
Pathivu Toolbar ©2010thamizmanam.com 

Home  »  சக ேபாராளிக	டனான என அ�பவ� �றி��க� – ஈழ�ேபாரா�ட�தி� என பதி�க� : ஐய! (பாக"

சக ேபாராளிக	டனான என அ�பவ� �றி��க�
ஈழ�ேபாரா�ட�தி� என பதி�க� : ஐய! (பாக" 

  தமி$மண" ப&'ைர : 1/1 
  

  

  

ப)ைணகளி*" அத+� ெவளியி*" எ.ேனா/ வா$'த ேபாராளிக� ஒ/�� 1ைற�� 

அ!�பணி�� ெகா)டவ!க�. இ.3 ம3ப4 பி.ேனா�கி� பா!��" ேபா ஆயிர" தவ3க�, �ைறபா/கைள�
க)/ெகா�ள இய*மா6�ள.எ எ7வாறாயி�" 8யநலமி.றி தா. சா!'த ச;க�தி.
ஒ/��1ைற�� எதிராக ேபாரா/வத+காக தம இளைம� கால�ைத அ!�பணி�தவ!க�. 

ெகா�ைல��ற�தா� ேப&னவாத� பிசா8 மிர�4ய ேபா ெத<வி+� வ' ெந=8 நிமி!�தி �ர� ெகா/�தவ!க�

அவ!க� வ&��ெகா)ட வழி6"இ �&' ெகா)ட ச;க1" தவறானதாக இ<�கலா". ஆனா*"
ேபாரா�ட" ஒ.றி. 1.ேனா4க�. சாதி ஒ/��1ைற, ச;க ஒ/��1ைற, பிரேதசவாத" ேபா.ற
இவ!கைள� க�/�ப/�தியதி�ைல.

ஒ< �ற�தி� இல>ைக அரசி. ெப<'ேதசிய வாத ஒ/�� 1ைற அ�தைன தமி$� ேப8" சி3பா.ைமயினைர6"
பாதி�த. இ.3 உ<வாகியி<�ப ேபா� அ'த ஒ/��1ைற ெவளி�பைடயான இரா@வ
ஒ/��1ைறயாக இ�லாதி<�பி�" அத. நA8ேவ!க� அைன�� தள�தி*" 

ப)பா/,கலாAசார", க�வி, ச;க உற�, அரசிய�,ெபா<ளாதார" எ.ற அைன� 

அ"ச>க	�	" ேப&னவாத" ��' ேகார� தா)டவமா4ய.

இல>ைக எ.ற ��4� தB� தமி$� ேப8கி.ற சி3பா.ைமயின! வாழ 14யாத நில� ப�தி எ.பைத
வாதிக� தம �பா�கிகைள உயேர C�கி� �ர� ெகா/�த ேபா சிர" தா$�தியவ!களா இவ!க�
வா$' கா�டேவ)4ய நம ெசா'த நில" என த.ன"பி�ைகேயா/ 1.வ'தவ!க�.

சக ேபாராளிக	டனான என அ�பவ� �றி��க� இனிவ<" பதி�க� எ>�" �றி�பான 

ெவளிவ<மாயி�" அவ!க� ெதாட!பான ஆர"ப� �றி��கைளA 8<�கமாக த<கிேற..

பிரபாகர� : ைரய�பா ெகாைலA ச"பவ�திலி<' எம�ெக�லா" ஒ< கதாநாயக. ேபா.3 

பிரபாகர. தன பதிேனழாவ வய1த� 

இைண' ெகா)டவ!. ெதாட!Aசியாக வி�/�ெகா/��க�
சரணைட�க� இ.றி� ேபாராட ேவ)/" எ.ற 

ெகா)4<'த இவ! Cய இரா@வ வழி1ைற�� அ�பா�
சி'திததி�ைல. 8பாD ச'திரேபாD, வா=சிநாத. 

வாசி��" இவ! அவ!க� மீ மி�'த 

ெகா)4<'தா!. தவிர ஹி�ல! மீ Gட பிரபாகர.
ைவ�தி<'தா!. இ7வாறான விசி�திர� கலைவ�� 

இ<'ததி�ைல. இ'த ;வ<" இரா@வ 

ெவ+றிெப+றவ!க� எ.ப தா. காரணமாக இ<'த

இரா@வ H�கைள வாசி�பதி� ஆ!வ" கா�/வா!
H�கைள� Gட ஆ>கில" ெத&'தவ!க� ஊடாக 

ெகா�வா!. ஆ6த>கைள� ைகயா�வதி� திறைமெப+றவ!
தா��த� ச"வ>க� நிகJ" ேபா ணிகரமாகA
உமாமேகDவர. தைலவராக இ<'த ேவைளயி*"
14�கைள 1.ைவ��" தைலைம�வ" 

இ<'த. அைன�ைத6ேம இரா@வ ஒJ�க� 

1.ைவ��" பிரபாகர. இ7ெவhJ�க 1ைறகைள
ேராகிகளாக� க<தினா!. இரா@வ ஒJ>�
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அ4�பைடயி� ேராகிக� அழி�க�ப�டா!க�. தன ெசா'த நல��கான அழி�� எ.பைதவிட
ஒJ>ைக நிைல நா�/வத+கான ெசயலாக� தா. இவ+ைற� க<த 146". 1�ளிவாL�காலி�
பிரபாகர. அரசிய� வழி1ைறக�, ம�க� அைம���க�, ெவ�ஜன 1.னணி ேபா.ற எ'த
ஊடாக�" ேபாரா�ட�ைத உ<வைம�ப �றி�A சி'தி�ததி�ைல.

பிரபாகரனி. இல�வான சம.பா/ எ.ப தமி$ ம�க� இரா@வ Nதியி� ஒ/�க�ப/கிறா!க�
ஒJ�கமான இரா@வ�ைத� க�டைம� ம�/ேம வி/தைலயைடய 146" எ.ற வைரயைற���ேள
அைம'த.

ெச	ல�கிளி: ெச�ல�கிளி ஒ< ந�ல உைழ�பாளி. ம�தியதர வ!�க�தி. கீழணிையA
உட*ைழ�பி� உ3திவாL'தவ!. ஆ6த>கைள� ைகயா�வதி� மிக�திறைமயானவ!
ெப<மளவி� ப4�திராத ெச�ல�கிளி ஆ6த>க� ெதாட!பான ந�ல
ெப+றி<'தா!.ேவ�ைடயா/" திறைம ெகா)ட ெச�ல�கிளி ெச�4யி.
�3"��தன" மி�கவ!. எ"ம�தியி� இ<'தவ!க	� பிரபாகரைன
அைழ�பவ! ெச�ல�கிளி ஒ<வ!ம�/ேம. சில ச'த!�ப>களி�
நட'ெகா)டா*" ெச�ல�கிளி மீ அைனவ<" அ.� ைவ�தி<'ேதா"
இ.ெனா< ேபாராளி. க�விய>கா/ இவர ெசா'த இடமாயி�" உைடயா!க�4ேலேய
ேதா�ட" ெசL வா$'தவ! ெச�ல�கிளி. இல>ைக அரச பைடக	��
தா��தலி. ேபா 1983 ஆ" ஆ)/ 6ைல மாத" தி<ெந�ேவலி தபா�
மரணமைட'தா!. இவர மரண" ெதாட!பாக ேவ3ப�ட �ழ�பமான
நில�கி.றன.

ேபபி ��பிரமணிய�: தமிழர8�க�சி தமிழ! வி/தைல� G�டணி ேபா.றவ+றி.
ஆதரவாளராக�" ெசய+பா�டாளராக�" இ<' அரசிய*�� வ'தவ!. �லிகளி. ஆர"ப கால 

ஒ<வ!. தBவிர எ".ஜB.ஆ! ரசிக.. இய�க" பிள��ப�ட கால�தி� Gட பிரபாகரேனா/ இ<'தவ!
வ!�க�தி. கீழணிகைளA ேச!'த இவ! கா>ேகச'ைறைய� பிற�பிடமாக� ெகா)டவ!.

�ல�: �ல" என பா�ய ந)ப�" என ஊைரA ேச!'தவ<" ஆவ!. தமி$� �திய �லிக�
ஆர"�ப�திலி<'ேத எ"ேமா/ ப>களி�தவ!. அ7ேரா விமான� �)/ ெவ4�பி. பி.ன!
ேப&�ைக ெசLய�ப�/ சிைறவாச" அ�பவி�தவ!. மிக ேந!ைமயான ேபாராளி.இ.3" Gட
கடனாளியாகி� ேபான ஒ<வ! இவராக� தா. இ<�க146". இ.3வைர தன�காக எைத6ேம ேச!��ெகா�ளாத
அ!�பண உண!� மி�கவ!. த.ைன 1Jைமயாக இய�கA ெசய+பா/க	�� அ!�பணி�தவ!. 

�/"ப� பி.னணிைய� ெகா)டவ!. இய�க�தி� தி<மண" ெசLய� Gடா எ.3 ஆர"ப�தி�
14வி+� இண>க இ3தி வைர தி<மண" ெசL ெகா�ளாமலி<'த ெகா�ைக� பி4�பாள.
தி<மண" ெசLெகா)ட ேபா Gட க/ைமயாக விம!சி�தவ!. உ3திமி�க ேபாராளி. ஏைனேயா<��"
தரவ�ல மேனாவலிைம6�ளவ!.

நாகராஜா: கா>ேகச'ைறையA ேச!'தவ!. ைரய�பா ெகாைல ேம+ெகா�ள�ப�ட ேவைளயி�
நிைலய�திேலேய பிரபாகர. உ�பட பல<" த>கியி<'தன!. அத+�&ய அைன�A ெசல�கைள6"
இரா@வ அட��1ைறகளி. ம�தியி� ேம+ெகா)ட நாகராஜா உ+சாகமான ேபாராளி. ம�தியதர 

பி.னணிைய� ெகா)ட நாகராஜா பி.ன! இல>ைக ஒலிபர��� G�/�தாபன�தி� ேவைல பா!தவ!
எ".பி. கனகர�தின" ெகாைல வழ�கி� ைக ெசLய�ப�/ த�பியவ!. தமிழ! வி/தைல� G�டணியினைர
ஆர"ப�திலி<'ேத நிராக&� வ'தவ! நாகராஜா. வ B.ெபா.ன"பல" எ.ற இல>ைக� க"QனிD�
ேச!'தவ<" பி.னாளி� தமிழ!களி. 8யநி!ணய உ&ைம�கான ேகா&�ைகைய ஏ+3�ெகா)டவ<ைடய
அ�தாபி ஒ�ப�ீடளவி� அரசிய� ஆ!வ1ைடயவாராயி<'தா!. த'ைதய+ற �/"ப�ைதA 

உைழ�பிேலேய 1J��/"ப�ைத6" பராம&�க ேவ)4ய நிைலயிலி<'தா*" ேபாரா�ட
எ"1ட. தBவிரமாக உைழ�தவ!.

வி�� : ல)டனிலி<' வ' எ"ேமா/ இைண' ெகா)டவ!. எ"ம�தியிலி<'த ஆ>கில"
ேபாராளிக	� இவ<" ஒ<வ!. வசதியான �/"ப�ைதA ேச!'தவ!. பி.னதாக ல)டனிலி<'
சா!�D ேபா.ேறா&. க<��கேளா/ உட.பா/ெகா)/ இய�கA ெசய+பா/கைள நி3�தி�ெகா)டவ!

ராகவ�: ஆர"ப கால�திலி<'ேத �லிகேளா/ ெதாட!� நிைலயி*". உ3�பினராக�"
ெசய+பா�டாளராக�" இ<'தவ!. கால�தி+�� கால" இய�க�திலி<' விலகியி<' பி.ன!
ெகா�வமாக இ<'த இவ! மி�'த மனிதாபிமானி. ம�தியதர வ!�க� �/"ப�ைதA ேச!'த ராகவ.
ேச!'தவ!. 1தலி� பிரபாகரைன என�� அறி1க�ப/�தியவ<" இவ!தா.. எ.ேனா/
ஆர"ப�திலி<'ேத கட�� ம3��� ெகா�ைகைய� ெகா)4<'தவ!. ஆர"ப�தி�
க�விக+3�ெகா)4<'தா!.

ேஜா� எ�ற ச��ணா : வ�ெவ�4�ைறையA ேச!'த இவ! பிரபாகரனி. Cர� உறவின!
�/"ப�ைதA ேச!'தவ!. �ளிய" �ள" ப)ைண இ<'த இட" இவ<��A ெசா'தமானேத. அரசிய�
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உண!�களா� உ'த�ப�/ இய�க�தி� இைண' ெகா)டவ!க�
ஆர"ப�தி� பிரபாகரனி. தனி�ப�ட ெதாட!�கSடாகேவ
இைண' ெகா)டவ!. ஆர"ப�திலி<' ப)ைணகளி� த.ைன
ேவைலெசLத இவ! மிக�" உ3தியான ேபாராளி.

க��பி எ�ற நி�மல�: 1த� 1தலி� T'ேதா�ட"
உ<வா��வத+காக நா. பல<�காக� கா�தி<'த ேவைளயி�
ேச!'த ஒேர ஒ<வ! நி!மல. தா.. ச+3� க<ைம நிற" உைடயவராதலா�
ெச�ல�கிளி தா. இவ<��� க3�பி எ.3 ெபய!ைவ�கிறா!
நகர�ைதA ேச!'த நி!மல. மி�'த விழி"�னிைலA ச;க�ைதA
இைளஞ! ேபரைவ6ட. 1.னதாக இவ<��� ெதாட!�க� இ<'த
உண!�மி�க ேபாராளி இவ!. இ.3 வா$விழ' 

நிைலயிலி<�பவ!க	� இவ<" ஒ<வ!.

சி த�பா : ெலாறி ஒ.றி� சாரதியி. உதவியாளராக
பா!��ெகா)4<'தவ!. பி.னதாக இய�க�தி. ஆர"ப கால�திேலேய எ"ேமா/ இைண'
வா$'தவ!. ப+�ண" ஊடாக பிரபாகரனி+� பழ�கமானவ!. அவVடாகேவ இய�க�தி� இைண'
ப+�ண" ெகாைல6)ட ெசLதி இவ<��� ெத&ய�ப/�த�படவி�ைல. 8மைலையA ேச!'த
நாெடா.றி� இ�ேபா வா$கிறா!. ெப&தாக எJத வாசி�க� ெத&யாதவராயி�" கிளி�த�/ விைளயா�4�
திறைம வாL'தவ!. ெதாைல� கிராம>களி� இ<' Gட� கிளி� த�/ விைளயா�4+காக இவைர�
அைழ�பவ!கள பல!.

த"கா : G�டணியி. �றி�பிட�த�க ெசய+பா�டாளராக இ<' இய�க�தி� இைண'
G�டணியி. மிக 1�கிய உ3�பின&. சேகாதர! இய�க" ெப&தாகிA 8ய ெசய+பா/க�
இய�க�திலி<' தானாகேவ விலகி� ெகா)டா!.

நி!மல.. சி�த�பா. ச+�ணா ேபா.ற ;வ&ன" ப>�" அ!�பணி��" இ.3" என 

ர�கிற. ப)ைணகளி� இ<)ட கா/களி. ம�தியி� தனியாக வா$'தி<�கிறா!க�
வில>�க� தனிைம வ3ைம அைன���" ம�தியி� ேபாரா�ட உண!ேவா/ உ3தியாக வா$'தி<�கிறா!க�
8காதார" ம<�வ" ேபா.ற வசதிகளி.றி பல நா�க� ேநாயா� வா4யி<�கிறா!க�. இவ!கெள�லா"
ம�தியி� அரசிய� ேவைலகைள 1.ென/� அரசிய� மய�ப/�த�ப�4<'தா� ேபாரா�ட�ைத
ெப<" தைலவ!களாகியி<�க 146".

மாணவ!ேபரைவ தBவிரமாக உ<வான ேவைளயி� ப�கைல� கழக மாணவ!க� ம�தியதர
ேமலணிகைளA சா!'தவ!க� உ�திேயாக" பா!��" இைளஞ!க� ஆ>கில" ேப8" கனவா.க� எ.3
க�விக+ற இைளஞ! G�டேம ப>களி�தி<'த.

அவ!களி. ச�டNதியான உண!Aசி� ேபாரா�ட>க� ஆ6த� ேபாரா�டமாக எ"மா� 1.ென/�க�ப�ட
இ'த� ப4�த இைளஞ!க� எவைர6ேம காண 14வதி�ைல. தா. தன �/"ப" தா" சா!'த 

ம�தியிலான அ'தD எ.ற ச;க வர"�க	��� ஒளி' ெகா)டா!க�.

ச+�ணா. நி!மல.. சி�த�பா ேபா.ற இைளஞ!க� தம ஒ7ெவா< அைசைவ6" இைளஞ! ேபரைவ6"
வி/தைல� G�டணி6" உ<வா�கிய உண!Aசி� தB���ேளேய நிக$�தி� ெகா)4<'தா!க�.

ப)ைணக� ெப<கி இய�க" ஓ! அைம�� வ4ைவ தகவைம�� ெகா)ட ேவைளயி� தமிழ!
G�டணியின<டனான ெதாட!� 1+றாகேவ அ+3� ேபாயி<'த.

பாலா : உ<"பிராையA ேச!'த இவ! இய�க�தி� இைண' ெகா�வத+� 1.னதாக சிறிய
ைவ�தி<'தவ!. G�டணியி. ஆதரவாளராக இ<'தவ!. உ<"பிராL ெகாைலA ச"பவ�தி. பி.ன!
1Jைமயாக இைண' ெகா)டவ!.

உமாமேக$வர� : ெத�லி��ைளையA ேச!'த உமாமேகDவர. வசதியான ம�தியதர வ!�க�
ேச!'தவ!. தமிழBழ வி/தைல� �லிக	� இ<'த ஆ>கில" ேபச� ெத&'த மிகA சில<� இவ<" 

மி�க இவ! தா��த�களி� 1.நி+�" ணிAச� நிைற'த ேபாராளி. நில அளைவயாளராகA
பா!��ெகா)4<'த உமாமேகDவர.இ தன ேதசிய அரசியலிலான ஆ!வ�ைத6" ெசய+பா�ைட6"
மாணவனாக இ<'த கால�ப�தியிேலேய ஆர"பி�வி�டா!. தமிழ! வி/தைல� G�டணியி. 

ெசயலாளராக�" நB)டகாலமாக ெசய+ப�டா!. தமி$� �திய �லிகளாக இ<' தமிழBழ வி/தைல�
ெபய! மா+ற" ெசLய�ப�ட பி.ன! எ"ேமா/ இைண' ெகா)ட உமாமேகDவர.இ இத+�
அகதிக	�� உத�" மனிதாபிமான ேவைலகளி� ஈ/ப�4<'தா!. �லிகளி� இைண'
கால>களிேலேய பிரபாகரனி. சிபா!சி. அ4�பைடயி� ம�திய �Jவி� அைம�பி.
ெத&�ெசLய�ப/கிறா!. 1989 ஆ" ஆ)/ ஜூைல மாத" 16 ஆ" திகதி ெகாJ"�
கட+கைரேயார�தி� ைவ� ப/ெகாைல ெசLய�ப�டா!.
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சா%த� : ெகாJ"பி� இ<' எ"ேமா/ இைண' ெகா)டவ!
தரவ!�க�ைதA ேச!'த இைளஞ! இவ!. இய�பாக ஆ>கில" ேபச�
தா. பிரபாகர��� ஆ6த>க� �றி�த ஆ>கில� ��தக>கைள
கா�/வா!. எ�ேலாரா*" மதி�க�ப�ட தைலைம� ப)�ைடய
ஓரளவி+� வசதியான நக!�ற� �/"பA Yழலிலி<' எ"ேமா/
ெகா)ட சா'த. ப)ைண வா$�ைக�காக எ�ேபாேம 1க"
அைனவேரா/" உண!Aசிவய�படாம� அ.ேபா/ பழ�" த.ைம
எம காைல உண� மிளகாL� Cேளா/ பிைசய�ப�ட ேத>காL�
பா) )/க	" ம�/" தா.. இேவ பல ம�தியதர
இைளஞ!க	��� கச�பான அ�பவமாக அைம'தி<'த
த�/�பாடா�" நா�க	" இ<'த)/. சா'த. இ'த உணைவ
தய�க1மி.றி ஏ+3�ெகா�வா!. மி�'த மனிதாபிமானி
விமான��)/ ெவ4�பி. ேபா சி>கள ம�க� இழ�ைப� தவி!�க
எ.3 ராகவ. எ.ேனா/ ேச!' சா'த�" எதி!�தர!.

�மண� எ�ற �ணர தின� : ேகா)டாவிைலA ேச!'த
�/"ப�ைதA ேச!'தவ!. நி!வாக� திற�" அ!�பண1" மி�க
ப)ைணக	��A ெச.3வ<த+�" அவ+ைற நி!வகி�பத+�"

உதவியாகA ெசய+ப�டா!. ேகா)டாவிலி� பிரபாகர�ைடய ெதாட!பாள! ஒ<வ&. ஊடாக இயக�தி�
ெகா)டவ!. இய�க�தி� இைணவத+� 1.ன! க�விக+3�ெகா)4<'தவ!.

தி<ேகாணமைல� ெதாட!�கைள� ைகயா)ட7! �மண. தா.. தி<ேகாணமைலயி� பயD மாDட!
சா&� த�வ>கேளா/ ஈ/பா/ெகா)ட ஒ<வேரா/ �மண���� ெதாட!�க� ஏ+ப/கிற. தி<ேகாணமைலயி�
இ<'தவ!க	�� பயDமாDட! தன த�வா!�த வழிகா�ட�கைள வழ>கியி<�கிறா!. �லிக�
ேவைளயி� �திய பாைதயி� பிரதான பா�திர" வகி�தவ!. �மண. பா�திர" �றி�த தனியான
�றி� ேம*" ேபசலா". இவ! �லிகளா� பி.ன! ப/ெகாைல ெசLய�ப�டா!.

மாதி: இவ! ெகாJ"பிலி<' வ' இைண' ெகா)ட இ.ெனா<வ!. பி.ன! ப)ைண ஒ.றி+��
இ<'தவ!.

ப'(த� : க"ப!மைலையA ேச!'த இவ! மி�'த தமிJண!� மி�கவ!. ஆ>கில�
தமி$ ேபச ேவ)/" எ.பதி� தBவிரமான ஆ!வ1�ளவ!. தமிழ! வி/தைல�
ேமைட� ேபA8�களி. ேபா காசியான'த��� இர�த� ெபா�/ ைவ�தவ!. 

ெகா)ட கால�திலி<'ேத ப)ைணகளி� வா$'தவ!. மி�'த ெபா3��ண!�
இல>ைக இரா@வ�தா� ெகாைலெசLய�ப�டவ!.

 

�%தர�: 8ழி�ர�ைதA ேச!'த 8'தர" எளிைமயான ேபாராளி. கா'தBய"
அகதிக	�கான ேவைலகளி� ஈ/ப�டவ!. எ�ேபா" அரசிய*�காக�"

அைம�பி+காக�" ெதாட!Aசியாக உைழ�தவ!. தன�காக எ'த வசதிைய6" எதி!பா!�பவர�ல
எ".சி.8�பிரமணிய�ேதா/ ெதாட!�ெகா)4<'த 8'தர" பி.னதாக ேதசிய�
உ'தலா� �லிகளி� இைண' ெகா)டா!.�லிகளிலி<' விலகிய பி.ன!
உ�தரவி. ேப&� சி�திரா அAசக�தி� �தியபாைத ப�தி&ைக பதி�பி�தி�ெகா)4<'த
ேவைளயி� ெகா�ல�ப�டவ! தைலைம� ப)� மி�க ேபாராளியான 

பயி+சியி*" திறைம வாL'தவ!. 1982 ைத 02" நா� யா$ சி�திரா அAசக�தி��
பி.னி<' 8ட�ப�/ ப/ெகாைல ெசLய�ப�டா!. 

 

ரவி அ	ல* பரா : �ேலாலி வ>கி� ெகா�ைளயி� ெதாட!�ைடயவராக
ெபாலிசாரா� ேதட�ப�ட ரவி பி.னதாக� �லிகேளா/ இைண' ெகா)டா!

கால�ப�திகளி� ெடால!.ெக.� பா" ேபா.ற கா'திய� ப)ைணகளி� தைலமைறவாக இ<'தவ!
க�/� ப)ைண��&ய நில" ரவியி�ைடயேத. ச)4லி�பாையA ேச!'த ரவி இ�ேபா அ.னிய
வா$கிறா!. உமாமேகDவரனி. ெதாட!�கSடாக �லிகளி� இைண' ெகா)டவ!.

மா ைதயா அ	ல* சிறி : மிக�" வறிய ம�தியதர வ!�க�ைதA சா!'த மா�ைதயா ெபாலிக)4
ச;க�ைதA சா!'தவ!. வ3ைம நிழேலா/ தன பி�ைள� ப<வ�ைத� களி�தவ! த+ெப<ைமய+ற
அைனவேரா/" சகஜமாக� பழகவ�ல ேபாராளி. வ�ெவ�4� ைறயி� மீ.பி4�பைத�
ெகா)டவ!க� ச;க அ>கீகார" ெப+றவ!க� இ�ைல.
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கி�/, பிரபாகர. ேபா.ேறா! மீ.பி4A ச;க�ைதA
ஆயி�" மீ.பி4� ெதாழிைல வா$ைகயாக ெகா)டவ!களாக
இ�ைல பிரபாகரனி. ெதாட!�களி. ஊடாகேவ
இைண'ெகா)ட மா�ைதயா பிரபாகரனி. அதBத
உைடயவராக� காண�ப�டா!. மிக�" வி8வாசமான
ேபாராளி. மா�ைதயா அ�ல சிறி �றி�த வி&வான
இ.�" ெதாட&. ஏைனய ச"பவ>கேளா/ வ<"
�லிகளி. பிரதி� தைலவராக 80 இ. இ3தி�
அறிவி�க�ப�ட மா�ைதயா பி.ன! இ'திய உளவாளி
�+ற"சா�ட�ப�/ பிரபாகரனி. உ�தரவி.
ெகாைலெசLய�ப�டா!.

கி,- : இ'திய� கட+பர�பி� ைவ�� ெகாைலெசLய�ப�ட
கி�/ எ"ேமா/ ப)ைணகளி� ேவைல ெசLத இ.�ெமா<
4�பான இைளஞ.. பிரபாகரனி. ந"பி�ைக��� பா�திரமானவ!
வ!�க ச;க� பி.னணிைய� ெகா.டவரா�". இவ&. 

காரணமாக நா. இவ! ப)ைண��� ெபா3�பாக இ<'த
ஒJ>� நடவ4�ைக ேம+ெகா)/ இவர� ப)ைணயிலி<'
ச"பவ1" என நிைன�க	�� வ<கிற. ப)ைணகளி�
உணவி. தர��ைறவி+காக எைனயவ!க	ட. ேமாதி�ெகா�வா!
அ�டவைண� ப4 ஒ7ெவா< 8+றி*" ஒ<வ! சைமய�
ஈ/ப/வா!க�. ப)ைணகளி� நப!களி. ெதாைகைய� 

சமய>களி� ;.3ேப! GடA சைமயலி� ஈ/ப/வா!க�
ேவைளகளிெல�லா" ேபாராளிகளிைடேய பிரAசைன எJவ"
சமாதான�ப/�வத+காக என ேநர�தி. ஒ<ப�திையA
வழைமயாக இ<'த.

�மர�பா : ��தக>கைள வாசி�ப" �தியவ+ைற அறி' ெகா�வதி*" ஆ!வ"மி�'த எ"
சில<� இவ<" ஒ<வ!. தன��A ச&ெயன�ப�ட க<�ைத 1.ைவ��" திறைம6�ளவ!
பிரபாகரன அேத உைரA ேச!'த இவ! அவைர தன ஊ!�காரா! எ.3 Gட�பா!�காம�
விம!சி�பவ!. மீ. பி4�பைத� ெதாழிலாக� ெகா)ட வறிய �/"ப�ைதA சா!'தவ!
இரா@வ" இல>ைக�� வ'த கால�ப�தியி� சிைறயி� சயைன� வி�ைலகைள
த+ெகாைலெசL ெகா)டவ!. �லிகளி� பிள� ஏ+ப�ட ேவைளயி� எ'த�ப�க1"
விலகியி<'த �மர�பா 83 இன�ப/ெகாைலயி. பி.னேர ம3ப4 �லிகளி�
ெகா)டா!.

ச"க� : ப)4த&. ஊரான வ�ெவ�4�ைற�� அ<காைமயி*�ள க"ப!மைலையA
ச>க! ப)4தராேலேய �லிக	��� உ�வா>க�ப�டவ!. உ3தியான ேபாராளி
மி�'த வி8வாச�ேதா/ ெசய+ப�டவ!. நி!மலாவி. வ B�4+� தகவ� ெசா�லA
ேவைளயி� இரா@வ�தா� 8�/� காய�ப/�த�ப�டவ!. பி.ன! 

சிகிAைச�காக� ெகா)/ெச�ல�ப�/ அ>� மரணமானவ!.

கா தா� : உமாமேகDவர�ைடய ெதாட!�கSடாக இய�க�தி� இைண'
கரா�ேத பயி+சிெப+ற இவ! உட� உ3தி6" மேனாவலிைம6" மி�கவ!. 

வசதியான �/"ப�ைதA ேச!'த இவ! க'தேராைடைய� பிற�பிடமாக� ெகா)டவ!. 

பி.னதாக உமாமேகDவரனி. தைலைமயிலான �ெளா� அைம�பி� இைண' ெகா)டவ! 

இல>ைக இரா@வ�தினரா� ெகாைலெசLய�ப�டவ!.

பீ/$ : வடமரா�சிையA ேச!'த இவ! வ�ளி�ர" ப)ைண��� ெபா3�பாக இ<' 

நி!வகி�தவ!. வறிய �/"ப�ைதA ேச!'த பNீD �லிக� பிள�ப�ட ேபா இய�க�திலி<' 

1Jைமயாக ஒ>கி� ெகா)டவ!.இ�ேபா எ>� வா$கிறா! என� ெத&யவி�ைல.

இ�கால�ப�தியி� கிழ�� மாகாண�திலி<' எ"ேமா/ வ' இைண'ெகா)டவ!க� 

�றி�பிட� த�கவ!க�. இரா@வ அட��1ைறகளா� பாதி�க�ப�ட இவ!க� ேதசிய உண!� மி�க
ேபாராளிகளாக� காண�ப�டன!.

ேயாக�(பாசி) : ப)4த! தா. இ7வாறான ேபா!�ண" மி�க ஒ<வ! ம�ட�கள�பி� இ<�பதாக
ெத&ய�ப/�தினா!. காசியான'தேனா/ இவ<��� ெதாட!�க� இ<'த. காசியான'ைன� ெதாட!�ெகா)டா�
ேயாகைன� ெதாட!�ெகா�ள 146" எ.3 அறி' ெகா)/ அவVடாக ேயாகைன� ெதாட!�ெகா)/
இைண�� ெகா�கிேறா". நாகராஜா�" உமாமேகDவர�" ம�ட�கள�பி+�A ெச.3 ேயாகேனா/
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இ<வைர ேச!� எம ப)ைணக	�� அைழ� வ<கி.றன!. மைர�காய!, பவான'த.  ஆகிேயா<"
இைண' ெகா�கி.றன!. ேயாக. பி.ன! �லிகேளா/ தBவிரமாகA ெசய+ப�டவ!. பவான'த.
�பா�கிக	�� இைரயாகி� ேபானவ!. ஏைனய இ<வ! �றி�த தகவ�க� இ.�" என��� கிைட�கவி�ைல
இத. பி.பதாக கா'த. இ'திர. எ.ற ேவ3 இ<வ<" கிழ�கிலி<' எ"ேமா/ இைண' ெகா)டன!
மிக உ+சாகமான ேபாராளி �லிகளி. பிளவி. ேபா ஒ>கியி<'தா*" 83 ப/ெகாைலக�
உண!வைலகளி. ெதாட!Aசியாக ம3ப4ெச.3 �லிகேளா/ இைண'ெகா)டவ!.

மேனா மா$ட� : ப)ைணக� வி&வiட'த கால�ப�தியி�
இைண' ெகா)டவ!க	� மேனாமாDட! �றி�பிட� த�கவ!
இவ&. வி&வான ப>களி�� விப&�க�பட ேவ)4ய
நிைறயேவ உ�ளன. மேனா மாDட! உ3தியான ெபா3��ண!��ள
ேபாராளியாக� திக$'தா!. ப�கைல� கழக� ப4�ைப
இய�க�தி� இைண' ெகா)டவ!. ப)ைணகைள
எ.ேனா/ இைண' ெசய+ப�ட இவ! தி<ேகாணமைல
ப�திகளி. ப)ைண� ெதாட!�கைள ேப@வதி� 1�கிய 

க"ப!மைலையA ேச!'தவ!.

இவ! �லிகளி� இைண' ெகா)ட சில நா�களிேலேய
H�கைள� ப4��மா3 எம�� 1தலி� Gறியவ!. 

மேனாமாDட! ெஜயாமாDட!, ஜா. மாDட! ேபா.ேறாேரா/
விவாத>களி� ஈ/ப/வதாக� என��� Gறியி<'தா!
ஆ)டளவி� பிரபாகரனி. உ�தரவி. அ4�பைடயி� வ�ெவ�4�ைற�
ப�தியி� ைவ� �லிகளா� ெகாைல ெசLய�ப�டா!. 

 

ஜா� மா$ட� : �மண�ட. ஆர"ப�தி� ெதாட!�கைள� ெகா)4<'த இவ! பி.னதாக
தி<ேகாணமைல��A ெச.3வ<" காலக�ட�தி� அவேரா/ அரசிய� Nதியாக�", நைட1ைற
1ர)பா/க� ஏ+ப�டன. ஜா.மாDட! மிக�" உ3தியான மா!�சிய� க<��கேளா/ உட.பா/
ேபாராளி. வாசி�பதி� ஆ!வ" மி�'த ெகா)4<'ததாக �மண. Gறியி<�கிறா!.பி.னதாக உமாமேகDவர.
தைலைமயிலான �ள� அைம�பி� இைண' ெகா)டவ!.

ெஜய�ச%திர� எ�ற பா� த� : பயD மாDட&. வழியாக மா!�சிய� க<��களி� ஆ!வ"
இ<'தவ!. �ள� அைம�பி� இைண' ெகா)/ அரச பைடகளா� ெகாைல
ஆ	ைம மி�கவெரன �மண. Gறியி<�கிறா!. 

தவிர ைம�க� மேகD ேபா.ேறா! தி<ேகாணமைலையA ேச!'த ெதாட!பாள!களாக
இ<'தன!. கிழ�� மாகாண�ேதா/ என��� ேநர4யான ெதாட!�க�
1Jைம� ப/�த�பட விபர>கைள அ�பவ>கSடாக� ெதா��க 14யா�ள

 

ெந�ேபாலிய� : �லிகளி. பிளவி+�� பி.ன! உ<வான பாகா���
வி/தைல இய�க�தி. அைம�பாள!களி� ஒ<வரான இவ! மி�'த ஆ!வ1�ள

மேனாமாDட&. ெதாட!�கSடாக வாசி��� பழ�க�தி+� உ�ளானவ!க	� ஒ<வ!. ஈேராD
மைலயக� ப�திகளி� ெந�ேபாலிய. ெகாைல ெசLய�ப�டா!. 

அழக. எ.ற ஒ<வ<" ெந�ேபாலியேனா/ இைண' அழக�" பாகா��� ேபரைவயி�
பாகா��� ேபரைவ�� 1.னதாக இய�க" பிளவைட'த ேவைளயி� �திய பாைதயி� இைண'
பாகா�� ேபரைவ 1த. 1தலி� கிழ�கி� காவ�நிைலய" ஒ.ைற� தா�கியழி�த எ.பைத� 

அழக� : 1�தய.க�/� ப)ைணயிலி<' விவசாய�தி� ஈ/ப�டா!. அழக. பாகா���
ஆர"பகால>களி� மா!�சிய H�கேளா/ ெகாJ"பி+�� பயண"ெசLத ேவைளயி� 

ைகெசLய�ப�டா!. அத. பி.ன! அவ! �றி�த தகவ�கைள யா<" அறி' ெகா�ள 14யவி�ைல
பைடகளா� ெகாைல ெசLய�ப�4<�கலா" எனேவ அைனவ<" க<கி.றன!.

இ�3� வ4�…

பாக" எ�ைட வாசி�க..

பாக"  ஏைழ வாசி�க..

ப�தி  ஆைற  வாசி�க…

ப�தி ஐ'ைத  வாசி�க…
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mamani

JAMES FREDRIC

alex.eravi@gmail.com

ப�தி நா.ைக வாசி�க..

ப�தி ;.ைற வாசி�க..

ப�தி இர)ைட வாசி�க..

ப�தி ஒ.ைற வாசி�க..

118 Comments

Posted on 03/05/2010 at 2:01 am 

ஐய&. எJ�தி� ச+3 த/மா+ற" ெத&கிற . மிக கால" கட' எJகிறB!க� தய�
மனதி� உ�ளைத எJத�"

Posted on 03/05/2010 at 5:16 am 

/ப)ைணகளி*" அத+� ெவளியி*" எ.ேனா/ வா$'த ேபாராளிக� ஒ/�� 1ைற��
த"ைம அ!�பணி�� ெகா)டவ!க�. இ.3 ம3ப4 பி.ேனா�கி� பா!��" ேபா ஆயிர"
தவ3க�, �ைறபா/கைள� க)/ெகா�ள இய*மா6�ள.எ எ7வாறாயி�" 8யநலமி.றி
சா!'த ச;க�தி. மீதான ஒ/��1ைற�� எதிராக ேபாரா/வத+காக தம இளைம�
அ!�பணி�தவ!க�. தம வ B/களி. ெகா�ைல��ற�தா� ேப&னவாத� பிசா8 மிர�4ய
ெத<வி+� வ' ெந=8 நிமி!�தி �ர� ெகா/�தவ!க�.

அவ!க� வ&��ெகா)ட வழி6"இ �&' ெகா)ட ச;க1" தவறானதாக இ<�கலா"
ேதைவ�ப�ட ேபாரா�ட" ஒ.றி. 1.ேனா4க�. சாதி ஒ/��1ைற, ச;க ஒ/��1ைற
பிரேதசவாத" ேபா.ற எ�ேம இவ!கைள� க�/�ப/�தியதி�ைல./- இ உ)ைம! 

அரசிய� தள" இ�ைல.ெகா�ைல� �ர�தி+�,வ B�/��� ெவ�ள" ��'த பிற�தா.
க)விழி�தா!க�!,�றA Yழலி. அJ�த�தா�.இ'த “�றAYழ�” �ல"ெபய!'த நா/களி�
விலகிவிடேவ மீ)/" “1<>ைக மர�தி� ஏறி� ெகா)டா!க�”!.இதி� இர)/ இ<�கிற
“இன�பிரAசைன? அ/� ச1தாய�பிரAசைன”.இன�பிரAசைன�கான “�றAYழ�” வில�"
ேபா,”ச1தாய�பிரAசைன” மீ)/" ஆ�கிரமி�� ெகா�கிற,எ.ப" உ)ைம!.

Posted on 03/05/2010 at 5:43 am 

த+ேபா தா. CBC (Canadian Broadcasting Coop ration) TVயி� “Love, Hate and Propaganda” எ.ற
ஓ! டா�ெம)ட& பா!�ேத., அைத� பா!��"ேபா எ. மனதி� ஓ! ேக�வி எJ'த
ேவ*�பி�ைள பிரபாகர�" கி�ல&. நாசி வழிைய அ�ப4ேய பி.ப+றியி<�கிறாேர
அவ&. 14�" அ�ப4ேய ேபா6�ளேத. ஆனா� கி�ல! த.�ைடய கால�தி� Qத!கைள
வழி�ப)ணினா!, பிரபாகர. த. இன�ைதயி�லா ஒ< வழி�ப)ணி வி�/ ேபாயி�டா!

இ'த டா�ெம)ட& பா!��"ேபா கி�ல&. ஒ7ெவா< அைச�" என�� பிரபாகரைனேய
அ�ப4ேய ெகா)/வ'த. ப�தி&ைக 8த'திர�ைத பறி�த, ெத.னி'திய பாட�கைள
ேக�க�Gடா எ.3 க�/�பா/க� விதி�த, ைகைய உய!�தி அகவண�க" ெச*�த�
இ�ப4. அ�ப4ேய கி�ல&. ஆ	ைம இவ&ட" இ<'தைத பா!�கG4யதாக இ<'த
ெதாட&� பாடசாைல மாணவ!கைள எ�ப4 ;ைளA சலைவ ெசLத எ.3 வ<கிற

Page 7 of 59சக ேபாராளிக	டனான என அ�பவ� �றி��க� – ஈழ�ேபா...

20/03/2010http://inioru.com/?p=11081

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ேபா�� ேபா

அத. பி. கணனி�� வ'ததா� இ>� ஐய! அவ!களி. பாக" ஒ.ப பதி� பதிவாகியி<'த
வாசி��ெகா)/ ேபானா�, “தவிர ஹி�ல! மீ Gட பிரபாகர. மி�'த மதி�� ைவ�தி<'தா!
எ.பைத வாசி��" ேபா நா. எ.ன�ைத ெசா�வ….

அ/�தவார1" இேத ேநர" (9 P.M EST) ெதாட!Aசி6�ள, ஆ3 ெதா�தியாக ஒளிபர�ப�பப/"
ெதா�தி இ.3 ஒளிபர�ப�ட. இத. ம3 ஓளிபர�� வ<" ெவ�ளிய.3 10 pm ET/PT on CBC News 

Networkஇ� ஒளிபர�ப�ப/"., கனடாவி� உ�ளவ!க� பா!�கலா". ம+றவ!க� இைணய�திZடாக
அறியலா".

இ.3 60 வ<ட>களி. பி.�" கி�லைர நிைன� G3கிேறா", உலக�ேபா&னா� ஏ+�ப�ட
இ.�" இ<' ெகா)ேட6�ள ேவைளயி�, எம 60 வ<ட� பிரAசைனயான 30 வ<ட�
ேபாரா�ட�தி� இ.�" எம அ4�பைட� பிரAசைன தB!�க�படாத நிைலயி� த+ேபா
வ<ட� ேபாரா�ட�தி. ஆர"ப�ைத எJ��களா� பதி6" ஐய! அவ!களி. நிதானமான
வரலா+றி� எம ேபாராட�தி. ;ல�ைத ெகாAைச�ப/�கிறவ!க	�� ஓ! காவியமாக
அைம6". ஐய! அவ!களி. “ஈழ� ேபாரா�ட�தி. பதி�க�” ஆேரா�கியமாக ெதாடர அவ<"
ஆேரா�கியமாக ஒ<வ&ன" இைடQ3க� இ�லாம� எJத நா1" ைண இ<�ேபாமாக

ஐய! அவ!களி. பதி�களிZடான வரலா3க� எம�� பாடமாக அைமவ ம�/ம�லாம�
கட�க� ேபா�" பாைதய ச&யாக அைம�க உதவ�/"!

ேம*" அறிய: 

http://www.cbc.ca/documentaries/lovehatepropaganda/series-info.html

http://www.cbc.ca/documentaries/lovehatepropaganda/

Posted on 03/05/2010 at 10:10 am 

ெத.னி'திய பாட�கைள� ேக�க� Gடெத.3 யா<" க�டைள 

பிற�பி�கவி�ைல. அ>� ெத.னி'திய� பட>க	", பாட�க	" Gட
எ�லாரா*" ேக�க�", பா!�க�" ப�டன. வி/தைல�காக� ேபாரா/"
உண!�கைள மJ>க4��ெமன சில காமரச� பாட�க	", 

பட>க	" தைட ெசLய� ப�4<'தன. அ�ல தணி�ைக ெசLய� ப�டன
மீ என��" விம!சன" உ)/. 

ைகைய உய!�தி எ>�" வண�க" ெசா.னதி�ைல யா<". ெசா�ல�
பிரபாகர. 1காமி+� வ'தா� யா<" ச�Q� Gட ைவ�பதி�ைல. எ.ன
வி/கிறB!க�. இ<ைக G�பி வண�க" ெத&வி��" பாணியி� , ஒ< 

ைவ� ெந=ச4யி� வண�க" ெசLவ! ெகா4��. ைக உய!�த� ப/வதி�ைல
இ பல 1ைற விள�க" ெகா/�க�ப�ட. பயி+சி� பாசைறகளி� உ3தி
எ/��" ேபா ம�/" ைக உய!�த� ப/", அ�" ஹிடல&. ச�Q�
சா!'த அ�ல. அ ேபா� ைக உய!�தி சபத", உ3திெமாழி எ/�ப
இ'தியாவி. ப�ளிகளி� பல அரச அைம��களி� இ<�ப தா., ஏ.
உைத�பா'த�ட�கார!க� ேதசிய கீத" இைசைகயி� ெந=சி� ைக 

வ�தி<�பதி�ைலயா? �+ற" சா�/வதி*" ஓ! ேந!ைம ேவ)/"

அ��ற", ஒ7ேவா! மனித���" பி�ைள�கால", இளைம, ந/வய
என� பல பிராய>க� உ)/. அ7வ7 வயகளி� ெகா)ட, ேக�ட, ப4�த
க<��களா� பலைர பி4���", பிற� பி4�காம� ேபா�". 16 வயதி�
மனித. 30, 40 ஒ< மாதி& இ<�க ேவ)4யதி�ைல. என�� எ. பதி.ம>களி�
கா'திைய� பி4�தி<'த, இ�ேபா பக� சி>ைக� பி4�கிற. Dடாலி.
ேம� மய�க" இ<'த. இ�ேபா இ�ைல. மா!�D, அ'ேதானிேயா
ேபா.ேறா! இ7 வயதி� எ.ைன ஈ!�கிற!. ஒ<வ. அ�ப4ேய இ<�க
ேவ)/ெம.பதி�ைல. அவ. பதி.ம" 1Jைமயானத�ல! 
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alex.eravi@gmail.com

ஐய! பா!�த பிரபாகர. பதி.ம�தி*", இ<பகளி*" இ<'தவ.. 

நா+ப, ஐ"பதி� இ<'த பிரபாகரைன� ப+றி� Gட இ<'த ெபா�ட"மா.
ெசா�ல ேவ)/". பி+கால� பிரபாகர. வி/தைல� �லிகளி. ச=சிைக
ஹி�லைரA சா46", Qத ம�கேளா/ தமி$ ம�கைள� ெபா<�தி6"
உைர�தி<'த நிைன��� வ<கிற! இற'த ேபானபி. யா<" எ"
ெசா�லலா", இ�/� க�டலா", ஒ�பி�/� பா!�கலா"! ேதா+3� ேபானைர
அ8ரரா�கலா"! ஏெனனி� அவ! தர�� அ>� இ<�காேத! நட�>க�

பி.�.> ஹி�ல!, ஹி'தி, ஹி' எ.பவ+ைற ஒ.3 கிர'த�தி� எJவா!க�
வி<"பாேதா! இ ேபா�/ இ�ல!, இ'தி, இ' எ.பா!க�! கி�ல!, கி'தி
எ.ற�ல!

Posted on 03/05/2010 at 3:03 pm 

90களி� தமிழBழ வி/தைல �லிகளி. க�/�பா�4�
ெசLதிேய ஒழி� ேக���" நிைலயி<'த. இ எJதின
ச�டமாக இ<�கவி�ைல. ஆனா� தா>க� �றி�பி/வ
“இன�தி. உண!�கைள மJ>க4��ெமன சில காமரச�
பாட�க	", 

பட>க	" தைட ெசLய� ப�4<'தன. அ�ல தணி�ைக
ெசLய� ப�டன” அதி� என��" உட.பா/ உ)/.

ைகைய உய!�தி எ.3 நா. �றி�பி�ட, ஓ! ைகைய
மா!பி+� ேநேர ைவ�தி<�பைத (1.னா� G�டைம�பின!
Gட தமிழBழ வி/தைல �லிகளி. ெகா4யி. 1. ஓ!
மா!பி+� 1. ைவ�தி<�பைத நா" பா!�தி<�ேபா"
நா. �றி�பி�டதி. க<�, அமர! ேவ*�பி�ைள பிரபாகர.
அ�ப4 ஓ! ஒJ�க க�/�பா/ ைவ�தி<'தா! எ.பைதேய
அ�ட. கி�ல&. பாணியிலான 8த'திர, மா+3 ஊடக
8த'திர ம3��, பாடசாைல மாணவ!கைள ;ைளAசலைவ
ெசL இJ�ப அ�ப4ேய ஒ� ேபாகிற. 

ந)பேர! இ நா. வித)டாவாததி!�ேகா, த>களி�
பி4�கேவா எJதவி�ைல. Just writing the facts. நா. பிரபாகரனி.
வர�/� ெகா�ைகயா� பாதி�க�ப�டவனாக இ<'தா*"
என �/"ப�தி*" மாவ Bரைர ெகா)/�ளவ., அ�ட.
ந'தி�கட� நிைல ஏ+�ப�4<�க�Gடா என நிைன�பவ.
அவ! ெச.ற பாைத பிைழ ஒழிய, அவ&. தமிழ<�கான
�றி�ேகா� ச&. இ.3 ஈழ�தமிழ<�கான ேபாரா�ட"
நிைல�� வ'ததி+� காரண" அவ! எ/�த பிைழயான
அவைர ஆத&�பவ!க� எ.3 G3" �ல" ெபய!'த
ெபய!'தவ!களா� நடா�த�ப�ட கான� நB! 

ேபாரா�ட>க	ேமயா�".

“ஒ7ேவா! மனித���" பி�ைள�கால", இளைம, 

1ைம என� பல பிராய>க� உ)/”, தா>க� ெசா�வ
ஐய! அவ!களி. ஆர"பகால�தி�, அைம�பி� தி<மண"
ெசLய�Gடா எ.3 க�/�பா/க� ைவ�தி<'தவ!
மதிவதனி அ�காவி. அழகி� மதிமய>கி கா'த!வ மண"
ெசLதவ!தாேன. அம�/ம�ல தன ;�த மகனி.
திகதி Gட உட. ெவளியி� விடவி�ைல.
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sathru

“பி+கால� பிரபாகர. வி/தைல� �லிகளி. ச=சிைக
ஹி�லைரA சா46", Qத ம�கேளா/ தமி$ ம�கைள�
ெபா<�தி6" பதி� உைர�தி<'த நிைன��� வ<கிற
அ உ)ைம. காரண" 85களி� எம ேபாரா�ட�தி+�
அரசா>கதி!+� எ'த அரசா>க" ேடாரா� பட� ெகா/�
இரா@வ� பயி+சி ெகா/�தேதா அேத அரசா>க�தி.
உள��பி&வின&ட" சமகால�தி� பயி+சி ெப+றவ!க�
அம�/ம�ல ஒேர ேநர�தி� விமான நிைலய�தி.
ஒ<ப�க�தா� இல>ைக இரா@வ�தின! பயி+சி 14'
ெவளிேயற (departure gate), ம3 ப�க�தா� பயி+சி ெபற
gate) ெச.றன! ….இைத நியாய�ப/�த இராஜத'திர"
Gட ெசா�லலா" (இெத�லா" இ.3 ஆவணமாக இ<�கிற

இத. பி.தா. வட�கிலி<' தமி$ ேப8" 1Dலி"
சேகாதர!க� உ/�த உைட6ட. ர�த�ப�டா!க�. 

1�ைல�தBவிலி<' சி3மியாக ர�த�படவ!தா.
ச!வேதச ெப)களி+கான உய! வி< (International Women of 

Courage award) ெப3" சேகாத&.ஜ.சில மஜB� (Ms. Jansila Majeed). 

http://inioru.com/?p=11030 

http://www.southasianmedia.net/index_story.cfm?

id=640074&category=Frontend&Country=SRI%20LANKA

கால�தி!+�, Y$நிைலக�� ஏ+ப ேபாரா�ட�தி. வ4வ>க�
மாறலா", இ……….. ???.. 

ஐய! அவ!க� ஆர"ப�ைத எJத�/", ெபா�ட! 

உயி<டனி<'தா�, அ�ல K.P நட'தைத எJத�/"
நட�க�ேபாவைத யா! எJத இ<�க�ேபாகிறா!கேளா
ெத&யவி�ைல.

Posted on 03/08/2010 at 4:32 pm 

ேமேலா�டமாக ஒ< ெடா�ெம)�&ைய
பா!�க�ெதாட>கியி<�கிறB!க�.அ
உ>க	�� �ரபாகரைன 

ஞாபக�ப/�கிற.ஹி�ல! Qத!கைள
ெகா.3 �வி�த" ஆ!ய இன" உலக�தி�
உய!'த எ.ற" ேன!ைமய+ற 

ேபராைச6'தா. அவ���" ேநச 

நா/க	��" உ�ள வி�தியாச".பிரAசார
வழி1ைறக�, ைகைய ைவ� வண�க"
ெசா�வ, ஒ< ெப<"பைடைய திர�/வ
ேபா&/வ எ�லாேம 

ெபாவானைவதா..6�த த'திர>க�
ஆ6ததய&�� அ!�பணி�� ,இரா@வ�ைத
ஒ< ேவக" ெகா)ட பைடயாக மா+3வ
எ�லாேம எ�லா அர8க	��" 

ெபாவானைவ.அ�ப4 ஊ��வி�ப
ஒ.3தா. ெவ+றி�� வழி 
வ���".�&.D   எ.கிற 

மா�கியவ�லியி. H� 1513 � 

எJத�ப�ட.அத. வழி1ைறளி.
அதிகார�ைத த�க ைவ�ப எ�ப4 எ.ப
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Gற�ப�/�ள. அெம&�கா�" ச&
இ'திய�" ச& உலகெம>�" இ<�கி.ற
அதி�கரவ!�க>க	" அேத 

வழி1ைறைய�தா. 

ைகயா	கி.றன.ேமேலா�டமான சி'தைன
இ�ப4 ஒ�பிட ைவ�கிற.ஆழமான
சி'தைன�கார!க� ெசா��வ க<��
திணி�ைப அதாவ பாசிச".அ�"
�ரபகரன ெசா'த�க<�த�ல தமிழBழ"
பிரபாகர. திணி�த எ.3 

ெசா�ல�ப/வ ஒ< ேபாரா�ட 

வழிைய.பN�ைசயி� பாஸாவ எ.3
தB!மானி�த பி. ப4�கேவ)4யதாேன
\வ B எ.ன ேவ)4யி<�� கைத��தக�ைத
நி3� ப4 க)1ழிA8 ப4 எ.3 

க)4�பான த4ேயா/ இ<�கிற த'ைதக�
இ<�கிற யா$�பாண�திலி<' வ'த
ேபாரா�ட" தமிழBழ" எ.3 

தB!மானி�தாகிவி�ட.இ'தAசி'தைனக�
ஹி�ல&' வரவி�ைல.  தமி$Aச1க�தி.
சி'தைனதா..அெல�D உ>க� 

மைனவிைய �ழ'ைதகைள உ>க�
வி<�ப�ப4 க)4�பாக வள!�கிறB!களா
அ�ப4யாயி. நB>க� ஒ< சிறிய 

ஹி�லேர.ஏைனயா ெவளியி� 

ேத/கிறB!க�.�ராபாகர. தமிழ&. ஒ<
பி"ப".பிரபாகர. இய�பி�லாத ஒ<வ!
தைலவராக 14யா. 

பிராபாகர. இ'திய இரா@வ�ட.
ேபா&ட எ/�த 14ைவ ேவ3 எவரா*"
எ/�தி<�க 14யா.அ�ேபா அ
த+ெகாைல�� சமனாக 

இ<'த.ஹி�ல<�� இ�ப4ெய�லா"
14ெவ/�கேவ)4ய 

ேதைவயி<�கவி�ைல.மகி'தைவ
ஹி�ல<�� ஒ�பி�/ பா<>க�.எ�லா"
மீ)/" ெபா<'".மா�கியவ�லி
ெசா�*கிறா!. ஒ< எதி& /ஆப� ஒ.றி.
;�ேம ம�கைள ஒ.3 திர�ட 

146" .பைடைய வ*வா�க 

146".அதனா� த. சி>களவ!க�
ஏதாவ ஒ< எதி&ைய எ�ேபா" 

இJ�கிறா!க�.வழைமயாக 

தமிழ!கைள�தா. ெசா�*வ!க�.

1�ப வ<டமாக �லிைய 

ெசா.ன!க�.நா>க� சி>களவைர 

திரள நிைன�கிேறா".ஹி�ல! Qதைர
ெசா.னா..1தலா" உல�ேபா&�
அவமான�ப�/�ேபாயி<'த ேஜ!மனி
ம�கைள ஹி�ல! கவ!'ததி� 

விய�பிைல.அ4�பைட உ�விய� 

பய".பாகா�பி.ைம எ.கிற 

உண!�.அைத கிள!'ெதளAெசLவத.
;ல" அதிகார�ைத அைடய 146"
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thurai

த>கைள பாகா�பவைன,த>க� 

அட�க�ப�ட ேகாப>கைள தB!�கிற 

ஒ<வைன இய�பாகேவ 

தைலவனா��".தமிழ!க� சி>கள 

அதிகாரவ!�க�தின! பதவி�� 

வ<வத+�காக பலிகடாவா�க�ப�ட
Qத!க�.ஹி�லர� ேபாலவ.றி இ
ெகா=ச" சி3க சி3க 

நட'த.Qத!களிலி<' பிற'� இDேர�
ேபால இ'த அட��1ைறகளிலி<'
பிற'த �லி6" அவல�ைத த<பவ��ேக
தி<�பி�ெகா/�த.�லி வளரேவ)4ய
கால�தி. க�டாயமாக இ<'த.�லி
அழிவ கால�தி. க�டாய" 

1Dலி"க� யா$�பாண�ைத வி�/
ெவளிேய+றிய ஒ< இரா@வ 

14�.கா�4�ெகா/�பவ!க� தமிழ&*"
இ<'தா!க� 1Dலி>களி*" 

இ<'தா!க� சில!தா..ஆனா� �மிழ!கைள
ேபா�டா� அ இன 

அட��1ைறயாகா.1Dலி"கைள
க)காணி�ப" விசா&�ப" ேபா/வ"
இனஒ/��1ைறயா�".யாைழ�க�/���
ைவ�தி<�க அவ!கைள �லி 
ெவளிெய+றிவி�ட.பாகா�� வலய"
ேபால.1Dலி"க� யாழி� இ<'தி<'தா�
ேவெறா<வைக .ப�ைத 

அ�பவி�தி<�கேவ)4யி<'தி<��"
இரா@வ பாகா�� வலய�தி� தமிழ!
இ<�ப ேபால.பிரபாகரனி. அ'த 

நB)ட  கால ேநா�கி� 1Dலி"க	��
ந.ைமயாக 14'தி<�கிற.இ'த
உயி&ழ�� அதிகமி�லாத இனமாக 

இ<�கிறா!க� 

கால�தி. க�டாய" எ.றா� �லி மீ)/"
7ரலா".1தலா" உலகேபா<" 

அத+�பி.னரானா ெஜ!மனி மீதான
நடவ4�ைக ஹி�லைர 

ேதா+3வி�ததிலி<' பாட" க+ற
அெம&�கா இர)டா" உலக�ேபா&.
பி.ன! ஜ�பாைன ெவ3�� நிைல��
த�ளாம�  அ'த ெவ3�ைப ஆ�கT!வமாக
மா+றியத� இ.3 அ ேவெறா< 

வரலாறாகி<�கிற.

Posted on 03/05/2010 at 9:05 pm 

பிரபாகரைன6" �லிகைள6" உலகி+�� கா�4யவ!க�
�ல"ெபய! தமிழ!கேளயா�". இவ!களி. ஒ�ைழ��"
பண1" இ�லாம� 
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Prince

thurai

Soorya

Ilangkumaran

இ7வள� 

Cர" 

பிரபாகரனா� வள!'தி<�க14யா. �லிகளி+� 

க);4�த.மாக ஆதரைவ 

வ$>கியவ!களி+� யா$�பா)�தி+� எ'ததிைசயி�
கா>ேகச'ைற உ�ளெத.பைத� ெத&யாத7!�J"

எ.ேவநட' 14'த த3�ெக�லா" யாவ<ேம ெபா3�ேப+�
ேவ)/". ைர

Posted on 03/10/2010 at 5:36 am 

நா. கிழ�� மாகாண�ைத ேச!'தவ.
உ)ைமயி� என�� கா>ேகச'ைற
திைசயி� உ�ளெத.3 ெத&யா. 

ெத&யாம� தா. ேக�கிேற. தமிழBழ�தி�
யா$�பாண" ம�/" தா. இடமா ?

உ>�க	�ெக�லா" எ.ன யா$�பாண"
அெம&�கா எ)ட நிைன�பா ?

Posted on 03/10/2010 at 4:48 pm

கா>ேகச'ைற 

எ>ேகெய)/ ெத&யா
ஆனா� 

ப&D,8விD,ல)ட.
எ>ேக என� ெத&6"
வட��, கிழ��, இ>�
பிரAசிைனய�ல 

தமிழ&. ெபா 

அ+விைன� 

ப+&யேத எ. க<�

ைர

Posted on 03/06/2010 at 2:22 pm 

நB>க� எ.னதா. ெசா.னா*" தா. பி4�த 1ய*��
;.3கா� எ.3 பிரச>க" ெசLபவ!கைள ஒ<ேபா"
14யா.

Posted on 03/05/2010 at 6:47 am 

கா�தா. எ.ற கி<Dண�மா! மாதகைலA ேச!'தவ! . க'தேராைட எ.3 �றி�பி�4<�ப
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அயலவ�

ethayam

அயலவ�

sittarivan

எதி�5

Posted on 03/05/2010 at 10:24 am 

பிரபாகரைன� ப+றிய அLய&. க<��ப4 அவ! ெகா)ட ெகா�ைகதா. அவைர�ெகா.3
வி�ட.தா. தி<மண" ெசLதத. பி+�பா/ ெகா�ைகைய மா+றிய ேபால கா��தி+ேக+றவா3
ெகா�ைககைள ம3ப&சீலைன ெசL மா+றியி<'தா� இ.நிைல வ'தி<�கமா�டா

Posted on 03/05/2010 at 10:48 am 

“ஐய! பா!�த பிரபாகர. பதி.ம�தி*"இ இ<பகளி*" இ<'தவ.. 1�பஇ நா+பஇ
இ<'த பிரபாகரைன� ப+றி� Gட இ<'த ெபா�ட"மா. தா. ெசா�ல ேவ)/". ”

ேவலா6த" மேகDவ& வைர, ஆயிர�கண�கான ெபாம�க� வைர ஒ<வைர6" வி�/
பிரபாகரைன�ப+றி ெசா�ல ெபா�ட"மா. எத+�? ஒ< சி.ன� �ழ'ைதேய ேபா"
வி�டா!க� நியாய" ெசா�ல!

Posted on 03/05/2010 at 11:06 am 

/பிரபாகர. 1காமி+� வ'தா� யா<" ச�Q� Gட ைவ�பதி�ைல. எ.ன �<டா வி/கிறB!க�
இ<ைக G�பி வண�க" ெத&வி��" பாணியி� , ஒ< ைகைய ைவ� ெந=ச4யி� 

ெசLவ! ெகா4��. ைக உய!�த� ப/வதி�ைல./ ெசா�ல�ேபானா� இ�" தன 

த+பாகா�பி+�காக� பிற�பி�க�ப�ட உ�தர� எ.3" ெகா�ளலா".இதைன த�பாக
க<தவி�ைல இ�" பிரபாகரனி. த'திேராபாய�தி� ஒ.3. /16 வயதி� பா!�த மனித.
மாதி& இ<�க ேவ)4யதி�ைல. / மிக�" ச& ஆனா� மனிதனி+�� மரப@ எ.3 ஒ.3
இ<�கி.ற.அதிலி<' வ<" �ண�ைத மா+3வ இயலா எ.ேற நா. 

எ)@கி.ேற..இதைன�தா. நம 1.ேனா!க� “சாதி���திைய�” கா�4வி�டா.
G3கி.றா!கேளா என நா. எ)@வ1)/ . /ெத.னி'திய பாட�கைள� ேக�க�
யா<" க�டைள பிற�பி�கவி�ைல. /இ'த�க�டைள எJ� ;ல" பிற�பி�கவி�ைல
நிைன�கி.ேற..அதனா� இைத�ப+றி ெப&தாக அல�4�ெகா�ள�ேதைவயி�ைல. 

பர��ேவா!தா.. அ�" ஒ< சில<�� கா க"மியா� ேக�டா� ெசா�ல�" ேவ@மா

Posted on 03/05/2010 at 2:37 pm 

இ'த வரலா+ைர எJதி�ெகா)4<�பவ! �லிக� அைம�பி. மிக1�கிய ;�த ேபாராளிகளி�
ஒ<வ! எ.ப எ�ேலாரா*" ஏ+3�ெகா�ள�ப�ட விடய". அவ! ெசா�*" வரலா+றி�
தவ3கைள கா)பி.. அத+கான ச&யான தகவ�கைள பி.Z�ட�திZடாக வழ>�வத.
எJபவைர6" வரலா+ைற6" ெநறி�ப/�தி�ெகா�ளலா".ேதைவய+ற நாலா'தர
விம!சன>கைள ைவ�பத. ;ல".வரலா+ைற�ெத&'த ேவ3சில! Gட வலா+ைற 

ெசLவத+� வி<"பாத Yழ� ஏ+ப/".இத.;ல" உ)ைமயான வரலா3 இ<�ட4��
ெசLய�ப�/வி/".�Dபராஜா,ஐய! ேபா.றவ!கைள�ெதாட!',வரலா+றி� இ<'தவ!க	"
வலா+ைற ந.� ெத&'தவ!க	" வரலா+ைற பதி� ெசLவத. ;ல" இ3தியி� ஒ<
வரலா+3�பதி� தமி$ம�க	���கிைட��".ஆகேவ வரலா+ைற எJத�ணி'ேதா<��
ஆ�க1" ஊ�க1" வழ>�வேத சால�ெபா<'" எ.ப சி+றறி�ைடேயானி. க<�

Posted on 03/05/2010 at 4:56 pm 
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JAMES FREDRIC

ethayam

�ைனய�ப�ட ஹி�ல!தன" ப+றி 

பிரபாகரைன அழி�த உ3தி�ப/�தலி. பி. அLய&. �திதான இனிெயா< வா!�ைதகளி�

” 8பாD ச'திரேபாD, வா=சிநாத. ேபா.றவ!கைள வாசி��" இவ! அவ!க� மீ மி�'த
அ�தாப�ைத� ெகா)4<'தா!. தவிர ஹி�ல! மீ Gட பிரபாகர. மி�'த மதி�� ைவ�தி<'தா!
இ7வாறான விசி�திர� கலைவ�� எ'த அரசிய*" இ<'ததி�ைல. இ'த ;வ<" இரா@வ
வழி1ைறயி� ெவ+றிெப+றவ!க� எ.ப தா. காரணமாக இ<'த.”

பிரபாகரைன அழி�ெதாழி�க ெசLய�ப�ட பிரAசாரமாக(2009 /02 /16),இ.ைறய இல>ைக
அ4வ<4யாக இ<��" ராகவனி. வா�ைதகளி�:

”Prabhakaran also had that idea, but strangely, he was also inspired by Hitler, so he had a copy of Mein Kampf. He also 

was inspired by Bhagat Singh and Subhas Chandra Bose. It was a strange combination at one level. I think his idea was 

about Jewishness and the State and the formation of Israel on the one hand, and then the idea of eliminating the 

came from Hitler.’ 

http://kafila.org/2009/02/16/interview-with-ragavan-on-tamil-militancy-part-i/

இ'த விசி�திர� கலைவ��(strange combination ) அLய! ஆதார",விள�க" 1தலி� தர�/"
விள�க" ெதாட!ேவ..

Posted on 03/06/2010 at 5:20 pm 

“கட�� பாதி,மி<க" பாதி, கல' ெசLத கலைவ நா.…”.எ.னLயா
இ.இதா. ெத&கிறேத,பி.நவ Bன�வ வாதிக�.இத+� இ'தியாவி�
உதாரண>க� இ<�கிற,ச'திரபா�,அேசாக.,கா�கா 

ராதாகி<]ண.,வி.ேக.ராமசாமி,….ேபா.ேறா!க�.அதாவ “இல>ைக�
தமிழ<�� இன�பிரAசைன எ.ப �ல" ெபய!'த நா/களி� இ�ைல
பிரAசைனதா. உ�ள”!.அ�" �ல"ெபய!'த நா/களி. 

“�றAYழ�களினா�”,ெம,ெமவாக உ<மாறிவி/".Qத!கைள6"
இவ!கைள6" ஒ�� பா!�க 14யா,இ ஒ< ேகலி� G�.என�ேக.
வ"�,என ஆ!வ",”நி3வன�ப�/ேபான ேதா�விைய” அ7வள� சீ�கிர"
14யா எ.ப(ராஜ பே^ நிைன�தா*").பிரபாகர. “Tைன�� மணி
க�4னா!”!.Tைன�� மணிக�ட 14யாம� ஓ4யவ!க� எ�லா",Tைனைய�
பி4�க� ேபாகிறா!க� எ.பைத ந"�வத+� நா>க� எ.ன ேகைணய�>களா

Posted on 03/05/2010 at 9:45 pm 

இ'திய� கட+பர�பி� ைவ�� ெகாைலெசLய�ப�ட கி�/ எ"ேமா/ ப)ைணகளி�
இ.�ெமா< ேபாராளி. ”

கி�/ைவ எ�லா" ஒ< ேபாராளி என எ�ப4 ஐயரா� எJத 14கிற? அவ&. ெரேலா
அழி�� ம+3" ப/ெகாைலக� தமிழின�தா� மற�க� G4யைவயா? ம+3" �மர�பா
ம�ட�கள�பி� ெப)க	�� ெப<" ெதா�ைல ெகா/�தா! என ம�ட�கள�� ந)ப!க�
�13கி.றன!.

Posted on 03/12/2010 at 1:29 am 
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Prince

mamani

THOTTA

Naren

ஓ" ஓ" நB>க� ெசா�ற ச&. ட�ளD ேதவாந'தா ஒ< மிக சிற'த ேபாராளி
�மர�பா, பிரபாகர., கி�/, ெச�ல�கிளி ேபா.றவ!க� நிைறய ெப)கைள
ெக/� ெகாைல ெசLதி<�கிறா!க�. இ�ப4 எJதினா� உ>க	��
எதய" ?

Posted on 03/06/2010 at 2:38 am 

பிரபாகர. ஒ< சிற'த ெக&�லா �J�தைலவ. . ஒ< மர� Nதியான இரா@வ�தி+�
_)ணறிேவா, ராஜத'திரேமா அவ&டமி<�கவி�ைல .�ல"ெபய! தமிழரா� உ8�ேப�தி
வள!�க�ப�ட ஒ< உ�லாச ேபாராளி?

Posted on 03/06/2010 at 8:58 am 

ெபாவா$�ைக�� வரேவ@" எ)டா�…தியாக உண!�", அ!�பணி��" நிAசய" 

இ<�கேவ)/". 

�லிகளிட�தி� அநிறயேவ இ<'தி<�கிற.அதனா�தா. தமி$ ம�க� எ�லா<"
பி.னா� ெச.ேறா". �லிகைள �ைற ெசா�*"நB<" உம ந)ப!க	" கள�தி� இற>கி
ம�கைள வழிநட�தி இ<�கலா"தாேன..? அ'த தியாக உண!�", அ!�பணி��" உம��
இ<'தி<��மானா�நB! எ�பேவா உயிைர அ�லவா வி�4<�கேவ)/". இ7வள�
�லிகைள �ைற ெசா�*"நB! இ7வள� நாJ" எ>� ேபான B!. இ.3 �லிக� இ�லதா
ெக�டவ...�மர�பா ெப) பி�த. எ)/ க)/ பி4�� ெசா�*றB!. 

மா+3 இய�க>கைள �லிக� அழி�வி�டா!கேள எ)/ ெசா�*"நB!….ஏ. மா+3
எ�லா" ஒ.3 ேச!' �லிகைள அழி� இ<�கலா" தாேன. ஏ. அைத நB>க� ெசLயவி�ைல
அ'த வ Bர" Gட இ�லாதநB>க� எ�ப4 சி>கள இர@வ�ைத எதி!� இ<�ப!ீக�

உ)ைமயி� �லிக� வி�ட தவ3கைள விட.. அெவ!கைள எதி!�தவ!க� தா. தவ3கைள6"
அனியாய>கைள6" மிக அதிகமாக தமி$ ம�க	�� ெசL வி�டா!க�.அ உ)ைம
எ.றப4யா�தா. தமி$ ம�க� எ.3" �லிக� பி.னா�நி�கிறா!க�.

.ந)பேர” ஒ<வ! ஓ4. பா� ஓ/, ஊ! ஓ4. ேச!' ஓ/”.ம)ணி. வி/தைல�காL
�லிக� பி.னா� ஓ/"ேபா.. நBேரா…….

Posted on 03/06/2010 at 1:16 pm 

அ��தாேன பா!�ேத.!!!.. எ.னடா “ேதா�டா” கா�டாைன காணவி�ைலேய
நB! ெந4யவ. எ.ற ெகா4யவ. பி.னா� நி+ப எ�ேலா<��" ெத&'த
விைடய". ஆமா!!. எ>ேக சா! ேபாயி<'தB!க� இ7வள� கால1". ஓ
ேதா�டாவாேல யாைரயாவ �<வி 8/றமாதி& 8ட�ேபான B!கேளா?

�<வி 8ட�ேபா>க! கெல�ச. ப)ண�ேபா>ேகா! இ�ைல ெகா�ெரா�4
வியாபார�ைத6" ப)ண�ேபா>க!! இ�ைல �லி� ெகா4ைய இற�கி
ைவ�வி�/ ெவ�ைள� ெகா4ைய C�கிெகா)/ எ>ேக ேவ@ெம)டா*"
ேபா>க!.. எ.ன ேவ@ெம.டா*" ப)@>க சா!.. ஆனா� அ�ப�ேபா
வ' எ�4�பா<>க ஒ<தடைவ!! ஏ.னா….. நா>க	" ெகா=ச� க�*கைள
ெபா3�கி ைவA8� ெகா)/ கா�தி<�கிறமி�ல!.. இ�லாத உ>க தைலவ!
இ<�கிறாரா இ�ைலயா எ.ப ெத&யாமேல இ<�கிறா! எ.3 ெசா�லி
“கெல�ச.” ப)@" நB>கெள�லா" வ.னி ம�களாகிய எ>க	��
வழிகா�டேபாறB>கேளா?… நB>க� எ>க	�� 1�ளிவாL�கா� வைர��"
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வழிகா�4ய" பி.ன! உ>கள தமி$� ேதசியG�டைம�பிலி<'
வைரயி*" உ�ள உ>கள மிAச" ெசாAச� 

ேப! எ�லா" இ�ேபா அரசா>க��� வழிகா�4� ெகா)<�பவைர��"
ேபா" ராசா!.. அ/� 

நB>க� எ�ேபா அரச ப�க" மா3வதாL உ�ேதச"?… ெவ�ைள� ெகா4யி�
ஆர"பி�தB!க� 

ஒ7ெவா.ெறாெவா.றாL விJ' ெகா)ேடயி<�கி.றB!க�.. 8"மாவா
ேமத�வி. வ Bர�பர"பைரயி� வ'தவ!கள�லவா?.. வ..!..�../..மா?.. 

சாேர!!

Posted on 03/07/2010 at 7:33 pm 

அLயா நேர. “ந��)டா! நாவிழ'தா! “… மகி'த க�4�த'த
மாழிைகயி� இ<' ” மா&�தவைளயாL ” க�" உம��
உலக�தமிழின�தி. ஒேர தைலவ! ேமத�. 

பிராபகரைன6" ,�லிகைள6" விம!சி�க எ'த அ<கைத6"
இ�ைல அLயா. 

உர�க�வதா� ஒ<நா	" “ெபாLக�” உ)ைம 

ஆகிவிட14யா. அLயாநேர. ” பலவ Bனமானவ!களி.
அ4�க4 பய�தி� ஓ>கி ஒலி��மா".அதனா�தா.நB!
வ' அ4�க4 ஓலமி/றB!.

ஒ< ெப&ய வ�ட�ைத சிறிய வ�ட" ஆ�க ேவ@ெம)டா�
அத+��ப�க�தி� இ.�ெமா< ெப&ய வ�ட" ேபாடேவ@"
எ.3 ெசா�வா!க�.நB<" உம சி3 G�ட1" ெசLத
தவ3கைள6", த�� தாள>கைள6" மைற�க , �லிக�
உலகமகா தவ3 வி�டா!க� எ)/ க)ணB! வ4�கிறB!
“ஆ/நைன6 எ)/ 1தைல வி�ட க)ணB! அ�லவா
எ)/ எ" ம�க	�� ெத&யத எ.ன.

தமி$ ம�க� “Tைனக�” அ�ல, அெவ!க� எ�லா" 

க)ைண ;4னா�, உலக" இ<)/ கிட��" , பா�
�4�கலா" எ.3 அெவ!க� ஒ< ேபா" கன� காண
மா�டா!க�. மாவ Bர��� ஏதடா மரண". ெசா'த இன�தி.
வி/தைலைய கா�4�ெகா/�",ெகாAைச�ப/�தி6"
ேப8"நB! எ�லா" உயிேரா/ இ<'" “பிண"” தா.
கால"காலமாL அ4ைம வா$ைவ <சி�த உம�� , 8த'திர
வா$�ைக கச�பாLதா. இ<��" .

தமி$ம�களி. உ&ைமைய�ப+றி ேபசினாேல அெவ!க�
எ�லா" எ.ன �லியா.ட�கிளD ெசா'த க�சியி. 

சி.ன�திேலேய ேக�க வ�கி�லாம� இ<��"ேபா
இெவ!க� தா. எம�� 8த'திர" ேவ)4� தர�ேபாற!களா
எ/� ைவதி<��" க�லா� உம�ெக எறி6". ஏ.
த�� ெசLயாதவ!க� ம�/ேம எ. மீ க� எறியநா.
அ�மதி�ேப.. ெந4யவ. , க3�பா , ெசவ�பா…..�)டா
ஒ�லியா எ)/ இ.�" ெசா�ல 146மா.

Posted on 03/08/2010 at 10:36 am 
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ேதா�டாேவ உம�� ந�ல ெபய!தா.
8த'திர", வி/தைல ப+&�ேபச �லிகளி+�
எ.ன த�தி6)/ ெசா�*>க�.

உ>களி. �பா�கிக� அ�பாவி�தமிழ&.
தைலகளி*" 

வாL���ேள6" �)/கைள 

ைள�தனேவ..

தமிழைன� தமிழேன மிதி�தா*", 

மதி�கா வி�டா*"

மதி�நடெவென ெசா�லா வி�டா*"
ெகா�லாேத எ. �லிகளி. தலவ! ��தி
ெசா�லியி<�கலா" அ�லவா? 

ைர

Posted on 03/07/2010 at 9:36 pm 

ஐயா! “ேதா�டா” 8"மா… அ�டகாசமாL ஆணிய4�தமாதி&
பதி� ெசா�லியி<�கி.றB!. பன>காைய பிைன=ெச/�
பாைனயிேல வ4Aெச/� பாLதனிேலேபா�/ காயைவ�த
“பினா�/” ம)ேணா/ ேச!' க4ப�டா� எ�ப4யி<��ேமா
அ�ப4ேய நAெச.றி<�� சா!!!!…. நB! ெசா.ன 

அ�தைனைய6" ைவA8 உ>க� 1.னா� “G�ட�தின&.
உ3�பின<" இ.நா� ேராகி6மான “சிவாயிலி>க�தா!
வாைய� பிள'தா� எ�ப4யி<��ேமா அ�ப4ேய உ"ைம6"
க+பைன ப)ணி�பா!�ேத.. ஆமா" நB>க� இ�ப�"
க<ணாைவ6" அேத ட�கிளைச6ேம தி<"ப தி<"ப
ேராகி எ.3 ெசா�லி� ெகா)4<'தா� உ>கட ேக
ம+3" உ>க� தமி$ ேதசிய� G�தைம�� உ3�பின!க�
ம+3" ேஜா!` மாDட!- தயாமாDட! தமிழினி அ�கா
ேபா.ேறாைர எ'த லிD�4� ேச!�பதா"?. ஆ/ நைனகிற
ஓநாL அJகிற.. Tைன பா��4��ற… 1�ைல�தB��
கிண����ேள6" 1�ளிவாL� கா*���ேள6"
கிட'த. பி.ன! கிண����ேள இ<' 

ெவளிேயவர ெவ�ைள� ெகா4ைய� C�கி� ெகா)/
சமாAசார" எ�லா" எ>க	��" ெத&6" “ைநனா” 

8திைய மா�தி�ேபா/"… ஆமா!.. நB! எ�பேவா ஒ< தடைவ
நா�" வ.னி எ.3 ெசா.ன ஞாபக" உ)/.. த�4�தவறி6"
அ'த�ப�க" வ'திடாேத6" காரண" அ>ேகெய�லா"
சி>களவ. �4ேயறி� ெகா)4<�கி.றா.. ஒ< ேபாலிD
Dேடசேன இ�லாத இட>க	�� உ>க� ‘ேமத�’ எ.னமாL
8த'திர" வா>கி�த'தி<�கி.றா! பா!�தBரா?.. இனிேய
8த'திர"…இனிேய 8த'திர"…. இனிேய 8த'திர"
இனிேய ;�திர" எ.3 ேக	>ேகா எ�லா" கிைட��"
ேவ)/ெம.றா� உம�காக ஒ< வ&யி� கைடசியாL
ஒ<விைடய�ைத �றி�பிட�/மா?. அ�ப4ேய எJதிைவ��
ெகா�	". “தமிழனி. தாக" எ>க� ேமத� பிரபாகரனி.
ெவ�ைள� ெகா4” ெரா"ப உண!Aசி வச�ப�4டாதB>ேகா
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உண!Aசிவச�ப�டா� ேகாமண�ேதாடதா. 

நி�கேவ)4வ<"… அ�ேபா!… வ..!..�../..மா..? 

ேதா�டாAசாேர.

Posted on 03/08/2010 at 1:33 pm 

அLயா ,நேர.….தைலவ<"..தளபதிக	"
த>க� 14வி� ெதளிவாLதா. 

இ<'தைவ. பாவா"நB>க	" உ>க�
G�ட1"தா. ெறா"ப �ழ"பி� 

ேபா�4ய�. 

இ'திய. இரா@வ�டனா. ேமாதலி�
வட�� ,கிழ�கி� 2 லAச" இ'திய�
<�ேபா/, இர)டாயிர" 

ேபாராளிகேளா/தா. தைலவ<" 

தளபதிக	" இர)/ வ<ட" ேபா&�டன!
Gடேவ எ�ட�ப! G�ட1" ேவற. 

ஆனா*" தைலவ<". தளபதிக	"
ேபாரா�ட�ைத அ/�த க�ட���
நக!�திேய ெச.றன!. ஏ. எ.றா�
ேபாரா�ட�ைத அ�ேபா 14�ைவ��"
கால",Y$நிைல6" ச&யாக வரவி�ைல
8மா! 20 வ<ட>களி+�� பிற� அேத
கா�சி.வட��,கிழ�கி� 2 ல�ச" வைரயான
சி>கள�பைட.Gடேவ அேத 

எ�ட�ப!க�.அ 

ம�/மா..ெத.னாசியாவி. சிற'த 

ெதாழி���ப>க	", 

ஆ6த>க	".ேமாத� தனிேய 

சி>களவ<ட. இ�ைல, இ'தியா, சீனா
பாகிD�தா., றDயா. 

இ'தியாவி+ேகா �லிகைள அழி�க 

ேவ)/" 

சீனா7+ேகா இல>ைகயி� கா� 

ஊ.றேவ)/" 

றDயா, பாகிD�தா��ேகா த>க�நவ Bன
ஆ6த>கைள ப&�Aசி�� பா�க ேவ)/"
அேம&�காவி+�" அத. 

G�டாளிக	��ேமா �லிகைள அட�கி
ஒ/�கி த>க� வழி�கி ெகா)/ வர
ேவ)/". 

ெவளி�பா!ைவ�� எ.னேவா சி>க�வ!
�லிக� ேமாத�.ஆனா� உ�	���
உ)ைமயி� இதா.நட'த. 

இ7வளைவ6" எதி!�தா. �லிக�
வ<ட" ேபா&�டா!க� 

கிளிெநாAசி வ B$Aசி��� பிற� இ'த
க�ட� ேபா&� ெவ�ல 14யா எ.3
தைலவ<��ந.றாஅகேவ ெத&6"
1ர8ேமா�ைட, விDவம/ எ.3 பர'த.
வ Bதி வழிேய ���46<�ைப 

இரா@வ"ெந3>�" 
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ேபாதா. ,�லிகளா� ஒ< ெப&ய ஊட3��
தா��த�நட�த�ப�/ இரா@வ" 

ஒ�48�டா. வைர பி. வா>கி 
இ<'த.அ�ேபா ேகாட தைலவ!நிைன�
இ<'தா� Gட, ஒ�48�டா. வழிேய
மணலா3�ெகா எ>ேகா த�பி� ேபாL
இ<�கலா". ஆனா� அெவ! ேபாகநிைன�க
வி�ைல. 

���4யி<�ைப இறா@வ"ெந<>�"
ேபா, �மா�தளனிலி<' இர)/
�லிகளி. விமான>க� ெகாJ"ைபேநா�கி
பற'தனேவ. ஏ. தைலவ<", மக�"
ஏறி� ேபாL இ<�கலா"தாேன.ஆனா�
அெவ! 

ேபாகநிைன�கவி�ைல.1�ளிவாL�காலி�
�லிகளி.நB! ;$கி�க�ப� க)/ 

எ/�க�ப�ட.ஓ/"நிைலயி� 

இ<'",அ பாவி�க� படவி�ைல
ஏ.!….�லிகளி. 1�கிய தளபதிக�
இற��" ேபா , தா>க� இ.னா!தா.
எ.3 உறிதி�ப/�த , சிறில>காவி.
அைடயாளாஅ�ைடைய உட. ைவ�
ெகா)ேட இற'தா!க�.இைவெய�லா"
ஏ. ,எத+� எ.3 சி'தி�கிற 

அறிேவா,ப4�ெபா அLயா உ"மிட"
இ�ைல. 

ேபாரா�ட" அழி�க� 

படவி�ைல.தைலவரா� ச/தியாக
14�கப�/, அ/�த க�ட���நக!�த�
ப�4<�கிற.

அ��னி��=8 ஒ.3 க)ேட. 

அைத அ>ெகா< கா�4னி� ெபா'தினி�
இ�ேட.. ெதாட!' இ'த பாரதியா!
பாடைல� ப46" . Gடேவ ைரைய6"
மாமண Bைய6" ேச!� ைவ� ெசா�லி�
ெகா/". 

எ>க� தைலவனி. தB!�கத&சன" 

க)/நB>க� எ�லா" “வாL ” பிள��"
கால" ெவ� , ெவ� விைரவி� வ<"
அLயாநேர..

Posted on 03/08/2010 at 4:01 pm

30 வ<சமாL உ"ம
தைலவ! எைத ெசா�லி
ெசா�லி…ெசா�லி
தமி$ ம�கைள 

ேப�கா�4 வ'தாேரா
அைதேயதா. நB<"
ெசா�லியி<�கி.றB!
ெசா.ன விைடய>கைள
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அறி' ெகா�	வத+�
நா. ஒ.3" 

வ.னி�கா�4� 

வி/தைல��லிகளி.
க�/�பா�4� 

இ<�கவி�ைல காரண"
உ>க	ைடய 

க�/�பா�/பிரேதச>களி�
ெதாைலேபசி 
பாவி�Gடா எ.3
ெசா�லி அ>� வசி�த
அ�பாவி வ.னி 
ம�களிட" இ<'
எ�லாவ+ைற6" 

வி�\!க� 8த'திர
ஊடக>க� எதைன6"
8யாதBனமாக 

ெசய+படவி�ைல 

ெவளிநா�4� இ<��"
ஒ<வ<ட. அவரத
உறவிைன ;.3 

நிமிட>க	�� ேம�
யாைர6" ேபச 

அ�மதி�கவி�ைல
காரண" உ>க 

வ)டவாள>க� யா�"
அ3' ேபாLவி/"
எ.3. இ ேபாக 

வ.னியி� இ<'
ஒ<வைர6" ெவளிேயற
விடவி�ைல 

வ.னி���	" 

யாைர6" _ைளய
நB>க� 

அ�மதி�கவி�ைல
வரவி<"பியவ!கைள6"
நB>க� கட�தி� 

ெகா)/ேபாL க�ப"
ேக�ப!ீக� எ.ற 

பய�தினா� �ல" ெபய!
தமிழ!க� உ�பட 

இல>ைகயி. ஏைனய
பிரேதச�தி� வா$'த
தமிழ!க	" வ.னி���
வரவைத நி3�தி� 

ெகா)டன!. தவிர 

உ>கைள�ேபா.ற
வானர>க�தா. 

தைலவ! இராஜத'திர
நக!ைவ 

ேம+ெகா�	கி.றா!
உ�ேள வி�/ 

அ4�க�ேபாகி.றா!
தைலவ! 1<க���
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mamani

mamani

சமனானவ! எ.3 

�ளி� �தி�தB!க�
கைடசிய� அவர"
வடபழனி 1<கனாகேவ
கா�சியளி�த ேவ3
விைடய". அச&.. 

நB>க� உ>க� 

தைலவனி. ெப<ைம
வ Bர" தBர" ேபா.ற 

ெசய�கைள ெசா�லி�
ெத&வத+� நா>கக�
எ.ன ேவ+3� 

கிரக�திலா 

இ<�கி.ேறா" உ>க�
தைலவ&. 

கால�தி�தா. 

நா>க	" 

இ<�கி.ேறா" உ>கள
பி�தலா�ட�கைதகைள
உ>கைள�ேபா.3
தைலவ. �ராண"
ெகா)4<��" 

ைப�திய>க	�� 

ெசா�*" ந"�வா!க�

Posted on 03/09/2010 at 9:25 am

ேதா�டா நா. 

ராஜப�ஸவிட" 10,000

வா>கி அதி� 8,000 

�லிகளிட" ெகா/�தா�
எ.ைன எ�ப4 

அைழ�ப!ீக�

1) ேராகி 2) தியாகி
சாண�கிய. 4) 

தB!�கத&சி �&6தா
ெந4யவ. கண��
ேதா�டா ??

Posted on 03/07/2010 at 10:42 am 

ேதா�டா உ8�ேப�திய ேபா". வ.னியி� அ�ல� ப�ட 10 ேபைரயாவ
ேநர4யாகேவா அ�ல ெதாைலேபசியிேலா ச'தி�வி�/ உ)ைமைய
ெகா�	" அவ!களி+� எ�ப4 உதவி ெசLயலா" எ.ப ப+றி சி'தி6"
அ)ண. வ' ேக�வி ேக�டா ம.னி�� ேக�/ வி�/ ேவைலைய
தி<"பி வ' யாைர6" ேராகி எ.3 ெசா�ல மா�டா!.
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THOTTA

thurai

mamani

Posted on 03/07/2010 at 7:51 pm 

மணி உம�� 1.னா� உ�ள ” மா” எ)ட எJ� மகி'த
ெகா/�த ப&சா….�/�த கா8�� ந�லாLதா. �ைல�கிறB!
இ.�"ந�லாL வாைல ஆ�4 ஆ�4 �ைல6" சீ�கிரேம
ப�க�திலி<'" ” பாரதர�னா” எ)/ ஏ" வி< 

நா. 10 ேபைரA ச'தி�ப இ<�க�/" நB! 1த�ெல
ைவ�தியைர� ேபாL பா� ” ஏ. என�� 8த'திர 

உண!�" ,நா�/� ப+3" இ�ைல எ)/ ேக	". ெமனி�பா!"
ேக"பி*", அ<ணாசல" ேக"பி*"தா. இ.�" 

ெப+ேறா<" , உற�க	" இ<�கின".நB! என�� கைத
ெசா�லேத6".

பய�ைதக)/ வி/தைலைய விைலேப8வ", 

ேதா�விைய�க)/ பய' ஒ/>�வ" ,நB>க� தா.
நா>க� அ�லந)பேர.14'தா� என ெப+ேறாைர6"
உற�கைள6" கா�4� ெகா/". இ.�" 100 வ<ச���
உம வ"ச" ப/��கிட'ெகா)/ சா�பிடலா".

அAசமி�ைல…அAசமி�ைல……அAசமி�ைல உAசிமீ
இ4' வ B$'த ேபாதி*"…… அAசமி�ைல…

அAசமி�ைல…..அAசமி�ைல ந)பேர.

Posted on 03/08/2010 at 10:41 am 

இ'தியாேவா/ ேச!' இல>ைக 

அரசா>க�தி+� அ4, இல>ைக 

அரசா>க�ேதா/ ேச!' இ'திய பைட��
அ4.இ எ.ன ேபாரா�ட விபAசாரம�லவா
�லிக� ெசLத.

இ3தியி� இல>ைக6" இ'தியா�"
ேச!' அ4�க ஓட இ�மி�லா"� 

உல�ெம�லா" மரண ஓல" 

ேபாடைவ�தB!கேள உஙகைள 

வள!�த7!கைள. எ.ன கா�சி, எ.ன
கா�சி. ைர

Posted on 03/09/2010 at 9:14 am 

ேதா�டா க<�ைத க<�தா� ெவ�*"
அைத வி/� ெபய!, பிற�� ஊ! ப+றி
எJதினா� கைடசியி� ேகாவண"தா.
மிAச"

Posted on 03/09/2010 at 8:24 pm 
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Soorya

Naren

Prince

a voter

உ)ைமைய தி<"ப� தி<"பA ெசா.னா�
அ ெபாLயா எ.3 ேக�வி எJ". 

ெபாLைய தி<"ப� தி<"பA ெசா.னா�
உ)ைமயாகிவி/" எ.3 கன� 

கா)பவ<" உ)/. இ7வள� கச��"
கா$��ண!�" எ>கி<' சில<��
வ'தேதா ெத&யவி�ைல. அ!�தமி�லாம�
ெசா.னைதேய மாறி மாறி 
க�கிெகா)4<'தா� ஒ<வ<" இைத
ெபா<�ப/�த� ேபாவதி�ைல. �லிக	"
பிரபாகர�" தமிழ<�� அழிைவ� 

ெகா)/வரவி�ைல. சி>களவ.தா.
அ3ப வ<டமாL தமிழைன அழி��
ெகா)4<�கிறா.. இ'த சி.ன விடய"
விள>காத மானிடைர எத+� ஒ�பிடலா"

Posted on 03/07/2010 at 10:31 pm 

6�த நி3�த கால�தி� த>க� வி/1ைறைய� கழி�க
இல>ைக ெச.றவ!களி� யா! ெவளிநா�4� இ<'
�லிக	�� க�ப" க�4னா!க� யா! யா! க�ப" க�ட
ம3�தவ!க� எ.3 ெசா�லி வி/தைல��லிக� எ.ற
உலக�பய>கரவாதிகளிட" எ>ைகள� கா�4�ெகா/�
ல�ச�கண�கி� பண" கற'தவ!கைள6" அ7வா3
கற�க14யாதவ!கைள ப>க!களி� ேபா�/ 

ெகா/ைம�ப/�திய ச"பவ>க� எதைன6" நா>க�
மற�பத+� இ�ைல. இ<'த*" உ>கைள�ேபா.ற
ஈன���திக� எ>களிட" இ�ைல. யா$ேமலாதி�க�தினரா�
ர�திய4�க�ப�ட பிரபாகர. �"பைல த)ணிெகா/�
வரேவ+3 வாழைவ�த எ>க� வ.னி ம�கைளேய 

மனித�ேகடய>களாக�" 6�த�ேகடய>களாக�"
பய.ப/�தி அ'த ம�களி. பி�ைளகைள வ*�க�டாயமாL
அவ!களி. ெப+ேறா!1.ேன கதற�கதற இJ��
ெகா)/ேபாL சாக4�த ச"பவ>கைள6" நா>க� 

மற�பத+கி�ைல. அேதேநர�தி� தனிமனிதவா$வி.
8த'திர��� தைடயாக இனி6" இ<�க�ேபாறவ!கைள
கி�ளிெயறிய�" தய>க மா�ேடா".

Posted on 03/12/2010 at 2:09 am 

அட Y/ 8றைண6" இ<��.

Posted on 03/16/2010 at 2:59 am 
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Piraba

mamani

Kirinjay 

Ramanathan

ெந46சி

//மா+3 இய�க>கைள �லிக� அழி�வி�டா!கேள எ)/ ெசா�*"நB!
மா+3 அைம��க� எ�லா" ஒ.3 ேச!' �லிகைள அழி� இ<�கலா"
ஏ. அைத நB>க� ெசLயவி�ைல.. அ'த வ Bர" Gட இ�லாதநB>க� எ�ப4
இர@வ�ைத எதி!� இ<�ப!ீக�//

ஆகா… வ Bர" ப+றிய �திய வைரவில�கண".

Posted on 03/06/2010 at 2:45 pm 

“ஏ. மா+3 அைம��க� எ�லா" ஒ.3 ேச!' �லிகைள அழி� இ<�கலா" தாேன
what the hell you are talking? didn’t Dougy, Karuna eliminate ltte? 

ltte was meant to be eliminated…finally it happened… ltte’s presence was producing several brain dead zombies like this 

“Thotta”

Posted on 03/07/2010 at 10:25 am 

ஏ. மா+3 இய�க>க� வி/தைல ேநா�காக ெகா)/ இய>கினவா? 

பிரதி'தி�வ�தி+� ஆைச�ப�/ ேவ�4 கிைட��ெமன கன� க)/
ேகாவண�ட. ம�லா�க கிட�க ஆைச�ப�டனவா? ேச!' �லிகைள
ராகவனி� ெதாட>கி ேக.பி வைர 

உப தைலவ! எ�லா" உ>க� ேராகிக�தாேன? 35000 ேப<�� சயைன+
ேபா�/ தா. ம�/" வாழநிைன�த தைல எ.ன மாேராகியா? ேமத�ேராதியா

Posted on 03/06/2010 at 4:40 pm 

The reason why Iyer said that most of the early Tamil Tigers didn’t have a high education or didn’t even understand

was because he himself did not have a high education and he couldn’t even understand English either. Prabakharan never 

admitted at the press conference at Vanni that he didn’t understand or couldn’t speak English but rather that he wanted a 

TAMIL voice to be heard. Raghaven and Ponnamon were two of the top Tigers in the early movements, and before joining 

the Tigers they were excelling students and were at the the top of there class. The only reason they did not continue on to 

a University level education was due to their involvement in the movement. They concluded that the welfare of the

people, their people, was much of a important than their education.

Posted on 03/06/2010 at 11:41 pm 

ஆ>கில�தி� எJதி,ந"ம காதில T ைவA8,கைத ப)ண வ'திகேளா

அ'த இர)/ ேப<" ப4�பில ம�ட>க�.ெசா�ற மாதி& தமி$ ம�க	�காக
அைவய� ப4�ைப விட�ல.ப4�ைப வி�டதால �லி த>�மிடமாக� 

இர)/ ேப&*" ஒ< ெப&ய ஒ+3ைம எ.ன)டா பிரபாகர��� ந�ல
வி8வாசிகளாக இ<'த. 

ஒ<வ! இற' ேபானா!,ம+றவ!…
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Mathi

suganthan

ெந46சி

ெந46சி#2

THOTTA

thurai

Posted on 03/06/2010 at 7:45 pm 

ஜயா அவா;கேள 

ப)ைணயி*" ெவளியி*" இ<'த இ.�" சிலைர ப+றி மற' வி�\!களா அ�ல
1ைனகி.றB!களா. உணா;Aசி ப�தி&�ைக ேவைல ெசLேதா! பி.னா� உ>க	ட. NLFT 

இய>கிய நபைர ப+றி ஏ. எழத வி�ைல

Posted on 03/06/2010 at 8:48 pm 

“ஏ. மா+3 அைம��க� எ�லா" ஒ.3 ேச!' �லிகைள அழி� இ<�கலா" தாேன

இ�ப எ.ன அ�ப. நட'14=சி<��.

Posted on 03/06/2010 at 11:59 pm 

இ'த பச>க,ேதா�டா�� ேஜா�டால அ4�கிற மாதி&,த>கிட இய�க�
மகி'தேவாட G�த4Aேசா" எ./ ெவ�கமி�லாம ெசா�ற�>க.�லி
உ�Tச�லதா. ெதாைல=சா�க எ)/ பா�தா,இவ�க	" உ&ைம
ேகா<றா�>க.இ.னா கட�ேள,நB6" பா���.ேன இ<.

Posted on 03/08/2010 at 3:03 am 

அ)ேண பிரபா�" பிேரமதாச�" ஒ< கால�தி� ேதனில�
ெகா)டா4னா!கேள ..அ ேபால தா. இ�" :) 

ெஹெஹb

Posted on 03/08/2010 at 2:14 pm 

தைலவ! , பிேறமதாசாேவாெடஒ< 

தா. ேதனில� ெகா)டா4னவ!. ஆனா�
உ>கட ஆ�க� , ட�கி�D அ. ேகா
ஆ�சி�� வாற எ�லா 

ெஜனாதிபதிமா<ட�", 20 வ<சமாL
�/"ப"நட�தி ��4க	" ெப�தி�4ன"
அ ெத&யேதா உம��..

Posted on 03/08/2010 at 3:16 pm

உ<�ப4யா. ெப)
வா$நா� 1J�க 

இ<�பா�, காசி+�
வ'தவ� ஒ<நா� 

இ<�பா� இ�" 
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மணிய�

thilaga

ஈழவ�

ெத&யாதா 

ேதா�டாவி+�. ைர

Posted on 03/08/2010 at 5:05 pm

20வ<சேம)டா 
�/"ப"நட�தி 
��4க	" ெப�திடலா"
ஒ< வ<ச" தா. 

ேதனில� 

ெகா)டா4னேத)டா
அ நா3ேத�ேலா
ஒ7ெவா<�தேராட
மாறி ேதனில� 

ஆலதாேன இ)ைட��
இ'த நிைலைம. 

அ)ைண 

இைத�ைததா. 

விபAசார" எ)/ 

ெசா�ற. அரசிய�
விபAசார". கடசியா
�/"ப1" இ�ைல
தா�" இ�ைல. 

அ)ைண 

இ�ப4ெய�லா" எJத
ைவ�காதB>ேகா. 

எ�லா<��" இர)/
ப�க" உ)/. ஆதால
இ>ைக ஆ�கT!வமான
க<��கைள இ'த
எJற தைல�ேபாட
ச"ப'த�ப�ட 

க<�கைள எJ>ேகா
ம+றைவ6" தா.

Posted on 03/06/2010 at 10:15 pm 

Iya…. How can you write now because of Prapakaran.If he did not fight until now, you could not live in this world.If

Prapakaran did not band other moments like plot,telo,Eprlf.Otherwise they would have killed by Srilankan forces.That is 

why they sill live and write against Prapakaran.this people( peravai,plot,telo and some others ) should say

Prapakaran.

Posted on 03/07/2010 at 1:29 am 

ஈழ�தமிழ&. பிரAசிைன இ>� எ�ேலா<" ேபசி�ெகா�வ ேபா.3 இல�வான 

14' ேபான சி�க*" அ.3. ஈழ�தமிழ<�� மிக�ெப&ய அநBதி இைழ�க�ப�/�ள
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JAMES FREDRIC

ெபா(ய�

சாதாரண ெத<Aச)ைட விடய" ேபால ேபசி�ெகா�வ ேவதைன த<கிற. தமிழ&.
இன�பிரAசிைனயி� பா�பா4.றி எ�லா� ெப&ய மனித!க	" ச"ப�த�ப�4<�கிறா!க�
எ�ேலா<��" மன" எ.3 ஒ.3 உ�ள. ஆகேவ மனAசா�சி எ.ப�" இ<��"
நிAசய" ந"�ேவா". ப�லாயிர" ம�கைள� ெகா.ற பி.ன! தா. அேசாக��� ��தி
அத. பி.னேர ��த மத�தி+� மாறினா.. அ ச&�திர". ஆகேவ அ)ைமய நம ம�களி.
ேப&ழ�ைப மனதி� ெகா�ேவா". க<��க� G31.ன!. தவிர இ இய�க>களி.
அ�ல. தமிழின�தி. ெமா�த� பிரAசிைன. இ>� ப4�ேபா! �ழ"பி விடாதB!க�.

Posted on 03/07/2010 at 8:21 am 

“க3வா/ மீனாகா”!.நB>க� G3" வரலா3 நிக$Aசிகைள அ�ப4ேய
ெபா<�த14யா.”ப�லாயிர" ம�க�” ெகா�ல�ப�ட,ெதளிவாக 

தி�டமிட�ப�/(<வா)டா ேபா� உண!Aசி மய�ப�ட�லாம�),ப4�ப4யாக
நட�த�ப�ட.இைத� G3" உ>கைள� ேபா.ேறா! அைத 

த/�தி<�கலா"!.”அரசிய� இலாப"” க<தி அைத வி�/ைவ�தB!க�
பகிர>கமாக �+ற" சா�/கிேற.!.ஐய! எJ" க�/ைரயி� 

ராகவைன6",நி!மலாைவ6",”ெசக)� ஆஃ� ம+3" கிைளமா�ஸி�
ப)@வதாக ெத&கிற.”அரலி மாளிைக6டனான உற�” பிேரமதாஸா
நிைனd�/கிற(அேசாக ச�கரவ!�தி�� “க�.ஸிலி>” ெசL ைகயக�
ப/�த).”�றAYழ�கேள” இய�க" வ>க நி!ப'தி�க� ப�ட.”சாகச 

உ'தலினாேலேய” ேவ.பிரபாகர. “Tைன�� மணி க�4னா!”!,க�4வி�/
எ.ன ெசLவ எ.3 ெத&யாம� விழி�� ெகா)4<'தா!,அ�ேபாேத
“அவ!களி. ச�டNதியான உண!Aசி� ேபாரா�ட>க� ஆ6த� ேபாரா�டமாக
எ"மா� 1.ென/�க�ப�ட ேபா இ'த� ப4�த இைளஞ!க� எவைர6ேம
14வதி�ைல. தா. தன �/"ப" தா" சா!'த ச;க1" அத. ம�தியிலான
அ'தD எ.ற ச;க வர"�க	��� ஒளி' ெகா)டா!க�.”நட'த
ேகாப" ெகா)ட பிரபாகர. நிைலத/மாற,ப�ேவ3 உள� நி3வன>க�
பண>கைள அ�ளி வ Bசி விஷய>கைள த� எ/�� ெகா)டன!.சி>கள
ப�க�தி� அ7வா3 இ�லாம�,��தமத?,சி>கள ேப&னவாத"? ெதளிவான
திைசயி� “நி3வன� ப/�த� ப�4<'த”!.தமிழ!களி. 

ப/ெகாைல6",ேதா�வி6" அ7வாேற நி3வன� ப/�த� ப�/�ள.
இ'தியாவி. ப>� “ஆர அமர” ெதளிவாக இைண'�ள.இதி� ரணி*��
ேபாைல பி4�ேதா, ராஜபே^��� ேபாைல பி4�ேதா ஒ.3" 

ஆக�ேபாவதிைல.இதி� பி.நவ Bன�வ – எ..ஜி.ஓ. – க�ேதாலி�க 

வாதிக�,இல>ைகயி� இ'தியாவி. சீன ச"ப'தமான 1ர)பா/களி�
_ைழ�,த>க� நிக$Aசி நிரைல ஓரள��� 1.த�ள 146".ேவ
“க< ெகா)4<'த அரசியைல” வரலா+றி� எ>ேகயாவ அழி�தாரா
விள�க ேவ)/ம!.”�றAYழைல” வி�/ அைனவ<" ெவளிேயறேவ 

வி<"பின!.�ல"ெபய! Yழலி. “ச;க� பிரAசைனயான” “ஈேகா” தா.
அைனவ&. ;�� _னியி� உ�ள.”அரசிய� க<வி�” நிைல 

ெகா)4<'தா�,பிரபாகர. ெதா�ைல தா>காம� ம�க� அவ!க� ப�க"
ெச.றி<�பா!க�!.ம�க� ப/ெகாைலைய ைவ� வியாபார" 

நட'தி<�கா.விஷய" 1+றி வி�ட!,இ.�" “பயிலா” 

பா4�ெகா)4<�பவ!க	ட. ேச!' ஆட14யா.ஒ�/ெமா�த 

தமிழின�தி+�" ைவ�க�ப�/�ள நில�க)ணியி� 

சி�காம�,உலக�தமிழின�தி. ப�தியின! வில�வ ப&சீலி�க�ப/கிற

Posted on 03/07/2010 at 11:47 am 

தமிழக�தி� ஆ�ேடா�களி. பி. ப�தியி� எJ��
பிைழ6ட. அறி�ைர வாசக>க� எJத�ப�4<�பைத�
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JAMES FREDRIC

காண�G4யதாக��ள. அதிகமாக ர, ற எ.ற எJ��கைள
தவறான இட�தி� பய.ப/�வா!க�. “சிறி��" ெப)ண6"
சீ<" பா"ைப6" ந"பாேத” எ.ற வசன" சகல 

ஆ�ேடா�களி*" பா!�கலா". .. க<வா�4+�",ஆற
வி+�" ர, ற எ.ற ெசா+கைள உ&ய இட�தி� பய.
ெத&யவி�ைல. ஆ>கில�ைத வி/>ேகா ச& ேபாக�/"
அ.னிய ெமாழி, தமிைழயாவ ஒJ>கா எJத�பழ�>ேகா

Posted on 03/07/2010 at 4:15 pm 

இல>ைக� தமிழ<��தா. ச&யான
ெத&6" எ.ப ஒ< ெப&ய 

“ேஜா�”,அ/�த ஒ< ;ட�தனமான
ந"பி�ைக!.இ அைனவ<��" 

ெத&6மாைகயா�,நா. பதி� ெசா�ல
ேதைவயி�ைல,தகக தள>களி� 

“ெபா4ய���” பதி� கிைட��" எ.3
நிைன�கிேற.!.அறி��� 

நா...அக'ைத��…த<மி…. 

கிைட��" ேநர�தி�,தி<"ப Gட ப4�
பா!�காம�,அ�ப4ேய சி�கலான 

மனேவா�ட>கைள,ைட� ெசL 

அ��ப�ப/கிற. பிைழயி�லாம�
14யா.விஷய" விள>கவி�ைல
எ.றா� பிர8&�க ேதைவயி�ைல!.

தி<�த�ப�ட ��தக>களி� பிைழ 

க)/பி6>க�!. 

அ/�த தி<வாள! ஈழவ���,கி�டெத�ட
எ.�ைடய உண!�கைள பல தள>களி�
பதி� வி�டதாக நிைன�கிேற..நா.
ச1தாய க)ணா4 அணி'தி<�பதா�
நB>க� ேக�வி ேக�க G4யதாக இ<�கிற
எ.3 நிைன�கிேற..விஷய>கைள
�&'� ெகா�ள ெப&யவ!களாக இ<�க
ேவ)4ய அவசிய" இ�ல!.அரசிய�
உயிேரா�ட" உ�ள.ெபா<ளாதார�ைத�
ேபால உயி<�� ச"ப'தமி�லாத “ேகசிேனா
விைளயா�/ அ�ல.அரசியைல 

இ<�/��� இ<'� ெகா)/ இைணய
தள>க� ;ல" விைளயா/வ ஒ<
“எDஃடஸி”.திைர மைற� ஒ�ப'த>க�
;ல" தB!� காண146" எ.றா�
பிேரமதாஸா கால�திேலேய 

14யவி�ைல!?.எ.ைன ெபா3�தவைர
இல>ைக� தமிழ! எ.ப “கJ�கிற
நJ�கிற மீனாக” இ<�கிறா!க�.”பிேர"
ஆஃ� ெரஃபர.D” எெவ.3 

ெத&யவிைல!.8�பிர"ணிய" 8வாமி
ஒ.3 Gறினா!(உடேன 8வாமிைய
ஏெஜ)� என ேவ)டா"),இ'திய 

இரா@வ" ெகா/ைம 

ெசL�ெத.றா�,ஆதார�ட. ச!வேதச
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meena

நBதிம.ற��� ேபாக 

ேவ)4யதாேன,ஏ. ராஜB7 கா'திைய
ெகா.றB!க� எ.3 ேக�டா!(பல 

�ல.ெபய!'த தமிழ!க�? 

ச�ட�தரணிக�).இ'தியா எ.ப ராஜB7
கா'திேயா,8�பிரமணிய" 8வாமிேயா
அ�ல!.கைலஞ! க<ணாநிதிைய 

விட,8�பிரமணிய" 8வாமி�� சில 

அ�கைற இ<�கிற எ.3 நா. தனி�ப�ட
1ைறயி� நிைன�கிேற.!.அேதேபா�தா.
இ'த வ.னி� ப/ெகாைலக	" .நட'த
உ)ைமெய.றா�?!,இதனா� பாதி�க�
ப�ட யா!?.நட'த விஷய>கைள�
பா<>க�,எ�லாேம ெசா�லி ைவ�த
அ4�தா!க�.ஒ< ேபா&� அ/�த 

நிக$Aசிகைள இ7வள� �லியமாக
எதி!� Gற14யா!.இ'திய 

இரா@வ�ைதேய ர�திய,ராஜB7 

கா'திையேய ெகா.ற அதி 
��திசாலிக�?,”மாவிலா3 அைணைய
மட�தனமாக ஏ. 

திற'தா!க�?.ேக�டா�,ம�டரகமான
ம�ட�கள�பானான பா�ரா`தா. ெசLதா.
எ.கிறா!க�!.�றநாf+றி� ம�க�
ெப<'ெதாைகயி� ம4'ததா�,இர�க�ப�/
“தB!� வ'த” அேபா� 21ஆ"H+றா)4�
எ3ைம மா�ைட ைவ� ஏேரா�பிேள.
ஓ�டலா" எ.ப,ஒ< “எ..ஜி.ஓ. விட"
வா>கி� ெகா)/ ெசய�ப/" 

�ல.ெபய!'த தமிழனி.? ;ைளயி�
ம�/ேம உதி��" �6�தி!.இதிலி<'
பிரபாகர. ஒ< நைட� பிணமாக ெவ�
நா�க	�� 1.ேப ஆ�க�ப�/ தமி$
ஏெஜ)/களா� பய.ப/�த�ப�4<�ப
�&யவி�ைலயா?.நB>க	" நா�"
“காலAச�கர�ைத” ேதா�வலிைமயா�
1�/� ெகா/� நி3�த 

146மா?.இனியாவ “உலக� தமி$
ேகாண�தி� ெச�லாம�,இல>ைக�
பிரAசைனைய,இல>ைக� பிரAசைனயாக
1.ைவ�க 146மா?.இ'த தகவ�
ெதாழி� _�ப 

உலகி�,”ப/ெகாைலகைள�ப+றி” ச&யான
தகவ�க� ெவளிவரவி�ைலேய ஏ.

Posted on 03/07/2010 at 5:43 pm

what do you want to talk.

subramaniam swamy 

participation of rajiv murder or 

indian peace keeping force 

raped and killed the thousands 
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ஈழவ�

JAMES FREDRIC

thamilmaran

of tamil girls without witness. or 

latest indian sex scandal.

Posted on 03/07/2010 at 11:13 pm

நB>க� எ7வள� Cர"
ஈழ�தமிழ!கைள 

ெவ3�கிறB!க� எ.ப
ெத&கிற. ந.றி. தமிழ!
ப/ெகாைலைய� ப+றி
வ'த ெசLதிகைள நB>க�
பா!�கவி�ைலேயா
ஈழ�தமிழ<�� ந�ல
தB!� வ<வதா� 

உ>க	�� ஏதாவ
பாதி�� உ)டா அ.பேர

Posted on 03/08/2010 at 4:57 am

Hai Meena!,Lt Conl?.Kittu also

said, Rajiv Gandhi was 

Murdered by “Makkal Kalai 

Illakiya kazhakam” in this web 

site

(reffer:Maruthayan).Mr.Subramam

Swamy was not brought up in 

Tamilnadu,he was brought up 

in NewDelhi.He knows about

Delhi mentality more than 

Karunaanidhi’s family!.His 

father was president of 

TAMIL SANGAM” before fifty 

years.In those days it was 

difficult to stay in Delhi as 

Tamil sangam because Tamil 

was identified with “HINDHI 

OPPOSITION” of Dravidian 

parties!.He had,not much 

sympathy on Tamilnadu.But he 

has social responsibilities 

unlike Karunanidhi’s family and 

expatriate Srilankan 

Tamils,who made “Trade

gains” with Tamil issues!.

Posted on 03/08/2010 at 2:44 pm
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Soorya

Santiago 

Bernabeu

can i just clarify what i think 

you are saying?you d like your 

subramaniya awamy to try the 

politics out of mr 

karunanithi.also i like to asked 

you if i ve understood this

correctly. you want to change 

the tamil nadu politics because 

your subramaniya swamy is 

better?

Posted on 03/09/2010 at 8:57 pm

“இ'த தகவ� ெதாழி�
_�ப 

உலகி�,”ப/ெகாைலகைள�
ச&யான தகவ�க�
ெவளிவரவி�ைலேய
ஏ.?.” 

யா! இ'த� ப/பாவி
ெஜமிD ப)டா 

பிடேறறி�? 

ப/ெகாைலகைள 

ச'ேதக� �றி���
ேபா�/ ப/ெகாைல
ெசLய�ப�ட நா+ப
ஆயிர" தமிழ!கைள
உயி!�பி� வி�டா!
இவைர எ'த 

அறிவாளி6" ேக�காத
மிக சி�கலான ேக�வி
ஒ.ைற6" அ�லவா
ேக�/ எம ம)ைடைய
ெவ4�கைவ� வி�டா!
இ'த தகவ� ெதாழி�
_�ப உல� சகல"
அறி'தி<'" ஒ.3ேம
ெத&யாேபா� 

நாடகமா4ய" இ'த
எJ� வ Bர����
ெத&யாதா? எJத�
ெத&6ெம.றா� 

எைத6" எJதி� கிழி�க
ேவ)டா".

Posted on 03/14/2010 at 6:57 am

ந)பேர �ல. ெபய!'த
தமிழ!க� இ<�ப
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Prince

பண" வா>கி ஓ�/
ேபா/" நா�4�,நா>க�
�ல" ெபL!'த தமிழ!க�
ஈழ�பிரAசைன ப+றி
எJவத+� உம��
எம அரசிய� ப+றிய
�&த*", ஈழ" ப+றி6"
நB! அறி'தி<�க 

ேவ)/" _னி� ��
ேமL' வி�/ எ>க�
ேபாரா�ட" ப+றி6"
அத.பா� 

பலியானவ!க� மீ"
கள>க" ஏ+ப/�த�
Gடா. எ>க	��
இ<��" 

பிரAசிைனகைள விட
உ>க� நா�4� 1000 

பிரAசிைனக� 1தலி�
அைத கவனி6". அத+�
1. உம உதவி��
thanks.

Posted on 03/18/2010 at 1:28 am

ந)பேர �ல. ெபய!'த
தமிழ!க� இ<�ப
பண" வா>கி ஓ�/
ேபா/" நா�4�,நா>க�
�ல" ெபL!'த தமிழ!க�
ஈழ�பிரAசைன ப+றி
எJவத+� உம��
எம அரசிய� ப+றிய
�&த*", ஈழ" ப+றி6"
நB! அறி'தி<�க 

ேவ)/" _னி� ��
ேமL' வி�/ எ>க�
ேபாரா�ட" ப+றி6"
அத.பா� 

பலியானவ!க� மீ"
கள>க" ஏ+ப/�த�
Gடா. எ>க	��
இ<��" 

பிரAசிைனகைள விட
உ>க� நா�4� 1000 

பிரAசிைனக� 1தலி�
அைத கவனி6". அத+�
1. உம உதவி��
thanks. ithellam umathu 

kannukku theriyavillyo 

james.

Page 33 of 59சக ேபாராளிக	டனான என அ�பவ� �றி��க� – ஈழ�ே...

20/03/2010http://inioru.com/?p=11081

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



xxx

Arun

JAMES FREDRIC

Posted on 03/08/2010 at 5:15 pm 

JAMES FREDRIC 

03/08/2010 James Fredric said” 

“Mr.Subramamaniyam Swamy … has social 

responsibilities unlike Karunanidhi’s family and 

expatriate Srilankan Tamils,who made “Trade gains

with Tamil issues!.”

He must be joking. The man was a RAW middleman 

for the LTTE and turned hostile when his credibility 

was destroyed after the killing of Rajeev G.

S Swamy has been the biggest opportunist in 

Tamilnadu electoral politics, If he stole less than

Karunanidhi that was because ha had no access to 

the kitty.

Today he is taking up the cause of the caste

Dikshithars of Chithamparam against the Tamil public.

Subramamaniyam Swamy is a venomous and 

vindictive character and a political nonentity. He is

boosted by the Hindutva lobby and his foreign 

handlers.

Posted on 03/09/2010 at 7:11 am

ந)ப! XXX ! 

8�பிரமணியசாமிைய
1.னிைல�ப/�வதிலி
இவ!க	டய 

அைடயாள" 

ெத&யவிலயா? 

எ'த������………………

இவ!க	ைடய 

ேபாதைனகளா� தாேன
ேபாரா�ட" 

ந8�க�ப�ட.இய�க>க	
பிள�, உ� 

Tச�க�,தமி$ எ".

ப/ெகாைல என யா&.
சதியி� 

நட'ேதறின???????

Posted on 03/09/2010 at 8:47 am

There is a huge COMMOTION

now,because of Karunanidhi
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(Dravidian?) and expatriate 

srilankan tamil’s handlings of 

problem.India’s HOME RULE 

was good but we lost some 

Indian identity in that.That 

beame a big monster for 

present problem(because of 

dravidian 

politics?).Ayothidasan was 

converted to BUDDHISM

(theravada)!,A.Marx is of 

presidency college,Chennai is 

in Columboo!.It is a cynide 

capsule leading to racial 

discrimination of Tamils!.Even 

China and Japan in Asia may 

accept because of /When

discussing “sterility between 

two human races” as observed 

by Darwin, Blavatsky notes:

“Of such semi-animal 

creatures, the sole remnants 

known to Ethnology were the 

Tasmanians, a portion of the

Australians and a mountain 

tribe in China, the men and 

women of which are entirely 

covered with hair. They were 

the last descendants in a

line of the semi-animal latter

day Lemurians referred to. 

There are, however, 

considerable numbers of the 

mixed Lemuro-Atlantean

peoples produced by various 

crossings with such semi

human stocks — e.g., the wild 

men of Borneo, the Veddhas of 

Ceylon, classed by Prof.

Flower among Aryans (!), most 

of the remaining Australians, 

Bushmen, Negritos, Andaman 

Islanders, etc” (The Secret 

Doctrine, Vol. 2, pp 195

According to Blavatsky, 

MONADS of the lowest 

specimens of humanity (the 

“narrow-brained” savage South

-Sea Islander, the African,

Australian) had no Karma to 

work out when first born as 

men, as their more favoured 

brethren in intelligence 
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JAMES 

FEREDRIC

ஈழவ�

had” (The Secret Doctrine, Vol. 

2, p 168)./,this!.It is not Indian 

identity.WE MUST ALLOW 

PEOPLES LIKE 

SUBRAMANIUM SWAMY TO 

SPEAK FOR INDIAN 

IDENTITY!,otherwise they can 

beome “DRAVIDIAN MADE 

ARYANS”!

Posted on 03/18/2010 at 9:22 am

/ந)பேர �ல. ெபய!'த
தமிழ!க� இ<�ப
பண" வா>கி ஓ�/
ேபா/" நா�4�,நா>க�
ேசா��காக வ'த
�ல" ெபL!'த தமிழ!க�
ஈழ�பிரAசைன ப+றி
எJவத+� உம��
எம அரசிய� ப+றிய
�&த*",…./–பி&.D
அேத ேபா� நB>க�
இ'தியாவி+�� கா�
ைவ��" ேபா" ” “

THANKS”.நB>க� 

ஐேரா�பிய,கனடா 

நா/களி�,அ>ேகேய
வாJ" தனி 
மனித!களிட",சில
“சீ�/� பி4�த�,��ல4
ேவைலகைள” 

கா)பி�தா� 

அவ!க	�� 

�&யா!.ஆனா� 

இல>ைகயி*�ள 

இல>ைக� 

தமிழ<��",சி>களவ!க	
அ �&6".அேத நிைல
வரேவ)/மா?”NO 

THANKS”!.

Posted on 03/07/2010 at 12:51 pm 

இ>� நா" இ'திய தமிழராக இ<�கலா" அ�ல 

ஈழ�தமிழராகேவா அ�ல �ல" ெபய!'த தமிழராகேவா
இ<�கலா". ஆனா� தமிழின" கா�பா+ற�பட ேவ)/"
ஏெனனி� அ ஆப�தி� உ�ள. சில விடய>கைள
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thurai

பரமா

எJவ ந�ல. எ�லா ம�க	��" �&யேவ)/"
க<� இதா., எம இன�தி+� தB>� ெசLதவ!க�
ம�/" ெசLயவி�ைல. தம��" ேச!� தா. 

ெசL�ளா!க�. இ.3 ெவ+றி ெப+ற ேபா.ற நிைலயி�
இ<�பவ!க� நாைள எம நிைல�� உ�ளாகலா". 

பதி� ெசா�*". மனித வரலா+றி� அநBதியினா� ப�க>க�
நிைற'�ளன. ஆனா*" தமிழ<�� நBதி நிைல நா�ட�ப/"
எ.3 சாதாரண தமிழனாக நா. ந"�கிேற.. ஏெனனி�
இன�தி+� நிக$�த�ப�ட �+ற" ெவ�ட ெவளிAச�தி�
ப�ட�பகலி� நிக$'த �+ற". �+ற" ெசLதவ!க� 

ெத&'த �+ற". சா�சிய>க	ட. ெசLத �+ற". 

அக"பாவ�தா� ெசLத �+ற". ெசLதவ!கைள� ேத4
நா" சிறியவ!க� தவ3 ெசLேதா" ச&, ெப&யவ!க�
நB>க� ெப<'தவ3 ெசL வி�\!கேள.

Posted on 03/08/2010 at 10:47 am 

தமிழனி+�� இ<' ெகா)ேட தமிழைன
அழி��" 

தBய ச�திகைள ஒ7ெவா< தமிழ�"
உண!' ெகா�	" 

வைர தமிழ. த.ைன� தாேத அழி��
ெகா�வா., ைர

Posted on 03/07/2010 at 2:29 am 

தமிழின" இன" சா!'த ச;க� க�டைம�� ச;க உற� தனிமனித ஆJைம 1த+ெகா)/
அைன�ேம ஜனநாயக��� விேராதமான. ஒ< இனமாகேவ வைரய3�க14யாத
G�டமாகேவ இ<'வ<கி.ற. ஒ<வைர ஒ<வ! ஒ<வ!க<�ைத ஒ<வ! சாதிய 

மத வ!�க பிரேதச அ4�பைடயி� ேபா�4நிைல� ��திஜBவித மமைத அ4�பைடயி� வரலா3
1J�க�" ஏ+க ம3��" ஒ< ம�க� G�ட" இ. அ4ைம��ண�ைத மிதமி=சிய
ெகா)4<��" ம�க� G�டமாக இ<' வ<கி.ற. தன அ'தD�ைத 1.ேன+ற�ைத
ெகாளரவ�ைத உய!�வத+காக சதி மத வ!�க ��திஜBவித பிரேதசவாத அ4�பைடயி�
த.னி�ைதேய பலியா�க பழகிய இன". த.னின இைரேத4க�. இ'த ம�க� G�ட��
ஒ<வ! இனமாக ஆ�மா!�தமாக ேநசி�க 14யா. மாறாக சாதியாகேவா மதமாகேவ
இன�ைத சீ!�ைல��" காரணிகைள அ4�பைடயாக� ெகா)ேட ச;க உற� ஏ+பட
இ7வாறான ஒ< ம�க� G�ட�தி� இ<' ம�க	�� தைலவனாக ஒ<வ. வரேவ)/"
அவ. எ7வா3 வ<வா.? 

சா�கைட��� இ<' CLைமயாக எJத� ேவ)/" எ.3 சா�கைட��� இ<'ெகா)/
உ�தரவி/வ எ7வள� அப�த" ? 

சாதிய ேமாத�க� பிரேதசவாத 1ர)பா/க� மத ேமாத�க� இய�க ேமாத�க� ஒ<
ெகா�ைகயி. கீ$ ஒ.3பட 14யாத ��திஜBவித ேமாத�க� இய�க ேமாத�க� அைன���மான
அ4�பைட6" அ சா!'த தனிமனித ச;க �ண1" வரலா3 நBள�" இ<�கி.ற. 

உ�ளேத அக�பயி� வ<". இ'தA சா�கைட இன�தி� இ<'ேத அைன�" உ<வாகி.ற
அைன�" மா+றமைடகி.ற. அைன�" ேதா.3கி.ற. 

நB)ட காலமாக வாLவா!�ைதயா� ேபசி�ேபசிேய வ'த வரலா+றி. எதி!விைனயாக
ேபAசி�லாத ெசயலாக� காணலா" ம3ப4 ெசயைல பி.த�ளிய ேபசி� களி��" வரலா3
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ம�(யா�

shan naran 

Norway

sivam

ெதாடரலா". 

இ'தA சா�கைட இன�ைத சி>களவ. அழி�த ெப<"பா.ைமயாக இ<�பி�" பிரபாகரனி.
த)டைன�� உ�ப�டவ!கேள அதிக" எனேவ க<த�ப/" ஏெனனி� இ த.னி����
இைரேத/" இன". சி>கள��� இைரயாகிய 1�கிய�வ" ஆகா. 

பிரபாகர. விதி�த ஒJ�க� க�/�பா/க� க�/�ேகா��கைள இரா@வ பி.னணியி�
இன"கா)ப ஒ< வித" ஆனா� இ'த� க�/�பா/கேள ச;க�தி. �னிதமாக 

வைரய3�க�ப�/வ'த வரலா+றி� ச;க� பி.னணிைய இன"கா)ப ேந!ைமயான
ஒ7ெவா<வ<��" ஒ7ெவா<விதமான க<� இ<�கி.ற. அைத ெவளி�ப/�வத+கான
8த'திர" இ<�கி.ற. எ.னளவி� பிரபாகர. இ'த சா�கைட ம�க� G�ட�தி. நி!�ப'த�
இ'த ம�க� G�ட�தி� இ<' வ'தவ!. சா�கைடக	�� எதிரமைறயான �னித" சா!'த
இ>ேக 1யல�ப�/ ேதா+க4�க�ப/கி.ற. 8யமான பாைதைய6" அத+� எதிரமைறயான
மா+ற>கைள6" ச'தி�தவ)ண" வரலா3 தன பயண�ைத ெதாட!கி.ற. 

எ'த இய�கமானா*" ச& எ'த சாதி மத�ைத ேச!'தவரான*" ச& எ'த� ெகா�ைகைய
சா!'தவரானா*" ச& எ7வா3 1ர)ப�டா*" ச& எ�ட�ப. ேராகி மாவ Bர. கிழ�க.
தBவா. கா�டா. இடசா& வலசா& எவ. எ7வா3 எ�ப4 இ<�பி�" எ7வா3 

ேமாதி�ெகா)டா*" எ�லாவ+3��மான அ4�தள" எ"மிட" இ<�கி.ற. எ'த 

எ'த ஒ< �றநிைல அJ�த" ெந<�க4 ஒ/��1ைறயா*" இ'தA சா�கைட ம�க�
இனமாக வலிைமெபறேவா எJ' 8யமாக நி+கேவா 14யா. 

மத�ைத ேபாதி6>க� அைவ வி�ட தவ+ைற எJ>க� ேபாரா�ட�ைத அைவவி�ட
எJ>க� இ'த�கால�தவ. வி�ட தவைற வ<>கால�தவ. எJவா. ஆனா� 

தி<�த�பட மா�டா. எ.�" சில தைல1ைறக� வைர எJதி�ெகா)ேட இ<�கலா"
இ'தA சா�கைட ம�க� G�ட�தி+காக ேபாரா4 ம4'தவ!க� �லியாக இ<'தா*" ச&
இய�க�தி� இ<'தவரானா*" ச& எ'த� ெகா�ைகயி. கீ$ உைழ�தவரானா*" ச&
உய!'தவ! �னிதமானவ! ஆன� உ>க	�� ம&யாைத ெசL6" த�திைய இழ'தவனாக
இ<�கி.ேற. இ.நிைலயி� விம!சி�க எ'த� த�தி6" எ.னிட" இ�ைல. என�ெக.3
உ)ைமயி� பிர�திேயாக அடயாள" எ.3 எ�" இ�ைல. அதி� என�� ப+3" இ�ைல
சா�கைட��� இ<' பற' வ' க4� �திய காLAச�கைள பர��வதி� என�� 

இ�ைல.

Posted on 03/07/2010 at 8:48 am 

அ.��ள ேதாடடா! நB>க� ஆ�திர�படாைத6>ேகா தைலவ! ெவளி�ப�/ மாவ Bர! உைர
வாசி�ேக�ைக உைவெய�லா" தி<"ப�" வாைய� ெபா�தி� ெகா)4<�க�தா. ேபாயின"
பாவ" 30 வ<ட>களாக ெவளிேய ெசா�ல 14யாம� அட�கிைவ�தி<'தைவகைள
ெகா�4�த�	கிறா!. மனதி+�� அட�கிைவ�தி<�கிறவ+ைற ெவளிேய ெகா�4னா�
�ைற6" எ.பா!க�.பாவ" ெகா�4�த�ள�/".

Posted on 03/07/2010 at 11:21 am 

உ)ைம ச+3 த/மா3கிற ேபா� ெத&கிற ஐயா 

பிரபா சா!'த உ)க� �J��" உமா சா!'த �J���" 

இைடயி� �திய �லியி. தைலவ! ெச�4 அவ!களி. 

ெசய�பா�ைட6" அவ&. ெகைலைய6" ஏ. எJதவி�ைல 

ெத&யாதா? அ�ல மைறகி.றிகழா?

நேர.

Posted on 03/13/2010 at 9:07 pm 
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thurai

Garammasala

Sundhar

Setdi killed by TELO central committe not by LTTE anyway aiyar can even 

guess who am I ? I have seen you when your are with jeyval at urrani but you 

have not seen me. killinochi… killinochi the youngest gun man?

Posted on 03/07/2010 at 11:52 am 

தைலவ&. மாவ Bர! உைரயி. ெப3மதி ெத&6மா? அ�ைன�கா�4ேய
உலகி� அ�பாவி� 

தமிழ&ட" 8<�4 வா$'�வ!களி+ேக 8<�4ய ெதாைக6" எ>ேக ேபனெத.3"
ெத&யா.

தமி$? ஈ$"? வி/தைலயா? எ�லா" �லி�ளி+� வாL�ேபA8" 

ெபாL�ேபA8"தா..

இ�ேபா உலக� தமிழ! ேபரைவயா". �ல�தி� ேத!த� நட�தியவ!கேள
ெபாலிசாரா� 

ச�டமீறி ப)"பறி�தலி+கா� ைக ெசய�ப/கி.றன!. இவ!கைள மீ�பி�பத+�
உலக� தமிழ! ேபரைவ ப)" ெகா/��மா? அ�ல தமிழ&ட" தி<"ப�"
ேக��மா?

ைர

Posted on 03/08/2010 at 2:09 am 

“அ.��ள ேதா�டா! நB>க� ஆ�திர�படாைத6>ேகா தைலவ! ெவளி�ப�/
மாவ Bர! உைர வாசி�ேக�ைக உைவெய�லா" தி<"ப�" வாைய� ெபா�தி�
ெகா)4<�க�தா. ேபாயின".” 

ம�4யாேர! 

“எ�ேபா வ<வாேரா?” 

ஏ. இ�ப4 எ�லாைர6" ேபL�கா�ட� பா!�கிறB!க�?

Posted on 03/07/2010 at 5:43 pm 

பரமா : 1+ப�தி சி'தி�க ைவ�க� G4யைவயாக�" சி'ததி�க ேவ)4ய விடய>களாக�"
இ<�கி.றன. எம ச;க அைம�பி. விைளெபா<� எ7வா3 இ<��" எ.பைத 8�4�
கா�/கி.றB!க�. அ<ைம.

பி+ப�தியி� விம!சி�க அ<கைதய+றவ!களாக இ<�கி.ேறா" எ.பைத ஏ+3� ெகா�ள
14யவி�ைல. �+ற�)!Aசி எ�த� பிரAசைன��" தB!வாகா. வரலா3 1.ேனா�கிA
ெச�ைகயி� நா1" சக பயணிக� தா.. எ"ைம சீ!C�கி�பா!�பத. ;லேம அ/�த
ெச�ல146".

Posted on 03/14/2010 at 10:45 am 
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shan 

nalliah,gandhiyist 

norway

கட58

9ப�

Well Said! We need people like you to guide our people!Please continue your comments!

Posted on 03/07/2010 at 8:28 pm 

பாகா�� ேபரைவ எ.ற இய�க�தினரா� ம�ட�கள�பி� 1984 இ� ஒ< காவ� நிைலய"
அழி�க�ப�ட எ.ப ம�/ேம ஐய&. பதிவி� கிழ�� மாகாண ெசLதியாக உ�ள
ெபாலிDநிைலய தா��தைலவிட பாகா�� ேபரைவயா� க	வா=சி��4 ெபாலிD
ெபாலிசா&. ஜBப 

த'திேராபாயமான 1ைறயி� தம ெபாறி��� வரவைழ� க)ணிெவ4� தா��த�
ெப+ற. இதி� 8 ெபாலி- உ�திேயாகDத!க� ெகா�ல�ப�டன!. ஆ6த>க	" ைக�ப+ற�ப�ட
ெவ�லாெவளி ெபாலிDநிைலய ெபாலிDசா&.& ஜBப 

வ)4 மீ" க)ணிெவ4� தா��த� நட�த�ப�ட �லிகளி. பிள�ப�4<'த ேவைள
அவ!களிடமி<' பி&'த சில ேபாராளிகளினாேல இ�தா��த�க� நைடெப+ற. இேத
கால�ப�தியி� வி/தைல��லிக� க	வா=சி��4 ெபாலிDநிைலய தா��த� ஏறா�!
நிைலய தா��த� காயா.ேகணியி� ைவ� வாகைர இரா@வ –வ)4கமீ க)ணிெவ4�
தா��த� த"பி*வி� த"ப�ைடயி� ைவ� விேசட அதிர4�பைடயின&. ேரா' 

தா��த� நைடெப+ற. இேத ேபா.3 நி!மலா நி�தியான'தைன சிைற6ைட�� ெசL
மீ�டன!. இைவயா�" 1984—1985 வைர நைடெப+றைவ. இேதேபா� ஈேராD இய�க�தினரா�
ெச>கல4 ெகா/வாம/வி� ைவ� விேசட அதிர4�பைடயின&. ேரா' அணி மீ
தா�த� நைடெப+ற. இதி� ெப<மள� ஆ6த>க� ைக�ப+ற�ப�டன. கிரா. 

�லிபாL'தக� வைளவி� ைவ� விேசட அதிர4�பைடயின! மீ க)ணிெவ4� தா��த�
நைடெப+ற. 

இ�கால� ப�தியி� ெலபனா) இ'தியா நா/களி� பயி+சி ெப++ PJ/�இ _P8/�இ
அ>கி<'" அவ!களா� ஒ.3" ெசLய 14யவி�ைல. ம�களிடமி<' சா�பா/பா!ச�கைள
ேசக&� சா�ப�/�ெகா)4<'தா!க�. 1983 ஆ" ஆ)/ ம�ட�கள�� பா&ய சிைற6ைட�ைப
தா>க�தா. ெசLதெத.3 _P8/�இ P/J� இய�க>க� உ&ைமேகா&�ெகா)/ இ<'தன!
இAசிைற6ைட���� பனா>ெகாைட மேக—வரனி. 1ய+சியா� நைடெப+ற எ.ப
இவரா� ம�ட�கள�பி� சில இைளஞ!கைள இைண� 1983 4ச"ப! கா�தா.�4 ம�க�
ெகா�ைளய4�க�ப�ட. சேகார� ப/ெகாைல எதி*" ஈ/படவி�ைலெயன நா" நிைன��
ெகா)4<��" _8J	 இய�க" ெந�ேபாலியைன ெகாைல ெசLதா!க� எ.3 ஐய&.
இ<�கிற. யாராவ இ'த உ)ைமைய ெத&'தவ!க� உ3தி�ப/�த146

Posted on 03/07/2010 at 10:41 pm 

ஐயாவி. வரலா+ைற ெதாட!சியாக வாசி� வ<" வாசகனி� ஒ<வ�" Gட….

ஐயாவி. வாLெமாழி வரலா+ைற� ேக�டவ�", த+ெபாJ பதிேவ+ற வரலா+ைற
வாசகனாக என���, எ=சி இ<�ேபா<�� ஐயா ம�ட" Y/கிறாரா எ.ற பிரமி���தா.
எJகிற.

�திய �லிகளி. வரலா+ைற ஐயா விJ>கி வி�டாரா? எ.3 Gட நா. ேயாசி�த)/
க�சி ம+3" G�டணி�காக வ�காள� வா>கிய தமி$� ப�தி&ைக உலக�தி� Gட 

நிர"பA ெசLதிக� பதிவாகி6�ளன, (கீேரா�தனமாக�தா.!). 

வ�/�ேகா�ைட� தB!மான���� பிற�, ‘தமிழBழ வி/தைல� �லிக�’ உ<வானதாக
G3கிற. பிரபாகர. உயிேரா/ இ<'த கால�தி�… 

அவ&. இய�க வரலா3, வ�/�ேகா�ைட தB!மான��� 09 நா�க	�� 1. உ<வானதாக
அதிகாரT!வமாக எJதிவ'தன!….
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உ<"பிராL நடராஜா ெகாைல��� (1976 08 02)பி.ன!, அ�ெகாைலயி� ேதட�ப�டதாக
இ<'ததா�…

”பாலா, ேபபி 8�பிரமணிய", த>கா ஆகிய ;வ<" எ"ைம�ப+றி அறி' எ"ேமா/ ெதாட!�கைள
ஏ+ப/�தி� ெகா�கி.றன!. இ'த� ெதாட!�கSடான உைரயாட�களி. பி.ன! அவ!க	"
எ"ேமா/ இைண' இய>க ஆர"பி�கி.றன!. இேத ேவைளயி� ல)டனிலி<' இல>ைக
வ'தி<'த விAேசDவர. எ.ற விA8 எ.பவ<" எ"ேமா/ ெதாட!�கைள ஏ+ப/�தி�

ேம*"….

” இர)/ ேபராகA 8<>கி� ேபான ம�திய �J தவிர, ப)ைணயி�<'த உ3�பின!க�
ப)ைணயி� விவசாய" ெசL ெகா)4<�கிறா!க�. இ7ேவைளயி� �திய ம�திய
ெத&� ெசL6" 14பி+� வ<கிேறா". 

அ'த ம�திய �Jவி�, ேபபி 8�பிரமணிய", நாகராஜா, கேணD வா�தி, த>கா, விA8, 

பிரபாகர., , �ல", பி.னதாக இ'தியாவிலி<' வ' தி<"பி வ'த ப+�ண" ஆகிேயா!
வகி�கிேறா". இ'த ம�திய �Jவி� தா. �திய �லிக�(TNT) எ.ற அைம�� தமிழBழ வி/தைல�
�லிக�(LTTE) எ.3 ” உ�திேயாக T!வமாக” ெபய! மா+ற" ெசLய�ப/கிற. 1976 இ3தி�ப�திதமிழBழ
வி/தைல� �லிகளி. ஆர"பமாக�" அைமகிற. இ'த ம�திய �J� ெத&�� G�ட"
T'ேதா�ட" ப)ைணயி� தா. நைடெப3கிற. இ>� G4யி<��" ஒ7ெவா<வ<"
ெபயைர 1.ெமாழிகிேறா". நா�" Gட� தா.. எம இய�க�தி. �திய ெபயைர� ெத&�
ெசLவதி� அைன� உ3�பின!க	" ஆ!வ" ெகா)/ விவாதி�கிேறா". ெவ7ேவ3
ெசா�ல�ப�/ இ3தியாக ப�ேவ3 ெத&�களி. G�டாக “தமி$ ஈழ வி/தைல� �லிக�
உ<வாகிற. ”

ஆக வ�/�ேகா�ைட��� பிற�தா. ‘வி/தைல’ அைம��க� ெதாட>கின… பிற� எ.ன���
வி)ணா>க�! G�டணி�� விர� ெசா/�கிய ‘வி/தைல’ அைம���க� இ.3 Tராய�கைத
ேப8கி.றன……

அ.3 தமிழர8�க�சி�� எதிராக வ Bதிகளி*", பைன வடலிக	���	" இர�த" சி'தியவ!க�
(சாதிNதியாக) ேபாராளிக� இ�ைலயா? ….. (வ!�கNதியாக�"தா.!)

அரைச எதி!�பவ. ேபாராளி! உ�ஊ! ஆதி�க ச�திைய எதி!�தவ. ஏமாளியா?…

யா$�பாண�தி� ப�கைல�கழகேம வர�Gடா எ.3 ஒ+ைற�காலி� நி.ற அ.ைறய
அைம��க�… அேத ப�கைல�கழக மாணவிக� இரா@வ�தா� பாலிய� மாணப>க"
Gறி�தா., தி<ெந�ேவலி �)/�தா��தலி� 12 பைடவ Bர! (13 .3 அ�ல: ‘திறி*�காக
வ'தவ!க� எ�ேலா<" �ேளாD எ.3 ெசLதி ெவளியி�டன!) ெகா�ல�ப�/ இன�கலவர1"
நட'ேதறிய….

தமி$ ெசLசி�தா�கைள காறி� �பேவ�"!–

இ�ப4�தா. 1974 தமிழாரா�சி மாநா/ நட'தேபா, 09 ேப! மா)டதாக நிைன��க�*"
உ8�பிவி�ட. 

ஆனா� 2001" ஆ)/��� பி.னா�தா., உ)ைம�� நிைன��க� எJ�ப�ப�ட
11ேப! ெகா�ல�ப�டன!. இதி� இ<வ! G�டணியி. ஊ!வல�தி� ஏ+ப�ட மி. ஒJ�கி�
இற'தி<'தன!. இதி� எ.ன அசி>க" எ.றா� அ'த இ<வ&. உடைல�தா. அரசி.
அ�டகாச�தி� இற'ததாக� கா�சி�படமாக ைவ�தன!! 

அ.3 பட�பி4�பாள! ைகைலநாதனா� எ/�க�ப�ட அைண�� பட>க	", அரச 

உள��ெபாgசாரா� விசாரைண�காக� பறி�க�ப�4<'த எ.பேத உ)ைமயான வரலா3

க)ணா� கா)ப" ெபாL! 

காதா� ேக�ப" ெபாL!! 

தBர விசா&�, ப��தறிவேத ெமL6" உ)ைமயான வரலா3மா�"…..
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பி.னிைண�� :

International Tamil Conference (1974) Remembered 

(10 January 1974) 

It is twenty-seven years today since the 4th International Conference Seminar of Tamil Studies took place in Jaffna, on 10 

Jan 1974. 

The whole of Jaffna peninsula was in a festival mood throughout the period during the conference. All roads and

were decorated with Banana plants, coconut trees, Casuarina branches etc. Pandals were erected on the roads, and the 

traditional Thoranams were hung along the roads for miles and miles. People behaved as if a wedding was

their own homes. I would call it a period of Tamil awakening. 

The seminar was conducted mainly in the Veerasingam Hall and Tamil scholars from all over the world were presenting 

papers at the conference that lasted almost ten days. On the last day a public meeting was arranged by the organisers to 

enable the public to listen to the speeches by the scholars. 

A massive stage was erected in front of the Veerasingam Hall and over fifty thousand people congregated on the Jaffna 

Esplanade. It was a great experience to listen to the speeches by the scholars, as their utterances were very informative. 

For example we felt proud to hear that Tamil is one the three oldest languages of the world we live in. Every Tamil who

listened to the lectures felt utterly proud to be born a Tamil. 

While Professor Naina Mohamed from India was delivering his lecture tragedy struck. 

Several vans and jeeps filled with armed policemen drove in and started shooting at random and hitting people with their 

batons and riffle butts. People began to run aimlessly. There was a stampede. 

I saw the policemen chasing innocent people, and trampling over those fallen on the ground. I put my youngest son on the 

ground and tried to safeguard him by crouching over him. At that time one policeman hit me on my left elbow that

for months thereafter. 

I have five children out of them two of our sons went missing in the crowd. There were some youngsters trying to lower

down girls and ladies into a ditch surrounding the Jaffna Fort to safeguard them from police attack. And another set of our 

boys, were helping these girls and ladies to climb out of the ditch near the Muniyappar Temple. I told my

daughters that I would pick them near the Temple and crawled along with my youngest son to my car. 

I put my son in first and crept into the car – an old Ford Anglia – and started driving on the esplanade towards

felt sorry that I had to drive over abandoned bicycles. My eldest son (12) who was hiding under a truck saw my car and ran 

behind it and caught up at the temple. It was a big relief to see him alive. But we were terrified to hear that our other son, 

who was only 10, had gone missing. We loaded the car with four more girls known to us, and drove home after dropping

the girls at their respective residences. When we arrived home we were overjoyed to see our second son had already 

found his way home. 

While at the esplanade I saw the police shoot at the electric wires that fell on the crowd and nine innocent lives were lost on 

that night. This included a good friend of mine Mr. J.F. Sigmaringham (St. John’s College), a great teacher,

and an outstanding co-operator. Earlier on the same day two more civilians died of electrocution during a procession on the 

Hospital Road. These two deaths were attributed to the non co-operation on the part of the then mayor of Jaffna, who was 

a stooge of the government – a Quisling. 

All together eleven lives were sacrificed on that day. 

I would consider that day the 10th of January 1974 was the day when the Tamil Eelam struggle became

Tamil people. Even though the name ‘Tigers’ was not known at that time, I saw a few youngsters standing up to the 

policemen, and fighting them by throwing aerated water bottles and stones. I can still visualise those bottles crashing the 

windscreens of the police jeeps. It was touching and encouraging to note elderly men collecting empty bottles and

and handing them over to the youngsters who were attacking the police. I take it that it was the birth of the Ellai Padai and 

Uthavuppadai of today. 

A struggle that started with empty bottles has grown to the extent of using 152mm calibre artilleries, T56 riffles, Basukas, 

RPG launchers, Multi Barrel Rocket Launchers (MBRL) etc., etc. 

The few hand full of youngsters of the 10th of January 1974 are now transformed into a conventional army

of the 125,000 strong Sinhala army. 

Let us resolve that we extend our support unreservedly to establish peace, safety, security and dignity to our people back 

in Tamil Eelam. 

I request all readers of this article to devote a few minutes in silence today to pay our respects to the eleven Tamils, who 

sacrificed their life on the 10th of January 1974 for our cause. 
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thurai

கட58

They are among our MAVEERAR. May their souls rest in peace. 

K. Mylvaganam 

Courtesy: Circle Digest [11 January 2001]

Posted on 03/08/2010 at 10:44 pm 

ஈழ�தமிழ!க� ம�/ம�ல உலக1Jவேம அைமதிைய6" ,சமாதான�ைத6"
ேத4�ெகா)4<�கி.ற. இவ!கJட. தமிழ!களாகிய நா1" இைணவத.
;ல"தா. தமிழ!க� 

உலகி� மனித!களாக மதி�க�ப/வா!க�. எ>களி+� எதி&யாக யாைர
க<கிேறாேமா அவ!கேள 

உலக�தி+�" எதிகளாக இ<�கேவ)/". அ�ப4 இ�லாவி4� எ�ேலாேரா/"
நா" அ.ேபா/" சமாதான�ேதா/" வாழபபழகேவ)/". 

இவைர தமிழ!களி+� ஏ+ப�ட அழி�களி+ெக�லா" சி>களவ!கைள
�+ர" ெசா�ல14யா. தமிழ!களிடமி<'த இ.ன1" இ<�கி.ற
மனித!களி+� உதவாத 

�ண>கேள காரணமா�". 

ைர

Posted on 03/08/2010 at 5:52 am 

பாகா�� ேபரைவ எ.ற இய�க�தினரா� ம�ட�கள�பி� 1984 இ� ஒ< காவ� நிைலய"
அழி�க�ப�ட எ.ப ம�/ேம ஐய&. பதிவி� கிழ�� மாகாண ெசLதியாக உ�ள
ெபாலிDநிைலய தா��தைலவிட பாகா�� ேபரைவயா� க	வா=சி��4 ெபாலிD
ெபாலிசா&. ஜBப 

வ)4 

த'திேராபாயமான 1ைறயி� தம ெபாறி��� வரவைழ� க)ணிெவ4� தா��த�
ெப+ற. இதி� 8 ெபாலி- உ�திேயாகDத!க� ெகா�ல�ப�டன!. ஆ6த>க	" ைக�ப+ற�ப�ட
ெவ�லாெவளி ெபாலிDநிைலய ெபாலிDசா&.& ஜBப 

வ)4 மீ" க)ணிெவ4� தா��த� நட�த�ப�ட �லிகளி. பிள�ப�4<'த ேவைள
அவ!களிடமி<' பி&'த சில ேபாராளிகளினாேல இ�தா��த�க� நைடெப+ற. இேத
கால�ப�தியி� வி/தைல��லிக� க	வா=சி��4 ெபாலிDநிைலய தா��த� ஏறா�!
நிைலய தா��த� காயா.ேகணியி� ைவ� வாகைர இரா@வ –வ)4கமீ க)ணிெவ4�
தா��த� த"பி*வி� த"ப�ைடயி� ைவ� விேசட அதிர4�பைடயின&. ேரா' 

தா��த� நைடெப+ற. இேத ேபா.3 நி!மலா நி�தியான'தைன சிைற6ைட�� ெசL
மீ�டன!. இைவயா�" 1984—1985 வைர நைடெப+றைவ. இேதேபா� ஈேராD இய�க�தினரா�
ெச>கல4 ெகா/வாம/வி� ைவ� விேசட அதிர4�பைடயின&. ேரா' அணி மீ
தா�த� நைடெப+ற. இதி� ெப<மள� பி6த>க� ைக�ப+ற�ப�டன. கிரா. 

�லிபாL'தக� வைளவி� ைவ� விேசட அதிர4�பைடயின! மீ க)ணிெவ4� தா��த�
நைடெப+ற. 

இ�கால� ப�தியி� ெலபனா) இ'தியா நா/களி� பயி+சி ெப++ ஈ.பிஆ.!.எ�.எ�,� 

ள�,ெரேலா.அ>கி<'" அவ!களா� ஒ.3" ெசLய 14யவி�ைல. ம�களிடமி<'
சா�பா/பா!ச�கைள ேசக&� சா�ப�/�ெகா)4<'தா!க�. 1983 ஆ" ஆ)/ ம�ட�கள��
சிைற6ைட�ைப தா>க�தா. ெசLதெத.3 ஈ.பிஆ.!.எ�.எ�,�ள� இய�க>க� 

உ&ைமேகா&�ெகா)/ இ<'தன!. இAசிைற6ைட���� பனா>ெகாைட மேகவரனி.
நைடெப+ற �.ப உ)ைம. இவரா� ம�ட�கள�பி� சில இைளஞ!கைள இைண�
கா�தா.�4 ம�க� வ>� ெகா�ைளய4�க�ப�ட. சேகார� ப/ெகாைல எதி*" 

ஈ/படவி�ைலெயன நா" நிைன�� ெகா)4<��" ஈேராD இய�க" ெந�ேபாலியைன
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OORAAN

மணிய�

ெசLதா!க� எ.3 ஐய&. பதிவி� இ<�கிற. யாராவ இ'த உ)ைமைய ெத&'தவ!க�
உ3தி�ப/�த146மா?

Posted on 03/08/2010 at 2:30 pm 

கட��, 

நB>க� �லிகளி. 1.நா� ெபா<�பாளரா? அ�ப4யாயி. உ>க�	��
விடய>க� ெத&'தி<��". அவ+ைற�ப+றி எJதலாேம? உதாரணமாக
க	வா=சி�4 ேபாgD நிைலய தா��தலி� பரமேதவா�ட. இற'த
(வாமேதவ. எ. நிைன�கிேற.), உ>க	ட. இ<'த பிரா.சிD, க�1ைனயி�
1க;4 அணி'த த>கமணி எ.பவரா� கா�4�/�கப�/ விேசட 

அதிர4�பைடயி. ஆ6த�ைத பறி�க 1ய.3 14யாம� ேபாக சயைன�
இற'த க<ணா. இவைர கா�பா+ற STF நிைறய 1ய.றா!க�. 

சயைன� அ<'திய பி.�" STF TRUCK இ+�� இ<'த த>கமணியி.
கிழி� அவ&. ெபயைர ெசா�லி க�தியவ!. க<ணா�" ப)ைணயி�
இ<'தவேரா ெத&யா? 

இ�ப4 நிைறய, கால�தா� மற�க�ப�ட ேபாராளிகைள�ப+றி எJதலாேம

Posted on 03/08/2010 at 4:29 pm 

அ)ைண THOTTA நி>க� Posted on 03/08/2010 at 1:33 pm இல எJதின�� சில ட��/க�
ெகா=ச" ேநர" எ/� எJ�� G4 ஆ3தலாL வாசி� விள�க" தா<>ேகா.

“தைலவ<"..தளபதிக	" த>க� 14வி� ெதளிவாLதா. இ<'தைவ” 

- எ.ன�தில ெதளிவா இ<'தைவ எ)/ ெகா=ச" விள�கமா ெசா�&.கேளா? தா>க�
ேபாேவாமி)ேடா? இ�லா4 த>கைள ந"பிய, த>கேளாட இ<'த ம�கைள இ�ப4 சி>களவ.
ெகா)/ ம)ைணேய அழி�, அ>ெக இரா@வ��� Cபி6", சி>களவைன �4ேய�தி6"
பிரபாகர. ெகா�ல�ப�ட ந'தி�கட� ஏ& ப�க�தில இல>ைக ரா@வ" ெவ+றிAசி.ன"
அைம�பின" எ)ேடா? இ'த 14� எ/�க இ7வள� காலேம? இ'த 14ைவ தா>கேள
ப>க<கில இ<' ஓரய4யா �)ைட ெவ4A8 எ/�தி<�கலாேம? சன" த�பியி<�மி�ேள
இ�லா�4 Yைசேயாட க�ப�ேல ேபாL ந/�கட�ல ெவ�4A8 இ<�கலாேம?

“இ'திய. இரா@வ�டனா. ேமாதலி� வட�� ,கிழ�கி� 2 லAச" இ'திய� <�ேபா/
இர)டாயிர" ேபாராளிகேளா/தா. தைலவ<" தளபதிக	" இர)/ வ<ட" ேபா&�டன!
எ�ட�ப! G�ட1" ேவற” 

- ஏ. உ>கட ப�க" பிேறமதாசாவி)ட அரசா>கேம பி.��� இ<'தேத, உ>க	��
ைவ� ஆ6த ச�பைள ெசLத, மானி�பாயி� ைவ� ஆ6த�ட. எ�� வாைன உ>க	��
வி�4/ ேபான. இர)/ ப�க1" எதி&�� எதி& ந)ப. எ)/. இல நா. ந/நிைலைம
ஒ.றாக ேபாராட �ற�ப�ட இய�க>கைள தைட ெசL தமி$ ெப4யைள ெகா�ல அவ>க�
இ'தியாேவாட ெச'தா.க�. இல ந&ய. ட�கிலD ைச ெச�ேக�ைல. அவ. பிைழ����
யாேராட6" ேச<வா.. நி>க� இ'தியாவி)ட தைலய/ீ ேவ)டாெம)/ யா$பாண"
எ&Aச, 83கலவர�ைதேய ெதாட�கிய G�ட�ேதாட ெச'தB.க�. ஏ. hல>கா ஆ!மி கார.
ெஹலிேகா�ேட!ல ஆயத>க	" ஆ�க	" இற�கி உ>க	�� உதவ �ேலா�காைர 

அ4Aச மற' ேபாAேசா? அ�ப அவ>க� இ'தியாேவாட நி.டவ.கேள? ஆனா உ)ைமயா
ந/நிைலைமயா ெசா.னா நி>க� ம�கைள6" ேகைடயமா பாவி� அ4�க, அவ>க�
எ�லா" �லிெய)/ ம�கைள ஈவிர�கமி�லாம� ெகா�ல, அ உ>க	�� வாL�பா
ப�க�தில இ�ப உ>கேளாட இ<�கிற ம)ைடய. �Jவி)ட 8ேரஷு" �லி, �லிெய)/
ஒ< வளி�ப)ண தமி$நா�4ைல6" அJ�த" Gட அவ>க� வி�4�/ ேபா�டா>க�
நி>க� உ)ைமயா ந�லா�தா. அ4ப�டநி.க�. அவ>க� பல ேபா! க)டவ>க�.

1த� அ�பவ". அ�ப4ேய ஒJ>கா பிற�" இ<'தி<�கலாேம..உ>க	�� ஆ6த 
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இராஜிைவ ெகா�லேவ)/", 1Dலிைம ர�தேவ)/". உ>கட பிரAசைனேய ேவைறேய
உ>க	�� எ.னெவ)டா� இ�ப4ேய தனி�கா�/ ராஜாவாக, தனித!பா! நட�தேவ)/"

அ��பிற� நி>க� ெசா�ற எ�லா�திைல6" என��" உட.பா/ “ெவளி�பா!ைவ��
சி>க�வ! , �லிக� ேமாத�.ஆனா� உ�	��� உ)ைமயி� இதா.நட'த.” 

- நி>க	" அ�ப4தாேன. அவ>க� இ�ப ெவளிநா/கேளாட ேச' உ>கைள அ4�க. நி>க	"
பிேரமதாசாேவாட \�, ரணிேலாட \�, ஏ. பிற� இ'த மகி'தேவாைட6" \� ைவA8
ெகா/ வ'தநB>கலாேம? ஏ. 1'தி இ'தியாேவாைட6" ஆ6��காக \� ைவA8 85

அ_ராத�ர�தில அ4Aச மற'ேபாAேசா? உன�கான \*களால சன" தாேன ெச�த
உ>கைள�தாேன 1J உலக1" அ.கீக!8 இ<�கி)/ ெசா�றB>க�? ைவேகா, ெந/மாற.
சீமா., ேக�ட. விஜஜகா'�, ராமதா8 எ�லா<" இ<'தினேம? உடைன படேகறி வ'
எ.ன நட'த?

ஆனா� பா<>ேகா “கிளிெநாAசி வ B$Aசி��� பிற� இ'த 4 ஆ" க�ட� ேபா&� ெவ�ல
தைலவ<��ந.றாஅகேவ ெத&6".” 

- அ�ப ஏ. பா<>ேகா இ7வள� சன�ைத6" த.ேனாட ைவ�ெகா)/ ேச'த, பி4Aச
ெப4ய�, சன�ைத6" சாக4A8, மிAச சன�ைத6" உ/�த உ/�ேபாட 1�	�� க"பி�ேக6"
இரா@வ" க+பழி�� எ)/ எ�லா� ெகா/ைம6" ெசLய வி�/ த.ைர ம�சி மக�
ஏ. அவ>க	�� இைரயா ெகா/�தவ!? இைத ெகா=ச" விள�கமா ெசா�&.கேளா

“அ�ேபா ேகாட தைலவ!நிைன� இ<'தா� Gட, ஒ�48�டா. வழிேய மணலா3�ெகா
த�பி� ேபாL இ<�கலா". ஆனா� அெவ! ேபாகநிைன�க வி�ைல.” 

- ஏ. பா<>ேகா அவ! நிைன�ேக�ைல? நிைன�க ேநர" இ�ைலேயா? த�பி� ேபாகலா"
சி>களவ. ெதாட' இர� பகலா அ4�க அவ<�� ெதாட' நி�திைர இ�லாம� நட�க
ேபாAேசா?

“ேபாரா�ட" அழி�க� படவி�ைல.தைலவரா� ச/தியாக 14�கப�/, அ/�த க�ட���நக!�த�
ப�4<�கிற.” 

- ேபாரா�ட" அளி�க�படவி�ைல தா.. ஆனா அ எ.ன “ச/தியாக 14�கப�/, அ/�த
க�ட���நக!�த� ப�4<�கிற.” என�� ஒ)/" விள>ேக�ைல. எ'த� க�ட���
நக!�த�ப4<��? க�டட1" ஒ)/" இ�ைல நக�திர���, உ>கட தB!�க த&சன"
�)/ ேபா�/ அழிAசி�டா., சன�ைதயி�ேலா நரக�தி�� நக!�தி இ<�கி>க�. 

ஆனா அ பா<>ேகா உ>க)ைட ேபாரா�ட" மாதி&6" இ�லாம� இவ. ட�	D
ேபாரா�ட" மாதி&6" இ�லாம� � ம�க� எJAசிேயாட வ<" பா<>ேகா. அதாேன
கார! ெசா�லின". இ “14வ�ல; ெதாட�க" எ)/”. அேதாட இ�ப இ'த “�திய ஜனநாயக
கார<" ைவ�கிற ஒ< மா3ப�ட அரசியைல பா<>ேகா. ஆதலால இனி உ>கைட இ'த
தB!�கதனமான அரசிய�, இராஜத'திர" எ)ட ப"மா�ைத எ�லா" எ/�கா

“எ>க� தைலவனி. தB!�கத&சன" க)/நB>க� எ�லா" “வாL ” பிள��" கால" ெவ�
விைரவி� வ<"” 

- ஓ" ஓ" உ>கட தB!�கத&சன" “வாL ” பிள��" கால" ெவ�விைரவி� வ<" இ�ைல
வ'வி�/. வ' ஒ< வ<ஷமா ேபாக�ேபா�. அதாேன ஒ<நா	" அ/�தவனி�ட
சன�ைத ஒ< மிட3 த)ணி�� Gட “வாL” பிள�க வAசி�\>கேள? 

ஏ. உ>கைட இ'த G�டைம���� எ.ன நட'த? அைத6" ேநர" இ!<�ேக�க ெகா=ச"
விள�கமா ெசா�*>ேகா. 

அேதாட 1'தி ேராகி, ேராகிஎ)/ எ�லாைர6" ேபா�4>கேள. இ�ப G�டைம�பில
ேராகி? 

சகலகலாவ)ண. ெபா�ட! எ>ைக இ<�கிறா!? 

ஜா!` மாDட!, தயா மாDட!, உலக" 8�திய பால�மா< இைவெய�லா" எ.ன ெசLயின"
அச&, தைலவ<��" மதிவதனி��" பி�ைள வயி�தில இ<�ேக�க Gட இ<' கலியாண"
ெசL=8 ைவA8 ேபா�ேடா எ�லா" எ/�த பிற� உ>க� எ�லா<��" தைலவரான
ெசLயிறா!? அ�ப அவ! ெபா<�பில இ<'த நி>க� எ�லா<" ெகா/�த காெச�லா"
அவ+ைற ெபய&ல கன க�ப*க�, வியாபார", ேதா�ட>க� எ�லா" இ<'ததாேம எ�லா"
நட'த.
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“வி/தைல��லிக	டனான ேபா&� ெவ+றி ெப+றத. அைடயாளமாக, பிரபாகர. ெகா�ல�ப�ட
ந'தி�கட� ஏ& அ<ேக இல>ைக ரா@வ" ெவ+றிAசி.ன" அைம� வ<கிற” 

“இ3தி�க�ட ேபா! நைடெப+ற ���4யி<�பி� ஒ< ெவ+றிAசி.ன" ஏ+கனேவ 

நி3வ�ப�/�ள. அதி�, ேபா&� ப>ேக+ற ரா@வ� பைட�பி&�களி. ெபய!க� 

ெச�க�ப�/�ளன.” 

“இத+கிைடேய, ேபா! 14வைட' ஓரா)/ ஆகி6", இ3தி�க�ட ேபா! நைடெப+ற
இ.�" அல>ேகாலமாக கா�சி அளி�பதாக தகவ�க� ெத&வி�கி.றன. �றி�பாக, 

ெவ�ளி1�ளிவாL�கா�, ந'தி�கட� உ�ளி�ட ப�திகளி�, 10 ஆயிர" ேமா�டா! ைச�கி�க	"
ஆயிர" ைச�கி�க	" அனாைதயாக கிட�கி.றன. இைவ வி/தைல��லிக	��", 

தமிழ!க	��" ெசா'தமானைவ ஆ�".” 

“தமிழ!க� வசி� வ'த �4ைச வ B/க	", கா.கிN� வ B/க	" இ4' கிட�கி.றன
பய.ப/�திய �)/ ைள�காத லா&க�, ஜB�க� ஆகியைவ6" ேபா&.ேபா தா�க�ப�/
ேசதமைட'த நிைலயி� காண�ப/கி.றன.” 

“1�ைல�தB� கட� ப�தியி� ேவ3 ப�திகைள ேச!'த மீனவ!கைள �4ேய+3வ
இல>ைக அர8 ப&சீலி� வ<கிற. இத+காக இல>ைக ம'தி& மி�ராL ெப!னா)ேடா
ேந&� ெச.3 ஆL� ெசLதா!.” 

“அனாைதயாக 35 ஆயிர" வாகன>க�”

அ)ேணL THOTTA, ேமேல இ<�கிற ெசLதி�� எ.ன ெசா�றி>க�?

தைலவ<"..தளபதிக	" த>க� 14வி� ெதளிவாLதா. இ<'தைவ எ)ேடா? இ�லா�4
இதா. அ/�த க�ட���நக!�த� ப�4<�கிற எ)ேடா? இ�லா�4 தைலவனி.
தB!�கத&சன" க)/ நா>க� எ�லா" “வாL ” பிள��" கால" ெவ� , ெவ� விைரவி�
வ'தி�/ேத)ேடா?

அ)ேணL THOTTA, இ'த ெவ� ைச/ ஒ< “மா+3 அரசிய*�கான உைரயாட� ெவளி
வAசி&�கின". ஆனப4யால இனிேம� நி>க� இ'த ட��/க	�ெக�லா" பதி� எJேத�க
உ>க	�� ஒ< தனி ெவ� ைசயி�ைட (blog) ெதாட�கி எJ>க�. இ>ைக நி>க� இகைள
நா>க	" எ>க)ட ேநர�ைத வ Bண4A8, ெவ� ைச/ நட�திரவ.ர இட�ைத6" வ Bண4A8
இைத அ�ேட� ப)ற ேநர�தி6" வ Bண4A8. இ ேதைவதாேன?

“ெமனி�பா!" ேக"பி*", அ<ணாசல" ேக"பி*"தா. இ.�" என ெப+ேறா<"
இ<�கின".நB! என�� கைத ெசா�லேத6".” Posted on 03/07/2010 at 7:51 pm 

- இ�ப�தா. பா�த. உ>கைட ெப+ேறா<" , உற�க	" ெமனி�பா!" ேக"பி*", அ<ணாசல"
ேக"பி*" இ<�கின" எ)/. அ�� எ.�ைடய அ�தாப>க�. உ>க	���� அ�ப4
எ.�ைடய உற�க� �)ட4ப�/ இற'ேத உ�ளன!. அவ!களி. �/"ப�தாேர அவ!களி.
எ/� தகன" ெசLய 14யாத நிைல. ஆனா இ�� எ�லா" யா! பா<>ேகா காரண"
“எ>க� தைலவனி. தB!�கத&சன" க)/நB>க� எ�லா" “வாL ” பிள��" கால" ெவ�
விைரவி� வ<"” எ)/ ெசா�ல�ேபா&.கேளா? இ�லா4 “தைலவ<"..தளபதிக	"
14வி� ெதளிவாLதா. இ<'தைவ” எ)ேடா? இ�லா�4 “ெவளி�பா!ைவ�� எ.னேவா
சி>க�வ! , �லிக� ேமாத�.ஆனா� உ�	��� உ)ைமயி� இதா.நட'த.” எ)/
�லி6" சி>களவ�" ேச' தமிழைன இ'த நிைல�� ெகா)/ வ'த எ)/ 

ெசா�ல�ேபா&.கேளா? ஆனா உ>கட �/"ப1" ேச��தாேன? 

ஆனா அ)ைண THOTTA இ>ைக 8"மா வித)டாவாத��� “ெமனி�பா!" ேக"பி*"
ேக"பி*"தா. இ.�" என ெப+ேறா<" , உற�க	" இ<�கின".நB! என�� கைத
ெசா�லேத6"” அ�ப4 ம�/" எJதாைத6>ேகா.அ கைடசியில உ>க� �/"ப��ேக
ெசL6" ேராக" ஆகி வி/", இ)ைட�� ம+றவ+ைற பி�ைளகைள பி4�த பிரபாகர���
நட'தெத)/ பா�தB>க� தாேன. உ�ெகாைலயில பிரசி�த" ெப+ற �ெளா� தைலவைர
ேபா�ட? அெவ)ைட ஆ�க�தாேன. உ�தர�தில ஒ.ப ேபைர 8�/ க�4 ெதா>க
h�� எ.ன நட'த? �லி6" கயி3 க�4 �ைகயில ேதா�ட�ைக இJ�த. ஆன ப4யா
அ)ைண தி<"ப�" ெசா�ற. வித)டாவாத��� எJதாைத6>ேகா. எ>கைட ேநர�ைத6"
உ>கைட ேநர�ைத6" வ Bணா�காைத6>ேகா. நா�" இ)ைட���தா. g� நா� உ>கைட
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Naren

THOTTA

ெசLதிைய வாசிA8 எ.ைன எJத வAசி4.க�. உ>கைள ேபால ெசா'த� க"�Q�ட!
ெடLலி நிQD பா� எJதி�ெகா)/ இ<�க14யா. �ள BD. வண�க" அ)ைண.

Posted on 03/08/2010 at 10:06 pm 

மணிய)ைண!… 30 வ<டமாL உ>கட தைலவ! தமி$ம�களி. பண�ைத6"
இர�த�ைத6" ெகா�ைளய4A8 உறி=சிA �4Aசைத தவிர அவ! த.�ைடய
ம�க	�� ெசLத ஏதாவ ஓ! ந.ைமைய விள�க 146மா எ.3 ேக�டா�
அத+� உ<�ப4யான ஒ< பதி� ெசா�ல வ�கி�லாத இ'த ஒ�/)ணிக	��
இ7வள� ெப&ய விள�கம ேதைவயா?. தவிர த.�ைடய ம�க� ம�க�
ெசா�*" இ'த ப>க! தைலவ. த.�ைடய ம�க� 1.பாக எ.றாவ
ஒ<தடைவயாவ ேதா.றியி<�கி.றாரா?… ப>க!தவைளயாகேவ
1J" கிட' ேபா�/ எ>கைள ேவ3 கிண� தவைளெய.3 கி)ட�
அ4��க�. கா�/�G�ட>க�.

Posted on 03/09/2010 at 8:53 am 

அLயா மணிய" ” ம�நBதிAேசாழனி�ட ” மா/ மணி அ4A8 நBதி ேக�ட
இ7வள� இன�ப+3, ெமாழி�ப+3, ம) ப+3, ஊ!�ப+3 ( இ.�"
ப+3 வி/ப�டா� ம.னி�க�") இ<�கிறநB!, ம�கைள ஒ.3 திர�4
ேபாL தைலவ&�டநBதி ேக�4<�கலா"தாேன( ேக�டா ..எ>க..உயிேராட
எ)/ ேக�பிய�….ச1தாய அ�கைற உ�ளைவய�,நிைறய ப+3 உ�ளநB!
விட� தயாராLதா. இ<�க@மLயா) 

ேவா�ட!ெஜ+, மி.ன�, பலேவகஜ, ச�ெஜய,ெஜLசி��3 எ)/ எ�லாA
சம&*" தைலவ! ெவ)/,ெவ+றிைய த>க�தா"பாள�தில ைவA8�
தர,நB>க	" ேநாகாம� “ெநா>�” தி)/ ேபா�/ , இ)ைட�� தைலவ!
1�ளிவாL�காலி� ேதா+3� ேபானா! எ)ட�டேன, ஏ. அ)ேண
வான���" , Tமி��" �	றிய�. 

தைலவ! தமி$ இன�ைத தவி�க வி�ட ேராகி, பாவி எ)/றிய�, அ�ப
எ�லாள. யா! அ)ேண.அ)ைட�ேக அெவ! �டைக1� ேவாட
“\லா�” தாேன அ�ராத�ர1" ேபாAேச அ)ேண.ஏ. இ>காேலந"ம
ச>கிலிய�", ப)டாரவ.னிய�" , மரண���� பய' , மான�ைத
ெவ�ைளயேராட “\�” ேபா�4<�க ேவ@" எ)/ ெசா�ல வாறியேளா
இெவ!க� எ�லா" உயிைரவிட, மான" ெப& எ)/ வா$'தவ!க�
தைலவ<" இேத பர"பைரயி� தா. அ)ேண வ'தவ!. 

உ>க	�� தமிழBழ" ேவ@" , ஆனா� உயி! ேபாக� Gடா,8க" 

ெகட�Gடா,ெசா� அழிய� Gடா எ)டா�நா>க� எ.ன அ)ேண
ப)ண.ம'திர�தா� மா>காL �/>கிற எ)/நிைனAசியேளா, தமிழBழ"
ெப3வ எ)டா�. 

அ)ேண “க�ெலன� பா�தா� கட��ெத&யா,”கட�� எ)/ பா�தா�
ெலன� ெத&யாெத)ேண. இேவ உ>கட ெமாழியில ெசா�ல ேவ@"
க�ைல� க)டா�நாைய� காண",நாைய� க)டா� க�ைல� காண"
ெசா�*ற அ)ேண. 

நா>க� எ�லா" “�லிகளி. ேபாரா�ட�ைத , தமிழ&. ேபாரா ��டமாL�தா.
பா�தனா>க�. ஆனா�நB>க� எ�லா" ” தமிழ&. ேபாரா�ட�ைத, �லிகளி.
ேபாரா�டமL�தா. பா�தி�4ய�.�லிகைள ேதா�க4�கிேரா" 

எ)/ ,ந�கிநாவிழ', சி�கிA சீரழி' ,தமிழ&. ேபாரா�ட�ைத நாற4A8
கடசியிலநB>க� தா. எ>கைளந/�ெத<வில வி�/�4ய� அ)ேண
தைலவ<", Gட இ<'தக	" வி�/� ேபாக,ந"பினக	" �ழிபறி�க
ப�க", இ.�ெமா< ப�க" சிறி ல>க. ஆ!மிய� பா�க@", எ�ட�ப!கைள
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சமாளி�க@"( ஒ)டா, ெர) டா, ய�பா),இ��ந/வில இ'திய. ” 

சி� விைளயா�/க� ேவற, இ�ப4 எ�லா�ைத6" சமாளிA8தா. 

ேபாரா���ைத இ'தள��� வள�தவ!.நB>க� 35 லAச" சன� G�ட1"
வைகயாL, சாதி, சமய, பிரேதசவாதமாL பி&' கிட�க,உ>கைள எ�லா"
ஒ.றா�கி, சா!�D-அ.ரனி சிற��� பைடயணி,ெஜய'த. பைடயணி
பைட அணி, கி�/ பரீ>கி� பைட அணி எ)/ தர� பைடயணிைய6"
கட� பைட, விமான� பைட, க<"�லி பைட அணி எ)/ எ�லா�ைத6"
வ.னி ப>க<���ேள இ<'தா. அ)ேண ெசLதவ!. 

அ)ேண மணிய)ேண, வ.னி��ள" வா. பா6" ெபா	, எதி!�
ஆயிர" மீ. பா6" அ)ேண; ஆனா�” ஒ.ேறா அ�ல ெர)/ ” மீ.
அ)ேண அ'த வா. க�ைடமீறி �ள�தில ேபாL வி	".அ'த ஒ< மீைன
தா. அ)ேண எ>கட தைலவ<",நB>க� “\�” எ)/ ெசா�*ற ” 

இராஜத'திர�ைத�” பாவி�இ�தனி வ<சமாL ேபாைரநட�தினவ! 

அ)ேண:தைலவ&. கா� C8��"நB>க� எ�லா" சம. இ�ைல அ)ேண
தைலவ<" , தளபதிக	" எ.ன 14ைவநிைனAசைவேயா, அ'த 14வில
உ3தியாLதா.நி)டைவ.ஆயிர�கண�கி� காய" ப�ட ேபாரளிக�
�/"ப>க�, வி/தைல�காேவ கடசிவைர உைழ�தவ!க�,அ வ!கள
�/"ப>க�, உற�க�, வி8வாசிக�, கடசிவைர �லிகெளாேட வ'த ம�க�
ஊனம+ற ேபாரளிக� எ)/ எ�லைர6" வி�/, தைலவ! கா�/���
பிைழ�க , தைலவ! ஒ)/" உ"ைம ேபால இ�ைல மணிய".எ'த ம�க	�காக�
ேபாரா4னாேரா, அ'த ம�க	�காேவ அெவ! கடசி வைர6" 

கள�தி�நி.றா!.தைலவ! ேமத� பிரபாகரைன ேராகி எ)/நB<" ,

ைர6" தB!மானி�க 14யா.அேத ேபாலா அெவைர மாவ Bர. எ)/நா�"
தB!மானி�க 14யாெத)ேண.ஆனா� அெவைர எ" ம�க� எ�பேவா
எ)/ தB!மானிAசதாேலதா., 35 இலAச" ம�க� G�ட�திலி<' 35 

மாவ Bர!கைள அெவ<�� �/�தைவய)ேண: 

அ)ேண என�� உ< ஆ4 ,�ைழ அ4�கிறைத வி�/, உ<�ப4யாL
ேபாரா�ட�� உதவி ெசLயிற வழிைய� பா<>ேகா)ேண. 

உ>க “திேய�ட&ல”க�த"ேமனனி. “வி)ைண�தா)4 வ<வாயா
ெவ+&கரமாL ஓ/தா", ேபாL பா��/, �1த��ேகா இ�லா�4
�>�ம��ேகா விம!சன" எJ>ேகா அ)ேண “ந�கி நாவிழ'த”நB>க�
எ�லா" எ>க� தைலவைன6", �லிகைள6" விம!சி�க எ'த அ<கைத6"
இ�ைல அ)ேண உ>க	��. 

ேதா�டா(ேஜ!மனி)

Posted on 03/09/2010 at 10:17 am 

ஐயா “ேதா�டா” கா�டாேன பைழய கால� கிழ�/ 

மாதி& ெசா.னைதேய தி<"பத தி<"ப ெசா�லி எ>கைள6"
உ>க கால� “வ>க!” தவைளயா மா�ற 1ய+சிைய
ைகவி�/ வி�/ 14'தா� நB<" வ>கைர வி�/ ெவளிேய
1ய+சி ெசL6". இ�ேபாதா. ெவ�ைள� ெகா4ைய
உ>க “வ>க! தவைள” வழிகா�4யி<�கி.றாேர?…வானர>க�
நB>க	" பி.னாேல C�கி ெகா)/ ேபாகேவ)யதாேன
ஆமா!!! ச>கிலிய. -ப)டாரவ.னிய.- எ�லாள.
ப+றிெய�லா" கயி3 வி�4<�கிறB>க?…சா!!!! 

அவ>கெள�லா" ெவ�ைள� ெகா4 C�காத உ�தம!க�
தவிர கால" Tரா வ>க<���ேள கிட'த தவைளக	"
இ�ைல!!! வி�டா� அ.ைன “ெதேரசா�"” எ>கட 

தைல&�டதா. ப4Aசவ! எ.3 ெசா.னா*" ெசா�*வ B>க
ேபாலி<�ேக!! பா!� சா!!!… இவைர��" உ>ைள
ேகாவண�ேதாடயாவ வி�/ ைவ�தா. இ�ப4ேய
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ேபான B>க…… உ>க அைத6" உ<வி 
அ���ேளயி<�கிறைத6" உ<வி�ேபா/வா..

Posted on 03/10/2010 at 7:27 pm 

.நேர. நB>க� 30 வ<சமாL, �லிக�
இய�க>கைள அழிAசா!க�, அவிAசா!க�
எ)/- 1�கி , ஓலமி/றிய� , அ 

கால� ேற4ேயாவா"….கீ….கீ..கீ

இனிஒ< இைணய�தள�தி�´ … , ேபாL
உைழA8 �/"ப�ைத� பா��ற வழிைய�

Posted on 03/09/2010 at 12:36 pm 

ேதா�டா ேஜ!மனியி� ெபாலிசாரா� பி4ப�ட உ>கைட
பறி��" 

பைடைய� 

ப+& எதா7 ெசா�*>ேகாவ.. 

உ>களி�ைட 1�பைட இ<'ததா��Gறி� 

த"ப�ட" அ4�� கா@". என��� ெத&ய இ<'�
1) பண" பறி��" பைட (2) பி�ைளபி4��" பைட (3) 

ெகாைலகார�பைட.

�லி��" வி/தலைல எ.�" ெசா�லி+�" எ.ன
ைர

Posted on 03/09/2010 at 8:14 pm 

ேதா�டா பாவ" எ�ேலா<மா� அ7&ட" ஏ. வ"����
ேபாவா.. 

அவ<��" 

சாதார) ம�க� ேபால தைல7!,,�லிக�, �மிழBழ", 

எ.3 உ8�ேப�த�ப�ட7!தாேன. உல��ைத ஏமா+&
பண" எ>ேக எ.3 ேக�/ 

8விசிைல 

க�. எ/�� ெகா/�தைவ எ�லா" கJ�திைல �யி3
நி�கின". ப)�ைதA 8<�4யைவ உல�� தமி$! 

ேபரைவெயனA 

ெசா�லி �லி�� ப8�ேதா� ேபா�தி ைவAசி<�கின"
வ.னி�ேக தமிழBழ 

அர8 கா�4 14' இ�ப �ல�தி� கா�ட� ேபாகின"
தைலவ! இ<�கிறாரா இ�ைலயா எ.ப ஒ< ப�க"
ேதா�டாவி+� நா>க� தா. 

ஆ3த� G+ ேவ)/". ைர
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Posted on 03/11/2010 at 12:09 am 

அ)ேண “ந�கி நாவிழ'த”நB>க� எ�லா" எ>க� 

தைலவைன6", �லிகைள6" விம!சி�க எ'த அ<கைத6"
இ�ைல அ)ேண உ>க	��. 

ேதா�டா(ேஜ!மனி)

ேதா�டா அதிக" வா!�ைத பிரேயாக" ேவ)டா" சி>கள
இரா@வ�தி. ச�பா� காைலந�கிய �லி�தைலக	"

Posted on 03/08/2010 at 7:13 pm 

த"பி ேதா�டா, தமிழ!கைள ஒ< 5 வ<டமாவ நி.மதியாக வாழவி/. ப4�காதவ���"
அறிவி<��" ………! உ. தைலவ. உயி<ட. இ<�கிறா., வர�/"""", உ.ைன�ேபா�
அறிவி<��" ………… எ.னெசLயேபாகி.றா.??? அLயாைவ ெதாடரவி/. 14� ெத&6"
ஆர"ப" ஓரள� ெத&'தா� தவ3கைள ச&ெசLயலா". சி>களவ�ட. ந)பனாக.(14'தா�
உ.ைன�ேபா� ……….

Posted on 03/09/2010 at 7:57 am 

கட�� ,ORAAN கால�தா� மற�க�ப�ட பல! உ�ளன!, பாகா�� ேபரைவ கிழ�கி� இய>கிய
ேபால நாகபைட, ஈDர.�3� என இ< �J�க� 1983யி� இய>கிய பி.ன! இ< �J�க�
�லிகேளா/இைண'ெகா)டன!

Posted on 03/09/2010 at 8:55 am 

இ'த ப�க�தால ேபா�"ேபா ஒ< கிண���� ஒேர ச�தமாக இ<'த .எ�4�பா!�தா�
கிண+3�தவைளக�. 

எ�லா<��" ஒ<வ!தா. ைமய" அ பிரபாகர.. சில<�� அவ! ெப&யவ!.உ&யவ!
அவ! ெவ3���� உ&யவ!. 
ஒ< தவள��" உலக�ைத ெத&யவி�ைல.எ.னநட�� எ.3 �&யாமலேய  ச�த"
பலமாயி<�கிற. 

40000 ேபாராளிக� 100000 சன" ெச�" ��தி வராத இன". 

ஈன இன" இ.�" இ<Z3 வ<ட��� அ4ைமயாக�தா. இ<��". 

அ�� பிற� இ<�கா இ'த இன".

Posted on 03/09/2010 at 6:29 pm 

எடத"பி ேதா�டா!!.. எ>கடேமத� Y&ய. உயிேராட “இ<��தா? இ�ைலயா? ” நா�"
பலேப&ட" விசா&A8 “ஆ" அ�ல இ�ைல” எ.3 ஒேர ெசா�லி� பதி� ெசா�லA 

நா. எைதேயா ேக�க அவ>க� ஏேதேதா பி�தலா�ட� கைதெய�லா" ெசா�*றா>க�
உ)ைமையA ெசா�*ராசா!.. இ<�கிறாரா? இ�ைலயா?.. – ஹி!..ஹி!..ஹி!…இதிேல 

ெய.னெவ.றா�…. நB! இ<�கிறா! எ.3 ெசா.னா*" க�ெலறிேவா" இ�ைலெய.3
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THOTTA

Naren

ெசா.னா*" க�ெறிேவா". இ<�கிறா! எ.3 ெசா.னா� ஏ.இ<�கிறா! எ.3 ேக�/
க�ெலறிேவா"; இ�ைலெய.றா� ஏனி�ைலெய.3" ேக�/ க�ெலறிேவா". – பி.ேன
இ<�காதா!!!.. ஒ< ேலா/ க�ைல வா>கி ைவ�� ெகா)/ 1�ைல�தBவிேல ெகா)/
வ>கைர� க�4 அதிேல தவைளகைள வி�/.. �/"ப�ேதா/ G�4�ெகா)/ேபாL ப�க�திேல
இ<�கிற “8வி"மி>T�” இ� �ளி�பா�டவா 146"?.. "..".."!! ெசா�ல மற'�ேடேன
தவைளக	�� ஒ< கால" வ'தா� “த�ெவ�4க	��"” ஒ< கால" வ<மா"!!.. – 

சா!!!!! “ெரா"ப எேமாச. ஆகிடாதB>ேகா” எேமாச. ஆகினா� க<���)ைட ஞாபக�தி�
க.ேறா� ப)@>ேகா!!

Posted on 03/11/2010 at 7:17 am 

நேர. , தைலவ! ” ஒ+ைற� காலி� நி)/ ,தவ" ெசL” சிவனி�ட எ.ன
சாகாவர"” ெப+றவேரா இ'த ம)ணி� மரணேம இ�லாம� வா$வத+�

பகவா. சிறிவிD@வி. ப�தாவ அவதாரேமா “த��" ெசLயாம�
விடாம� ” ம�கைழ எ�லா" வழிநட�வத+�.

இைவ இர)/" இ�லாவி�டா*", தைலவ! உ"ைமவிட , எ.ைனவிட
ஒ�/ெமா�த தமிழைர விட உய!'த ப)�கைள6ைடயவரா6", தமிைழ6"
தமி$ ம)ைண6"ேநசி�கி.ற ஒ<ந�ல தைலவனாக�", ம)ைண6"
ம�கைழ6" பாகா�கி.ற ஒ<ந�ல பாகாவலனா6" தா. எ�ெபா"
இ<�கிறா!. 

தைலவ! இ<�கிறாேரா இ�ைலேயா எ)/ ேக�கி.றநB!, 1த�ெல
ேக�வி��" , “க)ணா� க)ேட. எ)/ ” , நB! ” காணாம� ேபாகாம�
ெசா�*" ” , பிற�நா. உ"1ைடய ேக�வி�� ச&யான பதிைலA ெசா�*ேற.
உயி&ன" எ�லா" 8வாசி�கிற" , ஆனா�” கா+ைற” எ>காA8" க)\ேரா
அைச6 , கிைள ஆ/, அைல அ4��, அ�ப கா+3 இ<�கதாேன
எ)/, ெசா�ல வாறBேரா.. 

கட�ைளநB<" காணவி�ைல ,நா�" காணவி�ைல , யா<" காணவி�ைல
அ�காக கட�ேள இ�ைல எ)/ ெசா�ல வாறBேரா 

அ�ப4ேய ேபாகிற ேபா�கி�,மி.சார�ைத க)ணாேல காணவி�ைலேய
ேபா�/, மி.சார�க"பியில ைகையைவA8 உ3தி�ப/�த� பா�க�ேபாறBேரா
எ.ன , பதி� ேதட கDடமாL இ<�ேகா.உ)ைமைய ேத/வ" ,அறிவ"
அ7வள� இல�வான எ)/நிைன�தBேரா..? இ'த�ேக�வி�ெக�லா"
க)ணாேல க)/ உ3தி�ப/�தி வா<",நா�"…..உலக�தமிழின�தி.
ஒேரதைலவ. Y&ய�ேதவ. இ<�கிறாேரா ,இ�ைலேயா எ)/ பதி�
ெசா�*ற..

Posted on 03/11/2010 at 9:07 am 

இ<�கிறரா/ இ�ைலயா? ஆமா/ இ�ைலயா?… ேதா�டாெவ.3
ெபயைர ைவ�� ெகா)/ �)ணா�� கைத 

ெசா�லி�ெகா)4<�கி.றB!?… மி.சார"-கா+3-நB!
இெத�லா" எ>க	��" ெத&6" நா. ேக�ட இ<�கிறாரா
இ�ைலயா? தி<"ப�" ேக�கி.ேற.?.. அ'த!… அ
இ<��தா இ�ைலயா?..

Posted on 03/14/2010 at 7:08 am 
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Santiago 

Bernabeu

thurai

Sivakumaran

Naren

Sivakumaran

Naren

No doubt man he is no more. he kicked the backet on 

18-05-2009. ippo santhosama Nren and thurai? 

allathu unkalukkum death certificat kaaddanuma ?

Posted on 03/11/2010 at 12:46 pm 

தமிழBழ" இ�ைல. �லிக� இ�ைல, வி/தைல� ேபா!
இனி எத+�

எ.ன�தி+�, யா<��, யா! தலவ!? தமிழ. 

ஒ7ெவா<வனி+�" அவனவேன தைலவ.. ைர

Posted on 03/10/2010 at 2:26 am 

நேர., நB>க� தமிழBழ ேதசிய வி/தைல� ேபாரா�ட�ைத ஆத&�கிறB!களா? தமிழBழ ம�க�
வி/தைலயைடவா!க� எ.3 ந"�கிறB!களா? இத+� பதிலறிய ஆவலாக��ேள..

Posted on 03/10/2010 at 8:53 am 

வ.னி ம�களாகிய நா" பிரபாரகர. எ�" மிக� ெகா4ய ெகாைலகார�
�"பலிடமி<' வி/தைல ெப+3�ேளா". எனி�" இவைரயி! மேனாNதியான
தா�க�திலி<' வி/தைலெபற14யவி�ைல விைரவி� இவ+றிலி<'"
வி/தைல ெப+3 8�தமான 8த'திர�கா+ைற 8வாசி�ேபா"?.. ஆமா
இ.னாசார!!!…. தமிமீழ" எ.றா�?

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

இ'த பதிைல�தா. எதி!பா!�ேத..

Posted on 03/10/2010 at 11:38 am 

2009 ேம 18 இ� நா"’ 8த'திர" ெப+3வி�ேடா". எ>க	��
இேவ ேபா". நா. ேக�வி�ப�டவைரயி� “யா$
ேமலாதி�க ேமதாவிக	���தா. 8த'திர" இ�ைலெய.3
ேக�வி�ப�ேட. ேவ)/மானா� அவ!கேள த>க�
பி�ைளகைள பறி ெகா/� த>க� 8த'திர�ைத 

ெப+3�ெகா�ள�/". வ.னி ம�கைளேயா அ�ல
பி�ைளகைளேயா பய.ப/�தி தா>க� 8த'திர" ெப+3�
ெகா�ள நிைன��" ;ேதவி�தன>க	�� நா>க�
உயிைரவிட�தயா&�ைல. ஹி!..ஹி!…ஹி!.. இதிேல
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ச4�

அச	

Naren

Sivakumaran

எ.ெனெவ.றா� வ.னி1J�க இழ�வ B/ நட�க தா>க�
“கிறி�ெக� மA” நடா�றா�களா". கிறி�ெக+மA. எனேவ
ேபா.ற ஈன�தனமான ெசய�கைள ெசL நB>க�தா.
8த'திர�ைத பறிெகா/� வி�\!க� எனேவ அதைன
ேக�/ வா>கி� ெகா�	>க� எ>கைள வி�/ வி/>க�

Posted on 03/10/2010 at 4:46 pm 

இனி ��ைல�தி.ேறா �)ணா�ைக�
தி.ேறா… �J�ைக ேபாட..8த'திர"

Posted on 03/10/2010 at 5:24 pm 

நேர.

இ>� பிரேதசவாத�ைத கி)ட நB! 

நிைறயேவ 1�கி�ெகா)4<�கிறB!
ெகா=ச"_@�கமாL ெசLேயா@"
பா<" அதிகமாL 1�கி உ" ;ல'தா.
அசி>கமாL ெத&6.

Posted on 03/10/2010 at 6:16 pm

உ>கைள� ேபா.ற
ேமதாவிகளிடமி<'
நா>க� த�ப 

ேவ)/ெம.றா�
பிரேதச வாத�ைத 

1.ைவ�ேபா".. 

ஆமா)டா 

பிரேதசவாத"தா.
அ�ெக.ன இ�ேபா

Posted on 03/10/2010 at 8:56 pm 

உ>கைள யா! உயிைர விட ெசா.ன
உ>க	�� யா<" ெசா�லவி�ைலயா
வ.னியி� இ<�ேபா&� 

ெப<"பாேலாேனா! T!வ Bக" யா$�பாண"
எ.பைத. அ ச&, 

இைவெய�லாவ+ைற6" ேக�வி�ப�/
அறி6" நிைலயி� தாேன இ<�கிறB!க�
நB>க� ேம 18 இ� 8த'திர" அைட'ததாக
ெத&வி�கிறB!க�. மகி$Aசி தா.. ஒ<
ேக�வி, வ.னியி� வைத 1காமி�
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aruna

thurai

இ<��" ம�களி. 8த'திர�ைத எ�ெபாJ
ெகா/�க�ேபாகிறB!க�. எ>ேக கிறி�ெக�
ம�A நட'தெத.பைத ெசா�வ B!களா
தமி$ எJகிறB!க�. ந�ல பயி+சி. 
ெதாட!' பயி+சி ெசL6>க�. அ.ைன
தமி$ மகி$�3வா�. சிறி ெபா3>க�
தமி$ மீ" பாL' விடாதB!க�. நB>க�
தமிழBழ வி/தைலைய இ�ப4 

ெவ3�கிறB!க�. அஹி"ைச வழியி�
ேபாரா4 வி/தைல ெப+றா� Gட 

உ>க	�� பி4�கா ேபா� இ<�கிற
நB>க� வி<"பிேயா வி<"பாமேலா
தமிழBழ" வி/தைல அைட6". �லிெய.3
பாயாதB!க�. நா. �லி6ம�ல கJ�ம�ல
தமிழைன6" தமிழBழ�ைத6" ேநசி�கிற
தமிழ.. நB>க� உ)ைமயான 

தமிழனானா� உ>கைள6" ேநசி�ேப.

Posted on 03/11/2010 at 5:34 am

உ>கள பதிலி� இ<'
ெத&கி.ற நB>க�
யதா!த��� 

எதிரானவ! எ.ப
ெச�வா என� ெதாட>கி
பல<" இ'த அகி"ைச
வாதிக� தா.. இவ!க�
வி�ட வழிதா. இ.3
இ�ப4…….. 

காகித� �லியாக 

இ<�பைத வி�/ 

ம�களி. இ.ைறய
ேதைவக	�� �ர�
ெகா/>க�. ஒ< 

பய>கரததி� இ<'
மீ)/�ளா!க�. �ல"
ெபய!வி� இ<'
ெகா)/ தமழBழ"…

Posted on 03/11/2010 at 12:41 pm

தமிழைன6", 

தமிழBழ�ைத6" 

ேநசி�பதாக�தா. 

�ல�தி� வாJ" தமிழ!
அைனவ<" 

G3கி.றா!க�. கட�
கட'த �மிழBழ அரசி+�
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mamani

Naren

அ�மதி6" ெகா/�
வி�டா!க�.

ஆனா� ப�க� 

வ B�4ைல ஒ< தமிழனி.
இ.ப .ப>களிைல
க�' ெகா�Jவைத
விட நா�/�� நாேட
தமிழைன� ேத4 

ஒ/கி.றா!க�. 

எ�ேலா<" தமிழெர.ற
எ)ண" எ�ேபா 

வ<"?.அத. பி.ன!
தமிழBழ" 

வி/தைல ப+&� 

ேபசலா". 

ைர

Posted on 03/11/2010 at 12:02 am 

நேர. வ.னிமக. எ.பைத ந"ப 

14யவி�ைல .நா. 70-82 வைர வ.னியி�
வசி�தவ. அ�ேபா யா$ அக+3 ச>க"
ஒ.3 வ.னி ப�தியி� ெசய+ப�ட
வ.னிைய T!வ Bகமாக ெகா)டவ!க�
யா<" உ3�பின!களாக இ<�கவி�ைல
ஒ< தைல1ைற 1. யாழிலி<'
�4ேயறியவ!கேள. ெஜ!ம. 

ெஜ!மானிய<�ேக எ.3 ெகா�க&�த
Hகி�ல! ஒ< ஒD&ய.. விைச�பலைகயி�
ெக�ட வா!�ைத அ4�பத+� யா<��"
அதிகேநர" எ/�கா. இனிெயா< வ!�தக
அ�ல ெபாJ ேபா�� தளம�ல.

Posted on 03/11/2010 at 3:17 pm

மாமணிய)ைண!… 

எ>க	��� எ�"
ேவ)டா" எ.3 

நிைன�கி.ேற.. 

இ<'தா*" ஒ< சி.ன
விள�க". பா�கிDதா.
இ'திய விலி<'தா.
ெச.ற. 

பா�கிDதானி� 

இ<�பவ!க� 

இ'திய!களா?. 

பா�கிDதானியரா?.. 

நB>க� ெசா�*ற
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எ�ப4யி<��ெத.றா�
ம.ேமாக.சி> 

பா�கிDதானி� பிற'தா!
அதனா� அவ! ஒ<
பா�கிDதானிய! எ.3
ஒ< பா�கிDதா.கரா.
�ழ'ைத�தனமாL
ேப8றமாதி&யி�ேல
….ஏதாவ �&=8தா
சா!!!?… ெகா=ச"
ெபா3>ேகா 

சா!!!..உ>க	�� 

விள�க" ெசா�ல வ'
என�ேக எ�லா" 

�ள"பி�/. இ�ேபா
ஐேரா�பிய 

நா/களிலி<'ேபானவ.
அெம&�க நா�4�
�4ேயறிய 

ெவ�ைள�கார.. 

அத+காக அெம&�க.
எ�லா" ஐேரா�பியனா
… 

இ7வள�" ஏ. சா!
பல ஆயிர" 

ஆ)/க	�� 1.�
தமிழக�தி. 

நில�பர�ேபா/ 

ேச!'தி<'தாக 

Gற�ப/வேத இல>ைக
எ.ற தB�. பி.ன! 

கட�ேகா�களா*"
8னாமிகளா*" நில"
பிள�ப�/ உ<வானேத
இல>ைக அ7வா3
பிள�ப�டேபா அ'த
நில�பர��கேளா/ 

ேச!' வ'த தமிழ!கேள
இல>ைகயி. T!வ Bக
�4ம�களான 

இல>ைக�தமிழ!க�
எ.3 

அைழ�க�ப/கி.றன!
நB>க� ெசா�*வ
எ�ப4யி<�கி.றெத.றா�
ெமா�த�தி� நB>க�
தமி$நா�/�கார.
ெசா�*றமாதி& இ<��
இ�ைலயா?
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உ'ைம

JAMES FREDRIC

selva

pirann

Soorya

Posted on 03/10/2010 at 7:50 am 

கட�� அ)னா,

ெரேலா இய�க" அழி�க�ப�டேபா விம!சி� ெவளிெயறிLவ! நB>க� அ.3 க<னா
உளவாளி எ.3 தைல7<�� ெசா.னா. அைத அவ!ந"பினா! 

இ.3 க<னா யா! ?

Posted on 03/11/2010 at 5:57 am 

ஒ�/ெமா�த தமிழின1" ெந<�க�ப/கிற எ.3 நா. �+ற" AA�/கிேற.!ஐய<��
தகவ�,நB>க� அரசிய� ேப8கிறி!க�!,அரசிய� ேபசிய ேவ.பிரபாகர�",கா.ேவ.பல�மார�"
அழி�க�ப�டா!க�,உ>க� ஆதரவாளரான ராகவ�" மகி'தா�ட. அரசிய�? ேப8கிறா!
எ.கிறB!க�,அனா� ேமேல உ�ளவ!களிட" எ/பி4களாக இ<'த,கன4ய தமி$ ேபரைவ
ேந< �ணர�தின" ேபா.றவ!க	",�லிக	�� ைபனா.D ெசLகி.ற? அ)ணியி.
வானர�பைட எ.3 கா�காL பி4� தி&'த,ெகாJ"பி� “ேசா��கைட �க$” �(ளி)லி
இ'தியாவி�,”தமி$நா�4�” எ�ப4 இ7வள� ெசா� �வி'த?.இ'த ெசா��க	��
சி3�ைதக� தைலவ!? ெதா�.தி<மாவளவ. �ைதயைல கா��" “Tதமாக” ஏ. காவ�
இ<�கிறா!?.தமி$நா�4. ெபா<�கிதி.�" G�ட" இைத 8+றி ஏ. வள!� 

விட�ப/கிற?.இைத க)/" காணாம� கைலஞ! 1 க<ணாநிதியி. �/"ப1",”இ'திய
ைற6"” “எ'த தி�ட�ட.” உ�ளன!?இ'த� �"ப�,இல>ைக எ.�" அழகிய தBைவ
ைவ�வி�/,தமி$ நா�/��� ��'தி<'தா� ச'ேதக" படேவ)டா"!.ஆனா� இல>ைகைய
��4A 8வரா�கியேத இ'த �(ளி)லி வியாபா&க�தா..அபிவி<�தி பணிக	�கான சாமாஙைள
தமிழக�திலி<' ஏ+3மதி ெசL6" ட�ளD ேதவாந'தாவி. ஆ�க	",பி�ைளயா.
ஆ�கைள6" Gட இ'திய உள�� ைற அ�மதி��ள அ பரவாயி�ைல,ஏென.றா�
“ேலா�க� அரசிய�” ச"ப'த�படவி�ைல.மகி'த ராஜபே^ Gட வட இ'திய ெப<" 

1தலாளிக	ட. ேநர4யக அபிவி<�தி பணிக	�காக ெதாட!� ைவ��ளா!.ஆனா�
விைளைவ சி'தி�காம�(உள� நி3வன>களி. தி�ட�தி+காக) அைண' வ<" (தமிநா�4�
1.னா� �லிஆதர� வியாபா&களி. ேபரைச தமிழ!களி. �ரவைளைய� பி4�ப.

ஒ�/ ெமா�தமாக தமி$நா�4� எ.ன ேவைல??.ஆைம ��'த வ B/",அமீனா ��'த 

உ<�படா.அ�ப4தா. இவ!க� ��'த தமி$நா/",தமிழ! வா$விட>க	"!.

Posted on 03/11/2010 at 1:02 pm 

த"பி ேதா�டா, தமிழ!கைள ஒ< 5 வ<டமாவ நி.மதியாக வாழவி/. பி.� தமிழைன
ேதடேவ)4வ<". அத!��" த'ைத6", உ. அ)ண�"(தைலவ�") தா. காரண"
அறி�………. அ�ப4 எ.றா� எ.ன? இைத வாசி�க�".

http://www.tamilwin.com/view.php?2aSIPJe0dHjoC0ecGG1B4b4Z98Mcd2g2F3dc2Dpi3b426QV2e22ZLu30

Posted on 03/11/2010 at 4:21 pm 

ந�லா தா. எJ&ய�, ந�ல ெபாJ ேபா��, எJ>ேகா

Posted on 03/12/2010 at 10:00 pm 

ந.றாக கைத�க�" எJத�" ெத&'தா இவ!க� ெசா�வெத�லா" உ)ைமயாகா
ஊடக த!ம" ந/நிைலைம மற' பலகால" ேபாLA8.
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who

yaaro

9ப�

pandithar

ெந46சி

மணிய�

Posted on 03/13/2010 at 8:18 pm 

Whoever wrote here on behalf of Tamils, make sure that your both parents are Tamils and all of you grandparents are

Tamils and no mix of any other races.

Posted on 03/14/2010 at 3:15 am 

தமிழைர கழி��பி&�காதB! G�4�ெப<��வ B!. தமிழி� உயி! எJ��க� ப.னிர)/
ப.னிர)/ எJ��கைழ6" ெமLெயJ�க� பதிென�/களா� ெப<�கியதா� உயி!ெமL
எJ��க� இ<H+றிபதினா3 கிைட�தன. இ�ேதா/ உயிெரJ��கைள6" 

ெமLெயJ�கைள6" G�4யதா� இ<H+றிநா�ப�தியா3 எJ��க� கிைட�தன
ஆLத எJ�ைத6" G�4யதா� தமிழி� இ<H+றிநா�ப�திேயJ எJ��க�. இைவதா.
ம�க�. இவ+றி�� சில எJ��க�தா. ெசா+களி. 1.னா� வர146". ம+றைவெய�லா"
ெசா+களி. ந/வி� அ�ல கைடசியி�தா. வர146". இேபா�தா. ந"மி� சில!
ேதசியதைலவராக 146".

Posted on 03/14/2010 at 8:41 am 

தமிJ�� ‘அ1’ெத.3 ேப!, அத+� சிலேப! ‘ைசைன/’ தா. தமி$ எ.3 நா)/ெகா)/
நி�கிறா!க�.

இவ!க	�� ‘உயி<" ெமL6"’ எ�ப4 இைண6" எ.ற ‘Y�திர"’ ெத&யாத ”ேதசிய�

Posted on 03/14/2010 at 7:24 pm 

அ.�ட. ஐய<��….

நா. அறி'த தகவ� ஒ.ைற ைவ� அத. ச'ேதக�ைத உ>களிட" ேக�/ ெத&ய 

ஆைச�ப/கி.ேற.. �லிகளி. தைலவ! பிரபாகர. அவ!க� விAச�கர வ)4 ஓ�/வாரா
இ<'தவ! நB>க� உ)ைமைய ெசா�’*>க�!………..

Posted on 03/14/2010 at 7:54 pm 

விAச�கர வ)4 ஓட� ெத&யாத தமிழ!க� இ<'த �ைற�.அதி*"
ேபாராளிக� விAச�கர வ)4 ஓட� Gடவா ெத&யாம� இ<'தி<�பா!க�

உ>க� ப)4த�தனமான ேக�வியி� ஏேதா ெதா�கி நி+கிறேத!

மதக4யி�,ம'தார நிைலயி� ஞான� பிழ��க� 

ஞா�" அறித� நலமாேமா.

Posted on 03/15/2010 at 1:33 pm 
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Thamilmaran

எ.ன ஐயேர, பாக" ப�ைத காேணா". யாராவ அA83�தலா? இ�லா�4 எJ" பாைத6"
திைச6" மா3ேதா? எ.ன�தி+�" தா>க� ெச.ைனயி� அ=சாதவாச" ெகா)டேபா
�லியிைல இ<' பி&'த �ேலா4)ைட வணடவால>கைள6" எJதிறதாேன.

Posted on 03/15/2010 at 5:22 pm 

அLய! ெதாட! கைதேய எJேர! உடன எJத வரலாj அLயா வரலாj.நB>க� ெசா�*றைத
எ�லா" எJத இ ஒ.j" உ>க� ெசா'த�கைத6" அ�ல தமி$ இன�தி. கைத.

Leave a Reply

seelan  Your name (Required) 

tamilarangam@tamilarangam.net  Your e-mail (Your email won't be published) (Required) 

http://www.tamilarangam.net  Your website 

உ>க� க<��கைள� பதி� ெசL6>க�.. 
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