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இ'தியா ெச	ற எம  உ,�பின�க�
ம ைர./0 ெச	, ம ைரயி� 

த1கியி2'த பி	ன�, ெச3சி 
உதவி4ட	 எ".எ�.ஏ வி�தியி� 

அ1/ ஏைனேயா2" த1கியி2'தன�. 

கழக") தி.க விலி2'த பல� எம 
அறி�கமாகி	றன�. தமி$� ேதசிய"
நா�9� திராவிட 

அைடயாள�ப��த�ப�92'த . 

ெகா�ைகயி	 ம, �க" தமி$�
அைம'தி2'த . தமி$ நா�ைட� ெபா,�தவைர
திராவிட. க�சிகளி	 வா./ வ1கியாக.
ெசய;ப�ட . திராவிட. ெகா�ைகயி	
<,ட	 தமிழ=ழ வி�தைல� �லிக>./
தள�" இ2'ததி�ைல. ஆனா� எ"ைம�
அவ�க� ச@க� ேபாராளிகளாகேவ 

திராவிட இய.க� ெதா�ட�க�
இைண' ெகா�ள வி2"பின�.   

எம  உ,�பின�க� த1கியி2'த  ெச3சி ராம0ச'திரனி	 வி�தி எ	பதா� அ1/ அைனவ2"
வசதியனீ" காண�ப�டதா� த�ைடயா�ேப�ைடயி� ஒ2 வ =� ஒ	ைற வாடைக./ அம��தி.
Cபதி எ	ற ேசல�ைத0 ேச�'த எம  ஆதரவாள� @ல" அ'தவ =� வாடைக./ அம��தி.ெகா�ள�ப�கிற 
பி	ன� எ".எ�.ஏ வி�தியிD" வாடைக வ =�9D" மாறி மாறி� த1கியி2.க ஆர"பி�தன�.

1979 இ	 ஆர"ப. கால�ப/தியி� நட'த இ0ச"பவ1க� /றி�த தகவ�கைள� ெப2"பாD" இல1ைகயிலி
என./ க9த @ல�" ேநர90ச'தி��க� @ல�" ெத&வி� .ெகா�வா�க�
தமி$ ம	ன	 எ	ற ெச	ைன� தமிழ� ஒ2வ� எம./ நிைறய
ெசEவா�.தவிர ேமகநாத	 எ	ற தமி$ உண�வாள2", தி.கவி	 

ஒ2வ� �F ேநர ஊழியராக எம  இய.க�தி� இைண'  ெகா�டா� 
வ =ரமணி எ	ற ஒ2வ2" இ'தியாவிலி2'  ப/தி ேநரமாக
இைண' ெகா�டா�.

உ,�பின�களி	 ெதாைக அதிக&.க!" ,ேதட�ப�பவ�க� இல1ைகயி�
இ'தியா ேநா.கி வர!" இ2�பிட�தி;கான ேதைவ அதிக&.கிற . இத	
த3சாG&D" ஒ2 வ =�ைட வாடைக./ அம��தி.ெகா�கி	றன�
ேதைவயான தளபாட1கைள0 ேச��  அH�ப!", அ1கி2'  வ2கி	றவ�கைள
த;காலிகமாக� த1க ைவ�பத;காக!" இ'த வ =� பய	ப��த�ப�கிற 

இல1ைகயிலி2'  பிரபாகரH" அவேரா� �ற�ப�ட @வ2" ெச	ைனயிலி2'த த�ைடயா�ேப�ைட
வ'  ேச�கி	றன�.

Monday 17th May
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அJேவைளயி� இ1கிலா'திலி2'  அ	ட	 பாலசி1க" தன  மைனவி
பாலசி1க� ட	 ெச	ைனயி� எ"ைம0 ச'தி�பத;காக வ'  ேச�கிறா�
வ'த ேம �லிகளி	 தைலவராகவி2'த உமாமேக�வர	 ம;," பிரபாகர	
அைனவ2டH" ேபKகிறா�. மா�.சிய அரசிய� வ/��க>", 

அவசியமானைவ எ	, <,கிறா�.

பாலசி1க" தமி$ நா�9;/ வ'த சில நா�களிேலேய  ���பிரKர"
�லிகளி	 ேப&� நா� �Fவ " வினிேயாகி.க ேவ��" எ	ற
�	ைவ.கிறா�. ‘ேசாசலிச� தமிழ=ழ�ைத ேநா.கி…’ எ	ற தைல�பி�
வி�தைல� �லிகளி	 �தலாவ   ���பிரKர" பாலசி1க�தா�
இ'தியாவி� அ0சிட�ப�கிற . அத	 பிரதிக� இல1ைகயி�
ெசEய�ப�வத;காக என./ அH�பி ைவ.க�ப�கிற .  ��� 

கிைட�த " நா" ேவ,பா�கைள மற'  �திய உ;சாக� ட	 ெசய;பட ஆர"பி.கிேறா".

இேத கால� ப/தியி� இல1ைகயி� இனவாத�ைத ெவளி�பைடயாகேவ ேபசிய சி1கள அரசிய�
இல1ைக அைம0ச� சிறி� ம�திL மிக�பிரதானமானவ�.

சி1கள ெபௗ�த ேமலாதி.க வாத�ைத ேமD" ந3N�9ய /றி�பிட�த.க தைலவ�களி� சிறி� ம�திL!"
இவ� ‘சி1களவ�கேள! ெபௗ�த�ைத� பா கா.க எF0சி ெகா�>1க�’ எ	ற Oைல
ேஜ.ஆ�.ெஜயவ�தனாவி	 அரசி� அரசைவ அைம0சராக� பணி�&'தவ�. ‘யா� �லிக�’ எ	ற  ���

இ� இவ� தபா� தைல��ட	 அைன�  ெபா  அைம��.க>./" அH�பிைவ.க�ப�ட 
‘தமிழ�க� இல1ைகைய அழி.க வ'தவ�க�’ எ	, ெவளி�பைடயாகேவ ேபசிவ'தவ�
மக	 ந�தா ம�திL!" பல அைம0சரைவ� பதவிகைள வகி�தவ� எ	பேதாட�லாம�
ராஜப.ச அரசி� ஊவா மாகாண�தி	 ஆ>னராக!" கடைமயா;றியவ� எ	ப " /றி�பிட�த.க 

/மண	 மேனாமா�ட� ேபா	ற ஏைனய உ,�பின�க>ட	 இைண'  நா�" சிறி�ம�திLவி	
அேத தபா� தைல�ைப� பய	ப��தி  ���பிரKர�ைத அரச திைண.கள1க>./"

ைமய1க>./" அH�பிைவ�பதாக� த=�மானி�  அவ&	 இல0சிைன ெபாறி.க�ப�ட தபா�
பிரK&� . ெகா�கிேறா". இ  அரச திைண.கள1க>./ கிைட./" அேத ேவைள /றி�த ேநர�தி	
வாசிக சாைலக� ெபா  ைமய1க� பாடசாைலக� ேபா	ற இட1க>./ இ2வ� ெகா�ட அணிகளாக�

தமி$� ப/திகளி� வினிேயாக" ெசEவத;காக ப�ைணயிலி2'தவ�கைள�
ெசEகிேறா".   

தி�டமி�டப9 பிரKர" ெப&யளவி� அைன�  ம�ட1கைள4" 

ஒ2 ‘அதிர9’ நடவ9.ைக ேபா	, அைம'த இ'த நிக$வி	 பி	ன�
தமி$ ம.க� பரவலாக� ேபசி. ெகா�வைத4" அவ�களிட" 

 ளி�வி�டைத4" காண.<9யதாக இ2'த .

பிரKர" பரவலாக.0 ெச	றைட'த சில நா�களி� அ  /றி�  இல1ைக
பி&! மி/'த அ0ச" ெகா�கிற . /ைற'த  ஆயிர" ேப� இைண' 
தா	 இ� பிரKர" ெவளியிட�ப�92.க ேவ��" எ	, கணி�பி�ட
இரகசிய� ெபாQசா&	 அறி.ைகைய இல1ைகயி	 அைன� 
பிரK&.கி	றன.

சிறி ல1கா அரசி	 தி�டமி�ட /9ேய;ற1க>", இன அட./ �ைற4"
வ9வ1களாக உ2வாகி.ெகா�92'த ேவைளயி� பிரKர" ம.க�

ந"பி.ைகைய� ேதா;,வி.கிற .

அJேவைளயி� �/'த	 (உமாமேக�வர	), நாகராஜா ேபா	ேறா� மிக� த=விரமாக இய1கி.ெகா�92'தன�
அவ�க� உற1/வத;காக ம��ேம த1/மிட1க>./ வ2கி	ற அளவி;/ மிக!" த=விர இய1/
ெதாழி;ப�டன�. உமாமேக�வர	, நாகராஜா ஆகிய இ2வ2ேம மி/'த அ��பண
ெசயலா;,பவ�க�. இவ�க� ெச	ைனயி� ஆர"பி�  தமி$ நா�9	 பலப/திகளிD"
ேதைவக>.கான பல ெதாட��கைள ஏ;ப��தி. ெகா�டன�. அ'த ேவைளயி� இய.க�தி	 தைலைம�
உமாமேக�வரனிட" இ2'தத .

பிரபாகர	 ெச	ைன./ வ'த பி	ன� தள�தி� ப�ைணகைள நி�வகி�பதிலி2'  அைன�  இய.க
நா	 ம��ேம கவனி.க ேவ�9ய Kைம என  ேதாளகளி� விFகிற . என./ உதவியாக ஏைனய
/றி�பாக /மண	 மேனா மா�ட� ேபா	ேறா� ஒ� ைழ.கி	றன�. ம�திய /F உ,�பின�க>"
கள�தி� இ2'  ெவளிேயறியத	 Kைமைய உணர. <9யதாக இ2'த . தனிேய �9�கைள
ேவைலகைள0 ெசEவ  இ  �த� தடைவ அ�ல. ஆனா� �	ைனய ச'த��ப1கைள� ேபால
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இ2.கவி�ைல. ேபாராளிகள " ப�ைணகள " ெதாைக அதிக&�தி2'த . அ�ேதா� 

பிர0சைனக>" அவ;றி;/� த=�!காணேவ�9ய பF!" அதிகமான .

இல1ைகயி� பிரபாகர	 பயி;சி �காமி� இ2'தவ�க� மீ  த	மீதான அதி��திைய வி��0ெச	றி2'தா�
பிரபாகரனி	 த	னி0ைசயான நடவ9.ைகக� /றி�  பல உ,�பின�க� ெதாட�' " எதி���.
வ =ரவா/ ர/ ெதாட�பான பிரசைனகைள ெதாட�' " சலசல�பி;/ உ�ளாகியி2'த . இவ;ைறெய�லா"
சமாதான� ப��தி உ,�பின�கைள ஒF1கி;/. ெகா��வரேவ�9ய நிைலயி� நா	 இ2'ேத	

பிரபாகர	 தமிழக" ெச	ற " இய.கதிH� �திய பிர0சைன ஒ	, தைல
ெபா வாக அைனவ2" ெச	ைனயி� த�ைடயா� ேப�ைட வ =�9�தா	
வழைம. அ1ேக ேபாராளிக� அைனவ2" இர! ந=�ட ேநர" இய.க
/றி� � ேபசி.ெகா�92'த பி	ன� உற1க0 ெச�வா�க�. 

ஊ�மிளா!" அ1/தா	 த1கியி2'தா�. அவ� ேபசி.ெகா�92'த பி	ன�
மா9யி� ெச	, உற1/வா�. �/'தH" (உமாமேக�வர	) ேபசி.ெகா�92'த
பி	ன� உற1/" ேவைளயி� அவ2" ெமா�ைடமா9./0 

உமாமேக�வரனி	 இ'த நடவ9.ைக /றி�  கலாபதி./ ச'ேதக" ஏ;ப�கிற 

பல2./" உமாமேக�வர	 – ஊ�மிளா /றி�த ச'ேதக1க� ந=�டகாலமாகேவ
இ2' வ'த . உமாமேக�வர	 பல�த=ன இராSவ�பயி;சி/0
ேவைளயி� விமான நிைலய�தி� அவ�க� காதல�க� ேபால நட' ெகா�டதாக
அJேவைளயி� விமான நிைலய�திலி2'த நாகராஜா பிரபாகரனிட" <றினா�
வழைமயாகேவ ச'ேதக�ப�" Kபாவ" உைடயவராதலா�, பிரபாகர	

தி�9யி2.கிறா�. தவிர அவ�க>ைடய உட� ெமாழி /றி�  ேவ, உ,�பின�க>" <ட� ேபசியி2.கி	றன�
/றி�பாக பிரபாகரனிட" இைவ /றி�  �ைறயி�ட ேபாதிD" பிரபாகர	 �/'த	 

ெகா�ளவி�ைல.

இJவாறான ச'ேதக1க� ஏ;கனேவ ேபச���டதா� நாகராஜா!" கலாபதி4" ஒ2 நா� அைனவ2"
ெச	றபி	ன� ெமா�ைடமா9./0 ெச	றி2.கி	றன�. அ1ேக ஊ�மிளா!" உமாமேக�வரH"
உற1/வைத. க�92.கிறா�க�. ம, நா� காைல இவ�களி2வ2" பிரபாகரனிட" 

�ைறயி�92.கிறா�க�.

பி	னதாக நாகராஜா!" பிரபாகரH" உமாமேக�வரைன அைழ�  இ  ெதாட�பாக. ேக�92.கிறா�க�
உமாமேக�வர	 ெப&தாக எ !" உடன9யாக0 ெசா�லவி�ைலெயனிH" இ தவிர நா	
தவறிைழ�தி2.கிேரனா என அவ�கைள. ேக�9வி��0 ெச	,வி�டா�.

உமாமேக�வரனி	 நடவ9.ைக4" அத;கான பதிD" உ,�பின�களிைடேய
ெகா'தளி�ைப4",ேகாப�ைத4" ஏ;ப�� கிற . நா" அைனவ2ேம அரசியைல�
TEைமவாததிலி2'  த	 �&' ெகா�டவ�க�. அதிD" தைலைம� ெபா,�பிலி2'த உமாமேக�வரனி	
இ'த� பதி� அவ&	 உறைவ உ,தி�ப�� வதாக அைம'தி2'த . இ'த நடவ9.ைகக�
க��.ேகா�பான இராSவ அைம�ைப உ2வா./வத;கான கனவி� ஈ�ப�92'த எ"மவ�கைள
உ�ளா/கிற .

ஒF.கமான இரSவ அைம�பி� இJவாறான பாலிய� ெதாட�பான /;ற0சா��.க� எ	ப 
�9யாத /;றமாகேவ க2தின�. அ !" தைலைம� பதவியிலி2.கி	ற ஒ2வ� மீதான /;ற0சா��.கைள
மி/'த ேகாப"கல'த ெவ,��டேனேய ேநா.கின�.

சில மணி ேநர1களி�, ஊ�மிளா!ட	 ேபசிவி��� தி2"பி வ'த உமாமேக�வர	, 

ம,.கிறா�.இ  த	மீ  தி�டமி�� Kம�த�ப�" /;ற0சா�� எ	, <,கிறா�. உமாமேக�வர	
<9ய ச"பவ" ஒ	ைற ம,�த ேபா  அ  ேமD" அவ�மீதான ெவ,��ண�வி;/ வி�தி�கிற 
அ1கி2'த அைன�  உ,�பின�க>" உமாமேக�வரH./ எதிரானவ�களாக மா,கி	றன�.

இJேவைளயி� �	ன� ெக	�பாமி� த1கியி2'த ரவி, இவ�களிைடேயயான ெதாட��
அைனவ2./" ெத&'த ஒ2 விடய" தா	 எ	, ெசா�கிறா�. தவிர, ெகாF"பி� ஊ�மிளா – �/'த	
எ	ப  ஓரள! அறிய�ப�ட விடய" தா	 எ	," ெசா�ல�ப�கிற . இைவ அைன�ைத4" 

பிரபாகரH" ஏைனய உ,�பின�க>" உமாமேக�வரைன� தைலைம�பதவியிலி2'  விலகி.ெகா�>மா,
ேகா2கி	றன�. 
சாதாரண உ,�பின�க>./� பாலிய� ெதாட��களி2�பைத� பலதடைவக� நா1க� க��ெகா�வதி�ைல
ெச�ல.கிளி./ ெப�க>ட	 ெதாட��க� இ2�பதாக அவ� ப�ைணகளி� எ"மிட" பல தைடைவக�
�ைன'த ேவைளகளி� நாH" ஏைனேயா2" அ ப;றிெய�லா" இ1/ ேபசேவ�டா" எ	, த��தி2.கிேறா"
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பிரபாகரH./. <ட இ  ெதாட�பாக� ெத&4". தவிர,ெச�ல.கிளி மீ  யா2" ேகாப�ப�வதி�ைல
அவைர  9�பான /,"�.கார இைளஞனாகேவ அைனவ2" க2தின�. ஆக, இவ;ைறெய�லா"
க2�தி� ெகா�� உமாமேக�வரைன தைலைம�பதவியிலி2'  இற1கி சாதாரண
ெசய;ப�மா, ேகா2கி	றன�.

அேத ேவைள ஊ�மிளாைவ ெப23சி�தனா� வ =�9;/ மா;றிவி�கிறா�க�. உமாமேக�வர	
த�ைடயா�ேப�ைட வ =�9லி2'  எ".எ�.ஏ வி�தி./ மா,கிறா�. <டேவ

உ,�பின�க>டனான ெதாட��கைள ம���ப��தி. ெகா�கிறா�. 
இ'த ேவைளகளி� அ	ட	 பாலசி1க�" அவர  மைனவி4" ெச	ைனயி�தா	 இ2.கி	றன�
ெச	ைன./ வ'  சில நா�களிேலேய இய.க�தி	 தைலவராகவி2'த உமாமேக�வரH./
/;ற0சா�� அதி�வைலகைள ஏ;ப�� கிற .

பாலசி1க�" இ'த�பிர0சைன ெதாட�பாக ஏைனேயா&ட" ேபKகிறா�. இ'த� பிர0சைனைய�
ேவ�9ய அவசியமி�ைல எ	ப தா	 பாலசி1க�தி	 க2�தாக அைம'தி2'த . . இைவெய�லா"
நிக$'  ெகா�92.க தமி$ நா�9� உமாமேக�வரனி	 �ர�பா� <�ைமயைடகிற 
பதவியிலி2'  வில/மா, �	ைவ�த ேகா&.ைகைய அவ� நிராக&.கிறா�.

உமாமேக�வர	 ெதாட�0சியாக தா	 அJவா, எ'த� ெதாட�ைப4" ஊ�மிளா!ட	 ெகா�92.கவி�ைல
ம,.கிறா�. இ,தியி� ம�திய /F <�ட�பட ேவ��" எ	,", ம�திய /Fவி	 �9வி;/�
க���ப�வதாக!" <,கிறா�.

ம�திய /F உ,�பின�களி� நா	 ம��"தா	 இல1ைகயி� இ2'ேத	. உமாமேக�வர	
இைண� � தா	 ம�திய/F �9!க� ேம;ெகா�ள�பட ேவ��" எ	ற ேகா&.ைகைய
அைனவ2" அதைன ஏ;,.ெகா�கிறா�க�. ஆக, எ	ைன இல1ைகயிலி2'  வரவைழ�  அத	
ஒ	, <டைல நிக$�திய பி	ேப இ,தி �9வி;/ வ2வதாக� த=�மானி.க�ப�கிற .

இ��� வ��..

பாக" பதி	நா	ைக வாசி.க..

பாக" பதி	@	ைற வாசி.க..

பாக" ப	னிர�ைட வாசி.க..

பாக" பதிெனா	ைற வாசி.க..

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 @	ைற வாசி.க..

ப/தி இர�ைட வாசி.க..

ப/தி ஒ	ைற வாசி.க.. 

(This website and its Articles are copyright of inioru.com – © inioru.com 2007-2010. All rights reserved. For republication or reproduction please provide the complete link of the article

name of this website. email:inioru@gmail.com).(இனிெயா2 இைணய� தள�தி� ெவளிவ2" க��ைரகைள மீ�பதி! ெசE4" ேபா  க��ைர.கான 

ெதா��ைப4" தய!ெசE  ெவளியிட!". அ0K மீ�பதிவி;/ அHமதி ெபற inioru@gmail.com எ	ற மி	ன3சD./� ெதாட��ெகா�ள!"
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வாத�

Senan

Ganam

mukunthan

mmani

Shiva

18 Comments

Posted on 05/10/2010 at 1:57 pm 

அவர  தவ,க>./ ஒ�Tதிேனா". 

இவர  தவ,./ தவி� அ9�ேதா".

Posted on 05/10/2010 at 6:07 pm 

சில வியாபார இைணய� தள1க� இ'த� ெதாடைர @ல� பதிவி	 ெதா��� இ�லாம�
ெவளியி�கிறா�க�. இவ�க� ேந�ைம எ	னெவ	ப ? உைழ�ைப மதி.காத தி2���
இ ? இெனாெயா2 க��ைரக>./. ெகா�பிைர� ேபா�டா� இவ�கைள நி,�தலாேம

Posted on 05/11/2010 at 2:28 am 

ெவளிேய;ற" உமாவி;/ ………… 

காய" ஆ,�	 கள" சீலH./ …………. 

கள�தி� �9! ெச�லகிளி./ …………. 

……. 

தி2மண�தி;/ பி	 5 மாத�தி� வா&K. �&கார" ேதட மகனி;/ சீலனி	 ெபய�. 

ெபா2�தமான ேத�வாE தி2மண� ேதாழ�கழாக ேகபி4" /�டH".

Posted on 05/11/2010 at 11:13 am 

ேதாழ� உமாமேக�வர	 மீ  தி�டமி�� ேசற9.க�ப���ள . பிரபாகர	 அவைர ஊ�மிளாைவ.
கா�9 விர�9வி�� தைலைமைய. க�ப;றினா	. ஐய� இ	H" ஏ	 பிரபாகர	 ப.க"

Posted on 05/11/2010 at 9:38 pm 

உமா- ஊ�மிளா விடய" �F.க ேசா9.க�ப�டத�ல. அ'த பலவ =ன" உமாவிடமி2'த
இ'த ேசாண1கி தைலவனாக வ'தா	.

Posted on 05/12/2010 at 9:49 am 

உமா மேக�வரைன� ப;றி ஐய� அவTறாக� ெபாE எைத4" ெசா�லியி2'தா� அைத0
கா��வ  த/". ேசற9.கிறா� எ	, ெமா�ைடயாக ம,�ப  பயன;ற . 

உமா மேக�வர	 விடய" அJவா, தா	 ைகயாள� ப�92.க ேவ��மா எ	ப  இ	ெனா2
விடய". அ  எ�ப9. காண�ப�ட , எ�ப9. ைகயாள�ப�ட  எ	பத;/ ேமலாக ஐய&ட"
இ1/ எதி�ப�.க இயD"?

உமாமேக�வர	 – ஊ�மிளா உற! எ	ன நட.க. <டாத ஒ	றா? நட.க இயலாத ஒ	றா
இய.க. க���பா� எ	, ஒ	, ஒ	, உ�� தா	. — ஆனா� அ  மனித இய�ைப�
இய'திர� ேபா.கி� நைட�ைறயா/" ேபா  விபeத1க� விைளயலா". 

நிக$!கைள விள1கி. ெகா�ள �யDேவா".
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Shan 

Nalliah,Gandhiyist 

Norway

kanamne

Posted on 05/14/2010 at 3:03 pm 

TAMIL WEAKNESS IS A STRENGTH OF OUR ENEMIES! TAMIL LEADERS SHD BE GENUINE AND DEDICATED! BUT 

UNFORTUNATELY MOST OF THEM WERE SELFISH!ARROGANT!SHORTSIGHTED! UNITED WE STAND! DIVIDED 

WE FALL! NO DOUBT ABOUT THAT! WE MUST BE CAREFUL IF THE FUTURE!

Posted on 05/14/2010 at 8:10 pm 

தமிழ=ழ�திலி2'  க�மணி’s Photos – வா$க தமிழ=ழ தாயக" 

Photo 1 of 1 Back to Album · தமிழ=ழ�திலிர’s Photos · தமிழ=ழ�திலிர’s Profile. 

Click on people’s faces in the photo to tag them. 

.வா$க தமிழ=ழ தாயக"

உலெக1/" நைடெப;,. ெகா�92./" உ&ைம கா./" சம� ெதாட�'  ஆதி.கவாதிகளா�
�றிய9.க�ப�வ ", சிறி  கால" அைவ அைமதி கா�ப " மீ��" அட.க�9யாத
ேப&&ைர0சேலா� தம  வி�தைலைய ேநா.கி பயணி�ப மான நிக$!க� ச.கர" ேபா�
ெகா�92.கிற . இ0சம�க>./ இ வைர ேதா�வி ஏ;ப�ட  கிைடயா . நைடெப;,
எJவித வி�தைல ேபா�களானாD"ச&, எதி�கால�தி� நைடெபற இ2.கி	ற 

ேபாரா�ட1களானாD" ச&, இ�ேபா  நிக$'  ெகா�92./" ேபாரா�ட1களானாD"
ெவ;றிைய அைடயாள�ப�"வைர ஓE! ெபற ேபாவ  கிைடயா . ேபாரா�ட1கைள
ெபா,�தம�9� எ�ேபா ேம இர�� அணி கள�தி� இ2./". ஒ	,, அட./�ைற
ம;ெறா	, அ'த அட./�ைறைய வி2"பாத அணி. 

அட./�ைற அணியி� அதிகாரவ�.க�தினராக ெதாட�'  இ2'  ெகா�92.கிறா�க�
விழி�  சிலி��  எF" அணிக� எ�ேபா ேம பா�டாளி வ�.கமாகேவ இ2.கிறா�க�
உலக�தி	 நிைல�ப9 ெதாட�'  ெவ;றி ெப,வெத	னேவா பா�டாளி வ�.கமாகேவ
இைத இ வைர வரலா, மா;றி அைம�த  கிைடயா . இய;ைக அட./�ைறயாள�க>./
 ைணேபானைத இ வைர நா" அறி'தி2.க வி�ைல. ஒ2ேவைள ஆதி.க ஆ;ற�க�
/வி'  கிட./" க2விகைள4", <லி./ கள�தி� இ2./" இய'திர1கைள4", தம./
இனவி�தைல ேபாராளிக� மீ  அட./�ைற ெதா�.க ஏவி விடலா". ெவ," கர1கேளா�
இ2./" ேபாராளிக� வ =$�த�ப�வதாக ஒ2 ெபாE ேதா;ற�ைத இ'த அட./�ைறயாள�க�
சி�த&� , அைதேய பர��ைரயா.கலா". ஆனா� ஒ	ைற �&'  ெகா�ள ேவ��". 

ஆ;ற�க>./" இைடேய நைடெப," ேபாரா�ட�தி� மிக�ெப&ய ேவ;,ைமக� இ2.கி	ற 

ேபாராளிக� எ�ேபா ேம <லி.காக கள�தி� இ2�பவ�க� கிைடயா . அவ�க� தம 
நா�� ம.க>.காக, நா�9	 உ&ைம.காக, தம  ம.க� எ'த நிைலயிD" த"ைம இழ' விட.
<டா  எ	பத;காக த"ைமேய அ��பணி./" ஈக விள./களாக அவ�க� கள�தி� இ2.கிறா�க�
இவ�க� காய1கைள. க��  ய� ெகா�வ  கிைடயா . உ,தியான உள ப./வ�"
அட./�ைறகைள எதி��தா>" மன�திறH", எதைன4" தம  ம.க>.காக ெசEகிேறா"
எ	கி	ற உளவிய� பா/பா�" இவ�க>./� ஆழமாக இ2.கி	ற காரண�தினா�, 

அட./வெத	ப  எளிதாக இ2�ப  கிைடயா . இவ�க� வாைழ./2� .கைள� ேபா�
ெவ�ட �ைள./" ஆ;றைல ெப;றி2.கிறா�க�. 

இவ�கைள அழி�பத;காக எ�.க�ப�" க2விக� தா" அழி4ேம தவிர, இ'த வ =ர மறவ�கைள
ம.களி	 மான" கா./" க�மணிகைள அழி�ததி�ைல, அழி.க�ேபாவதி�ைல எ	பைத
�&'  ெகா�வதி�ைல. ஆனா� ஆதி.க ஆ;ற�களிட" அ9பணி' , ைகக�9, <லிெப,"
மனித இய'திர1க� மான�ைத இழ'தைவ. அைவக>./ Kயசி'தைன கிைடயா . தம 
/றி�த எJவித உய&ய ேகா�பாேடா, அ�ல  தம  ம.களி	 வா$விய� ம;," ெபா2ளிய�
சா�'த சி'தைனேயா இ'த <லி அ9ைமக>./ இ�லாத காரண�தினா�, ஆதி.க ஆ;றலி	
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ந�வமான திகF" அ'த த=1/ நிைற'த ஆ�சியாள&	 க�டைளைய ஒ2 இய'திர கதியி�
�9./" கீ$நிைல ெகா�டவ�களாக�தா	 இ வைர இ2'  ெகா�92.கிறா�க�
அைம�ததாக இ வைர வரலா;றிேல எJவித ஆதார�" இ�ைல. 

ஆக, ேபாரா�ட" எ	பதி� இ2ேவ, அணிக� இ2.கி	றா�க�. இவ�க� ஒ2 அணி 
ேநசி./" அணி. ேவெறா2 அணி <லி./ ேவைல ெசE4" அணி. இ'த <லி./ ேவைல
அணி, எ�ேபா ேம அ0ச��ள மன ட	 ஓ9 ஒலி4" திற	 ெகா�டவ�களாக இ2.கிறா�க�
இவ�க>./ ந=தி, அறெநறி /றி�த எJவித ப��" ஒ2 ளி4" இ2�பதி�ைல. ஆகேவதா	
அறெநறிய;ற <�ட" எ�ேபா ேம பாலிய� வ.கிர" நிைற'ததாக, ப�பாட;ற ம'த
<�டமாகேவ ெசய�ப��. ெகா�92.கிற . இ�ப9 ஒ2 க���பா9�லாத, ம'த ��தி4ைடய
<�ட�ைத. ெகா��தா	 நா" எம  ம�ணி	, எம  ம.களி	 மீ  ெதா�.க�ப�ட
சம&ேல அைமதி கா.க ேவ�9ய நிைல./ த�ள�ப�ேடா". சம2.கான ஒ2 ந=திேயா
அளவி� கைடபி9.க�ப�" ச�ட விதிகேளா, அைன� " �ற.கணி.க�ப��, எம  ம.க�
வ =ச�ப�ட அட./�ைறகேள எ"ைம, எம  ம.க� மீ  ெகா�ட அ	பி	 காரணமாக
எ'த நிைலயிD"  ய�பட.<டா  எ	பத;காக அவ�க� வா$விய� கா.க�பட ேவ��"
எ	பத;காக எம  ேதசிய ராSவ" K�வைத நி,�திய .  �பா.கிைய மட.கிய . 

ஆனாD"<ட, அ  கள�திேல உ,தியாக எ'தவித அைச!" இ�லாம� ஆ.க�C�வமான
நா�ைட க�9 அைம�பத;கான உ�ள�திட	 ெகா�� அத;கான அ��த.க�ட நக�ைவ
திறனாE! ெசE  ெகா�92.கிற . ெவ;றி எ	ப  இர�� நா�க>./" ஏ;ப�"
நிைலயிேல ஒ2 நியாய" இ2.க ேவ��". ஆனா� எம  மீ  ெதா�.க�ப�ட அ'த
ேபா�. அ.கிரம" நிைற'ததாக எ'த கால�திD" ம	னி.க �9யாத ேபரவல" ெகா�டதாக
இ'த ேபா&ேல நா" இ,தி நிமிட"வைர உ�ள உ,திேயா� கள�திேல இ2'ேதா". எம 
கா.க ேவ��" எ	பத;காக எம  உயிைர பணய" ைவ�ேதா". யாேரா� சம� எ	பதிேல
ெதளிவாக இ2'ேதா". ஒ2ேவைள எம  சம&	 ேநா.க" ஒேர ஒ2 மயி&ைழ அளவி;/
மாறியி2'தாD" அ  சி1கள ம.கைள ெப2" சி.கD./ உ�ளா.கி இ2./". ஆனா�
கைட�பி9�பவ�க�, எ'த நிைலயிD" ெநறி மாறாதவ�க�, எம  ேதசிய தைலவ� எ'த
த	ைமயிD" தம  உ�ள திடைன ம��ம�ல, தம  ேந�ைமைய4" சிறி " தவற 

கிைடயா . 

அ'த காரண�தா�தா	 ெதாட�'  நா" ஓ&ட�தி;/ /வி.க�ப�� எ"மீ  ெகா� . 

ப�/ழ� பரீ1கிகளி	 ப� பய1கரமான தா./தD", ேவதியிய� /��க>", ப	னா�களி	
தைடெசEய�ப�ட அழி! க2விக>", ஒ2 மாெப2" ேபா&ேல பய	ப��த�ப�" ெப2"
பைடயணிக>" ஒ21கிைண'  கள�தி� இ2'தேபா <ட அவ� க���பா�ைட இழ.காம�
நா1க� ஒ2நா�ைட க�9யவ�க�, எம  நா�� ேவெறா2 நா�ட	 சம� �&கிற , எம 
ராSவ" பைக நா�� ராSவ� ட	தா	 ச�ைடயிட ேவ��". ஆகேவ பைக பைட4ட	
நா" ெதாட�'  ேமாதைல வD.க0 ெசEேவாேம தவிர, எ'த நிைலயிD" நா" சி1கள�க�
ப/திகளி� எம  தா./தைல நிக$�திய  கிைடயா . 

க�" சம� நைடெப;,. ெகா�92'த கால�திD"<ட, வா	�லிக� நிக$�திய சாகச
எ'தநிைலயிD" அ�பாவி சி1கள ம.கைள ேநா.கி நக��த�படவி�ைல. நா" சி1கள
ேப&னவாத�ைத அழி�ெதாழி./" வைகயி�, அத	 ந�வ1கைள /றிைவ�  நம  

நக��திேனாேம ஒழிய, சி1கள ம.கைள அ�பாவி ஆ� ெப�கைள /றிைவ.க எம  

எ�ேபா ேம வி2"பிய  கிைடயா . ஒ2ேவைள எம  ேதசிய ந�வ" வி2"பியி2'தா�
ம�ணிலி2'  �ற�ப�ட வா	�லிக� ெப21<�டமாக வசி./" சி1கள ம.க� வாF"
/��கைள வ =சி தா./த� நிக$�தியி2'தா�, அ  ஆயிர.கண.கான அ�பாவி ம.கைள
ெகா	ெறாழி�த அவ ெசயலாகி இ2./". ஆனா�, வ =ர�க� எ�ேபா " ெநறி தவ,வ 

எம  ேதசிய தைலைம இதிேல ஒேர ஒ2 ��ளி.<ட தட" �ரளவி�ைல. இ,திவைர
கா./" த��� நிைல�பா�9� ம��ேம ைகயா�டா�கேள தவிர, சி1கள�கைள எதி&யாக
க2தவி�ைல. ஆகேவதா	 நா" ேதா;க9.க�ப�டதாக அறிவி.க�ப�ேடா". ஆனா�
ராசப.ேசவா� ேதா;க9.க �9யவி�ைல. கட'த 30 ஆ��களாக ெசயவ��தனா, பிேரமதாசா
ச'தி&கா என அ��த��  வ'த எ'த ஆ�சியாளH" ந"�ைடய ஒ2 சி, அைசைவ.
�9யாம� திணறிதா	 நி	, ெகா�92'தா	. ஆனா� ேகவலமான உலக வரலா;றி�
நிகழ.<டாத ஒ2 ேப9�தனமான ெசயைல ெசE தா	 ராசப.ேச இ'த சம&� ெவ;றி
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ெகா.க&.கிறா	. காரண", தனியாக நி	, ெவ;றி ெபற �9யாத ராசப.ேச, பா��பனிய
ேப&னவாத இ'திய அரைச  ைண./ அைழ�தா	. பாகி�தானி	 உ�நா�� சம&ேல
�9யாம� திணறி. ெகா�92�பைத அறி'  ெகா��, அதனிட" க�ப� க�பலாக க2விகைள
வா1கி /வி�தா	. 

ஆ�திேரலியாவி	 ராSவ உதவிைய ெக3சி <�தா9 ெப;றா	. சீன�தி	 ப�ேவ,
க2விகைள ப .கி ைவ�  தா.கினா	. இ�தைன4" ெசEத பி	ன�தா	 அவ	 ெவ;றி
அறி�தா�. சி, /ழ'ைதயிட" ெசா	னா�<ட, ராசப.ேசவி	 �க�தி� கா& உமிF"
கள�தி� இ2'த இ,தி நிமிட" வைர எ'த நா�9ட" இ2' " ஒ2 /�fசிைய.<ட
ெபறவி�ைல. காரண", எம  �லிக� அS/��களாக தம  உடைல ெவ9.க0 ெசE 
அைம�தா�க�. எதி&ைய ந�1க ெசEதா�க�. அவ	 /ைலந�1கி ஒலி'  ெகா�92'தா	
ேச�'  ஒ2 சிறிய நா�ைட அழி�தைத வ =ர" எ	, க2தி. ெகா�� இ	, விழா ெகா�டா�வதாக
ெசEதிக� வ2கிற . 

இ வைர உலக வரலா;றி� ேதசிய வி�தைல.கான ஒ2 ேபாராளி./F, கட;பைட, 

தைர�பைட என ��பைடகைள ைவ� . ெகா�� சம� �&'ததாக நா" அறியவி�ைல
இைத இ'த Cமி�ப'தி� �த	 �த� நிgபி� . கா�9ய  எம  ேதசிய தைலவ&	
ேமத/ ேதசிய தைலவ� அவ�க� நம  நா�9	 பா கா�ைப த"�ைடய உளமா�'த 

அைடகா�தா�. அவ� தம  ம.களி	 வா$!, மகி$! இைவகளி� �F அ.கைற ெசD�தினா�
ப�பா�ைட உய��தி� பி9./" பணிகைள உ'தி� த�ளினா�. ஆகேவதா	 நா" இ'த
நா" மனநிைல மாறாம� உ,திேயா� கள�திேல இ2.கிேறா". இ'த ேம 16, 17, 18 ேததிக�
அ0K,� வத;/ பதிலாக, ஆ�திர@��வத;/ பதிலாக, ந"ைம அ��த.க�ட�தி;/
ெச�D" காரணியாக�தா	 இ2.கிற . 

வா21க� எம  இனிய உற!கேள! வள" ெகாழி./" நம  தாEநா�9	 நல	 கா�ேபா"
நா�9	 நல�தி;காக /2தி சி'திய, உயி�ெகாைட த'த அ'த உ�தம�கைள ந	றிேயா�
நிைன�ேபா". நம  ேதசிய தைலவ&	 தைலைமயிலான தமிழ=ழ அரைச க�9யைம�ேபா"
எJவித மா;ற�" நிகழ�ேபாவ  கிைடயா . நம.கான அரK விைரவி� நம  ேமத/
தைலவ&	 தைலைமயி� உதி.க�ேபாகிற . அ�ேபா  நா" கர" அைச� , மகி$' 
வா$க தமிழ=ழ" என..!!!

Posted on 05/15/2010 at 10:29 am 

//எம  ம.கைள கா.க ேவ��" எ	பத;காக எம  உயிைர பணய"

யா$'கைர இராSவ" ைக�ப;2" ேபா , யா$ம.கைள. கா.கவா 

�லிகைள. கா.கவா வ	னி./� ேபான =�க�? �லிகளி	 ஆதி.க" வ	னியி�
இ2./" ேபா  

�லிகைள 

'"பியா அ��  இராSவ�ைத ந"பியா ம.க� வா$'தா�க�? ேபா�
உ0ச.க�ட�தி� ம.கைள வ	னிைய வி�� ேபாகாம� இராSவ�தி;/
ெகா��  அதைன விள"பரமா.கி உல.ெம1/" �லிகைள. கா�பா;ர
�ய;சிக� உலக"றி4".

வி�தைல�ேபா�ரா�ட�ைத ந"பி ம.களி;கா. உயிைர வி�ட ேபாராளிகைள4"
, 

ேபாைர 'ட�தி 
ெபா2ைள4" �.ைழ4" ேத�" கயவ� <�ட�ைத4" ஒ	றா.க ேவ�டா"
�லிக� 

ஈழ�தமிழ&	 பிர0சிைனைய @லதனமா. ெகா�� ஆர"பி.க�ப�ட
நி,வ	".
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Garammasala

thurai

Garammasala

வி�தைலெய	ப  ஆ4த�தா� ம��" த=�மானி.க�ப�வதி�ைல. �லிக�
வி2"�வ  

ஆ4��தாD" �ய��தலாD" ஈ$�திD", �ல"ெபய�நா�களிD"
ஆ$வேதயா/".

இ ேவ 30 வ2டகாலமா. �லிக� ெசEதவைத. இ�ேபாதா	 ம.க� 

�லிகளிடமி2' 

வி�த�யைட' �ளா�க�. அJ�கேள தஙகளி;/ எ	ன வி�தைல ேவ��ெமன
த=�மானி�பா�க�. 

வி�தைல எ	H" ெபய&� ஏைழகளி	 உயி�கFட	 விைளயா9ய 
இனியாவ  நி"மதியா. வாழவி�1க�.  ைர

Posted on 05/15/2010 at 5:48 pm 

“இனியாவ  நி"மதியா. வாழவி�1க�” எ	கிற=�கேள
இ�ேபா  நி"மதியாக வழ விடாம� த��ப  யா� எ	பைத.
கவனி.க ேவ	�". 

இ	," வி�தைலயி	 ேபரா� நட./" வணிக" 

விம�சி.க�பட ேவ�9ய . 

ஆனா� ேப&னவாத அரK ப;றி மற'  வி�கிற=�க�.

�லி எதி��� ேப&னவாத அரK./ ஆதரவாகி வி�வ 
ந�லத�ல.

Posted on 05/16/2010 at 7:05 am 

ேப&னவாத�ைத விட தமிழ&ட" உ�ள
எதி&க� யா� 
எ	பேத �.கிய". தமிழைன� தமிழேன
ேநசி.க� பழ. ேவ��". 

உ�லாச வா$வி;/ ெத	 இல1ைக4"
அரசிய� வா$வி;/ 

வட./" கிழ./" ேபKவ  நி,�த�பட
ேவ��". தமிழன 

தா	 வி�ட தவ,கைள உ�ராமD"
தி2�தாமD" சி1களJைர4" 

சி1கள அரைச4" எதி��ப  அறி!�ளவ	
ெசயல��.  ைர

Posted on 05/16/2010 at 12:50 pm 

தவ,க� நைட�ைற @லேம தி2�த� ப�கி	றன. 

தி2� வதி�நம./. <�டாக!" தனி�பட!" ப1/��
சி1களவைர எதி��ப  எ�ேபா ேம தவ,. ேப&னவாத
எதி��ப  எ�ேபா ேம ேதைவயான . அதி� சி1கள
இைண�பத;கான வழிைய நா" இ வைர ேதடவி�ைல
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thurai

Garammasala

thurai

Posted on 05/16/2010 at 2:22 pm 

//சி1கள ம.கைள இைண�ப�க;கா	
வழிைய நா" 

இ வைரேதடவி�ைல//

இத	 ஆயிர" தடைவ எFதலா" 

வாசி.கலா". இ ேவ ஈ$�தமிழ� வி�ட
ெப2" தவ,. 

இல1ைகயி	 ெபா  எதி&யாக 

இ2�பவ�க� யா�? 

இவ�களி;ெகதிரான ேபாரா�ட�ைத
சி1கள ம.க� 

<�டாக �	 எ��த	 @லேம தமிழ&	
உ2ைமகைள 

அழிவி	றி ெப;2. ெகா��லா".  ைர

Posted on 05/15/2010 at 7:05 am 

kanamne, 

“நம  ேதசிய தைலவ&	 தைலைமயிலான தமிழ=ழ அரைச க�9யைம�ேபா"” எ	கிற=�க�

உ1க� ேதசிய தைலவ� எ1ேக எ	, ேக�டா� “நாராயண	 TணிD" இ2�பா	,  2"பிD"
இ2�பா	” எ	கிற மாதி& டயல. ேபசாமD" எ1ேக அைம.க� ேபாகிற=�க� எ	, ேக�டா�
ேக�டவH./�  ேராகி� ப�ட" N�டாமD" பழ1கைத ேபசி மய.கதி� @$காமD"
இ2�ப�ீகளானா� உ1க>../ உ2�ப9யாக ஒ2 வழி ெத	படலா".

Posted on 05/15/2010 at 10:59 am 

//இ வைர உலக வரலா;றி� ேதசிய வி�தைல.கான ஒ2 ேபாராளி./F, கட;பைட
தைர�பைட என ��பைடகைள ைவ� . ெகா�� சம� �&'ததாக நா" அறியவி�ைல
இைத இ'த Cமி�ப'தி� �த	 �த� நிgபி� . கா�9ய  எம  ேதசிய தைலவ&	
ேமத/ ேதசிய தைலவ�//

இ'த ��பைட

�ல"ெபய� தமிழ&ட" விள"பர�தி;கா.ேவ. ெத	 அெம&.காவி� ேபாைத வ�  

கட� பவ�களிட�" ��பைட4��. இத;காக அெம&.கா!ட	 அJ�.� ேபாரா ெதா��தா�க�
த;பா கா�பி;/" தாஙக� ஓ9�த��J�;/ேமயா/". ஒ2ேநர உ�வி;/ 

Jழியி�லாம� வா�" ஏைழகளி	 பி�ைளகளி	 உயிைர4", �ல"ெபய� தமிழ�களி	
ப��திைன4" ெகா��நட'த தமிழ� மீதான அட./@ைற./ ெபய� வி�தைலயா?

 ைர

Posted on 05/17/2010 at 5:36 am 
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Virumandi

thurai

kanamne

ஏன�பா  ைர! இல1ைக அரசா1க" மாத0ச"பள" எJவளவ�பா த2கிற 

Posted on 05/17/2010 at 7:12 am 

வி,ம�9, ஈழ� � �லிக� இல1ைக அரசா1க�திட�"
�ல� � �லிக� 

�ல" ெபய� தமிழ�களிட�" ெப;ர ப��தி;/ நிகரா.
எ'த

அரK" ச"ப�" ெகா�.க �9யா . இ	ெனா	, சில
�லிகேளதா	 இ�ேபா 

Cைன.ளாகி அரKட	 ேச�' �ளன�. இவ�.ைள விட
 ேராகிக� ேவ, யா2�லகிD�ேடா?  ைர

Posted on 05/15/2010 at 10:55 pm 

அ	பானவ�கேள…! இன அழி���ேபா&� பலியாகி�ேபான எ" உற!களி	 ஆ�ம சா'தி.காக
ஒJெவா2வ2" பிரா��தி�ேபா"…!
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