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அ'ேரா  விமான�  )*+ெவ,�-,  அ��"  இல�ைகயி�  தமிழ!களி1
அ,ைம2  சாசன"  அ�)ரா�பன"  ெச4ய��ப�ட  ேநர�தி�  நைடெப�ற
இ%த2  ச"பவ"  எம�  த1ன"பி�ைகைய  இர�,�ப�கியி5%த�.  எைத6"
சாதி��விடலா"  எ1ற  மேனாபாவ"  எ"  அைனவ$1  7க�தி8"
ெத$%த�.  இனிேம�  இய�க  நடவ,�ைகக9�)�  பண"
திர�,�ெகா�வத�கான வழி7ைறக� )றி�� ஆரா4கிேறா".

1978  ஆ"  ஆ*+  தன�  இ;திைய  எ�,�ெகா*,5%த�.  மா!கழி  மாத"
ஆர"பி�தி5%த�.  கிழ�கி�  <றாவழியி1  ேகார�தி�  ெப5%திரளாக ம�க�  உயி$ழ%த  ச"பவ7" அ�ேபா�  தா1
அதி!�கைள  ஏ�ப+�தியி5%த�.  அரச  உதவிக�  எதி!பா!�த  அளவி�  கிழ�கி�)�  ேபா42  ேசரவி�ைல  எ1ப�
தமி� ம�களி1 ேகாப�ைத6" ெவ;�ைப6" ேம8" அதிக�ப+�,யி5%த�.

இ�ேபா�  தி5ெந�ேவலி  ப�கைல�கழக  வளாக�தி�)  அ5கி8�ள  ம�க�  வ�கிைய�  ெகா�ைளயி+வத�கான
தி�ட"  த?�ட�ப�டாயி�;.  வ�கியி1  உ�ெதாட!-க�  ஊடாக  பண"  ப$மாற�ப+"  ேநர"  எ1பன  ��லியமாக�
ெப�;�ெகா�ள�ப+கிற�. இ�ெகா�ைளைய ேம�ெகா�வத�காக பிரபாகரA" ெச�வதாக� த?!மானி�க�ப+கிற�.

தவிர, எைத6" 71B�,ேய தி�டமி�+ நடவ,�ைககைள ேம�ெகா�9" வ�லைம6ைடய ரவி, �ணி2ச� மி�க
ேபாராளியான  ெச�ல�கிளி,  ேஜா1,  உ5"பிரா4  ெப�ேறா�  நிைலய�  உ$ைமயாளைர�  ெகாைலெச4தபி1ன!

எ"ேமா+  இைண%�ெகா*ட  பாலா,  ராகவ1  ஆகிேயா!  ெச�வதாக�"
த?!மானி�க�ப+கிற�.

ெவளிேய  இ5%�  ெப5%ெதாைகயான  பண"  வ�கி�)  எ+��2
ெச�ல�ப+"  நா�  )றி�த  தகவ�க9"  எம�)  வ%�  ேச!கி1றன.  இ%த�
பண�ைத  வ�கி�)�  ெகா*+  ெச�வத�)  71னதாகேவ  வாசலி�
ைவ��  ெகா�ைளயி+வதாகேவ  தி�டமிட�ப�ட�.  மிக�"  கவனமாக�
தி�டமிட�ப�ட  பி1ன!  வ�கிைய  ேநா�கி  இவ!க�  அைனவ5"
ெச�கிறா!க�.  71னேர  நிைலைமகைள  அவதானி�த  பி1ன!,
ஒ'ெவா5வ5"  எ%ெத%த  நிைலகளி�  த"ைம  நி;�தி�  ெகா�வ�
எ1பைத� த?!மானி�கிறா!க�.

உ�ேள  வ�கி�)�  பா�காவலராக  ஒ5  ெபாEFகார!  காவ�  கா���
ெகா*,5%தா!, அவைர� ைகயா�வத�காக அவ5�)� அ5கி� ரவி6" ேஜாA" தம� நிைலகைள வ8�ப+�தி�
ெகா�கிறா!க�  ெச�ல�கிளி  பண�ைத�  ெகா*+வ5"  வாகன�தி1  மீ�  ��பா�கி�  பிரேயாக"
ேம�ெகா�வத�கான  தயா!  நிைலயி�  இ5�கிறா!.  பிரபாகர1  நிைலைமகைள  அவதானி��  நடவ,�ைககைள
ேம�ெகா�வத�காக  அ5கிலி5%த  கைடெயா1றி�  கா���  ெகா*,5�கிறா!.இைடயி�  பா�கா�-�  பைடயின!
தகவ� கிைட�� வ%தா� அவ!கைள2 எதி!ெகா�வத�காகேவ பிரபாகர1 கைடயி� இ5%ததாக� Bற�ப�ட�.

எ�ேலா$ட7"  ��பா�கிக�  இ5�கி1றன.  ெச�ல�கிளி  ��பா�கிேயா+  கா�தி5�கிறா!.  பாலா  கா5�)�
கா���ெகா*,5�கிறா!.

எதி!பா!�தப, பண�ைத ஏ�றி�ெகா*+ ெபாEF காவ8ட1 ஜ?� ஒ1; வ�கிைய ேநா�கி வ5கிற�. வழைமேபால
ஜ?�  வ�கியி1  71னா�  நி;�த�ப+கிற�.  அதிலி5%�
ெபாEFகார! இற�)கிறா!.  அவ! இற�கிய�" ெச�ல�கிளியி1
��பாகியிலி5%�  ேதா�டா�க�  அவைர  ேநா�கி�  பா4கி1றன.

அேதேவைள  வ�கியி�  காவ8�)  நி1ற  ெபாEFகாரைர  ரவி
H�+2  சா4�கிறா!.  எ�லாேம  தி�டமி�டப,  மி1ன�  ேவக�தி�
ஒ1ற1பி1 ஒ1றாக நட%ேத;கிற�.

திகி�  நிைற%த  அ%த�  ெபாIதி�  ம�க�  அ�)மி�)மாக2  சிதறி
ஓ,�ெகா*,5%தா!க�.  பிரபாகர1  மைற%தி5%த  கைட�)�
இ5%�  ெவளிேய  வ%�  ஒ,�ெகா*,5%தவ!கைள6",

பய�பதீியி�  அ�ேகேய நி1றவ!கைள6" ேநா�கி நா" தனி�ப�ட
ெகா�ைளய!க�  அ�ல.  வி+தைல�  -லிகளி1  இய�க
நடவ,�ைகக9�காகேவ  இ%��  பண"  ெகா�ைளயிட�ப+கிற�
எ1கிறா!.

ெச�ல�கிளி  H�+�ெகா1ற  ெபாEசா$டமி5%�  தமிழ?ழ
வி+தைல�  -லிகளி�)  இ1ெனா5  இய%திர�  ��பா�கி  வ%�  ேச!கிற�.  பFதியா"பி�ைள  )Iவின$டமி5%�
ைக�ப�ற�ப�ட  7தலாவ�  ��பா�கிேயா+  இ�ேபா�  இர*+  ��பா�கிகைள  நா" உடைமயா�கி� ெகா�கிேறா".

பண�ெப�,ைய� கா$�  ஏ�றி�ெகா*டவ!க�  ஏ�கனேவ  த?!மானி�க�ப�ட  இட�ைத  ேநா�கி அதைன� ெகா*+
ெச�கி1றன!.

இைடயி�  ெபா1ன"மா1  )மண1  ஆகிேயா!  ைச�கி�  ஒ1றி�  கா��  நி�கி1றன!.  ைக�ப�ற�ப�ட  இர*+
$�ப�ீட!, )றிH+" ��பா�கி, இய%திர� ��பா�கி ஆகியவ�ைற அவ!களிட" ெகா+�� பா�கா�பான இட�க9�)
அA�பிைவ��வி�+,  பிரபாகரA"  பாலா�"  கா$�  ெதாட!கிறா!க�.  ஏ�கனேவ  எம�  ஆதரவாள!  வ ?+  ஒ1;
பண�ைத�  பா�கா�பத�காக  ஒI�)  ெச4ய�ப�,5%த�.  பாலா�"  பிரபாகரA"  அவ!களிட"  பண�ைத
ஒ�பைட��வி�+ ேவ; இட�கைள ேநா�கி தம� பயண�ைத ஆர"பி�கி1றன!.

இய%திர�  ��பாகிேயா+  வ%திற�கிய  கி�Fலி  ெபேரரா  எ1ற  ெபாலிF  உ�திேயாக�த!  யா��பாண
ைவ�தியசாைல�) எ+��2ெச�ல�ப+" வழியி� உயி$ழ%� ேபாகிறா!. ம�றவ! ெஜயர�தின". அவ! ஆப�தான
நிைலயி�  ைவ�தியசாைலயி�  அAமதி�க�ப�+  ஓ$5  தின�களி�  மரணமைட%�  வி+கிறா!.  )டாநா+
7Iவ�"  பா�கா�-  பல�ப+�த�ப+கிற�.  7�கிய  ச%திகளி�,  சாைல�  தி5�ப�களி�  எ�லா"  ெபாEசா5"
இராLவ�தின5"  வாகன�கைள6"  ேசாதைனயி+கி1றன!.  தமி�  ம�க9�)  வ�கி�பண"  தனி  நப!களா�
தி5ட�படவி�ைல எ1ற உண!� இ5%தைத காண�B,யதாக இ5%த�.

பண" ப��கி ைவ�க�ப�,5%த வ ?�,லி5%தவ!க� பண�தி1 ஒ5ப)திைய� ைகயா, தம� ெசா%த� ேதைவ�காக
உழ� இய%திர" ஒ1ைற வா�கிய� எம�)� ெத$யவ5கிற�. பிரபாகரைனேயா எ"ைமேயா ெபா;�தவைர ம�க�

பண�தி1  ஒ'ெவா5  ச�லி�காH"  இய�க�தி1  ேதைவக9�காக  ம�+ேம
பய1ப+�த�ப+"  எ1பதி�  மிக�"  உ;தியாகவி5%ேதா".  இைத  அறி%�ெகா*ட�"
பண�ைத  அ�கி5%�  ேவ;  இட�தி�)  உடன,யாகேவ  மா�றிவி�ேடா".  உழ�
இய%திர�ைத  வி�;  எம�)�  பண�ைத�  ைகயளி�)மா;  ைகயா,யவ!களிட"
ேக�கிேறா". பி1னதாக இத1 ஒ5ப)தி� பண"ம�+" எ"மா� ெப�;�ெகா�ளப�ட�.

ப��ல�ச" Mபா  எ1ப�  1978 ஆ*,�  கணி�க��த�க ெப$ய ெதாைக�பண".  5.12.1977

இ�  நைடெப�ற  இ%த�  ெகா�ைள2  ச"பவ"  ேஜ.ஆ!.ெஜயவ!தன  அரைச  ேம8"
திைக�பி�  ஆ��தியி5%த�.  தமிழ?ழ"  ேகா5கி1ற  ேபாராளிகளி1  பல"

அதிக$�தி5�பைத அரH உண!%� ெகா*ட�. இராLவ 7கா"க� பல�ப+�த�ப+கி1றன. வடகிழ�கி1 பா�கா�-
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அதிக$�தி5�பைத அரH உண!%� ெகா*ட�. இராLவ 7கா"க� பல�ப+�த�ப+கி1றன. வடகிழ�கி1 பா�கா�-
சிறி�  சிறிதாக  ெபாEசா$டமி5%�  இராLவ�தி1  பி,யி�  மாற  ஆர"பி�த�.  ெபாEF  நிைலய�க�
பல�ப+�த�ப�டன. ேசாதைன2 சாவ,க� ஆ�கா�ேக 7ைள�� ம�களி1 அ1றாட வா��ைக�)� ெதா�ைலதர
ஆர"பி�தன.

எ"ைம�  ெபா;�தவைர  ப��  ல�ச"  பண"  ெகா�ைளயிட�ப�ட�  நா"  எ*ணியி5%த  இராLவ�ைத�
க�டைம�பத�கான  மிக�ெப5"  திற�ேகாலாக  அைம%த�.  ம�க�  பண�தி�,  ம�கேளா+  வாI"  ெக$�லா�
பைடயினராக நா�க� இ5%தி5�கவி�ைல.

ேதன?!  அ5%�வத�)�Bட  எம�)  எ�கி5%தாவ� பண" வ%தாகேவ*+".  ேபாராளிகைள�  பராம$�கேவ*+".

ப*ைணகைள  ஒI�கைம�கேவ*+".  பயி�சி  7கா"கைள  உ5வா�க  ேவ*+".  இைவ  எ�லாவ�றி�)"
பண" எ1ப� அைட�பைடயான�" அ�தியாவசியமானதாக�" அைம%தி5%த�.

ேபாரா�ட"  ெவ�றியைட%த  நா+களி1  வரலா�றி�  எIத�படாத  ேவ;ப�ட  உதாரண�கைள  நா"
ெகா*,5�கிேறா".  இைவ  ம;ப,  விசாரைண�)  உ�ப+�த�பட  ேவ*+".  ம�க�  ம�தியி�  வா�கி1ற
ேபாராளிக�  ம�க�  ேபாரா�ட�கைள  ஊ�க�ப+��வத�காக,  ம�க�  அைம�-�கைள�  பா�கா�பத�காக  த�கா�-
6�த�கைள  நிக��தேவ  ஆ6த�கைள2  ேசக$���ெகா*டா!க�.அவ!க�  ம�கேளா+  வாழ%தவ!க�.  ம�க�
பண�தி� த"ைம� தகவைம��� ெகா*டவ!க�.

நாேமா  ம�களிலி5%�  அ1னியமாகி  கா+களி�  வா�%தவ!க�.  இராLவ"  ஒ1ைற�  க�,யைம��,  தா�)த�
நட�தி தனி� தமிழ?ழ�ைத� ெப�;விடலா" எ1; மிக உ;தியான ந"பி�ைக ெகா*,5%ேதா".

ம�க�  ஆ�சி  அதிகார�ைத�  ைக�ப�;வத�காக  அவ!களி1  பா�கா�-  அைம�பாக  நா"  எ"ைம�
க5தியி5�கவி�ைல. இ;தியி� ெப5"பா1ைம ம�க� அதிகார�ைத� ைகப�றி� ெகா�வத�)� பதிலாக, -லிக�
எ1ற அைம�பி1 அதிகார�ைதேய எம� வழி7ைற 7த1ைம��ப+�திய�.

ஒ5  வி+தைல  இய�க" த1ைன பல�ப+�தி� ெகா�ள  ேவ*+மானா�  ெப5%ெதாைகயான பண" ேதைவ எ1ற
க5�ைத, ம�க� பல�ைத� �2சமாக மதி�த ேகா�ப�ைட ம�க� பல�தி� த�கியிராத அைன�� அைம�-�க9"
ப�றி�ெகா�ள  ஆர"பி�தன!.  சிறி�  சிறிதாக  7ைளவி�ட  இய�க�க�  Bட  வ�கிக�  மீ�",  சில  சமய�களி�
தனியா!  வியாபார  நிைலய�க�,  அரச  பல  ேநா�)�  B�+ற�2  ச�க�க�  ேபா1றவ�றி1  மீ�"  பழிவா�)"
நடவ,�ைககளாக�"  எ�ேபா�"  ஒ5  பா!ைவைய  ைவ�தி5%தன!.  ச%த!�ப"  கிைட�)"  ேபாெத�லா"
அவ�ைற�  ெகா�ளயி�ேட  தம�  உ;�பின!கைள�  பரம$�ப�,  ஆ6த�கைள  வா�)வ�  ேபா1ற  தம�  பிரதான
ேதைவகைள� N!�திெச4�ெகா*டன!.

ம�க�  சாராத,ெவ)ஜன  அைம�-�க�  )றி��2  சி%தி�க  ம;�த  அைம�-�க�  உ5வாவத�கான  அ,�பைடகளாக
வ�கி�  பண"  ஆர"ப�தி�  அைம%தி5%த�.  )I  நிைல  அைம�பாக  இ5%த  சிறிய  இய�க�க�  Bட  இ%த
வழி7ைறயி1 தா�க�தி�B உ�ளாகியி5%தன!.

பண�தி1 வலிைம -திய நடவ,�ைகக9�) உரமி+கி1ற�. சில உ;�பின!கைள எம� பி1 தளமாக� க5த�ப�ட
இ%தியாவி�)  அA�ப�",  -திய  இராLவ  ஒI�)கேளா+  B,ய  பயி�சி  7கா"  ஒ1ைற  உ5வா�)வத�கான
7ய�சிகளி� உடன,யாகேவ எ"ைம ஈ+ப+�தி�ெகா�கிேறா".

இ��� வ��..

பாக" ப1னிர*ைட வாசி�க..

பாக" பதிெனா1ைற வாசி�க..

பாக" ப�ைத  வாசி�க..

பாக"  ஒ1பைத வாசி�க..

பாக" எ�ைட வாசி�க..

பாக"  ஏைழ வாசி�க..

ப)தி  ஆைற  வாசி�க…

ப)தி ஐ%ைத  வாசி�க…

ப)தி நா1ைக வாசி�க..

ப)தி O1ைற வாசி�க..

ப)தி இர*ைட வாசி�க..

ப)தி ஒ1ைற வாசி�க..

16 Comments

Posted on 04/22/2010 at 9:48 am

5வா*டா ப+ெகாைல�)” /Both Germany (before World War I) and Belgium ruled the area in a colonial capacity.

The Germans, like the Belgians before them, theorized that the Tutsi were originally not from sub-Saharan Africa at all.

They thought that they had migrated from somewhere else. The German colonial government gave special status to the

Tutsi, in part because they believed them to possess racial superiority. The Germans considered the Tutsi more

‘presentable’ compared to the Hutu, whom they viewed as short and homely. As a result, it became colonial policy that only

Tutsis could be educated, and only Tutsis could participate in the colonial government. Since the Hutus were in the majority

such policies engendered some intense hostility between the groups, who had been peaceful enough with each other

before colonization[citation needed]. The situation was exacerbated when the Belgians assumed control following World

War I. Recognizing their ignorance of this part of Africa, they sought advice from the Germans, who told them to continue

promoting the Tutsis, which they did.

When the Belgians took over the colony in 1916, they felt that the colony would be better governed if they continued to

classify the different races in a hierarchical form. Belgian colonists viewed Africans in general as children who needed to be

guided, but noted the Tutsi to be the ruling culture in Rwanda-Burundi. In 1959 Belgium reversed its stance and allowed the

majority Hutu to assume control of the government through universal elections.

/ இ� காரண"!.

இல�ைகயி1 “7�ளிய வா4�கா� ப+ெகாைல�)” /Colonel Henry Steel Olcott (August 2, 1832 – February

17, 1907) was a military officer, journalist, lawyer and the co-founder and first President of the Theosophical Society.

He was the first well-known person of European ancestry to make a formal conversion to Buddhism. His subsequent

actions as president of the Theosophical Society helped create a renaissance in the study of Buddhism. He is still honored

ெவ�றிகரமாக நிக��த�ப�ட வ�கி� ெகா�ைள-ஈழ... http://inioru.com/?p=12329
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actions as president of the Theosophical Society helped create a renaissance in the study of Buddhism. He is still honored

in Sri Lanka today for these efforts. He is considered a Buddhist modernist for his efforts in interpreting(Hய தி$-)

Buddhism through a Westernized lens(சOக க*ணா,) .

Olcott has been called by Sri Lankans “one of the heroes in the struggle of our independence and a pioneer of the present

religious, national and cultural revival.” More ardent admirers have claimed that Olcott as a Bodhisattva.

/ இ� காரண"!.

Reply

Posted on 04/22/2010 at 10:45 am

அ1; வி+தைல� ேபாரா�ட�ைத� க�,ெயI�ப� பண" ேதைவ�ப�ட�. பி1ன! பண���காகேவ
வி+தைலெயA" ெபய$� ஒ5 ேபாரா�ட" ம�க� மீ� திணி�க�ப�ட�. ஆனா� பிரபாகரனி1
ேந!ைம மீ� நா1 இ1ன7" ந"பி�ைக ெகா*,5�கிேற1. பி�கால�களி� இய�க�பண" அவர�
க�+�)� இ�லாம� ேபான�. த,ெய+�தவ1 எ�லா5" த*ட�கார1க� ஆனா!க�.

ெவளிநா+களி8" இதஇதைகய நிலைமேய )றி�பாக பிரா1சி1 ,ரா1சி எAமிட�தி� -லிகளி1
ெபய$� பண" ேச!�தவ! பண" ெகா+�க மஓ�தவ!களி1 வ ?�+� ேக�ைற உைட��
மிர�ட,6�ளா!. இ�ேபா� அவ5�)2 ெசா%தமாக இர*+ O1; வ ?+க� உ�ளன.

Reply

Posted on 04/22/2010 at 1:16 pm

அவ$1 7I�ெபயைர� )றி�பி�டா� நாலவ� வ ?+ வா�க� பண" அA�பலா"?

இ�ப, ம�க� பண�ைத� ெகா�ைள அ,�தவ!கைள அ"பல� ப+�தினா�தா1
இனி6" ெகா�ைள�காற! உ5வா)வைத� த+�கலா".

Reply

Posted on 04/25/2010 at 12:18 pm

பிரா1F ,ரா1சி� ப)தியி� -லிகளி1 ெபய$� பண" ேச!��
வ ?+க� வா�கி2 ெசழி�தவ! ெபய! அ5ைம என
அைழ�க�ப+பவ!. இவைர� கா�,� ெகா+�பத�) நா1
தய�கேவா பய�பிடேவா மா�ேட1.

Reply

Posted on 04/25/2010 at 2:12 pm

இ�ப,யானவ!க� நா+கட%த அரச ேத!தலி�
ேபா�,யி+வா!க�. இவ!களிடேம
அதிக பண7�ள�.

�ைர

Reply

Posted on 04/26/2010 at 2:18 pm

H"மா வ%தமாதி$ எIதாம� ஆதாரங9ட1
எIதினா� ந�ல�. தகவ� ெத$%தி5%தா�
ெபய!, 7கவ$ உட1 எIதினா�ந�ல�.

Reply

Posted on 04/27/2010 at 6:40 am

Soorya

அைதெய�லா" ஒ5 இைணய�தள�தி� எIத 7,6மா?
ம�ற�, தவறான )�ற2சா�+�களி1 விைள�க�)
இைணய�தள7" ெபா;�-ைடயதா)".

ஊடக�க� ந?திம1ற�க� ேபால இய�)வேத ெக+தலான�.

இைணய�தள�க� அ' ேவைலயி� இற�கினா� விைள�க�
ேம8" ெக+தலாக அைம6".

Reply

Posted on 04/22/2010 at 11:40 am

பி1A�ட�கைள மி1 அQசலி� ெப�;�ெகா�வத�கான பி1A�ட"….

இ�ப, எIதலா" எ1ற எ*ண�ைத த%த 7.மRரA�) ந1றிக�….

Reply

Posted on 04/22/2010 at 5:10 pm

/……. வ ?�,லி5%தவ!க� பண�தி1 ஒ5ப)திைய� ைகயா,………………………………………………………./

ஐய! .
/…….)றி�பாக பிரா1சி1 ,ரா1சி எAமிட�தி� -லிகளி1 ெபய$� பண" ேச!�தவ!…………/ மனித1. 

அ4ய!,மனித1 ேபா1றவ!க�, ைகயாட�கார!கைள ெபய! ெசா�லா� கா�பா�;கிறா!க�.கள�தி�
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அ4ய!,மனித1 ேபா1றவ!க�, ைகயாட�கார!கைள ெபய! ெசா�லா� கா�பா�;கிறா!க�.கள�தி�
ேபானவ!கைள( அதி8" உயிேரா,5�பவ!கைள) ெபய! ெசா�கிறா!.ஏனா"! எ1ன சOகேமா?

Reply

Posted on 04/22/2010 at 11:34 pm

மதி�-�)$ய பிரபா அவ!களி1 நாணய" உலகறி%த விடய".எ'வள� க,ன 7ய�சிகளினா�
இ%தள� Sர" ேபாரா�ட�ைத நட�தினா! எ1ப� யா5ேம ம;தலி�க 7,யாத யதா!�த". ஆனா�
கைடசி கால�களி� ெவளிநா+களி� சில த;தைலக� இய�கதி�) எ1; ேவைல ெச4ய
ெவளி�கி�+ 7�ளமா$,7,2சவி�கி விைளயா�+கா�, த�கேளாட Hயலாப�தி�காக ெமா�த தமி�
சன�தி*ைட மான",வ ?ர",உயி!,உடைம அைன�ைத6ேம அழி2H ேபா�டா�க�…இ�ைக ேச!�த
காHகளி� கைடக�,ேகாவி�க�,ப!�,ஹா�க�,அ�பா!�ெம1+க� எ*+ வா�கிவி�+ ேபா�+
),6" )�,கேளா+" ),�தன" நட��கிறா1க�…பரேதசிக�.இ�ப,யானவ�கைள உடன,யா4
இ%த இைணய�தி1 Oல" ெவளி�ெகா*+வ%� அ�பாவி தமிழ1கைள -ல"ெபய! ேதச�களி�
கா�பா�ற யாராவ� 71வ5வா!களா???

Reply

Posted on 04/27/2010 at 6:52 am

இ� யா5ைடய தனி�ப�ட “நாணய7"” ப�றிய விடய" அ�ல.

“நாணய"” எ1பைத2 சிலவாறான ெகா+�க� வா�க�க9�
வைரய;�காவி�டா�, பிரபாகரனி1 நாணய7" ேக�வி�) அ�பா�ப�டத�ல.

இ� ஒ5 தைலைமயி1 நட�ைத6" வழிகா�ட8" ப�றிய ேக�வி.
ேம1ைமக� தனிேய பிரபாகரAைடயைவ அ�ல. சி;ைமக9" தனிேய
பிரபாகரAைடயைவ அ�ல.

ஐய$1 தகவ�களி1 ெச"ைமைய6" 7Iைமைய6" விட ேவெற��" இ�)
விசா$�க�ப+வதி� பயனி�ைல.

இ� தகவ�க9ட1 பிற உ*ைமக9" ேச!��� பா!�க�ப+" ேபா� வி+தைல�
ேபாரா�ட" ேபான பாைதைய� ப�ற?ய பயA�ள -$த� கி�+".

Reply

Posted on 04/28/2010 at 3:41 am

மதி�-�)$ய பிரபாகர1 அவ!க� ஒ5 நியாயமான நாணயமான
தமி�ப�; ெகா*டவ! எ1பதினா� தா1,அவ! எ+�த
ேபாரா�டவ,வ�களினா� தா1 தமிழ! எ1ெறா5 இன"
இ'�லகி� உ*ெட1;" அவ!க�) உ$ைமக� ம;�க�ப�+
அழி�கப+கிறா!க� எ1;" இ%த உலக�தி�) ெத$யவ%தேத
தவிர ),6" )�,கேளா+" )"மாள" ேபா�+ெகா*+
ேப$னவாதிகளி1 எ2சி� இைலகளி� வா�ைக நட�திய
நட��கி1ற தமி�ெபா;�கிகளா� அ�ல எ1பதைன இ%த
மாதி$ XXX வ,வாக -$QHேகா ைநனா???

Reply

Posted on 04/28/2010 at 7:21 am

ந�Uரா! த�க� மதி�-�)$ய “காவிய
நாயக1”(ெவ�ைள� ெகா,) அவ!களா�
தா1 தமிழ1 எ1ெறா5 இன" இ5�ப�
உல)�)………………………………………………….

மதிவதனி…………………………………………

உமாகேகFவர1 ……………..

இய�க விதி மரண
த*டைன………………………)ைறமாத�தி�
பிற%தாரா அ�ல� க!�பமானபி1 தி5மண"
ெச4தாரா? எ1ன ெகா+ைம?

Reply

Posted on 04/28/2010 at 7:28 am

அ�ேபா, தமி� ம�களி1 அவல���) 7I� ெபா;�-" பிரபாகரAைடயதா?

“தமிழ! எ1ெறா5 இன" இ'�லகி� உ*ெட1;" அவ!க�) உ$ைமக�
ம;�க�ப�+ அழி�க�ப+கிறா!க� எ1;" இ%த உலக�தி�) ெத$யவ%�” தமிழ!
க*டெத1ன?

வி+தைல� ேபாரா�ட" ேபான திைசைய� கவனமாக ஆராயாம� தனிமனித!
-கேழா (வைசேயா) பா,� பயனி�ைல.

ம�கைள ந"பாம� ஆ6த�கைள ந"பியைம ம�+ம�லா� ேவ;" பல பா$ய
தவ;க� இைழ�க� ப�டன.

ஐய! ெசா�வனவ�றிலி5%� அவ�றி� சிலவாவ� ெத$ய வ5" எனந"-கிேற1.

Reply

Posted on 04/24/2010 at 7:29 pm

ெவ�றிகரமாக நிக��த�ப�ட வ�கி� ெகா�ைள-ஈழ... http://inioru.com/?p=12329

4 of 5 29/04/2010 14:45

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



Chandra

Garammasala

noone needs to save innocent people from foreign countries..let the people decide for themselves and let them build their

life without any “instructions” from out side…. please

Reply

Posted on 04/26/2010 at 9:42 am

Let us get serious.

India is imposing itself on Sri Lanka, Nepal, Bhutan and Bangladesh. The people have little choice

on the games that Indian agencies including RAW are playing in these countries. People will

definitely act to sooner or later save themselves. But they need to be warned and mobilised.

The US is up to mischief in too many countries. People resist, but they also need all the help that

they can from outside.

All those who care for humanity have an international duty to warn of dangers and mobilise support

for resistance against injustice.

The people in the countries that harm smaller and weaker countries have a duty to oppose the evil

acts of their governments.

Reply
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