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கனகர	தின� ெகாைல "ய#சி நைடெப#ற 

பி&னதாக கேண' வா	தி ெகா)�பி� ெபா*சாரா�
ெச+ய�ப,கிறா�.வழைமேபால அவ.� ப'தியா�பி�ைள
காவ��ைற அதிகா யா� விசாரைண01 உ�ப,	த�ப,கிறா�
ப'தியா�பி�ைளயி& சி	திரவைத ெதாட�பாக நா�
அறி!தி.!ேதா� கேண' வா	தி ைகதான� ெதாைல	
அ தான அ!த0 கால�ப1தியி� எம01	 ெத !தி.0கவி�ைல

1978 ெப�ரவ  இ4தி அ�ல� மா�5 மாத ஆர�பமாக
அ�ேபா� தா& கேண' வா	தி ைக� ெச+ய�ப�7.0க
ேவ8,�.அவ� எம� ம	திய 1) உ4�பின� எ&ப�
ேநரமாக ேவைல ெச+� ெகா87.!தா�. வார
ெகா)�9 ெச&4 ேமலதிக ேவைலகளி� ஈ,ப,வ��
இதனா� எம01 அவ� ைக�ெச+ய�ப�7.0கலா�
எழவி�ைல.

கேண' வா	தி சி	திரவைதகளி& ேகார	தி�
தகவ�கைள5 ெசா�லிவி,கிறா�. ெபாலிசா� எம�

ைவ	தி.!த ஆ;த<க�, உ4�பின�க� ேபா&ற அ7�பைட	 தகவ�கைள5 ேசக 	�0ெகா�கி&றன�

ேதட�ப�டவ�க�,"0கிய உ4�பின�க� அைனவ.� ம,� ப8ைணயிேலேய வா�!தா�க�. அ<1தா&
"0கிய "7�க=�, பிரதான ெதாட�9க=� ேபண�ப�டன.

நா& நிர!தரமாக ஒ. 1றி	த ப8ைணயி� த<1வதி�ைல. ப8ைணகளி& நி�வாக� என�
உ�ப�7.!ததா� நா& நிர!தர	 த<1மிட� ஒ&ைற ைவ	�0 ெகா�ளவி�ைல. ச!த��பவசமாக
ம,�ப8ைணயி� த<கேவ87யதாயி#4.

ெபா)� இ&?� ")தாக� 9லராத ேநர�. அதிகாைல ஐ!� மணியி.01�. அட�!த 

@வவி�ைல. பறைவக� ம�,� அ<1� இ<1மா+ ேசா�ப� "றி	� ெம�லிய ெமாழியி� ேபசி0ெகா8டன

ப8ைணயி& அைம�9 "ைற ஓரள� பா�கா�9 "&ேன#பா,க=ட& @7யதாகேவ 

மர<க=01 ேமேல நா&1 ேப� த<கியி.0க0 @7ய வைகயிலான பர8 அைம0க�ப�7.!த�
17ைச;� அைம	தி.!ேதா�. பரணி� நா?�, உமாமேக'வர?�, நாகராஜா�� உற<கி0 ெகா87.!ேதா�
நா& அ�ேபா� ச#4 க8விழி	தி.!ேத&.

கீேழ ெகா�7லி� ெச�ல0கிளி, ராகவ&, நி�மல&,ரவி, சி	த�பா,ேயா& ஆகிேயா� இ.!தன�
ெகா�7D01� இைடேய அைர0 கிேலாமீ�ட� இைடெவளி இ.!த�. இேத ேவைள அ!த0 காைல
ெபா*' வாகன	தி� அத& சாரதிேயா, ைக� ெச+ய�ப�ட கேண' வா	திைய;� ச#4	 Fர	தி�
ைவ	�வி�, ப'தியா�பி�ைள தன� உதவியாள�க=ட& 17ைசைய ேநா0கி நட!�வ.கிறா�.

அவேரா, இ&?� இ. "0கிய அதிகா க� இ.!தன�. ேபர�பல�, பாலசி<க� ஆகிய அ!த இ.வ.�
இைளஞ�களி& தHவிரவாத நடவ70ைகக=01 எதிராக அறிய�ப�டவ�க� தா&.

Iவ.� 17ைச01 வ!த�ட& உற0க	திலி.!த அைனவைர;� J#றிவைள	�0 ெகா�கி&றன�
ச!த7யி� விழி	�0ெகா8ட அைனவ.� ெச+வதறியா� திைக0கி&றன�. அதி�5சியி� எ)!த
ப'தியா�பி�ைள 1)வின.ட& ேப5J0ெகா,0க ஆர�பி0கி&றன�.

Saturday 20th March
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ப'தியா�பி�ைள திறைமமி0க அதிகா . அ!த ேநர	தி� தHவிரவாத அரசியலி� ஈ,�ப,�ளவ�களி&
அவ & Iைள01�ேளேய பதிய�ப�7.!த�. ஆக ெச�ல0கிளி ேபா&ற ேதட�ப,கி&றவ�கைள
அைடயாள� க8,ெகா87.�பா� எ&ப� எம� எ�ேலார�� ஊக�.

அ<கி.!த ேபாராளிக� தா� வ!தி.�ப� விவசாய� ெச+வத#காக	 தா& எ&4 ெபா*சா.015
அ0கால�ப1தியி� இைளஞ�க� கா,கைள5 J	திக 	� விவசாய� ெச+வ� வழைமயன நிக��
அவ�க� அMவா4 @4கிறா�க�. ப'தியா� பி�ைள 1)வின� இவ�க� @றியைத ந�பினா�கேளா
ந�9வ� ேபா� ந7	�0ெகா87.!தா�க�.

நா& ஏைனய ப8ைணக=015 ெச&4 ேவைலகைள கவனி0க ேவ8,�
வழைமயாகேவ ேநர	�ட& எ)!�வி,ேவ&. அ&4� பாதி உற0க	தி� எ&ேனா,
இ.!த உமாமேக'வர&,நாகராஜா ஆகிேயா ட� விைடெப#40ெகா8, ம#ற�ப8ைணக=015
ெச�D� வழியி� 17ைசைய ேநா0கி நட0கிேற&. அ<1 நிைலைமக�
மாறானைவயாக இ.�பைத ச#4 அ8மி	த�� அவதானி0க0 @7யதாக இ.!த�

 

அதிகாைலயி� அைமதியாக இ.01� ப8ைணயி� ஆ� அரவ"� ேப5J01ர�க=� ேக�டன
அவதானி	த நா& ஏேதா அச�பாவித� நட!தி.�பதாக எ8ணி மிக அவதானமாக ஓைச படாம�
ேபா� அ&னிய�களி& ேப5J0 1ர�கைள அவதானி0கி&ேற&. உடேன பரO01	 தி.�பி5
உமாமேக'வரைன;�, நாகராஜாைவ;� உசா�ப,	�கிேற&.

உற0க� கைல!த அவ�க�, பரைணவி�, இற<கி Iவ.மாக 17ைசைய ேநா0கி5 ெச�கிேறா�.

நா<க� Iவ.� ெம�வாக அட�!த கா�, வழியி� ேவ4 ேவ4 திைசகளி� ெச&4 17ைசைய5
வைள	�0ெகா�கிேறா�. நாகராஜவிட� ஒ. 1றிJ,� ��பா0கி;� உமாவிட"�,எ&னிட"�
ைக	��பா0கி;� இ.!த�. அ.ேக ெச&ற�� அ<கி.�ப� ெபா*' எ&ப� எம01	 ெத யவ.கிற�
Iவ.� நகரவி�ைல நட�பைத மைறவிலி.!ேத அவதானி0கிேறா�. 

இத#கிைடயி� 17ைசயிலி.!த எ�மவ�க� ப'தியா� பி�ைள 1)வின.ட& சாதரணமாக ேப5J0ெகா,	�0
ெகா87.!தன�.

ப'தியாபி�ைள 1)வின.01 அவ�க� அைனவைர;� ெபா*' நிைலய	தி#1 அைழ	�5
ேநா0க"� இ.!த�.

ெபா*' அதிகா கைள	 ேதன H� தயா 	� அ.!த அைழ	த�� அவ�க=� ஒ	�0ெகா�கிறா�க�
அMேவைளயி� அ<ேக இ.!த 1றி J,� ��பா0கிைய0 க8ட ப'தியா�பி�ைள அ� 

ேக�விெய)�9கிறா�. யாைனக� அதிகமான கா, எ&பதா� பா�கா�பி#காக ைவ	தி.0கிேறா�
எ�மவ�க� த�பி	�0ெகா�ள "ைனகி&றன�.

ேதனி� தயா 	தாயி#4. 17ைசைய5 Pழ மர0 1#றிக� இ.!தன. அவ#றி& ேம� அம�!� இைள�பாறியப7ேய
ேதனH� அ.!�கி&றன�.

பரணிலி.!� இற<கிவ!� 17ைசைய5 J#றி மைறவிட<களிலி.!� அவதானி	�0 ெகா87.!த
எ&ன நட0கிற� எ&ப� 1றி	�0 1ழ�பமைட!தி.!ேதா�.

மர0 1#றிகளி� அம�!தி.!த ேபா� ப'தியா�பி�ைள ெகா8, வ!தி.!த இய!திர	 ��பாகிைய
அ.கி� ைவ	�வி�, ேபசி0ெகா87.!தா�. எ�மி� அைனவ.� இய!திர	 ��பா0கி ப#றி 
ஆனா� யா.� ெதா�,0@ட� பா�	ததி�ைல.

இ!த ச!த��ப	ைத� பய&ப,	தி ��பா0கிய0 ைக�ப#றினா� த�பி	�விடலா� என அ<கி.!த
ெமௗனமாக	 தி�டமி�,0ெகா8டன�. அத#1 "தலி� ெபா*' அதிகா க� ஒMெவா.வைர;�
ேவ8,� எ&பைத;� தி�டமி,கிறா�க�.

இMேவைளயி� ேபர�பல� "க� க)வி0ெகா�ள கிண#401 அ.ேக அைழ	�5 ெச�ல�ப,கிறா�
@�பி, ெதாைலவி� இ.!தாD� 17ைச01 மைறவாகேவ இ.!த�.

ேயா?�, சி	த�பா�� ேபர�பல	ைத0 கிண#றி#10 @�75 ெச�கி&றன�. அவ� ேபாக ம#ைறய
இ&?� உைரயாடலி� இ.!தன�. ஆக இர8, ெபா*சா� நா&1 ேபாராளிக� அ<1 எRசியி.!தன�

நாகராஜா�� ெதாைலவிலி.!ேத எ&ன நட0க� ேபாகிற� எ&பைத ஊகி	�0ெகா8டதா�
��பாகிேயா, 17ைசைய ேமD� அ8மி0கிறா�.

இMேவைளயி� தா& திகி� ச�பவ� ஒ&4 நிக�கிற�. ரவி ப'தியா�பி�ைளயி& இய!திர	��பாகிைய
எ,	�வி,கிறா�. பத�ட� பரப�9 எ�லா� ஒ.<1 ேசர ரவி01 அதைன இய0க	 ெத யவி�ைல
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இ<1மாக பல தடைவ இய01வத#1 "ைனகிறா�.     

ரவி ��பாகிைய0 ைக�ப#றிய அேத கண	தி� விைர!� ெச+#ப�ட ராகவ& ப'தியா�பி�ைளைய
க�7� 9ர�கிறா�. ம49ற	தி� பாலசி<க	ைத மட0கிய க4�பி எ&ற நி�மல& அவேரா,
��பாகிெயா&ைற0 ைக�ப#4வத#காக ம�;	த� நட	தி0ெகா87.!தா�. இMவா4 இ. "ைன
திகி� நிைற!த திைர�பட0 கா�சிேபால அைன	ைத;� நா� அவதானி	�0ெகா87.!ேதா�.

இேத ேவைள பாலசி<க	ைத ேநா0கி மைறவிலி.!த நாகராஜா த&னிடமி.!த ��பா0கியா� J,கிறா�
நி�மலன� ைகயி� @ட ஒ. காய� ஏ#ப,கிற�.

ரவி இய!திர	 ��பாகிைய இய0க "ைன!� ெகா87.!த ேவைளயி� விைர!� ெச+#ப�ட
ப'தியா� பி�ைளயி& தைலயி� 1றிJ,� ��பா0கியா� அ7	�வி,கிறா�. அ7வி)!த�� ப'தியா�பி�ைள
நிைன� 1ைல!த நிைலயிேலேய ராகவேனா, க�7�9ர�கிறா�.

இ� நட!�ெகா87.!த ேவைளயி� ேபர�பல� எ&பவ� கிண#401 "க�க)வ5 ெச&றவைர அவேரா,
ேயா?� சி	த�பா�� கிண#41� த�ளிவி,கி&றன�. இMேவைள ஒ. எதி�பாராத ச�பவ"�
அவைர	 த�ளி வி)	�� ேபா� ேயா?� ேச�!� கிண#றி?� வி)!�வி,கிறா�. அதிSடவசமாக
நH5ச� ெத !தி.!ததா� அவ� நH!தி0ெகா87.0க ேபர�பல� த8ணH � த	தளி	�0ெகா8,.!தா�

அைன	�ேம திகி� நிைற!த திைர�ப�� ேபா� ஒ&ற&பி& ஒ&றாக நிக�கி&றன. க8ணிைம01�
அைன	�� தைல கீ� நிக��களாகிவி,கி&றன. ஆர�ப	திலி.!ேத எ�மவ�க� யா.� சரணைடவத#ேகா
வி�,0ெகா,�பத#ேகா தயாராக இ.0கவி�ைல. இ4திவைர ேபாரா,வதாகேவ தH�மானி	தி.!தன�

ரவியிடமி.!� இய!திர	 ��பா0கிைய வா<கி0ெகா8ட ெச�ல0கிளி சில கண<க=� அதைன
இய01வ� எ&4 க#40ெகா�கிறா�. உ#சாகமாகிவி�ட அவ� வி)!�கிட!த ப'தியா�பி�ைளைய5
J�,0ெகா�கிறா�. உடன7யாகேவ கிண4 இ.!த திைசைய ேநா0கி ஓ7ய ெச�ல0கிளி அ<1
த	தளி	�0 ெகா87.!த ேபர�பல	ைத;� J�,0ெகா�கிறா�.

I&4 ெபா*சா.� திகி� நிைற!த சில கண ேநர	�� மரணி	� வி,கி&றன�.

ஆ��பா�டமி�லாத இராOவ ெவ#றி நிைலநா�ட�ப,கிற�. இல<ைகயி� தமிழ�க� 

ப'தியா�பி�ைளைய அறி!தி.!தன�. இல<ைகயி� இ.தய�ப1தியி�,பல	த காவ� �ைற
ஏ#பா,க=01 ம	தியி� நிக�!த கனகர	தின� ெகாைல "ய#சி ெஜயவ�தன அரைச உD0கியி.!தத�

அத& பி&ன� இல<ைகயி& உள�	�ைறயி� ப'தியா�பி�ைளயி& ெச�வா01 உ5சமைட!தி.!த�
இ�ேபா� எம� 17ைச01 "&னா� உயிர#ற உடலாக… எ�லா� ஒ. கன�ேபால நட!� "7!த�  

ெச�ல0கிளி ஒ. உண�5சி� பிழ�9ேபால. எைத;� உண��T�வமாக ம�,ம�ல உண�5சி
ஈ,பா�ேடா, ெச+யவ�லவ�. இய!திர	 ��பா0கிைய இய0கி ப'தியா�பி�ைளைய5 J�ட��
‘வா�க தமிழHழ�’ என5 ச	தமி�ட� கா,")வ�� ம4ப7 ம4ப7 எதிெராலி	த�. ெச�ல0கிளியி&
1Fகல	ேதா, மைற!தி.!த நா&,உமாமேக'வர&. நாகராஜா ஆகிேயா.� கல!� ெகா�கிேறா�
எ�மா� ந�ப "7யவி�ைல. இைளஞ�க=01�, தமி�	 ேதசிய0 1ரD01� சி�ம ெசா�பனமாக
ப'தியா� பி�ைளைய அவர� ��பா0கியாேலேய J�,0 ெகாைல ெச+த ச�பவ� எம0ெக�லா�
சாதைன.

07� திகதி ஏ�பிர� மாத� 1978 ஆ� ஆ8, இ!த5 ச�பவ� நிக�!ததாக� பல 1றி�9க� பதிய�ப�7.0கி&றன

அ!த இராOவ ெவ#றியி& அரசிய� பலாபல&கைள எைட ேபாட�� அத& பி&னரான அரசியைல
நா� தி�டமிடவி�ைல. அத#கான க�டைம�9� ம0க� திரளைம�90க=� இ.!ததி�ைல. 

பலமான இராOவ	ைத0 க�7யைம�பதாக ம�,� தா& அைம!த�. அத#1 ேம� எ��� 

பலமான இராOவ	ைத ேநா0கிய பயண	தி� இ!த0 ெகாைலக� ஒ. ைம#க�லாகேவ எம01	 ெத !தன
அ&4 ம�,ம�ல "�ளிவா+0கா� வைர யா.ேம அரசிய� எதி�விைள�க� 1றி	�5 

எ	தைன மனி	 உயி�க� எ	தைன இராOவ ெவ#றிக� !

இத& பி&ன�தா& இவ�க� வ!த வாகன� ப#றி;� அதி� ேவ4 யராவ� இ.0கலா� 

வ.கிற�.ெச�லகிளி;� ேவ4 இ.வ.� பாைத வழிேய ப�<கியப7 ெச�கி&றன�. இவ�க�
ஒ75ெச�D� ேபா� சாரதி கா லி.!� த&ைன0 கா�பா#றி0 ெகா�ள இற<கி ஓட "ைனகிறா�
Fர� �ர	தி5 ெச&ற ெச�ல0கிளி இ4தியி� J�,0 ெகாைல ெச+�வி,கிறா�.

சிறிெவ�தன எ&ற அ!த5 சாரதிைய0 ெகாைல ெச+வைத	 தவிர அவ�க=01 ேவெற!த மா#4�
அவ� அ<ேகேய ெகாைல ெச+ய�ப,கிறா�.
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ெகாைலகளி& பி&னா�,அ� எ!த வ7வி� அைம!தி.!தாD�,தனிமனித வ0கிர உண��க�
காரண� எ&ப� வர�,	தனமான வாத�. அத& பி&9லமாக அைம!த அரசிய� தா& மா#4 

ெகாைலகைள ஏ#40ெகா�=மா4 நி��ப!தி	த�. நா� ம0க� எ&ற கடலி� மீ&க� ேபால வா�!த
ேபாராளிகள�ல, ம0களிலி.!� அ&னியமாக வா�!த ெவ4� தைலமைற�� ேபாராளிக� தா&.   

நிைலைமைய 9 !�ெகா8ட கேண' வா	தி ைகைய ேமேல F0கி0 ெகா8, இற<கி வ.கிறா�
ஏ#றி0 ெகா8, 17ைசைய ேநா0கி வாகன	ைத ெச�ல0கிளி ஓ�7 வ.கிறா�.

எம01 அத& பி&ன�தா& இைவ அைன	�ேம கேண' வா	தி வழ<கிய தகவ�களி& அ7�பைடயி�
நிக�!த� எ&ப� ெத யவ.கிற�. அதி�5சி01 ேமலாக அைனவ.01� அவ� மீதான ஆ	திர
ேமலி,கிற�. அ�ேபா� ராகவ& கேண' வா	திைய5 Jடேவ8,� எ&4 �ர	தி0ெகா8, வ.�
வா	தி என01� பி&னா� ப�<கி0 ெகா8, உயி��பி5ைச ேக�கிறா�. நா& தவ4 

ம&னி	�வி,<க� எ&4 ெகRJகிறா�. அ�ப7யி.!�� ராகவ& ரவி ஆகிேயா� அவைர தா0கிவி�டா�க�
கேண' வா	திேயா என01�பி&னா� ஒ. 1ழ!ைத ேபால பய	தி� ப�<கி0 ெகா8டா�. 

இ�ேபா� P, ப�டடதி� நி�மல?01 ைகயிலி.!� இர	த� வ7!�ெகா87.!த�. "தலி� நா�
அ<கி.!� த�பி	�ெகா�ள ேவ8,�. அ�தா& எம� அ,	த தி�ட�. எ<ேக ேபாவ� எ&பெத�லா�
"7ெவ,0க ேவ8,� ஆனா� த�பி	தாக ேவ8,�.அ� தா& பிரதான ேநா0க�.

கிண#றி?� இற!� கிட!த ேபர�பல	ைத ெவளிேய எ,	� எ �பத#1 எம01 ேநரமி.0கவி�ைல
அ�ப7ேய வி�,வி,கிேறா�. பாலசி<க	தின�� ப'தியா� பி�ைளயின�� உட�கைள	 F0கி
ேபா�,வி�,, கிைட	த கா+!த மர<கைள;� ச.1கைள;� அவ#றி& மீ� ேபா�,வி�, தHைவ	�

அMேவைளயி� அ<ேக த8ணH� இைற01� இய!திர�, ைச0கி� ேபா&றன இ.!தன. அவ#ைற;�
ைவ	� எ 0கிேறா�. 

ஆக, தடய<கைள;� உட�கைள;� அழி�பத#கான ேவைலைய ஓரள� ெச+� "7	� வி,கிேறா�

இ�ேபா� எMவள� விைரவாக	 த�பி5 ெச�ல "7;ேமா அMவள� விைரவாக5 ெச�லேவ8,�
அ,	த ேநா0க�. அத#1 "&பதாக நி�மலனி& ைகயிலி.!� இர	த�ெப.01 அதிகமாக, அவைர
@�75 ெச&4 சிகி5ைசயளி�ப� எ&ப�� "7வாகிற�. அ�ேபா� எம01 ெபாலிசா� வ!த
இ.!ததா� அேத கா � ம&னாைர ேநா0கி5 ெச�ல "7ெவ,	�, நாகராஜா��, ராகவ?�, நி�மல?�
ெச�ல0கிளி காைர5 ெசD	�கிறா�. அவ� ஒ. திறைமயான வாகன ஓ�,ன.� @ட.

ம&னா.015 ெச&4 அ<கி.!த ெத !த ைவ	திய & உதவிேயா, நி�மல?01 ம.	�வ�
ேம#ெகா�ள� ப,கிற�. ராகவ?�,நி�மல?� அ<ேகேய த<கி வி,கிறா�க�.

ெச�ல0கிளி தி.�பி வ!� ேச�வத#1� நா<க� எ�மா� "7!த அளவி#1	 தடய<கைள அழி	�வி�ேடா�
அ!த இைடெவளியி� கேண' வா	தி01 மரண த8டைன வழ<1வதி�ைல என�� "7ெவ,0கிேறா�
ஆனாD� அவ� ெதாட�!�� இய0க	தி� இைண!� இய<1வத#1 அ?மதி�பதி�ைல என��
ம#;ெறா. "7ைவ;� அ<கி.!த அைனவ.� ேச�!ேத ேம#ெகா�கிேறா�.

பி&ன� "காமிலி.!� 9ற�ப�ட அைனவ.� வ�னியா வைர ப'தியா�பி�ைள 1)வின�
கா ேலேய வ.கிேறா�. ெச�ல0கிளி தா& கா & சாரதி. எ<கைள எ�லா� ெபா*சா� எ�ேபா��
ெச+யலா�, சி	திரவைத01 உ�படலா� எ&4 எ8ணியி.!ேதா�. ஆனா� ெபா*' வாகனெமா&றி�
Jத!திர	ேதா, பிரயாண� ெச+ேவா� என நா� எதி�பா�	ததி�ைல. 

எ�ேலா.� ெவ#றியி& ெப.மித	தி� இ.!ேதா�. கேண' வா	திைய	 தவிர. கேண'
வ�னியாவி� இற0கிவி�, இனிேம� இய0க	ேதா, ெதாட�9 ைவ	�0ெகா�ள ேவ8டா� எ&4
அவ� அ<1 இற<கி எ�ேமா, எ��� ேபசாமேல ெச&4வி,கிறா�.

இ&4 உ5சமைட!தி.01� இன�ப,ெகாைலயி& ேகார� அ�ேபா�� ப8பிய� மா#றமி&றி இ.!த�
@ட ந�9 ச0திக=01�, எதி க=01� இைடேயயான இைடெவளி @ட மிக ெந.0கமானதாக	 தா&
மணி ேநர<களி� கேண' வா	தி எ&ற ம	திய 1) உ4�பின� �ேராகியாகி� ேபா+ மயி ைழயி�
நிக��, ஆ;த� ேபாரா�ட	தி� ஆ+�களின�� அரசியலின�� ேதைவைய உண�	தி நி#கிற�.

எ�மா� உ.வா0க�ப�ட �ேராகிகைள அழி01� ெசய&"ைற ம4ப7 ம4ப7 ேவ4 ேவ4 வ7வ<களி�
வைர ெதாட�!� ெகா87.0கிற�. ம0க� திர� அைம�90கைள அ7�பைடயாக0 ெகா8,
ேபாரா�ட<களிெல�லா� நHதி01� தH��9 வழ<கD01� 9திய வ7வ<கைள0 கா8கிேறா�. ம0களி&
ம0க� ம&ற	தி� வழ<கிய தH��90க� 1றி	�� அவ#றி& நைட"ைற 1றி	�� 

அறி!தி.0கவி�ைல. தனிமனித�களி& "7�கேள தH��9களாயி.!தன. அதிD� ஆ;த பல� ெகா8ட
சில�, தா� ச  அ�ல� தவ4 எ&4 "7� ெச+வத#1 தம01	 தாேம அதிகார	ைத வழ<கியி.!தன�
9லிக=01 ம�,ம�ல சி4க5 சி4க ஈழ	தி& ஒMெவா. IைலகளிD� உ.வான இய0க<க� அைன	தி#1
ெபா.!�� 
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கேண' வா	திைய ெகாைல ெச+வத#1 எ&ேனா, இைண!� எதி��9	 ெத வி	தவ�க=� உமாமேக'வர?�
ஒ.வ�. அவ� ம#றவ�கேளா, வா	திைய ம&னி	� விடேவ8,� எ&4 விவாதி	தா�.

இ!த5 ச�பவ<க� எ��ேம பிரபாகர?01	 ெத யா�. அவ� அMேவைளயி� யா��பாண	திேலேய
த<கியி.!தா�.

இ�ேபா� என� ேவைலக� க7னமானைவயாக அைமகி&றன. நா& ஏைனய ப8ைணக=015 ெச�லேவ8,�
அவ�களி& இட<கைள மா#ற ேவ8,�. இல<ைக அரசி& உள��பைட அைவ 1றி	ெத�லா�
ைவ	தி.0கி&றனவா எ&பெத�லா� எம01 உ4தி�ப,	த�படாம� இ.!த�. ஆக, நா&
மீழைம�95 ெச+யேவ87ய நிைலயி� இ.!ேத&.

இதனா� நா& 9ளிய<1ள� ப8ைண01 அ.காைமயி� இற<கி0 ெகா�கிேற&. ரவி, நாகராஜா
ஏைனய ப8ைணகைள ேநா0கி அ<1 பா�கா�9 ஏ#பா,கைள0 கவனி0க விைரகிறா�க�.

உமாமேக'வர?� ெச�ல0கிளி;� "றிக870 கா�7?� ெச&4 காைர
ைக�ப#ற�ப�ட இய!திர	 ��பா0கிைய;� மைற	� ைவ	�வி�,
தகவ� ெசா�வத#காக யா��பாண� ேநா0கி விைரகிறா�க� .எ�லாவ#றி#1�
ஆ;த<க� ம�,ேம வி,தைல ெப#4	த.� என ")ைமயாக ந�பியி.!த
இ�ேபா� ஒ. இய!திர	 ��பா0கி இ.0கிற�. ேபாரா�ட� எ&ப� அ,	த
ேநா0கி வள�5சியைட!� வி�டதான பிரைமயி� அைனவ.� உ#சாக	திலி.0க

ம0�5சிைய� பிரபாகரேனா, பகி�!�ெகா�ள உமாமேக'வர?� ெச�ல0கிளி;� யா��பாண�
ெச�கி&றன�.

இ��� வ��…

 ———————————————————————————————–

இ&?� சில & இனிய நிைன�க�..

ந�த� : வடமரா�சிைய5 ேச�!த இவ�. அரசிய� ஆ�வ�மி0க ஒ. ேபாராளி.மா�0சிய,ெலனிய
க.	�0கேளா, ப �சயமான ந!த&,மேனா மா'டேரா, காரசாரமான விவாத<களி� ஈ,ப,வா�
ேபாராளிகேளா, இைண!� ப8ைணகளி� வா�!த ந!த& அதிகமாக� 9	தக<கைள;� அரசிய�
ேநசி	தவ�. பி&னாளி� தமிழHழ ேதசிய வி,தைல "&னணி(NLFT)யி& ம	திய1) உ4�பினராக��

டானிய�: கிழ0ைக5 ேச�!த இவ�, உ#சாகமான உண��T�வமான ேபாராளி. கிழ0கி& ேகாரமான
ஒ,01"ைற இவ�களி& உண��களி� ேதசிய இர	த	ைத� பா+5சியி.!த�. மிக நிதானமான
இவ�, ேந�ைமயானவ.� @ட. டானிய� கிழ01� ப8ைணக=01� ெபா4�பாக நியமி0க�ப�டா�

ெபா�ன�மா� : ேயாகர	தின� 1க& எ&ற இய#ெபயைர0 ெகா8ட இவ�
யா��பாண� 9றநக��ப1திைய5 ேச�!தவ�. இராOவ	 தா01த� தயா �95
ஒ&றி� மரணி	�� ேபான ெபா&ன�மா&, ப8ைணகளி� வா�!திராவி�டாD�
யா��பாண	திலி.!ேத பல "0கிய பணிகளி� ஈ,ப�டா�. உய� ம	தியதர
ேச�!த இவ�, உ4திமி0க ேபாராளி. பி&னாளி� இவ & சேகாதர.� @ட தமிழHழ
9லிகளி� இைண!� ெசய#ப�டா�. ெபா&ன�மா& யா��பாண�ப1தியி�
ெதாட�9கைள� ேபOவதி� பிரதான பா	திர� வகி	தவ�.

ேக.பீ : இ&4 இல<ைகயிலி.01� இவ�, எ�மிட� "தலி� இ.!த விைச�பட101�
ெபா4�பாக இ.!தா�. ப�கைல0 கழக	தி� ப7	�0ெகா87.01� 

இய0க� பணிகைள;� ேம#ெகா8டா�.

லாலா ர�ச� : ஞாேன!திரேமாக& கனகநாயக� எ&ற இய#ெபயைர0 ெகா8ட
ப.	தி	�ைறைய5 ேச�!த இள� ேபாராளி. இராOவ� பயி#சிகளிD� ப8ைண
ஆ�வ"ைடய இவ� இல<ைக அரச பைடக=ட& ஏ#ப�ட ேமாதலி� 1984 

ெதா8டமனாறி� ெகாைல ெச+ய�ப�டா�.

அ�ர�: இ&?ெமா. ப�கைல0கழக மாணவ&. எ�ேமா, உ4தியான 

ெகா87.!தவ�. ேப னவாத அட01"ைற01 எதிரான ேபா�01ண� மி0க ேபாராளி

கேண� வா�தி : எம� ம	திய 1) உ4�பின�களி� ஒ.வ�. ஆர�ப	திலி.!ேத 9லிகளி� ப<களி	த
ப1தி ேநரமாக ம�,� தா& எ�ேமா, இைண!தி.!தா�. ப8ைணகைள உ.வா0க	தி�, அத& ஆர�ப�
ப<களி	தவ�.

பாக�  ஒ&பைத வாசி0க..
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அயலவ�

Soorya

kuddy

JAMES 

FEREDRIC

பாக� எ�ைட வாசி0க..

பாக�  ஏைழ வாசி0க..

ப1தி  ஆைற  வாசி0க…

ப1தி ஐ!ைத  வாசி0க…

ப1தி நா&ைக வாசி0க..

ப1தி I&ைற வாசி0க..

ப1தி இர8ைட வாசி0க..

ப1தி ஒ&ைற வாசி0க..

88 Comments

Posted on 03/16/2010 at 8:37 am 

அ+யா உஙகள� ஒ&பதாவ� பாக	தி� ராகவ& மி1!த மனிதாபிமானி? எ&4 எ)தியி.!தH�க�
ராகவ& கேண' வா	திைய5 Jடேவ8,� எ&4 �ர	தி0ெகா8, வ!தா� எ&கிறH�க�
எ<ேகேயா உைத0கி&றேத. பா87 பஜா D� மனிதாபிமான	ைத ேஜாதH'வரைன ேநா0கி
ைகயிெல,	த கைதய;� அ+யா எ)�வ H�க� என எதி�? பா�0கி&ேற& ஒபேரா+ 

ேதவ& ,J!தர�,கலாவதி,ப�ட8ணா ப#றி ஏ& இ&?� பதிய�படவி�ைல

Posted on 03/17/2010 at 3:09 pm 

கெணS தன� உயி.01 ஆப	ைத உ8டாகிவி�டா� எ&பதா�தா&
மனிதாபிமானி ராகவ& அ�ப7நட!� ெகா8,ளா�.

Posted on 03/20/2010 at 9:52 am 

hi aiya neengal eluthuvathu 100 veetham unmai innum thodanthu eluthyngal ungal pani 

thodaraddum

Posted on 03/16/2010 at 10:37 am 

தைலவ� “ராகவ&” வா�க!, *' தினமன இ&4,..உ+..உ+…வா.<க�,இனி�9கைள
வ HJ<க�!,தைலவ� வழி நட�ேபா�!,ெசா!த ேவைலயாக இ!தியா ெச&றாD�,ஐேரா�பா
ேநய�களி& வP� பாதி�9 ஏ#ப�,விட0@டா� எ&4,”கதைவ திற!தா� கா	� 

வ.�….இ!தியா�01 ெச&4 கதைவ திற!தா� ேம#1லக� வ.� எ&4” வ Hர 

"ழ0கமி�,,நைட�ேபா,ேவா�!. 

இ!திய�க=ட& பழகி @ட இ.!ேத 1ழிபறி�ேபா�!,வ&னி0 கள"ைனகளி� இ.!�
இ!தியாவி� தRசைட!��ள ேபாராளிகைள இரகசியமாக0 கட	தி5 ெச�D� ைக<கா ய	ைத
இ!தியா ெச+�ெகா87.�பதாக தகவ�க� ெவளியாகி0ெகா87.0கி&றன.இ!தியாைவ
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க�� !"#

Anj

JAMES 

FEREDRIC

ைகயா=வ� எ&4 நா� சி<களவ�களிட�தா& க#40ெகா�ளேவ8,�.’ஈழ	 தமிழின�
இ!தியாைவ ைகயாளேவ87ய அவசிய� இ�ைல. ஈழ	 தமிழ�கைள� ெபா4	தவைரயி�
ஒ. மிக ேமாசமான எதி . ேம#1லைக மா	திர� நா� ந�பா0கி0ெகா8, எம� கா ய	ைத
ெவ#றிகரமாக5 சாதி	�விட"7;�’ எ&4 எ�மி� சில� க.	�	 ெத வி	� 

வ.கி&றா�க�.ேம#1லக� ஈழ	 தமிழ� பிர5சைனயி� ஏேதா ஒ. வைகயி� ச�ப!த�ப�,
எ<க=01 எைதயாவ� ெப#40ெகா,0கேவ8,� எ&4 நா� நிைன�ேபாேமயானா�
ஆசியாவி#கான ேம#1லகி& வாசலாக இ&4 இ.0கி&ற இ!தியாைவ நா� ச யான
ைகயாள ேவ8,�. எம015 சாதகமாக ேம#1லக� இல<ைகயி� Vைழவத#1 இ!தியா
வாசைல எ�மி� யாராவ� திற!� ைவ	தி.0கேவ8,�. அ!த0 கா ய	ைத ஈழ	 தமி�
ஒ. பி � ெச+�தா& ஆகேவ8,�.ஈழ	 தமிழின	தி& ஒ. ப1தி ேம#1ல1ட& இராஜத!திர�
ேபச, எ�மி� ம#ெறா. ப1தியின� தனிநா,ேவ87� ேபாராட, ம#ெறா. ப1தியின�
ேதச	ைத ெபா.ளாதார Wதியாக "#4ைகயிட, ஒ. ப1தியின� இ!தியா எ&கி&ற வாச�
ேம#1லகி#காக	 திற!�ைவ01� கா ய	ைத5 ெச+வைத ஒ. சிற!த இராஜத!திரமாகேவ
க.�கி&ேற&. அெம 0காவி& ஒ. "0கிய ெகா�ைக வ1�பாளரான ெஹ&றி கீலி<க�
எ&பவ� இ!தியா ெதாட�பாக அெம 0காவி& 9திய ெகா�ைகைய வ1	தி.!தா�. இ!தியா
ெதாட�பாக அெம 0காவா� கைட�பி70க�ப�, வ.� அ!த ெகா�ைகைய ஆரா+5சியாள�க�
Benign Neglect Policy- எ&4 1றி�பி,கி&றா�க�. அதாவ�, இ!தியா�ட& ேநர7யாக ேகாபதாப�
ெகா�ளாம� சி 	�� ேபசி உதாசீன� ெச+�ெகா�=த� எ&பதா1�. 1971 இ#1� பி&ன�
அெம 0கா இ!தியாவி#1 எதிராக எ!தெவா. ேநர7 எதி� நக��களிD� இற<கவி�ைல
ேநா0க	த0க�. அ!த கால� "த� அெம 0காவி#1� இ!தியாவி#1� இைடயி� ெபா�வானெதா.
"ர8பா�,	 ேதா#ற�பா,�, அேதேவைள 1றி�பி�ட அள� ஐ0கிய"� நிலவ ஆர�பி	த�
நிைலைய ஆரா+5சியாள�க� -Unity and Struggle of Opposites-எ&4 1றி�பி,கி&றா�க�

Posted on 03/16/2010 at 9:21 pm 

எ&ன இ.!தாD� சா.01 “ராகவ&” ேமல ெரா�ப? அ&9 ? இ.01. 

விடமா�ேட& எ8, "ர8,? பி70கிறா�.

Posted on 03/17/2010 at 7:57 pm 

James ஒ&4� 9 யவி�ைலேய எ)	�� பிைழயா அ�ல� க.	��

Posted on 03/18/2010 at 12:37 am 

அ&R!,ஒேர உைர5 ேச�!தவ�க�(18,ச�7),ஒ.வ�
இ!தியா�ட&(Jேர' பிேரமச!திர&) ெட�லியி� அDவலக�
திற!� ைவ	�0 ெகா87.0கிறா�.ஒ.வ� அரலி 
மாளிைகயி�(ேகபி) அDவலக� திற!� வ	��ளா�
யா��பாண�,இவ� வ�ெவ�7	�ைற இர8,01�
வி	தியாச� எ&4 @றாதH�க�!,ெவளி உலக	திலி.!�
பா��பவ�க=01 ம�டகள�9வைர ஒேர ஊ�தா&).ஒ.வ�
அெம 0காவி� நா,கட!த தமிழHழ� எ&கிறா�!, ஒ.வ�
வ�,0ேகா�ைட தH�மான� எ&4 ல8டனி� க	ேதாலி0க
ஃபாதைர ைவ	� “சிDைவ� ேபா�” நட	�கிறா!.இ� 

1#றமா(ெபா.� தாகமா?) அ�ல� ெசா� 

1#றமா?.இவ�க=01 எ&ன ம8ைட பிைழயா? அ�ல�
நி�வாண உலகி� ேகாவண� க�7யி.0கிேறனா?.இ�
ேவ4பா�, ஜனநாயக� அ�ல!,விஷய� ேவ4 திைசயி�
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Sundaram

Jeevan

Anj

Naren

நக.கிற�.எ�லா 1�ைபகைள;� ஒேர @ைடயி� 

ேபா,கிேற& அMவள�தா&!.

Posted on 03/18/2010 at 9:29 am 

நH<க� ஏன+யா இைத�ப#றிெய�லா�
கவைல�ப,கிறிய� உ<க=01	தா&
ஈழ	தமிழைர� பி70காேத.

Posted on 03/18/2010 at 9:33 am 

ஈழவி,தைல நி5சய� சா	திய� எ&பேத
இ&ைறய அரசிய� அறிஞ�களி& 

க.	தா1�. தமிழ�கேள ந�பி0ைக 

விடாதH�க�.

Posted on 03/18/2010 at 11:07 pm

உ8ைம. ெவ#றி 
நி5சய�

Posted on 03/19/2010 at 10:04 am

///ஈழவி,தைல நி5சய�
சா	திய� எ&பேத 

இ&ைறய அரசிய�
அறிஞ�களி& 

க.	தா1�/// யார�பா
அ!த அரசிய� 

அறிRஞ�க�?…என01
ெத ய ஈழ	தமிழ�
பிர5சைனக� ப#றி
தH�0கதி சனமாக 

ேபச0@7ய 

தமிழறிRஞ�க� யா.ேம
இ�ேபா இ�ைல. 

இ.!தவ�கைள;�
எ<க� வ<க� தைலவேர
ேபா�,	த�ளிவி�டா�
அதி� "த&ைமயானவ�
“ப#1ண�” எ&4�
ெசா�லலா�. நா&
ம4ப7;� ேக�கி&ேற&
யார�ப!! அ!த அரசிய�
அறிRஞ�க�?… 

ச�!த�?.. ட0கிள'
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@�ட�?.. உ<க� 

பாைசகளி� க.ணா��
ஒ. அரசிய� 

அறிஞ�தா& அவரா
இ�ைல 

சிவாஜிலி<கமா?.. ஏ&
ஆன!தச<க  ஐயா��
இ.0கிறா� அவரா?..

இ�ைல க4வா0கா�,
கேஜ!திர& 1�பலா
9ள�, தைலவ� 

சி	தா�	த&?… அ�ல�
அரச பா�கா�பி� சகல
ெசளக ய<க=ட?�
ேகா	தபாய�ட& 

ைகேகா�	� ஓ� 9திய
@�டணிைய 

உ.வா0கியி.0கி&றாேர
உ<க� ேக.பி சா��!! 

அவரா?.. அ�ல� 

அெம 0காவிலி.!�
நா,கட!த தமிழHழ 

நி4வ�ேபாவதாக ஒ.வ�
கயி4வி�,0 

ெகா87.0கி&றாேர
அவரா? அ�ல� 

வ�,0ேகா�ைட 

தH�மான	ைத 

நிைறேவ#ற�ேபாவதாக
@றி 
ெகா	�ெரா�7 வி	�0
ெகா8, ெகாRச 9ல&
ெபய�!த @�ட	தின�
தி கி&றனேர 

அவ�கைள5 

ெசா�Dகி&றHரா?.. 

ஹி!… ஹி!.. ெசா�ல
மற!��ேடேன!… 

ஒ.ேவைள!…

ெவளிநா�7� ஒளி!�
நி&4 ெகா8, ஊரவ&
பண	ைத 

ெகா�ைளய7	� அதிேல
வயி4 "�டதி8,
ேபா�, ஏ�ப�வி�,0
ெகா8, வ Hர�பிரதாப�
ேபJ� ” ………” ேபா&ற
மாவ Hர�கைள�ப#றி
ேபாJகி&றH�கேளா?

யார�பா அ!த 

அரசிய� அறிRஞ�க�
…..
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thurai

appu

Posted on 03/19/2010 at 4:52 pm

ேபாரா�ட� ெதாட<1
"&ேப ஈழ	தமிழ�
எ&றா� பல பி �க�
ஈ�வி,தைல�ேபாரா�ட�
ேபா+, இ�ேபா� 

வ�,0ேகா�ைட	 

தH�மான�. அ,	த�
கட!த தமிழHழ அரJ
அ	& பி& ஒMெவா.
நா�7#1� ஒMெவா.
அரJ. அத& பி& 

ஒMெவா. நகர<0ளிD�
சி#ரரச�. இவ�களி#1
9ல	தி� வா)� தமிழ�

வ �ப8� மாதாமாத�
ெகா,0கேவ8,�

கார8� 	மிழHழ அரசி&
நி�வாக5 ெசலவி#1

ம4	� யாராவ� 

ேபசினா� அவ�க�
தமிழ & 

�ேராகிக�. தமிழ�கேள
ந�பி0ைக இழ!� 

விடாதH�க�. �ைர

Posted on 03/20/2010 at 10:44 am

த�பி ராசா நேர&, ஏ&
ராசா நH எ�லா	�01�
அவசர�ப,கிறா+. 

யா.� சி<கள ஆ0க=�
ெசா�லியி.0கலா�
தாேன அ�9. ஏ& 

இ!தியாவி� எMவள�
ெப ய ஆ0க� 

இ.0கின�. சீனாவி�
இ.0கின�. யாரா;�
இ.0க�,�. 

ந�லைத	தாேன 

ெசா�Dகின�. நH ஏ&
ராசா உண�5சி 
வச�ப,கிறா+. அ�
ராசா உ&ைன எ�ப7
கவனி0கின� உ&ைர
ஆ0க�. தா+ 
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thamilmaran

Anj

எதி%&

thanilmaran

தக�பைன;� 

மற!திடாைத ராசா

Posted on 03/18/2010 at 11:51 am 

ேஜ�' தமி� சினிமாவி#1 நிைரய
கைதக� , ரசனிைய ைவ	� 

படெம,0கலா�. அச� அஜி	 நி5சய�
ெகா,�பா�.தமிழ.01 விதி0க�ப�ட
வர<க� ைட�7� ெர7.

Posted on 03/19/2010 at 12:00 am

James நH<க� “தமி�
பாக� 2 தயா 0கலா�
“நிதி” ெர7

Posted on 03/18/2010 at 12:13 pm 

அ+ய� கால	தில @�டணிதா& 

எசமா&,அ�9றமா ந�ம கால	தில நாம
ந�ம=01 எசமா&,அ��� ெகாRச
கால�.பி&னா7 வ!த�க இ!தியா 

எசமா&,பி �7S எசமா&,அெம 0கா
எசமாென�லா எசமாைன;� சமாளி5J
��பா0கி ைவ5J ஒ#4ைம கா�7ன�
இ�ெப�லா� “"கி� கிழி	� 

ெவளி0கிள�9� ")மதியா+” அவனவ&
எசமான� கி�ட 7ெர0� லி< ைவ5J�டா?க
நாதா � பயDக.இ�ப 9 ;�<களா
ெநலம.J�மா நH ேவைற வ�	ெத 5சல
ெகா�7கி?.,

Posted on 03/18/2010 at 11:26 pm

எதி�� ந�ல தமிேழா,
எ)�கிறா� அவேர
")0க�,ைர;�
எ)தினா� நாெம�லா�
நி5சய� ரசி�ெபா�

Posted on 03/18/2010 at 11:04 pm 
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Anj

thanilmaran

Prince

ெந��சி

அெம 0காவி� இ.�பபைர தவி�	�
எ�ேலா.01� ம8ைட� பிைழ எ&ப�
எ�ேபாேதா ெத !த விடய�. நிரா[ 

ெசா�D� விடய� 83 இ� 9ெளா� இய0க�
ெவளியி�ட “வ<க� த!த பாட�” எ&ற
9	தக	தி� ெவளிவ!தைவதா&.

Posted on 03/18/2010 at 11:24 pm 

ேஜ�' நH<க� சிலேவைல 

சிவேனச5ச!திர& ேபா&\ எ)�கிறH�க�
சிலேநர� ேசா ைவ ேபா&\ 1ழ�9கிறH�க�

Posted on 03/19/2010 at 12:44 am 

ந8பேர நா<க� ெச+தா� சீ�, நH<க�
ெச+தா� Sheet fund இர8,01� ஒ.
வி	தியாச� தா& எ<க=01 ேபா�டைவ
தி.�ப கிைட01�.ந8பேர உம� சக
தமிழைன இ!தியா�01� வர ேவ8டா�
எ&4 ெசா�லிய வ Hர� உம� 

"�பா�ட?01 இ.!தி.01ேமயானா�
உம� ெபய� எ&னவாக இ.!தி.01�
1�பனா J�பனா ? Enjoy now

Posted on 03/16/2010 at 12:07 pm 

“நாகராஜவிட� ஒ. 1றிJ,� ��பா0கி;� உமாவிட"�,எ&னிட"� ஒMெவா. ைக	��பா0கி;�
இ.!த�.

………………… 

இேத ேவைள பாலசி<க	ைத ேநா0கி மைறவிலி.!த நாகராஜா த&னிடமி.!த ��பா0கியா�
J,கிறா�. இதனா� நி�மலன� ைகயி� @ட ஒ. காய� ஏ#ப,கிற�.

……………..இMவா4 இ. "ைன ;	த� நட0க திகி� நிைற!த திைர�பட0 கா�சிேபால
அைன	ைத;� நா� அவதானி	�0ெகா87.!ேதா�.”

‘ 

இ.!த ஆ;த	ைத பாவி0கவி�ைல.

ைவ	தி.!தவ?01 வ7வாக Jட	ெத யவி�ைல.

அைன	ைத;� அவதானி	�0 ெகா87.!ேதா�.’

இ4திவைர இ!த� ேபாரா�ட� இMவாறாக நட!� "7!த�. Jப�.
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alex.eravi@gmail.com

ச�!

Posted on 03/16/2010 at 4:42 pm 

ந&றாக5 ெசா&ன H�க�. கைடசியி� பட� "7!� ந!தி0கடலி� Jப�

30வ.டமாக எ,	த பட	தி#1 ெபா.�ெசல� ம�,ம�ல, பல ெச�,க�
stunt இ�லாம� எ,	� மனித� ேபரழிவ�லவா @ட, அ�ம�,மா ைடர0ட�
பாலசி<க� இைடயிேலேய பட	ைத ைகவி,கிறா�, கதாநாயக?� அ�ப7ேய
"7வி� காணாம� ேபாகிறா�. ஆனா�, 9ல� ெபய�!த 9ல& ெபய�!	வைர
1ஷி�ப,	த எ,	த பட� வP� ராஜா! வP� ராஜா! எ&4 வP� ம�,�
நட!த�. இ�ப�� “எ�லாள&” உலக அர<கி� ந�லா வP� ேபா,கிறா�
ேக�வி. அத& விள�பர	ைத பா.<க�. எ� உட&பிற�90களி&…… 

உட&பிறவாஉற�களி& இற�பி� இ&4� எ�ப7 வP� நட	தலா� 

ேத,கிறா�க�….ேகவல�.

இ&?� நித�சன� வ H7ேயா இ�லாவி�டாD� edit ப8ணி ெவMேவ4
ெபய�களி� பிரதிக� எ,	� ஓ,�.

நிஜமாகேவ இ� 9ல�ெபய�!தவ�கைள 1ஷி�ப,	தியதாகேவ "7!த�
9ல& ெபய�!த ஊடக<கேள சா�சி, அவ�களி& க#பைன 

விம�சன<க�….எ	தைன…..எ	தைன….அதிD� வியாபார� ேபா�7யி�
இராOவ� இற!தா� 500 ஆ01வ�, இைத வாசி01� அ,	த ம!ைத0
அவ�க=01 ஏேதா MGR ,ரஜனி பட� எ&ற நிைன�பி� black இ� 70ெக�
பா�ப�ேபா� வா  வா  பண� இைற	தா�க�. இ�ேபா அேத ம!ைத0
ந!தி0கடDட& எ�லா� ச<கமமாக, இத#1	தானா இMவள�� 

ெகா,	தனா&க� எ&4 பட� "7ய ெவளியி� வ!த மாதி  ஏ<கைள0கிறா�க�
கதாநாயகைன தி�,கிறா�க�. 

கைடசியி� எ�லா� ஓ� உண�5சிகரமான படமாக� ேபான� ம�,� 

ப4வாயி�ைல. அ<1 ந7	தவ�க=�, அ�பாவி சன0@�ட"� இ!த
நிைலயி�…….., 9ல& ெபய�!த ம!ைத0 @�ட	தி�0ேகா இதி� ஓ� இழ�9�
இ�ைல. பண� தா& ெகா,	தா�க�. (இவ�களி& உற�க=� பட	தி�
பா	திர<க� ஏ#றி.0காவிட	�) பட� "7!�வி�ட�. ஊடக<க� இனி
ேவெறா. பட	தி#1 விம�சன� எ)த	 ெதாட<1வா�க�, அ��� 

கிைட0காவி7& தாேம உ.வா0கி0 ெகா�=வா�க� (இ!த நிைல01
ெகா8,வ!தவ�க�1 நா� ெசா�லி0 ெகா,0க ேவ8,மா?)

ஆனா� இ!த ஊடக<களி& பிைழ�பினா� நா� ெகா,	த…. ெகா,01�
ெரா�ப0 @ட…… … ….

Posted on 03/17/2010 at 12:08 am 

ஒ. தமிழனா�தா&  த&?ைடய தாயி& இழைவ0@ட
ெசா!த வ H�7� நட01� அவல	ைத அ,	தவ H�,0கார&
வ H�7� நட01� பட� ேபால பா�0க"7;�. 

த<ைகைய க#பழி	தவிடய	திD�  மிகன,னிைலயாக
 நட0க"7;�.  

ஒ. 1,�ப	தி� நா&1 அ8ண&மா� ஒ. த<ைக
தமிழ�க�.அ8ண&மா�க� த<க=01� ேபா�7  Tச�
ெவளியா�  தாைய0 ெகா&4  த<ைகைய 
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JAMES 

FEREDRIC

க#பழி	�வி,கிறா�க�. 

இ!த தைமய&க� எ&ன ெச+வா�க�.

ஒ.தைமய& ஆ0ெராஷமானவ& அவ& இத#1 நியாய�
கிைட01� வைர  ேபாரா,கிறா&.ம#றவ& ப7	தவ&
சி0க�க� ேவ8டா� நா& ந,னிைல எ&4வி,கிறா&
ெகாைல, க#பழி�9 த	�வஙைள;� அ� ஒ.வைகயி�
உண�வி& ெவளி�பா, எ&ெற�லா� ஆ+�0க�,ைர
எ)தி0ெகா8, தா& ஒ. அறி� ஜHவி எ&பைத கா�ட
"ய#சி0கிறா&.அவ?ைடய ந,னிைல01 சில� ப�ட"�
அளி0கிறா�க�. 

I&றமவ& 1,�ப	தி& 1�75Jவ�.சாராய� க8ட
ெசா�0க� .தாைய0ெகா&றவ�க� த<ைகைய ெகா&றவ�க�
அவைன   மட0கிவி�டா�க�. 

அவ& தாைய0ெகா&ற� ஆ0ேராஷ அ8ண& எ&4�
பழிைய அ�பாவிக� மீ� ேபா,கிறா& எ&4�, த<ைக
வி.�பி	தா& ேபானா� க#பழி�9 நாடக� எ&4� 

ெசா�Dகிறா&. 

கைடசி  அ8ண& அ�பாவி அவ?� த<ைக;� ஆ0ேராஷ
அ8ணேனா, நி#கிறா�க�. 

உலக	�1 அ!த 1,�பசி0க� ஒ. 1ழ�ப	ைத த.கிற�
ஆ0ேராஷ அ8ண& பலமானMனாக இ.!தா&. அM?ைடய
நிைல�பா,தா& காரண� எ&4 உலக� அவைன 

தH�	�0க�7வி�ட�. 

னா&  அ�பேவ ெசா&ேன& எ&கிறா& இ!த V,னிைல
அ8ண&. @�,5ேச�!தவ& த&ைன�ேபா� 

அ87�பிைழ0கெசா�Dகிறா&.ெக,		வனி& 

ைவ�பா�7யா+ இ. த�பி�ைல வாழ அ�தா& ஒேர
எ&கிறா& த<ைகயிட�.

அ�பாவி அ8ண?� த<ைக;� அ)�ெகா87.0கிறா�க�

அவல0கைத  தமி�சினிமா0கைதததா&.  தமி�5ச"க	ைத
அத& இய�9கைள ெசா�Dகிற எ�லா- !�ல 

சினிமா�01�=� எ<க� அவல� ஒழி!� ெகா87.0கிற�
பிள�ப�ட 1,�ப�ேபால	தா&  எ<க� இன� இ.0கிற�

Posted on 03/17/2010 at 8:38 am 

உ<க� உண��க� ச !.ஐய�,ராகவ&
ேபா&ேறா�,சினிமா ஹHேரா தன	தா�
களி� பாதி0க�ப�,?(ேப னவாத ஒ,01
"ைறக�),ப'தியா�பி�ைள மீ� 

உண��கைள மதி0கிேறா�.பிற1 

பிரபாகரைன உJ�ேப	திவி�,,ஒ�<கி0
ெகா8டைத எ&னெவ&4 

ெசா�வ�?.த#ேபா� பிரபாகர& 

அழி0க�ப�டதா�,9ல�ெபய�!த நா,களி�
பலவைககளி�,”ெசா	�0க� 

1வி!��ளன?”.இ!த ெசா	�0கைள�
பா�கா0க,மகி!த�ட?�,ேசானியா�ட?�
பாவ�(வ&னிம0க�) தி&றா� 

ேபா5J,”மி5சமி.0கிற எ<க=01” ெச+தா�
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thamilmaran

rathan

ேபா�� எ&4 @4வ� 

சண0கியமா?,இரஜத!திரமா?.அ� ச 
Iல� கதைவ திற!� ைவ0கிேற&
எ&4,இவ�க� @4� 9திய 

ஜனநாயக,”தலி	திய	தி&” 

Iல�,தி.மாவளவ& ேபா&ற த<க=01
சாதகமானவ�க� ஆ�சி01 வரேவ8,�
(ைக�ெபா7க�),ம#ற பிரதான க�சிக�
ஒழிய ேவ8,ெம&ற ேபராைச,(இைத�
ப#றி விவர<க� இ&?� ச யாக 

ெவளிவரவி�ைல) எ&ப� எ!த உள�
நி4வன	தி& சதி?.பண	ைத 

அ"0கியவ�க�,அரசிய� 

ெத யாம�,பலவ#ைற 

ேயாசி	�,”வி,தைல� 9லிக�” கைதைய
ேபா'� மா�டம ெச+�,அதிலி.!�
தைலைமைய உ.வா0க "யDகிறா�க�
எ&4 ெகா�ளலாமா?.

Posted on 03/17/2010 at 11:38 am

தலைமைய உ.வா0க
இ!தியா இ.ப� 

ஆ8,க]01 

விட�ேபாவதி�ைல
இ.0கிறாரா இ�ைலயா
எ&\ ெதாட.� 

விவாத� அ	தைன
எள Hதி� 

"7ய�ேபாவதி�ைல
இ�ேவ எ!த 

தைலைம;� 

ேதா&றாம� தைட
ெச+� வி,�.ஆக 

இல<ைகயி� எ)!�
ெகா�வ� அ	தைன
எள Hதாக இ.0க� 

ேபாவதி�ைல.

Posted on 03/16/2010 at 2:55 pm 

ெதாட�!� எ)�<க�.ஒ&4ேம ெச+யாம� இைடகிைட 1ைர�பவ�கைளேயா,"�ைடயி�
9,<1பவ�கைளேயா க8,ெகா�ள ேவ8டா�.தமிழ& எதி� ெக�70கார& எ&4 எ�ேலா.�
அறி!த ஒ&4தாேன.

Posted on 03/17/2010 at 7:53 pm 
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Anj

Prince

moorthy

ragu

mamani

mamani

OORAAN

"ழ<காD01� ெமா�ைட தைல01� "75J ேபா,� James ேபா&றவ�கைள
அ�ப7ேய விடேவ87ய� தா&

Posted on 03/19/2010 at 5:15 am 

He is latest Subramaniya sந8பேர நா<க� ெச+தா� சீ�,
ெச+தா� Sheet fund இர8,01� ஒ. வி	தியாச� தா&
எ<க=01 ேபா�டைவ தி.�ப கிைட01�.ந8பேர 

தமிழைன இ!தியா�01� வர ேவ8டா� எ&4 ெசா�லிய
வ Hர� உம� "�பா�ட?01 இ.!தி.01ேமயானா�
ெபய� எ&னவாக இ.!தி.01� ? 1�பனா J�பனா ? 

Posted on 03/16/2010 at 3:12 pm 

சப'தியானி& நடவ70ைக ெவ#றிெப#றி.!தா�  

தமிழ?01 இவழ� ேமாசமான நிலைம வ!�இ.0கா�.

Posted on 03/16/2010 at 5:18 pm 

///சப'தியானி& நடவ70ைக ெவ#றிெப#றி.!தா� 

தமிழ?01 இவழ� ேமாசமான நிலைம வ!�இ.0கா�./// 100 வ Hத உ8ைம;�
இ�தா&

Posted on 03/17/2010 at 1:28 am 

ஐயா, உ<களிட"� உமாவிட"� ைக	��பா0கி;� நாகராஜாவிட�
��பா0கி;� இ.!த� உ<க� ேதாழ�க� J#றி வைள0க�ப�டைத உண�!த
நH<க� அைத பய&ப,	தாைமயி& நிைலப#றி ச#4 விள0கமாக எ)�<க�
அ!தேநர	தி� உமா ெலபனா& பயி#சி "7	தி.0கவிைலயா? அவ.01�
இய!திர ��பா0கி ப#றி ெத !தி.0கவி�ைலயா?

Posted on 03/17/2010 at 1:31 am 

லாலா ர&ச& எ�.பி கனகர	தின	தி& மகனா?

Posted on 03/17/2010 at 2:03 pm 

MP கனகர�ண	தி& மக& ரRசனி& இய0கபெபய� ைசம&
ைசம& ெகா0கிளா+ இராOவ "கா� தா01தலி� 

மரணமைட+!தவ�. ரRச& லாலா வடமாரா�சிைய
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aruna

alex.eravi@gmail.com

Posted on 03/18/2010 at 8:32 pm 

OORAAN நH<க� ம�ட0கள�ைப ேச�!தவரா
உ<க� இய0கபெபய� எ&ன e.mail 

த.வ H�களா ?

Posted on 03/16/2010 at 3:48 pm 

“அ!த இராOவ ெவ#றியி& அரசிய� பலாபல&கைள எைட ேபாட�� அத& பி&னரான
வழி நட	த�� நா� தி�டமிடவி�ைல. அத#கான க�டைம�9� ம0க� திரளைம�90க=�
இ.!ததி�ைல. எம� ேநா0க� பலமான இராOவ	ைத0 க�7யைம�பதாக ம�,� தா&

‘அத#1 ேம� எ��� இ�ைல. அ!த� பலமான இராOவ	ைத ேநா0கிய பயண	தி�
ெகாைலக� ஒ. ைம#க�லாகேவ எம01	 ெத !தன”.

“அ&4 ம�,ம�ல "�ளிவா+0கா� வைர யா.ேம அரசிய� எதி�விைள�க� 1றி	�5
சி!தி	ததி�ைல. எ	தைன மனி	 உயி�க�? எ	தைன இராOவ ெவ#றிக�!!!”

ஐயேர! ச யாக5 ெசா&ன H�க�. “"�ளிவா+0கா� வைர யா.ேம அரசிய� எதி�விைள�க�
சி!தி	ததி�ைல”, அ&4 ம�,ம�ல, இ&4�… இனி;� ச யான பாைதைய ெத !ெத,	�
சி!தி�ேபாமா அ�ல� சி!தி	தாD� ெதாட�!� எ�ைம…. எ� இன	ைத பி 	தா=� 

சி01�ப�, எ�ைம;� … எ�மின	ைத;� அழி0க�ேபாகிேறாமா? 

எ	தைன மனி	 உயி�க�? எ	தைன இராOவ ெவ#றிக�!!! ஆனா� கைடசியி� எ&ன	ைத0
க8ேடா�? அ�	தமி�லா உயி ழ�9க�… அM�யி�களி& �யிD� இ�ல<க� அழி�9
ெவ#றிக]டாக எதி யி& இராOவ	ைத வள�	� வி�ட�…. ம�,ம�லாம�, இ&4
சமாதியி�லாம� சமாதியாகிவி�ட�. 

“இ&4 உ5சமைட!தி.01� இன�ப,ெகாைலயி& ேகார� அ�ேபா�� ப8பிய� மா#றமி&றி
இ.!த�. அ�ேபா� @ட ந�9 ச0திக=01�, எதி க=01� இைடேயயான இைடெவளி
ெந.0கமானதாக	 தா& இ.!த�. சில மணி ேநர<களி� கேண' வா	தி எ&ற ம	திய
உ4�பின� �ேராகியாகி� ேபா+ மயி ைழயி� உயி� பிைழ	த நிக��, ஆ;த� ேபாரா�ட	தி�
ஆ+�களின�� அரசியலின�� ேதைவைய உண�	தி நி#கிற�”.

இ&ேறா ந�9 ச0திக� எ&றா� அ� எ&னெவ&4 ேக�1� நிைலைம. அைத விட யா�
ந8ப& எ&4 அறிய"7யாத நிைலயி�, எதி 01 எதி  ந8பனாக��, ந8ப?01 எதி 
ந8பனாக�� ஓ� 1ழிபறி01� நிக�வாகேவ நிக�!�ெகா87.0கிற�.

“எ�மா� உ.வா0க�ப�ட �ேராகிகைள அழி01� ெசய&"ைற ம4ப7 ம4ப7 ேவ4
வ7வ<களி� இ&4 வைர ெதாட�!� ெகா87.0கிற�”.

ச யாக5 ெசா&ன H�க�. ஆனா� ஓ� சி4 தி.	த�. அ�ேபா எம01 எதி  (ெபா� எதி ) 

இ&4 எதி  (ெபா� எதி ) எ&ற நிைல மாறி… எ�நிைலைய த0க ைவ01� எதி 01 எதி ைய
ெச+;� நிைலயி� உ�ேளா�.

“ம0களி& பிரதிநிதிக� ம0க� ம&ற	தி� வழ<கிய தH��90க� 1றி	�� அவ#றி& நைட"ைற
1றி	�� நா� அ�ேபா� அறி!தி.0கவி�ைல”.
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இ�ேபா�� நாேமா, எம� அரசா<கேமா, எ�ைம ஆ�7�பைட01� ெவளி5ச00திகேளா
ம&ற	தி� ம0க� வழ<1�… வழ<கிய தH��90க� 1றி	ேதா அவ�களி& அபிலாைஷகைளேயா
அவ#றி& நைட"ைற 1றி	ேதா அறி!தி.0கவி�ைல.

“தனிமனித�களி& "7�கேள தH��9களாயி.!தன. அதிD� ஆ;த பல� ெகா8ட மனித�க�
தா� ச  அ�ல� தவ4 எ&4 "7� ெச+வத#1 தம01	 தாேம அதிகார	ைத வழ<கியி.!தன�
9லிக=01 ம�,ம�ல சி4க5 சி4க ஈழ	தி& ஒMெவா. IைலகளிD� உ.வான இய0க<க�
அைன	தி#1 இ� ெபா.!��”

இ� அ&4 ம�,ம�ல, இ&4� சகல தர�பிD� ெதாட�கிற�. இத#01, 9லிகேளா, தமி�
இய0க<கேளா விதிவில0க�ல. இ&4 எம� அரசா<க	திD� கட!த ஜனாதிபதி ேத�தலி�
இராOவ அதிகா யி& அரச கவி��9 "ய#சி, இ&ைறய அரசா<க	தி& ஊடக Jத!திர
ம0களா� ெத � ெச+ய�ப�டவ�களி& உயி�க� பறி0க�ப�டைம, July 25, 1975 �ைரய�பா
ெதாட0க�….. ம8ெண8ெண+ மேக'வர& வைர ெதாட�!�ெகா8ேட உ�ள�. இதி�
சி<களவ�, "'லி� எ&ற பா1பா, இ�லாம� ெதாட�கிற�. இைத;� ச#4 ெவளியி�
பா�ேதாெம&றா�, இ&4 இரா0கி� நட01� ேபா�…ேபா & ெதாட.� அழி�, ஆ�கானி�
ேபா�…ேபா & பி& ெதாட.� அழி�, எ�லா� தனிமனித�களி& "7�களிலான தH��9களாD�
அதிD� ஆ;த பல� ெகா8ட மனித�க� சில�, தா� ச  அ�ல� தவ4 எ&4 "7� 

தம01	 தாேம அதிகார	ைத வழ<கியி.!தனதைமயாDேம நைடெப4கிற�…..ெதாட�கிற�
நா�7& ெதாட.� தனிமனித ஆதி0க<களி& "7�களா� நைடெப#ற….. நைடெப4�
ெகாைலக=01 இMவிைண�ைப அ)	தி� பா.<க�. http://www.nation.lk/2008/03/16/newsfe1.htm

அ&4 கர�ெபா& ப'தியா�பி�ைளயிட� இ.!த இய!திர	 ��பா0கிைய எ,	� அதாைலேய
J�,0 ெகா&ற� ம�,ம�லாம�, "த� இய!திர	��பாகிைய இய0க க#40ெகா8ட�ட&
அைத;� த� வச�ப,	தி0 ெகா8டநிைலயி� அைத;� "றிக87 கா�,� ப1தியி�
9ைத	� வா+	த நிைலயி�, இ&4 9ல� ெபய� ம0க� ேவ�ைவ சி!தி உைழ	த பண	தி�
இராOவ	 தளபாட<க� அேத கா�,� ப1தியி� ேதா87	 ேதா87 எ,0க�ப,வேதா,
ம�,ம�லாம�, அ&4 ஓ� ேபர�பல	தி& பிண� கிண#றி� விட�ப�ட�…..இ&4 எ	தைன
பிண<க�….எ	தைன உயி�க=டனான உட�க� எ	தைன கிண4களி�…..வ&னியி�
கிண4களி�!

அ&4 ஓ� கர�ெபா& ப'தியா�பி�ைள, பாலசி<க� சயி0கி=ட?�, நH� இைற01�
இய!திர	�ட?� ேச�	� 17ைச;?� எ 0க�ப�டா�க�, இ&4 பல பி�ைளக�… 

பால�க�…..சி<க<க�….அைடயாளமி�லாம� பல இராOவ தளபாட� ெச+;� இய!திர<க=ட&
இராOவ டா<கிக=ட&….விமான	ைத J,� J,கல<க=ட?� ேச�	� திற!த ெவளியி�
எ 0க�ப�டா�க�……எ 0க�ப,� "7� எ&ன? 

ஐய� அவ�க� ெசா�வ� ேபால, “அ!த இராOவ ெவ#றியி& அரசிய� பலாபல&கைள
ேபாட�� அத& பி&னரான அரசியைல வழி நட	த�� நா� தி�டமிடவி�ைல. அத#கான
க�டைம�9� ம0க� திரளைம�90க=� இ.!ததி�ைல. எம� ேநா0க� பலமான இராOவ	ைத0
க�7யைம�பதாக ம�,� தா& அைம!த�” எ&ற @#4� ச யா? 

பலமான இராOவ0 க�டைம�ைப;� க�7� பா�கா0க "7யவி�ைலேய???

Posted on 03/16/2010 at 5:04 pm 

அ+யா�01 வண0க�. விைரவி� பதி� ெச+;<க�, தமிழைன ந�பேவ8டா�.

1. http://www.tamilwin.org/view.php?2a36QVH4b43Z98We4b46IP5ce2bf1GU2cd2OipD3e0dJZLucce02g2FP0cd3tjoCd0

2.http://www.tamilwin.org/view.php?2aSIPJe0dbjoM0ecGG1h4b4Z988cd2g2F3dc2Dpi3b436QV2e22ZLu30

3.http://www.tamilwin.org/view.php?2aSIPJe0dvjoM0ecGG1V4b4Z98Mcd2g2F3dc2Dpi3b436QV2e22ZLu30
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'ப�
Posted on 03/16/2010 at 6:10 pm 

ஐயா�ட& மகி)� ேநர�

கி�ட	த�ட 32 வ.ட<களி& பி&ன�, ப'தியா�பி�ைளயி& ெகாைல ெதாட�பான ‘நித�சன�
ெவளியாகி;�ள�.

ஐயா�01 இ� ெதாட�பாக மகி�5சி;ட& ந&றிைய	 ெத வி0க ேவ8,�! "த& "ைறயாக
ப8ைணைய எ 	த� தா�தா� என ஒ. பலமான ச�சிைய ஐயா ெவளி�ப,	தி இ.0கிறா�
‘தாயக	தி�’ இ�ப#றிய சில 1றி�90க� வ!தி.�பி?�, பலமான ‘9லிஎதி��9’ எ&ற 

I7மைற	த வரலா4க=� உ8,!

‘ரவி’ எ&பவ� பி!நாளி� ‘9ள�’ உ4�பினரா? ச!தியா & கால	�01� பி&, இவ� ‘ தH�ெபாறி01
ெவளியி� ஓ� அணி;ட& ெதாட�பி� இ.!தாரா?

ஐயா�ட& ந�9ட& ேக�1� ஒ. ெவளி�பைடயான ேக�வி. இ	ெதாட � வ.� கேண'
‘க8O7 பதமநாதனி&’ ெகாைல "&@�7ேய (ைக�01 "&) ெத ;மா?

ஐயாவி& I&றா� பாக	�� பதிவி�:

”அ!த ம	திய 1)வி�, ேபபி J�பிரமணிய�, நாகராஜா, கேண' வா	தி, த<கா, வி5J
பிரபாகர&, , 1ல�, பி&னதாக இ!தியாவிலி.!� வ!� தி.�பி வ!த ப#1ண� ஆகிேயா�
வகி0கிேறா�. இ!த ம	திய 1)வி� தா& 9திய 9லிக�(TNT) எ&ற அைம�9 தமிழHழ வி,தைல�
9லிக�(LTTE) எ&4 ” உ	திேயாக T�வமாக” ெபய� மா#ற� ெச+ய�ப,கிற�. 1976 இ4தி�ப1திதமிழHழ
வி,தைல� 9லிகளி& ஆர�பமாக�� அைமகிற�. இ!த ம	திய 1)	 ெத �0 @�ட�
T!ேதா�ட� ப8ைணயி� தா& நைடெப4கிற�. இ<1 @7யி.01� ஒMெவா.வ.�
ெபயைர "&ெமாழிகிேறா�. நா?� @ட	 தா&. எம� இய0க	தி& 9திய ெபயைர	 ெத �
ெச+வதி� அைன	� உ4�பின�க=� ஆ�வ� ெகா8, விவாதி0கிேறா�. ெவMேவ4
ெசா�ல�ப�, இ4தியாக ப�ேவ4 ெத �களி& @�டாக “தமி� ஈழ வி,தைல� 9லிக�
உ.வாகிற�.”

எ&4 பதிய�ப�,�ளதா� இ0ேக�வி விள<கி0 ெகா�ள தவி�0க "7யாதாகிற�. அ	�ட&
ப#1ண	தி& ெகாைல ‘வ�,0ேகா�ைட	 தH�மான	தி& பி&ன�’ நைடெப#ற ெகாைல
த<களி& பதி� @4வைத;� வரேவ#கிேற&. ‘ல<காராணியி�’ , ‘ப#1ண	தி&’ பா	திர�
ேபானதாக�� ஞாபக�. அ.ள�தா& இைத உ4தி�,	த ேவ8,�.

ஆனாD�, என01 ஒ&4 விள<கவி�ைல. ச�பவ<கைள கால	�01 "& பி&னாக
பதிகிறH�க�?

உதாரணமாக, இர	மலாைன விமான0 18,	 தா01த� இ5 ச�பவ<க=01� பி&ன�
ேவO�.

இ&?� ஒ&4…

கனகர	தின� எ�ெபா)� Jட�ப�டா�? ஏெனனி� அவ� I&4 மாத<களி& பி&னெர
ெகாைல"ய#சி ெதாட�பாக "தலி� நாகராஜா ைக� ெச+ய�ப�டதாக��, 

உமாமேக'வ & வ4	தைளவிளா& (க�,வ&) வ H�,01 அைடயாள� கா�ட அைழ	�5
ெச&றேவைள…

”வழி ெந,க ப'தியா�பி�ைள;ட& ேபசி0ெகா8, வ!த நாகராஜாவி#1 உமா மேக'வர&
த<கியி.0க மா�டா� எ&ப�� ெத ;�. அ<ேக க�,வைன அைட!த��, ெபா*ைச0
மேக'வர& த�பி ஓ7வி,வா� எ&4�, ப'தியா� பி�ைளைய ெவளிேய நி#1மா4�
ெச&4 அவைர	 த!திரமாக அைழ	� வ.வதாக�� ப'தியா�பி�ைளயிட� @றி அவைர;�
ச�மதி0க ைவ0கிறா�. 
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எதி%&

nila

இத#1 ப'தியா�பி�ைள ச�மத� ெத வி0கேவ நாகராஜா உமா மேக'வர& வ H�7?�
வ H�7& பி&ப1தியா� த�பிேயா7வி,கிறா�. இ!த	 �ணிகரமான நடவ70ைகயா� அ<கி.!�
த�பிய நாகராஜா, ப8ைணகளிலி.!த எ�ைம ேநா0கி வ!� எ�ேமா, மீ8,� இைண!�
ெகா�கிறா�. இ!த5 ச�பவ	தி& பி&ன�, நாகராஜா�� ேதட�ப,பவ�க� ப�7யலி� 

ெகா�கிறா�க�.”

(ேம#ப7 தகவ� ஐயாவா� பாக� ஏழி� பதிய�ப�,�ள�)

இ�ெபா)� ேமD� ஒ. ேக�வி: நாகராஜா�01 ‘க8ணா7’ ெகா�ல�ப�ட� ஏ#கனேவ
ெத !தி.!ததா?

இ0ேக�விகைள ஐயாைவ	 தவிர ேவ4 எவ ட"� ெதா !� ெகா�ள "7யா� எ&பதாேலேய
இைத� பதிவி,கிேற&….

^ப& 

160310

Posted on 03/17/2010 at 12:47 am 

பாக� 7 இ� நா& 1றி�பி�ட� “……..தமி� தைலைமகளி& இர8டக நிைலைய;�,அ&4
இளஞ�க� எ,பி7யா0க�ப�ட நியா<கைள;� அறி!த அதிகா யாக இ.!தி.0கிறா�
த�பிேயாட வி�ட� ஒ. ந�பி0ைக;ட& @7ய மனிதாபிமான!தா&.��பாகிகைள சா+	�
ச!ேதக நப�களான இளஞ�க=ட& ேதநH� அ.!த "#ப�,,த&ைன� பலி ெகா,	த��
ப8பா,தா&.T8T தைலவ� ெச�7;ட& உற�கைள ேபணிய� அவர� உள�� பணியி&
நிைலக�.அவ� ேத70 ெகா�ல�ப�டவ� அ�ல,த& அதHத ந�பி0ைகயா� அழி!� 

ேபானவ�.அ�ேபாைதய 9லிகளி& "0கிய விபர<கைள அவ� ம�,ேம அறி!தி.!ததா�
அழி�தா& 9லிகளி& வள�5சியான�.அவ� ெகாைல ஒ. த#ெசய� நிக�ேவ.”

அ�பாவியாக0 கா�,� தன� இய�பான ந7�9	 திறைமயா� அவ�கைள’ ந�ப ைவ	�
கன� ப8ணி, வ H�	திய ெச�ல0கிளியி& தனி	திறைம ,9லிகளி& வ H0க	தி#1 வழி 
மீ8,� அேத ெச�ல0கிளி,தைலைம தா<கி, கைடசியாக	 த&ைன� பறிெகா,	த இராOவ	
தா01த�தா&,’பா8 வா<க� 9ற�ப�ேடா� படேகறி� ேபான’ வி,தைல� ேபா ைன உ�பி�
ைவ	த�.

அ+யேர! 

ேம�த�,- பரணிD�,கீ�	த�,- 17ைசயிD�…… 

கீ�	த�,- ேபாராட,ேம�த�,- திைர�படமா+ அவதானி0க…… 

"தல7 ந�லதா+……….ஆர�பேம அ#9தமா+…ஆகா…..ஒேகா….

Posted on 03/17/2010 at 10:57 am 

தமிழHழ� ேபா� _#40கண0கி� அ�பாவிகைள� பலிெய,	��ள�. பல பண0கார�கைள
உ.வா0கி;�ள�. ேசாபாச0தி ஞானா ேபா&ற �ேராகிகைள;�, ரயாகர& ேபா&ற 

ேகாமாளிகைள;� வள�	��ள�. ஏ&? ஐயா, உ<க� அரசிய� விள0க� எ&ன..? 9லிகைள�
ேபா'ேமா�ட� ப8ணி 9திய தைலைமைய உ.வா01� வழி"ைறைய வயசான கால	தி�
த.வதாக	 ெத கிற�. இ&4 நட�பி� உ�ள நப�கைள� ப#றி;� ெசா�D<க�.
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thamilmaran

sayithan

Soorya

thurai

Soorya

sivaram

Posted on 03/19/2010 at 2:21 pm 

ேசாபா ச0தி ேபா&ற மனேனாயாள Hகைல;� ல8டனி� ".கான!த&
ஐ.தி.ச�ப!த� ேபா&ற ேகாமாள Hகைல;� உ.வா0கி;�ளேதா, தி.5ெச�வ�
ேபா&ற ப5ேசா!திகைல;� உ.வா0கி;�ள�.

Posted on 03/17/2010 at 11:31 am 

ப'தியா�பி�ைளைய ெகாைலெச+� வி�, அவ & ஆ81றிைய ெவ�7 வா+01�
ெப.ைமேபJ� கைத ஒ&4� உலாவிவவி!த�. இ� எ�ேபா நட!த�? யா� ெச+தா�க�
க�,0கைதயா? அ�ல� ஒ)0க�க.தி தணி0ைகயா?

Posted on 03/17/2010 at 3:31 pm 

இ�ப7 பல ேக�விக�. ஐய� எ�ெபா� பதி� த.வா�? உட?01ட& பதிைல
எ)தினா� ந�ல�.

Posted on 03/17/2010 at 12:40 pm 

தமிழ & வி,தைல� ேபா � ப' யா�பி�ைளயி& ெகாைல ஓ� "0கிய அ�ச�.

ப8ைணைய அைம01� ேபா� தமிழ & வி,தைலைய க.	தா00 ெகா8, 

அைம	தா�களா? 

அ�ல� ேபாராளிக� ெபாலிசா டமி.!� த�பி வா�வத#காக ம�,� அைம	தா�களா

ப' யா�பி�ைளயி& ெகாைல01 "&ேப உ� ெகாைலக)� த#பா�கா�பி#காக 

நட!தி.0கி&றன.. இதிலி.!� நH8ட Fர, தH�0கத சி&"�ள சி!தைன யா ட"� 

இ.!தி.0கவி�ைல எ&பேத ெவளியாகி&ற�..

அ&4 ப' யா�பி�ைளைய

தம� ெசா!த 

ப8ைணயி� (ம8ணி�) தH I�7வி�, த�பியவ�களி& பர�பைரேய இ&4 M&னியி�
	மிழ & ெசா!த �8ணி� வா�!ேதாைர சி<க�வ & அழிவி#1� த�ளிவி�, த�பி
ஓ7;�ளன�. �ைர

Posted on 03/17/2010 at 3:42 pm 

ேதா�டாைவ0 காணவி�ைல? இ�ப7 மிக அறிவான ேக�வி உ�ைம�
மனிதைர J�,	த�ள! J�மா பகி7:

Posted on 03/20/2010 at 11:42 am 
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இனிெயா�..

Anj

mamani

Johnson

mamani

உ<களி& இன�ப#4 9 கிற�. ஆனாD� உ<க� எ)	�0க� 

மன5ேசா�ைவ	தா& வரைவ0கிற�. ேபரழிவிலி.!� ெவளிேய வ.வத#1
9ல�9வ� வழிய�ல. தமிழ� நH8ட நா� அ7ைமகளாக வா�வதா இ�ைலயா
எ&ப� எம� சி!தைனயி� தா& உ�ள�. 9ல�ெபய�!த தமிழைர	 F#4கிறH�க�
ெதாட�!�. எதி களிட� ேச�!� ெசா!த இன	ைத0ெகா�வதிD�, நா�ைட
ெவளிேய4வ� ேமலான� தா&. ஆயிரமாயிர� ஆ8,க� வா�!த நா�ைட
வி�, ெவளிேய4வ� ஒ. மனித?01 இல1வானெதனி� இ.01�
வி�, தி.�பி வ.வ�� இல1வான� தா&.

Posted on 03/17/2010 at 8:24 pm 

ஐய ட� வினவ�படைவக� அைன	�� ேக�வி பதி� வ7வி� ெதாட� "7வி� பதிய�ப,�

Posted on 03/18/2010 at 11:40 pm 

ஐய� அவ�களிட� சில ேக�விக� 

1 . ேதாழ� J!தர� தின"� ெத�லி�பைள , J&னாக� ஊடாக ைச0கிளி�
அ55சக� ெச�வா�. ஏ& அ5சக	தி� ைவ	� ப,ெகாைல ெசய�ப�டா�
2 ேடவி� ஐயா , ைவ	திய� ேசாமJ!தர� ேபா&றவ�க� ைக� ெச+ய�ப�டத&
பி&னணி எ&ன? (சி	திரா அ5சக	தி� இ.!த ஆவண<களா) 

3 “வ<க� த!த பாட�” எ&ற 9	தக	ைத ேரா(RAW) இட� கா�70 ெகா,	த�
(ேதச	தி& 1ரலா)

ந&றி

Posted on 03/19/2010 at 9:26 am 

காய�ப�ட நி�மல?01 ம.	�வ உதவி ெச+த அட�ப& ப<1 த!ைத
பாஃத� இ�ேபா உயி.ட& உ�ளாரா?

Posted on 03/19/2010 at 6:30 pm 

காய�ப�ட நி�மல?01 மா�பழ5சாமி ம.	�வ உதவி
ெச+தாரா? ஆ5ச யமாக இ.0கிற�! ேவ70ைக 

எ&னெவ&றா�,அட�ப& வண. பிதா .மா�பழ� அவ�க=01�
ராகவனி& த!ைத01� அதிகார ேபா�7;� பைகைம;�
அ0கால	தி� இ.!த�. 

alxjohn62@yahoo.com

Posted on 03/19/2010 at 11:47 pm 
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ANTONY

Vadivelu

Jey

xxxxxx

Gnanam

சி&ைனயா மா'ர.01� வண. பிதா
மா�பழ� அவ�க=01� ஏதாவ� பிர5சைன
இ.!ததா எ&ப� என01 ெத யா�
பிர5சைன இ.!தி.!தாD� ஒ. 

ேபாராளி01 உதவி ெச+வத#1 அ!த
ேபாராளியி& ேதாழனி& த!ைத தன�
எ&4 சி!தி0க@7ய சி49	தி உ�ளவரா
மதி�பி#1 ய வண பிதா அவ�க�?

Posted on 03/20/2010 at 12:02 pm 

மா�பழ� பாதி யா� உயி.ட& இ�ைல இ!��ெப8ைண
மண"7	� இ. பி�ைளக=� 

இ.0கி&றா�க�.http://www.thedipaar.com/news/news.php?id=4463

Posted on 03/17/2010 at 10:04 pm 

“இத#1 ப'தியா�பி�ைள ச�மத� ெத வி0கேவ நாகராஜா உமா மேக'வர& வ H�7?�
வ H�7& பி&ப1தியா� த�பிேயா7வி,கிறா�. ” 

Tamil cinema copied this scene from our ltte guys :) so funny

Posted on 03/18/2010 at 3:53 am 

ஐய� எ�ெபா� பதி� த.வா�?

Posted on 03/18/2010 at 2:05 pm 

1974 ப<1னி க8ணா7 ப	மநாத& ெகா�ல�ப�டாரா? 

ப#றி0 எ&ற ப#1ண	ைத 1979 ஆ8, ப,0ைகயி� F<1வ� ேபால ந7	� பிரபா ப,0ைகயி�
ைவ	� ெகாைல ெச+தாரா?1978 ம�,நக � க)1�பைடைய5 ேச�!த உ,�பிரா+ 1லேசகர&
ெகாைலெச+ய�ப�, ஏ யி� வ Hச�ப�ட� ப#றி ச யான தகவ� எ)த"7;மா? 1�7மணி
த<க	�ைர ேபா&றவ�க� ைக�ெச+ய�ப�ட ேவைலயி� பிரபா ெராேலாவி� இ.!தாரா
இ.!தா� எனி� சிறிசபா எMவா4 தைலவராக நியமி0க�ப�டா�??

Posted on 03/18/2010 at 6:46 pm 

ஐயா இ�வைர வ!��ள த<க� பதிவி�, வ�ெவ�7 �ைற ேபாராளிகளி& ப<க0ளி�9கைள
எ)தவி�ைல? ஆர�பகால	திலி.!�, இ&4வைர ந�மஊ� ம0களி& ப<க=�9 ெசா�லி�
அட<0கா.
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mamani

Thanikasalam.Sevlanathan

Posted on 03/19/2010 at 9:28 am 

பிரபா, மா	ைதயா, 1�7மணி, ப87த� வ.ெவ. �ைறதாேன?

Posted on 03/18/2010 at 8:05 pm 

PROFILE 

Prabhakaran’s timekeeping

Memories of a much-mythologised rebel leader by a former LTTE fighter.

By Ragavan

“Those who bear arms acquire and wield an extreme measure of power. We believe that if this power is abused, it will

inevitably lead to dictatorship.” 

– Prabhakaran, from an interview with N Ram, 1986

The LTTE’s supreme leader and commander, Velupillai Prabhakaran, along with his wife, children and the entire leadership 

of the LTTE, have been completely wiped out by the Sri Lankan military. The LTTE began as a guerrilla unit during the 

1970s; at its peak, it controlled vast territory and built up a conventional army consisting of an army, navy and air

group won many battles against the Sri Lankan Army, crushed all Tamil opposition groups functioning in Sri Lanka, and 

was seen as a deadly, brutal and disciplined organisation. In recent years, however, the myth of the rebels

began to crumble, and within two years they were cornered into a small area, where they were brutally eliminated by the Sri

Lankan armed forces. 

Since the LTTE came into existence in 1976, more than 27,000 of its members have perished. The brutal war resulted in 

the loss of tens of thousands of civilian lives, and hundreds of thousands more displaced. Many civilians were disabled due 

to bombing and shelling. Although I blame the LTTE leadership for their suicidal politics, militarism and 

criticism, I believe that the root cause of the problem was the Sri Lankan state’s failure to accommodate minorities within 

the democratic constitutional framework of Sri Lanka. The LTTE was a by-product of the majoritarian political landscape of 

Sri Lanka. However, the internal dynamics within the LTTE later developed as an authoritarian structure, and loyalty to

leader was the foremost precondition. The leader and the organisation had become synonymous. 

Prabhakaran was not a natural born killer with evil qualities. It was the social and political conditions that created a

hierarchical organisation and, in that juncture, Prabhakaran took a lead role. Yet in this process, he became a charismatic 

leader and a cult figure, and this in turn changed his personality. He began to believe that he was the supreme controller of 

the entire Tamil population, and had the right to punish or kill those who disobeyed his orders. He was there to decide what 

was right and wrong, what was good and evil. He was there to liberate the Tamil nation – and he would carry out his duty 

until the nation was liberated. All those who opposed his methods, meanwhile, he believed should be eliminated. It was this

mindset that led to the escalation and continuation of the nightmare of civil war and untold suffering for a people and a 

country. 

New tiger 

It was 1974, and I was 18 years old. As a Jaffna Tamil middle-class youth and immature idealist, I was influenced by the 

Tamil nationalist ideology and armed struggle, and was able to make contacts with a few of those who were

committed to this approach. One day, a short young man came to visit me with another man named Chetti, who briefly 

introduced the first man as Thambi, which means younger brother. That was my first encounter with Prabhakaran. I did not 

meet him again for a while, during which time Chetti had been caught and detained by the police.

On 27 July 1975, Jaffna Mayor Alfred Duraiappa was shot and killed. Duraiappa was portrayed as a traitor to the Tamil 

cause by the TULF, a Tamil political party, because he had taken the side of the Sri Lankan government in the escalating 
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unrest. I later came to know that Duraiappa had been assassinated by Prabhakaran. At that time, I was happy that a 

‘traitor’ had been eliminated. After this incident, around August 1975, Prabhakaran came to my grandmother

village. (I would normally stay at my grandmother’s house, as she was very fond of me.) At that time, I knew that he was a 

‘wanted’ person, but Prabhakaran said that he wished to stay at my grandmother’s house for a while. Without any 

hesitation, I said yes. 

During that time I was tutoring students, which offered the pretext by which I could ask Prabhakaran to stay

grandmother’s house. My father was a very strict man, and he noticed that while other students went home, this young man 

continued to stay at my grandmother’s house. I was more scared of my father than of the police. Eventually, he called to 

ask why this boy was staying there. I told him that he had some problems with his parents, to which he responded: 

should not allow him to stay, as it is not in the interests of that boy. I will take him to his parents’ house.

to tell my father that he was a wanted man. My father was taken aback, and told me that if he was a wanted

needed to inform the police. I explained that this young man was a liberation fighter, fighting for the Tamil cause. I suddenly 

became courageous, and told my father, “One day the same thing could happen to your son, and then what would be your 

reaction?” My father had no choice but to accept my argument. This was the beginning of my contact with Prabhakaran and

a few members of what was then called the Tamil New Tigers. This was eventually changed to the Liberation Tigers of 

Tamil Eelam on 5 May 1976.

I was inspired by Prabhakaran’s dedication and discipline. He was always thinking of action, and he was a meticulous 

planner, efficient organiser and a perfectionist. He was extremely careful about his own safety and that of others. His 

knowledge was also very wide-ranging, even though his formal education was minimal (he had failed the GCE 

examinations on two attempts). He would talk for hours as to how we could build up an underground network, citing 

examples of Bhagat Singh and other Indian liberation fighters such as Netaji. He would say that the armed struggle was the 

only way forward, and that there was no point in engaging in peaceful protests. He read Captain Clive, who came as a clerk 

in the East India Company and was eventually able to lead the British army. He would talk about the Irish struggle. He was 

also fond of Tamil historical novels, which romanticised the valour of Tamil kings and warriors. He would talk about Israel, 

and how the Jews were able to establish a powerful country. 

As he talked about such things he would also say that we were oppressed by the Sinhalese rulers, because the Tamils

not have a homeland. Our duty, he said, was to fight and liberate our country, and that for this reason we needed to give up 

family ties, and not indulge in love affairs or marriage. All of these desires, Prabhakaran told us, would be a hindrance to 

the cause. If you were prepared to fight for the country, he would say, you needed to have total dedication, which such 

desires would only undermine.

A few years later, the two of us went to see an English movie. It was a World War II story, in which the mission was to

assassinate a Nazi commander in Czechoslovakia. A Czech family provided a safe house for the young men on the 

mission. After the commander was assassinated, the Nazis managed to capture the man of this family, and told him that if 

he cooperated with them, his family would be safe. The man decided to tell the truth. At that point, Prabhakaran turned to 

me and said, “This is why I insisted that family life is not suitable for the cause.” 

Paranoia and philosophy 

Prabhakaran’s timekeeping was perfect, though there was a reason for this. If another did not turn up at the arranged time, 

he would not wait, because he would sense some sort of danger. He would ask people to come to a station or bus stop, but 

he would not be there; instead, he would be waiting a short distance away, to see whether the individual had been 

followed. If he had the slightest doubt, he would simply leave. Due to his security-conscious mind, he was able to dodge 

the police, military and other dangers for more than 36 years. He became a wanted man in 1972, at which point he 

destroyed all photographs of himself save for his school identity card; he did not allow anyone to take his photo until 1982. 

He would leave no trace of himself; if he received a letter from another member, he would read and then burn the letter.

suppose he learned the skill of survival through the experiences of others who were caught due to their lack of security.

Prabhakaran’s ideology was derived from the Bhagavad Gita, the Indian national struggle, the history of the ancient Tamil 

kingdoms, the situation surrounding Jewish statehood and Adolph Hitler’s authoritarianism. His motto was, 

but do not expect any benefit from it.’ He also believed that the soul is immortal, whereas the physical body is temporal. 

Any ‘death’ on the battlefield would thus involve only detaching the body, while the soul remains eternal. He

order to fight against evil and establish dharma, it is essential to eliminate one’s enemies. On one occasion, in 1976, 
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Prabhakaran and another LTTE member assassinated a police intelligence officer who was accused of spying on Tamil 

youths. After the assassination, he cycled to one of the hideouts and, coincidently, a song from a Tamil film called Karna (a

figure from the epic Mahabharata) was playing on the radio. This song was about the discourse between Arjuna and 

Krishna, which explained the notion of dharma and the right to kill the enemy. He was very excited, and felt that his

were thus justified. 

He felt very strongly that the Tamil cause needed to be united behind one single organisation. His justification was that

Tamils’ ancient kingdoms were lost because the then kings of the Chera, Chola and Pandian kingdoms were not united. He 

therefore believed that all the other organisations should disband and should come together as one organisation. He also 

used the Darwinian concept of survival of the fittest to show how we should never allow other related organisations to grow 

in strength. 

In the late 1970s, the organisation was tiny, and consisted of just 15 to 20 young men. During this time, Prabhakaran was 

influential in decision-making and organising. Although a central committee was selected, he continued to be the 

charismatic leader, and without his approval, no decision was made. Although he was not an authoritarian figure at that 

time, due to his dedication and experience, others inevitably looked for his approval. I also remember that he was very 

caring of the organisation’s members at that time, and looked after them well. If someone was ill, he would make sure that 

person was looked after properly, and he would become angry if anyone neglected a sick member. However, if the same 

person whom he looked after crossed some line in the future, he would not hesitate to kill him. 

In the early days, the organisation carried out attacks on police intelligence officers and those portrayed as traitors. We also 

looted banks, and used the money to buy weapons and to organise camps. Each rupee a member spent was accounted 

for. Prabhakaran was also required to submit his expenses, and there was thus a strict equality maintained with regard to 

personal expenditure. The food cooked at the camps was the same for everyone. On one item, however, this

not maintained: the allocation of bullets. Prabhakaran would expend several rounds during practice, but allocated the rest 

of us only a few. His justification was that because he was wanted by the police, he had to practice more than the rest of 

us. At that time, he always carried a Smith & Wesson .38 revolver; it was his pet. Other than this, we had few weapons

that time, just some shotguns and three or four revolvers. Yet he would treat these weapons as sacred items 

and oiling them every day, and making sure that they stayed in working order. 

On such issues, Prabhakaran was puritanical, and believed the organisation to be sacred. Whoever defied its rules was 

seen as impure, and therefore needed to be kicked out – or killed, if he resisted. When the LTTE chairman, 

Umamaheswaran, was found to have been involved in a sexual relationship with a woman cadre, Prabhakaran became 

furious, and accused them both of having damaged the organisation’s sacredness. They were both forced to leave. 

One-man leadership 

In 1980, there was a split in the organisation, as a majority of the members had begun criticising Prabhakaran for being a 

dictator, particularly due to his alleged involvement in the killing of two cadres. His critics said that he needed to be 

removed from the central committee, and that the organisation should be reformed with democratic principles. Pure

militarism should not be welcomed, they continued, and his methods were wrong; instead, what needed to happen was the 

organisation’s leadership needed to go to the Tamil people, to hear what they had to say before taking any military

Prabhakaran was hurt by this criticism, but refused to accept that he had made even a single mistake. As a result, the 

organisation split into two factions, and a majority of those who left later founded the People’s Liberation Organisation of 

Tamil Eelam (PLOTE). 

Prabhakaran was very angry and disappointed at this turn of events, and accused those who left of having stabbed him in 

the back. He claimed there was no point in having a central committee, and instead wanted to be the supreme leader of the

organisation. Many of the members, including myself, refused to accept this proposal, and he instead decided to leave. We 

tried to persuade him to reconsider, but he was adamant, saying that he would not agree to anything but

leadership. Thereafter, he went to stay at his uncle’s house, where he met with two leaders of another militant group called 

the Tamil Eelam Liberation Organisation (TELO), Thangathurai and Kuttimani. (These two were later massacred in the 

Wellikada Prison massacre of July 1983.) Both were from Prabhakaran’s village, and they knew him well. Prabhakaran 

subsequently agreed to work for them under Thangathurai’s leadership, and after a while he managed 

other LTTE members to join him. 
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FEREDRIC

thanilmaran

எதி%&

After Kuttimani and Thangathurai were caught by the Sri Lankan Army in 1981, Prabhakaran was able 

group’s supreme leader. He refused to accept pluralism and difference of opinion, and saw those as a hindrance to the 

cause. He mercilessly ordered that opponents be killed, and continued to have loyal followers who carried out his orders 

without any question or hesitation. It was after Kuttimani and Thangathurai were caught, tortured and forced to

information to the security forces, that Prabhakaran introduced the suicidal cyanide capsule, which became the symbol of 

the LTTE’s dedication. 

After the July 1983 riots and the mushrooming of other Tamil militant groups, the Indian state provided training and support 

to the Tamil militant groups, including the LTTE. I left and re-joined the LTTE a few times during the early 1980s as a result 

of the LTTE’s structure and the urgencies of the situation. Eventually, however, I left the organisation in 1984, as the

internal repression within the LTTE had become intolerable. The rest is history. 

THANKS -HIMALSUTHAsiaN

Posted on 03/19/2010 at 5:29 pm 

/The chandiyan(VIRUMANDI?) and his followers took away all the belongings of the Dalits. It was a 

long time before they could return and resettle. No one challenged that eviction and

lasting impact on me, although I was from a Vellala middle class family./–RAGAVAN member of Anti

-Liberation FOX of caste system. 

/He believed that in order to fight against evil and establish dharma, it is essential to eliminate one

enemies./– RAGAVAN. 

—- THIS IS NOT SAID IN BHAGAVAD GITA!.It is catholic interpretation of HiNDUTUVA!.

If any body research,howmuch Lands his family members “gained” during that feud between

“chandiyan and Dalits”,in his village pretending like Gandhist!.Also must take the statistics of how 

many of his nearest relatives starting from his Family,perished for the last 30 years,in this so called 

“PERINAVATHA PADUKOLAIKAL?” and how much “PULAMPEYARNTHA THAMIZHARKAL?

analyse may reveal who is behind Mulliyavaaikkal and why they support “SAIVA’s” 

“DALITH? NANDAN” with the help of Naxalites? “Makkal kalai illakiya kazhagam” and N.G.O.

behind it!.

Posted on 03/18/2010 at 10:59 pm 

மகா நா,க� ைவ	� த<க]01 சா�ைவ ேபா�, த<க]01 தா<கேல ப�ட<க� த!�
ெகா,	� த<கைலேய ஏமா#\� மனித ைடேய மரண	�� வா�!� மரண H	த ேபாராள Hக�
வரலா\கேல.

Posted on 03/19/2010 at 2:10 am 

அ+ய�,

சிறில<கா அரசினா� ேம#ெகா�ள�ப�ட 9லிக=01 எதிரான பிர5சார	தி#1, 

ந&1 பய&ப,	த�ப�ட ராகவனி& வா01Iல� (Mein Kampf ப#றிய�) , 

தயா& ெஜயதிலகவினா�(அ&ைறய இல<ைக0கான ஐ.நா.��வ� ) அணிேசரா நா,கைள
த�வச�ப,	த, 

9லிக=0ெகதிராக பாவி0க�ப�ட பிர5சார�. 

தைல�9 இ�ப7 இ.!த�.
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Garammasala

Soorya

Prabhakaran inspired by Hitler… 

Prabha started “Tamil new Tigers’’ with me… 

http://www.lankamission.org/content/view/1630/49/

நH<க=� ெதாட�!� இMவாறாக எ)தி;�ள H�க�.

‘Jபா' ச!திரேபா', வாRசிநாத& ேபா&றவ�கைள வாசி01� இவ� அவ�க� மீ� மி1!த
அ?தாப	ைத0 ெகா87.!தா�. 

தவிர ஹி�ல� மீ� @ட பிரபாகர& மி1!த மதி�9 ைவ	தி.!தா�.” 

இ!த0 க.	தான� 9லிகளி& ச�வேதச எதி��ைப ச�பாதி0க ெப.� ப<1 வகி	த�.

இத#1 உ<கள� ஆதார� எ&ன? 

அ�ேபா� Mein Kampf 9	தக� இ.!ததா? 

யாரா� த�பி’01 வாசி	� கா�ட�ப�ட�? 

அ�ல� யாரா� ெமாழி ெபய�0க�ப�ட�? 

இ!த வரலா#4 "0கிய	�வ� வா+!த 1#ற5 சா�ைட ஐய� தி பற நி.பி;<க�.

அ�ல� கதி�காம�,நி�மலா,ராகவ& "0 @�,5 சதியி& எ5ச ெசா5ச� எ& எ)	� என
ெகா�=<க�. 

இ� உ<கள� வரலா#4� பணி ம�,ம�ல,

உ<க� எ)	�களி& ந�பக	 த&ைம @ட.

Posted on 03/19/2010 at 5:47 pm 

(தமிழக	தி& திராவிட இய0க	ேதா� சில & எ)	�0களி# @ட ஒ.
ஹி#ல� மீ� அபிமான� காண�ப�ட�. அ� ேவ4 விடய�)

நி5சயமாக பிரபாகர& க�`னிச அ?தாபிய�ல. 

"தலாளிய ஜனநாயக	திD� ெப ய ஈ,பா,ைடயவர�ல. 

ராகவ& ெசா&னைத ைவ	� "7�க�1 வர அவசியமி�ைல. 

ஆனா� பிரபாகர& உலகி& ஒ,0க�ப�ட ம0க=0காக� ேபசியவர�ல
அM வைகயி� அவ� “த!ைத” ெச�வா�01� “அ8ண&” அமி.01�
தா&.

Posted on 03/19/2010 at 7:02 pm 

உலகி& எ!த ஒ,0க�ப�ட ம0க=0காக பிரபாகர& 

ேபாராடவி�ைல எ&4 ெசா�D<க பா�0கலா�. பிரபாகர&
இல<ைக	 தமழ.0காக	தா& ேபாராட ெவளி0கி�டா�
ேக�வி�ப�ேட&. ராகவ& தமிழ & ெப.� அழிவி#1
"0கிய ப<ைக ஆ#றி;�ளா� எ&ப� ம�,� உ8ைம
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aathavan

ச�!

Posted on 03/19/2010 at 8:41 pm 

இ!த "0கிய ப<ைக ஒ. 25 வ.ச	தி#1
"&னா7 ெச+தி.0க0@டாதா? எ	தைன
ந� உற�க� உயி.ட& 

மி&5சியி.01�.எ	தைன ந� உற�க�
காDட& மி&5சியி.01�. ராஜி��
த�பியி.�பா� இ!தியா�ட& பைகைம
ஏ#ப�7.0கா�.வட01 கிழ01 பைகைம
அதி தHவிரமைட!திரா�.ெசா�லி0ெகா8ேட
ேபாகலா�………………

Posted on 03/20/2010 at 1:11 pm

25 வ.ஷ	�01 "&ன�
ெச+தி.!தா.. 

இ!தியா பிள0ைக 

பி,<கி Jவி5ைச;�
நி�பா�7�பா	த�.

நி�பா�ட எ�லா 

இய0க	தின�� தமிழHழ
இல�சிய� அைண!�
ேபான�.பிரபாகர?ைடய
பிள0 ம	திர� த&னிட�
இ�ைல எ&ப� 

ெத !த�. 

ஈழ�ேபாரா�ட� 

இர	த0கள யான�
இ!தியாவி& பிள0
ஆைசயினா�தா&
இ&?� Jவி5 

இ!தியாவி& ைக01
ேபாகவி�ைல. 

எ&ன பிரபாகர& 

எ&ெறா.வ� 

இ�ைலயாயி.!தா�

 ெவளினா�7ைல இ.!�
பி&a�ட� 

ேபா�,00ெகா87.0கமா
ஊ ைல இ.!� 

ெவ	திைல 

ேபா�,0ெகா8, 

ேதா�ட	திைல 

ெபாயிைல ேபா,றதா
ெவ<காய� ேபா,றதா
எ&4 

ேபசி0ெகா87.�ப�ீக�
உமாமேக'வர&, 

சபார	தின� 

ட0ள'மாணி0கதாச&
இ�ப7 எ�ெலா.01�
ெபாயிைல வி	த 
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Anj

எதி%&

Thangathurai

'ப�

காசிைல ெகாRச�
ெகாRச� 

ெகா,0கேவ87யி.!தி.

Posted on 03/19/2010 at 9:05 pm 

வி7ய வி7ய ராம� கைத, வி7RJ பா�	த� ராம.01
எ&ன "ைற?

Posted on 03/20/2010 at 12:23 am 

கர� மசாலாவி#1!

உ<க=01 வா�	ைதகைள0 ேகா�0க	 ெத !த 

அளவி#1,அதனத& அ�	த� 9 யா� நி#கிறH�க�.வா�	ைத�
பிரேயாக<க� எ&ப� உ ய கால	தி� அ� விைளவி0கி&ற
தா0க<கைள� ெபா4	த�.9லிகைள அழி0கி&ேறா�
ஒ. இன	ைதேய ப,1ழியி� த�ளியவ�க�,த�மிட�
��பா0கி இ�லாததா�,��பலா� ப,ெகாைல01 தயாராகி
வி�டா�க�.

அ7ைமகேள! 

எ)!� வ.க. உ<க=0கான வான�, ��ப�களா� 

வ�ணஜால� கா�,கிற�.

Posted on 03/20/2010 at 11:12 am 

நH<க� எMவா4 உ4தி�ப,	�கிறH�க� இ!த�ேப�7 அணிேசரா நா,கிளிட�
பிரசார	தி#காக பய&ப,	த�ப�டெத&பதைன. தவிர இ!த�ேப�7 தவறானதாக
இ.!தாD� இ!த�ேப�7 ம�,� ேபாதிய காரணமா இ!த�ெப ய நா,க�
எ�லா� ேப னவாத இன�ப,ெகாைல01 ஆதர� ெத வி�பத#1. அவ�க=01
அ�பாவி ம0கைள0 கா�பா#ற ேவ87ய தா�மீக0 கடைம எ&ப� இ�ைலயா
உலக மனித வரலா#றி� இல<ைக இன�ப,ெகாைல கைற ப7!த அ	தியாய�
பல நா,களி& க�ரவ<க� 1ழி ேதா87 9ைத0க�ப�ட இட� "�ளிவா+0கா�

Posted on 03/19/2010 at 8:04 pm 

இ� ஐயா�01 அ�ல!

‘ P யா ‘ எ&கிற ஆ<கிேலய.01 – அ!நிய.01 – (இ� ெகாRச� ஓவராக இ.0கலா�

”பிரபாகர& உலகிD�ள ஒ,0க�ப�ட ம0க=0காக� ேபாரா7னாரா…” கீ– கீ–.
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Soorya

'ப�

Soorya (xyz)

Anj

இ!திராகா!தியி& ெகாைல01 அRகலி ெசD	தி பிரபாகர& எ)திய கட7த	ைத இவ�
பா�0கேவ8,�. இ� அவ�களி& உ	திேயாகT�வ ”வி,தைல� 9லிகளி�” உ�ள�.

இத#1, பிற1 இ!த "க	ைத எ<ேக ைவ�பா�!!!

Posted on 03/19/2010 at 8:59 pm 

எ)தியைத ச யாக விள<காம� ஏ& இ!த அவசர�? பிரபாகர& உலக
ம0க=0காக ேபாராட ெவளி0கிடவி�ைல. தமி� ம0க=0காக ம�,�தா&
9ற�ப�டா�. இ!திரா கா!தி01 அRசலி ெசD	தினா� எ&ன ெசD	தாம�
வி�டாெல&ன. P�யா எ&ற ெபய� அ!நிய& எ&றா� J�பிரமணி எ&4
எ,	�0ெகா�ளலா�. "க	ைத ைவ0க என01 பல இட� இ.01, ஆனா�
வ H�,�ப0கமி�ைல.

Posted on 03/19/2010 at 10:18 pm 

"0கி ஓதிய ம!திர<க� ேபா�� ெகாRச� தி.�பி�
” Soorya 

Posted on 03/19/2010 at 7:02 pm 

உலகி& எ!த ஒ,0க�ப�ட ம0க=0காக பிரபாகர& 

ேபாராடவி�ைல எ&4 ெசா�D<க பா�0கலா�. …”

இத#1	தா& பதி�….

இ!த வி8ணான<க� உம� பிர5சிைன, ”J�பிரமணி
9 யவி�ைல, சிலேவைள ‘சினிமா வசனேமா?’ 

எ&ன ெச+ய எ�லா� ‘சீன H, மா’ (சினிமா) வாகேவ இ.0கிற�

Posted on 03/20/2010 at 11:12 am 

விள<கினா� எ)தி0 கிழி�பா�க�, 

விள<காவி�டா� உம� பிர5சிைன
எ&பா�க�. பாவ�. இ� என� 9ைன�
ெபயர�ல. P�யா எ�ேபா� ஆ<கிேலயராக
அ�ல� அ!நியனாக மாறினா� எ&ப�தா&
என01 விள<கவி�ைல. க.	� 

எ)�வெத&றா� க8டைத;� 

எ)த0@டா�.

Posted on 03/19/2010 at 9:10 pm 

வ�,ேகா�ைட01 எ�ப7 ேபாகலா�? 

��,01 எ�, ெகா�ட� பா01 

9 Rசா� ச 

Page 31 of 36நிச�த� கிழி	த ெகாைலக� – ஈழ� ேபாரா�ட	தி� என� ப...

20/03/2010http://inioru.com/?p=11448

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



'ப�

Anj

Anj

thurai

Anj

Posted on 03/19/2010 at 10:28 pm 

இ� ‘ப87தம�ல’ , இத#1 விள0க� எ)த நா& 

ப87த?ம�ல: விள<காவி�டா�, தழி� ெமாழியி&
P	திர	ைத� பா�0க��—

Posted on 03/20/2010 at 5:59 pm 

ஒ�9 ெகா8ட�01 ந&றி. 
“ப7	தா� ம�,� ேபா�மா” பட� பாட�
மாதி  இ.0ேக. 

அ� எ&ன P	திர� “தி.விைளயாட�
த.மியா

Posted on 03/19/2010 at 9:34 pm 

Naren & thurai

ஊ� கிண	தி� த8ணி இைற01� P	திர	தி� க�ட�ப,பைவ ஆ� 

J	�� இ�லாவி�டாD� J	��. 

பழ0க ேதாஷ�. மா#ற "7;மா. J	தி0ெகா8ேட இ.<ேகா ……………

Posted on 03/20/2010 at 4:17 pm 

ஊ � க�வ� இ.!தாெல&ன இ�லாவிடாெல&ென
நிைலய� 

அவசிய�தாேன.

�ைர

Posted on 03/20/2010 at 5:55 pm 

காக� கனவிD� ஏேதா தி&?மாேம
எ&ன? 

ெச+ ெதாழிேல ெத+வ�. 

மைழேய ெப+யாத ஊ � 17 இ.!தா�
இ�ப7	தா& ஆஹு�. 

9 RJதா…… 9 ய�ைலயா ……………
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thamilmaran

Manimaran

க(கா

thamilmaran

JAMES 

FEREDRIC

Posted on 03/19/2010 at 10:58 pm 

P�யா, J�பிரமண H எ�லா� சம'கி.த� ெபய�க�.நம� ".க0 கட�]01
ைவ0க�ப�ட ெபய�க�.தமிழாேல வழிப� ந�� வா�0ைகயி� அ&னிய�
Vைழ!� நா� ந� ஆ8டவ?0ேக அ&னியமா+ ேபாெனா�. ந�d�
ேகாயிலி� எ<க� திலிப& உ8ணாவிரத� இ.!தா& ெபா�, ைவ	�
ம<கலமா+ அவ& பயண� ெதாட<கிய�.

அமவாைச01� அ��� காத.01� ெதாட�9 எ�ப7 இ�ைலேயா அMவாேர
ேஜ�'e#1� இ.0க"7யா�.வ�ணா5சிரம� எ&ப�� நம� சம+
இ&ெனா. ெபய� கீைதயி& வழிேய எ&ற ராகவ& @#றHேலேய 1#றமா

Posted on 03/20/2010 at 12:29 am 

வ!	தவைர வாழைவ01� Tமி தமிழக� அ<ேக மா�வா7,க&னட0கார&,மைலயாளி
எைனய மாநில	தவ�க� வியாபார�,சினிமா	�ைற,அரச உ	திேயாக	தி� காலாகாலமாக
இ.0கிரா�க� இவ�க=ைடய ேப5J,எ)	� ெமாழி 	மி�.ேசா4 ேபா,வ� தமிழக�.

த8ணH� த.�ப7 ேபாரா�ட�நட	தினாேலா,ஈழ	தமிழ� ப,ெகாைலைய நி4	��ப7
ேபாரா�ட�நட	தினாேலா மைலயாள� ெத யாத தமிழக மைலயாளி மைலயாளியாக��
ெத யாத தமிழக ெதD<க& ெதD<கனாக�� மாறிவி,வா�க�. இ� தமிழ& பிர5சன
வ!த� எ&பா�க�.("0கியமாக சினிமா	�ைற) 

ஈழ		மி� அகதி எ&4 அ+ேரா�பாவி� தமி�, ஆ<கில� ம�,� ெத !த ெதD<க.�
மைலயாளி;� க&னட.� ெபா+ெசா�லி வா�வ� ம�,� இ&றி 	மிழக 	மிழ.01
விைளவி01� வைகயி� ஈழ		மி� ேபாரா�ட	ைத ெகா5ைச�ப,	தி 
க�,ைரக�,பி&a�ட<க<க� எ)�வ� க870க�பட ேவ87ய� இவ�கைள 

அைடயாள�ப,	�� கால� ெவ1ெதாைலவி� இலைல

Posted on 03/20/2010 at 10:14 am 

ந�ம ேதச	திைல ெடேமாகிரசி இ.0கி&ற� அைவ ம�,ம�ல இ&?�
ேஜ�ைச வி�7,<க சா�.

Posted on 03/20/2010 at 2:03 pm 

ேஜ�' எ&ப� கிறH'தவ ெபயராக இ.0கிறெத ைசவ� அவ.01 ெத ;மா
எ&பெத என� க.	�.

Posted on 03/20/2010 at 6:58 pm 

Frederick II (German: Friedrich II.; 24 January 1712 – 17 August 1786) was a 

King of Prussia (1740–1786) from the Hohenzollern dynasty.He became 

known as Frederick the Great (Friedrich der Große) Frederick was born in 

Berlin the son of King Frederick William I of Prussia and Sophia Dorothea of 

Hanover. The so-called “Soldier-King”, Frederick William had developed a 

Page 33 of 36நிச�த� கிழி	த ெகாைலக� – ஈழ� ேபாரா�ட	தி� என� ப...

20/03/2010http://inioru.com/?p=11448

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



thamilmaran

thurai

JAMES 

FEREDRIC

formidable army and encouraged centralization, but was also known for his 

authoritarianism and temper. He would strike men in the face with his cane 

and kick women in the street, justifying his outbursts as religious 

righteousness. In contrast, Sophia was well-mannered and well

Her father, George, Elector of Hanover, was the heir of Queen Anne of Great 

Britain. George succeeded as King George I of Great Britain in 1714.

Posted on 03/20/2010 at 2:31 pm 

மண Hமாற& ஈழ	தமிழ #காக ெதD<1	தமிழ� தH01ள H	� 

உ�ளா�க�,தமி�க	தி& ம0கெல�ேலா.� தமிழ�கேல,தமிழக� இ!தியாவி�
இ.0கிற� பினா<1 மேலசியாவி� இ.0கிற� ல8ட& இ<கிலா!தி�
இ.0கிற� ஆனா� நாெம�ேலா.� தமிழ�களா+ இ.0கிேறா�.சினிமா0கார�
அஜி	 ந0கி	 தி&றாD� த&ைன நாயி�ைல எ&பா� பிராமண H எ&பதா�
மீ� ஈ�7 எறH!�� விகட?�,எ0'பிரJ� F0கி0 

ெகா8டா,கி&றன.நாெம�லா� சேகாதர�க� தமிழ�.சீனா,ெத&னாபி 0கா
எ&\ எ<1 ேபானாD� நாெம�லா� அ<ேக ேவ#\ மனித�க� 

இ!தியாவி�தா& எம� ம8ென&ற உண�ைவ அைடகிெரா�.தமிழக�
எ&ற உண�ைவ	த.வதா� நா� பி 	� பா�0க "7யாத உண�வி�
பி 0க"7யாத உறவி� தா+ நாெட&ற ெப.ைம ெப\கிேறா�.

Posted on 03/20/2010 at 4:38 pm 

இல<ைகயிைல தமிழ� சி<களவெரன ெதாட<கி க8ட� ேபா��. இனி
தமிழக	தி#1 

கா� அ7 ைவ	தா5J. இ!த	 தமிழைன� ேபா� த& ெமாழியி� உயிைரேய
ைவ	தி.��வ& 

ஒ.M.� 

உலகிலி�ைல. கார8� பி#!தநா�7ேலா, 91!த நா�7ேலா 

விJவாசெம&பதி�லாைமேய. �ைர

Posted on 03/20/2010 at 12:57 am 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (August 27, 1770 – November 14, 1831) was a German philosopher, one of the creators of

German Idealism. His historicist and idealist account of the total reality as a whole revolutionized European philosophy and 

was an important precursor to continental philosophy and Marxism. 

(தமிழக	தி& திராவிட இய0க	ேதா� சில & எ)	�0களி# @ட ஒ. கால	தி� ஹி#ல�
அபிமான� காண�ப�ட�. அ� ேவ4 விடய�)— கர� மசாலா. 

ஹி�லைர;� திராவிட இய0க<கைள;� ப#றி,"றி!தபைன க.	�.ரஜினி 
திரனகம,யதா�	த<கைள ெவளி�ப,	திய� தனி5 சிற�9.”ைம& ஃகா��” எ&ற ஹி�ல &
Jயச ைத,1980 களி� இ!தியாவி�,திராவிட இய0க<க=01 “எதிரான” ெப.�பாD�
இைளஞ�களி& ைககளி� இ.!த�.அ!த இைளஞ�க� த#ேபா� ெப.� ெச�வ5 

ெசழி�9ட&,ேம#1லக அதிகார வ�க<கேள ெபாறாைம�ப,�,இ!திய அதிகார வ�க	தி�
உ�பட),நவ Hன ச0கரவ�	திகளாக இ.0கிறா�க�!.(உடேனேய ஓ7�ேபா+ அDவலக� 

விடாதH�க�!). 
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ஹி�ல� கால	தி#1 "&9,”இர8டா� வி�ெக��” எ&ற அரச� ஆ�சி ெச+தா�.அவ.ைடய
சேகாதர & உதவி;ட&,”பி �7ஷு01 எதிராக” ,சீ0கிய�க�,ெப<காலிக�,தமிழ�க�
�வ<க�ப�ட�.ஹி�ல� த& கால	தி�,இைத “எ'.எ'.பைடயணியி& கீ�” ெகா8,
வ!தா�.த#ேபாைதய “இ!�	�வ அைம�பான ஆ�.எ'.எ' சி&” ஆதர� அத#1 இ.!த�
(வாRசிநாத& ேபா&ேறா�).ஏென&றா�,ஹி�ல� த&?ைடய “நாசி0 ெகா�ைகையேய
“த	�வ<களி& ெஜ�மனிய – கிேர0க தி 9களிலி.!ேத” உ.வா0கினா�.பிரெட 0 ேஹகலி&
த	�வ� இதி� "0கியமான�.”ேநதாஜி Jபா' ச!திர ேபா'” இதி� உ�வா<க�ப�டா�
எ&ப� பல இன<க� 17ேயறிய நா,.இ<கிலா!தி& “ஆ<கிேலாசா0ஸ&” எ&பவ�க=�
ெஜமனியிலி.!� 17ேயறினவ�கேள!.நாலா� _#றா87� சீன -ரஷிய எ�ைலயிலி.!�
ெஜ�மனி01 17ேயறிய “ஹூன�க�” “இ!திய த	�வ அ7�பைடயிலான தாேவாயிஸ	ைத
ெகா8,வ!தன�,இ� கிேர0க	�ட& கல!த�!.ஹி�ல� ஒ. உலகலாவிய த	�வ	ைத
Jயநல “ேதசிய	தி#காக” தி 9ப,	தி,த&தைலயி� தாேன ம8ைணவா  ேபா�,0 ெகா8டா�

Posted on 03/20/2010 at 7:57 am 

…ேமேல @றி;�ளதி� “ரஜினிதிரனகம” எ&ற வா�	தியி& கீ� உ�ளைத
பைனயி�” ரஜினிதிரனகம,@றவி�ைல.அத#1 ேமேல உ�ளைததா&
@றி;�ளா�.திராவிட இய0க<க=01�,ஹி�ல.01� "75J ேபா,வ�தா&
“அமாவாைச01�,அ��� காத.01�” உ�ள ெதாட�9.ஆனா� ஒ.வ�
ெவளி�ப,	�� வா�	ைத� பிரேயாக<க�,அவ�களி& தனி�ப�ட 

வி.�9,ெவ.�பி& பாD� அ�ல� அவ� ெவளி�ப,	�� பிர5சைனயி&
(க&ட0'�)” பாD� 9 !�0 ெகா�ள��,கிற�.”"றி!த பைன”_லி�
திரனகம,”வி,தைல� 9லிக� மீ��,இ!திய அைமதிகா01� பைடயின &
(இ!திய ெவ4�9ண��?)” த&?ைடய க,ைமயான விம�சன<கைள
ெவளி�ப,	தியி.�பா�.இ!தியா எ&றா� தமி�நா, எ&4 ெப.�பாலான
ெபய�!த” தமிழ�களி&? ெவளி�பா,,ஆைகயா� க8O01 ெத !த 

திராவிட இய0க<க=1�,9லிக=01� ஒேர வ8ண	தி� "	திைர

Posted on 03/20/2010 at 6:02 am 

இனிெயா., தய� ெச+� இ!த ஆ0க	தி#1 ம�,� பி&ேனா�ட� ேவ8டா�.நட!�
ஒ.வ� எ)தினா� அைத வாசி�பைத வி�, எ&னேவா எ�லா� எ)�றா<க�.ப	தாதத#1
ெகாRசமாவ� நட!த� எ&னெவன ெத !தி.0க ேவO�.1.ட& யாைன பா�	த கைதயா+
ேவற ைச�7ல ேபா+ எ&ன ேதைவேயா அைத ெகா�70ெகா�=<க�. தய�ெச+� அ+யைர
எ)தவி,<0�. ச  பிைழ அதி� இ.!தவ�க=01 ெத ;�

Posted on 03/20/2010 at 3:11 pm 

இய0க	தி� இ.!தவ�க=01 மாதிர� இ�ைல தமிழ & ச 	திர�. 

ெத யாதவ�க=01� ெத !தவ�க=01�, ெத !�� தி 	� எ)�பவ�க=01�
பாதி0க�ப�, பழயைத மற!�, ம&னி	� மன	தி� இ.01� கவைலகைள0
உதறி� 9தியைத	 ெதாடர இ� ஒ. பாைத. க.�0கைள வாசி0காம�
கSடமாக இ.!தா�. ஆனா� க�,�பா, ேவ8டா�.
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