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ப&தியா�பி�ைள  ()வின  ெகாைல  ெச,ய�ப�ட  ச�பவ�ைத
பிரபாகர-.(�  ெத�வி.க  உமாமேக&வர-�  ெச�ல.கிளி0�
யா#�பாண�  ேநா.கி2  ெச�கி!றன .  எ�  அைனவ�.(ேம  பிரபாகர!
இ�  (றி��  மகி#2சியைடவா  எ!ப�  ெத�0�.  உமாமேக&வர-�
ெச�ல.கிளி0� சில நா�களி� தி��பி வ%த ேபா� பிரபாகர! அைட%த
மகி#2சிைய  வா �ைதகளா�  விப�.க  67யா�  எ!"  எ!னிட�
8றின .  தவிர��,  கேண&வா�தியி!  கா�7.ெகா9�த  �ேராக2
ெசய:.(  அவைர.  ெகாைலெச,தி�.க  ேவ;9�  எ!"  பிரபாகர!
க7%� ெகா;டதாக�� 8றினா க�. அ�ேபா� இ�ப�தி நா!( வயைத
எ�7�பி7��.  ெகா;7�%த  இைளஞ!  பிரபாகரனி!  =ய  இரா>வ
வழி6ைற  மீதான  ந�பிைகயி�  ப&தியா�பி�ைள  ெகாைல  நிக#�
ஒ� ைமAக�.

ம.க�  எ)2சிைய�  பா�கா.க��,  அதைன  ேம:�  உரமி�9
வள .க��  ஆ0த�  ேபாரா�ட�  பய!ப�7��பதாக  வரலா"க�
8"கி!றன.  ஆ0தCக�  ெவ(ஜன  எ)2சிைய�  தAகா��.ெகா�E�
ேகடயCகளாக�  பய!ப�7�.கி!றன.  ம.களி!  நி"வன  மய�ப�ட
எ)2சிைய�  =;9வ��,  அFெவ)2சி  உ�வா.(�  Gழலி�  ம.க�

ம�தியி�  ஆ0த� தாCகிய  ெக��லா.க�  த�ைம  வ:�ப9��வ�  ெவAறியி!  இ!ெனா�  அ�ச�.  கட%த  அைர
HAறா;9  கால�  உ�வா.கிய  சி%தைன�  ேபா.(  ஈழ�தி�  ம�9ம�ல,  அதிகார6�  அட.(6ைற0�
ேகாேலா2Iகி!ற  எ%த  நா�7:�  ம.கைள2  சாரா  ஆ0த  அைம�.கேள  ஆதி.க�  ெச:�தின.  இரா>வ
ெவAறிகளி!  இ"தியி�  இFவைம�க�  எ�லா�  ேதாA"�  ேபா,  சரணைட%தி�.கி!றன.  ேசாமாலியாவி�,

இ%ேதாேனசியாவி�,  காJமீ��,  பCகளாேதஷி�,  இல�தினம�.க  நா9களி�,  கிழ.காபி�.காவி�  எ�லா�  இ�
ஒ� சாப.ேக9 ேபால ம.கைள அழி��� ேபாரா�டCகைள0� அழி��. கா�7.ெகா9�தி�.கிற�.

சLக  உண �  ெகா;டவ கE�,  ேதச�பAறாள கE�,  ஜனநாயக  வாதிகE�  ஆ0தCகளி!  மீ�� =ய  இரா>வ
வாத�தி!  மீ��  ந�பி.ைக  ெகா;7�%தவ களாகேவ  வா#%த  வரலா"க�
�!பகரமானைவ.  பிரபாகர!  எ!ற  ேதச�பA"  மி.க  இைளஞனி!
ஒ�9ெமா�த  சி%தைன0�,  ெசயAபா9�  ேபாரா�ட�ைத  ேநா.கிேய
ஒ�6க�ப�7�%த�. தன� Iய லாப�ைதேயா, Iய விள�பர�ைதேயா அன"
அவ  6த!ைம�ப9�தியதி�ைல.

70 களி! Gழ� வடகிழ.கி� ெபா�ளாதார அபிவி��தி0� அதேனா9 8டேவ
இய�பான  தாராள  வாத.  கலா2சார6�  �ளி வி�ட7�%த�.  வடகிழ.(�

ெப;க�  ‘மினி  &ேக�’  அணிவ�  8ட  சLக  வழைமயாகியி�%த  கலா2சார  மாAற�  �ளி வி�7�%த  காலம�.

I�பிரமணிய�  MCகா  இள�  காதல களா�  நிர�பி  வழி%த�.  பிரபாகரனி!  வயைத  ஒ�த  ம�தியதர  வ .க
இைளஞ க�,  உ�வாகி  வள %�  ெகா;7�%த  அ%த.  கலாசார�ைத  Nக %�  ெகா;7�%த  ேவைளகளி�
பிரபாகர-.(  இய%திர�  ��பா.கி  மீ�  அளவAற  காத�  ஏAப�7�%த�.  தமிழPழ�ைத  எ�ேபாதாவ�  அைட%ேத
தP�ேவா� எ!" தP .கமான ந�பி.ைக ெகா;7�%தா .

ைக�பAற�ப�ட  ��பா..கிைய� த!-டேனேய ைவ��.ெகா;ட  பிரபாகர!, அ7.க7 அைத�  ெதா�9�பா ��.
ெகா�வா . (ழ%ைதக� ேபால த!ேனா9 ைவ��.ெகா;ேட உறCக2 ெச!"வி9வா . சில ேவைளகளி� ந�ளிர�
கட%த  ேவைளகளி:�  தி9ெமன  எ)%�  உ�கா %�  ெகா;9  ��பாகிைய2  I�த�  ெச,�  ெகா�வா .  எCக�
உற.க�ைத.  கைல��  இய.க�தி!  அ9�த  நடவ7.ைகக�  (றி���  ேபIவா .  நா�  ஒ�  இரா>வ.  ()ைவ.
க�டைம��  வி9ேவா�,  தமி#  ஈழ�  கிைட��வி9�  எ!ற  க��தி�  �ளியள��  (ைல%�  ேபாகாத  ந�பி.ைக
ைவ�தி�%ததா .

ப&தியா�பி�ைள  உ�ப�ட  இரகசிய�  ெபாQசாைர.  ெகாைலெச,த  நிக#�  எம.(  ம�9ேம  ெத�%தி�%தத�  .

இலCைக  அரசிA(  அவ  ெகா�ல�ப�டாரா,  தைலமைறவானாரா,  விப�தி�  சி.கிவி�டாரா  எ!பெத�லா�
ம மமாகேவ  இ�%த�  இலCைக  6)வ��  ேத9த�கE�,  திR 2  ேசாதைனகE�  அதிக��தி�%தன.  இலCைக
அரI அதி %� ேபாயி�%த�. அரச பைடகைள� ெபா"�தவைர கனகர�தின� ெகாைல6யAசியி! தா.க�திலி�%�
இ!ன6� மீ�சியைடயாத நிைலயி� இ!ெனா� L!" 6.கிய ெபாQ& அதிகா�க� (றி�த ம ம� நP7�த�.

இ%த  ம ம�  நP;டகால�  நP7.கவி�ைல.  ஏேதா  வழியி�  அரச  பைடக�  ப&தியா�பி�ைள  ()வின�!
ெகாைலகைள  அறி%�வி9கி!றன .  ச�பவ�  நிக#%�  ச�யாக  நா!(  நா�கE�  இரகசிய�  ெபாQசா�!  இற%த
உட�கைள�  ெபாQசா  மீ�டதாக  12.04.1978  இ�  அைன��  பிரதான  இலCைக  ஊடகCகE�  ெச,தி
ெவளியி�7�%தன.  அ���  எC(  எ�ேபா�  நைடெபAற�  எ!ற  N;ணிய  தகவ�க�  ப�தி�ைககளி�
ெவளியாகி!றன. ெகா�ல�ப�டவ களி! உட�க� மீ�க�ப9கி!றன. இலCைக 6)வ�� ஒேர பரபர�.

வ Pரேகச�, தினகர!, ெடயிலி நிT& ேபா!ற தினச�களி! தைல�2 ெச,திக� இ�வாக�தா! இ�%தன.

‘வ!ெசய�  ச�பவCக�  ெதாட பாக  ம!னா  ப(தி.(  விசாரைண  ெச,ய2  ெச!ற  இரகசிய�  ெபாQ&
உ�திேயாக�த க�  நா�வ ,  ��பா.கியா�  I�9�,  க�தியா�  ெவ�70�  ேகாரமாக.  ெகா�ல�ப�டா க�.

ம9�.(�,  ம9வ Pதி.(�  இைடயி:�ள  L!றாவ�  க�ைடயி:�ள  கா�9�பிரேதச�தி�  இ2ச�பவ�
நட%��ள�.  இரகசிய�  ெபாQ&  இ!&ெப.ட  ப&தியா�பி�ைள,  ச�-இ!&ெப.ட  ேபர�பல�,  சா ஜ!�
பாலசிCக�,  கா!&டபி�  சிறிவ தனா(சாரதி)  ஆகிேயாேர  இFவா"  ெகா�ல�ப�டவ க�’  எ!"  வ Pரேகச�யி!
தைல�2 ெச,தி அறிவி�த�.

‘  பா�கா�  அைம2சி!  ேமலதிக  ெசயலாள  ேசபால  ஆ�7கல,  வடப(தி  ெபாQ&  மா  அதிப  அனா  ெசனிவர�ன,

இரகசிய�  ெபாQ&  அதிப  நவர�ண�  ஆகிேயா  விசாரைணைய  67��.ெகா;9  ெகா)�  தி��பி0�ளன .

இFவிசாரைண  ெதாட பான  அறி.ைகைய  ஜனாதிபதியிட�  ேநAறிர�  அவ க�  ைகயளி�தன ’  எ!"  ம"  நா�
வ Pரேகச�2 ெச,தி ெத�வி�த�.

தமிழPழ.  கனவிலி�%த  தமி#�  ேபI�  ம.க�  ‘ெபா7ய�  ெக�7.காரCக�’  எ!"  பரவலாக�  ேபசி.ெகா;டா க�.

தலமைற�  வா#.ைக  நட�திய  நா�  ெவளிேய  ெச!"  வ��  ேவைளகளி�  தமிழ க�  ேபசி.ெகா�E�
ேபாெத�லா�  ெமௗனமா,  ெப�ைமயைட%�  ெகா�ேவா�.அரசபைடக�  எ�ப7  இ%த�  தகவ�கைள�
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ேபாெத�லா�  ெமௗனமா,  ெப�ைமயைட%�  ெகா�ேவா�.அரசபைடக�  எ�ப7  இ%த�  தகவ�கைள�
ெபA".ெகா;டா க�  எ!ப�  எம.(� திராக  இ�%த�.  ளியC(ள� 6காமி�  பிரபாகர!  உ�பட  ம�திய ().
8�டCகைள நட�திேனா�. அFேவைளகளி� அ9�த க�ட நடவ7.ைகக� (றி�ெத�லா� ஆரா,ேவா�.

விைரவிேலேய  தகவ�க�  அரச  உளவாளிகE.(  ெத�ய  வ%த�  எ�ப7  எ!பைத  நா�  அறி%�  ெகா;ேடா�.

பதிேன)  வயதி�  ெச�7யி!  சாகச  நடவ7.ைகயா�  கவர�ப�7�%த  பிரபாகர!  உ�பட  நாெம�லா�  இ�ேபா�
ெச�7 தா! இ%த� தகவ�கைள இரா>வ�திA( வழCகியி�%தா  எ!" அறிய வ%த�� சA" அதி 2சியாக� தா!
இ�%த�. அFேவைளயி� ெச�7 சிைறயிலி�%� தி��பி சில மாதCகேள இ�.(�. பிரபாகர! ெச�7ேயா9 எ%த�
ெதாட கE�  ைவ��.ெகா�ள.  8டா�  எ!பதி�  நா-�  (ல6�  ஆர�ப�திலி�%ேத  உ"தியாக  இ�%ேதா�.

இ%த விடய�தி� எ�மி�வரா:� பிரபாகர! மீ� ஆEைம ெச:�த 67%த� எ!ப� எ!னேவா உ;ைமதா!.

�ைரய�பா  ெகாைலைய  ஒ�7ய  காலக�ட�தி�  பிரபாகர!  எ�ைம2  ச%தி.க  வ%த  ேவைளயி�  ெச�7யி!
ஆளாகேவ  அறி6கமானதா�  நா�  ெதாட   ைவ��.ெகா�வைத  நிராக��தி�%ேதா�.  ெச�70ட!  உற�கைள
அ"��.ெகா�வ� எ!ற உ"தி வழCக�ப�ட பி!னேர நா� இைண%� ெசயAபட ஆர�பி�ேதா�.

ப&தியா�பி�ைள.  ெகாைலயி�  ெச�ல.கிளி  அதிர7  நடவ7.ைகக�  எம.(
உ;ைமயி�  பிரமி�பாகேவ  இ�%த�.  ெச�7  8ட  இ�ப7�தா!.  இ�ப7யான
ச%த �பCகளி�  �ணிவாக2  ெசயAப9�  திறைம  பைட�தவ .  அவர�  வா#.ைக
6)வ��  (Aற2  ெசய�கேளா9  ெதாட ைடயதாக  இ�%ததா�  தய.கமி!றி
6!ெச�ல.  87யவ .  பல�மி.க  க�9.ேகா�பான  இரா>வ�ைத.  க�7யைம�பேத
வி9தைலைய�  ெபA"�த��  என  ந�பியி�%த  பிரபாகர!,  அ%த  இரா>வ�ைத.
க�7யைம�பதி�  ெச�7  ேபா!ற  �ணி2ச�  மி.கவ க�.  கா�திரமான  பC(  வகி.க
87யவ க� என ந�பியி�%தா .

ம.களி!  பல�தி�  தCகியி�.காத,  தனிமனித  சாகசCகளி�  ந�பி.ைக0�ளவ கைள�
ெபா"�தவைர  எதி�.(�  ந;ப கE.(�  இைடேயயான  இைடெவளி  மிக.  ("கிய�
எ!பதA(  ெச�7  6த�  உதாரணமாக  அறி6கமானவ .  இ�ேபா�  ெச�7  அரசி!
உளவாளியாகிவி�டா  எ!ப� எCகைளவிட பிரபாகர-.( அதி 2சியானதாக இ�%த�.

தமிழPழ  வி9தைல�  லிகளி!  ெசயலாளராக�  ெத��  ெச,ய�ப�7�%த  எம�  ம�திய  ()  உ"�பின 
உமாமேக&வர!  தமிழ  வி9தைல.  8�டணியி!  இைளஞ  அணி2  ெசயலாளராக2  ெசயAப�ட  ேவைளயி�
அத!  மகளி  அணியி!  ெசயலாளராகவி�%த  ஊ மிளா  எ!பவ�ட!  அறி6கமாகியி�%தா .  ஊ மிளா  மி(%த
ேதசிய உண �ெகா;ட  ேபாராளி எ!ப� தவிர அட.( 6ைறக�  மி(%த  சLக�தி�  எம.( ஆதரவாக. கிைட�த
6த�  ெப;  எ!ப�  இ!ெனா�  சிற�ப�ச�.  அவ�டனான  ெதாட கைள  உமா  ெதாட 2சியாக�  ேபணிவ%தா .

ஊ மிளாவிA(  அறி6கமான  ெப;  ஒ�வ�.(  ெதாட பான  இ!ெனா�வ  இலCைக  உள��பி�வி�
ேவைலெச,�  ெகா;7�%தா .  அவVடாக உளவாளியாக மாறியி�%த  ெச�7  சிறிலCகா இரகசிய�  ெபாQசா�.(
எ)தியி�%த  க7த�தி!  பிரதிெயா!"  ஊ மிளாவிA(.  கிைட.கிற�.  அ%த.  க7த�தி�  ம9�  ப;ைணயி�
ப&தியா�பி�ைளைய.  ெகாைலெச,த  ச�பவ�தி!  விபர6�  ெதாட ப�ட  ேபாராளிகளி!  ெபய கE�
(றி�பிட�ப�7�%த�.

அ%த.  க7த��தி!  பிரதிைய  ெகா)�  ெச!"வ��  சா%த!  ஊடாக  ஊ மிளா  எம.(2  ேச பி.கிறா .  ஆக,

ெச�7தா!  கா�7.ெகா9�பாள!  எ!பைத  உ"தி  ெச,�  ெகா�கிேறா�.  இனிேம�  இ%த  விபரCக�  எ�ப7
ெச�7.(�  ெத�ய  வ%த�  எ!"  ஊகி.க  எம.(  ேநரெம9.கவி�ைல.  ெச�ல.கிளி  ெச�7யி!  ஒ!"வி�ட
சேகாதர .  அவVடாக�  தா!  ெச�7  இவAைற  அறி%தி�.க  ேவ;9�  எ!ப�  சA"  ெவளி�பைடயாகேவ
அ-மானி��.  ெகா�ள.87ய  நிைலயி�,  ெச�ல.கிளியிட�  இ�  (றி��.  ேக�கிேறா�.  ெச�ல.கிளி
யா#�பாண�  ெச!ற  ேவைளயி�  க�வியCகா�7�  ெச�7ைய2  ச%தி�தி�.கிறா .  அC(  தன�  வ Pர2ெசய�க�
(றி��  ெச�7யிட�  ேபசியி�.கிறா .  அவேரா  ெச�ல.கிளி  ெசா!னவAைறெய�லா�  எ)தி  இலCைக  உள��
�ைற.( அ-�பியி�.கிறா . அவ  அ-�பிய க7த�தி! பிரதி இ�ேபா� எ�மிட� இ�%த�.

நா�  கேண&  வா�தி  இ�லாத  ஐ%�  உ"�பின களாக2  I�Cகி�  ேபான  ம�திய  ()ைவ  இ�ேபா�  அவசரமாக.
8�9கிேறா�.  ஏைனய  ப;ைணக�  (றி�த  விபரCகைள  ெச�ல.கிளி  ெச�7யிட�  ெத�வி.கவி�ைல  என
6தலி� உ"தி�ப9�தி. ெகா�கிேறா�. ஆக,ப;ைணயி! க�டைம�.க� அைன��� அ�ப7ேய இ�.க ேமலதிக
நடவ7.ைகக� (றி�� ஆேலாசி.கிேறா�.

அரசபைடகE.(  இ�ேபா�  ஒ�  தைலமைற�  இய.க�
ஒ)C(ப9�த�ப�ட  வைகயி�  இயCகி வ�வதாக�  ெத�%�வி�ட�.

கனகர�தின�  எ�.பி  இ!  ெகாைல  6யAசி.(�  ப&தியா�பி�ைள
()வின�!  ெகாைல.(�  ெந�Cகிய  ெதாட பி��பதாக  பா�கா�2
ெசயலக�  அறி.ைக  ெவளியி�ட�.  எ�ைம  ேநா.கிய  அவ களி!
நடவ7.ைககE�  தPவிரமைடய  ஆர�பி�தி�%த�.  இ�ேபா�
எதி பா டனி�%த தமி# ம.கE.( எ�ைம அறி6க�ப9�தி. ெகா�ள
இ� ச�யான ச%த �ப� என� தP மானி.கிேறா�.  இ%த  வைகயி�  நம�
அைன��  நடவ7.ைககைள0�,  தா.(த�கைள0�  உ�ைம
ேகா�வதாக  67விA(  வ�கிேறா�.அ%த  67வி!  அ7�பைடயி�
�;9�பிரIர  வ7விலான  க7த�  ஒ!ைற�  தயா���
ப�தி�ைககE.(  அ-�வதாக�  தP மானி.கிேறா�.  அதAகான
ெபா"�  அFேவைளயி�  ெசயலதிபராகவி�%த  உமாமேக&வரனிட�
வழCக�ப9கிற�.

உமாமேக&வரனா�  எ)த�ப�9  அவ  ைகெயா�ப�ேதா9
ெவளியிட�ப�ட  பிரIர�  தா!  தமிழPழ  வி9தைல�  லிகளி!
6தலாவ�  �;9�  பிரIர�.  இ%த�  பிரIர�தி�  நா�  ேமAெகா;ட
இரா>வ நடவ7.ைகக� அைன��� உ�ைம ேகார�ப9கி!றன.

�;9� பிரIர�தி! 6)ைமயான விபர�:

ெதாட(�ைடேயா�) கவன$தி�3,

தமி4� �திய �லிக� எ)ற +தாபன$தி) +தாபக� ெபய( 05.05.1976 0த� மா�றி அைம6க�ப"7 ‘தமிழ/ழ
வி7தைல� �லிக�’ எ)ற �திய ெபய( 8"ட�ப"7�ள&.

பி)வ�� மரண2க:63 நா2க� ெபா��� ஏ�கிேறா�:

1. தி�.அ�பிர" &ைரய�பா ( யா4. ேமய(, வடப3தி =த.திர6 க"சி அைம�பாள( ="76 ெகாைல)

2.  தி�  எ).  நடராஜா  (உ�ைமயாள(  ெப�ேறா�  கரா?,  உ��பிரா,;  ேகா�பா,  =த.திர6  க"சி
அைம�பாள(, 3@7 வ /A=)

3. தி� ஏ.க�ணாநிதி, (இரகசிய� ெபாB+, கா2ேகச.&ைற,="76ெகாைல)

4. தி�. ச@0கநாத) (இரகசிய� ெபாB+, கா2ேகச.&ைற.

(அேத நாளி� ="76ெகாைல)

5. தி�.ச@0கநாத) (இரகசிய� ெபாB+ வ�ெவ"C$&ைற)
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5. தி�.ச��கநாத
 (இரகசிய� ெபா�� வ�ெவ����ைற)

6. தி�. த�கராஜா (�
நா� ந���  த!திர" க�சி எ$பீயான தி�.அ�ள$பல�தி
 கா*யத*சி)

7.  தி�.சி.கனகர�தின$  (�
ன�  தமிழ�  வி.தைல"  /�டணி,  த2ேபா�  ஐ.ேத.க  வி�  அ�க$  வகி"5$
ெபா��வி� எ$.பி)

8. தி�,ப�தியா$பி�ைள (இரகசிய� ெபாலி� இ
�ெப"ட�)

9.தி�.ேபர$பல$ (இரகசிய� ெபா�� ச� இ
�ெப"ட�)

10. தி�.பாலசி�க$ (இரகசிய� ெபா�� சா�ஜ
�)

11. தி�.சிறிவ�தன(இரகசிய� ெபா�� சாரதி)

1978  ஏ�பிர�  ஏழா$  திகதி  காைல  ஆ8  மணியளவி�  ப�தியா$பி�ைள  ேகா9�யின�  தமிழ:ழ
வி.தைல� ;லிகைள�  ேத�வ!தன�.  அவ�க�  வச$  எ�.எ$.ஜி,  ெஷா�க
,  ைக�  ��பா"கி  ஆகியைவ
இ�!தன.  அவ�க�  ;லிகைள�  தா"கினா�க�.  அ�;லிக�  த�க="5  உட�  காயேமா  உயி�?  ேசதேமா
எ�@மி
றி அவ�கைள அழி�தா�க�. கா�$ அழி"க�ப�ட�.

இ!த  மரண�க="5  ேவ8  எ!த"  5Aேவா  அ�ல�  இய"கேமா  அ�ல�  தனி  நப�கேளா  உ*ைம
ெகா�டாட  ��யா�.  இல�ைகயிC$  ெவளிநா��C$  உ�ள  ;லிகைள�  தவிர  இவ28"5  உ*ைம
ெகா�டா.$ ேவ8 எவ� மீ�$ க.ைமயான நடவ�"ைக எ."க�ப.$.

த�கராஜா  ெகாைல
ய�சி  �லிகளா�  ேம�ெகா�ள�படவி�ைல.  அ�ேபா�  ஒ�  ��வாக  சில  இரா!வ
நடவ#$ைககைள  ேம�ெகா%ட  த�க�ைர  �&#மணி  சா()த  ��வினராேலேய  ேம�ெகா�ள�ப&ட�.  அவ(க�
அ�ேபா�+  இ)தியா  இல�ைக$�  இைடேயயான  கட,த�  வியாபார+  ேம�ெகா%#�)தன(.  அ$��வின(  தம�
நடவ#$ைககைள-+  �லிகளி/  ெபய0ேல1((  உ0ைம  ேகா�மா3  ஏ�ப&ட  இண$க,தி/  அ#�பைடயிேலேய
த�கராஜாவி/ ெபய�+ எம� பிர6ர,தி� இைண,�$ெகா�ள�ப&ட�.

�%7�  பிர6ர,ைத  எ�தி  
#,த�+,  சா)த/
அதைன$  ெகா�+பி��$  ெகா%7  ெச/3
ஊ(மிளாவிட+  ஒ�பைட,�  த&ட969  ெச1கிறா(.
அ�கி�)ேத  அத/  பிரதிக�  ப,தி0ைகக;$�
அ<�பிைவ$க�ப7கி/றன.  அ� அ<�ப�பட  சில
தின�களிேலேய  தமிழ>ழ  வி7தைல�  �லிகளி/
சி/ன,ேதா7+,உமாமேக?வரனி/
ைகெயா�ப,�ட<மான  அ)த,  �%7�பிர6ர+
ப,தி0ைககளி�  ெவளியாகி/ற�.  தமி@�
ப�திகளி� ம&7ம�ல சி�கள ம$க� ம,தியிA+
ெப�+  பரப�ைப  ஏ�ப7,திய  இ�  பிர6ர+,

இல�ைக அரைச-+ Bட மிகC+ பாதி,த�.

இ�  பிர6ர+  ெவளியான  ம3  தின,திலி�)�,

இல�ைக,  த>C  தன�  அைன,�
வா@வல�கைள-+  ஒ�  �ற,ேத  ஒ�$கி
ைவ,�வி&7,  �லிக�  ப�றி�
ேபசி$ெகா%#�)த�.  தமி@�  ேப6+
சி3பா/ைமயின(  த+ைம�  பா�கா$க
இைறவனா�  அ<�பிைவ$க�ப&ட

பா�காவல(க� ேபாலேவ �லிகைள ேநசி$க ஆர+பி,தன(. சி�கள ம$க� ெப�) ேதசியவாத+ இ/ெனா� ப#நிைல
வளா9சிைய  அைடவ�  ேபா�  ேதா�றமளி,த�.  இல�ைக�  பா�கா��  அைம9சி/  ேமலதிக  ெசயலாள(  அனா
ெசனிவர,ன  ெகா$காவிலி�  சி�கள$  �#ேய�ற�க�  த>விர�ப7,த�பட  ேவ%7+  எ/3  வCனியா  ெபாE?
நிைலய,தி�  ேபசினா(.  77  இன  வ/  
ைறயா�  இட+ெபய()�  வCனியாவி�  த�கியி�)த  தமி@  அகதிக�
ெபாEசாரா�  தா$க�ப&டன(.  �லிக�  தைட9  ச&ட+  �றி,�  பாரா;ம/ற,தி�  ேபச�ப7கிற�.  தமிழ(  வி7,ைல
B&டணி உ3�பின(க� தா$க�ப7கிறா(க�.

பிரபாகர/  கனCக%ட  இரா!வ  ெவ�றி$�+,ஒ���  ப7,த�ப&ட  இரா!வ,தி��+  ம$க�  ஆதரைவ$
க%Bடாக�  பா($க  
#)த�.  பிரபாகர/  ஹி&ல0/  நாசி$  ெகா�ைகயாேலா,  6பா?  ச)திரேபாசி/  எதி(��
அரசியலாேலா ஆ&ெகா�ள�படவி�ைல. அைவ ப�றிெய�லா+ அவ�$� க0சைன இ�)த� கிைடயா�. அவ(க�
க&டைம,தி�)த  இரா!+  �றி,�+  அத/  ஒ���  
ைறக�  �றி,�ேம  அவ0/  
�$  கவன
+
ஒ���ப7,த�ப&#�)த�.  அ/3  மாேவாேச��கி/  இரா!வ�பைட��கைள  இவ(  வாசி$க9  ச)த(�ப+
கிைட,தி�)தா� அவராA+ பிரபாகர/ ஆ&ெகா�ள�ப&#��பா( எ/3 பி�கால�களி� நா/ எ%!வ�%7.

இ
E$ வ�$..

  க&7ைரைய,  ெதாட()�  விவாத+  நட,�ேவா(  க&7ைரைய9  ெச�ைம�ப7,�+  வைகயி�  க�,�$கைள

/ைவ$�மா3  ேவ%ட�ப7கி/றன(.  தவி(,  ச+பவ�க;+ அ� �றி,த  அரசியA+ ெதாட(பான  வினா$க;$�
தன� இ3தி� பதிவி� ஐய( பதிலளி�பா(.

பாக+ ப,ைத  வாசி$க..

பாக+  ஒ/பைத வாசி$க..

பாக+ எ&ைட வாசி$க..

பாக+  ஏைழ வாசி$க..

ப�தி  ஆைற  வாசி$க…

ப�தி ஐ)ைத  வாசி$க…

ப�தி நா/ைக வாசி$க..

ப�தி H/ைற வாசி$க..

ப�தி இர%ைட வாசி$க..

ப�தி ஒ/ைற வாசி$க..

41 Comments

Posted on 03/30/2010 at 11:43 pm
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appu

mamani

mamani

Anj

Soorya

Anj

alex.eravi@gmail.com

Is Urmila still living?

Reply

Posted on 03/31/2010 at 1:42 am

இ�ைல. அவ( ெகா�ல�ப&7 வி&டா( அ�ல� இற)� வி&டா(. �ள&டா�
ெகா�ல�ப&டதாக �லிக;+(பிரபா) ேஜா/#? ேநாயினா� இற)ததாக �ள&7+
B3கிற�. உ%ைம 12 இ� ெத0ய வரலா+.

Reply

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

ஆ-த+ ேம� காத� ெகா%ட மனேநாயாளிக� (ேதா&டா, ��பா$கி)

Reply

Posted on 03/31/2010 at 1:50 am

PLOTE released stamps in memory of its six senior members including Sivakumar and Urmila, in 83. These stamps were

sold in all schools in Thayagam along with the book titled “Vangam Thantha Paadam”

Thanks

Reply

Posted on 03/31/2010 at 10:32 am

அJ! உ(மிளா எ�ப# இற)தா( என9 ெசா�ல
#-மா?ந/றி.

Reply

Posted on 04/01/2010 at 2:29 am

வண$க+ Soorya

�ல,தி� இ�)தவ(களா� தள,தி� நி/றவ(க;$�
ெத0வி$க�ப&ட தகவைல ம&7+ இ�� த�கிேற/. உமா
ெவளிநா7 ஒ/3$� ( ெமா0சிய? எ/3 நிைன$கிேற/)

ெச/றி�)த சமய+ ஊ(மிளா �லிக� இய$க,தா� கா&#�
ைவ,� க�,� ெந0,� ெகா�ல�ப&7 அவர� உட�
அ�ேகேய எ0$க� ப&டதாகC+ ெத0வி$க�ப&ட�.

பிரபாகர/ தி�மண+ ெச1த ெபா�� ஊ(மிளா – உமா
ச+ப)த�ப&ட விடய+ மிக 
$கிய விம(சனமாக �லிக�
இய$க,�$� எதிராக 
/ ைவ$க� ப&ட�. இ,�ட/ �லிக�
இய$க 
கா+களி� ைகயாள�ப&ட பிர+ம9சா0ய+ எ/ற
தா)திKக மர� அ&#�பைடயிலான ெகா�ைக-+
ைகவிட�ப&ட�.

தாயக,தி�� விவசாய+ ம�3+ ெபாறியிய� படீ�க� ேக&7
உ%ணா விரத+ இ�)தவ(களி� மதிவதனி-+ ஒ�வ(.
உ%ணா விரத+ இ�)த ஏ� ேப�+ �லிக� இய$க,தா�
பல,த எதி(��க;$� ம,தியி� வA$க&டாயமாக M$கி9
ெச�ல�ப&டா(க�.

ந/றி

Reply

Posted on 03/31/2010 at 2:16 pm

“வ�க+ த)த பாட+” நிஜெம/3 இ/3 
�ளிவா1$கா� ம&7+ நட)�
ந)தி$கடலி� ச�கமாகிய நிக@Cக� நிNபி$கி/றன எ/ப� ம&7ம�ல, தமிழ>ழ
ம$க� வி7தைல$ கழக,தி/ ந>%ட Mர த>($கத0சன,ைத-+ ேகா#&7
கா&#ய�. ஆனா� �(�பா$கிய+ “வ�க+ த)த பாட+” எ�திய “�திய பாைத”

6)தர,தி/ ஊைர ேச()த கா)திய,தி� அவ�ட/ ஒ/றாகிய ேசைவ ெச1த
ேதாழ(, எ�ைலகிராம�களி� சி�கள �#ேய�ற�க� நைடெபறாம� த7,�,

பாதி$க�ப&ட மைலயக ம$கைள �#ேய�றி கா)திய,தி� டா$ட(. இராஜ6)தர+,

ேடவி& ஐயா அவ(க;ட/ தன� ஆர+ப நா&கைள$ கழி,த ெபா�Cடைமவாதி,
ஓ( இட�சா0 ச)ததியா( இ/3 ந+மிட+ இ�ைல.

டா$ட(. இராஜ6)தர+1983ெவலி$கைட ப7ெகாைலயி� ெகா�ல�ப&டா(.
இவ0/ �ைணவியா( தி�மதி.டா$ட(. சா)தி இராஜ6)தர+ அவ(க�
வCனியாவி� ‘சா)தி$ கிளினி$’ எ/<+ ம�,�வ மைனைய நட,தினா( இத/
Hலமாக ஏைழ ம$க;$� (தமி@ அகதிக;$�) இலவச9 சிகி9ைச ெச1தா(, பி/
இ)தியாவி�� அகதியாக இட+ெபய()த நிைலயி� நா/ அறி)த ம&7+
ெச/ைனயி� தமி@நா7 அரசா�க ைவ,தியசாைலயி� பணியா�றி$ெகா%7
த/னாலான ேசைவைய ஈழ,தமிழ�$� ெசைவயா�றி$ெகா%#�)தா(.
அவ0ட+ ைவ,தியசாைல$ேகா, அவ0/ வ >&#�ேகா எ)ேநர+ ெச/றாA+
ேவ%#ய உதவிகைள மன+ ேகாணாம� �/
3வAட/ ெச1வா( எ/பைத
இ)ேநர,தி� நிைனC B3கிேற/.

இவ(க;ட/ கா)திய,தி� ேசைவெச1� பி/ தமிழ>ழ ம$க� வி7தைல$
கழக,�ட/ இைண,� ெதாட()�+ தமிழ>ழ வி7தைல� �லிகளி/
அ963�,த�க;$�ம,தியி� ெதாட()�வCனியாவி/ எ�ைல$கிராம�களி�
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Manimaran

alex.eravi@gmail.com

Nadchathiran

chev inthian

மால


அ963�,த�க;$� ம,தியி� ெதாட()� வCனியாவி/ எ�ைல$ கிராம�களி�
ேசைவ ெச1�ெகா%#�)த ேவைளயி� தமிழ>ழ வி7தைல� �லிகளினா�
கட,த�ப&ட ேதாழ( பாN$�+ இ/3 ந+
ட/ இ�ைல.

ேடவி& ஐயா அவ(க� இ)தியாவி� இ�$கிறா( என அறிய�ப7கிற�.

ேமA+ தமிழ>ழ ம$க� வி7தைல$ கழக,தி�� 
,திைரக� அ9சி&7 ெகா7,த
தி�. மறவ/�லC ச9சிதான,த/ அவ(க� த�ேபா� ெச/ைனயி� ெதாட()�+
“கா)தளக+” �,தக சாைலைய நடா,தி வ�கிற�ட/ தமிழ>ழ வி7தைல� �லிகளி/
ேபாராட,ைத ஆத0,�+ வ�கிறா(. அ,�ட/ தமிழ>ழ ம$க� வி7தைல$
கழக,தி/ ஆர+பாகால,தி� தமி@நா&#� பல ெதாட(�கைள ஏ��ப7,த இவ(
காரணமாக இ�)த� ம&7ம�லாம� அமர( உமாமேக?வரனி/ ெமா0சிய நா&7
பயண,தி��+ உ)�ேகாலாக இ�)தவ( எ/ப� �றி�பிட,த$க�. இவ( தாேன
1983 �� 
/னேம தமிழ>ழ ம$க� வி7தைல$ கழக,தி�� 
,திைரக� அ9சி&7
ெகா7,த� ம&7ம�லாம� தா/ ேபா&7+ க#த�களிA+ அP 
,திைரகைள
இ&ேட அ<��வா(.


த/ 
தலி� தமி@ �,தக�கைள internet Hல+ வா��வத�கான ேசைவைய
ெதாட�கியவ(க� “கா)தளக+” எ/ப� �றி�பிட,த$க�.

பி��றி��:

வ)த பல விம(சன�க;$கான வி� பி/ ைக இர%7+ பி/�றமாக க&ட�ப&ட
நிைலயி� ெகாைல ெச1ய�ப7பவ( ேதாழ( பாN$ைக ஓ,த ேதா�ற,ைத
உைடயவராக$ காண�ப7வ� �றி�பிட,த$க�.

Reply

Posted on 03/31/2010 at 11:28 pm

அெல$? ெத0யாம� தா/ ேக&கிேற/ 1,வ�க+ த)த பாட+
யாரா� எ�ேபா� எ�த�ப&ட�? 2,6)தர+ எ�ேபா�
ெகா�ல�ப&டா(??

3,கழக+ எ�ேபா� ஆர+பி$க�ப&ட�??? (எ/ன
தி�விைளயாட� த�மி மாதி0வ96$��க) தயC ெச1�
எ/னிட+ ேக�வி ஏ�+ ேக&7டாேத�ேகா என$� ெத0யா�

Reply

Posted on 04/01/2010 at 8:30 pm

1. “வ�க+ த)த பாட+” 1984 எ/3
நிைன$கிேற/ ேதாழ( ச)ததியாரா�
எ�த�ப&ட�.

2. ேதாழ( 6)தர+ அவ(க� 1982-01-02 அ/3
யா@�பாண+ சி,திரா அ9சக,தி� ைவ,�
6ட�ப&7 இற)தா(.

3. உமாமேக?வர/ தைலைமயி� 1980 �
தமிழ>ழ வி7தைல� �லிகளிலி�)� பி0)�
தமிழ>ழ ம$க� வி7தைல$ கழக+
ேதா�3வி$க�ப&ட�.

“கா)தளக+” 
கவ0 ேக&7 சில(
மி/னJச� அ<�பியி�)தா(க�.

http://www.tamilnool.com இP இைணய 
கவ0
Hல+ நி�க� அவ(க;ட/
ெதாட(�ெகா�வ� Hல+ PayPal Hல+
பண+ ெசA,தி Q�கைள�
ெப�3$ெகா�ளலா+.

ேமA+ ேமேல �றி�பி&ட பி��றி�பி�:

“Chanel 4� வ)த பல விம(சன�க;$கான
video வி� பி/ ைக இர%7+ பி/�றமாக
க&ட�ப&ட ….” எ/3 வ�+

Reply

Posted on 03/31/2010 at 3:22 am

சா,தியமான ேந(ைமேயா7 எ�திவ�கிற>(க� ஐயேர. பாரா&7$க;+ வா@,�$க;+. ெதாட()�+
இேத ேந(ைமைய எதி(பா($கிேறா+. உ�க;ைடய இ,ெதாட( பல வாச�கைள, திற)�வி&7�ள�.

எ�,� மனித(க;$� ந�வா@ைவ,தத�கிற ஒ� பயி�சி-+ Bட. எனேவ இதைன எ��வத/
Hல+ உ�க� ஆ-� உ�க;$� நி9சயி$க�ப&டைதவிட ேமA+ ஒ� ப,தா%7க;$�
அதிக0$க�ேபாகிற�.

-ந&ச,திர/ ெசPவி)திய/.

Reply

Posted on 03/31/2010 at 4:01 am
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மால


xxx

JAMES

FRIEDRICH

varis

xxx

JAMES

FRIEDRICH

Posted on 03/31/2010 at 4:01 am

ேதாழைம-ட/ ஐய(,
ஈழ,தி� ஒ� மா�ற+ ஏ�பட ேவ%7மானா� அ� உ�க� எ�,�$களி� இ�)ேத ஆர+பி$கலா+.

ேந(ைமயான இட�சா0$ க%ேணா&ட+ எ/ப� இ�ப#,தா/ இ�$க 
#-+. ஒPெவா� ச+பவ+
�றி,�+ உ�க� ஆழமான பா(ைவ எதி(கால,தி/ கதCகைள, த&7கி/றன. வா@,�$க�.

Reply

Posted on 03/31/2010 at 7:07 am

மால/,

இட�சா0$ க%ேணா&ட+ எ%3 எைத$ க��கிற>(கெள/3 விள$க 
#-மா?

Reply

Posted on 03/31/2010 at 11:51 am

இல�ைக, தமிழ(களி� யா�ேம இட�சா0க�
கிைடயா�.ச0யாக ஆராய ேவ%7+(ந+பி ஏமா3கிறவ(க�)

எ/3 ேக&7$ ெகா�கிேற/.அத�கான �ற$ காரணிக�
�ைறC.”கீ ேபா(& மா($ஸி?7க�” எ/3 Bறலா+”!.ந>�க�
எ�லாவ�ைற-+ வி&7,வி&7(கா)தி,ேநதாஜி,கட��றா
சா%#�ய/,ேச�ேவரா,வரல3 எ/ைன வி7தைல ெச1-+
ஃபிட� கா?ேரா….) த�ேபா� “சீனா ெபா�ளாதார Kதியி�”


/ேன3வதா�,”மாேவாயி?7கைள” பி#,�$ ெகா%7
தி0கிற>(க�!.அத�� த�)த மாதி0 “ஐய�+” ச)த(�பவாதியாக
கதாகால&ேசப+ நட,�கிறா(!.இ� “ெப&# U(Vவா” ப9ேசா)தி,
தனேம!.இ)த �%7ச&# சி)தைன$�,பிேரமதாஸா கால,தி�
சி�கள? அரசா�க,�ட/ ேச()தைத, தவிர ேவ3 உதார%+
ெசா�ல
#யா�.இதி� வ�மான+ இ�$கிறவைர,உ�க�
கா&#� மைழதா/!.

Reply

Posted on 04/01/2010 at 4:07 pm

  ஒ� இல&ச,� இ�ப,ைதயாயிர+
பிண�களி/ ேமலி�)�தா/ அைனவ�+
ேபசி$ெகா%#�$கிறா(க�.ேஜ+? உ�க�
ஈேகாவி�� த>னிேபாட  ஈழ�பிண)தானா
கிைட,த�?

க�� ேபால ?

6+மா இல$கி�லாம� ெகா,தி$ெகா%ேட
இ�$கிற>(க�.

அ$கைறயி�ைல  6+மா வாத+ �0கிற>(க�
எ/ப� ஊ&டமி�லாத
பி/W&ட,திலி�)�
 ெவளி�ப&7$ெகா%ேடயி�$கிற�.

Reply

Posted on 03/31/2010 at 1:52 pm

எ/ன கண$ெக7��நட,திவி&7$ கைத$கிற>(களா, அ�ல�
தமி@, தைலைமக� பானியி� கண$� வி7கிற>(களா?
சீனாைவ ஏ)த மாஒவாதி-+ ேசாஸலிச நாடாக$ க�தவி�ைல
எ/3 Bட, ெத0யாம� எ/ன அரசிய� எ��கிற>(க�?

ஐய( ெசா�Aவதி� ஒ�வ( விள$க�க;ட/ ேவ3படலா+.

தகவ�க;ட<+ ேவ3படலா+. ெபா1க� இ�)தா�
ைத0யமாக9 6&#$ கா&7வ� தாேன.

வ�மான$ கைத கைத,தா� 
&டாளக� ேபாவ� ந>�க� தா/.

தமிழ>ழ,தி/ ேபராA+ ேபாரா&ட,தி/ ேபராA+ ெச1யாத
வXலா?

Reply

Posted on 03/31/2010 at 5:58 pm

ந>�க� ேக&கிற ேக�விக;$ெக�லா+ கீேழ
ய
னா ராேஜ)திரனிட+ பதி� இ�$கிற�!

“�ர&சிகர இய$க�களி/ சி$க�க� ப�றிய
ஆ$கU(வமான விம(சன�க;+ அதன�
ஆதரவாள(களிடமி�)�
வ)தி�$கி/றனேவெயாழிய, அதன�
எதி0களிட+ இ�)� இ�ைல”. ந>�க�
“பிரJைஞயி�லாம�” ஒ� இல�ைக,
தமிழராக,தா/?? நட)�$ ெகா�கிற>(கேள
தவிர,மா($ஸிய,மாேவா,வாதியாக
அ�ல!.அதாவ�,”�லி??! எதி(��(அரசா�க
ஆதரC),�லி ஆதரC(அரசா�க எதி(��)”

ஆகிய வ&ட�கைள வி&7 யா�ேம இ/<+
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Garammasala

Garammasala

Hypocritic

ஆகியவ&ட�கைளவி&7 யா�ேமஇ/<+
ெவளிவரவி�ைல!.இ)திய
க�,தியைல-+,இ)த �%7ச&#$��

ட$கி விகிற>(க�.வ�மான+,க#ன
உைழ�� ப�றி ஆ�றாைம� ப7வ�,தா@C
மன�பா/ைம அ�ல “இ)திய க/ட$?#�”

இைத ஒ� “சHக பிர9சைன க�,தாக” 
/
ைவ$க 
ைனய
ேவ%7+.உதாரண+,”அெம0$காவி/ அ/
லா�� #ேர& பிரா$#$? ேபால??”.இைத
இல�ைக, தமிழ�ட/ �ழ�ப
ேவ%டா+.இ�$கேவ இ�$கிற�
“மைலயாளிக� மாட�”!.இ� த>விரமான
விஷய+ அ�ல,ஒ� சHக அ!�

ைறேய.பல( ச�ேகாஜ� ப7வா(க�,நா/
�ணி)� Uைன$� மணி க&7கிேற/!.

Reply

Posted on 04/01/2010 at 4:55 am

தி�,த+
”�லி??! எதி(��(அரசா�க
ஆதரC),�லி
ஆதரC(அரசா�க எதி(��)”

ஆகிய வ&ட�கைள
வி&7 யா�ேம இ/<+
ெவளிவரவி�ைல!.இ)திய
க�,தியைல-+,இ)த
�%7ச&#$�� 
ட$கி
விகிற>(க�.”

ேஜ+?
இனிெயா�
இைணய,தளேம உ�க�
B�றி/ 
� ப�திைய
ம3தலி$கிற�.

இ)திய$ க�,திய�
எ/3 ெபா�வான ஒ/3
உ%டா?

உ�க� இட�சா0
விேராத$ �%79
ச&#$�� தா/ ந>�க�
எைதெயைதேயா எ�லா+
ஓ&ட� பா($கிற>(க�.

Posted on 03/31/2010 at 7:56 pm

”�லி??! எதி(��(அரசா�க ஆதரC),�லி
ஆதரC(அரசா�க எதி(��)” ஆகிய
வ&ட�கைள வி&7 யா�ேம இ/<+
ெவளிவரவி�ைல!.இ)திய
க�,தியைல-+,இ)த �%7ச&#$��

ட$கி விகிற>(க�.

Reply

Posted on 03/31/2010 at 9:49 pm

/ேதாழைம-ட/ ஐய(,
ஈழ,தி� ஒ� மா�ற+
ஏ�பட ேவ%7மானா�
அ� உ�க�
எ�,�$களி� இ�)ேத
ஆர+பி$கலா+.

ேந(ைமயான இட�சா0$
க%ேணா&ட+ எ/ப�
இ�ப#,தா/ இ�$க

#-+. ஒPெவா�
ச+பவ+ �றி,�+ உ�க�
ஆழமான பா(ைவ
எதி(கால,தி/
கதCகைள,
த&7கி/றன.

வா@,�$க�/

மால/,

எ�ேபா� ெதாட$க+
உம$� ஈழ,திேல
க0சன+?

ெகாைலகைள உ0ைமேகா�+ �லிக�– ஈழ� ேபாரா... http://inioru.com/?p=11929
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yamuna

rajendran

Nitharsaruban

alex.eravi@gmail.com

thamilmaran

Posted on 03/31/2010 at 8:45 am

“கட)த அைர Q�றா%7 கால+ உ�வா$கிய சி)தைன� ேபா$� ஈழ,தி� ம&7ம�ல அதிகார
+
அட$�
ைற-+ ேகாேலா96கி/ற எ)த நா&#A+ ம$கைள9 சாரா ஆ-த அைம��$கேள ஆதி$க+
ெசA,தின. இரா!வ ெவ�றிகளி/ இ3தியி� இPவைம��க� எ�லா+ ேதா�3� ேபா1
சரணைட)தி�$கி/றன. ேசாமாலியாவி� இ)ேதாேனசியாவி� காVமீ0� ப�களாேதஷி�
இல,தினம0$க நா7களி� கிழ$காபி0$காவி� எ�லா+ இ� ஒ� சாப$ேக7 ேபால ம$கைள
அழி,�� ேபாரா&ட�கைள-+ அழி,�$ கா&#$ெகா7,தி�$கிற�”

அ/��ள ஐய(-

இ� மிக மிக� ெபா�ைம�ப7,த�ப&ட, எளிைம�ப7,த�ப&ட, வரலா�றி/ ப�ேவ3 சி$கலான
நிக@Cகைள, ஒேர ப,தியி� �ைட,� அழி,�வி&7� ேபா1வி7+ அவதான+. �றி�பாக�
ேப6வதானா�, அைர Q�றா%7 இல,தினெம0$காC$� இைத� ெபா3,�வ� 
�றிA+
அப,தமாகமாகேவ இ�$�+ எ/ப� என� எ%ண+. ஓ� �றி�பி&ட அ<பவ,ைத (உ�கள�
எ�ைலயி� ஈழ+) உலகி/ 
� வி7தைல� ேபாரா&ட நைட
ைறக;$�+
ெபா�ைம�ப7,�வதிA�ள சி$க� இ� என நா/ நிைன$கிேற/. விம(சன மா($சிய(க� ேவ3.

மா($சிய எதி0க� ேவ3. இ� ேபா/ேற வி7தைல� ேபாரா&ட நைட
ைற �றி,த விம(சன+ ேவ3.

அதைன 
�றிA+ நிராக0�ப� ேவ3. ஓ/ைற ம&7+ இ�ேபா� ஞாபக�ப7,தி$ ெகா�ள
வி�+�கிேற/. ேசாவிய, \னிய/ வ >@9சி ப�றிய ஆ$கU(வமான விம(சன�க;+, �ர&சிகர
இய$க�களி/ சி$க�க� ப�றிய ஆ$கU(வமான விம(சன�க;+ அதன� ஆதரவாள(களிடமி�)�
வ)தி�$கி/றனேவெயாழிய, அதன� எதி0களிட+ இ�)� இ�ைல.

த�கள� க&7ைரக� மி�)த �றநிைலயிலி�)�+ அவதான,திA+ எ�த�ப7கி/றன. எனி<+
ெபா�ைம�ப7,த�க� ஒ��$ெகா�ள இயலாதைவ எ/பதைன� பதிகிேற/. இ,தைகய
வி,தியாச�கைள-+ ெபா�ைம�ப7,த�கைள-+ ெதாட0/ இ3தியி� விவாதி$க 
#-+ என
நிைன$கிேற/.

அ/�ட/ ய
னா ராேஜ)திர/

Reply

Posted on 03/31/2010 at 10:14 am

அ/ைறய அ)த இைளஞ(களி/ உ%ைமயான கனவாக வி7தைல ம&7ேம
இ�)��ள� எ/ப� ஐய0/பதிCகளி� இ�)� ெத0ய வ�கி/ற�. ஆனா�
பி/ன( ப#,தவ(களா� ஏ�ப7,த� ப&ட தைலைம,�வ,�$கான ேபா&#ேய
பிரபாகரைன தட+ மாற9 ெச1தி�$கி/ற� என நா/ க��கி/ேற/. ஆனாA+
தா/ எ%ணியைத ெசய�ப7,திய பிரபாகர/ தமிழ( வரலா�றி� மைற$க�பட

#யாதவ(தா/. ப�ேவ3ப&ட விம(சன�க� இ�)தாA+. இ�ேபா� �லிக� மீ�
விம(சன�க� ைவ$க�படாம� தம� எ�,�� பிைழ��வாத,தி�காக ேச3
U6வைத ம&7ேம சில �,திஜ>விக� எ�,தாள(க� எ/பவ(க� 
ய/3
ெகா%7�ளன(. இP எ�,தளா(க� யா�ேம ேந(ைமயானவ(க� இ�ைல.

இவ(க� சி�கள� ேப0னவாதிகளாA+ இ)திய� பா(�பனியவாதிகளாA+
விைல$� வா�க�ப&7 த>னி ெபாட�ப7பவ(க�. �லிக� பலமாக இ�)த
கால�களி� த+மீதான விம(சன�கைள ஆ-த பல,தா� இ�லாெதாழி,தா(க�
எ/பதைன நா/ ம3$கவி�ைல. ஆனா� இ�ேபா� ைகய3 நிைலயி� இ�$�+
எ�க� உறCக;$காகேவ<+ ஆ-த பல,தி� இல�ைக�பைடக;ட/ சம
நிைலயி� இ�)தவ(க;$� ேச3 U6வைத பல( நி3,தலா+. இல�ைக
அரசா�க,ைத� ெபா3,தவைர இ/ன
+ �லிக� மீதான பய+ ேபாகவி�ைல.

ஒ� �ைற)த உ0ைமகைளயாவத த�காலிகமாக�ெபறவாகிரA+ அதைன�
பய/ப7,�ேவா+.

Reply

Posted on 03/31/2010 at 4:00 pm

விம(சன+ எ/ப� ேச3 U6வ� அ�ல. ஆேரா$கியமான
விம(சன�கைள ஏ�காமA+, விம(சி,தவ(க;$� �ேராகி

,திைர �,தியதாAேம இ/3 இ)த நிைலைம. இ� ஓ(
“த>($கத0சனம�ற சம நிைல”. இ)த நிைல வ�+ எ/3
வ�ட�களி�� 
/ேப ெத0-+.

1985 இ� தமிழ>ழ வி7தைல$ கழக,தின0ட+
பயி�3வி$க�ப&ட ேபாராளிக;+ ஏைனய 4000

இய$க�களிளிட+ ேபாராளிக;+ இ�)த நிைலயி� இல�ைக
இரா!வ,தி� 28 ,000 னேர இ�)தன(. இ/3….. பி�கால,தி�
தமிழ>ழ வி7தைல� �லிக� எ7,த பிைழயான
பாைதயினாேலேய இ)த நிைலைம. இ/3 இல�ைக
இரா!வ,தி� எ,தைன ேப(?

அ/3 85 இ� தமிழ>ழ வி7தைல� �லிக� எ7,த பிைழயான
பாைத ேபாரா&ட,ைத ம��க#$க�ேபாகிற� எ/3
ெசா/னத�� ஆதார+ உ�ள�.

Reply

Posted on 03/31/2010 at 5:19 pm

உ%ைம கால�கட)தாA+

ெகாைலகைள உ0ைமேகா�+ �லிக�– ஈழ� ேபாரா... http://inioru.com/?p=11929

6 of 12 02/04/2010 10:30jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;

www.tamilarangam.net



alex.eravi@gmail.com

Allavetti SRI

Manimaran

உ%ைம கால�கட)தாA+
நி��+.ச0யாகேவ ேப6கிற>(க� அெல$?.

Reply

Posted on 03/31/2010 at 8:56 pm

ஓ( தி�,த+ “1985 இ� தமிழ>ழ வி7தைல$
கழக,தின0ட+ 6000 பயி�3வி$க�ப&ட
ேபாராளிக;+ ஏைனய 4000

இய$க�களிளிட+ ேபாராளிக;+ ……..

எ/3 வ�+.

ஆதார+:

http://www.tamilarangam.net/document/plot/notices

/UmaHeadline.pdf

Reply

Posted on 04/01/2010 at 9:26 am

அ/�ட/ அெல$?
இரவி மா�3
இய$க�கைள
அழி�பதா� நம$� 
�ளி
வா1$கா� நிைல வ�+
எ/ற “த>($க த0சன,ைத ”

ெசா�ல ப&ட�ப#��
ஒ/3+ ப#,� அறிய
ேவ%#யதி�ைல .80

களி�(ஓரளC ேப96
6த)திர+ இ�)த
கால,தி�) சாதாரண
தமி@ பிரைஜக�
ஆசி0ய(க� ,வ(,தக(க�
,விவசாயிக�, ஆ% ெப%
என இ�பால�+
வாசிகசாைல ,வ >&7

�ற+,ேகாவி�,ஆலமர
நிழ�,தவறைண ேபா/ற
B# ேப6+ ெபா�
இட�$களி� ேபசிய
அரசிய� “அவ�க� ஒ�
ப$க+ நி%7 அ#9சா�
இவ�க� ம�ற�ப$க+
நி%7 அ#$க&7+
எ�லா�+ நி%7
அ#9சா,தாேன
அ)த�ெப0ய ஆமிைய
வி�,தி தமிழிழ+
எ7$கலா+.எ�லாைர-+
பைகசி&7 எ/ன
ெச1ய�ேபாறா�க�
�ழ)ைத�பி�ைள
ேவளா%ைம வ >7 வ)�
ேசரா�” .

“அற,�$� ப#9ச அவ(”
(வ�க+ த)த பாட+)

ஆ-த மீ&�$காக
அ+ைமயா0/ காலி�
வ >@)�
ெநா)தா(.”ெக7�#
ெசா�ேகளா�” எ/ற
த,�வ+ ப#,த இவ( எ+.

ஜி.ஆ(. காலி� வி�)�
அ,திவார,ைத
பலமா$கினா(.
ெகாJசகால+ தைல கா�
ெத0யாம� ஆ#னா(.
எ�லா�ைடய
தைலயிA+ ேபா&டா(.
கைடசியிைல த/ைர
தைலயிA+
வா�கினா(.ம�றப#
எலா�ம ஒேர
�&ைடயி� ஊ0னவ(க�
ஆ9ேச

Posted on 03/31/2010 at 10:48 pm

ஆமா+ அெல$?! 80 களி� கழக+

ெகாைலகைள உ0ைமேகா�+ �லிக�– ஈழ� ேபாரா... http://inioru.com/?p=11929
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varis

Arugan

அயலவ


Gnanam

Gnanam

ேகாசல


ஆமா+ அெல$?! 80 களி� கழக+
ெபா�கA$� தமி@ ஈழ+
பிரகடன�ப7,�கிேறா+ எ/3 வ�டா
வ�ட+ தவைண ெசா/னத��+ ஆதார+
உ�ள�..

Reply

Posted on 04/01/2010 at 3:21 pm

எ%ணி$ைகதா/  பல+? ெப�+பா/ைம
 ரா!வ+ ெப�+�பா/ைமயாகேவ
இ�)தி3$�+ எ�ேபா�+.

ஆர+ப,தி� �ெளா&#/ தி&ட�ப#
இ3தி�பா19ச�நட,தியி�)தாலில�ைகயர6
 ஏல,�$� வி&#3$�+…  யா( இ)த
ேபாைர  நடா,�வ >(க�?  இ)தியா?
பாகி?தா/? அெம0$கா?  ைசனா?    இ)தியா
 ஏல,தி� ெவ/3  தா/ ெகா7,த  கற�
பி#,த ஆ1த,�� ேபா7+ எ%ைணைய
த7$க  6000 ேப�+ மாவ&ட சைபதா/ ஈழ+
எ/3 ெசா�லி இ)தியா கா&7வேத ஈழ+
எ/றி��பா(க�.

ெகா�ைல��ற,� ச%ைடேபால ஒ�நாளி�
 
#C$� ெகா%7வர�ப&#�$�+.

க#வாளமிட�ப&ட ேபாரா&ட+..

உல�$� ெத0யவராமெலேய
அட�கி�ேபாயி�$�+.

�ல+ெமய(B&ட+  எ/3 ஒ/3
இ�)தி�$கா�

Reply

Posted on 03/31/2010 at 10:40 am

வண$க+ தி� ஐய( அவ(கேள என$� த)ைத ெச�வா அவ(களி/ மரண+ ெதாட(பான Uரண விபர+
ேதைவ�ப7கி/ற� அதைன தயCெச1� ெத0ய�ப7,தC+. ந/றி – அ�க/.

Reply

Posted on 03/31/2010 at 12:01 pm

ஐயா,
ெச&#ைய ம&7+ கா&#$ெகா7,தவ( எ/3 ஏ/ ச)ேதக�ப&](க� அ� தவ3 எ/3நா/
க��கி/ேற/.ைகயாலாகதவ(க�தா/ ெப�+பாA+ கா&#$ெகா7��களி�
ஈ7ப7கி/றவ(க�.”ப?தியா+பி�ைள$ ெகாைலயி� ெச�ல$கிளி அதிர# நடவ#$ைகக� எம$�
உ%ைமயி� பிரமி�பாகேவ இ�)த�. ெச&# Bட இ�ப#,தா/. இ�ப#யான ச)த(�ப�களி�
�ணிவாக9 ெசய�ப7+ திறைம பைட,தவ(. அவர� வா@$ைக 
�வ�+ ��ற9 ெசய�கேளா7
ெதாட(�ைடயதாக இ�)ததா� தய$கமி/றி 
/ெச�ல$ B#யவ(” என ெச&#யி/ �ணி9சைல
�றி�பி&](க� .ெச&#$� உ�க;ட/ பைக இ�)தி�/தா� த>(,�$க&ட,தா/
எ%ணியி��பா(.எ�திெய�லா+ மிைன$க&#�$கமா&டா(. என$� ஏேதா கேண? வா,தியி�
தா/ ச)ேதக+ .ஏெனனி� அவ�$� ப�$�ணதி�$�,ைம$கA$� நட)த� ெத0-+ . தைலவ0/
(பிரபாவி/) �ண
+ ெத0-+ தன$� நட$க�ேபாவ�+ ெத0-+.அதனா� த/<யிைர$கா$க
சமேயாசிதமாக9 சி)தி,� ெச&#யி/ ெபய0� க#தHல+ கா&#$ெகா7,தி�$கி/றா(. கேண?
வா,தி உ�கைள$கா&#$ ெகா7,தைத உ�க� க%களா�தாேன ேந0� பா(,த>(க�. அவ0�$�+
ப%ைணயி�ைவ,� ப?தியா+பி�ைள ேகா?#யினைர$ ெகா/றவ(களி/ ெபய( விபர+ ெத0-+ .

கேண? வா,தி$� ம�ைறய ப%ைணகளி/ விபர+ ெத0யாததாA+ பி/ன( ெச&#
ெகா�ல�ப&டைத, ெத0)� ெகா%டதாA+ ேமA+ கா&#$ெகா7��களி� ஈ7படவி�ைல.?

Reply

Posted on 03/31/2010 at 12:21 pm

ஐயேர, விள+பர+ வி�+பாத ேதச ப$தி ெகா%ட தைலவ�$� வியாபா0க� ேமள+ அ#,�
விள+பர�ப7,தின( அ)த ேமளேம தைலவ�$�+,ேதச,தி��+ பைற (சாC) ேமளமாகிவி&ட�

Reply

Posted on 03/31/2010 at 3:07 pm

“மணிய%ைண” ஐ உ6�ேப,திவி&7 �ல+ ெபய()ேதா( அ#,த கைடசி (பைற) ேமள+. இனிெயா�
தணி$ைக ப%ணா� எனந+�கிேற/..http://www.youtube.com/watch?v=gcVYvdB-c9k

Reply

Posted on 03/31/2010 at 8:13 pm

ந&�ட/ ய
னா ராேஜ)திர/,

விம(சன மா($சிய(க� எ/3 ந>�க� �றி�பி7வ� மா($சிய,ைத விம(சன Kதியாக அ!�பவ(க�
எ/பைதேய எ/3 நா/ �0)� ெகா�கிேற/, அ� தவறி�ைல, தாேன?

பி/னதாக என� �0த�களி/ அ#�பைடயி� “மா($சிய+” எ/ப� பல சி$கலான
அ7$�கைள$ெகா%7�ள�.

ெகாைலகைள உ0ைமேகா�+ �லிக�– ஈழ� ேபாரா... http://inioru.com/?p=11929
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yamuna

rajendran

K.R.அதியமா


அ7$�கைள$ெகா%7�ள�.

1.

வரலா�ைற, �ற9 Xழைல, ெபா�� 
த�வாத அ#�பைடயி� �0)� ெகா�ள� எ/ப� சHக+
�றி,த ெபா��
த� வாத� பா(ைவ. அPவா3 �0)�ெகா�ள�ப&ட சHக,தி/ இய$க,ைத, அத/
மா�ற,ைத� ப�,தாரா1த� இய�கிய� என�ப7கிற�. இ)த இர%ைட-+ ஒ��� ேச(,த ஆ1C

ைறைமேய மா($சிய� ப��பா1C என�ப7கிற�.

இைத, தா/ விJஞானU(வ 
ைறைம எ/கிேறா+. இ� ைபதகரசி/ ேத�ற+ ெபா/றேதா,
ைவ9ைரசி/ ேத�ற+ ேபா/றேதா, நி\&டனி/ விதிக� ேபா/றைவேயா தா/. எ�ப# இ)த விJஞான
அ#�ப#கைள விம(சி,த� சா(� நிைலயான உ%ைம$�� �ற+பானேதா அPவாேற மா($சிய
அ#�பைடகைள விம(சி,தA+ எ/ப� என� க�,�.

2

இ)த மா($சிய அ#�பைடகைள 
/ைவ,ேத Hலதன+ �றி,த மா($சி/ பா(ைவ-+, சHக+
�றி,த ப�ேவ3ப&ட ப��பா1Cக;+ உ�வாகின. இைவ ேவ%7மானா� விம(சன,தி��
உ&ப7,த�படலா+. 
/ைனய� த(கீக 
ைறைம,பி/னய� அத/ அ#�பைடயி� எ�)த
க�,தா$க+. எனி<+ 
/ைனய� ெச�ைம�ப7,த�படலா+. �றி�பாக 
ர%பா7க� �றி,த
மாேவாவி/ த,�வ+ இத/ விJஞானU(வ வி0வா$கமாக$ ெகா�ள�படலா+.

இ/ைறய சHக� �றனிைல யதா(,த+ �றி,த மா($சிய� ப��பா1C அவசிய+. Hலதன,தி/
இ/ைற சHகனிைல அறிய�பட ேவ%7+. Hலதன,தி/ இ/ைறய இய$க+ உ�வா$கி-�ள
உ�ப,தி ச$திக�, உ�ப,தி உறCக� �றி,த அறித� மா($சிய� ப��பா1வி/ அ#�பைடயி�
அவசியமாகிற�. இைவகெள�லா+ கி3$க�படாத ேப�ப(க� ேபால,தா/ இ/3+
கா&சியளி$கி/றன எ/ப� தா/ என� க�,�. பி/ காலனிய9 Xழைல ெவ3மேன நவகாலனி,�வ+
அ�ல� அைர$காலனிய+ எ/3 இல�ப7,�வ� வர&7வாத+. இைவ அ(�பண+ மி$க
ஆ1Cக^டாக வள(,ெத7$க�பட ேவ%7+.

3.

H/றாவதாக மா($சிய நைட
ைற �றி,த விடய+! ேசாவிய,திA+ சீனாவிA+ ஏ�ப&ட
ேதா�விக� �றி,த பிர9சைனக�. �ர&சியி/ �திய வள(9சி நிைல �றி,த இய�கிய� பா(ைவயி�
எ�ேகா தவ3 நட)தி�$கிற�. அ� �றி,த ஆ1C+ 
#�க;+ ேதைவ எ/பேத என� தா@ைமயான
க�,�.

இ)த H/3 ேவ3ப&ட விடய�க;+ மிக$ �றி�பானைவ. ஆக, மா($சிய விம(சன+, விம(சன
மா($சிய+ எ/பைவ �றி,த மிக, ெதளிவான வைர
ைறக� ேதைவ எ/பேத என� தா@ைமயான
அபி�பிராய+.

இ3தியாக ஐய0/ வரலா�3� பதிC �றி,த விடய+.

தா/ ச)தி,த ஒPெவா� ச+பவ�கைள-+ ஐய( ெபா��
த� வாத� பா(ைவ-ட/ எதி(
ெகா�கிறா( எ/பேத என� க�,�. உ-+ பிரபாகர/ எ/�வர� பா,திர+ அவ0/ சி)தைன பாதி,த
சHக இய$க�க� யாைவ எ/3 ேபசாம�, பிரபாகரனி/ சி)தைனைய உ�வா$கிய சHக$காரணிக�
(ெபா��) �றி,� ஐய( ேபசவிைழத� எ/ப� ெபா��
த�வாத� பா(ைவேய. அதனா� தா/
தனிமனித அவM3கைள$ கட)� அவரா� எ�த 
#கிற�. கா(�மா($சி/ எ�,�$களி� தனிமனித
அவM3கைள$ காண
#யைம$�+ இேத பா(ைவ தா/ காரண+.

இ3தியாக ஐய( வி7தைல ேபாரா&ட,ைத ஒ� ேபா�+ நிராக0$கவி�ைல அத/ Mய இரா!வ
வாத,ைதேய ெதளிவாக விம(சி$கிறா(. அவ( �றி�பி&ட நா7களிெல�லா+ கட)த ஐ+ப� ஆ%7க�
Mய இரா!வ$ க%ேணா&டேம ேகாேலா9சியி�$கிற� எ/பதி� எ/ன தவ3?

எ� எPவாறாயி<+, மா($சிய+ �றி,�+, வி7தைல� ேபாரா&ட�க� �றி,�+ ந>%ட விவாத+
ஒ/3 இ/ைறய Xழலி� ேதைவயானேத. அ)த விவாத,ைத ந>�க� ஏ/ ெதாடர$ Bடா�. நா<+,

அதி� 
�ைமயாக� ப�களி$க, தயா(. யா( க�,�$ B3கிறா(க� எ/பத�� அ�பா� எ/ன
க�,ைத$ B3கிறா( எ/ற அ#�பைட அற,திலி�)� இ)த$ க�,�� ப0மா�ற,ைத, ேதாட(வ�
மிகC+ ஆேரா$கியமானதாக அைம-+. இனிெயா� இத�கான தனியான ஒ� விவாத அர�ைக
அைம,�$ ெகா7$�மானா� அ� இ/<+ சிற�பாக அைம-+. – ந/றி

Reply

Posted on 03/31/2010 at 9:46 pm

“அவ( �றி�பி&ட நா7களிெல�லா+ கட)த ஐ+ப� ஆ%7க� Mய இரா!வ$ க%ேணா&டேம
ேகாேலா9சியி�$கிற� எ/பதி� எ/ன தவ3?”

அ/��ள ேகாசல/. ஐய( ஈழ+ �றி,� தனிநப( அவM�3$� அ�பா� ப��பா1C ெச1கிறா(
எ/பதி� என$� மா�3$ க�,தி�ைல. அவ( �றி�பி&ட எ�லா நா7களிA+ Mய ரா!வ$
க%ேணா&ட+ தா/ ெசய�ப&ட� எ/ப� ச0யானதி�ைல. கி\ப வி7தைலயிேலா – ஏ/
ெபாலிவியாவி� ேசவின� 
ய�சிகேளா Bட 6,த ரா!வ$ க%ேணா&ட,தி� அைம)தைவ அ�ல.

த,�வ$ க�விைய-+ அரசிய� விவாத�கைள-+ அவ(க� ெதாடர)� ேம�ெகா%டா(க�.

ெபாலிவியாவி� ேச ஆ-த�கைள ம&7+ ந+பியவராக இ�ைல. இ� ப�றி நிைறய எ�தலா+. ந>�க�
�றி�பி&டப# நா/ சில க&7ைரகைள இ� �றி,� உயிேராைச தள,தி� எ�திேன/. என� சில
�,தக ேவைலகளா� அதைன, ெதாடர 
#யவி�ைல. இ�பிர9சிைன �றிதத க&7ைரகைள
இனிெயா�வி� எ�தேவ உ,ேதசி,தி�$கிேற/. விைரவி� சா,திய�ப7+ எ/ேந நிைன$கிேற/.

மா($சிய விம(சன+ எ/ப� அ#�பைடயிலான மார$சிய� ���பா1ைவ ஏ�ப�. விம(சன மார$சிய+
எ/ப� இ�வைர,திய மா($சிய நைட
ைற எ/3 ெசா�ல�ப&டத/பாலான விம(சனU(வமான
அ!�
ைற என நா/ அ(,த�ப7,�கிேற/.அ/�ட/ ய
னா ராேஜ)திர/

Reply

Posted on 04/02/2010 at 7:19 am

A new beginning : The emerging democratic paradigm in Latin America

http://www.hindu.com/mag/2009/12/13/stories/2009121350130400.htm

How Mujica, the guerilla fighter, climbed out of his prison well to become the President of Uruguay…

The emerging democratic paradigm in Latin America has a particular relevance to the struggle of

Maoists..

..Mujica has promised continuity of the pragmatic policies of the coalition government of the last five

years. He has said that he would govern like President Lula, who has become the role model for the

ெகாைலகைள உ0ைமேகா�+ �லிக�– ஈழ� ேபாரா... http://inioru.com/?p=11929
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years. He has said that he would govern like President Lula, who has become the role model for the

Latin American Leftists. In one of his campaign speeches, Mujica vowed to distance the Left from

“the stupid ideologies that come from the 1970s — I refer to things like unconditional love of

everything that is State-run, scorn for businessmen and intrinsic hate of the United States.” He said,

“I’ll shout it if they want: Down with isms! Up with a Left that is capable of thinking outside the box! In

other words, I am more than completely cured of simplifications, of dividing the world into good and

evil, of thinking in black and white. I have repented!”

also see : http://nellikkani.blogspot.com/2010/02/blog-post.html க+\னிச+ ஏ/ ெவ�றி ெபற

#யா� ?

Reply

Posted on 04/01/2010 at 2:49 am

 Play Audio
Comment »

Reply

Posted on 04/01/2010 at 8:14 am

We all shd UNITE and work together for HR,equality,freedom,dignity,justice based on Gandhi’s principles towards

PROGRESS!!!

HOW TO STOP SINHALA CRUELTIES TOWARDS TAMILS NOW AND IN FUTURE?

HOW TO FIND POLITICAL FEDERAL SOLUTION TO NESL WITH A HELP OF IC,UN, ETC? WE SHD FIND ANSWERS!!!

Reply

Posted on 04/01/2010 at 1:04 pm

பி/W&ட�க� மைற$க�ப&ட ம3 காைல இைத, ெதாட(கிேற/….

ப?தியா+பி�ைளைய9 6&7வி&டா(க�.

ெகா&#A$�� ேபா&7 எ0,�9 சா+பலாகி-+ வி&டா(க�.

அ�ெபா�� இ� ப�றி யா�$�+ ெதா0யா�…

ப,தி0ைகயி�… ”12.04.1978 இ� அைன,� பிரதான இல�ைக ஊடக�க;+ ெச1தி
ெவளியி&#�)தன. அ�C+ எ�� எ�ேபா� நைடெப�ற� எ/ற _%ணிய தகவ�க� ப,தி0ைககளி�
ெவளியாகி/றன. ெகா�ல�ப&டவ(களி/ உட�க� மீ&க�ப7கி/றன. இல�ைக 
�வ�+ ஒேர
பரபர��.”

ப?தியா+பி�ைள 6ட�ப&7 ச0யாக� 18வ� நா� �லிக� 
த/
ைறயாக இ$ெகாைல உ&பட 11

ெகாைலகைள உ0ைம ேகா0ன(. இ� நட$�+ ேபா� ேஜ.ஆ0/ ஆ&சி நட)த�. தமி@$ B&டணி
எதி($க&சியாக இ�)த�.

ப?தியா+பி�ைள ெகா�ல�ப&டைத உ3திெச1தேத இP உ0ைமேகார� தா/. இ,�%7�பிர6ர+
(க#த+) அ<�ப�ப&ட இட�கைள இP வரலா�3$ �றி�� மைற,��ள�.

“The Bastiampillai party came in search of the Liberation Tigers of Tamil Eelam at about 6am on April 7, 1978 with SMG,

shot gun, revolvers and pistols, and attacked the Tigers, but the Tigers destroyed them without any death or body injury to

Tigers and the car was also destroyed.

“No other groups, organizations or individuals can claim this death. Serious action will be taken against those who claim the

above other than Tigers in Ceylon and abroad. We are not responsible for past robberies of any kind. “Secretary, Central

Committee. TULF – Tamil United Liberation Front; UNP – United National Party; SLFP – Sri Lanka Freedom Party; KKS –

Kankesanthurai; VVT – Valvetiturai; CID – Criminal Investigation Department; MP – Member of Parliament.”

The Virakesari news story created the impact Uma anticipated. People, especially the Tamils, came to know that an

organization had been formed to fight Sinhala oppression. Jaffna journalists who worked for the Tamil provincial daily

Eelanadu and for Saturday Review told me that the news was received with admiration. “Our boys have done it,” was the

general feeling, they said. The letters posted to the CID and the police were passed on to President Jayewardene.

(by T. Sabaratnam ; published October 20, 2003)

இP உ0ைமேகார� �%7� பிர6ர,ைத (க#த,ைத) �லிக� தம� ”வி7தைல� �லிகளி�” (1984) இ�
ைகெய�,ைத மைற,� ெவளியி&டன(. (2005) ஆ+ ஆ%7 ெவளிநா&7� �லிக� இேத ‘ேகச0’$
க&#�ைக ெவளியி&டன(. (அதி� ைகெய�,�+ இ�)த�)

இைத,தா/ ெசா�வேதா! ‘த(ம,ைத X� கPC+ ம3ப# த(ம+ ெவ�A+’ இ� ப,தி0ைக
த(ம,�$�+ ெபா�)�கிற� அ�லவா?

இைத� பா(,தேபா�+, இ�ெபா�� இ$ �றி�ைப எ�+ ேபா�: அ�ெபா�� ‘வி7தைல��லிகளி/’

ஆசி0யராக இ�)தவைர, நிைன,� இ�ெபா��+ எ/ ெநJ6 எ0கிற�…

மீ%7+…

Nப/
010410

Reply

Posted on 04/01/2010 at 8:12 pm
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meerabharathy

yamuna

rajendran

yamuna

Posted on 04/01/2010 at 8:12 pm

ந&�ட/ யHனா ராேஜ)திர/,

//கி\ப வி7தைலயிேலா – ஏ/ ெபாலிவியாவி� ேசவின� 
ய�சிகேளா Bட 6,த ரா!வ$
க%ேணா&ட,தி� அைம)தைவ அ�ல. //

ேச இ/ 
ய�சிக;+ கி-ப வி7தைல-+ தா/ �ர&சியி� இரா!வ$ க%ேணா&ட+ எ/பேத
த,�வமயமா$கA$� உ&ப7வத�� 
த� அ# எனலா+. ேச இ/ ேபா$ேகா திய0 எ/ப� அதி
உ9சமான இரா!வ$ க%ேணா&ட+ தவிர ேவெற/ன? இ)த இரா!வ$ க%ேணா&ட+ எ/ப�
கி-பாவி/ விதிவில$கான Xழலி� ெவ�றி ெப�றைம எ/பைத� ெபா�ைம�ப7,தலாகா�! இ�ேபா,
ம$க� சா()த இய$க+ எ/ப� ஐய( அ#$க# B3வ� ேபால ம$க� திர� அைம��$க^டாக
ம$கைள பல+ெபா�)தியவ(களாக மா�3வதிலி�)ேத உ�வா�+. அ�ப# ம$க� பல+மி$கவ(களாக
மா3+ ேபா�தா/ மாேவா B3வ� ேபால க&சி ம$களி/ க%காணி�பி� வாழ
#-+. ஆயி<+
சீனாவிA+ ேசாவிய,திA+ க&சிைய ம$களிA+ அதிகமாக பல�ப7,திய இரா!வ$ B3 எ/ப�
அைம)தி�)த�. இ3தியி� அ�தா/ �ர&சிைய சீ(�ைல,தத�கான ேநர#யான ஆதார�க� உ�ளன.

கி\பா, ெபாEவிய விவாத�களி� ெப�+பாலானைவ ஈழவி7தைல இய$க�களி� நட)த
த,�வா(,த விவாத�கைள ஒ,த இரா!வ அைம�� சா()த விவாத�களாகேவ அைம)தி�)தன.

இத��+ பல உதாரண�கைள, தர இயA+. 
/ன( Bறிய� ேபால ேச வி/ �விய$ ேகா&பா7 எ/ற
Mய இரா!வ$ க%ேணா&ட+ ஒ� “சாப$ேக7” எ/ப� என� தா@ைமயான அபி�பிராய+.

//மா($சிய விம(சன+ எ/ப� அ#�பைடயிலான மார$சிய� ���பா1ைவ ஏ�ப�. விம(சன மார$சிய+
எ/ப� இ�வைர,திய மா($சிய நைட
ைற எ/3 ெசா�ல�ப&டத/பாலான விம(சனU(வமான
அ!�
ைற என நா/ அ(,த�ப7,�கிேற/.//

ஆக, நா/ Bறிய H/றாவ� ப�திைய விம(சன U(வமாக அ!�வேத விம(சன மா($சிய+ எ/3
ந>�க� B3கிற>(க�. ந/3. இPவா3 �திய ெசா�லாட�கைல அறி
க�ப7,�+ ச)த(�ப�களி�
அைவ ெதளிCப7,த�ப&டவி&டா� �ழ�ப�கைள உ�வா$�+ எ/ப� என� க�,�. த,�வா(,த
விவாத�க� ெச/றைட-+ எ�ைலைய வி0Cப7,த ேவ%#ய கடைமைய ஒPெவா�
பைட�பள<+ உண()�ெகா�ள ேவ%7+.

//அ/��ள ேகாசல/. ஐய( ஈழ+ �றி,� தனிநப( அவM�3$� அ�பா� ப��பா1C ெச1கிறா(
எ/பதி� என$� மா�3$ க�,தி�ைல. // இ�� 
த/ைமயா)� தனிமனித, தா$�த�க�
இ�லாம� ப��பா1C ெச1கி/றா( எ/பத�ல. எPவா3 அதைன அவரா� ெச1ய 
#கி/ற�
எ/பேத. அதைன அவ( அPவ3 ெச1ய 
#வத��$ காரண+ ஒPெவா� ச+பவ,ைத-+ அத�கான
�ற நிைலைய-+ தனிமனித சி)தைன ஒ�$க+ எ/ற க�,� 
த�வாத ேநா$கிலி�)த/றி அ)த9
சி)தைனைய, த>(மானி,த ெபா�� எ/ன எ/ற ெபா�� 
த�வாத ேநா$கிலி�)ேத அ!�கிறா(.
இத��� பல உதாரன�கைள 
/ைவ$கலா+.

இதனா� தா/ மா(சிய,தி/ எதி0க;+ அதைன, தவறாக� �0)�ெகா%ட வர&7வாதிக;+
தனிமனித, தா$�தைலேய அரசிய� எ/3 எ%ணி$ெகா%#�$கிறா(க�. �கலிட வா@விய�
ஏ�ப7,திய ெதாட(ப3)த நிைல பல மன ேநாயாளிகைள$ Bட ஏ�ப7,தி-�ள�. ” இ)த ம,தியதர
A+ப/க;$� வயி3 ம&7+ ெப0தாக இ�)தி�)த இ)ேனர+ ம�றவ(கைள�பி#,�, தி/3 ஏ�ப+
வி&70�பா(க�.

எ/3 68 பிரJ6 எ�9சியி� ப�ேக�ற டானிய� ெப/#& Bறிய� நிைனவி�� வ�கிற�.

இ3தியாக,

உ�க� ேவைல� ப�வி�� ம,தியி� என� க�,�$க;$�� பதிலளி,தைம$� என� ந/றிக�.

ந&�ட/ ேகாசல/.

Reply

Posted on 04/01/2010 at 8:48 pm

ந&�ட/ ேகாசல/. யHனா ராேஜ)திர/ இ�வ�$�+….

வண$க�க�….

ந>�க� இ�வ�+ 
$கியமான ஒ� உைரயாடைல ஆர+ப,தி�$கி/ற>(க�…

மா($சிய+
மா($கிய+ ப�றிய விம(சன+
மா($சிய பா(ைவயிலான விம(சன+….

ெபா�� 
த� வாத+
ம$கைள அரசியமய�ப7,த�
தனி மனித0/ அரசிய�
ம�3+ இரா!வ$ க%ேணா&ட
+ அத/ அத/ ந/ைமக;+ பாதி��க;+…

இ�ப# பல தைல��களி� த�ள� உைரயாட� ெச�கி/றன�…

இ� இ/ைறய 6ழலி� அவசியமானேத….

இ� ெதாட(பாக தனியான ஒ� க&7ைரைய வைர)� அதில இ)த உைரயாடைல, ெதாடா;)தா�
ந/ைமயளி$�+ அ�லவா?
இ� ெதாட(பாக இனிெயா� அ$கைற ெகா�;+ என ந+�கி/ேற/.

ந&�ட/ மீராபாரதி

Reply

Posted on 04/01/2010 at 8:53 pm

அ/��ள ேகாசல/. நா/ ெதாட()� க&7ைரக� எ��வ� என, தி(மானி,தி��பதா� நா+
ெதாட()� இ�� க�,�� ப0மா3வ� ெபா�,தமாக இ�$கா� என நிைன$கிேற/. எனி<+ நா/

/� எ�தியதிலி�)� ஒ� ெதளிC$காக ம&7+ இதைன$ �றி�பிட வி�+�கிேற/. கி\ப
அ<பவ,ைத-+ ேசவி/ ேபாேகா திய0ைய-+ எPவா3 ெபா�ைம�ப7,த 
#யாேதா அPவாேற
ஈழ அ<பவ,ைத-+ ெபா�ைம�ப7,த 
#யா� எ/ப�ேவ என� பா(ைவ. எ/றாA+ இ)த,
தனி,த/ைமகளிலி�)� �ர&சிகளி/ நைட
ைற-அற+-இல$� ேபா/ற ெபா�வான அ+ச�க�
�றி,த ேகா&பா&7 
ய�சிகைள ெச1ய 
#-+ எனேவ நிைன$கிேற/. எ7,�$ கா&டாக ேசாசலிச
மனிதனி/ உ�வா$க+ ப�றிய ேசவி/ எ�,�$களி� ெவளி�ப7+ �ர&சிகர அறவிய� அவ�ைடய
மிக
$கியமான ப�களி�� என$ க��கிேற/. பிறவ�ைற நா/ க&7ைரக� எ�த ேந�+ த�ண,தி�
நா+ உைரயா7ேவா+. அ/�ட/ ய
னா ராேஜ)திர/

Reply

Posted on 04/02/2010 at 6:32 am

ெகாைலகைள உ0ைமேகா�+ �லிக�– ஈழ� ேபாரா... http://inioru.com/?p=11929
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rajendran அ/��ள மீராபாரதி. இ,தைகய உைரயாட� சா,திய+. ந>�க� �றி�பி&டப# அத�கான 
ய�சிகைள
நா/ ேம�ெகா�கிேறன. க&7ைர வ#வி� ம3ப# ச)தி�ேபா+. அ/�ட/ ராேஜ)திர/.

Reply
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