி வி+டா0க�. 
அ,தாேன உ#க� '�ற<சா+7. ச+ட! ஒB#ைக� 
பா.கா�க ேவ65ய காவல0க� எ�ப5 அ�யா 
எ�ேபா.! சா4தமாகேவ ேபசி�ெகா67 இ9�க 
�5E!. அவ0க@! மனித0க�தாேன? இய4திர#க� 
அ�லேவ?நG#க� எ�லா! சி#கள0க� உ#கைள� 
ெகா�றா� Mட ஒ,.�ெகா�வ G0க�. ஆனா� ஒ9 சக 
தமிழ� உ#கைள அதிகார! ெச�வைத ஒ,.�ெகா�ள 
மா+T0க�. இ.தாேன அ�யா உ#க�நிைல�பா7. 
இ.நியாயமானநிைல�பா7தானா அ�யா? ச�� 
சி4திE#க�. 

Reply 

■

thurai 
Posted on 01/31/2010 at 9:34 am 

த� '7!ப,ைத சீ9! சி�ப�மாக 
ைவ,தி9��பவ�

சிற4த '7!ப,தைலவ�.

■
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த� இன,ைத ச3யாக வழிநட,.பவF!, 
அழிவிலி94. 
கா�பவFேம அ4த இன,தி� தைலவனாவ�.

தமி1 ெமாழி ெவறிV+5

ஈழ,தி� தமிழைர சிஙகளL0களி�', 
பலிெகா7,.!, �ல,தி� வாB! 
தமிழ3� பண#கைள� 
பறி,.! 
வாB! அைம�பி�'!

தமிழ3� உ9ைமகளி�'! 
வி7தைல�'! சம�4,மி�ைல.

.ைர

எதி0& 
Posted on 01/26/2010 at 2:35 pm 

M+டணியின3� ஆEத அைம�பாக ஆர!பமானைத, ெசய�ப+டைத 
அழகாக பட! பி5,.� கா+5E�ள G0க�.ேச� படாத கா�க� ம,திய 
'Bவாக� ப3ணமி,த.,ஆர!பேம தவறான. எ�பைத ம�ப5E! 
J+5 நி�கிற..

எ� ேக�விக�.

உமா எ4த� ப�கைல� கழக,தி� ப5,தா0?

‘அவேரா’ தா�'த� சி4தைன யாரா� ��ெமாழிய�ப+ட.?

‘அவேரா’ பயணிக@ட� சிைத�க த�ெகாைலதா3 தயாராக 
இ94தாரா? 
தா�'த� ப�றி அைன,. உ��பின0க@ட� அலJ! உய0 
ஜனநாயக� பார!ப3ய! அ�ேபா. �லிகளிட! இ94ததா?

அ�பாவி ம�க� இழ�� எ�கிற க6ணG0 ராகவனிட!
(பட,.ட�,த5,த எB,.களி� க+7ைரயி� )வ5ய நG#க� உ#க� 
க�ன,ைத .ைட,ததாக ெசா�ல �ய�வ.,நG#க@! அ4த 
அணியா?

“சா4தF! எம. க9,ேதா7 உட�ப7கிறா0.”எ�றதி� சா4தனி� 
உய0 நிைல எ�ன?

“நாF! ராகவF! உ�தியாக வாதி+டதி�” எ�றதி� த�கீக! 
எ�ன?

உ#கள. எதி0கால மா0�க,.�கான தயா0 நிைலயி�தா� இ4த 
வைர& ெதாட#க�ப+டதா?

Reply 

4.

thamilmaran 
Posted on 01/27/2010 at 9:20 am 

ஐயைர 'ழ��வைத வி7,. ��னாைல� க+7வ� ,'�பிழா�,எ�ற 
ஊ0கேள இ�லாம� �ேற அ�ைர�' அ. எ�ப5 இ94த. எ�X 

5.
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ேக�#க� அ�ய0 எB.! வரலா�றG�' அ. அைத வி7,. 
'9�கள G� த!பிதாேன எ�றா� அவ0 இ�ைல எ�றா ெசா�ல� 
ேபாகிறா0.

Reply 
alex.eravi@gmail.com 
Posted on 01/28/2010 at 5:34 am 

ஐ. நாவி� ைவ'4தவாச� ஒலி,த கீத! ெதாட�க! 
��ளிவா��கா� வைர, இ�ப5ேய ெதாட0கிற.…………
இைணய,ைத, இைணய,தி� ெதாட0�கைள �ர+5, �ர+5 
வாசிE#க�, அலJ#க�, ஆராE#க�, ந�லவ�ைற எ7#க�, 
பிைழயானவ�றி�'�கான காரண#கைள ேத7#க�……..�தியேதா0 
ச�தாய,ைத உ9வா�'#க�.

ந�றி!

ேதாழைமEட�,

அெல�( இரவி.

Reply 

6.

அயலவ� 
Posted on 01/29/2010 at 5:52 pm 

எதி0& அவ0கேள! ெபய9�ேக�ற மாதி3 எ�லாவ�ைறE! 
எதி0�காைதE#ேகா இ4தியாைவ ந+�நாடாக ைவ,தி9#க� . 
ேசானக ம�க@ட� சமாதானமாக வாB#க� எ�� எ�லா! 
M�'ரலி7கி�றG0க� ஆனா�, பிரபாகர� M+டணிய9ட� M+7 
ைவ,தைத ஏ� 'ைற ெசா��கி�றG0க� அதி� எ�ன தவைற� 
க6T0க�.ெகாைலப6ணினா� ெகா�ைகமாறினா�,தா� 
ேக�விக� ேக+ க�படேவ67!.

தா�'த� ப�றி “அைன,.” உ��பின0க@ட� அலJ! உய0 
ஜனநாயக� பார!ப3ய! பா.கா��� காரண#க@�காக ெக3�லா 
அைம�பான �லிகளிட! 
இ94தி9�க,ேதைவயி�ைல எ�ேற நா� க9.கி�ேற�. 
தா�'த�நட,.! உ��பின0க@ட� ம+7ேம கல4ேதாசி,தா� அ. 
ேபா.மானேத. 
உமா எ#' ப5,தா�! நம�ெக�ன அL0 நா+5��' எ�ன ெச�தா0 
எ�ேற ேக+ �க�படேவ67!. தன. நில அளைவயாள0 பதவிைய 
வி7,. வி7தைல�காக ேபாராட விைர4தா0 ஆனா� Lழிதா� 
அவ9�' விைனயாகிவி+ட..

அ�பாவி ம�களி� இழ�� ப�றி ராகவ�,ஐய0 விவாதி,தா0களா 
எ�� ஆ<ச3ய�ப7வதாக 
ெத3கி�ற..ஐயைர�ப�றி,அவ3�ேந0ைமய�ப�றி 
�லி,�ள+,எ�.எL.எ�.3 இ� இ94தவ0களிட! ேக+7�பா9#க� 
ெத3E!

ராகவ� H�� தடைவ அதி0�தியான சில ச!பவ#களினா� 
இய�க,தி� இ94. விலகியதாக கன5ய தமி1 
வாெனாலிெயா�றி��'� ேப+5ெகா7,தி94தா0.அதி� 
பா65பஜா0 ச!பவ�! த�ைன�பாதி,ததா� இய�க,ைத வி+7 
விலகியதாக&! 1983 இன�கலவர,தி� தா�க!(அ�பாவி ம�களி� 
இழ��) மீ67! த�ைன இய�க,தி� இைணயைவ,ததாக� 

7.
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'றி�பி+594தா0., (�லி இய�க! பிள&பட�காரண! 
ஐய9!,நாகராஜா&! என&! அவ0கைள<சி,திரவைத ெச�. 
இய�க,தி� ெகா�ைக�கிண#க பிரபாகர� ெகா�ல, 
.5,ததாக&! ராகவ� தா� ஈ.ப.ீஆ0.எ�.ப,மனாபா&ட� கைத,. 
அL0கைள�கா�பா�றியதாக கைதக� உலாவிய. இதைன ஐய0தா� 
உ�தி�ப7,தேவ67!.)

ஆர!பகால உ��பின0களி� ரா! எ�� Mற�ப7! இ�Fெமா9 
ஐய9! .அ,.ட� வி<J&!,ேசா+ பாலா&! ெவளினா+5�,தா� 
இ9�கி�றா0க�.ப+ட6ணா உயி9ட� இ9�பதாக 
எBதியி94ேத� .ஆனா� பாவ! அவ0 எ�ேபாேதா மன�ைட4. 
இ4தியாவி� த��ெகாைல ெச�. ெகா6டாரா! .'மண� 
�லிகளா� ெகா�ல�ப+7வி+டா0.தமிழர#க! ரயாகரFட� 
'மணF! �லிகளி� சிைறயி� சிைறைவ�க�ப+594ததாக 
ரயாவி� இண,தள,தி� இ9�கி�ற..

Reply 
kitcha 
Posted on 01/30/2010 at 1:07 pm 

ஐயைர எBதவி7#ேகா எதி0வி� தி6ைண�ேப<J�' பதி� 
ெசா�னைதவி7,.

Reply 

◦

எதி0& 
Posted on 01/29/2010 at 10:51 pm 

எ� ேக�விக� எBதினைர ேநா�கிய..அதி� வ9கி�ற 
�ர6கைள,ெம��பா7கைள ப�றிய..அயலாவனாக இ9�கிற ஒேர 
காரண,தி�காக எ� காைத 'ைடய �ைனகிறி0க�.ெத3யாத 
விடய#களி� H�ைக Yைழ�கிறைத தவி0�ப. ந�ல..ேம�! 
யா9 யா9�' ந�சா+சி� ப,திர! வழ#'வ.,யாராவ. 
ேக+டா0களா? அ,.ட� “எ#க�ப� 'தி9�'� இ�ைல” எ�� 
விB4த5,. ெசா�கிறி0க�.தமி1 உ#க� தைல �ைறைய சி4தி�க 
த7�கிறதா? எதி0��! எதி0&! ஒேர அ0,த�ப+டதான உ#க� 
அறி&! ேக�வி< ெசவிதானா?மீ67! ெசா�கிேற�. அயலாவனாக 
இ9,த�,எ� அ7�கைள�'� வ9வத�க�ல. 
ந�றி.

Reply 

8.

அயலவ� 
Posted on 01/30/2010 at 10:30 pm 

எதி0& அவ0கேள உ#க� ேக�விக� எBதியவ3ட! 
ேக+க�பப+ட.தா� எ�பதி� என�' எ�ளள&! 
ச4ேதகமி�ைல.ஆனா� அதி� வ9! �ர6க@�'� H�ைக 
Yைழ�கிற உ3ைம என�' இ�ைலயா? சா! 65 எ�பதா�,தா� 
எ�Fட� ெந9�பாக இ9�கி�றG0க� ேபா�,ெத3கி�ற.. 

ஆர!பகால இய�க உ��பின0களி� பல0 இ�F! உயி9ட� 
தா� இ9�கி�றன0.ஆனா� அவ0க� இய�க,தி� நட4த 
ச!பவ#கைள<ெசா��வத�ேகா அ�ல. அதைன 
எB.வ,�ேகா .ணியவி�ைல.இ�ேபா. தா� 
ராகவF!,ஐய9! ெதாட#கியி9�கி�றா0க�.அதைன 
அவமதி,ததா�,தா� நா� ஆத#க�ப7கி�ேற�.உ6ைமக�� 

◦
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Mறேவா,எBதேவா �ைன4தவ0க@�' ஆதரவாக 
இ9�கேவ67! அவ0கைள அவமதி�க�Mடா. எ�பேத என. 
எ6ண!.ேக�விக� க+டாய! 
ேக+க�படேவ67!.ேகலி�கிடமா�'வைத, தவி0,. அைவ 
நியாயமானதாக,ம�றவைர மன உைள<ச��' உ�ளா�காம� 
இ9�ப.தா� ந�ல. எ�ப. என. க9,..எம.ேபாரா+ட 
வரலா�றி� உ6ைமகைள எBதிய,எBத�ைன4த 
�(பராசாைவ, தவி04த 
('றி�பாக சிவச6�கH0,தி எ�ற 
J4தர!,சபாலி#க!,தின�ரJ அ��த�,�தியேதா0 உலக! 
ேகாவி4த� எ�ற ேகசவ�,சிவரா! எ�ற தார�கி) யாவ9! 
ெகாைலெச�ய�ப+ட 
ேகார#களாகேவயி9�கி�றன.சபாலி#க,தி� ெகாைல�'� 
பி��பா7 தாயக! இதB�' தார�கிெய�ற சிவரா! எBதிய 
ெசLவியி� ஐயைரE! ராகவைனE! ம&ன! கா�பதாக� 
'ைற�ப+594தா0 அவ3� ஆ,மா சா4தியைடயவாவ. எBத 
வி7#கள.( http://www.thenee.com/html/010509-4.html 
)

தைலவ� எ�றா� அவF�' சில கைடைமக� இ9�கி�றன 
அ.&! ஒ9நா++��ேகா அ�ல. இன,தி�ேகா தைலவ� 
எ�றா� பல தியாக#க� ெச�யேவ65ய ப6� அவ0களிட! 
இ9�கேவ67!.ஆனா� அவ0க� இற4.வி+டா� அவ0 வி+ட 
தவ�கைள ஆராயலா! ேகவல�ப7,.வ.! 
கி6ட�ெச�வ.! ேதைவய�ற விடய! பாவ! அவ0கைள 
வி+7வி7#க�.. ….. 

ஐய3� ஐ4தாவ. பாக,தி� எ(.தமிழவ� எ�பவ0 
ந6ப0கேள! எதி0கால,ைத� தி+டமி+7� ெகா�வ+க�கான 
நிக1கால உைரயாடைல ைகயா@! வைகயிலான அரசிய� 
விவாத#களி� ஈ7படலாேம? 
என என. �ைனெபயைரE! பதி4தி94தா0 அதனா�,தா� 
எதி0ைவ, ெத3&ெச�ேத� த�பாகிவி+ட..Z.! வா.! 
ேவதைனத9! எனேவ எதி0& அவ0கேள இனிநா� உ#க� 
அ7�ப5ெய�ன ��ற,தி�! மிதி�கமா+ேட� .அ��ட� 
அயலவ�.

Reply 
rathan 
Posted on 01/30/2010 at 10:31 pm 

அ4க ஆைள �Bசா எBத வி7#ேகா�பா.

தய& ெச�. ெபய0க@ட� ம+7ம�லாம� எ�ேலாைரE! ப�றிய 
ஒ9 பி�ணணிையE! எதி0பா0�கி�ேறா!.(ஊ0,ப5,த ப�ளி�Mட! 
ேபா�றைவ)

Reply 

9.

thamilmaran 
Posted on 01/31/2010 at 8:35 am 

க9,.! எதி0க9,.! இய�பான.தா� ஒ9வைர ஒ9வ0 
காய��7,தா. க9,.�கைல வாE#க�.

Reply 

10.
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thamilmaran 
Posted on 01/31/2010 at 10:30 am 

தமிழ� தமிழைன அதிகார! ெச�வைத ஒ,.� ெகா�ள மா+ேடா! 
உ6ைமதா� விஜ�.மேலசியாவி� தமி1ச#க#க� இ9�'! அத� 
அதிகார! மைலயாள Gக� ெத�#க3ட! இ9�'!.தமி1< சினிமாவி� 
ேகாேலா<Jப0க� எ�ேலா9ேம பிற ெமாழியாழ0கேல..கம� த� 
அ!பதாவ. திைர வா1ைவ ெகா6டா5னா0 Mடநி�றவ0க� 
தமி1ேர இ�ைல.

Reply 

11.

எதி0& 
Posted on 01/31/2010 at 3:58 pm 

இ#ேக நா� வாத,தி�ேகா,விவாத,தி�ேகா வரவி�ைல. 
வாசி�கி�ற ேபா.,வ9கி�ற ஐய#கைள 
வினா�களாக&!,விபர#கைள ெவளிவர� ப6[கிற 
�ைறயி�தா� எ� க9,.க� அைம4தன. 
�த� பாக,தி� 'ல,தி� பட! வி7ப+ட,தி� ேநா�க! எ�ன 
எ�பைத எB.னேரா,இைண��காரேரா இ��வைர 
ெதளி&ப7,தவி�ைல. 
ஆமாR சாமிகளாக இ9�கிற க9,தாட�கார0க@!,தனிமனித .தி 
பா7கிற ெசா�லாட�கார0க@! சHக எதி3களாக இல'வி� மாறி� 
ேபாகிற. ஆ6டா67 காலமா� நட4. ெகா6ேட ேபாகிற..ம��! 
தவறான தர&க� ேம� எBத�ப7! க+7ைரயி� ந!பக,த�ைம 
ேக�வி�'3யதா�'வ. எ�கிற நைட�ைற ஒ9 ந�ல வாசகF�' 
உ3யேத.தி9+7< ெச�திக� ெகா+7! 
ேபராசி3யராகேவா,வத4திகளி� வா1& நட,.! அயலவனாகேவா 
நானி�ைல.ஐய3� க+ைட விரைல ேக+7 நா� 
க9,ெதBதவி�ைல எ�பைதE!, தி6ைண� ேப<J எ�ன. 
அ�லைதE! ‘எBதவி7#ேகா�க� �34. ெகா�ள+7!.

Reply 

12.

vaasan 
Posted on 02/01/2010 at 9:27 am 

எ� ேக�வி கலாவதியி� பட! ஏ� ேபாட�படவி�ைல.நா� தனிநப0 
.தி பா7பவ� எ�� நிைன�கேவ6டா!. ஏென6டா� கலாவதி 
'7!ப! '+5ேயாைட இ9�கிறா0.அ�ப அவ0 தனியா� 
இ�ைல,தாேன.

Reply 

13.

நானி�ைல 
Posted on 02/01/2010 at 9:57 am 

'ல! ெனா4. \லா இ3�கிரா0.ேவைல ேத5 அைலயிரா0 .னா� 
எB.கிர தமி1 ெமாழிE! தி95ய. தா�.கீேழ உ�ள.! 
தி95ய.தா�.'ல! அவ0க� தைலவ0 இ�ைலெய�பைத 
ம�க@�', ெத3வி�க ேவ67! எ�பைத வி9!பினா0. தா� 
ேநசி,த தமிழின! ேநசி,த தைலவ� இ�ைலெய�பைத உண04. 
அ7,த க+ட,தி�' தமிழின! த�ைன தயா0ப7,த ேவ67! 
எ�பைத வி9!பினா0. அதனா� ெந5யவ� 'Bவினரா� 
தா�க�ப+7 ெபா��பிலி94. நG�க�ப+7 .ேராகியா�க�ப+டா0. 
தமிழGழவி7தைல�ேபாரா+ட,த￼�0 /> ? 
��காக த�ைன தன. வா1ைவ 'ல! அவ0க� இழ4த. ம+7ம�றி 

14.
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'7!ப,ைத�Mட வி9!பா. தமிழGழ! எ�ற ேதச உ9வா�க,.�' 
உைழ,த உ�னதமானவ0க@� 'ல! அவ0க@! ஒ9வ0. ஆனா� 
வியாபா3க� அவைர� கட�காரனா�கிவி+7 பதவிகைள ம+7! 
ெப���ெகா67�ள..http://live.athirady.org/wp-
content/uploads/2007/05/ltteswisskulam.jpg

Reply 
thamilmaran 
Posted on 02/01/2010 at 10:09 am 

இ�F!நா#க� 'ழ4தைத� பி�ைல ேபாலேவ 
இ9�கிற!.ெகாமி�( �,தக#க� ப5�கிற வயதாநம�'? 
அ!�லிமாமா ேத7வத�'ேநர! இ#'நம�' கிைட�கிறதா எ�ன?
எ�லா! 'ழ4ைத� பி�ைல,தனமா� கிட�கிற. வாச�.

Reply 

15.

thamilmaran 
Posted on 02/01/2010 at 10:11 am 

னானி�ைலெநSைச ெதா+7 வி+T0க�.

Reply 

16.

Murali 
Posted on 02/04/2010 at 12:12 pm 

இ. ஐய9�கான தனிமட� இதைன இைணய,தி� 
பதிவிட,ேதைவயி�ைல. இதைன ஐய3� கவன,தி�' 
ெகா67வ4தா� ச3 ந�றி

ஐய0 அவ0க@�' வண�க! 
நG#க� வரலா� எB.கி�றG0க� ந�ல. சில விடய,ைத உ#க� 
கவன,தி�' ெகா67 வ9கி�ேற�. 1975களி� ��தா�சா 
விமான�கட,தலி� ச!ப4த� ப+ட ெப6 அ4திேராயா Jைகலா எ�ற 
ேபாராளி ேநா0ேவ நா+5� தRச! அைட4தி94த ெபாB. 
அவ9ைடய அைடயாள,ைத அறி4. அவ0மீ. வழ�', 
ெதாடர�ப+7 ேஜ0ம� சிைறயி� த6டைனைய அFபவி,தா0. 
இனி விடய,தி�' வ9கி�ேற� வரலா� எB.கி�ற ேபா. 
உயி9ட� இ9�'! நப0க@�' ஏ�ப7! ச+ட�பிர<சைனைய 
கவன,தி� ெகா�கி�றG0களா? ஒ�ைற� கவனிE#க� எதி3 
விளி��ட� இ9�கி�றா�. எ�லாவ�ைறE! கவனி,.� 
ெகா67தா� இ9�கி�றா�. உ#க� எB,. ேபபி J�பிரமணிய! 
ேபா�ற ேபாராளிக@�' அவ0களி� கட4தகால< ெசய�பா+5னா� 
இ��! சி��கைள ( கைடசிவைரயி� �லிகளி� இ94தா0 எ�ப. 
இவ0ம+5� நிைலமா�கி�ற.) ஏ�ப7,.! எ�பைதE! 
கவன,தி� ெகா�ள ேவ67!. ேபபிைய� ேபால பல0 உயி9ட� 
பல0 உ�ளாத அறிய �5கி�ற ேவைளயி� எ4த� கால,தி� உ#க� 
வா�'டHல,ைத அவ0க� ஒLெவா9வ9�' எதிராக 
பய�7,.வா� எ�ப. வரலா�தா� தG0மானி�'!. இைவ 
ேபாரா+ட ெசய�பா7க@ட� ச!மப4த� ப+டதா'!. இ4த� 
க9,ைத த#க� கவன,திற' ெகா67வர நிைன,ேத� 
ெகா67வ4ேத�. 
ந�றி

Reply 

17.
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