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அ*ேரா விமான� தா,த-,� தி�டமி.கி�ற அளவி0 எம, ம�தியி� ந�பி,ைக2� உ3தி2� 

ேவ$வி�45(த�. ஏேதா ெப'ய தா,தைல  நட�தி 74,க� ேபாகிேறா� எ�ற பய உணெவ�லா� எ�மிட� 

இ5,கவி�ைல. கட(� ெச�ற ஒ5 வ5ட�தி;� எம� இரா<வ� தா,த�களி� ெவ0றி2�, இய,கதி;� 

ஏ0ப�45(த ஒ!=கைம��� நா� றி�பிட�த,க பிரதான அைம�பாக வள$>சியைட(� ெகா?45,கிேறா� 

எ�ற உண$ைவ ஏ0ப.�தியி5(த�.

பிரபாகரன� ேநா,க7� அத� வழி எம� ேநா,க7� ஒ5 பலமான இரா<வ, ! ஒ�ைற, 

க�4யைம��,ெகா�வேத. தமிழ$ வி.தைல, @�டணியி� அரசியைல நா=க� ேபா�மானதாக 

எ?ணியி5(ேதா�.

ெப5(திரளான ம,கைள, அைம�� மய�ப.�தி, க�சிைய2� ஏ� இரா<வ அைம�ைப2� @ட அ(த ம,களி� 

பல�திலி5(� உ5வா,� ேபாரா�ட=க� ம�.ேம உலக�தி� ெவ0றியைட(தி5,கி�றன என அ�ேபாெத�லா� 

நா� அறி(தி5,கவி�ைல.

இ(த வைகயி� கட(த கால இரா<வ� தா,த�களி� ெவ0றிைய2�, அரச பைடகளி� இழ��,கைள2� ம�.� 

ைவ��,ெகா?. நா� கணி�பிட�த,க வள$>சியைட(�வி�டதாகேவ எ?ணி� ெப5மிதமைடகிேறா�.

ஈேரா� அைம�பின5, இ=கிலா(திலி5(த அவ$களி� உ3�பின$க� வழியாக� பால�தAன வி.தைல 

இய,க��ட� ெந5=கிய ெதாட$பி5(த� ம�.ம�றி அ*விய,க�திட� பயி0சி ெப3� வசதிகைள2� 

ெகா?45(தன$. ெகாைலெசBய�ப�ட ப0ண�திCடாக ஈேரா� இய,க��டனான ெதாட$�க� 

வ-வைட(தி5(தைம றி�� 7�னேம பதி(��ேள�.

தமிழAழ வி.தைல� �லிகளி� இரா<வ நடவ4,ைககளி� மீ� மதி��ைவ�தி5(த ஈேரா� அைம�பின$, எம� 

இ5 உ3�பின$கE,� பால�தAன வி.தைல இய,க�திட� பயி0சி நடவ4,ைககைள ஒ!= ெசBகி�றன$.

உமாமேக�வர;� வி>F�� பயி0சி ெப3வத0காக� 

பால�தAன� ெச�வதாக� தA$மானி,க�ப.கிற�. ஏற,ைறய 

G�3 மாத=க� வைரயான பயி0சி, அவ$க� அ= 

ெச�கி�றன$.

உமாமேக�வர;� இ=கிலா(திலி5(� எ�ேமா. வ(� 

இைண(�ெகா?ட வி>F எ�ற வி>ேவ�வர;� 

எ�ம�தியிலி5(த ஆ=கில� சரளமாக� ேபச,@4யவ$க�. 

இவ$க� தவிர, ெகா!�பிலி5(� வ(� எ�ேமா. 

இைண(தி5(த சா(த� எ�பவ5� சரளமாக ஆ=கில� ேபச 

வ�லவ$. இவIடாகேவ பிரபாகர� ஆ2த=க� ெதாட$பான 

ஆ=கில� ��தக=கைள வாசி�ப�?..

உமா மேக�வர� பால�தAன வி.தைல இய,க�தி� 

பயி0சி,> ெச�ற ேவைளயி�, தமிழ$ வி.தைல, 

@�டணியின$ ஊடாக கிKபாவி� நைடெப0ற உலக இைளஞ$ 

மாநா�4� கல(� ெகா�E� வாB�� ஏ0ப.கிற�. இ(த 

ேவைளயி� சா(த� கிKபாவி0> ெச�வதாக� 

தA$மானி,க�ப.கிற�. இவைர� தவிர ேவ3 ஆ=கில� 

ேபச,@4யவ$க� இ�லாத நிைலயி�, சா(த;ட� எம� ஆதர� ம�ட�தி� ெசய0ப�ட ேவெறா5வ5� அ= 

அ;�ப�ப.கிறா$.

இ3தியாக தமிழAழ வி.தைல� �லிக� சா$பி� இ5வ5�, தமிழ$ வி.தைல, @�டணியி� சா$பி� இ5வ5மாக 

நா�ேப5� கிKபா ெச�கி�றன$.

இவ$க� கிKபா ெச�ற��, பால�தAன�தி� எம� உ3�பின$கேளா. பயி0சிெய.��, ெகா?45(த ஈேரா� 

அைம�பின5ட� ஏ0ப�ட சி,க�க� காரணமாக வி>F பயி0சிைய 74,காமேல தி5�பிவி.கிறா$. உமா 

மேக�வர� தன� கால எ�ைல,� வழ=க�ப�ட பயி0சிகைள 74��,ெகா?. பி�னதாக நா. தி5��கிறா$.

இவ$க� தி5�பிய சில கால=களி;�ேளேய எம� ம�திய !, 

@�ட� நைடெப3கிற�. அ= பால�தAனிய வி.தைல இய,க�தி� 

வி>F ம03� உமாமேக�வர� ஆகிேயா'� அ;பவ=கைள� பகி$(� 

ெகா�கிேறா�. சில நா�களி� எம� இய,க நடவ4,ைகக� பர(� ப�ட 

ம,களி� ஆதரைவ2� எதி$பா$�ைப2� உ�வா=க ேவ?4ய நிைல 

ஏ0ப.கிற�. அைம�பி0கான அதிகார ம�ட�திலான ேப>F,க�, ேவ3 

அைம��,கEடனான ெதாட$�க�, அ�னிய நா�.� Mதரக=கEடனான 

ெதாட$�க� ேபா�ற அைன��� எ�ம� ேவைல�பணிகைள 

அதிக',கி�றன. இ(த ேவைளயி� எம, ம�தியி� ஆ=கில� ேபச� 

ெத'(தவ5� ஏ0கனேவ அகதிக� மீ� 4ேய0ற� ேபா�ற 

ேவைலகளி� ஈ.ப�டவ5�, தமிழ$ வி.தைல, @�டணியி� இைளஞ$ 

அைம�பான ெகா!�� இைளஞ$ ேபரைவயி� ெசயலாள5மான உமா 

மேக�வரனி� ேவைல�ப! அதிக',கி�ற�.

ஏ0கனேவ இைளஞ$ ேபரைவயி� ெசயலாள$ எ�ற வைகயி� 

அறிய�ப�டவராக��, எ�ைம விட அதிகமான ெதாட$�கைள, 

ெகா?45(தவ5மான உமா மேக�வரைன தமிழAழ வி.�ைல� �லிகளி� தைலவராக நியமி,கலா� என 

பிரபாகர� தன� க5�ைத 7� ைவ,கிறா$.

உமா மேக�வர� அைத ம3,கவி�ைல. நா=க� அைனவ5� அதைன ஏ03,ெகா�கிேறா�. இ3தியி� நம� 

இய,க�தி� 7தலாவ� தைலவராக உமா மேக�வர� நியமி,க�ப.கிறா$. அரசிய�Nதியான ச�ட�தி0 

உ�ப�ட ேவைலகைள 7�ென.,க அரசா� ேதட�படாத ஒ5வ'� பிரச�ன� ேதைவ�ப�ட�. இ(த வைகயி� 

உமாமேக�வர� இ�வைர அரசா� ேதட�படாத நிைலயி� இ5(ததா� இவைர� தைலவராக நியமி�ப� 

நியாயமான� என அைனவ5� க5தின$.
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உமாமேக�வர� ஒ5 க4ன உைழ�பாளி. வ'��,ெகா?ட ேவைலய> ெசB� 74,� வைர ஓBவதி�ைல. 

சிறிய ெதாைக� பண�தி0� கண, ைவ��,ெகா�E� ேந$ைம அவ'டமி5(த�. நி$வாக ஒ!=� திறைம2� 

பைட�தவ$.

உமாமேக�வர� தைலவராக நியமி,க�ப�45(தா-� பிரபாகரனி� ஆEைமதா� காண�ப�ட�. எம� !வி� 

அதிகார� மி,கவராக பிரபாகரேன இ5(தா$.

இ*ேவைளயி�, கனகர�தின� தனி நா�., ேகா',ைகைய 7�ைவ�த தமிழ$ வி.தைல, @�டணியி� சா$பி� 

இர�ைட உ3�பின$ ெதாதியான ெபா��வி� அ�பாைற மாவ�ட�தி� ேபா�4யி.கிறா$. 23990 வா,கைள� 

ெப03 கனகர�தின� பாராEம�ற�தி0� ெத'�>Bய�ப.கிறா$. தனி� தமிழAழ�தி0கான பிர>சார� 

ேம0ெகா?ேட கனகர�தின� வா,கைள� ெப03,ெகா�கிறா$. 4ச�ப$ மாத� 19� திகதி ெடBலி நிK� 

ப�தி'ைகயி� ேஜ.ஆ$.ெஜயவ$�தனா மீ� தா� ஆ%(த ந�பி,ைக ைவ�தி5�பதாக��, அவ$ தமி% ம,களி0 நAதி 
வழ=வா$ எ�3�, தவிர, கிழ, ம,க� தமிழ$ வி.தைல, @�டணி, வா,களி�த ேபா��, தனி� தமி% 

நா�ைட வி5�பவி�ைல எ�3� இ(த, காரண=களா� அவ$ K.எ�.பி க�சியி� இைண(� ெகா�வதாக�� 

ெத'வி,கிறா$.

ம3 நாேள அமி$தலி=க�தி� அறி,ைக ெவளியாகிற�. கனகர�தின� தமிழின�ைத, 

கா�4,ெகா.�த �ேராகி எ�கிற� அ(த அறி,ைக. இவ0ைறெய�ல� பா$��,ெகா?45(த 

உண$>சி மய�ப�ட இைளஞ$களான நா�, கனகர�தின� உயி$வாழ, @டா� எ�ற 74பி0 

வ5கிேறா�.

உமா மேக�வர;, ந� பழ,க�ப�ட ெகா!�பி� ைவ�ேத கனகர�தின� ெகாைல 

7ய0சி ேம0ெகா�ள�ப.கிற�. கனகர�தின� ெகாைல ெவ0றியளி,காத ஒ5 

ச�பவமாயி;� நா�4� தைலநக'�, ேஜ.ஆ$ அரசி� இரா<வ�தி� இ5��,கர=க� 

இ3கியி5(த ெகா!�பி� ந.�பதியி� ைவ�� ேம0ெகா�ள�ப�ட இ(த, ெகாைல 7ய0சி 
G! நா�ைட2ேம அதி$>சி,�ளா,கியி5(த�. ஜனவ' மாத� 26 ஆ� திகதி 1978 ஆ� 

ஆ?. நிக%(த இ(த� ெகாைல 7ய0சி இல=ைகயி� இதய� பதியி� தமிழAழ வி.தைல� 

�லிக� நிக%�திய 7த� தா,த�.

பிரபாகர�, உமா மேக�வர�, ெச�ல,கிளி ஆகிய Gவ5� ேநர4யாக கள�தி� நி�3 நிக%�திய இ(த� தா,த� 

7!ைமயான ெவ0றியளிகாம� ெவ3மேன ெகாைல 7ய0சி எ�ற அ4�பைடயி� 74(த�.

மிக, கவனமான தயா'�� ேவைலகளி� ஈ.ப�ட உமா மேக�வர;� பிரபாகர;�, ெச�ல,கிளி2� 

கனகர�தின� அவர� ெகா!�� இ��ல�திலி5(� ெமB� பா�காவல$கேளா. காைர ேநா,கி> ெச�-� ேபா�, 

��பாகியா� F.கிறா$க�.

உமா மேக�வர�, பிரபாகர�, ெச�ல,கிளி ஆகிய Gவ5ேம ைக� ��பா,கி ைவ�தி5(தன$. உமாமேக�வர� 

கனகர�தின�தி0 7�னா� ெச�ற�� அவைர கனகர�தின� அைடயாள� க?.ெகா�கிறா$. ெகா!�� 

இைளஞ$ ேபரைவயி� ெசயலாளராகவி5(த உமாமேக�வர� கனகர�தின�தி0 7�னேம அறிய�ப�டவ$. 

உமாமேக�வரைன, க?ட�� கனகர�தின� எ�ப4 இ5,கிறA$ த�பி எ�கிறா$. உடேன உமாமேக�வர� 

�ேராகிைய> F�.�த�E=ேகாடா எ�3 ச�தமி�டவாேற கனகர�தின�ைத ேநா,கி> F.கிறா$.

பி�னதாக� பிரபாகர;� கனகர�தின�ைத ேநா,கி றிைவ��> F.கிறா$. அவ$க� 

இ5வ'� ?.கEேம தவறிவி.கி�றன. இ(த ேவைளயி� உமா மேக�வர;� 

பிரபாகர;� எதி$ எதி$� திைசகளிலி5(� தா,த� நட�தியதா�, உமா மேக�வரனி� 

?. பிரபாகர;, அ5காைமயி� ெச�றதா� அவ$ அ= மயி'ைழயி� உயி$ த�பிய 

ச�பவ�ைத2� நா=க� பி�னதாக அறி(� ெகா?ேடா�. இவ$க� இ5வ'ன� றிக� 

தவறிவிட ெச�ல,கிளியி� ��பா,கியிலி5(� பாB(த ?. தா� கனகர�தின�ைத, 

காய�ப.�திய�.

ஒ5 ��பா,கி, ?. அவைர ேநா,கி� பாBகிற�. ?.ப�ட காய�ேதா. அவ$ 

ம5��வ மைனைய ேநா,கி எ.��>ெச�ல�ப.கிறா$. அ= அவசர சிகி>ைசயி� பி�ன$ 

அவ$ உயி$த�பிவி.கிறா$. ஆனா� ��பா,கி> V�4� தா,க�தினா� G�3 மாத=களி� 

பி�ன$ கனகர�தின� உயி'ழ(�வி.கிறா$.

ெபா��வி� ெதாதியி� தமிழ$ வி.தைல, @�டணி� பாராEம�ற உ3�பினரான 

கனகர�தின� ெகாைல 7ய0சி இட� ெப0ற பி�ன$ தா� உமா மேக�வர� ேதட�ப�டவராகி�றா$. அவ5� 

இ�ேபா� 7! ேநரமாக எ�ேமா. வட,கிலி5(ேத இய,க நடவ4,ைககளி� ஈ.ப.கிறா$.

ெச�ல,கிளி, உமா மேக�வர�, பிரபாகர� ஆகிேயா$ தவிர ெகா!�பி� ேவைல பா$��,ெகா?45(த எம� 

ம�திய ! உ3�பின$களி� ஒ5வரான நாகராஜா�� இ, ெகாைல 7ய0சி,கான தயா'�� ேவைலகளி� 

ஈ.ப�45(தா$. ேபா,வர�� ஒ!=, த=மிட வசதிக� ேபா�ற பல நடவ4,ைககைள நாகராஜாேவ 

7�னி�3 கவனி��,ெகா?டா$.

பிரபா, உமா ம03� ெச�ல,கிளி Gவ5� கனகர�தின�தி� இ5�பிட� ேநா,கி> ெச�-� ேவைளயி�, ெபாW� 

ேமா�ப நாBகளி� ேத.தலிலி5(� த��வத0காக காகித� ஒ�றி� மிள F0றி, ெகா?. ெச�றன$. மிள M� 

F0றிய காகித� ெகா!��� காவ��ைறயிட7�, உள�� �ைறயிட7� அக�ப�.வி.கிற�. அ(த, காகித� 

நாகராஜாவி� த=மிட�தி� அ>ச4,க� ப�45(த�. இதைன அவதானி�த ெபாWசா$, நாகராஜாைவ 

விசாரைண, உ�ப.�தி அவ5ட� ெகாைல7ய0சி, இ5(த ெதாட$ைப, ெத'(�ெகா�கி�றன$.

இ(த விசாரைணகளி� 7,கிய ப= வகி�தவ$ 7�னேம �ைரய�பா ெகாைல வழகி� பிரதான அதிகா'யாக> 

ெசய0ப�ட ப�தியா�பி�ைள. நாகராஜாைவ சி�திரவைத ெசB� விசாரணகைள ேம0ெகா?டதி� 

தவி$,கவியலாதவா3 அவ$ சில தகவ�கைள> ெசா�லேவ?4ய நிைல, உ�ப.�த�ப.கிறா$. இ(த 

ேவைளயி�, அவ$ எம� ப?ைணக� றி�ேதா, எம� ஏைனய 7,கிய நிைலக� றி�ேதா எ(த� தகவ�கைள2� 

வழ=கவி�ைல. ஏ0கனேவ ேவ3 வழிகளி� உமா மேக�வர;, ெகாைல7ய0சிேயா. இ5(த ெதாட$ைப 

உள���ைற அறி(தி5(ததா�, நாகராஜா, உமா மேக�வர� மீேத எ�லா� பழிைய2� Fம��கிறா$.

இத� பி�ன$ நாகராஜாைவ2� அைழ��,ெகா?. ப�தியா�பி�ைள உமா மேக�வரனி� க�.வ� 

இ�ல�தி0> ெச�கிறா$. நாகராஜா�� உமாமேக�வரைன, அைடயாள� கா�.வதாக ஒ��,ெகா�கிறா$. மிக 

நA?ட ேநர� பிரயாண�தி� பி�ன$, ப��தியா� பி�ைளயி� ெபாW� வாகன�திேலேய உமா மேக�வரனி� 

இ�ைல�ைத அைடகி�றன$. �ைரய�பா ெகாைலவழ,கி� ச(ேதக�தி� ேப'� ைக� ெசBய�ப�டவ$கE� 

நாகராஜா�� ஒ5வ$ எ�பதா� ப�தியா�பி�ைள2ட� இவ$ சரளமாக� ேபச,@4ய நிைல இ5(த�. வழி ெந.க 

ப�தியா�பி�ைள2ட� ேபசி,ெகா?. வ(த நாகராஜாவி0 உமா மேக�வர� வ A�4� த=கியி5,க மா�டா$ 

எ�ப�� ெத'2�. அ=ேக க�.வைன அைட(த��, ெபாWைச, க?டா� உமா மேக�வர� த�பி ஓ4வி.வா$ 

எ�3�, ப�தியா� பி�ைளைய ெவளிேய நி0மா3�, தா� உ�ேள ெச�3 அவைர� த(திரமாக அைழ�� 

வ5வதாக�� ப�தியா�பி�ைளயிட� @றி அவைர2� ச�மதி,க ைவ,கிறா$.

இத0 ப�தியா�பி�ைள ச�மத� ெத'வி,கேவ நாகராஜா உமா மேக�வர� வ A�4;� ெச�3, வ A�4� 

பி�பதியா� த�பிேயா4வி.கிறா$. இ(த� �ணிகரமான நடவ4,ைகயா� அ=கி5(� த�பிய நாகராஜா, 

ப?ைணகளிலி5(த எ�ைம ேநா,கி வ(� எ�ேமா. மீ?.� இைண(� ெகா�கிறா$. இ(த> ச�பவ�தி� பி�ன$, 

நாகராஜா�� ேதட�ப.பவ$க� ப�4யலி� இைண(� ெகா�கிறா$க�.

(இ�;�வ5�…)

பதி  ஆைற  வாசி,க…

பதி ஐ(ைத  வாசி,க…
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பதி நா�ைக வாசி,க..

பதி G�ைற வாசி,க..

பதி இர?ைட வாசி,க..

பதி ஒ�ைற வாசி,க..

125 Comments

Posted on 02/10/2010 at 9:26 am 

ப�தியா� பி�ைல எ(த ஊெர�Y அறA(தவ$க� ெசா�ல மா�Z$களா?

Reply  

Posted on 02/12/2010 at 10:12 pm 

Bastiampillai is from Anaikkottai.

Reply  

Posted on 02/13/2010 at 1:43 pm 

BUSTHIYAMPILLAI HONEST POLICE OFFICER HE FROM URKAVATHURAI

SURESH

Reply  

Posted on 02/10/2010 at 10:26 am 

//உமாமேக�வர� ஒ5 க4ன உைழ�பாளி. வ'��,ெகா?ட ேவைலய> ெசB� 74,� வைர 

ஓBவதி�ைல. சிறிய ெதாைக� பண�தி0� கண, ைவ��,ெகா�E� ேந$ைம அவ'டமி5(த�. 

நி$வாக ஒ!=� திறைம2� பைட�தவ$.// 

நா�4� வ=கி� பண�ைத F5�4,ெகா?. ெவளிநா�40 க�பி நA�4ய இைணய� தள Mசன� 

தளபதிைய விட உமாமேக�வர� பரவாயி�ைலேபா� ெத'கிற�. இ�ப4யான உமாமேக�வர� 

எ�ப4 கால�ேபா,கி� ெகாைலகாறனாக மாறினா$? ஆராய(� யாராவ� எ!�=க�.

Reply  

Posted on 02/10/2010 at 2:30 pm 

தமிழின�தி� உய$�,காக த�;யிைர� �>சமாக மதி�த (மதி,�) தைலவ$ 

பிரபாகர�. அவ$ பிற(த தமிழின�தி� நா;� பிற(தைத எ?ணி ெப5ைம 

ெகா�கிேற�. 

Reply  

Posted on 02/10/2010 at 2:50 pm 

தமிழின�தி� உய$�,காB 35அயிர� மாவ Aர$கைள 

பலிெகா.�� வ�னிம,கைள 2�த,ேகடய=களாக 

பய�ப.�தி 30வ5ட=க� நா�ைட அதள பாதாள�தி� வி!�தி 
கைடசியி� ெவ�ைள,ெகா4ேயா. சரணைடய�ேபானாேன எ� 

தைலவ�. அவ� வா%(த கால�தி� நா� வா%(தைதெய?ணி 
ெவ�க�ப.கி�ேற�.

Reply  

Posted on 02/11/2010 at 7:02 am 

உ�மளிடேமா ெசா�லிவி�. ேபானவ$ 

தைலவ$ தா� சரணைடய ேபானவ$ 

எ?.…. அ=க ஆமி,கார5� ,அெவ$ 

தைலவ$கE� ெசா�லி� தி'யின� , 

விஜயபா பைட அணிேய ,பிரபாகரைன2�, 

அேவேரா. இ5(த இ3தி� 

ேபாராளிகைள2� ,ேநர4> ச?ைட ெசB� 

F�., ெகா?ட� எ?.. அ�ப� ேவற 

கா�4� தி'யின7�.கீ..கீ..கீ ஒ5 

ேவைளநA5� க5ணா I�ேபாட 

7�ளிவாB,காலி� கா�4, ெகா.,க 

நி?Zேரா! பண�ைத, க?டா, பி?7� 

வாB ெதாற,மா�. க�சா வி.றைத பா�� 

வி.�பா.நா�4ல ப4>ச சன� இ�ப எ�லா� 

ெரா�ப அதிகம�பா

Reply  

Posted on 02/12/2010 at 10:34 am 
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க5னா, பாப�பா, 

தமிலினி, எ�ெலா5� 

�லிதா� எ�பைதஉ� 

மர,க ேவ�டா�.

Posted on 02/10/2010 at 4:14 pm 

ஆர�ப�தி� எ�ேலா5ேம ஒேர றி,ேகாEட� ந�லவராக�தா� இ5(தி5,கி�றா$க�. பி�ன$ 

பண�,பதவி,அதிகார� அவ$கைள அரசிய�வதிகைள� ேபா� மா0றிவி�ட�. உமா�ட� நா� 

சிலகால� வா%(தி5,கி�ேற�.தின7� காைல 5 மணி, எ!�பி உட0பயி0சிெசB� பி�ன$ 

ைட'2�, கண,� எ!�� பழ,க77�ளவ$.தமிழ'� வி4வி� 7! அ$�பணி��ட� 

இ5(தவ$.கனகர�தின� ெகாைல, ேபான விடய�ைத2� ெசா�லியி5,கி�றா$.தன, ஏ0கனேவ 

கனகர�தின�ைத ெத'(தி5(த ப4யா� தா� அவ5ட� கைத,க ெதாட=க பிரபாகர� ெகாPச� 

த.மாறிவி�டாரா�. 

. 

இ�ேபா� அ(த ைட'கெள�லா� எ=ேகேயா ெத'யா� 

சிலேவைள மைனவியிட� இ5,கலா�

Reply  

Posted on 02/10/2010 at 5:28 pm 

அ�ப கனகர�தின�ைத அவர� மக� Fடவி�ைலயா? அ�ப4 எ=ைகேயா ப4�த ஞாபக�.

Reply  

Posted on 02/10/2010 at 6:56 pm 

நேர�…தமிழ$ வி.தைல� ேபாரா�ட� ேதா�வி அைட(ததி0 ,தைலவ$ தி5.பிரபாகரேனா அ�ல� 

�லிகேளா அ�ல……..நA$ தா�நேர�.ஆமா� உ�ைமேபால வி.தைலைய உ�ேள2�,ெவளிேய2� 

இ5(� கா�4, ெகா.,கி�ற �ேராகிகழா�தா� எம� ேபாரா�ட� வ Aழ�த�ப�ட�. 

ப?டாரவ�னிய;,ேகா ஒ5 கா,ைக வ�னிய�, ஆனா� எ� தைலவ;, எ�தைன 

கா,ைகவ�னிய$க� உ�ைம ேபால. ெசா(த இன�தி� வி.தைலைய ெகா>ைச ப?ணி ேபசிற நA$ 

எ�லா� தமிழனா..வ A�4� F�மா 7ட=கி, கிட(தா� வி.தைல ெபற74யா�..Fத(திர� எ�ன 

“பி>ைசBயா “நா� இர(� ேக�க��, அெவ� F�மா ேபாட��. தமிழி�நA=க� வ Aர$ எ?. 

ெசா�-கி�ற எ(த ம�ன$க� ,த� ம,கைழ பலி ெகா.,காம-�, வ Aர$கைள இழ,காம-� 

வி.தைல� ேபாைரநட�தினா$க�..? எ�ப�ேம ஈழ�தமிழ$ வி.தைல� ேபாரா�ட� ேதா�வி, 

இைவதா� காரண� 1) சிறில=கா��..தமி% ஈழ�� அைம(தி5,� இட� – ெகாசேவாைவ பி'>F 

ெகா.,க 74கிற�, Kேகா�லாேவாசியாைவ பி',க 74கி0�,இ(ேதானிசாவி� இ5(� அ>ேச 

மானில� பி',க 74கிற�…எ?டா� ஏ� சிறில=காவி� இ5(� ஈழ�ைத பி',க 74யா�.பி',க 

74உ�, ஆனா� உலக� பி'�� தரா�…….2) �ேராகிகழி� கா�4, ெகா.��க�- �ேராகிகைள F�மா 

எைட ேபாடாதA$க� யா5�,பல தமி% ம�ன$க� எதி'யா� வ A%�த�படவி�ைலேய,@ட இ5(� ழி 
பறி�தவ$களாேலேய வ A%�த�ப�ட�.க5ணா�� அெவேரா. 5000 ேபாராளிகE� பி'(� ேபாகா�4 , 

நி>சய� இ*வள� ேதா�விையநா� க?4'�ேபாமா.. க5ணா பி'(ததா� க5ணா எ�ன மி>ச�.. 

கிழ, ம,கE, எ�ன லாப�.. எ�ன காரண� ெசா�லி பி'(தாேனா..அைத எதாவ� சBதானா அ(த 

ம,கE,.. ேச எ�ன மனித$க� இெவ$க� எ�லா�. தைலவைர வி�. உமா மேக�வர� பி'(தா$. 

ராகவ� பி'(தா$, ஏ� இ(த \ய$ @ட விலகினா$,மா�ைதயா.க5ணா �ேராக� ெசBதா$க�.. 

இெவ$க� எ�லா� பி'(ததா� தமிழறி0 எ�ன ெசBதா$க�,இதனா� எ�ன லாப� 

எம,,�லிகைழ விட சிற(த அைம�ைப இெவ$களா� க�4 அைம,க 74(ததா… ஆனா-� எ=க� 

தைலவ� மன� தள$(தானா.. 4 ேப$ ெச$(தாநA=க� எ�லா� தமிழறி0 தைலவ� ஆகி விட 

742மா.. ேமத தி5.பிரபாகர� அெவ$க� கட�� த(த வர� தமிழறி0.இ5?. கிட(த எ� 

இன�தி0 அெவேன ஒளி த(தவ�, தி, திைச ெத'யாம� அைல(த எம, வழி கா�4யாB 

வ(தவ�. பிரபாகரைன அவமதி�ப�, யாைன த� தைலயி� ம? அ�ளி� ேபா.� ெசய-, 

ஒ�பான�. ம�லா,கா கிட(� எ>சி ���� ெசய� ேபா�3 அ5வ5�பான�..கா�4, 

ெகா.பவ$களி0 யா5� சிைல ைவ,க� ேபாவ�� இ�ைல, வரலா3 எ!த� ேபாவ�� இ�ைல.. 

�ேராகிகேள இைதநிைனவி� ைவ2=க� 3) உலக ஒ!= – உலகி� பல ேதச=க� உ5வாக உலக 

ஒ!=� 7,கிய காரண� — சிறில=காவி� சீனாவி� வ5ைக . ஈழ ேதச� உ5வாவதி0கான கால� 

உ5வாகி�ற�.. என, 2 க? ேபானா-�பரவாB இ�ைல , எகி', 1 க? ஆவ� ேபாக�.�, எ�3 

சி(திபைத வி.��, வி.தைல, ேதா% ெகா.=க% ேதாழ$கேள… சிறில=காவி� இ5�பிட�ைத 

யா5� மா0றி விட 74யா�,ஆனா� மாறி வ5� உலக ஒ!=ைக எம, சாதக மா,கி , கா�4, 

ெகா.�பைத2� , எ�ட இ5(� ேவ4,ைக பா�� ,வி.தைலைய விைல 

ேபFவைத2�நி3�திவி�டாெல ேபா��, வி.தைலைய ெவ�3 எ.,� கால� ெவ Mர� 

இ�ைல …

Reply  

Posted on 02/11/2010 at 2:16 am 

பாவ� ேதா�டா பிரபாகரைன தைலவனாக ந�பி த� இ�;யி$கைள ஈ(த 

Gைள>சலைவ ெசBய�ப�ட �லி�ேபாராளிகளி� ரலாB ஒலி,கிறா$. அ�ச' 

இ(ேதாேனசியாவி� இ5(� அ>ேச மாநில� எ�ேபா பி'(த�? Fனாமி த(த 

ேபரழிவா� 29 வ5ட ேபாரா�ட� சமாதான��, வழிவ���ள�.

Reply  

Posted on 02/11/2010 at 9:18 am 

உ?ைமக� ெசா�ேவாைர �ேராகிக� ப�ட� V�4 �4,க� �4,க 

ெகாைலெசBத அைம��களி� பி� ெச�ேவா5�, அத� தலவைன 

கட�ளாக மதிேபா5� மா(ைதகேள தவிர மனிட$கள�ல.
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Reply  

Posted on 02/11/2010 at 1:19 pm 

நாரத$ கலக� ந�ைமயி�தா� 742�.அBய$ எ!�கிறா$ 

அத0 எ(த> ச��(த7� இ�லாம� அல�பி, 

ெகா?45�ப� எ�னேவ நா=க�தா�.வரலா0ேரா. 

ச�ப(த�ப.� விதமாB ம0றவ$க]� ெதாட$(தா� 

இ5ப�,7�ப� வயதி� உபேயாக�ப.� இைத வி�. நாB 

மாதி' ைர��, ெகா?ேட இ5�ப� ேபார4,கிற�. 

தமி% ெபாW� அதிகா'க� இ5(தா$கேல யா$ அ(த 

ப�தியா� பி�ைல, ஜான�பிரகாச� எ�Y ெசா�ல 

மா�Z$களா?

Reply  

Posted on 02/11/2010 at 2:28 pm 

ப�தியா�பி�ள கர�ெபா� ம? த(த 

ெபா0ட�.

Reply  

Posted on 02/17/2010 at 5:33 pm 

ப�தியா�பி�ைள ஊ$காவ0�ைற ேத$த� 

ெதாதியி� கர�பைன> ேச$(தவேர.இவ$ 

தமி% இைளஞ$ ேபரைவயி� ஆர�ப 

க$�தா,களி� ஒ5வரான ��பராஜாவி� 

சேகாத'யான ��பரானிைய காவ� 

நிைலய�தி� ைவ�� அவ'� ஆைடகைள, 

கைள(� நி$வாண நிைலயி� அவைர 

எ�ேலா� பிளாஸ', ைப��களா� 

க?G4�தனமாக தா,கியவ$.அதனாேலேய 

உமாமேக�வர;� அவர� ந?ப$கEமா 

ேச$(� அவைர, 

ெகா�றா$க�.��பராணிைய 

தா,கியத0காக இ, ெகாைல 

இட�ெபறவி�ைல.அவைர நி$வாணமா,கி� 

தா,கியைமேய இைளஞ$க� ம�தியி� 

ெப5� ெகாதி�ைப 

ஏ0ப.�தியி5(த�.அ,காலக�ட�தி� அ(த 

ெப?<, ஏ0ப�ட ெகா.ைமைய எ?ணி 
ம,க� 

ெகாதி�பைட(தி5(தா$க�.ப�தியா�பி�ைளைய 

இய,க� ம�.� அ�ல ம,கேள 

ெவ3�தா$க�.இ�ெபா!� �ஸபராணி 
தமி%நா�4லி5,கிறா$.Kனிய$ விகடனி� 

அவ$ தன, ஏ0ப�ட ெகா.ைமைய 

ெசா�லியி5,கி�றா$.தா,க�ப�டத� 

காரண�தா� வலி(த மாதவிடாB,காண 

ேவதைனயான ச�பவ�ைத தன� ேப�4யி� 

அவ$ @றியி5,கி�றா$.�லிகைள 

விம$சி,க ேவ?டா� எ�3 

ெசா�லவி�ைல.ஒ5 கால� பதிைய 

ம�.ேம வாசி��வி�. எ!(தமான�தி0 

விம$சி,காதA$க�.இய,க� �ளி$வி�ட 

கால�திலி5(� அ<வ<வாக 

ஆராB(தறி(� அத0 விம$சன� 

எ!�=க�.

Reply  

Posted on 02/17/2010 at 8:56 pm 

த=க� தகவ� எ�ைன 

மிக�� 

ேவதைன�ப.�திய�.இ� 

ெகா.ைமயான�� 

ேகாரமான��.இைத�தா� 

பாவ�தி� ச�பள� 

மரண� எ�பேரா/

Posted on 02/11/2010 at 12:10 am 
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THOTTA

ேதா�டா அ?ைண! தய� ெசB� உண$>சி வச�படாதA=ேகா!! ஐேயா உண$>சி வச�படாதA=ேகா!!!.. 

ப4,காத எ�ேபா�ற அ�பாவி வ�னி ம,கைள பய�ப.�தி ப4�த யா%ேமலாதி,க� பர�பைரயி� 

வ(�தி�த நA=க� தமிழAழ� ெப03�த5வதாக, 

@றி �ல� ெபய$(த ம,களிட� Fர?.! Fர?ெட�3 Fர?4 ேவைல ெவ�4யி�லாம� நA=க� 

வயி3 வள$�த சமா>சார��, ஜனாதிபதி ேவ�பாள$ உ=க� சர�ெபா�ேசகா ெவ�லா 

7�ளிவாB,காலி� ைவ>சாேன ஆ��!!…. எ�ன ெசBவ� 

இ�ெபா!� உ=க� நிலைமைய நிைன�தா� என,� ெரா�ப, க�டமாBதா� இ5,கி�ற�. 

பறவாயி�ைல இ�ப�� ஒ�3� ெக�.�ேபாBவிடவி�ைல. “மகி(தவிைன” பழிவா=வதானா� 

சர�ெபா�ேசகாைவ ெவளிேய ெகா?. வரேவ?.� அத0 

பண� ேவ?.� எ�3 ெசா�லி “கெல,ச�ல” இற==ேகா!… .��, .�ேத பழ,க�ப�டவ$க� 

அ�ளிய�ளி தராமலா ேபாBவி.வா$க�?.. ேயாசி,காதA=ேகா உடேன கள�தி� இற==ேகா உ=க 

வயி3 தானாநிர�7=ேகா! ஆமா!! அ� 

எ�ன உ�7ைடய ெபய$-ேதா�டா> ��பா,கி> ெவ4?ெட�3?.. ஏ� ெகாைலகைள2� 

ெகாைலகE, பய�ப.�திய ஆ2த=கைள2� த=களா� மற,க74யவி�ைலேயா?.. அத�மீ� 

அ�ப4� ெப5� காதலா? தமிழ;, ப?�கைள2� 

பயி0சிகைள2� வழ=கி வழிகா�ட நிைன,� நA=க� 7தலி� உ=க� ெபயைர மா��=ேகா ராசா?. 

அ��ற� எ�ைன ‘�ேராகி” அ� இ� எ�ெற�லா� ெசா�லியி5,றA=கேள!! ெரா�ப� ெப5ைமயா 

இ5,தBயா!.. காரண� உ=கைள� 

ெபா3�தவைர,� -தைலவ$ அ7தலி=க� ெதா�.- நA=க� மாைல ேபா�. வழிய;�பிைவ�த 

மகாராச� ராஜA*கா(தியிலி5(�- ஒபாமா விலி5(� ஐநாவி� ெசயலாள$ பா�கிG�- ம03� 

அவர� ெசயலாள$ ந�பியா$ -சா$,ேகாசி ஊடாக 

க5ணாநிதி- உ�ளி�ட உலக�தைலவ$க� எ�லா5ேம உ=கE, �ேராகிக� தாேன?.. எனேவ அ(த 

வ'ைசயி� எ�ைன2� இைண�தைம, ந�றியBயா. 

ஆமா!!! இவ$கைளெய�லா� �ேராகிக� எ�3 ெசா�-� நA=க� இ(த உலக ஒ!=கியலி� உ=க� 

ப=களி�� எ�ன? உ=க� நிைல எ�ன? ��பா,கிகலா>சார� தவி$(த த=கள� தராதர� ததி ப0றி 
ச03 என, விள,வ A$களா? ஐயா! ராசா 

நா� உ?ைமயான தமிழனBயா ஆனா� �லி�தமிழ� அ�ல. தமிழ$களி� �ரதி�டேம �லிகளாB 

இ5(தவ$க� அைனவ5ேம தமிழ$க� ஆனா� தமிழ$க� எ�ேலா5ேம �லிக� அ�ல. நA=க� 

க5ணாவி� பி'வி� பி�னேர அவைர �ேராகியாB 

மா�தின A$க� ஆனா� எ�;ைடய பா$ைவயி� க5ணா இ�;� �லியாகேவ ெத'கி�றா$. அ� 

அத� வழியிேலேய ெச�3�ள�. அ� எ(த பயி0சி பாசைறயி� இ5(� க�வி க0றேதா அேத 

7ைறயிைனேய அ� ைகயா?.�ள�. எனேவ �லி 

ேவ3 க5ணாேவ3 அ�ல. ///ேமத தி5.பிரபாகர� அெவ$க� கட��/// எ�ன ராசா இெத�லா�? இ� 

ேபா�ற ைப�திய=கைள ���, ேகாயி� க�4ன�களி� இ5(ேத பா$�� வ5கி�ேறா�. 

இ�,ெக�லா� பதி� ெசா�-றேத ேவ�� 

இ5(தா-� கைடசியாB ஒ5 ேக�வி? உ=க கட�� த� ம,கE, ெகா.�த ஒேர ஒ5 வர�திைன> 

ெசா�ல 742மா?… 7தலி� உ=கைள Fயவிம$சன��, உ�ப.��=க� அத� பி�ன� 

எ=கE, வழிகா�டவா5=க�. வ..$..�.....மா.. 

ேதா�டா சாேர!!!

Reply  

Posted on 02/12/2010 at 9:16 am 

நேர�” உயர உயர பற(தா-�, ஊ$,5வி ப5(தாகா�”. ஒபாமா,பா� கீ 

G�,ந�பியா$ எ?., உலக தைலவேரா. உ�ைம ேச$�� ேமைத ஆக� 

பா,காைத2�.இெவ$க� எ�லா�நம, எதி'யாB இ5,கலா�.ஆனா�நA$ 

�ேராகி. 
நA$ பிரேதசவாத�(ப4�த ய% ேமலாதி,க� பர�பைரயி�) ேபF� ேபாேத 

ெத'(�வி�ட�,நA$ வ�னி,ள�� தவைள அ�ல, வ�னி,கிண�� தவைள 

எ?.. 

வ(தாைர வாழைவ,� வ�னி ம? , வ�னி ம? வைளயா� ,வண=காம? 

எ?. வ Aர� ெப5ைம ெகா�E� அேத வ�னி ம?ணி�தா� நா;� 

பிற(ேத�.ஆனா�நா� ப?டாரவ�னிய� பர�பைர,நAேரா கா�4, ெகா.,� 

“கா,ைகவ�னிய�”பர�பைர ேதாழேன! 

உம� ெசா(த இன�தி� வி.தைலைய நA$ ெகா>ைசப.�தி� ேபFவ� ,நAேர உம� 

ெசா(த வ A�4� பிர>சைனகைள2�,ச?ைடகைள2�, ெத5வி�நி�3 ,@வி, 

@வி> ெசா�-� ெசய-, ஒ�பான�.சாதி> ச?ைட, ேவலி> 

ச?ைட,வ$,கேபத�,பிரேதசவாத� இைவ ஒ5 ேபா��ந�ைம வாழ விடா�.

ந�ல மா�., ஒ5 V.. �'2� எ?.நிைனகிேற�. 

ேபாரா�ட��, அ�ளி,ெகா.�தவ$கேள F�மா இ5,�ேபா�,கி�ளி,@ட, 

ெகா.,காத நA$ ஏ� 7தைல,க?ணA$ வ4,கிறA$. 

தைலவ$ வ�னியில மா. ேமB>F�,வய� விைத>Fமா 

ேபாரா�ட�ைத,ெகா?.நட�தினவ$.ஒ5 ேபாராளியி� ஒ5நா� ெசலைவ 

எ?ணி�பா�த�?டாநA$.தைர�பைட,கட��பைட,விமான�பைட எ?. 

7�பைட2� அைம��.,1000 , கண,கானா ேபாராளிகளி� ெசல�, தைலவ$ 

எ�ன மாஜா ஜால வி�ைத ெசBதா பனM ச�பாதி�ப�. 

க!ைத, எ�ேபா� ெத'(த� க0^ர வாசைன. 

யாைன ெப'ய இல�தி ேபா.� எ?., 7ய-� 7,கி� பா�ததா�.எ�தைனேயா 

ேப$ �லிகைள2�,எம� தைலவைன2� விம$சி�� கைள��� ேபான பி��, 

பாவ�நA5� 7யலாB 7,கி� பா,றA$.ம0றவ$ 7�கி� அ!,ைக� பா�� சி',க 

7� ,7த� நA$ உம� ெசா(த 7�கி� அ!,ைக�பா5�.

Reply
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Posted on 02/12/2010 at 11:21 am 

||||||வண=காம? எ?. வ Aர� ெப5ைம ெகா�E� அேத வ�னி 
ம?ணி�தா� நா;� பிற(ேத�||||| யா% ேமலாதி,க�தின$ 

த=க� பி�ைளகைள Kனிேவ$சி0றி,� – 

ெவளிநா.கE,� அ;�பி பா�கா�பாB ைவ�தி5,க உ� 

தைலவ� ெவ�ைள, ெகா4 வி��வாைன பா�கா�பத0காB 

வ�னி�பி�ைளகைள அவ$க� ெப0ேறா$ க?7�ேன 

கதற,கதற இ!��, ெகா?. ேபாB வ-,க�டாயமாB 

ெகாைலெசBத ேமலாதி,க ெவறிெகா?டவ$கE, 

வ,காள�� வா=கி வ�னி ம,களி� சா�,ேக காரணமாயி5(த 

“வ�னி� �ேராகி ேதா�டா அவ$கேள” நA$ 7தலி� வ�னி 
எ�3 ெசா�-வைத நி3���.

2�த�தி0 த=க� பி�ைளகைள�பறி ெகா.��� 

அவய=கைள இழ(��- உடைமகைள இழ(� நி0கதியாB 

நி�ற ம,கைள த�;ைடய கவசமாக�பய� ப.�தி 
மனித,ேகடயமாக ைவ�தி5(� அ��� 74யாம� ேபாகேவ 

கைடசி� த=களி� உயிராைச காரணமாB ெவ�ைள, 

ெகா4ேய(தி ேபானவ$கE, வ,காள�� வா=கி வ�னி 
ம,கைள யா% ேமலா�தி,க வ$,க�தின'ட� பறி ெகா.,க 

காரணமாயி5(த வ�னி��ேராகிேய நA ப?டாரவ�னிய� 

பர�பைர எ�3 ெசா�னா� நா;� எ�;ைடய ெசா(த 

ம?ைண> ேச$(தவ$கE� உ�ைன, காறிேய ���ேவா�. நA$! 

வ�னி ம?ைண> ேச$(தவ$ எ�3 ெசா�லி எ�லாவ0ைற2� 

பறி ெகா.�� வி�. த.��7கா�களிேல த=கியி5,� அ(த 

ம,களி� 7� நி�3 என, @றிய அேத வ Aர�பிரதாப 

வசன=கைள அ(த ம,களி� 7�னி�3 உ�மா� @ற 

742மா? 

யா5, கா� ��கி�றA$ நA$ வ�னி எ�3. உ?ைமயான 

வ�னி உ�ைன�ேபா� �ேராகிகளாB இ5,க மா�டா� 

வ,காள��� வா=க மா�டா�. 7தலி� உைழ>F ந,� 

பி�ன$ உம� தைலவ;, கா�.கி�ற விFவாச�ைத உன� 

ெப0ேறா5, கா�.கி�றAரா எ�3 பா5�. நா�.,காக 

ெசBததி� 10 வ Aத�தி0� ைற(தளவிேல;� உன� ெசா(த, 

.�ப�தி0 ெசBதி5,கி�றAரா எ�3 பா5� அ�, பிற 

என, ��தி ெசா�ல வா5�.. அ�ச'!!!

Reply  

Posted on 02/12/2010 at 11:31 am 

வ(��டா$!.. ேதா�டா- ��பா,கி- நா�.,?ெட�3!!! உ=கட 

ெபயைர பா$�தாேல ெத'2� நA=க� எ(த, @�ட�திேல 

இ5(� வ(தனA=க� எ�3.

Reply  

Posted on 02/14/2010 at 6:48 pm 

நேர� , ேதா�டா ெபய'� ேவறாB 

இ5,கலா�. ஆனா� அெவ� 

எ?ண�தி-� ,மனதி-� , ெசBைகயி-� 

தமிழனாB இ5,கிறா�. ஆனா� நA$ 

ெபய'�தா� தமிழனாB ! ஆனா� 

உ�ள�தா-�, ெசBைகயா-� ஒ5 

சி=களவனாB !.

Reply  

Posted on 02/14/2010 at 10:28 pm 

த�பி தமிழா!! இன�தா� 

நA யாெர�ப� 

7,கியம�ல ண�தா� 

நA மனிதனாB 

நட,கி�றாயா எ�3 பா$. 

நா� நA=க� றி�பி.� 

இன வ,கிர���திகE, 

அ�பா� மனிதனாகேவ 

இ5,க 

வி5��,கி�ேற�. நா� 

றி�பி.� விைடய=க� 

ந�ல மனித=கேளா. 

வா!� மனித$கE,ேக 

�'2� 

உ=கைள�ேபா�றவ$கE, 

�'ய வாB�ேப இ�ைல. 

அ�ேபா நA=க� யா$?.. 

இைத நா� றி�பி�டா� 

ந�றாயி5,கா� 

இ5(தா-� 

ெசா�லிவி.கி�ேற� 
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நA=க� எ�ேலா5ேம 

மனித�பிண� தி�னி 
மி5க=க�.

Posted on 02/17/2010 at 2:58 am 

சபா� இ�ப தா� நA$ க5�தாள�ேதாட 

கைத,கிறA$. நA$ இ�ப4 கைத,கிற�, தா� 

லாய, ேவற ஒ?.,� �ைர 

ப?ணாதி2�.

Reply  

Posted on 02/12/2010 at 12:14 pm 

ெவ03�ேதா�டா அவ$கேள தைர�பைட, கட0பைட, 

விமான�பைட என 7�பைட க?ட உ=க� தைலவ� த0ேபா� 

எ=ேக? 35000 இளFகைள2� ஒ5 இல�ச�தி0 ேம0ப�ட 

தமி% ம,கைள2� பலி ெகா.�� தமி% ம,கEைடய 

ெசா��,கைள ெகா�ைளய4��� அழி��� இ�ப� க?ட 

உ=க� V'ய�ேதவ� எ=ேக? இள� சிறா$கE, சயைன0 

�பிைய, ெகா.�� ெகாைல ெசB�வி�. தா� தன� 

.�ப�, தாைன�தளபதிக� Vழ ெவ�ைள,ெகா42ட� 

சரணைட(த உ=க� வ Aர�தைலவ� எ=ேக? 7தலி� நA=க� 

உ=க� அைம�பின�� தைலைமயின�� அ!,ைக அக0ற� 

பா5=க�. உலக� 7!�� நாறி மண,கி�ற�.

Reply  

Posted on 02/12/2010 at 2:15 pm 

ம3ப42� ேதா�டா,கார;,! நா� அ�3� இ�3� எ�3� 

ேபனாகளினாேலேய 2�த� ெசB� வ5கி�ேறா�. 

எ=கEைடய ேபனா வ'கE, பதி� ெசா�ல வ,க�த நA=க� 

அவ$கE, ெகா.�த� உ=க� “ேதா�டா” கைள2� 

?.கைள2ேம. காரண� ஜனநாய,க5��,கைள மதி,க� 

ெத'(த அ�ல� ப4,க� ெத'(தவ$க� யா5ேம உ=க� 

@�ட�தி� இ5,கவி�ைல. மாறான “பிரபாகர கா�., 

ெகாைல, கலாசாைலயி�” க�வி க0றவ$கேள இ5(தன$. 

உ=கE, 

ெத'(தெத�லா� ெகாைல! ெகாைல!! ம�.ேம!! நA=க� உ=க� 

ேமதாவி�தன=களா� யா$ ெசா�னைத ேக�Z$க�? யாைர 

நA=க� வி�. ைவ�தA$க�?.. அ�ேற “ப0ண�” 

ெசா�லியி5(தா� ஜனநாயக வழியி-� எம� ேபாரா�ட�ைத 

7�ென.,க ேவ?.� ஆனா� அ� ச�ப(தமான 

அ4�பைடயறிேவ இ�லாதவ$ பிரபாகர� எ�3 

ெசா�னத0காகேவ அவைர ப?ைண 7கா7, அைழ�� 

அவேரா. சி'>F சி'>F ேபசிேய பிரபாகர� ப0ண�ைத 

ெகாைல ெசாBதாெர�3. 

(ஐய'� பதி�களிலி5(�) அ*வா3 ஒ5 ப0ண�ைத 

ம�.மா ெகாைலெசBதA$க� எ�தைன க�விமா�கைள 

ெகா�3 வி�தA$க� ேபாரா�ட� எ�3 ெசா�லி பாதி, 

ேம0ப�ட தமிழ$கைள �ேராகிக� �ேராகிக� எ�3 நA=கேள 

எ�மின�ைத 

அழி�தA$க� அத0 ேமலாக அரசிய� �கலிட� என,ேக�. 

எ�மின�தவைர நாேடாகளா,கி அவ$களி� ச(ததிகைளேய 

ெவ�ைள,கார;கE, பலியா,கின A$க�. எPசி2�ள வ�னி 
ம,கைள2� 2�த,ேகடய=களா,கி ஈழ�தி� தமி% 

இன�ைதேய 

சி�னாபி�ன�ப.�தி அதழபாதாள�தி� ெகா?.ேபாB த�ளி 
வி!�திேபா�. இ�;மா வ Aர� ேபFகி�றA$க� ெவ�ைள, 

ெகா4ேய(தி ெச�ற ெவ�க� ெக�டவ$கேள!! இ�ெபா!� 

எ=களிட� ேதா�டா�� இ�ைல ��பா,கி2� இ�ைல 

ேபனா�, 

பதி� ெசா�ல� ெத'(த ப4�தவ$கE� இ�ைல. ஆனா-� 

எ=கள� ேபனா 2�த� ெதாட$(� ெகா?ேடயி5,� 

74(தா� பதி� ெசா�-=க�. உ=கைள இ��ட� வி�. 

விட�ேபாவதி�ைல இ�;� நிைறயவிைடய=கE� நிைறய, 

ேக�விகE� இ5,கி�றன. நA=க� பதி� ெசா�லி�தா� 

ஆகேவ?.�. ேக�கிறவ� ேகண�பய� எ�றா� எ5ைம 

மா.� ஏேராபிேள� ஓ�.மா� இ(த 7�பைட,கைதகைள 

ெகா?. ேபாB அ=ேக ேபாB> ெசா�=க�. 
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|||||தைர�பைடஇகட��பைடஇவிமான�பைட எ?. 

7�பைட2� அைம��.இ|||| அ�ச' உ=க� தமிழAழ 

எ.,ேகச� 4�பா�ெம�4�� �ேராகி ேவ3 எதி' ேவெற�3 

இ5,கா?… ||||ஒபாமாஇபா� கீ G�இந�பியா$ எ?.இ உலக 

தைலவேரா. உ�ைம 

ேச$�� ேமைத ஆக� பா,காைத2�.இெவ$க� எ�லா�நம, 

எதி'யாB இ5,கலா�.ஆனா�நA$ �ேராகி.||||

Reply  

Posted on 02/14/2010 at 8:36 pm 

நேர�…V'ய� ேதவ� ேமத.பிரபாகர� 

எ�ன ஊரா�சி� தைலவனா இ�ைல மாநகர 

ேமயரா . ஈழதின��, உலக� தமிழன�� 

ஒேர த�னிக$ இ�லா� தலவன அெவ�.

Reply  

Posted on 02/15/2010 at 4:35 am 

ஆமா�! த�னிக'�லா 

ெவ?கல ெவ0றி, 

ெகா4�ைலவ�.

Posted on 02/13/2010 at 9:18 am 

ஈழ�தமிழ$களி� அழிைவ�ப0றிய கவைலேயா, அவ$களி� 

வா%ைவ�ப0றிய சி(தைனேயா, �லிகளி0ேகா அவ$களி� 

ஆதரவாள$களி0ேகா கிைடயா�.

7,கியமா�ைவ:

1) தலவைர �க%பா.வ�

2) �லி�பைடயிைன கா�ப�

3) சிங�வ$கைள தமிழ$களி0 எதி'யாக ைவ�தி5�ப�

4)தமிழAழ�, வி.தைல, உ5ைம எ� ர� ெகா.�� 

உலகினி� 

ப?� ேத.வ�.

�ைர

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 9:09 am 

>> பரா,….பரா,…..பரா,.. அ�பான 

தமிழAழம,கேழ. 

இ�தா� அறிய�த5வ� எ�ன எ�றா�, 

தி5-நேர�, �ைர எ�ற,

(அ)F�தமான ைககளி0> 

ெசா(த,கார$கE�, இ�வைர ெகாைல
( சா�பா�.,காக,@ட, ஆ. அ�ல� 

ேகாழிைய) ெகா�ைள ெசBயாதவ$கE� , 

ம03� இலவச இைண�பாக V� , 

வா� ,ேகாப� , �ற� ெசா�ல� எ��ேம 

அ0ற உ�தம$கE�, ஒ!,கசீல5மான 

இ5வ5ேம ,இனி எ�ைம எ�லா�( தமி% 

ம,கைழ) வழிநட�த ெச�ல இ5,கிறா$க� 

எ�பைத அறிய� த5கிேறா�.கா(தியி� 

ேபர�களாகிய இ5வ5� இனி “<காலி 
7க�திடலிேல ச�தியா,கிரக� இ5�பா$க� 

எ�3�, அெவ$கைள� பி�ப0றிநா7� 

அ= ேபாB ேபாரா�ட�தி� ஈ. ப�., 

எம�ம?ைடகைள சி=கள, 

காைடய$களிட� உைட,க ெகா.,� ப4 

ெக�., ெகா�Eகிறா$க�. 

�லிக% இ�லாததா� இனி 
இன,கலவர=கைள சி=களவ$க�நட�தி 
எ�ைம எ�லா� ெகாதி,� தா'� 

M,கி�ேபா.வா$க�. 

7>ச(தியி� ரய'� எ�லா� ேபா�. 

எ'�பா$க�. 

தமி% ெப?களி� 7ைல எ�லா� அ3�� 

எறிவா$க�. 

காணாம� ேபா� எம� இைளயவ$க� 

ஆ�திேலா,ள�திேலா மித�பா$க�. 
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எம� தைலவ$க� தா� கா(தியி� 

சீட$களா>ேச,(நேர�,�ைர )நா7� 

ஆ�திரேமா,அவசரேமா படா�,(எம,தா� 

7�ளி வாB,காலி0� பிற ,மான�, 

ேராச�, V., Fரைண எ��� இ�லேய), 

கா(தியி� சீட$க� Fட> Fட உ�� அ�ள 

ேபாB உயி$ வி�ட� ேபா�,நா7� 

சி=க�வ� Fட> Fட தலதா 

மாழிைக,�ேள ேபாஇ தாமைர� ^ 

பறி�ேபாமாகா 

��த� சரண� க>சாமி

எ�னநேர� ,�ைரநA=க ெர?. ேப5� 

எ=கைள ( தமி% ம,கைழ)ைவ>F காேம4 . 

கீேம4 ஒ�3� ப?ணவி�ைல� தாேன.

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 10:48 am 

தமிழAழ� 

ெப03�த5கினேறா� 

எ�3 ெசா�லி உலக� 

தமிழ$ களிடமி5(� 

உ�ளவ0ைற உ5வி – 

வ�னி� தமிழ$கைள 

பணய,ைகதிகளா,கி 
அைன வைர2� 

ம3ப42� 7�ளி 
வாB,கா-,� 

ெகா?. ேபாB த�ளி 
அவ$கைள2� சா,கா�4 

நA=கE� ம?ைடைய 

பிழ(� ேகாவண�ேதா. 

நி0காம�…. நA$ 

ெசா�னைதேய 

மன�பாட� ெசB� 

ெகா?45� அ�தா� 

ச'யான 74�. 

உ=கைள ஒ5வ5� 

எ=கE, வ(� 

வழிகா�.=ேகா எ�3 

ேக�க வி�ைல. 

நA=களாக�தா� 

ம,களிட� ெச�3 

நா=க� உ=கE, 

வழிகா�.கி�ேறா� 

எ=கE, பி�னா� 

வா=ேகா எ�3 

உ=கைடயைள 

M,கி..M,கி.. நிமி�தி.. 
நிமி�தி..(ஆ2த=கைள) 

கா�4னA$க�. 

அதனா� ம,க� உ=க� 

ஆ2த=கE, பய(� 

உ=க� பி�னா� 

வ(தா$க�. 

வரம3�தவ$கைள 

த(தி, க�ப�தி� M,கி 
க�4னA$க�- 

விச�ைவ�� ெகாைல 

ெசBதA$க�- பி�ன$ 

7க�ைத மைற�� 

ெஹ�ெம�ைட ேபா�., 

ெகா?. 

மிதி�ேபைர2� 

ேபா�.�த�ளினA$க�- 

அ� பி�ன$ ெசBதிகளாக 

ப�தி' ைகளி� வ5மா�. 

ேமா�டா$ ைச,கிளி� 

தைல,கவச� அணி(� 

வ(த இன� ெத'யாத 

நப$களா� .�ப� 

ெப?மணி ஒ5வ$ 

F�., ெகா�ல�ப�டா$. 

அ..�..�.ப..�..பா 

ெகாPசநPசமா இ*வா3 

நA=க� ெசBத 

ெகாைலக�………

7�ளிவாB,காேலா. 

ெதாைல(தA$க�… 

இனியாவ� ம,க� 

நி�மதியாக இ5,க�.� 

தி5�ப��. வ(� 

விடாதA$க�. இ(த 30 
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Naren

Soorya

THOTTA

வ5டமாB உ=கட 

தைலவ$ த�;ைடய 

ம,கE, எைத> 

ெசBதா$ எ�3 ேக�டா� 

அ�, பதி� ெசா�ல 

வ,கி�ைல..வ(��டா$ 

V'ய�தைலவ$- ச(தன� 

தைலவ$ எ�3 

ெசா�லி, ெகா?..

Posted on 02/17/2010 at 7:50 am 

ேதா�டா, தைலவேர த� 

வாயா� இனி �ல�தி� 

வா!� இைளேயா$ 

ைகயி� ேபாரா�ட�ைத 

ஒ�பைட�� வி�டதாக 

@றிவி�டா$.

இதைன,ேக�. 

உல,7!வ�� 

த?டவாள�தி� ப.�� 

தலவைர2�, 

ம,கைள2� 

ெதாைல>சா>F. 

7தலிைல 

தைலவைர 

ேத4�பி42=ேகா. �ைர

Posted on 02/13/2010 at 11:47 am 

எ�ன ேதா�டா,காரேர! ச�த�ைதேய காேணா�. வா=ேகா! 

வ(� அ�ப�ேபா எதாவ� ெசா�-=ேகா அ*வா3 நA=க� 

ஏதாவ� ெசா�னா�தாேன நா=க� உ=கE, க�ெல.�� 

எறிய742�. நா=க� க�ெல.�� எறிவதானா� நA=க� 

யாெர�ப� உ=கE,ேக �'2�தாேன?…யா5, ெத'2� 

ஒ5ேவைள அ��� விள=கா�. உ=கE, ெத'(தெத�லா� 

மனிசைர த3ற�தாேன?. வ..$..�.....மா?..

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 12:24 am 

ேதா�டா வரவி�ைல எ�3 F�மா ��ள 

ேவ?டா�. அவ$ ெவ4ம5(� நிர�ப� 

ேபாயி5,கிறா$. அ�வைர2� உம� 

க?ணிய�ைத, கா,க 742மா?

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 9:55 am 

�லிக% ெவ�றா�… அ� தமிழ'� ெவ0றி, 
�லிக% ேதா0றா� அ� அெவ$களி� 

ேதா�வி. ெஜயசி,3வி� �லிக% 

ெவ�றேபா� நா=க� எ�லா� ெகா4, 

ைட , ஆலவ�ட� பி4>F, ெகா?. 

ஆைனயிறவி� நி�றைத நேர�நA$ மற(� 

இ5,கலா�. ஆனா� தமி% ம,க� நா=க� 

மற,கவி�ைல. 

நேர�நA$ எ�லா�நா�.,காக ஒ5 த4ைய, 

@ட எ.���ேபா�. இ5,கமா�Z$, ெப'ய 

தைலவ� மாதி' கைத,க ெவளி,கி�Z$. 

நா. உம, எ�ன ெசBத� எ�பைத விட 

நA$நா�., எ�ன ெசBதA$, அ�தா� 

7,கிய�.

�லிக!� , அத� தைலைம2� ” தமி% ஈழ� 

” எ?ட ஒேர இல�சிய�தி0காகேவ 

ெகாைலகைள> ெசBதா$க� 

யாழிேலா, வ�னியாவிேலா, அ�ல� 

கிழ,கிேலாநA=க� இ5(தி5(தா� ,னேர� 

உன� ெபய$ காணாம� ேபான ப�4யலி� 

தா� இ�ேபா� இ5(தி5,�. 

மற(�விடேத” “?. ச�4யி� திைர 

ஓ�.வைத இனி2�நி3�திவி.� ேதாழேர. 

இ�லா�4 கி5சா(திகளின��, 

சாரதா�பா�களின�� ,ேகாேண�வ'களின�� 

ஆவிக� . எதி'கைழ ம�.� அ�ல 
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Naren

ந6கீர�

Shiva

kazeeb

alex.eravi@gmail.com

உ=கைளஉ� தா� �ர�தி, ெகா�-�. 

நேர�, எம� தைலவ�” V'ய� ேதவ�”. 

V'யைன� பா�� “நாBக� ” ைல�பதா� 

V'ய;, எ��� ஆகிவிட� 

ேபாவதி�ைல. 

அ4,க4 ” வ$�.மா ” எ?. ேக� கி றA$…

உம� இ5�பிட� ” ெத0ேக” , வட, அ�ல.

�லிக� ஒ5நாE� ப�னிகைள ,@�.> 

ேச$�தேத இ�ைல, அ� சி=க=களி� 

ேவைலேய.

தமிழ'� தாயக� தமி% ஈழ� தாயக�

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 11:36 am 

எ�ைன� பா$�� ஒ�3 

ேக�வி ேக�கி�ற�. 

பதி� ெசா�-�ப4….! 

அவைர� பார�� ஒ�. 

ெமா�த உலக7� 

ேக�வி ேக�கி�ற�. 

பதி� ெசா�ல 

ெத'யாம� 

உலக�ைதேய பா$��, 

கைன,கி�ற�. 

ைநயா?4 ெசBகி�ற�. 

காரண� அத0 ேவ3 

வழிேய ெத'யா� அத� 

ண� எ�ேவா 

அதைனேய அ� 

ெசBகி�ற�. 

வ..ர..�;.....மா.. ேதா�டா 

சாேர!!!…

Posted on 02/11/2010 at 1:30 am 

எ�ர ஐயா!!! வாசி,க வாசி,க ெநPச� கன,�….எ*வள� Mர� கaட�ப�. தமி% இைளேயாரா� 

அ�3 உ5வா,க� அைட(த எ�ம,கE,கான வி.தைல தA, கீ%�தரமான அரசிய�வாதிகளினா-� 

தமிழ;,ேக உ'ய Fயனல=களா-� பா%ப�. ேபாயி வி�டேத!!!

Reply  

Posted on 02/11/2010 at 6:17 am 

வரலா0ைற ெவ3மேன தனிமனித> சாதைனக�, வ Aர> ெசய�க�, �ேராக=க� எ�3 ஆரா2� ேபா� 

ந�மா� ஒ5 எ�ைல,�ேள தா� நி0க 742�. 

வி.தைல� �லிகளி� இ3�தி� ேதா�வி, ஒ5வ$ மீ� பழி Fம��வ�� எளி�. 

சில �ேராக=க� மீ� பழி ெசா�லி, ைகைய வி'�ப�� அேத அள� எளி�.

ேதா�வி,� பி�ன� இ5(த தவறான அரசிய� ேபா,,கைளேயா அ4�பைடயி0 தவறான 

ேகா�ப.கைளேயா ஆராய நா� இ�ன7� தயாராக இ�ைல. 

“பிரபாகர� ஆ2த� ஏ(திய அமி$தலி=க�; அமி$தலி=க� ஆ2த� ஏ(தாத பிரபாகர�” எ�றைத இ(த 

இைணய�தள�தி� எ.��, கா�4யவ$ 7,கியமான ஒ5 உ?ைமைய நம, நிைனb�4னா$. 

�லிகளி� ச$வாதிகார� ேபா,கி� ேதா03வாB தமிழரF, க�சியி� தா� இ5(�த�. அத� 

வி5�தியி� அ(நிய, 3,கீ�.,� ெப5� ப=கி5(த�. 

நா� அைத2� கவன�தி� ெகா�வ� பய;�ள�.

Reply  

Posted on 02/11/2010 at 10:49 am 

அ5ைமயான விவாத�… ெதாட5=க�. இதனா� மைற,க�ப�ட பல உ?ைமக� 

ெவளியா�. அத� Gலமாக மைற,க�ப�ட வரலா3க� ெவளி>ச�தி0 வ5�.

Reply  

Posted on 02/11/2010 at 10:15 pm 

த=க� க5��,க� எ�லா� ஆேரா,கியமானைவயாக உ�ளன. ஓ$ சி3 தி5�த�, 

எ�ைன� ெபா3�த வைரயி� “அ(நிய, 3,கீ�.,� ெப5� ப=கி5(த�” 

எ�3 இ�ைல. 

“அ(நிய, 3,கீ.கேள” எ�ைம, எ� ேபாரா�ட�ைத இ(நிைலயி� ெகா?.வ(� 

வி�.�ள�…….அ� த0ேபா�� ெதாட$கிற�.

Reply  
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Shiva

Shiva

ANKAYATPIRIYAN

அயலவ�

skay

Posted on 02/12/2010 at 6:34 pm 

அெல,� நA=க� ெசா�வதி� என, ம3�பி�ைல. 

ஆனா-� நம,� ஒ5 ெபா3�� இ5(தத�லவா. 

அைத, க5திேய ெப5� ப= எ�3 ெசா�ேன�.

Reply

Posted on 02/12/2010 at 6:45 pm 

“ெதாழி0��ர�சி வ(தபிற,ெதாழி0சாைலகளி� இ(த, @லிக� 

“அ'�ேடாகிரா�.களி�” வியாபார�ைத ெப5,கியதா�,அவ$களிைடேய 

ஏ0�ப�ட சGக மா0ற�தி0,அ�ேபா� ேதா�றிய கார� மா$,�,ஐேரா��வி� 

க�வி பயி�ற ெலனி� ேபா�றவ$க� எ�ன ப= ஆ0றினா$க� எ�3 

ஆராB>சியாள$க�தா� @றேவ?.�!.” 

இ� ெதளிவாக இ�ைல.

ம$,� 7தலாளிய வள$>சியி� பி�� பிற(�தவ$. 

ெலனி� 7தலாளிய� ஏகாதிப�தியமாக உ5�ெப0ற கால��,'யவ$. 

7தலாளிய� அ'�ேடாகிரா�.களி� ேதா03வி�பா?

இ(திய, இல=ைக 7தலாளி��வதி� ேதா0ற7� வி5�தி2� ப0றி� பல 

பய;�ள O�க� வ(��ளான.

Reply

Posted on 02/17/2010 at 5:14 pm 

ஒ5 க�சியி� ச$வாதிகார� ேபா, எ�ப� அ,க�சியி� ெகா�ைகயாக 

இ5,கா�.ஏெனனி� தமிழரF க�சியி� ஆர�ப க$�தா,களி� ஒ5வரான அமர$ 

.வ�னியசி=க� இட�சா', ெகா�ைக2ைடயவ$.ஒ5 க�சி எ�ப� ெநகி!� 

த�ைமயி� அ�ல� வைள2� த�ைம எ�ப� இன 7ர?பபாேட இ�லாத ஒ5 

இன ம�.ேம வா!� நா.களி� ம�.ேம சா�திய�ப.�.ஆனா� இல=ைகயி� 

தமிழ$கE,ெகதிரான ேபா$,ண� ெகா?ட இல=ைகயரசி� ேபா,கிலி5(� 

தம� ம,களி� வி.தைல,காக அரசிய� நட��� ஒ5 க�சி உ�E� ெவளியி-� 

ச$வாதிகார� ேபா,ைக நாளைடவி� ெப03, ெகா�வ� இய��.சி=களவ$ 

ம�தியி� ேதா�றிய இட�சா', க�சிக� ம,க� க5�தறி(� த�ைம 

வழிநட�தினா$கெளனி� அவ$களா� இன 7ர?பா.க� கைளய�ப�. தமிழ'� 

உ'ைம,கான தA$ைவ அைவ எ�4யி5,�.அ,க�சிக�@ட கால� ேபா,கி� 

இனவாத�ைத ெவளி�பைடயாக ேபசாவி�டா-� மைற7கமாக 

ேபசியி5,கிறா$க� எ�பைத ம3,க 74யா�.அ(நிய ச,திக� இ�ெபா!� 

இ�;� அதிகமாேவ காண�ப.கி�ற�.றி�பாக இ(த ெபா�� ேத$தலி� 

ஜனாதிபதி� ேத$தைலவிட அதிகள� ஊ.5வ� இட�ெப3�.இ(தியாவி� 

தைலயீ. எ�ப� தமிழ5,� ம�.ம�ல 7! இல=ைகைய2� ஆ,கிரமி�� 

நி0கி�ற�.

Reply

Posted on 02/11/2010 at 1:17 pm 

மேக(திர� எ�ற மா�ைதயா �ேராக� ெசBயவி�ைல எ�ேற பல �லி உ3�பின$கE� 

ஆதரவாள$கE� @3கி�றன$.. இர?. கா�கைள2� தா,தலி� பறிெகா.�த மேக(திர� எ�ற 

இ�ஜினிய$ இ(தியாவி� இ5(� எ�ப4 எவ'� �ைண2மி�றி வ�னி வ(� ேச$(தா$ எ�3 

�லிகE, �'யாத �திராக இ5(த�. அதனா� இ�ஜினியைர ைக� ெசB� விசா'�தா$க� அவ'� 

பதி�க� ஒ�றி0ெகா�3 7ரணானைத அவதானி�த �லிக�, அவ$ ெசா�னைத ந��வ�ேபா� 

ந4�� சா�$யமாக அவைர வி.தைல ெசB�வி�. அவைர ேவ�பா$,க� ெதாட=கினா$க�. இைத 

அறியாத மைட மேக(திர� மைற�� ைவ�தி5(த ெதாைலெதாட$�, க5விGல� 

ெதாட$�ெகா?டைத �லிகளி� �லனாB���ைற ெத'(� ெகா?. ம3ப42� �ேக(திரன, 

ைக�ெசB� சி�திரவைத ெசBதேபா� பல உ?ைமக� ெத'யவ(தன.இைவ ப0றி 
மா�ைதயாவி0,� ெத'2� எ�3 அ4யி� அேகார�தி� @றியி5,கி�றா$. ஆனா�நட(த� 

எ�னெவ�றா� பிரபாகரைன,ெகா�றா�,இ(தியா நம, உதவி �'2� உ=கைள2� 

தைலவரா,வா$க� எ�3 மா�ைதயா எ�ற மேக(திரனிட� @றியி5,கி�றா$ இ(த இ�ஜினிய$ 

மேக(திர�. பிரதி�தைலவ$ மா�ைதயாவி� மிக�� ந�பி,ைகயானவ5� ந?ப5மான இ(த 

மேக(திர� எ�ற இ�ஜினிய$ எ?ப�களி� ஆர�ப�தி� மா�ைதயா வ�னிைய� த� 

ேகா�ைடயாக, க�ட பல வழிகளி-� உதவி �'(தவ$.இத� அ4�பைடயி� இதைன அச�ைட ெசBத 

மா�ைதயா, “ேபாடா ேபாB ேவைற ேவைல இ5(தா� பா$” எ�3 ேபசியி5,கி�றா$.மா�ைதயா 

ெசBத 0ற� இதன� தைலவ5,� ெத'ய�ப.�தாத� ம�.ேம. பிரதி�தைலவ$ 

மா�ைதயாைவ�பி4�� ெசBயாத சி�திரவைதெய�லா� ெசB� பா$�தா$க� ஒ�3� 

ெவளிவரவி�ைல. “பாைனயி� இ5(தா��தாேன அக�ைபயி� வர”.ெவளியி� வி�டா� ெப5� 

பிைள எ�பதா� வ�ெவ�4��ைற எ�3� பா$,காம� ேபா�.�த�ளிவி�டா$க�.

Reply

Posted on 02/12/2010 at 12:07 pm 

//மா�ைதயாைவ�பி4�� ெசBயாத சி�திரவைதெய�லா� ெசB� பா$�தா$க� 

ஒ�3� ெவளிவரவி�ைல. “பாைனயி� இ5(தா��தாேன அக�ைபயி� 

வர”.ெவளியி� வி�டா� ெப5� பிைள எ�பதா� வ�ெவ�4��ைற எ�3� 

பா$,காம� ேபா�.�த�ளிவி�டா$க�.// 

Is he from VVT?? I think he’s from Point Pedro

Reply

Posted on 02/12/2010 at 4:36 pm 
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thamilmaran

Tamil

அயலவ�

Anpu

Prince

JAMES FREDRIC

எ=ேக இ5(� வ(தா� எ�ன, பி4,கவி�ைல எ�றா� 

ேபா�.�த�]த� தா�.

Reply

Posted on 02/12/2010 at 6:23 pm 

Gobalsami Magendrarajh (Mathiya) studied at VVT Sithambara college. His 

class mates were Tamilmaran (Former LTTE member & NLFT Central 

Commite) and Kumarappa.

Reply

Posted on 02/15/2010 at 10:31 pm 

மா�ைதயா பிரபாகரனி� Mர�� உறவின$. ெசா(த இட� 

வ�ெவ�4��ைற.வா%(த இட� ப5�தி��ைற.இர?. 

கைரேயார�பதிகE,� ெவMரமி�ைல

Reply

Posted on 02/15/2010 at 9:14 pm 

எ!�ம�.வா� ஆைனயிற� நிைன��Mபி திற�� நிக%வி� கல(� 

ெகா�ளவி5(த தைலவைர ப.ெகாைல ெசB�வி�. க0ேகாவள�தி� மைற�� 

ைவ,க ��45(த படகி� தமி% நா�40 ெச�வத0காக ேறாவி� 7கவ$களாகிய 

இ(திய ஆமி,கர5, அைன�� ஏ0பா.கைள2� ெசB� ெகா.�த� 7த�, 

Fேர� 7தலிய சிற(த களவ Aர$கE, ெப?கைள ெதாட$�ப.�தி ெவ5�4 

தைலவ5, எதிராக�� தமி% ம,களி� வி5��, எதிராக�� ெசய0பட 

M?4ய�, ம03� உதி, திைச ேநா,கி உ?ணத பயன� என 

தி5ேகாணமைலயி�-� ம�ட,கள�பி-� இ5(த எம� ஒ*ெவா5 7காமி0� 

வ(தேபா� ச?ைட, ேபாக வி5�பமி�லா� 7கா�களி� நி�றவ$கைள தன� 

தனி�ப�ட அனி,ெகன ேத$�ெசB� ெகா?.ெச�ற� என மா�ைதயா எ�கி�ற 

மேக(திரா ராசாவி� தி5 தாள=க� பல… நா=க� எ�ேலா5� 

இற(�விடவி�ைல.

Reply

Posted on 02/17/2010 at 3:13 am 

அ�� இ=க ெசவி�. @�ட� தா� @ட.

Reply

Posted on 02/11/2010 at 1:58 pm 

“நAரளேவ ஆமா� நAரா�ப�,ெகா?ட ல�தளேவ ஆமா� ண�” எ�ப� ஒ5 அ3ைமயான தமி% 

வாசக�!.இ� சாதிய க5�� அ�ல,”ஏலிய� ஐ4யாலஜி” கல�ப0ற�.ப0ண�ைத ெகாைல 

ெசBதா$க�,ம�டகள�� எ�.பி.கனகர�தின�ைத ெகாைல ெசBய ேபானா$க� எ�றா�,ஒ5 மனித�,

(பிரபாகர�,உமா மேக�)த� சக மனிதைன ெகாைல ெசBய வி5��கிறாென�றா�,அவ� மீ� பழி 
ேபா.வைத விட அத� காரண�ைத,ேநா,கி இல, ைவ�தா�,”தமி%” எ�ற வா$�ைதயி� கீ% 

இவ$கைள ஒ5ைம ப.��வ� அப�த�,”சி3 இன,!,களாகேவ(ஜாதி)” “இைறைம” 

ெப0றி5,கி�றன$!.த0ேபா�, “பிரபாகர� !வி� தியாக�ைத� ப0றி” யா%�பாண�தி� 

ேபசினா�,ேஜா�டா� அ4�ேப� எ�3 அ�பதி ம,க� ெதளிவாக @3வ� அவ$களி� சGக 

ெசய�பா�., உதாரண�!.ஒ5 ஜதிைய ேச$(தவ� இ(த ண� உைடயவ� எ�3 7�திைர, 

��வ� ஒ5 “ேம0க�திய தி'� ஆ�”.எ=கEைடய பிர�திேயக “சGக 

நடவ4,ைககE,” ,இ=கிலா(திலி5(� “ஈரா�” இய,க� Gலமாக தமிழரF, க�சி,�,பிற 

இய,க=கE,�,இற,மதி ெசBய�ப�ட,இல?ட� Oலக ப4�பா�!.ஐேரா�பிய$க� ந�மீதான 

�'(�ண$ைவ ந� �'(�ண$வாக நா� க5தி,அத� அ4�பைடயி�,ஆர�பகால சி(தைன தர�கைள 

அைம�த�!.த0ேபா� “ஆ2த� M,கியவைனெய�லா�” “0ற�பர�பைரயினராக” சGக=கE, 

7� நி3�தி2�ள�!.வ�7ைற எ�ப� “உ�ளிலி5(� ெகா�-� வியாதி” எ�ற க5�தியிய� 

இ=கி5(ேத ஆர�பமாகிற�.ஐேரா�பாவி� ெதாழி0�ர�சியி� நவ Aன ஆ2த=கேள கா�னி��வ�ைத 

நி3வின.அைத இ��� ேபான ஆ2த=களினா� எதி$ெகா?ேட Fேதசிக� 

அழி(தன$.இதி�,த=கE, ேதைவயான Gல�ெபா5�கைள உ0ப�திெசBதவ$கைள 

காலனி��வ� வள$�ேத வி�45,கிற� – ப5�தி உ0�ப�திைய ெசBத ேகாய���M$ 

நா2.க�,க�?ட$க�.இவ$க� 7�னா� Fேதசிகளி� ஆ2த,!,கேள!.ேதயிைல 

உ0�ப�தியள$க�.ஆ2த� ம�.ேம ெதாழிலாக இ5(தவ$க� ம�.ேம அழி,க�ப�டா$க�!.இ(த 

நல�கE, த(த மாதி'ேய “ந�லதாக��,ெக�டதாக��” Oலக ��தக=களி� 

“அ>ேச0ற�ப�டன”!. இ(த ேகாண�தா� எ=களி� “சGக உ���, காரண�”.ல�தி� ண 

இய�� எ�ப� உலகி� எ�லா பாக=களி-� உ�ள�.ப�ேவ3 ெதாழி�கைள 

ெசBதவ'ைடேய,�0ேபா� இ5�பைத� ேபா�3 இ*வள� ெபா5ளாதார 

வி�தியாச=கE�,”ெபாறாைமகE�(3, வழியி� கா'ய� ஆவதா�)” இ5(ததாக ெத'ய 

வி�ைல!.இத0காக ெவ�ைளகாரனிட� 7?4ய4�� காவ4 M,� “உ���” ப0றி2� ஆராய 

ேவ?.�!.ெதாழி0��ர�சி,ெதாழி� d�ப� ஆகியைவகைள,எ=கEைடய பிர�திேயக சGக 

அைம�பி� பா� எ!(த சி(தைனகEட� “உ�வா=காம�”,”யா$ �தி அ'சியானா� எ�ன” எ�ற 

ேசா03 சி(தைனதா� “உ���கE,” காரணமாக அைம(ததா எ�ப� வி'வாக ஆராய�பட 

ேவ?.�!.

Reply
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Shiva

Naren

????

THOTTA

Posted on 02/11/2010 at 3:23 pm 

சா(த ெசாIபிநேர� அவ$கேள. �லிக� இய,க� ம�.� இ�ைலெய�றா� 1983� உ>ச 

க�ட��,� ேபான இன அழி�� இ�3 2010� 74(ேத ேபாயி5,� அBயா. ஒ5 தமிழ� @ட மீதி 
இ5(தி5,க மா�டா�. மீதி இ5(தி5(தா� @ட அவ� தமிழ� எ�ற அடயாள��ட� இ5(தி5,க 

மா�டா�.நA=கெள�ளா� அ�ப4 ஒ5நிைலைமைய, @ட ஏ03, ெகா�வ A$க�. ஆனா� ஒ5 சக 

தமிழ� உயிைர� �>சமாB மதி�� ஒ5 அரசா=க�ைத, க�4யைம�தா�ெநா�ைடெநா�ைள 

ெசா�வ A$க�. மனிதனாB பிற(தவ;, மான� ேவ?.மBயா மான� ேவ?.�. இ�ேபா�தா� 

�லிக� இ�ைலெய�3 ெசா�கிறA$கேள. உ=கைள� ேபா�றவ$க� கள�தி� இற=கி தமிழ$கைள 

7த� தர 4 ம,களா,=கேள�.

Reply

Posted on 02/11/2010 at 4:47 pm 

விஜB எ�ற எ�ெந5=கிய உறேவ வண,க�.ல?டனி� அB.'.ச�ப(த$ எ�ற 

விள,ெக?ெனB வ�னியி� தமிழ$ ேபா'� ெகா�ல�ப�., ெகா?45(தேபா� 

Kைல, கலவர� எ�ற ��தக� எ!தி தமிழ� இர�த�ைத காசா,கிய�.இ�ேபா� 

அ(த அB.'.ச�ப(தைர ேக�.� பா5=க� உவ� பிரபாகர� சி� பிைழய� 

வி�.�ேபா�டா�.அவ� உமா மேக�வரைன, ேக�.நட(தி5(தா� தமி% ஈழ� 

Fவ$ எ?.�.இ�தைன நட(�� இ�;� தமி% ஈழ� எ�றா� எ� இ�� 

தா=மா? ேபாரா�ட� இ�லா� இ5(தா� தமி% இ�� வள$(தி5,� அறAவி�, 

ஆ0றலி� நிமி$(தி5,�.�திய திைசயி� பயண A�தி5,�.

G�Y இல�ச� தமிழ� அழி(த�� இ�;� நா� மாறவி�ைலேய ஏ�?

Reply

Posted on 02/11/2010 at 6:14 pm 

Pஉலிக� இலாவி�டா� ேபார�டேம இ�ைல எ�பத0 ஆதார� இ�ைல. 

அவ$களி� தவ3கைள விம$சி�ப� அவ$கைளநிராக'�பத�ல. 

தமிழ5, மான� இ5,க ேவ?.� எ�றா� ேமைலநா.களி� பி�னா-� 

இ(தியாவி� பி�னா-� வா� பி4�பைத 7தலி� நி3��ேவாமா? 

தமி% ம,களி� வி.தைல தனி மனித சாகச> ெசயல�ல. அ� ஒ5 சGக� 

ெபா3��. 

சவா� வி.வைத விட, நட(தைத நிதானமாக ஆராBவ� ந�ல�.

Reply

Posted on 02/11/2010 at 6:57 pm 

////�லிக� இய,க� ம�.� இ�ைலெய�றா� 1983� ஒ5 தமிழ� @ட மீதி 
இ5(தி5,க மா�டா�//// ஆமா�!.. 1983� ஆ?. நா� ‘�த�” என�ப.� கிரக�தி� 

வ A0றி5(ேத� அதனா� இல=ைகயி� இட�ெப0றி விபர=க� எ��� என, 

ெத'யாமேல ேபாBவி�டன. யா5, கயி3 வி.றA=க� ஒ5 தமிழ;� 

மிPசியி5,கமா�டா� எ�லாைர2� அ�ளி, ெகா?. ேபாB சி=களவ� கடலி� 

ெகா�4யி5�பா� எ�3. இேதகயி�ைத�தாேன பிரபாகரனி� இ3தி,க�ட�தி� 

ேபா�� ெசா�னA$க� அதாவ� உ=கள� ‘பிரபாகர� எ�ற ெவ�ைள, 

ெகா4ேய(திய மாவ Aர�” எ�ெபா!� இற,கி�றாேனா அ�ேபாதி� இ5(ேத ஒ5 

தமிழைன2� சி=களவ� விடமா�டா� எ�ேலாைர2� அழி��வி.வா� எ�3 

எனேவ பிரபாகரனா�தா� இல=ைக�தமிழின� பா�கா,க�ப�ட� எ�3 கயி3 

வி�., ெகா?45(தA$க� இ�ேபா பிரபாகர 2�த�தா� பாதி,க�ப�ட ம,கைள 

அவரா வ(� மீ%4ேய0ற� ெசB� அவ$கE, உண�� உைட2� ெகா.��, 

ெகா?5,கி�றா$. அேத சி=களவ�தாேன இ*வளைவ2� ெசB� 

ெகா?45,கி�றா�. உ=கள� ேமதாவி�தன=கைள கா�;4 �ேராகி அ� இ� 

எ�3 எ�ேலாைர2� நAங,ேள ெகாைல ெசB� ேபா�. ெவ�கேமயி�லாம� 

வழிச� தனமான க5��,கைளேய ம3ப42� ம3ப42� எ!தி, 

ெகா?45,கி�றA$கேள உ=கள, ெகாPசேம;� V. ெசாரைணேய 

கிைடயாதா?.. /////மனிதனாB பிற(தவ;, மான� ேவ?.மBயா மான� 

ேவ?.�.//// ெவ�ைள, ெகா4வி��வா;கேள மான� ேராச� V. ெசாரைண 

ப0றி நA=க� ேபசாதA$க� இ�;ெமா5தடைவ.

Reply

Posted on 02/11/2010 at 9:27 pm 

நேர� நA=க �தனில இ�ல சனில இ5(தA=க�; ெதளிவா� 

ெத'2�! சி=களவ� யாழி� ெசBத மீ�4ேய0ற�ைத2� 

ெசB2� ந�ைமகைள2� பா$���.� தா� இ5,ேகா�. 

ஊ5, வ(� கன காலமா>ேசா? அ4ெபா4கேளா க5�த, 

ேக�. எ!தினா இ�தா�. ெவ�ள, ெகா4ேயாட ேபானத 

ப,க��ல இ5(� பா$�த மாதி' ஒ5 ஜ�லி.. இ(த ஜ�லி 
எ*ேளா கால��, தா� அ4�பீ=க. Change the beat pls! ஐய$ 

ேபாரா�ட�தி� ஆர�ப கால�த பதி�க� வழி பதி� ெசBகிறா$, 

அ�, ஊடால ஊடால வ(� அ’'’�சீவிதன�ேதாட த=க� 

அஜ?டா,கE, ஏ0ப சில�க� ெபனா��றத� பா$,க 

ேவதைனயா இ5,!

Reply

Posted on 02/12/2010 at 9:34 am 

ேக�வி.. இ�;ம உம, விடய� 

�'யவி�ைல….சா(த�,�ைர.. நேர� 
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thurai

Soorya

shanthan

thurai

marupakkam

எ�லா5� ஒேர �ைடயி� ஊறிய 

ம�ைடக�.

Reply  

Posted on 02/14/2010 at 1:03 pm 

மனித$க� ெகாைல 

ெசBய�ப.வைத 

ஏ0காதவ$க�.

ெபாB,ெகாைல,ெகா�ைள

இைவகைள தமிழAழ 

வி.தைலெய�;� 

ேபா$ைவயா� ேபா$,க 

வி5�பாதவ$க�.

தமிழAழெம=� த�பி, 
தமிழ$களி0 >மாதி 
க�4 74, 7� 

சி=களவ$ த�பியி� 

கைதைய 

74��வி�டா$கெள��ேத

ேதா�டாவி� கவைல.

�ைர

Posted on 02/16/2010 at 12:35 am 

ஊறியதா இ�ைல 

நாறியதா ? நேர� 

எ!�வைத வாசி,க 

ம�.கிற�.

Posted on 02/11/2010 at 7:34 pm 

வண,க� விஜB 

இல=ைகயி� ஏ0ப�ட இன,கலவர=களி� ஒ*ெவா5 தடைவ2� வட, கிழ, 

வா% தமி%ம,கைள விட சி=கள�பதியி� வா%(த தமி% ம,க� தா� பாதி,க� 

ப�டா$க�. வட, கிழ,கி0 அகதிகளாக வ(தா$க�. ஆனா� 1983 , பிற 

வட, கிழ,கிலி5(� சி=கள�பதி தா� பா�கா�� எ�3 ெகா!��, வ(� 

வி�டா$க�. இ� தா� �லிக� வழ=கிய பா�கா��.1983, 7�� 

O03,கண,கான தமி%ம,க� தா� இற(தா$க�. �லிகளி� பா�கா�பி� ஒ5 

இல�ச�தி0� அதிகமான தமி% ம,க� இற(��ளா$க�. இ� தா� �லிகளி� 

சாதைனயா? இ�ேபா� �லிக� இ�ைல எ�3 பிரகடன� ெசBதைம �லி 
ஆதரவாள$க� த0ேபா� உ?ைமைய ஒ��,ெகா�ள ஆர�பி�தி5,கிறா$க� 

எ�பைத நிIபி,கி�ற�. மி,க மகி%>சி. �லிக� தமி% ம,கைள அதல 

பாதாழ�தி� அ�லவா த�ளி வி�.> ெச�றி5,கி�றா$க�. அ� அ*வள� 

Fலபமான விசய� இ�ைல. �லிக� 25 வ5ட=களாக சீரழி�தைத மா0றியைம,க 

நA?ட கால� எ.,�. அ(த மா0ற�ைத ஏ0ப.�த ம0றவ$க� உைழ,க 

ெதாட=கி வி�டா$க�. அைத இ�;� 3கிய கால�தி� உண$வ A$க�. சாதாரண 

ேபாராளி, சயைன�.� தைலவ$கE, ெவ�ைள,ெகா42ட� சரணைட� 

எ�ற 7ர?ப�ட Fயநல�த��வ�ைத, ெகா?ட அைம�ைப>ேச$(தவ$க� 

நA=க�. உ=கE, யத$�ைத� �'(� ெகா�E� த�ைம அவசிய�. 7தலி� 

உ=க� அைம�� கட�ட கால=களி� ெசBத தவ3கைள� ப0றி Fயப'ேசாதைன 

ெசB2=க�.

Reply  

Posted on 02/11/2010 at 8:31 pm 

சி=களவ'ட� ெபா�ைல, ெகா.�� அ4வா=கியவ$க� 

தா� வி.தைல��லிக�. மான�ைத இழ(தவ$க!� �லிக�தா�. 

ஈழ�தமிழைர தைலைமக� இ�றி ந.�ெத5வி� வி�டவ$க!� �லிக�தா�. 

�லிக!� தமிழ$க!� ஒ�3தா� என ெபாB பிர>சார� ெசB� 

வ�னி� தமிழ$கைள பலி ெகா.�தவ$க!� �லிக�தா�.

�ைர

Reply  

Posted on 02/11/2010 at 8:18 pm 

எ� இன� பி>ைச எ.,க காரண� தமி%தைலவ$க�. மன>சா�சி2�ள
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alex.eravi@gmail.com

JAMES FREDRIC

Shiva

JAMES FREDRIC

(�லி>சா�சிய�ல) அைனவ$,� ெத'2�. தமிழ$கைள ஒ5 மன>சா�சி2�ள, ஆ2த� 

ெத'யாத,கதிைர, ஆைச�படாத……..தைலவைன ேத$ெத.,க, அவைன சி(தி,க அவகாச� 

ெகா.=க�. தய�ெசB�.

Reply  

Posted on 02/11/2010 at 10:04 pm 

சி�திரவைத 7கா�களி� Kத$கைள விதவிதமாக, ெகாைல ெசBத டா,ட'� ைட' விைரவி� 

ஏல��, வ5கிறெதன ெசBதி வ5� ேநர�தி� எம� ஈழ� ேபாரா�ட�தி-� வி.தைல,கான 

அைம��கE,�E� ெவளியி-� நட(த ெகாைலக�, தமிழAழ வி.தைல� �லிகளி� கைடசி 
நா�களி� May 18 அ�3� (7�ளிவாB,கா�) 7�;� நட(த மானிட அழி��கE� ஆதார=கEட� 

ெவளிவர பல கால=க� இ�ைல. 

இ�றி��, ல?டனிலி5(� ெவளிவ5� “திெடலிகிரா�’ ப�தி'ைக @றியி5�பதாவ�: டா,ட$ 

ேஜாச� ெம= ெகேல எ�பவ$ ஹி�ல$ ஆ�சி,கால�தி�, “மரண ேதவ�’ எ�3 ேபா0ற� ப�டவ$. 

சி�திரவைத 7கா�களி� அைட�� ைவ,க� ப�45(த Kத$கைள விதவிதமாக, ெகா�ல 

ஹி�ல5, வழிவைக வ��, ெகா.�தவ$. 

1979 வைர வா%(த இவர� ைட'க� பிேரசிலி� ேபாW� ஆவண=களிலி5(� க?.பி4,க�ப�ட�. 

1960 � அ(த ைட' ெதாட=கிற�.இவ$ தன� ைட'யி�, “மனித இன�ைத வி5�தி ெசB2� 

வழிவைககைள� பி�ப0றாவி4�, ெவ சீ,கிர�தி� மனித இனேம அழி(� விட, @.�’ எ�3 

கவைல�ப�. எ!தி2�ளா$. அெம',காவி� வரலா03 ஆவண, கா�பக�தி� உ�ள இ(த ைட' 

விைரவி� ஏல��, வரவி5,கிற�.

த0ேபா� ஐய$ அவ$க� பதி2� பதிவி-� இைவ வரலா�….. வ(� ெகா?.�ள�. ஆனா� May 18 

பி�னான இ*பதிவி� பி� �ல� எ� மனதி� ெந5.கிற�……ெபா3�தி5(� பா$�ேபா�.

ஐய$ அவ$க� அவ'� பதிவி� ெதாட'� பி� பதி�களி�, பி0கால�தி� தமிழAழ வி.தைல 

�லிகளி� இ5(� பி'(த உமாமேக�வர� எ�ப4, ெகா�ல�ப�டா$ (மாைல தA� தா,தலி', 

பி�னான அ(நிய ஊ.5வ�), பிரபாகர;ட� பி'(தி'(த நிைலயி� அவ5, ெமBபா�காவலனாக 

இ5(த உ.விைல ேச$(த சிவேன�வர� (கா,கா), தி5>சி, ம�ைரயி� பா�கா�� வசதிக� 

ஏ0ப.�தி,ெகா.�த கிழ,கில=ைகைய> ேச$(த க!� பைடைய ேச$(த இரா\ேமாக� அ?ண$ 

எ�ப4, ெகா�ல�ப�டா$ எ�பைத2� பதிவா$ என எதி$பா$,கிேற�.

Reply  

Posted on 02/12/2010 at 12:20 pm 

ஐேரா�பாவி� “மி4� ஏ\” என�ப.� ம�திய கால�தி�,விவசாய @லிகளி� ஒ�ப� வய� 

பி�ைளக� @ட 16 மணி ேநர� ேவைல ெசBயேவ?.�.தி5ம?� ெசBவதாயி5(தா� 

7தலாளியி� அ;மதி ெப0ேற ெசBBயேவ?.�!.பி'�டனி� @லிக� தி5மண� ெசBத 

ெப?ைண 7தலி� அ;பவி�ப��� 7தலாளிேய எ�ப� சாதாரண�!.இ�தைகய ெகா.ைம அ(த 

காலக�ட�தி� இ(தியாவி� இ�ைல எ�3 நிைன,கிேற�!.ெதாழி0��ர�சி 
வ(தபிற,ெதாழி0சாைலகளி� இ(த, @லிக� “அ'�ேடாகிரா�.களி�” வியாபார�ைத 

ெப5,கியதா�,அவ$களிைடேய ஏ0�ப�ட சGக மா0ற�தி0,அ�ேபா� ேதா�றிய கார� 

மா$,�,ஐேரா��வி� க�வி பயி�ற ெலனி� ேபா�றவ$க� எ�ன ப= ஆ0றினா$க� எ�3 

ஆராB>சியாள$க�தா� @றேவ?.�!.ஆனா� த0ேபா� 

@ட,இ(தியவிேலேயா,இல=ைகயிேலேயா,”அைரவாசி ெதாழி0சாைல ெபா5ளாதார� @ட 

இ�ைல”.இ�;� விவசாய ெபா5ளாதார�த� ெப5� ப= வகி,கிற�.ெதாழி�d�ப�ைத 

ெகாண$(த ெவ�ைள,கார;,,”மாமா ேவைல� ப$�தவ;�,எ.�4 ேவைல 

ெசBதவ;�தா�”,த0ேபா� ெத0காசிய சGக=களி� தைலைமகளி� ஏறி அம$(�, 

ெகா?.,அரசா=க நா0காலிகைள இ3,க� ப0றியி5,கி�றன$!.யாராவ� “ஜாதி அைம��கைள” ஒ5 

ந�ல சGக மா0ற�ைத ஏ0�ப.�தி,அைத ஆவண�ப.�த 74(ததா?!.”சம��வ�ர�” எ�3 சினிமா 

விள�பர பாணியி�,ஜாதிகளிைடேய சி?. 74��வி�. ளி$ காBவைத ��திசாலி�தன� எ�3 

நிைன,கிறா$க�!.நா� அ�ப4,இ�ப4 @3வ� ஒ5 7ய0சி எ�றா-�,பாதி,க�ப�டவ$க�,ச'யான 

ேகாண�தி� ஆராB(�,”உ���,கான” காரண=கைள ெவளி, ெகாணர ேவ?.�!.

Reply  

Posted on 02/12/2010 at 6:48 pm 

“ெதாழி0 �ர�சி வ(தபிற,ெதாழி0சாைலகளி� இ(த, @லிக� 

“அ'�ேடாகிரா�.களி�” வியாபார�ைத ெப5,கியதா�,அவ$களிைடேய 

ஏ0�ப�ட சGக மா0ற�தி0,அ�ேபா� ேதா�றிய கார� மா$,�,ஐேரா��வி� 

க�வி பயி�ற ெலனி� ேபா�றவ$க� எ�ன ப= ஆ0றினா$க� எ�3 

ஆராB>சியாள$க�தா� @றேவ?.�!.” 

இ� ெதளிவாக இ�ைல.

ம$,� 7தலாளிய வள$>சியி� பி�� பிற(தவ$. 

ெலனி� 7தலாளிய� ஏகாதிப�தியமாக உ5�ெப0ற கால��,'யவ$. 

7தலாளிய� அ'�ேடாகிரா�.களி� ேதா03வி�பா?

இ(திய, இல=ைக 7தலாளி��வதி� ேதா0ற7� வி5�தி2� ப0றி� பல 

பய;�ள O�க� வ(��ளான.

Reply  

Posted on 02/13/2010 at 6:47 am 

/Krupp was an indirect participant in the German genocide, and according to 

one of his own employees, ironically called by his defense, even when it was 

clear that the war was lost, 

“Krupp considered it a duty to make 520 Jewish girls, some of them little 

more than children, work under the most brutal conditions in the heart of the 

concern, in Essen.”[4] Where he surprised many by supporting the Indian 

Page 17 of 30�லிகளி� தைலவரா� உமாமேக�வர� : ஈழ� ேபாரா�ட...

27/02/2010http://inioru.com/?p=10437

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



JAMES FREDRIC

ANKAYATPIRIYAN

Claudiya Antony 
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nationalist, Subhash Chandra Bose./- Friedrich Krupp (1787–1826),Otto 

Eduard Leopold von Bismarck (1 April 1815 – 30 July 1898)-Frederick 

William Victor Albert) (27 January 1859 – 4 June 1941) was the last German 

Emperor and King of Prussia, Franz Joseph Hermann Michael Maria von 

Papen zu Köningen (help·info) (29 October 1879 – 2 May 1969) was a 

German nobleman, Roman Catholic monarchist politician(Papen also served 

as intermediary between the Irish Volunteers and the German government 

regarding the purchase and delivery of arms to be used against the British 

during the Easter Rising of 1916, as well as serving as an intermediary with 

the Indian nationalists in the Hindu German 

Conspiracy.);,ChempakaramanSeptember 15, 1891–May 26, 1934.had the 

privilege of being the Foreign Minister of the Provisional Government of India 

set up in Afghanistan in December 1915, with Raja Mahendra Pratap of 

Kabul as President.,The economic downturn in India during the early 

nineteenth[dubious – discuss] century witnessed a high level of emigration. 

Some of these emigrants settled in North America. These included Punjabis 

as well as people from other parts of India. The Canadian government 

decided to curtail this influx with a series of laws, which were aimed at 

limiting the entry of South Asians into the country and restricting the political 

rights of those already in the country. The Punjabi community had hitherto 

been an important loyal force for the British Empire and the community had 

expected, equal welcome and rights from the British and Commonwealth 

governments as extended to British and white immigrants. These laws fed 

growing discontent, protests and anti-colonial sentiments within the 

community.The Ghadar Party, initially the Pacific Coast Hindustan 

Association, was formed in 1913 in the United States under the leadership of 

Har Dayal, with Sohan Singh Bhakna as its president. The members of the 

party were Indian immigrants, largely from Punjab.

Reply  

Posted on 02/13/2010 at 7:03 am 

கா$� மா$,ஸி� கால�ைத 

ஒ�தவேர,ெஜ$மனியி� ஒ�ேடாவா� 

பி�மா$,!.இவ$ ஒ5 

அ'�ேடாகிரா�.அெம',க “சிவி� 

2�தத�தி0ேக” ஆ2த=க� வி0பைன ெசBத 

“5� �Z�” எ�ற நி3வன�ைத,ெஜ$ம� 

ேபரரசி� க5��,கைள2� 

மீறி,வ�$��வி�டவ$.இைத ெஜ$ம� 

ேபரரF எதி$�த� 

ஏென�றா�,ெஜ$மனி,�,பிரா�ஸு,�,ரஷியாவி0
ச?ைட நட(தேபா�,இ(த எ�லா 

நா.களி-� ஆ2த ெதாழி0சாைல ைவ�� 

“5�ேப” ச�ைள ெசBத�.இவ5ைடய 

ெதாழி0சாைலயி� ஓB� ஒழி>ச� 

இ�லாம� ஆ2த “4மா?.,காக” 

ெதாழிலாள$க� பிழிய� 

ப�டதாேலேய,கார� மா$,� த�;ைடய 

ெபா5� 7த�வாத�ைத 

மனித��வ�தி0காக சி(தி,க 

ைவ�த�!.இ(த ஆ2த 

ெதாழி0சாைலகேள,ம�னரா�சிைய2�,அரசியைல2�
அக0றி,அதி� த=க� நல;,காக 

“வியாபார�ைத” ��தி,அத0காக 

ேபா$கைள2� உ5வா,கின$க�!.

Reply

Posted on 02/17/2010 at 5:56 pm 

இ(தியாவி� ேகரள மாநில�தி� ந�^தி'க� அ�லாதவ$களி� தி5மண�தி� 

தி5மண� ெப?ைண 7தலி� அ(த(த பதியி� தைலைம ந�^தி' 7தலிரவி� 

உற� ெகா�வ� எ�ற ஆவண உ?ைம 7ைனவ$ க.ப.அறவாண� அவ$களா� 

எ!த�ப�ட “தமிழ$ மீதான ப?பா�. பைடெய.��க�” எ�ற Oலி� உ?..

Reply

Posted on 02/13/2010 at 12:06 am 

இ(த க5��,கள�தி� வாதா.� �?ணியவா�கேள! நA=க� எ�லா� ெவளிநா. வர காரணேம இ(த 

ேபாரா�ட� தா� எ�பைத மற(�விடாதA$க�. இ= வ(� நா- காF ைகயில கிைட�த�ட� 

இ�ப4�தா� ேபச�ேதா�3� ேபால. தய� ெசB� நA=க� வ(த பாைதைய ெகாPச� தி5�பி� 

பா5=க�.

Reply

Posted on 02/13/2010 at 12:40 am 

கிள*4யா அ�ரனி 
இதி� க5��,@3பவ$க� எ�ேலா5� நA=க� @3� 
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விஜிதா 

ராமெஜய�

Alex Yogaraja

thurai

Ragu

thurai

Ragu

katte-thura

ெவளிநா�.��?ணியவா�கள�ல! அேனகமானவ$க� இல=ைகயிலி5(�� 

க5��,@3கிறா$கெள�ப� உ=கE,� ெத'யாமலி5,கலா�!!

Reply  

Posted on 02/13/2010 at 12:22 am 

இ= விவாத� நட��� பல$ ஊ$ வ�பள�ப� ேபாலேவ ேபFகிறா$க�. 30 வ5ட=களி� பி�ன$ ஐய$ 

எ�லா உ�ைமகைள2� ஒளி�� மைற�� இ�லாம� ெசா�ல வ5கிறா$. இ(த� தவ3களி� இ5(� 

பாட� க03,ெகா?. இனி எ�ன ெசBயலா� எ�3 விவாத� நட�தலாேம? ஐய$ தன� பணிைய> 

ெசB� வி�டா$. இனி ம0றவ$களி� பணி பாட� க03, ெகா�வ� தான. ஐயைர� ேபா� ம0ற 

இய,க=களி� இ5(தவ$கE� ஒளி�� மைற�� இ�லாம� எ!த 7ய0சி ெசB2=க�.

Reply  

Posted on 02/13/2010 at 1:39 am 

�லிக� ேதா�வி அைட(ததனா� காரசாரமான விம$சன, க5��,க� வ5கி�றன. ஆனா� �லிக� 

ெவ0றி ெப0றி5�பி� எம� கைதக� ேவ3 விதமாக இ5(தி5,�. தமிழ$க� ெகா�ல�ப�டத0 

�லிகைள ைற @3பவ$க� இ(த இன�ப.ெகாைலகE, காரணமான அரைச2� பைடயினைர2� 

விம$சி,க 7ைனயவி�ைல. இ� அவ$களி� ேந$ைமைய ச(ேதக�பட ைவ,கிற�. எம� ம,கைள, 

ெகா�றவ$க� கா(தியின�� ��த'ன�� �த�வ$க�தா�. அவ$கள� த?டைனைய ��த5� 

கா(தி2� ெகா.�பா$க�. எம� ம,க� சி(திய 5தி, இவ$க� பதி� ெசா�லிேய தAர ேவ?.�. 

தவிர 2�த� இ�;� 74யவி�ைல ேதாழ$கேள. த$ம� நி�சய� ெவ�-�. நா� ெவ�ேவா�.

Reply  

Posted on 02/13/2010 at 9:32 am 

�லிகளி� ேபா,கினா� இ�ப4யான அழி�க� தமிழ$க� ச(தி�பா$கெளன

ெசா�ல வாBதிற(தவ$கைளெய�லா� 25 வ5ட�தி0 7�ேப, �ேராகிக�

என ப�ட� V�4, வாB� ��பா,கிைய ைவ�� ெகா�றவ$க� தா� �லிக�.

�லிக� தமிழ$களி0� இ�ன7� ேதைவயா?

Reply  

Posted on 02/13/2010 at 1:09 pm 

�லிக� ேதைவதா� ஏெனனி� அ(த 7�ளிவாB,காலி� நி�ற 

மனித;,�தா� அத� வலி ெத'2�. �லிக� எ�ன தவ3 

ெசBதி5�பி;� எம� ம,கைள, ெகா�ல யா5,� உ'ைம 

இ�ைல. அவ$க� யாராக இ5�பி;�. பதி� நா� ேக�ேபா�. 

இ�லா� வி4� நம� ச(ததி ேக��. மரண� 74வ�ல 

ேதாழ$கேள. அ�தா� ஆர�ப� �திய அ�தியாய�தி�.

Reply  

Posted on 02/14/2010 at 9:09 am 

ேநாB, ம5(� ேத.7� ேநாB 

வ(தகாரண�ைத க?டறிய ேவ?.�. 

தமிழ'� 

அழிவி0 �லி,!� ஓ$ கார?�.

இ� உல,�றி(த உ?ைம.

�ைர

Reply  

Posted on 02/14/2010 at 12:41 pm 

இ�3 இ(திய அரF தம� 

ெசா(த ம,கைளேய 

ெகா�கிறா$கேள அத0 

அவ$க� ெசBத தவ3 

எ�ன.

Posted on 02/14/2010 at 9:56 pm 

அெல,�, ெவ�றா� வா%���, ேதா0றா� M03� இ�தா� உலக�. �லிக� 

ஓேகா எ?. இ5,� ேபா� அெவ$களி� நிழலி� உ?. , உற=கி, உறவா4 

வி�. , இ�3 M03கிறா$க�. இ*வ�� நாE� வ�னியி� ம�.� தா� 

தமிழ$க� காணாம� ேபாகாம� இ5(தா$க�. ஆனா� இ�ெபா!தா� கிண3 

எ�லா� தமிழறி� சடல� மித,தாேம. சி=க�� தி?ட மி>சைத தி�;� 

இ�கE, ேராச� எ=க வர� ேபா�

Reply  
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sukran

அயலவ�

Kirinjay 

Ramanathan

Sanjay 

Ramasamy

thurai

sukran

Posted on 02/13/2010 at 4:28 am 

க5��,க� யா5� @றலா�.ஏென�றா� அ�தா� உலக�திேலேய மிக இலவான 

ேவைல.ல=காவி� அ� உயிராப�தான�தா�.> 

ஐய'� வரலா3 ஒ�ைற மீ?.� மீ?.� உ3தி�ப.��கிற�.அ� பிரபாகரனி� இல�சிய 

விFவாச�.பிரபா தனிமனித$கைள க5�தி� ெகா�ளெவயி�ைல. 

இல�சிய��, எதிரானவ$க�.அவ5, எதி'க�. 

இ3திவைர அைத கைட�பி4�� இ5,கிரா$. 

தவ3 ச' எ�ப� எ�லாேம அ(ததமிழAழ,க?னா4Kடாகேவ பா$,க�ப�ட�. 

தனி�ப�ட வி5�� ெவ3�� எ�பைத விட இல�சிய�  7�னி�றி5,கிர�.

அதனா�தா� ஒ5 சிறிய இன� ஒ5 ெப5� வலிைமயான அைம�ைப க�4ெய!�ப74(த�. 

இல�>ய�தி� சமரச� ெசBய74யாைமதா� இ(த வ A%>சி.

ஆனா� இல�சிய�ைத அவ$க� கா�பா0றி,ெகா?. அைம�ைப அழிய,ெகா.��வி�டா$க�. 

ஆனா� ம0ைறய இய,க=க� இல�சிய�ைத ைகவி�. த=கைள 

கா��,ெகா?டா$க�.அதைனநியாய�ப.��வத0காக அவ$க� எ!��� @>ச�க� 

எ�லாவிதமான ேபாலி இச=கE,@டாக��  னிக%கிற�.

பிரபா சமரச� ெசBதி5,கலா�.அத0 ஆதராவாக க5�ைத உ5வா,க,@4ய வ�லைமேயா.தா� 

இ5(தா$க�.ம,க� ஏ03,ெகா?4ட5(தி5�பா$க�.

ஆனா� பிரபாவா� அதைன ெசBய 74யா�. இ� தி7க/அதி7க  அ�ல. 

அைம�� ஆயிர,கண,கானவ$கலைள அ(த இல�சிய��,காக 

பலிெய.��/.பலிெகா.�தி5,கிற�.இல�சிய��,கான விFவாச7�ள தைலைம ஒ5 ச(த$�ப�தி� 

அழிய�தா� ெசB2�. 

அழி� இல�சிய�தி� மீதான மதி�ைப ேம-� அதிக',�.

அைத ைற�பத0காக�தா� சில$  தலவ� சரணைட(தா� எ�3 பிரசார� ெசBகிறா$க�. 

பி, ஒ5வ$ ெசா�ன�. பிரபாகரைன அழி��வி�டா� ேம-� ஒ5 இர?டாயிர� வ5டஙE, 

இ(த ெபள�த  னா�., ஆப�தி�ைல.

அ�தா� அவ$க� அன�� ச,திைய2� திர�4 அழி�தா$க�. 

காரண�ைத இச=கE,� ேத.ேவா� ேதா%$கேள

Reply

Posted on 02/13/2010 at 10:35 am 

F,கிர�, நA=க� ஒ5 சிலைர�ேபால உளறாம� உ?ைமய 

எ.��ைர�தி5,கிறA$க�. பிரபாகரனி� இல�சிய�தி�,ெகா�ைகயி� எதி$ 

விைள�கைள2� ெகாPச� ஆரா2=க�.

Reply

Posted on 02/14/2010 at 12:32 am 

Mr. Aiyalavan, 

Don’t think that the Tamil Tigers were always doing right thing. They did 

some wrong things as well. Also, the Tiger’s top educated leaders Ragavan, 

Umah didn’t advise Prabakaran the right things. In 1984, if the most 

intelligent educated person in the Tamil Tigers was Ragavan he was second 

in command and controlled most of the department. If he didn’t leave in 1984 

and advised the Tamil Tiger Leader Prabakaran to do the right thing maybe 

the Tiger’s would have gotten their goal.

Reply

Posted on 02/14/2010 at 12:11 pm 

கி'�ைச ராமநாத� சா$| நA=க� 

ெசா�வைத�பா$�தா� ராகவ� 

இ5(தி5(தா� தமிழAழ� 

கிைட�தி5,ேமா? எ�ன ேவ4,ைக சா$. 

தமி% சினிமா நிைறய பா$�ப�?ேடா?

Reply

Posted on 02/14/2010 at 3:33 pm 

ச'தா�, ஆனா� ராகவ� உயிேரா. 

இ5(தி5��பாரா?

�ைர

Reply

Posted on 02/16/2010 at 4:16 am 

அயலவ�

�ரதி5aடவசமாக  எம� 7�ேனா$க�,C�க� �ராண=க� 

கைதக� எ�லேம இல�சியவாதிக� எ���ப� வ(த ேபா�� 

ெகா�ைகைய வி.வதி�ைல எ�ற க5�தியைல ��தி 
வி�.�ளா$க�.உதாரணமாக அ'>ச(திர� கைத.  
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THOTTA

அ'>ச(திரனி� மைனவி பி�ைள எ�ன ப'தாபநிைல, 

ேபாகிறா$க�.ஆனா� அ'ச(திர� சமரச� 

ெசB�ெகா�ளவி�ைல.அ'>ச(திரனி� மயான,கா?ட� 

எம� ம?ணி� பிரபலமான�.அ 

இ�ப4யான க5��,க� 

இல�சிய�ப03�ேளாைர2� ,சாதாரண ஆசாபாச=கேளா. 

வா%கி�ற மனித$கE, உய$(தவ$களாfஅ� ெத'கிறா$க�. 

பல'� 0ற உண$ைவ2� ஏ0ப.��கிற�.

அதனா� தா� எ�மவ$ பல$ தா�  ச'  எ�3நிIபி,க 

7ைன(�ெகா?ேட இ5,கிறா$க�.

அவ$களி� தவி��நியாயமானேத.  0ற உண$�கைள 

ெதாட$(� டவிைத,காம�  இ 

எ�ைன�ெபா3�தவைர   ஒ5 பிள�ப�ட த�7ன���ள 

சGக��,  ஒ5 ேபாரா��� இ��4  அம(தி5,கவி�டா� 

ஆபி',கனா.கைள� ேபா� ஆ2த,!,களி� ஆ�சியாக 

இ5(தி5,�.வ�னியாவி� ெடெலா,  ம�ட,கள�பி� க5னா 

ய%�பாண�தி� ட,ளச� 

ேபாரா�ட� இ*வள�, 

பிரப�யமாகி5,கமா�டா�.இல=ைக இரா<வ��, ெப'ய 

ேவைல இ5(தி5,கா�. 

இ�ெபா� இ5�பைதவிட தமி%சGக� 

 ப.பயஙரமானநிலயிலி5(தி5,�.வி.தைல2� இ�றி 
வள$>சி2� இ�றி ேத=கி�ெபாயி5,கிற ெபாரா�டங� 

�03ேனாB ேபா�றைவ. 

ஆனா� �ரபாகர� த�ன� 74(தவைர ெபாராட�ைத 

த�ளிெச�3வி�.  � எ(தவித ஆBத,!,கைள2� மி>ச� 

விடவி�ைல.அ 

� 

ப�� ஆ2த,!,களி� ைகயி� தமிழின� சி,கி 20 

வ5ட=க� இ5(தி5,மாயி� ஒ 5 .�ப பிர>சிைன, 

 மைனவி ப,க�திலி5(� �ெளா�, ,ணவ� ப,க�திலி5(� 

ெடேலா, ம>சா� ப,க�திலி5(� எ�4Z.மாம� ப,கதிலி5(� 

 ஈபிஆ$

இ�5�ளநிைலைய விட  மிகமிக 

ெகவலமானநிலயிலி5(தி5�ேபா�. அைததா� இ(தியா 

தி�டமி�45(த�. இ(திய�, சா$பான இலஙைக, 

@லியாக 

சீன�, சா$பான !,கள

அ�ப�பாநிைனத�,@ட பா$,க74யவி�ைல

வரலாைற ஆரா2�ெபா�  �ரபாகரைனநA,கிவி�. ஒ5 7ைற 

க0பைன ப?<=க�.

ெடெலாவி� தா� எ�ற ேபாராளி ஏ� ெடேலாவினா� 

ப.ெகாைல ெசBய�ப�டா�? 

.�லிகைள விட சிற�பான தா,த�கைள ெசBதி5(தா�. 

 அ� ஒ5ந�ல உதரண� �லி,க?ணா4Kடாக மா�திர� 

பா$�பவ$கE,.

தமிழின� வி.தல,காக ஒ5 வழியி� மிக சிற�பாக 

7!ைமயாக 7ய�3 பா$��வி�ட�.இல�சிய� இ�;� 

இ5,கிற�. 

இ�;ெமா5 மனித�ேந$ைமெயா. அேத அ$�பணி�ேபா. 

�திய வழியி� ெச-�தலா�

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 10:22 am 

F,கிர�..மிக> ச'யான க5��. மிக 

விள,காம> ெசா�லி 
இ5,கிறA$ .உ?ைமயி� இ�தா� 

யதா$�த�. இழ��க� இ�லாம� , வலிக� 

இ�லாம� வி.தைலைய அைடய 

74யா�. எ=க� எ�லா$ வ A�4-� 

வி.தைல,காக இழ��க� நிக%(ேத 

இ5,கிற�. அ�,காக நா=க� 

ேபாரா�ட�ைத ைகவி�. ,பய(� 

ஒ�=கலாமா…?

உலக� தன, பி4�தவ$கைள தியாகிக� 

ேபாரா�டமாக��, பி4,காதவ$களி� 

ேபாரா�ட�ைத பய=கரவாத� 

ேபாரா�டமாக�� சி�த',�. அ�தா� 

எம,�நட(த�. 

இ�ைறய உலக ஒ!=கி� �லிக� எ�ன 

ேவற எ(த ேபாரா�ட அைம�� எ?டா-� 

ஈழ�தி� ேபாரா�ட�ைதநட�தி இ5(தா�, 

அெவ$கE,� ஒ5 ” 7�ளி வாB,கா� 

“நி>சிய� கா�� இ5(தி5,�. அ�ேவ 

உ?ைம.

Reply
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அயலவ�

sukran

Easan

Posted on 02/16/2010 at 1:44 pm 

/இ�ைறய உலக 

ஒ!=கி� �லிக� எ�ன 

ேவற எ(த ேபாரா�ட 

அைம�� எ?டா-� 

ஈழ�தி� 

ேபாரா�ட�ைதநட�தி 
இ5(தா�, 

அெவ$கE,� ஒ5 ” 

7�ளி வாB,கா� 

“நி>சிய� கா�� 

இ5(தி5,�. அ�ேவ 

உ?ைம./ 

ஒ5 

த0ெகாைல?.தா' 

எ= ேவ?.மானா-� 

எத0� அPசாம� தம� 

தா,த�கைள 

ேம0,ெகா�Eவதனா� 

றி�பாக 

அெம',கா,பி'�ட� 

ேபா�ற நா.கE, இ� 

ெப5� பிர>சைனயான 

விடய�.அவ$க� 

அதைன தைட 

ெசBவத0, 

உபேயாகி,� உ,திதா� 

பய=கரவாத�ப�4ய�.இல=ைகயி�நட
இன�ப.ெகாைலய�ப0றி 
அறியாத Gட$க� அ�ல 

இவ$க�. 

5,க�…….வி�டா� 

0ற� இ�ைல.

Posted on 02/16/2010 at 5:12 am 

1985 இலி5(தநிலைம  ெதாட$(� இ5(தி5(தா� …. 

ஊ?P, ��FP,JVP,ஜாதிக ெகல உ5மய, அ��� தமி%னா4�   

தி7க, அதி7க, கா=கிர� இ�ப4 க�சிகெள�லா� தனிதனிேய 

தம,ெகன இரா<வ�ைத ெகா?45(தா� 

 எ�னநட(தி5,ேமா அ�தா�நட(தி5,� எம,.

ேபார�ட� ெஷ� அழி� என இற(� ேபான ��ச,கண,கான 

ம,கE, பதிலாக வரலா0றி� பதிய��டாத இற��,களாB 

அ�நிக%(தி5,�. 

பிரபாகர� ெபாரா�ட�தி� திைசைய மா0றினா$. 

1985 களிேல  இய,க=களி� சீரழி� 

ெவளி��ெத'ய�ெதாட=கிவி�ட�.உ�ப.ெகாைலக �, 

 ெகா�ைளக�.ெகாைலக� 

யாரா� ெசBய�ப.கி�ரன? இ(த, ெகா�ைள எ(த இய,க�.? 

அ(த இய,க�ெபா4ய� இ(த�ெப�ைட, கைர>ச� 

ெகா.,கிரா�  அவளி�ைர ம>சா�  ம0ற இய,க�…,  

 இ= ெசா�வ� ச7க�திலி5(� ெபா$ர�டதி�  ேபா,ைக 

பா$,கிற பா$ைவ. 

�லிகE, எதிரான பா$ைவ �லிகE, ஆதரவான பர$ைவ 

என இர?. மா�திரேம எ�ேபா�� ெவளிவ5கி�றன. 

மா03,க5��,க�  எ�ற ெபய'� ெவளிவ5வ�� அேனக 

�லிஎதி$�� க5��,கேள.

ஆ2த�ேபாரா�ட�ைத ெத'� ெசBதேபா�  நா� அழிைவ2� 

ஏ03,ெகா?டவ$களாகிவி�ேடா�.

Reply

Posted on 02/14/2010 at 2:37 am 

Sukran, i think you the only person thinking correctly here. The people who are writing here against 

LTTE or Praba, are tried to depend them self from their own guilty feeling of deviating the ” GOAL” if 

they had anything such when there were in any Tamil movement. If anybody thinking that what 

LTTEor Praba did was wrong, let them to write what they did in their personal life for the last 15 

years. We can criticise a lot about their personal life. Because, no one can do the right things 

always. since Praba’s personal life is direcly connected with the Tamil people and we know his life 

events, we are in a position to criticise. What is the next step after the criticism? Learning from the 

previous mistake and find new ways/ actions to achieve the “GOAL”. Keep on criticism without doing 

any concrete actions to achive the GOAL are BS. Anybody before writing any comments here, 

please think what you are doing now and what you did to the Tamil struggle for the last 15 years, 

and what impact it’s made possitively. If you thing genuinely, you didsome thing, then write or give 
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Anpu

sutha

Shan Nalliah 

gandhiyist 

norway

sukran

anandan

any additional relevant information here. Otherwise, shout your … and let Mr. Iyar to complete his 

writing.

Reply  

Posted on 02/15/2010 at 9:28 pm 

சி=களவ$க� எம� நா�4ைன ஆ,கிரமி�ப� இ�தா� 7த0தடைவ அ�ல, 

7�ன5� ஆ,கிரமி���ளன$; பி�ன$ அ4�� �ர�த�ப�.7�ளன$.

Reply  

Posted on 02/14/2010 at 11:14 pm 

எ�ேலா$ க5��கைல2� வாசி�தபி�நா� அறி(த� ததிய0ற இன��, ஓ$ ததியான 

தைலவ� எஙக� பிரபாகர� எ�பதாக �'(� ெகா?ேட� ந,கீரன ெசா�ன� ேபா�.

Reply  

Posted on 02/15/2010 at 1:00 pm 

Putin said in an interview: We make China as a friend if China become stronger than us!We never go to confront! This is 

the modern diplomacy to survive! If India start a war with China now, it will be demolished soon! India tolerated even 

bombay attack,fishermen attack,AU-students attack! WHY? 

BECAUSE OF JUDGING THE SITUATIONS! IF GR/MR/BR COULD HAND-TWIST INDIA AND BARGAIN WITH CHINESE 

WEAKNESS, THEY WON! EVEN THEY ARE A SMALL NATION! 

IF TAMILS UNITE UNDER NEW ORGN WITH TN SUPPORT AND BARGAIN WITH INDIA & CHINA & USA,EU,RU AU 

ETC, WE CAN ACHIEVE MORE! GTF & PTGTE CAN WORK TOGETHER WITH TNG AND SHD TRY! WE SHD NOT 

SLEEP! KNOWLEDGE IS POWER! POLITICAL TACTICS&DIPLOMACY,INTL SUPPORT IS ESSENTIAL! MORE 

DEMOCRACY,FREEDOM,HR,EQUALITY,JUSTICE AMONG US IS VERY IMPORTANT!

Reply  

Posted on 02/18/2010 at 12:40 am 

Mr.Nallaiah 

What you are telling is  that every one will negotiate  with a powerful country.So that every one try to 

become powerful.Knowledge is the power in personal life.Military and economy are the power 

factors for countries. Political power /position is another power  within a country. 

Small countries like srilanka can become important in 03 ways.Military aspect, its geographical 

position. Or any natural resources or  a new market for some country. 

So that the owners of srilanka the majority become the important persons in the lime light of the 

world not us .Srilnka , due to her geographical position , market and some resources  has the 

bargain power.World don’t bother what is happening inside until it affect its gain. They have no love 

for Sinhalese.Their concern is their benefit.If tamils are in power /own the country the will negotiate 

with us. 

Now what we have/ what the bargain power we  have to  make negotiation? Who want to negotiate 

with beggers?They will say “ take what we give , and keep the mouth shut”Until Prabha create a 

military power we have been like that.then we reached a state if anyone want to invest in Srilanka 

 first attend our problems.So the world has chosen a hard way.the made us beggers again.Now they 

are worrying the unrest in south due to the same reason.Countries compete with each other to use 

Srilanka. 

But one thing is new in the scene.Our struggle  ,although the world knows that our demand are 

genuine , they did not want to accept it. World is like a court.They depends purely on evidence not 

feelings.if we ask for a separate state we have to put concrete evidence for that. There after only 

they- the business world try to consider our demands over their benefits .It is very hard thing if we 

have no power.All these days Srilankan government act very cunningly. They know how to act 

according to the international norms while incapacitating us without evidence. Ranil make our 

demands are baseless. Chanthrika did the same.Prabaharan has good judgement of this.He worked 

for Powerful state of Tamils to bargain.He  brought us to the stage.The world judged that bargaining 

with sihalese is more fruitful than tamils.So that they helped government. They brand us as 

terrorists.The world order is like that before taking action they have to produce evidence for the 

action and show the world that it is morally right. Some of our academic and English writers helped 

them their action is right morally.Their writings and reports are become evidence that Tamileealam 

is Prabhaaharans dream only ,LTTe is terrorist.West used it for their propaganda like 

Dr.Zhivago.They were very care ful  about the war also.They tried maximam to reduce the 

evidences for the immoral state of the war- the crimes.They are  successful so far. 

.Now th crisis is who take the share among  India America china..So war crimes are surfacingNOW 

 the truth/genuiness of our demands are becoming  more supported by evidence.Mahinda  But 

prabha’selection  Mahinda is good. He is overacting than the world expectation.His actions prove 

our demands are genuine.At this stage If we prove our power in some way again we will get a 

solution.Power may be a international pressure through influence of diaspora  with concrete 

evidence supporting a separate state.I don’t think tamils have the unity and power orIf a powerful 

country want to get it hold in Srilanka by using tamils , it will use this evidence to support it 

stance.That may happen  as a result of the share struggle between countries. 

Or another military build up may  show the Sinhalese and  the world this war cannot be sttled by 

military means they will push the srilankan government to put a solution because our demands has 

been clearly proven as genuine But History repeat again and again

Reply  

Posted on 02/15/2010 at 2:01 pm 
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எதி)�

sukran

katte-thura

allvettisri

மதி�,'யவேர உ=க� எ!�� எ�ேபா��$வ$கE, மிக�� ெதளிைவ த5கிற� .நA=க� 

ந.நிலமயி� எ!� ம�.� எ�ேலா$,� (ந. நிைல )பா$பவ$க� பி4,� . ெதாட$�� உ=க� 

எ!�� V. ,Fைவ பி4�� எ�ேலா$ மன=களி-� இட� பி4,க எ�லா கட��கல2� 

ேவ?.கிேற�

Reply  

Posted on 02/15/2010 at 2:18 pm 

அBய$ கனகால�தி0 பிற எ!த,எதி$� 75=ைக மர�தி� மீ?.� ஏறி, ெகா�Eகிற�.அ5கி� 

இ5(�� றி பா$�� Fட� ெத'யாத��,எதி$ எதிேர இ5(� F.கிற��,7கவ' உ�ள காகித�தி� 

மிள F0றிய��,Gவ$ ேச$(� ஒ5 நிரா2தபாணிைய ெகா�ல 7ய�ற�� “மிக, கவனமான 

தயா'�� ேவைலகளி�” ஈ.ப�டைத, ெவளி�பைடயாக, கா�4 வி.கிற�.

ஆ=கில� ப4�த அ�ல� ேபச� ெத'(த எ�பதாேல ஆதரவாள$க� அதி2ய$ நிைல, உய$(த��, 

ஆர�ப�திலி5(ேத அவ$கைள அதAதமாக ந��கிற மன�பா=� ஈழ� தமிழ$கைள 

7�ளிவாB,கா-, அைழ�� ெச�ற� எ�ப�� எ!�ன$ கா�4ய இ�ெனா5 ெவ�ளிைட மைல.

�லிகளி� மீதான மதி�பிலா அ�ல� �லிகைள இரா<வ� பி'வாக, கா�4,அவ$க� ெகா�ைள 

அ4�த பண�ைத, @3 ேபா�ட ஈேரா� 7ய0சியா, ஆ2த� பயி0சி எ�பைத ெதளி�ப.�த��. 

உமா �லிகளி� தைலவராக கிKபா ெச�ல 7�பா அ�ல� பி�பா நியமி,க�ப�டா$? அ�ல� 

தா�ேதா�றி� தைலவராகி� பி�ன$ ஒ��,காக மி>ச� தைலயா�4க� ஒ��, ெகா?டனரா?

“எம� !வி� அதிகார� மி,கவராக பிரபாகரேன இ5(தா$.” அ�ப4யாயி� நA=க� எ�லா� எத0காக 

ம�திய !,தைலவ$,ஒ!,க ெநறி எ�ெற�லா� வ'��, ெகா?Z$க�?

�ைரய�பா ேதட�’ நாகராசா சி�திரவைதயி� ‘தவி$,கவியலாதவா3 அவ$ சில தகவ�கைள> 

ெசா�லேவ?4ய நிைல” ,”எம� ப?ைணக� றி�ேதா, எம� ஏைனய 7,கிய நிைலக� றி�ேதா 

எ(த� தகவ�கைள2� வழ=கவி�ைல. ஏ0கனேவ ேவ3 வழிகளி� உமா மேக�வர;, 

ெகாைல7ய0சிேயா. இ5(த ெதாட$ைப உள���ைற அறி(தி5(ததா�, நாகராஜா, உமா 

மேக�வர� மீேத எ�லா� பழிைய2� Fம��கிறா$” எ�பத� ம$ம� எ�ன? 

” “�ணிகரமான நடவ4,ைக, “த(திரமாக அைழ��”, “மிள M�” நாகராஜா, ப?ைணகளிலி5(த 

எ�ைம ேநா,கி வ(� எ�ேமா. மீ?.� இைண(� ெகா�கிறா$. ” 

அேத ப?ைணயி�தா� ப�தியா�பி�ைள �லிகைள� ேத4 வ(� த� உயிைர இழ(� ேபானாேரா?

அBயேர! என, விள,க� ைறவா அ�ேற� விள,க, ைறபாடா எ�பைத விள,மா3 

ேக�கிேற�

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 5:56 am 

எதி$�,

சில$  பிற(த உடேனேய இற�ப�� உ?..சில$ வள$(� ஆளாகி சாதைனெசB� 

வி�. சாவ�� உ?.. 

74� எ�லவ03,� ெபா�வான�.�லிக� எ�ற அைம�� ெதாட=கியைத 

ப4,கிறA$க�. 

� 

ன(தி,கடலி�  அைம�� அழி(�ெபாயி5,கிற�. 

இல�சிய� இ�;� இ5,கிறதா� எ�3  ஜக� V'யா இரா<வ�தளபதி 
ெசா�-கிறா$. 

>

சில$ ஏ� அழி(த� எ�3 ஆராB(� தவ3கைள தி5�த�ேபாகிரா$களா� 

மிக எளிய காரண�

அரசாக�� அேதேநர� ேபாரா�ட அைம�பாக�� இ5(த�தா� காரண�.

சீனா�,� இ(தியா�,� ேபா$G?டா�  இ(திய$க� சீன�, அகதியாக ஓட 

மா�டா$க�.  உலக� இ(தியைவ ம,கைள ெவலளிெய வி. வி. எ�5 

இ(தியைவ மா�திர� வ$�3�தியி5,கமா�டா�. 

இ(தியா 17 வய�, ேம0ப�டவ$க� அைனவ5� இரா<வ�தி� 

ேசரேவ?.ெம�றா� உலக� அ� ச'யானேத எ�றி5,�. 

ேதா�விநி>ஷய� எ�றா� @ட இ(தியா  ம'யாதெயா. சரணைடயலா�. 

ம�ெமாக�சிைங  இல�சிய�ைத ைகவி�. வி�டாB எ�3 இற(தவ$களி� ஆவி 
�ர�த�ேபாவதி�ல.  

தனி�ேபாரா�ட அைம�பாக இ5(தி5(தா� இ�ப4 ஒ5 ெப'ய 

பைடெய.�ேபநிக%(தி5,கா�.

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 7:38 am 

மி�ர$.எதி$�. உம,ெக�லா� இ�, ேமலாB விள,கிற� எ?டா� , அ�, 

இனி விள,மாறா�தா� விள,க<�. ஏேதாநA$ இர� பகலாB ப'�ைச, 

ப4,கிற மாதி'� ��EறA$. 7(தி',ெகா�ைட மாதி' 7�;, நி?. 

ெசா�-ற� எ?டா�,நA$ எ!�� ,னா=க� ப4,கிேறா�.

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 9:40 am 
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எதி)�

ANKAYATPIRIYAN

kathir

தாரணி

siva

mamani

jeevan

yogan

thamilmaran

ந?ப$ கா0-�ரா, எதி$� அவ$க� தி?ண�ேப>F Gல� ஈழ 

ேபாரா�ட வரலா0றி� சில விடய=கைள “ெபா3,கி 
ைவ�தி5,கிறா$.7�;, நி�3 ெசா�வத0 அவ'ட� 

சர,� இ�ைல �ணி�� இ�ைல ேபாரா�ட�ப=களி��� 

இ�ைல.ெவ03�ேப>F வ Aர�. அ*வள� தா�

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 12:12 pm 

அBய'ட� ேக�ட 

ேக�விகE,,க�ைட2�(katte-thura) 

ஆ�ெவ�42�(allvettisri) நி?. கள� …

அBய5� ஆ� ைவ>F அ4�பாேரா!

Reply  

Posted on 02/17/2010 at 6:25 pm 

This commentar is actually 

“ALAVEDDY SRI”.Allvetty is 

wrong.Alaveddy is correct 

name.The village of alaveddy 

between the villages of 

Pannalai-Mallakam-Vilan-

Mullanai.His father is a CID 

Police .His name is 

Karunanithy and his pet name 

is Aruppillai.He is from 

Kallaveddy.I think so.

Posted on 02/16/2010 at 9:32 pm 

Katte-Thura 

well done I like it.

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 10:21 pm 

க�ேட-�ரா,

எதி$வி0 விள=கிறமாதி' ந�ல விள,க� இ5வ'யி� 

ெகா.�ததி0 என� பாரா�.,க�.

Reply  

Posted on 02/15/2010 at 7:23 pm 

ததிய0ற இன��, ஓ$ ததியான தைலவ� எஙக� பிரபாகர� எ�பதாக �'(� ெகா?ேட� 

ந,கீரன ெசா�ன� ேபா�.100000 unmai

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 11:24 am 

F�மா ச?ைட பி4,க ேவ?டா� அ?ைண உயி$�ெத!� அ4>F ேபா.வா$

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 3:42 pm 

Anton Balasingam, kittu, matthaiya when they join in L TTE

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 6:31 pm 

matthaiya joined the tigers in 1977, kittu joined the tigers in 1978,  anton balasingam joined the tiger 

in 1983

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 7:13 pm 

what about pottu and balachanthiran

Reply
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pista

நானி�ைல

�தியவ�

ெவ!தமிழ�

marupakkam

எதி)�

sukran

ANKAYATPIRIYAN

Posted on 02/16/2010 at 9:13 pm 

த�பி ேதா�டா PF நA=க� 1980 இ� அ�ல� பிறேகாதா� பிற(தி5,க ேவ?.�.PF நA=க� 

உ3தி2ட� இ5(த கால� ேபாBவி�ட� .எனி2� அட� பி4�தா� (மஹி(தா)ெசா�ேலேவ?4 

வ5� .பிற ெகா��தா� .PF ெப'ய ம;ச$வார இட�தில .ெபா�திெகா?. மி>ச கால�த கழி,க 

பா5� .இ�ப உம� ந?ப$க� தா� உ�ைம எம, அைடயாள� கா�4 த(தா$க�.இவ$கேள ஒ5 30 

ெவ�ளி காF, உ�ைம கா�4 தர எவள� ேநர� ?PF ராசா ச(தி�ேபா�.

Reply  

Posted on 02/16/2010 at 11:34 pm 

O3, கி�ட க5��,க� வ(தி�.� அ.�தைத ெகதியிைல அவி�. வி.=ேகா.

Reply  

Posted on 02/17/2010 at 6:56 am 

F,கிர� ெசா�ன� மிக மிக ச'யான க5��

Reply  

Posted on 02/17/2010 at 7:02 am 

F,கிர� ெசா�ன�” தமிழின� வி.தல,காக ஒ5 வழியி� மிக சிற�பாக 7!ைமயாக 7ய�3 

பா$��வி�ட�.இல�சிய� இ�;� இ5,கிற�.இ�;ெமா5 மனித�ேந$ைமெயா. அேத 

அ$�பணி�ேபா. �திய வழியி� ெச-�தலா�”  இ�ேவ உ?ைம

Reply  

Posted on 02/17/2010 at 10:37 pm 

தமி% இன� தா� தமிழைன அழி�த இன�. அ� ம�.மா? JVP எ�;�

க�சிைய வழ$�பத$,�,சி=களம,க� விவசாய�தி� வள$>சியைடய��, …..காரணமாக�� 

இ5(த த(ைத ெச�வா, த�பி பிரபா, 

……….. அைனவ$,� ந�றிக� 1000.

Reply  

Posted on 02/17/2010 at 11:37 pm 

ANKAYATPIRIYAN !

ஊ5, உபேதச�.

இ� உ=க� வ'க�.

“இவ$ தமி% இைளஞ$ ேபரைவயி� ஆர�ப க$�தா,களி� ஒ5வரான ��பராஜாவி� சேகாத'யான 

��பரானிைய காவ� நிைலய�தி� ைவ�� அவ'� ஆைடகைள, கைள(� நி$வாண நிைலயி� 

அவைர எ�ேலா� பிளாஸ', ைப��களா� க?G4�தனமாக தா,கியவ$.”

“ஒ5 கால� பதிைய ம�.ேம வாசி��வி�. எ!(தமான�தி0 விம$சி,காதA$க�” 

��பராணியி� க5�தாடலி� ” 

உ=க�மீதான விசாரைண,� ெபா3�பாயி5(தவ$ சி�திரவைதகளி0 ேப$ேபான இ��ெப,ட$ 

ப�தியா�பி�ைள எ�3 அ�ேபா� ெசBதிக� வ(தன. அவ$தானா உ=கைள விசாரைண ெசBதா$?

இ�ைல…..http://www.shobasakthi.com/shobasakthi/?p=507

Reply  

Posted on 02/18/2010 at 1:10 am 

ேசாபாச,தி ெபா�றவ$க� அவ$க� ெமாழியி� ெசா�வதானா� 

உலக7தலாளி��வ� த� ச(ைத வி'வா,க��,காக 

பய�ப.�த�ப.பவ$க�.ஈரா, மீ� அெம',கா ேபா$ ெதா.,க நA?ட காலமாக 

ெபா�,க5�� உ5வா,க�ைத பர�பிய�. இ�ேபா� ஈரா� மீ� அ� 

நட,கிற�.ஈழ�ேபாரா�ட�ைத பய=கரவாதமாெம�ற க5��5வா,க�ைத நA?ட 

கால��, உ5வா,,கி வி�., இதி� இ(தியா இல=ைக ேமைலனா.க�-  ஒ5 

ெப5� ேபாைர ஒ5 ம,க� அழிைவ இ(த O0றா?4� ெப5� ெகாைலைய 

நிக%�த,@4யதாயி5(தி5,கிற�.இ(த, க5��5வா,கிக� அ��� 

தமி%ஹின�ைத ேச$(தவ$க� எ�பதா� 7,கிய� ெப3கிறா$க�.வ�7ைறைய 

எதி$�� எ!�வதாக ெசா�-� உ=க� எ!��,களி� ேகாச�தி�  உயி$ 

வா%வத0கான அ(த ம,களி� ர� அட=கி�ேபான�

Reply  

Posted on 02/18/2010 at 8:15 am 

அ��ட� “எதி$வி0”ஊ5, உபேதச� எ�ற ெசா�ைல 7�னிைல�ப.�தி 
க5�ைத ெத'வி�தி5,கிறA$க�.அ� �'யவி�ைல.இைளஞ$ எ!>சிகைள 

நF,வதி� ப�தியா�பி�ைளயி� ப= எ*வா3 இ5(த� எ�பத0காகேவ 

நா� அறி(� ெகா?ட ச�பவ�ைத இ=ேக எ!தியி5(ேத�.அ*வள�தா�.
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Reply  

Posted on 02/18/2010 at 2:07 am 

தமிழAழ ம,களி� 25 ஆ?. ேதசிய வி.தைல� ேபாரா�ட வரலா0றி� ேதசிய Fத(திர� ம,க� 

வி.தைல எ�ற இல�சிய��ட� பல இய,க=க�> சில க�சிக� உ5வாகின. இ(த இல�சிய=கைள 

எ*வள� ஆழமாக� �'(� ெகா?. அத0 ேந$ைமயாக இ5(� உ3தி2ட� இய,க� தைலைமக� 

ேபாரா4னா$க�> எ�பைத இ�3 வரலா3 கா�.கிற�. நா� க?. ெகா�ள 74கிற�. 

�லிக� இய,க� ம�.ேம ேதசிய வி.தைல 2�த�ைத ெதாட$(� நட�தி, ெகா?45,கிற�. ம0றய 

இய,க=க� எ�லா� ஒ�றி� அரFட� சமரச� அைட(� வி�டன. அ�ல� சிைத(� ெசய0பா. 

இழ(�வி�டன. சிறில=கா அரசி� ||ேதசிய சனநாயக|| நAேரா�ட�தி� ேநர4யாக கல(� வி�டன$. 

அ�ல� சமாதான இய,க=களி�> மனித உ'ைம அைம��,களி� கைர(� வி�டன$. 

இ*விய,க – க�சி� தைலைமகைள> ெகா�ைககைள> தி�ட=கைள ந�பி தமிழAழ ம?<, 

ம�.ம�ல ம,கE,� வி.தைல ேவ?.� எ�ற உ�ேவக��ட� இைண(� ஆயிர� ஆயிர� 

ேபாராளிகைள (ஆ?கE� – ெப?கE�) ேபாரா�ட�தி� இ5(ேத அ��ற�ப.�தி வி�டா$க�. 

இ�தைலைமக�> இவ03,� பி�னா� இ�ன7� சில O3 இைளஞ$க� இ5,கி�றா$க�; 

எ�றா� அவ$கள� வா%,ைக,> உயி5, உ�தரவாத� இ�லாத V%நிைலைம நா�4� 

நில�கிற�. 

தமிழAழ� ேபாரா�ட�தி� இ5(� ெசா(த தைலைமகளா� அ(நிய�ப.�த�ப�ட �லிகளி� 

அழி�ெதாழி�பி� த�பிய ேபாராளிக� உலக� 7!வ�� சித3?டா$க�. சித3?.�ள ேபாராளிக� 

உலக� 7!வ�� சித3?.�ள ேபாராளிக� ம�தியி� இ5(� பல ர�க�> பல நா.களிலி5(� 

ெவளி�ப�ட�. மீ?.� ஒ5 �ர�சிகர க�சி ேவ?.�> பைழய அரசிய� தி�ட�> அைம��> 

நைட7ைற ப�டறி�களி� இ5(� �திய பாைதயி� க�சி உ5வாக ேவ?.� என பல 

7�7ய0சிக� ெவளிவ(த�. 

இய,க=களி� அராஜக� இய,க���E� ம,க� 7��� @ட தைலவி'�தா4ய�. ேதசிய��,� – 

ம,க� 7��� @ட தைலவி'�தா4ய�. ேதசிய��,� – ம,க� சனநாயக��,மாக நி�ற 

உ?ைமயான ேபாராளிகைள> தைலவ$கைள �லிக� உ�ளட=க எ�லா அராஜக� தைலைமகளி�> 

உள��பி'�க� ெகாைல�ப�4யலி� அ4�பைடயி� ேத4 நாயாக அைல(தன. ைக�க�> 

கட�த�க�> சிைறக�> உ'ைம ேகார�படாத ெகாைலக� என� ெதாட$(தன. 

�லிகளி� தைலைமயிலான ேதசிய� ேபாரா�ட� ெவளி�பைடயாக இ�ேபாரா�ட வழி யா5ைடய வழி 
என� பிரகடன�ப.�தா�. ெசய0ப�டா-�> இ� தமிழAழ 7தலாளிவ$,க ஆதி,க ச,திகளி� 

வழிதா� எ�ப� அரசிய� அ'>Fவ. ெதாp(தவ$கE, ம�.ம�ல> ேபாரா�ட வரலா0ைர உ03 

ேநா,கி வ(த தமிழAழ ம,கE,� ெதளிவான ஒ�3. ஆனா� மா03 வழி> ஒ�3 ேபாரா�ட, 

கழ�தி� இ�ைலேய எ�ன ெசBய 742�? �லிகளி� தனி இல�சிய வழி அத0 அ;மதி,கா� 

எ�பைத தமிழAழ வரலா3 ெதளிவாக, கா�.கிற�. மா03 வழி�ேபாரா�ட� ஒ�3 கள�தி� 

உ5வாக ேவ?.� எனி� 7தலி� �ர�சிகர ேதசிய� ேபாரா�ட மா03 அரசிய� வழி ஒ�3 

த�ைன� திட�ப.�த ேவ?.�. ஆனா� 7தலாளி��வ ேதசிய வாத வழி �திய �திய 

ேகா�பா.கைள 7�ைவ�� 7ைள�ெதEகி�ற அள�, �ர�சிகர ேதசிய� ேபாரா�ட வழி 
உ5வாகி த�ைன� திட�ப.�தி, ெகா�ள 74யாம� இ5(த�. இத0 �றநிைலயி� ேதசிய> 

ச$வேதசிய V%நிைலைமகE� 7,கிய ப=கா03கிற�. 

இல=ைகயி� ேதசிய ேபாரா�ட� றி�� �ர�;சிகர ேதசப,த சனநாயக ச,திக� ம�தியி� நட,கி�ற 

ேகா�பா. ேபாரா�ட�ைத> நைட7ைற 7ர?;பா. ேபாரா�ட�ைத> நைட7ைற 7ர?பா.கைள> 

திைச விலகைல> ேதசப,த� எதி$ ெகா?. வ(தி5,கி�ற�. பி'�தானிய ெகாலனி எதி$�� 

இல=ைக ேதசிய இய,க�தி� 7தலாளி��வ நில�பிர���வ� பாைத,�பி� ெதாழிலாளி 
வ$,க7�> �ர�சிகர வ$,க=கE� ஏ� வா�பி4�த�? கைல(� ேபான�? நவ காலனிய 

இல=ைகயி� எ�எ�எ*பி 
இ� ||ேதசிய வாத- கல��� ெபா5ளாதார|| பாைத,� பி� ெதாழிலாள வ$,க, க�சிக� ஏ� 

இ!ப�.> ெச�றன? சிறAல=காவி� 1970 இ� ேஜ.வி.பி யி� ேதசிய ேசாசலிச எ!>சி,� பி� 

சிறAல=கா� �ர�சிகர வ$,க� ஏ� திர?ட�? 

1980 களி� தமிழAழ ேதசிய எ!>சி,�பி� ெதாட=கி இ�3 �லிகளி� ேதசிய� ேபா'� பி� தமிழAழ 

ெதாழிலாள$ வ$,க7�> �ர�சிகர வ$,க=கE� ஏ� பி�நி0கிற�? வ�லரசிய எதி$��> ேசாசலிச� 

என� ேபசிய தைலைமக� ஏ� திைசமாறின. நவ Aன ேதசிய, ேகா�பா.க� எ�ற ெபய'� மீ?.� 

திைசவிலக� ெவளி�ப�ட� ஏ�? ரசியாவி-�> சீனாவி-� நட(த 7தலாளி��வ மீ�சிைய 

7�னி3�தி2�> உலகளவி� �4 7தலாளிய ேதசிய இனவி.தைல இய,க=களி� 

அராஜக=கைள> ேதா�விகைள கா�42� ஓ$ ஒ�.ெமா�த உலக��ர�சி, ேகா�பா�ைட �ெரா�கிய 

நா�காவ� அகில� �4��ட�> மீ?.� 7�னி3��கிற�. ஆசிய> ஆபி',க> ல�தAன� அெம',க 

நா.களி� ெதாழிலாளி வ$,க� தன� சGக வி.தைல,காக�� வ�லரசிய��, எதிராக�� 

ேதசிய� ேபாரா�ட�தி� ஈ.ப�. வ5கி�ற�. ஆனா� நா�காவ� அகில�> 7தலாளி��வ வ�லரF 

நா.களி� ெதாழிலாளி வ$,க�தி� ேசாசலிச� �ர�சி� தி�ட�ைத 7�ைவ�� |ேதசிய இன 

வி.தைல எதி$��| ேகா�பா�ைட > �திய சனநாயக எதி$��, ேகா�பா�ைட 7�னி3�தி 
நவகாலணிய நா.களி� ெதாழிலாள$ வ$,க�ைத> ஒ�.ெமா�த உலக ேசாசலிச� �ர�சி� தி�ட�ைத 

ேநா,கி திைசதி5��வ� ஏ�? 

நவெகாலனிய க�ட ேதசிய இன�பிர>சைன> �திய சனநாயக �ர�சி ப0றிய ேகா�பா.> அரசிய� 

அைம�பா,க�> பிர>சைனகைள றி�பாக��> ஆழமாக�� �'(� ெகா�ள��> வள$,க��> 

ேகா�பா�. Nதியி� த�ைன திட�ப.�த�� ேபாரா�ட=கைள 7�ென.,க�� இல=ைக 

ெதாழிலாள வ$,க இய,க7� க�சிகE� கவன�ைத ஏ� வி,கவி�ைல?

Reply  

Posted on 02/18/2010 at 2:08 am 

ஓ!!.. ந�ம பி'யமானவைர� ப0றி இ�ப42� விசய=க� உ?டா?… ேசா,தா?4ேயா*.!! வா$ேர..!! 

வா..வா!!

Reply  

Posted on 02/18/2010 at 8:08 am 

அ��ட� நேர� நA=க� எ�ைன� ப0றி எ�ன அறி(� ெகா?Z$க�?.அ�ைறய 

காலக�ட�தி� மிக ெந5,கமானவ$க� Gல� நா� அறி(� ெகா?டவ0ைறேய 

இ=ேக பதி� ெசBேத�.அ(த> சேகாத' மீ� ேம0 ெகா?ட மி5க�தனமான 

தா,த� ப0றி அ�3 பரவலாக எ�ேலா5,� ெத'2�.ப�ைல ப�ைல 

ெந5மி, ெகா�E� ஆ�திர�தி� பல$ இ5(தா$க�.தம, ஏ0ப�ட ேவதைனைய 
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பல$ விபரமாக> ெசா�ல வி5��வதி�ைல.ேமேலா�டமாகேவ ெசா�லி 
வி.வா$க�.இ�;� சில$ தவி$�பா$க�.”ெசா�லி எ�ன பய� எ�லா(தா� 

74PF ேபா>ேச”எ�ற ெப5G>Fட� இ(த ேவதைனகைள மனதி� ஆழ�தி� 

ேபா�. G4வி.வா$க�.ஆனா� அ(த> ச�பவ=க� அ4,க4 அவ$க� மனதி� 

மீ?.� மீ?.� வ(� ெகா?ேடயி5,�.அ�3 அறி(த அ(த> ச�பவ� 

இ�ன7� எ� மனதி� ஒ5 ேகாப�ைத த=க ைவ�தி5,கி�ற�.இ(த 

ப�தியா�பி�ைள யா$ எ�ற ேக�வி,ேக என� பதி� அைம(த�.இ(த 

விடய�தி� எ(த, க5�தாள$களி� விம$சன=கைள2� நா� 

விம$சி,கவி�ைல.எதி$� எ�ற க5�தாள$ எ�ன ெசா�ல வ5கிறா$ எ�பைத 

ெதளிவாக ெசா�லவி�ைல.இ(த விடய�தி� நா� ெதாட$(� எ!த 

வி5�பவி�ைல.

Reply  

Posted on 02/18/2010 at 9:42 am 

ப�தியா�பி�ைல எ=க� ஊ$,கார$ இ5(�� என,� 

இர�த� ெகாதி�த�.ெப?கைல ெதBவமாக மதி,� ந� மர� 

இ(த, ெகா.ைமைய எ0கா�.

Reply  

Posted on 02/18/2010 at 2:48 pm 

அைர2� ைற2மாக ேக�.,பி� அைத� �ைன(�,ம0ைறேயா'ட� பகி$(�,தி'� வரலா3 எ!த� 

பட, @டா� எ�பேத எ� அவா. 

ப�தியா�பி�ைள ப0றிய ெசBதி,,�aபராணிேய ெகா.�த ேப�4ைய இைண�பாக 

ெதா.�தி5(ேத�. 

அதி� அவேர, இ�ைல எ�ற பதிலி� பலர� கா�களி� அைற(தி5,கிறா$. 

வ A%(தவ$க� ேம� எ�லா� பழிைய2� ேபா�.� த�பி,கி�றவ$கேளா. நானி�ைல. 

என� கீ% வ5� ேக�வி> ெசBதிக� உ=க� ேமலதிக ஆB�,காக ம�.ேம,க�ெவ�டாக இ�ைல. 

அவ$ ஒ5 ேகாப,கார$.கடைம,காக உயி'ழ(தவ$. ‘�ைரய�பா ெகாைல’ கலாபதி ந�ல உண� அவ$ 

வா=கி� த(ததாக ெசா�லிய��, ச(ததியா$ மர,கறி சா�பி.வைத,ேபாராளிக� மாமிச� சா�பிட 

ேவ?.� என, ேகலி ப?ணிய�� எ� காதி� வி!(தைவ.ச(ததியா$,காசி,வ?ைண,மாைவ 

ேபா�ற த�ைம� ப0றி பீ0றி, ெகா?. தி'(த தமி% இளஞ$கE, ந�ல அ4 கிைட�தாக�� 

ேக�வி. 
ஒ5 விசாரைணயி� ேபா� ம=ைக’ அ,காைவ இ5,க இடமி�லாவி�டா� எ� ம4யி� வ(தி5 

எ�ற ேகலி,காக அFரரனாக சி�த',க�ப�டவ$. 

அவ5,� ெத'(த ஆசி'ய$,”இ(த தமி% இளஞ$க�, ெகா�ைள அ4�த பண�ைத இ(த 

ம,கE,காகேவ ெசல� ெசBேதா� எ�3 கண,ைக கா�4னா�,அவ$கைள வி�. வி.ேவ� எ�3 

ப�தியா�பி�ைள ெசா�னாரா�.” எ�றா$. 

தமி% தைலைமகளி� இர?டக நிைலைய2�,அ�3 தமி% இளஞ$க� எ.பி4யா,க�ப�ட 

நியா=கைள2� அறி(த அதிகா'யாக இ5(தி5,கிறா$.நாகராசைவ த�பிேயாட வி�ட� ஒ5 

ந�பி,ைக2ட� @4ய மனிதாபிமான(தா�.��பாகிகைள சாB�� வி�., ச(ேதக நப$களான 

இளஞ$கEட� ேதநA$ அ5(த 70ப�.,த�ைன� பலி ெகா.�த�� தமி%� ப?பா.தா�.TNT 

தைலவ$ ெச�42ட� உற�கைள ேபணிய� அவர� உள�� பணியி� உய$ நிைலக�.அவ$ ேத4, 

ெகா�ல�ப�டவ$ அ�ல,த� அதAத ந�பி,ைகயா� அழி(� ேபானவ$.அ�ேபாைதய �லிகளி� 7,கிய 

விபர=கைள அவ$ ம�.ேம அறி(தி5(ததா�, அவ$ அழி�தா� �லிகளி� வள$>சியான�.அவ$ 

ெகாைல ஒ5 த0ெசய� நிக%ேவ. 

அவர� விசாரைணகளி� ப= ெகா?ேடா$ மீத� எ!த�.�. 

தன� தி5மண�தி� ேபா� கா'� அல=கார=கைள M,கி எறி(� வி�.,சாதாரணமாக> ெச�றைத 

சில க?கE� பா$�தி5(தன.

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 4:16 pm 

அைரைற2மாக ேக�.வி�. என� க5�ைத நா� இ=ேக பதி� 

ெசBயவி�ைல.அேத ேவைள ேசாபாச,தி இைணய�தி� அ(த> சேகாத'யி� 

ேந$காணைல2� வாசி�ேத�.ப�தியா�பி�ைளயா� தா� 

தா,க�படவி�ைலெயன அவ$ @றியி5�பாரா எ�ற ேக�வி எ!கி�ற�.ஏேதா 

ஒ5 காரண�தி0காக சேகாத' அவ$ ெபயைர றி�பிடாம� வி�45,கலா� 

அ�ல� ேந$காண� க?டவ$க� ப�தியா�பி�ைளயி� ெபயைர பதியாம� 

வி�45,கலா�.ப�தியா�பி�ைளைய ஒ5 அ�பாவியாக கா�ட 7ய0சி�பதி� 

Gல� அவ$ இ�தா,தலி� ப=கா0றவி�ைலெயன கா�ட 7ய0சி�ப� 

ஏ�?.உ3தியாக> ெசா�-கிேற� சேகாத'ைய� தா,கியவ$களி� 

ப�தியா�பி�ைள 7,கிய ப= வகி�தவேர.ஒ5 ெப?ணி� ஆைடைய ஒ5வ� 

ெதா�. கைளய 70ப�டாேல அ(த� ெப?ைண நி$வாணமா,வத0> 

சமேன.இன,கலவர கால=களி� ேபா� எம� ெப?களி� மா$பக=களிேல 

காைடய$ F.தாரா� சி=கள சிற எ!திய ச�பவ=களிலி5(� இ(த> சேகாத' 

கி5சா(தி கி5�ணேவணி என இ�ற எ� இள� ெப?க� சி=கள இரா<வ�தா� 

ெகா.ைம�ப.��� ெகா.ைமயான ெசய�க� எ�ைம ஆ�திர�படேவ 

ைவ,கி�றன.ப�தியா�பி�ைள ந�ல ��திசாலியான கடைம தவறாத 

அதிகா'யாக இ5(தி5,கலா� ஆனா� அவ'� வழிகா�டலி� இ(த> 

சேகாத'ைய விசா'�த 7ைறயான� மிக�� ேகவலமான�.என, இ(த> 

சேகாத'யி� சேகாதரைன மிக ந�றாகேவ ெத'2�.அவ$ �ல�ெபய$(� வ(தத� 

பி�ன$ என, ஒ'57ைற க4த� ேபா�45,கிறா$ ெதாைலேபசியி-� 

கைத�தி5,கிறா$.ஒ5 நாளி� 10 மணி�தியால=க� வைர என� ெபா!� 

கா=ேகச��ைறயிேலேய ெசலவழி2�.இராஜநாயகி திேய�ட$ ப?ட'நாத� 

ேதநA$,கைட ெப0ேறா� நிைலய� ஆ4யபாத� ைதய�கைட 75ைகயாவி� 

பலசர, கைட ேபா�றவ0ைற> F0றிேய என� ேநர� ெசலவழி2�.ஆ4யபாத� 

ைதய�கைட,� 75ைகயாவி� பலசர,, கைட,� ந.விலி5(த 

மா4,க�4ட�தி� '2ச� வக��க� நட(தன அைத நட�தியவ$களி� 

7,கியமானவ$ நாகராஜா.அவ$ எ�ெபா!�� அைர>Fவ'� இ5(தப4ேய ஜி�பீ� 
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அயலவ�

Naren

எதி)�

ைச,கிளி� ேபா� ெபாலிசாைர ேநா�ட� வி.வா$.ஜA� ைரவராக 

ைதயி�4யிலி5(த ெபாலி� சா$ஜ� ெபா�ன�பல�தி� மக� இய,க 

இைளஞ$க� யா$ யா$ எ�பைத தா;� இய,க�தி0 ஆதர� எ�3 ெசா�லிேய 

உள� பா$�தவ$.இராஜநாயகி திேய�ட5, அ5கி� ெத0��றமாக இ5(த 

கி�ட=கி, எதிேரயி5(த ெவாலிேபா� ைமதான�தி�தா� இைளஞ$க� 

அ4,க4 @4, கைத;�பா$க�.அ(த இட�தி� உமாமேக�வரைன2� மாைவ 

ேசனாதிராசாவி� த�பி த=கைன2� காண 742�.அ�பிர� �ைரய�பா இற(த 

ெசBதிைய அவ$ இற(� ஐ(� நிமிட=களி� அறி(தவ�.அைத> ெசா�னவ$ 

கா=ேகச��ைற ெபா3�பதிகா'யாக இ5(த ஜி.ெஜ.ணதிலாக
(இ��ெப,ர$).என, இ(த> சேகாத'யி� சேகாதர� ��பராஜாைவ ந�றாகேவ 

ெத'2�.என, கா=ேகச��ைறைய> F0றிய பதிகளி� ந?ப$க� 

இ5(தா$க�.க5ணாண(தசிவ� என, மிக ெந5,கமானவ$.��பராஜா அவ'� 

சேகாத' உ�பட பல$ �லி எதி$�பாள$களாக கால� ேபா,கி� 

மாறினா$க�.அதனா� �லி எதி$�� ப�தி'ைககE� இைணய�தள=கE� 

அவ$கைள த=கE, பய�ப.�தினா$க�.எ�ைன� ெபா3�தவைரயி� 

அவ5, ஏ0ப�ட ெகா.ைம அ(த, கால�தி� எ�ைன மி(த 

ஆ�திர�ப.�திய� இ�3வைர அ� அ�ப4ேய இ5,கி�ற�.எனேவ 

அைரைறயாக அறி(� எைத2� நா� எ!தவி�ைல.ப�தியா�பி�ைளைய பழி 
தA$,கேவ அழி�தா$க�.அ��ட� எதி$� நA=க� சிலசமய� 

ப�தியா�பி�ைளயி� உறவினராக அவ'� ந?ப$களி� உறவினராக @ட 

இ5,கலா�.அதனா� நA=க� அவைர ந�லவராக நிைன,க ச(த$�ப� 

உ?..ேசாபாச,தி இைணய�தள� இனிெயா5 எ�ற இ(த இைணய�தள� 

மா03, க5�ெத�ற Nதியி� �லிகைள ைற ெசா�-� இைணய�தள=க�தான 

எ�பைத� ெத'(�தா� என� க5��,கைள பதி� ெசB� 

வ5கி�ேற�.இல,கிய>ச(தி�� ப0றி அ.�� ச(த$�ப� கிைட,� ெபா� 

@3ேவ�.

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 11:10 pm 

அ=கய�பி'ய� அவ$கேள, உ=களிட� ஒ5 ச(ேதக�ைத 

தA$��,ெகா�ள வி5��கி�ேற�.அBய'� பதிவி� பிரபாகர� 

யா5ம0ற அனாைதயாக பல தடைவ இ5(ததாக 

எ!தியி5(தா$.ஆனா� என,� ெத'(தவைர நA=க� 

ெசா�-� நாகராஜாவி� கா=ேகச��ைற '2ச� ெச�றறி� 

பிரபாகர� சிலகால� த=கியி5(தா$ என�� பி�ன$ 

��னாைல,க�.வனி� ராகவனி� அ�ம�மா 

வ A�4லி5(�தா� ஐBயைர2� ல�ைத2� ச(தி,க> 

ெச�றா$ என�� அ=ேகதா� பல மாத=க� த=கியி5(தா$ 

என�� அறி(தி5(ேத�.ஐBய$, ல� ,ராகவ� Gவ5� 

��னாைல,க�.வ�, அ�ப4யி5,க �ைரய�பாவி� 

ெகாைலயி� பி� பிரபாகர� இ5,க இட7மி�றி,உ?ண 

உண�மி�றி யா5ம0ற அனாைதயாகவி5(தா$ எ�3 ஏ� 

அBய$ எ!தினா$ எ�3 என,� �'யவி�ைல.ஒ5 நாளி� 10 

மணி�தியால=க� வைர என� ெபா!� 

கா=ேகச��ைறயிேலேய ெசலவழி2� எ�3 

எ!தியி5,கி�றA$க�.எனேவ பிரபாகர� நாகராஜாவி� 

கா=ேகச��ைற '2ச� ெச�றறி� த=கி இ5(தாரா 

இ�ைலயா எ�பதைன, @3=க�. ,

Reply  

Posted on 02/19/2010 at 11:34 pm 

அளெவ�4 சிறிய?ைண! Fவி� ல� அவ$க� தைலவ$ பிரபாகர� இற(� 

ேபானா$ எ�3 அறி,ைகவி�. ைநய�ைட,கப�. ேச�., கிளி,க�ப�டா$ என 

நA=க� அறி,ைக வி.வ� ஒ5 ப,க�ேத இ5,க�.�. 7தலி� நA=க� எ�ன 

ெசா�லவாறA=க� எ�பைத ெதளிவாB ெசா�-=ேகா?.. தைலவ$ இ5,கிறாரா? 

இ�ைலயா?.. ச' இ5,கிறா$ எ�ேற ைவ��, ெகா�Eேவா�. ஏ� அவ$ 

இ5,கிறா$ எ�3 ஒ5 ேக�வி வ5ம�லவா? அவ$ இ5(� எ�ன�ைத இனி 
ெசBய�ேபாறா$ எ�3 இ�;ெமா5 ேகளிவி வ5ம�லவா?.. அைத விட அவ$ 

இனி2� இ5,கேவ?.மா?.. எ�3� ேக�கலா� அ�லவா?…ஒ5ேவைள அவ$ 

உயி5ட� இ5(தா�?.. ெவளிேய வர�தாேன ேவ?.�. ஆனா� எ�ேபா வ5வா$ 

எ�3 யாராவ� ெசா�-வா$களா? க?4�பா, அவ$ வ5வா$ எ�பத0 

யாராவ� உ�தரவாத� தர742மா?.. ஒ5ேவைள அவ$ வராமேல 

ேபாBவி�டா�?… அ��� தமிழAழ,கன� ேபா� க0பைனயாகாதா?.. பிரபாகரனி� 

ஒ5 பிறவிேய ேபா�� சாமி. இனி2� ம3பிறவி ேவ?டா�. மனிசைர நி�மதியாக 

இ5,க வி.=ேகா?..

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 7:55 pm 

7த� 0ற> சா�.:

“……ஆைடகைள, கைள(� நி$வாண நிைலயி� அவைர எ�ேலா� பிளாஸ', ைப��களா� 

க?G4�தனமாக தா,கியவ$.” 

நA?ட பதிலி� ப�தியா�பி�ைள மீதான உ=க� 0ற>சா�ைட நி5பி,க 74யவி�ைல.த�ளா4� 

ேபாB வி�Z$க�.உ=க� ந?பனி� சேகாத'2ட� ெதாட$� ெகா?.,உ=க� 0ற>சா�ைட 

உ3தி�ப.��=க�.மீ?.� அ(த� ேப�4ைய ப42=க�.ேக�விேய ப�தியா�பி�ைள 

ப0றிய�.பதிலி� எ�தைன ெபாலிசா'� ெபய$க� வ(தி5,கி�றன.நA=க� பல 

அ;பவ=க�,உற�க�,ெதாட$�க� இ(த வரலா03� ெபய$வி� ெகா?45,கலா�.அத0காக 
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ANKAYATPIRIYAN

எதி)�

அயலவ�

0ற>சா�.கைள எ!(தமானமாக வ AFவ� அழக�ல. 

�ைன�களி� வரலா3 ெவளிவர, @டா�.

அ.�த �ைன�:

“.ப�தியா�பி�ைளைய பழி தA$,கேவ அழி�தா$க�.”

அவ$ எ(த V%நிைலயி� ெகாைல ெசBய�ப�டா$ எ�பைத அBய$ ெவளி,ெகாண5வா$ என 

எதி$பா$கிேற�. 

‘யா�� ஊேர யாவ5� ேகளி$’ எ�கிற எ� நிைலயி�, எ�ைன உறவினரா,கி ேக�விக� எ!��வ� 

ஒ5 அநாக'க�தி� உ>ச�.

Reply  

Posted on 02/20/2010 at 10:10 pm 

“.இ5,கலா�”எ�பத0� “இ5,�”எ�பத0� நிைறய வி�தியாச=க� 

உ?..உறவினராக இ5,கலா� அ�ல� இ5(தா� எ�ற எ!�தி� க5�� 

ேவ3பாைட �'(� ெகா�E=க�.எ� ேலா� ைப�பா� தா,கிய� எ�ப� 

உ?ைம.ேநா$ேவயி-�ள ஒ5 ந?ப5ட� இனிெயா5 ெவ�ைச�4� ஐய'� 

பதி�க� எ�ற ெசBதியி� ப�தியா�பி�ைள ப0றிய என� க5த�, எதி$� 

எ�பவ$ ப�தியா�பி�ைளனைய ந�லவராக கா�4 எ!தி வ5கி�றா$ 

எ�ேற�.அத0 அவ$ ெசா�னைத அ�ப4ேய இ=ேக எ!�கிேற�”அவேனா 

ெக�டவ�.ப5�தி�தைறயி� ஒ5 ெப?ைண ெக.�தவ�”எ�றா$.நா� 

உ?ைமயா எ�ேற�.அவ$ “70றி-� உ?ைம” எ�றா$.எவ$ பதிலி-� நா� 

த�ளா4� ேபாகவி�ைல.�ைன�களி� வரலா3 ெவளிவர,@டா� எ�பைத 

ஒ��, ெகா�கிேற�.ஆனா� உ?ைமகைள இ5�ட4��> ெசBவத0காக 

ச�பவ=களி� உ?ைமைய நிராக'�ப� ச'யா?.

Reply  

Posted on 02/21/2010 at 12:14 am 

�aபராணி உயிேரா4,கிறா$.உ=க� �ைன F5�ைட அவ$ எ�ேலா� ைப�பி� Gல� எ=ேம 

�ைக,கவி�ைல.இ�தா� எ� வாத�.அத0காக ஒ5 வழி2மி�லா� ேநா$ேவயிலி5(� ��� 

�ைன�ட� ெவளிவ5கி�றA$க�.க0பழி�� நட(ததி� ஆதார� அ�ல� ெசBதி எ(த� 

ப�தி'ைகயி�,எ�ேபா� வ(த�? 74(தா� க?க?ட சா�சியாகேவா,அ�ல� உட(ைதயாகேவா 

இ5(த உ=க� ந?பைர எ!த> ெசா�லி,அ,கிரம=கைள ெவளி, ெகாணர> ெசB2=க�.நாென�ன 

க0கால மனிதனா கைத ேக�. வாழ��,ந�ப��. மதக4> ெசBதிக� நா� ெசா�-கிற ம(திரம�ல.

Reply  

Posted on 02/21/2010 at 10:15 am 

ப�தியா�பி�ைள !வின$ மீதான தா,த� தி�டமி�ட� தா,த� அ�ல.இ5 தர��� 

எதி$பா$,காம� நட(த ச�பவ� எ�ேற நா� க5�கி�ேற�.

ப�தியா�பி�ைள !வின$ ேபாராளிக� பய=கரவாதிக� ேபால ேதா0றமளி�பா$க� ேதா�ட� 

ெசBவத0,� இவ$கE,� எ�ன ச�ப(த� எ�3 இவ$கைள ச(ேதக�படாம� இ5(தி5,கலா�. 

அ��ட� அ,காலக�ட�தி� பல யா%�பாணிக� வ�னி�பதியி� கா.கைள அழி�� வய� ெசBத 

வரலா3க� உ?.. “ெவளி,கிட4 விFவம.�,” எ�ற நாடக�,ெச=ைக ஆழியா� 

ேபா�ற*$களி� நாவா�கE� இதைன உ?$��கி�றன.

Reply  
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 Your name (Required) 

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

 Your website 

உ=க� க5��,கைள� பதி� ெசB2=க�.. 
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