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,�பேகாண"ைத- ேச�+த ேமகநாத. எ.ற திராவிட� கழக
எ�ேமா� /0 ேநர உ2�பினராக ேவைல ெச3கிறா�
இய5க"தி� ,அதி�� ம"திய ,0வி� பணியா62வதாக ேக�வி�ப ட��
ஐயைரெய�லா� ஏ. ேச�"�5ெகா89�க� என5 க:+� ெகா8:;5கிறா�
பி.னதாக அவ� எ.ைன- ச+தி"த�� தன� அபி�பிராய"ைத
மா6றி5ெகா8டதாக எ.னிடேம ெசா.னா�.

ேமகநாத. உமாமேக<வரைன5 ெகாைலெச3ய நா� ேத:யைல+தைத5
க8� மிர8�ேபானா�. அவ;� இைதெய�லா� வி �வி�=க�
தன� க;"ைத /.ைவ5கிறா�. எம5,- சில ஆேலாசைனக��
வழ=,கிறா�. எ.னிட� ?ட" தனி�பட� ேபசி�பா�"தா�
ெபா2"தவைர நம� வழி/ைற ச*யான� எ.ற இ2மா�பி�
இ;+ேதா�.

பி.னதாக� சில உ2�பின�க� இெத�லா� கலாபதியி. ேவைலெய.2�
அவ�தா. பிரபாகர@5," தைலைம ஆைசைய" A8:வி டவ�
உமமேக<வரனி. �ற5கணி5க" த5க பாலிய� 

/த.ைம�ப�"தியவ� எ.2� க;த ஆர�பி"தன�. இ�
எ.னிட� பி.னாளி� அபி�பிராய� ெத*வி"தன�.

கலாபதி ,றி"த இ+த அபி�பிராய� பி.நாளி� நிகழ+த பல ச�பவ=களி�� ெவளி�ப டதாக5
உ8�.

இ�ேபா� உமாமேக<வரேனா� எம5, எ+த" ெதாட��� இ�ைல. அவைர" தவிர அவ;5காக
இய5க"திலி;+� யா;� பி*+� ெச�லவி�ைல. இ+தியாவிேலேய எம� க8க�5,�
தைலமைறவாகிவி�கிறா�. ஊ�மிளாேவா� நா=க� எ+த" ெதாட��கைளC� ேபணி5ெகா�ள வி;�பவி�ைல
தமிழDழ வி�தைல� �லிக� அைம�பி6,� உமாமேக<வர@5,� இைடயான ெதாட�� பி.�
ஏ6ப டதி�ைல. ஊ�மிளா சில கால=களி. பி.ன� ேநா3வா3�ப � இற+ததாக5 ?ற�ப டா��
க;"�5க�� நில$கி.றன.

இ�ேபா� ஒFெவா;வ;5,� அதிக�ப:யான ெபா2��5க� வழ=க�ப � இல=ைக5, 

தD�மானி5க�ப�கிற�. இல=ைகயி� ம"திய ,0வி� ெபா2�பனாவ�க� யா;� இ�ைல எ.பதா��
நடவ:5ைககைள5 கவனி5க ேவ8�� எ.பதா�� நா. /தலி� இல=ைக ெச�வதாக" தD�மானி5க�ப�கிற�

உமாமேக<வர@5, த8ைடயா�ேப ைட வ D � அறிய�ப ட� எ.பதா� ஏதாவ� பிர-சைன உ;வாகலா�
எ8ணிேனா�. இதனா� அ+த வ D ைட5 ைகவி � தி;வா.மிG*� ஒ; வ D ைட ஒ0=,ப�"தி
அம�"தி5ெகா�கிேறா�. பா�கா�� நடவ:5ைககளி� அதDத கவன� ெச�"�� பிரபாகர. உமாமேக<வரைன5
?ட� பா�கா�� அ-H2"தலாக5 க;தியைம விய��5,*யத�ல.

அ+த வ D :� நா. இர8� நா கேள த=கியி;5,� வா3��5 கிைட"த�. இத. பி.ன� நா. ,மர�பா
ஆகிேயா� எம� விைச�படகி� இல=ைக ேநா5கி� பயணமாகிேறா�. நா. அ=, இ�லாத ேவைளயி�
மீ�� பிரபாகரனி. ச�வாதிகார� ேபா5கி. மீ�� ெவ2��� விர5திC� அதிக*"த நிைலயி�
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ேபாராளிக�� காண�ப�கி.றன�. ப8ைணக�5, நா. ெச.ற ேபா� எ.னிட� இ� ,றி"�
ேபச�ப�கிற�.

ைம5க� ப6,ண� ேபா.ேறா*. ெகாைல ெதாட�பாக பிரபாகர. ,மணனிட� ?றியி;+தா�. 

அ+த- ெச3தி அைன"�� ப8ைணக�5,� பரவிவி�கிற�. இ� பி.னதாக மேனா மா<ட�, அழக.
இய5க"தி. ஜனநாயக" த.ைம ,றி"�� அத. வழி/ைற ,றி"�� ேபா�5,ர� எ0��கி.றன�
இவ�கேளா� இைண+� ெகா�கிறா�.

பயி6சி /கா� ஒ0=கைம5க�ப ட /ைற, அத@� பிரபாகரனி. த.னி-ைசயான ச�வாதிகார�
ப6,ண�, ைம5க� ெகாைல- ச�பவ=க�,உமாமேக<வர. ,றி"த பிர-சைனக� எ.2 அைன"��
பிரபாகர@5, எதிரான ேபா5, ஒ.2 இய5க"தி. அைன"� ம ட"தி�� உ;வாகி வள�கிற�.

நா. அ=, ெச.ற /த� நாேள மேனா மா<ட;ட. இ.@� சில� எ.னிட� தம�
ெவளி�ப�"�கி.றன�. இத6ெகதிரான உ க சி� ேபாரா ட"தி� எ.ைனC� இைண+�ெகா��மா2
ேகா;கி.றன�. 79 இ. ம"திய ப,தி இFவா2 இய5க"தி� ெகா+தளி�� ஏ6ப ட காலக டமா,�. 

இைவ ,றி"� நா. சி+தி5க ஆர�பி5கிேற..

எ� எFவாறாயி@� பதிேன0 வயதி� அைன"ைதC� �ற+� ேதசிய இன ஒ�5,/ைற5,
ேபாரா ட"தி� த.ைன இைண"�5ெகா8ட பிரபாகர@5, இைவப6றி இ�வைர யா;�
பிரபாகர@ட. தவ2க� ,றி"�� ேபசினா� தன� வழி/ைறைய மா6றி5ெகா�ள வா3��8�
தனி�ப ட க;"தாக ஆர�ப"தி� அைம+த�.

தி;ேகா8மைலயி��ள ெதாட��கைள5 ைகயா�� ெபா2�� ,மணனிடேம
அ=கி;+தவ�க� எ�லா� மா�5சிய க�Gனிச" த"�வ=கேளா� அறி/கமானவ�களாக
இ;+தன�. பய< மா<ட� எ.ப� வி�தைல� ேபாரா ட"தி� ஆ�வ/ைடயவ�க�5,
மா�5சிய அரசியைல5 க62"த+தா�. தி;ேகாணமைல5,5 ,மண.
ேவைளகளிெல�லா� அ=கி;+ேதா� அவ*ட� ேக�விகைள5 ேக க ஆர�பி"தி;+தன�
அவ6றி6,� பதி� ெசா�லேவ8�� எ.ற நி��ப+த"தி� ,மண@�
L�கைள5 க6க ஆர�பி"தி;+தா�.

இ� தவிர மேனாமா<ட�. ந+த. ேபா.ேறா� மா�5சிய5 க�விCட.
பM சயமாகியி;+தன�. இதனா� ,மணனி� ஆர�பி"� வி�தைல� �லிக�
ஒ; பி*வின� மா�5சிய L�கைள க6பதி� ஆ�வ/ைடேயாராக
ெகா8டன�.

பி. நாளி� வி�தைல� �லிகளி. பிரதி" தைலவராகவி;+� அவ�களாேலேய
உளவாளி என5 ,6ற�சா ட�ப �5 ெகாைலெச3ய�ப ட 

எ=,பா�"தா�� சிவ�� ம ைடகேளா� ?:ய மா�5சிய Lலக�டேனேய காண/:C�. ஒ;
மா"ைதயாைவ5 ேநா5கி L�கைள உ8ைமயி� வாசி5காம� அவ6ைற
ேபால� ேபாலியாக ம6றவ�க�5,5 கா �வத6காகேவ அவ62ட. காண�ப�வதாக5
,றி�பி டா�. மா�5சிய L�கைள வாசி�ப� எ.பேத எம5, ம"தியி�
எ.கிற அளவி6, ஒ; அைலேபால அைன"� ம ட=களி�� அ�
மா"ைதயா$� பிரபாகரனி. ச�வாதிகார� ேபா5கி6, எதிராக மிக"
க;"�5கைள /.ைவ"தவ� எ.ப�� ,றி�பிட"த5க�.

இ+த5 கால�ப,தியி� நா. ,மணனி. வ D :�தா. த=,வ� வழைம
பைழய ேபாரா ட வரலா2க� ,றி"த L�கைள� ப:"�5ெகா8:;+தா�

மிக5 ,2கிய கால"தி� பல L�கைள ப:"தி;+தா�. நிைறய L�கைளC� ைவ"தி;+தா�
வாசி5,மா2 எ.ைனC� வ6�2"தினா�. அ.ட. பாலசி=க"தி. அரசிய� வ,��5க�5,
ேவைளகளி� அவ� க6பி"த இய5கவிய� ெபா;�/த�வாத� ேபா.ற எ�$ேம விள=கி5ெகா�ள
சித�பர ச5கர� ேபா� இ;+ததா� நா. ஆர�ப"தி� அதிக ஆ�வ� கா டவி�ைல.

அ=ேகேய நா. த=கியி;5க ேவ8:ய N(நிைல ஏ6ப டதா� தவி�5க /:யாதவைகயி� சில 

/6ப�கிேற.. ெலனினி. வா(5ைக வரலா2, ேபா�Hவி5 க சி வரலா2, அதிகாைலயி.
ரOயாவி� நேரா னி5,க� ,றி"த பிர-சைன, அராஜகவாத� ,றி"த L�க�, சீன5 க�Gனி< 
ெகா�ைக" தி ட�, மேவாவி. இராQவ� பைட��5க� எ.2 ,றி�பான L�கைள என� வா(வி.
தடைவயாக� வாசிபி6, உ ப�"�� வா3�� ஏ6ப�கிற�. எ�லாேம மா�5சிய L�க� தா.. அ.ட.
ஒ��வி"த ேவைளயி� �*+�ெகா�ள /:யாதவ6ைற எம� இய5க"தி. நைட/ைறகேளா� ஒ�பி ��
ேபா� அைவெய�லா� எம5;காக எ0த�ப டைவ ேபா.ற �"�ண�$ ஏ6ப ட�.
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/தலி� நா. ப:"த L� ெலனினி. வா(5ைக வரலா2. யாேரா ஒ; மனிதனி. வா(5ைக
வைகயி� தா. நா. ஆர�பி"ேத.. அதி� ெசா�ல�ப ட விடய=க� எம� இய5க"தி� உ;வாகியி;+த
பிர-சைனக�5," தD�ைவ /.ைவ�பதக அைம+தி;+தைத5 காண5?:யதாக இ;+த�.

ெலனி@ைடய சேகாதர� நேரா னி5 எ.2 அைழ5க�ப ட அைம�பி� இ;+தவ�. ஸா� ,��ப"தி.
எதிராக அவ� ேபாரா�கி.றா�. தனிமனித� ப�ெகாைலகைள ேம6ெகா�வத. Sலேம வி�தைல�
வள�5க /:C� எ.ற க;"ைத /.ைவ5கிறா�. இ2தியி� A5," த8டைன வழ=க�ப � மரணமைடகிறா�
ெலனி. அவர� சேகாதர*. வழி/ைற தவறான� என வாதா�கிறா�.

அராஜகவாத வழி/ைற எ.2 ெசா�ல�ப ட இ+த வழி/ைற5, எதிராக �திய திைசவழிைய
சSக"தி� ம5கைள அணிதிர �கிறா�. நா� /0வ�� ெச.2 ெவ,ஜன=கைள அைம�பா5,கிறா�
நாளா+த� பிர-சைனகைள /.ைவ"ேத ம5கைள அணியா5,கிறா�. ேபாரா ட"ைத ெவ6றிைய 

ெச�கிறா�.

வி�தைல� �லிகைள� ெபா2"த வைரயி� தனிமனித� ப�ெகாைலகளிலி;+ேத அைன"�� ஆர�பமாகியி;+த�
ம5கேளா� எம5, எ+த" ெதாட��� இ;+ததி�ைல. ம5க� ேபாரா�வத6காக அணிதிர ட�படவி�ைல
எம� வ Dர- ெசய�கைள ரசி5,� பா�ைவயாள�களாகேவ ெதாட�+தன�. அைன"தி6,� ேமலாக
பல;� வி�தைல5கா" தா. ெகாைலகைள ேம6ெகா�கிேறா� என ந�பியி;+ேதா�. ஆனா� எத6ெக�"தா��
ெகாைல, ெகாைல எ.ப� �ைரய�பாவி� ஆர�பி"� ெதாட�+�ெகா8:;+� விர5திையேய
அைம+த�.

நேரா னி5,களி. நடவ:5ைகக� எ.ப�தா. நா� இராQவ"ைத5 க டைம�ப� 

/.ென�"�5ெகா8:;+ேதா� எ.ப� அ�ேபா� தா. �*+�ெகா�ள /:+த�.

/த� தடைவயாக ேவ2 ஒ; வழி/ைறC� வி�தைல� ேபாரா ட"ைத /.ென�5க எம5,
இ;�பதாக உண�+� ெகா�கிேற..

என5,�ேள ஒ; �திய இர"த� பா3-சிய� ேபா.ற இன��*யாத உண�$ ேமலி ட�.

நா. க625ெகா8டைவ எம� நடவ:5ைகக� ேபா.றவ6றி. அவ62டனான ெதாட�-சி 
மேனாமா<ட�, ந+த., மா"ைதயா, ,மண. ேபா.ற பல;� விவாதி�ேபா�.

மாேவாவி. இராQவ�பைட��க� ம5க� இராQவ"ைத எ�ப: ெவ6றிகரமாக5 க டைம�ப�
க62"த+த�. அவ�க� எ�ப: ம5க� ம"தியி� ெவ,ஜன ேவைலகைள /.ென�"தா�க�, ம5கேளா�
ம5க� க8காணி�பி� ேபாரா ட� நட5கி.ற ேபா� தனி நப� ெகாைலக� அவசியம6ற நிைல
அறி+� ெகா�கிேற.. ம5க� பண"தி� த=கியி;+தா� ெகா�ைளக��, தி; �� ேதைவய6றதாகிவி��

ந�பி5ைக த;கி.றன அ+த வரலா2க�. ம5க� நட"�கி.ற
ேபாரா ட=கைள ஊ5,வி�ப�� அ+த ெவ,ஜன� ேபாரா ட=களி6,
இராQவ"ைத ம5களி. க8காணி�பி� க டைம�ப�ேம ஒ; �ர சிகர5
கடைம என உண�கிேற.. எம� ேதச"தி. வி�தைல5கான பாைதைய
பல"ேதா�, உலக /6ேபா5கிய5க=களி. �ைணேயா� நா� வ,"�5ெகா�ளலா�
என ந�பி5ைக ெகா�கிேற..

தனி மனித�களி. A3ைமவாத�, அரசியைல விம�சி�பத6, மாறாக
நடவ:5ைககைள ,ைற ?2த� ேபா.ற விடய=க�5, எ�லா�
ேபாரா ட அ@பவ=க� விைட பகி�+தன. �ேராகிகைள" தD�மானி5,�
ெபாT<கார�களாக” நா� உலா வ+தைம ேபா.ற பல விடய=கைள
மீ�ப*சீலைன ெச3யேவ8�� எ.ற /:வி6, வ;கிேற..

எ.னி�� அதிகமாக மேனா மா<ட�, ந+த., ேபா.ேறா� மா�5சிய
,றி"�� சSக"ைத விUஞான W�வமாக எFவா2 அQ,வ� 

ெத*+� ைவ"தி;+தா�� நா. இவ6ைறெய�லா� என� நD8ட
வரலா62 அ@பவ"திலி;+� பா�5க /:+ததி� நா� எ.ன ெச3யேவ8�� எ.ப� ,றி"த பா�ைவ

ஆCத=களி�� அதிகமாக,பண"ைத- ேசக*"�5 ெகா�வதி�� அதிகமாக, 

இய5க�பிர-சார"ைதC� ேம6ெகா�வதி�� , இய5க"தி6, ஆதரவாக ம5கைள" திர :5ெகா�வதி��
அதிகமாக ம5களைம��5கைள உ;வா55க ேவ8�� எ.ற ஆ�வ�தா. என5, ஏ6ப�கிற�.

இெத�லா� ,றி"�, மேனா மா<ட�, ந+த., அழக. ேபா.ேறாேரா� அ:5க: விவாத� நட"�ேவா�
ஏ6கனேவ H�பிரமணிய� ேபா.ற இட� அரசிய� வாதிக�ட. ெதாட�பிலி;+ததா� அவ;� நா�
க;"�கைள ஏ625ெகா�கிறா�. எ� எFவறாயி@� H+தர"தி. பிரதான பிர-சைனயாக இ;+த�
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ம ��தா.. பிரபாகரைன பிரதியி � �திய ச�வாதிகாரம6ற தைலைமைய உ;வா5கினா�
தD�+�வி�� எ.ப�தா. அவ*. பா�ைவயாக அைம+த�.

ஆக அைம�பி@� இ�ேபா� இர8� வைகயான ேபா5,க� உ;வாகி.றன. /தலாவதாக H+தர�
பிரபாகரைன நD5கி இ.ெனா;வாரா� அவைர� பிரதியி�வத@;டாக ம5க� அைம��கைள 

அ�ல� அ�ேபா.ற ஏைனய ஜனநாயக� பணிகைள /.ென�"த� எ.ப�. இர8;டாவதாக நா�
/.ைவ5கிேறா� அதைன அைம�பி@� பிர-சார� ெச3� அதைன ஏ625ெகா�ள 

இர8�5,ேம ஒ; ெபா�வான இய�� இ;+த� எனப� உ8ைம.பிரபாகரனி. ச�வாதிகார� ேபா5கி6,
ேபாரா ட� எ.பேத. ஆனா� இர8�ேம அ:�பைடயி� ேவ2ப ட ேநா5க=கைள5 ெகா8டைவயாக

இ.ெனா; எ�ைலயி� நா. அ@பவ அரசியைலC� த"�வா�"த� ப5க"ைதC� ஒ.றிைண"��
ேதசிய�ப62�ள பிரபாகர@� �*+�ெகா�வாரானா� /0 இய5க"தி�� ஒ; மா6ற"ைத ஏ6ப�"தலா�
ந�பிேன..

இேத கால�ப,தியி� கி � வா(+த ப8ைணயி� ஒ; சி5க� ஏ6ப�கிற�. கி � மீ.பி:-
ேச�+தவராயி@� வ�ெவ :"�ைறயி� மீ.பி:ைய" ெதாழிலாக5 ெகா8ட பர�பைரைய-
வ�ெவ :"�ைறயி� மீ.பி:5,� ?லி" ெதாழிலாள�கைள ஏைனய உய� சSக"தின� 

கி �வி. ப8ைணயி� ேயா. எ.ற S"த உ2�பின*. சேகாதர;� இைண+தி;+தா�. அவ�
ெதாழிலாக5 ெகா8ட ,��ப"ைத- சா�+தவ�. கி � அவைர அவமதி�ப� ேபாலேவ
நட+�ெகா8:;5கிறா�. தவிர,இர8� தடைவக� அவைர அ:"�" �.�2"தியி;+தா�. அFேவைளகளி�
அவைர எ-ச*"� இனிேம� அ�ப: நட+�ெகா�ள மா டா� எ.ற உ2திெமாழிைய வா=கியி;+ேத.

ஆனா� S.றாவ� தடைவயாக$� கி � அவ;5, அ:"தி;5கிறா�. இதைன5 க ��ப�"த
நிைல உ;வான ேபா�,கி �ைவ ப8ைணைய வி � வ D :� ேபா3 இ;5,மா2 அ@�பிவி�கிேற.
வ�ெவ :"�ைற5,- ெச.2வி�கிறா�. 

ேபாரா ட"தி6கான எம� திைசவழி தவறான� எ.ற /:பி6, நா. உ பட ெப;�பாேலாேனா� வ+தைடகிேறா�
ம5க� சா�+த ேபாரா ட� ஒ.2 /.ென�5க�பட ேவ8�� எ.ற க;"�� பரவலாக நில$கிற�
அ:�பைடயி� ம5க� அைம��5கைள உ;வா5கி அவ�கைள� ேபாராடா� பயி62வி5க ேவ8��
அைனவ;� உட.பா :6, வ;கிேறா�. ஆக, எம� தி9� இராQவ நடவ:5ைககைளC�, ெகாைலகைளC�
நி2"திவி � ெவ,ஜன ேவைலகைள /.ென�"� ம5கைள� ேபாரா ட"தி6,� த6கா��
தயா�ப�"த ேவ8�� எ.2 பல;� க;த ஆர�பி"தன�.

இ�ேபா� இய5க"தி� உ;வாகியி;5,� �திய ேபா5ைக பிரபாகர.,நாகராஜா ஆகிேயா;5,"
ேவ8�� எ.ற /:வி. அ:�பைடயி� அவ�க�5,5 க:த� எ0�வதாக" தD�மானி5கிேற.. அத6,
இய5க"தி� உ;வாகியி;+த இர8� ேபா5,க�5, இைடயிலான சமரச /ய6சியாக அைனவ*ட/�
ெபா�வான க;"ைத /.ைவ5கிேற.. ப6,ண�,ைம5க� ெகாைல ,றி"த பிர-சைனகைள
இ�ேபாைத5,� ேபசாம�,ெவ,ஜன ேவைலகைளC� த"�வா�"த5 க�விையC� அதேனா:ைண+த
அைம�ைப5 க டைம5,� தி ட"ைத /.ைவ5க ேவ8�� எ.பேத அ�. H+தர�
எதி���"ெத*வி"த ேபா�� இ2தியி� ஒ; இண5க"தி6, வ;கிறா�.

ஆக அ+த5 க:த"தி� ஒ.ைற ம �� தா. ,றி�பி�கிேற.. நா=க� /.ென�5,� ேபாரா ட
தவறான�.அழி$கைள ஏ6ப�"த வ�ல�. இ� ,றி"� நா=க� அவசரமாக� ேபச ேவ8:C�ள�
உடன:யாக நா �5," தி;�பி வ;மா2 அைழ��வி�5கிேற.. க:"தி. /5கிய"�வ"ைத�
பிரபாகர., நாகராஜா,ேபபிH�பிரமணிய� உ பட அைனவ;� உடன:யாகேவ நா�தி;��கி.றன�
ரவிC� பாலா$� ம �ேம த=கியி;5கி.றன�.

இ��� வ��..

ப,தி பதினாைற� ப:5க., பாக� பதிைன+ைத� ப:5க.., பாக� பதி.நா.ைக வாசி5க.. , பாக�
வாசி5க..  பாக� ப.னிர8ைட வாசி5க.. பாக� பதிெனா.ைற வாசி5க.. பாக� ப"ைத  வாசி5க.. 

வாசி5க.. பாக� எ ைட வாசி5க.. பாக�  ஏைழ வாசி5க.. ப,தி  ஆைற  வாசி5க… ப,தி ஐ+ைத  

நா.ைக வாசி5க.. ப,தி S.ைற வாசி5க.. ப,தி இர8ைட வாசி5க..  ப,தி ஒ.ைற வாசி5க..

(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 and the 

name of this website. email:inioru@gmail.com).(இனிெயா; இைணய" தள"தி� ெவளிவ;� க �ைரகைள மீ�பதி$ ெச3C� ேபா� க �ைர5கான 

ெதா��ைபC� தய$ெச3� ெவளியிட$�. அ-H மீ�பதிவி6, அ@மதி ெபற inioru@gmail.com எ.ற மி.னUச�5," ெதாட��ெகா�ள$�
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ந�கீர�

வாத�

Thuyavan

Human

rathan

வாத�

32 Comments

Posted on 05/26/2010 at 11:00 pm 

ஆர�பி"தேத அட5,/ைற5, எதிராக ….ஆனா� ஆர�பி"தவ�கேள அட5,/ைறயாள�களாக
இ;"ததினா� தா. எ.னேவா எ�ப:ேயா இ;5கேவ8:ய ஈழ"தமிழின� இ.2 நாதிய62
வி டேதா எ.2 எ8ண"ேதா.2கிற�!!!

Posted on 05/27/2010 at 1:46 am 

……………பி.நாளி� நட+தவ6ைற ைவ"� அ@மானி5,� ேபா� H+தர� தா. உமா
மேக<வர@5, ெகாைல"

தி டமிட� ,றி"த தகவ�கைள வழ=கியி;5க ேவ8�� எ.ப� ச62 ெவளி�பைடயானதாகேவ
ெத*யவ+த�…………….பாக� 16

……………தமிழDழ வி�தைல� �லிக� அைம�பி6,� உமாமேக<வர@5,� இைடயான
பி.� ஒ; ேபா�� ஏ6ப டதி�ைல. ………….

………….எ� எFவறாயி@� H+தர"தி. பிரதான பிர-சைனயாக இ;+த� பிரபாகர. 

ம ��தா.…………………………………………………………………………….பாக� 17

அ3ய� உ8ைமக�5, ேவ2 ைம ேபா � �ைனய /ய�கிறD�களா!!!!!!!!?

Posted on 05/27/2010 at 12:15 pm 

ஐயா இவள$ அறி$ உ�ள நD=க� இனி எஆ. நா�கட+த தமி( ஈழ� அைம��க�ட.
சா�+� உ=க� இல-சிய"ைத அைடய உதவி ெச3யலா� 

?

Posted on 05/27/2010 at 2:11 pm 

Iya is old Tiger, he knows every thing now , he never go for pice of meet like tamils who living in 

west. he had been through lots of experience and learn lots. I price him.

Posted on 05/27/2010 at 12:16 pm 

பாடசாைலயி� ப:5,� கால=களி� ஆசி*ய�க� எFவள$தா. வ:வாக விள=க�ப�"தினா��
சில மாணவ�க� ேக�வி ேக �5ெகா8ேட இ;�பா�க�.அ� அவ�க�5, ஒ;வித மனேநா3
.வாத"தி6,� அ�தா. ேபாலி;5கி.ற�.

Posted on 05/27/2010 at 2:41 pm 
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ஞான�

ranjani

ஞான�

mmani

Raj

Steve

Thuyavan

ரத. அ8ேண! வ:வா3 விள=க�ப�"திற 9-ச* ைட ப:5ைக5கி�ள
நி�ணராக$� இ;+தி;5கிறி=க ேபால. இ;+த தைலயா :கெள�லா�
எ=ெக�லா� தைலயா �கின� எ8� ெத*C+தாேன.கைத 

ெத*Uசவ@5,,வி�கைத விட�பிடா�.��ளிகைள� பா�"� �ளகா=கித�
அைடயாம�,வ*களி� விைடகைள" ேத�=க�.

Posted on 05/28/2010 at 1:49 am 

எ� சSக"ைத ந+தி5கடல;கி� ேகாவண"�ட. நி2"திய� உ� ேபா.ற
கனவா.களி. ேகாவி+தா அ�ல� ம$ன�

Posted on 05/27/2010 at 2:12 pm 

வதா�5, ம �ம�ல இ=, நிைறய ேப;5, இேத மனேனா3 தா. . ஐய*. ேந�ைம
பிரபாகரேன பல தடைவ பல*ட� ெசா�லிC�ளா�.

Posted on 05/27/2010 at 11:08 pm 

பிரபாகர@5, ப5க"திலி;5,� ேபா� அவ;5, ஆமா� ேபா 9�க�. அதி��தியாள*.
அ;கிலி;5,� ேபா� அவ�க�5, ஒ"� ஊதின D�க�. க;"�5கைள ஒ.றிைண"தD�களா
எ*(கி.ற)+த தDயி� ,ளி� கா3+தDரகளா? கா3கிறD�களா?

Posted on 05/28/2010 at 12:19 am 

ஐயைர அவ. த டாம� வி டேத ெப*ய விசய�.

Posted on 05/29/2010 at 4:32 am 

உ�"த உ��� எ�லா� கழ : ேபா � ேகாவன"�ட. அ@�பினா.
ேகாவன"ைதC� உ;வி வி டா� பிரபாகர..

Posted on 05/28/2010 at 11:27 am 

Iya is old Tiger, he knows every thing now , he never go for pice of meet like tamils who living in west. he had been

lots of experience and learn lots. I price him.

Posted on 05/28/2010 at 1:48 pm 

ஐயா
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sudaevon

SURESH

இ+த ேபாரா ட� அழி+� ேபான�5, நD=க�� ஒ; காரண�. உ;�ப:யாக 

இனி எதாவ� ைசயப�க$� .

Posted on 05/28/2010 at 1:56 pm 

அறிவாளிகைள எ=க� சSக"தி� இ;+� கைளஎ�"தா� உலகி� தன5ெகன ஒ; நா ைடதா@�
ெவ.ெற�5க /:யாதவ� 

இவ;� இவைர ேதசிய" தைலவ� எ.2 ெகா8டா: ெகா: பி:"தவ�க�� மா62 

க;"�ைடயவ�கைள 

எ�லா� �ேராகி எ.2 ?றி5ெகா8� தி*+தவ�க�� ெகாUசமாவ� தி*+தினா� தா.
ம5க�5, 

எதாவ� ஆ5க��வமாக ெச3ய /:C� வ Dர"ைத விட விேவகேம சிற+த�.

Posted on 05/28/2010 at 7:22 pm 

அ3ய� வரலா6ைற ெவளி-ச� ேபா �5 கா �� உ=க� பணி அள�ப*ய�. த6ெப;ைமய62
அ;வ;�பான சாட�க� இ.றி, /0" தமிழின"தி6,� /. உதாரணமாக நD=க� ஆ62�
இ.2 ேதைவயான�. ஒ; இய5க"ைத எFவ2 ம2 மதிப�ீ ெச3வெத.பைத உ=களிடமி;+�
க625ெகா�ளலா�. உ=க� ேசைவ இ.@ெமா; Lறா8�க�5, வா0�.

Posted on 05/29/2010 at 2:48 am 

பிரபாகர@5, ேதசிய� ப6றி;+ததா? ெவறியி;+ததா? ஐய� ெதாட�+�� பிரபாகர@5,
ப6றி;+த� எ.ேற எ0�கிறா�. அ+த ப6றா /�ளிவா35காலி� ம8:யி ட�? பிரபாகர@5,
இ;+தெத�லா� ெவறிC� ேபராைசC� தா.. ெகாைலயி� ெதாட=கி ெகாைலயிேல
ெகாைலC8�ேபான பிரபாகர@5, மனித" த.ைம எ=கிய;+த� எதிலி;+த�? ஒ;
ெகாைலகாரைன அவ� / அவ�க� / மனித. எ.ெற�லா� எ0�வ� ேகவல�!

Posted on 05/29/2010 at 11:52 am 

மானி�பா3 ச+ைதய:யி� இ;வ� ச8ைட பி:"�5ெகா8� இ;+தி;5,� ேபா� அFவழியாக
வ+�ெகா8:;+த H+தர� 

இ;வைரC� வில5, பி:5க அவ�க� இ;வ;� H+தர"�5, எதிரா3 தி;�ப ஏ6ப ட
த��/�ளி� சார"� 

ம:�பி� இ;+த பி<ட� கீழ விழ$� பFவியமாக ,னி+� பி<டைல எ�"� ம:�பி�
ெசா;கி5ெகா8� 

அ=கி;+� அக.றரா� இ�ேவ கி � எ.றா� ேயாசி"� பா;=க�. க8ணா: ஈ<வர.
ப�கைலகழக ப:�ைப 

/:"� வி � தா. சா�தி;+த அைம�பி� இ;+� விலகி Wநக*யி� ஏைழ மாணவ�க�5,
இலவசமாக ப:�பி"� 

ெகா8� இ;+தவைர ச+ைத5, ெபா; க� ேவ8ட�ேபான இட"தி� H ��ேபா �
ப ட/� H :னா�க� 

�லிக� த. ஒேர மகைன இழ+த அ+த வேயாதிப தா3 எ.ன பா� ப :;�பா�க� எ.பைத
பா�"த� ேவ8��. தய$ ெச3� �லிகைள வி � ெவளியி� வா;=க� எ�லா இய5க"தி�
இ;+தவ�க�� ஒ.றிைணC=க� 

பலமான அைம�ெபா.ைற உ;வா5கி அறி$ W�வமாக அரசிய� விவாத=கைள ேம6ெகா8�
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canadatamilboy

ம5க�5, ஓ� வி:ைவ ெப62 ெகா��ேபா� ெடேலா plote eprlf ltte ஈேரா< என எ�லா
இ;+த /6ேபா5, ச5திகேள 

ஓரணியி� திர�ேவா� மகி+தவி. ெகாைல பி:யி� இ;+� எ� ம5கைள வி�வி�ேபா�

Posted on 05/29/2010 at 12:32 pm 

ஆர�பி-H ைவ"�வி � விர5தியி� ெவளிேயறியவ�க� ெவளிேய டப டவ�க� எ�ேலா;�
பைழய ேவ2பா�கைள 

மற+� இைணC=க� �லிக� அைம�பி� இ;+தவ�கைளC� இைணC=க� எ�ப:ேயா
ஆ க� ஊ�;வாம� 

பா�"�ெகா��=க� Hேரசி. க;"� ந�ல க;"�தா. எனி@� தய$ெச3� நா�கட+த
அரசா=க"ைத ஒ; வ;ட"�5, 

ஒ.2� ெசா�லாம� வி�=க� அவ�க� எ.ன ெச3கிறா�க� எ.பதC� பா��ேபா�
ேக கிேற. ஒ.2 ப�=க� 

�லிகைளC� பிரபாைவC� ,"த� ெசா�வைதC� வி�=க�.

Posted on 05/29/2010 at 7:38 pm 

நா�கட+த தமிழDழ அரசி� ந�லவ�க� வ�லவ�5� /.ென�"தா� பரவாயி�ைல
ேபா5கி*க�� ப-ேசா+திக�� அ�லவா /.னி6கிறா�க� எ�ப: H�மா இ;�ப�. 

உ;"திர,மார./ சா� சிவதாச./ கவிஞ� ேசர./ ஏேதாெவா; ெபா. இவ�கெள�லா�
ெசா��=க�? நா.த.அரசி. திைறேச* எ.ன? இவ�கெள�லா� ேவைலெவ :யி�லாம�
,��ப� , : ைய நட"�கிறா�க�? இத6, எ=கி;+� பண� வ;கிற�? நா.த. அரசா=க�
ெவளிநா � கட.கைள வா=,கிறதா? அ� எFவள$ இ.ேனார.ன ஆயிர� ேக�விக�
/தலி� ேமேல ேக க�ப ட ேக�விக�5, ம �� பதி� ெசா.னா� ஒ; வ;ட� 3 

ஒ.2� ெசா�லாலம� வி�கிேறா�?

Posted on 05/30/2010 at 12:39 am 

நா. க. அரசா=க� நட"த மி�லிய. ெடால� நிதி"தி ட� ேதைவயி�ைல
ம5க� ேபாரா ட /.ென��� அைம��"தா.. விள=,தா?

Posted on 06/03/2010 at 4:30 am 

Hேத$. அ�ல� ஏேதா ெபயேர ப-ேசா+தி"தன�தாேன. பி.ன�, அதனா�
ப-ேசா+திக� எ.பைதC� வி �விடலா�. 

இFவா2 ப-ேசா+தி� ெபய�களி� சிலர� ெபய�கைள5,றி�பி � (உ8ைமயான
அறிய�ப ட ெபய�கைள- ெசா�லி") ேதைவயி�லாத க6ற-சா �5கைள-
/:கிற�. 

இ�ேபா.றைவெதாட�பாக வி*வாகவ� எ0தலா�. ஆனா� ெசா+த�ெபய*�
இFவாறான வ��க�5,� பதி� ெசா�வ� ேதைவய6ற� எ.பதனா�
அேத ப-ேசா+தி"தன"ைத5 ைகயா�கிேற., இனிெயா; அ@மதி5,�
ந��கி.ேற.. 

ெபா�வாக கனடாவி� இ;5,� உ8ைமயான பிர-சிைனகைள மைற5,�
வைகயி� ெபா3யான ேவ2 சிலவ6ைற- சில� இைணய=களி� 
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எ0திவ;கி.றன�. கனடாவி� நா� கட+த அரசி6, எதிராக ெசய6ப �
அத6,�ேள gைழ+��ள பல /.னா� �லிக�5,(கனடாவி. 

தைடெச3ய�ப ட உலக"தமிழ� இ.) ப�ேவ2ப ட வ:வ=க�5,
ஆதர$5,ரலாகேவ இ;5கிற� இ+த Hேத$. ,ர�. 

இ=, ,றி�பி ��ள நா., ெபய�க��நா�கட+த அரசி. ெசய6பா�களி�
‘ேஸா ேகா� ’ கனடா��லிகளி. ேகா ைட5,� இ�லாதவ�க�. அவ�களா�
வி;�ப�படாதவ�க�. அதனா� �லிக�5, எதிரானவ�க� எ.2� ெபா;ள�ல

இவ�கேளா� அவ�க� க;"�5களி� நைட/ைற /ர8களி� என5,
/ர8பா�க� உ8�. ஆனா�� ெபா3யாக ேம6,றி�பி டவ�கைள�ப6றி
எ0த�ப�� ெபா;ளாதார5 ,6ற-சா �, வ.னி��லிகளி. ெபயரா�
காHகளி� 5-6 வ D�க� கைடக� எ.2 வா0� பல நி2வன=கைள நட"தி
Hகேபாக"தி� வா0� ‘ம6ற� �லிகைள’ மைற5,� தி டமாகேவ ப�கிற�

/தலி� என5," ெத*+தவைரெசா�ல�ப ட நா.,ேபா;� மி,+த
வ;� ெதாழி�பா��பவ�க�. அவ�க� �லிக�5, /.னாேலேய பண"ேதைவ
இ�லாத நிைலயிலி;5கலா� எ.ேற எ8Qகி.ேற.. 

அவரவ�களி. ம6ைறய தவ2கைள H :யி;+தா� நா. இ=, 

தைலயி :;5கமா ேட.. இ� – ெபா;ளாதார5 ,6ற-சா � ெவ2�
,ணவிய�சா�+� தா5,வ� ம �ேம. (ஊhயசயஉவநச யளளயளளi

இதனா� பயனி�ைல. ஆ5கW�வமான விம�சன=கைள அவ�க�ேம�
ைவ5கலா�. அத6, நிைறய இடமி;5கிற�. Hேத$. இைத- ெச3C=க�
/தலி�. 

இல=ைக அரசிட� காHேவ8:- ெசய6ப�வபவ�க� பல� இ;5கிறா�க�
�லிகளி. காசி� இ.2 Hகேபாக வா(5ைகயி� பல� இ;5கிறா�க�
ம ைடேபா டவ�க�, ேபாைத�ெபா;� கட"தியவ�க�, ஆ கட"தியவ�க�
பல� உ8�. ெகா�ைள5?டாரமாக5 ேகாயி� நட"�பவ�க�� இ;5கிறா�க�
Hேத$. அவ�கைள�ப6றி எ0�=க�. 

கனடாவி� இ;5,� என5, ெத*+தவைர

1.உ;"திர,மார. ஓ� வ5கீ�. இ+த நா�களி� வ5கீ� ெதாழிலி. வ;மான�
ெசா�லி" ெத*ய ேவ8:தி�ைல. இவ� அெம*5க வாசி. 

2.கவிஞ� ேசர. எ.பவ� த6ேபா� ஓ� ப�கைல5கழக வி*$ைரயாள�
இல=ைகயி� இ+த� பணியி� இ;�பவ;5, இல=ைகயி� ஒ; ல ச�
வ;�. கனடாவி� எ.ன எ.பைத கண5,�ேபா�=க�.

3. சா� சிவதாச. எ.பவ� ஓ� வ D� வி6பைன /கவ�. ஓ� நி2வன"ைத
நட"�வபவ� இவ;5, ஒ; வ D� வி6றா� அத. 2.5 வ Dத� சராச*யாக
வ;�. கனடாவி� 3 அைறெகா8ட ஓ� வ D :. விைல எ.ன எ.பைத
பா;=க�. அ�ல� விசா*"�� பா;=க�. ேம�� வ D ைட- ெசா+தமா5,வத6,
தமிழ�க�5,�ள ெவறியா�வ"ைதC� NH�"� ேயாசிC=க�. மீதி ெத*யவ;�
ேம�� அ8ைம5கால� வைரயி�� இவ� ஓ� எ+திரவியலாளராக�
இ;+� ஓ3$ெப6றவ�. 

4. ெபா. பாலராச.. (ெபா. எ.2 அ.பாக5 ,றி�பி டப:யா� இ+த
ெந;=கியவ� ேபால"தா. இ;5கிறா�.) ெபா. பாலராச. எ.பவ� த6ேபா�
நா�கட+ைத ம5க� அைவயி. அைவ /த�வராக ேத�வாகியி;�பவ�
ெதாமழி� g பபவிலாள�. கணினி ெதாட�பான ேமலா�ைக� பணியி�
இ;5கிறா�. ,ைற+த� 80 ஆயிர� /த� 1ல ச"� 50 வைர அவ;5,
வரலா�. 
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வாத�

canadatamilboy

thurai

அைவ தவிர இவ�களி. மைனவி ம5க�� உைழ�பவ�களதாேன!

Hேத$. ேபா.றவ�க� ெச3C� எ0"�- சா62த�க� சிலேவைளகளி�
ந�லைதேய ெச3கி.றன. 

Hேத$. ேபா.றவ�க� ெம�வாக ‘க�ள�’�லிக�5, அ�ல� 

‘ெகா�ைள�’�லிக�5, சா�பானைத க;"ைத எ0�வதாகேவ ப�கிற�

—- 

உ"தம�களா எ.ற ேக�வி5, பதி� ெசா�ல இயலா�.உ"தம� எ.பத.
என5, �*யாததா�. 

—- 

நா�கட+த அரH ப6றிய க;"தி� என5, பலவாறான மா2ப ட க;"�5க�
உ�ளன. அைத ஆத*"�� பிர-சார� ெச3வதாக$� எ�5கேவ8டா�

கனடாவி� இ;5கிேற.. இ=கி;�பவ�க� சிலைர� ப6றி ஒ;வ� ெபா3�
எ0�கிறா�. அதனா� உலக� ம0�� இ;+� வாசி5க� பல;5,� 

ெத*ய �� எ.2 இைத எ0�கிேற.. ம6ற�ப: இ+த விவாத"தி�
நிைல இ�ைல. இ+த விவாத எ�ைல5,�ள� நா. இ�ைல.

Posted on 06/04/2010 at 3:48 pm 

க�ள ம ைடேபா டவ�க�, ேபாைத�ெபா;� கட"தியவ�க�
ஆ கட"தியவ�க�, ெகா�ைள5?டாரமாக5 ேகாயி�
நட"�பவ�க� ேபா.றவ�கைள வழிநட"திய ப5கா 

ேபா5கி*கக�, ப-ேசா+திக� எ.பவ�களி� (உ;"திர,மார.
சா� சிவதாச./ கவிஞ� ேசர./ ஏேதாெவா; ெபா.) 

இவ�க�+தா. எ.பதி� எ+த ச+ேதக/மி�ைல.ேகா ைட5,
உ���,ெவ�ேயC� இ;5கிறா�க� எ.பைத� ெபா2"தத�ல
�னித�.இவ�க� வட� பி:"தவ�க�,ப=காளிக�,ேபரழிவி.
பிதாமக�க�.

Posted on 06/05/2010 at 7:52 am 

உ=க�5, இனிெயா;வி�தா. இ�மாதி*
இட"தி�தா. இட�கிைட5,�

Posted on 06/05/2010 at 8:45 am

ஏமா62கார�களி6,
கட+த அரசி� 

சி�மாசன�. 

ஈழ"தமிழ�க�6,
/�ளிவா35கா�.. 

இதைன5?2� 

எ=களி6,

இனிெயா;. இ�வைர
ஈழ"தி�நட+த� 
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Thuyavan

Thuyavan

sudaevon

வி�தைல�ேபாரா டம��
பய=கரவா"ேம 

எ.ப"6, 

இனிெயா;$� 

சா சியாகி.ற� 

இ.ன/� 

�*யவி�ைலயா?

�ைர

Posted on 06/05/2010 at 7:54 am 

க�ள ம ைடேபா டவ�க�இ 

ேபாைத�ெபா;� கட"தியவ�க�இ
ஆ கட"தியவ�க�இ 

ெகா�ைள5?டாரமாக5 ேகாயி� 

நட"�பவ�க� ேபா.றவ�கைள 

வழிநட"திய ப5கா ேபா5கி*கக�இ
ப-ேசா+திக� எ.பவ�களி� ெபா3�ேப*�
எ0�� நD=க�� அைத ஆத*5,�
இனிெயா;$� இ+த மேனாநிைலC�தா.
ேச;� எ.பைத ம25கிறD�க�?

Posted on 05/30/2010 at 7:36 am 

I strongly agree with Naaku and Suresh comment. thanks

Posted on 05/30/2010 at 7:52 am 

Dear Sudaevoun

please note last 20 years we did not lost any land or fundamental right’s because of LTTE 

now SL goverment start doing this because no LTTE

Posted on 05/30/2010 at 12:10 pm 

ஒ; தமிழைன சி=கள இராQவ� ெகா�வைத ஒ; சி=களவ. (இராQவசி�பா3) பட�ப:"�
உலக"�5, கா :னா.. சி=களவ�களி� மனித ேநய/�ளவ�க�� இ;5கிறா�க�
ஒ; எ�"�5கா �. ஒ; தமிழனாவ� �லிகளா� சிைறபி:5க�ப � ஈவிர5கமி.றி 
சி"திரவைதெச3� ெகாைல ெச3ய�ப ட ச�பவ=கைள ெசா�வத6, /.வ;வானா
சா சியாவ� இ;5கா? இ;5கிற சா சிகளாவ� /.வ;வா�களா? ேகவல� ேகவல�
ெசா�வ� மகாேகவல�!
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ந�கீர�

Vasanthan

Posted on 05/30/2010 at 2:25 pm 

Why not? 

even in the final war there was a Youtube clip where LTTE mowed down a truck full of injured 

soldiers (looks like that truck got into a trap or came wrongway) 

but the difference is we used that clip to show ltte was winning :) :) and it is a good lesson for 

invaders…this and that

Posted on 06/03/2010 at 4:30 am 

//ேகவல� ேகவல� தமிழ. எ.2 ெசா�வ� மகாேகவல�!// 

ச*தா.…. 

தமிழ� எ.2 ெசா�லலா�. 

விள=கினா- ச*தா..

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

யா� அைனவ;� கனடாதமி(ேபாயி. க;"�கைள ஆத*�பேதா� அத. யதா�"தமான
த.ைமகைளC� �*+� ெகா8� இனிC� ஏமாளிகளாேபாகாம� மி5க யா5கிரைதCட.
�ய� நD5க ஒ.றாக பா�ப�ேவா�! கனடாதமி(ேபாயி.,உ=க�5, ெத*+த இ.@�
இனிெயா; இைணய"தி6, ெவளி5ெகா8� வ;மா2 தா(ைமCட. கனடா வா( அ�பாவிதமி(
ம5க� சா�பாக ேக �ெகா�கிேற..

Posted on 06/03/2010 at 10:33 pm 

ஐய� அவ�கேள உ=க�ைடய 17 வ� ெதாட*� ஊ�மிளாவி. இற�� ச�ப+தமாக நD=க�
ச+ேதக� உ�ள�. சாதாரணமாக ஒ; இைளஞ� ?ட �லி இய5க"தி� இைணய பய+தி;+த
அ5கால"தி� ெகா0�பி� உ"திேயாக� பா�"� வ+த ஊ�மிளா �ணி-ச�ட. �லி இய5க"தி�
இைண+� ெசய�ப ட /தலாவ� ெப8 ேபாராளியாவா�. 

�லி இய5க"தா� ேம6ெகா�ள�ப ட நடவ:5ைககைள /த� /ைறயாக உ*ைம ேகா*
�8� பிரHர"ைத த ட-H இய+திர"தி� த ட-H ெச3� ெவளியி ட உதவிய� ஊ�மிளாவி.
ப=களி�� ,றி�பிடத5க�. 

இல=ைக ெபாTசாரா� ஊ�மிளா ேதட�ப ட ேபா� உ=க�ட. ேதாணிேயறி இ+தியா$5,
/த� ெப8 ேபாராளிC� அவேர. அவ$ைடய மரண"ைத ச�வசாதாரணமாக எ0திய�ட.
மரண"தி� ேவ2ப ட க;"�5க�� நிலவியதாக$� எ0திC�ள D�க�. 

83 களி� ஜேரா�பிய நா� ஒ.றி� ேசா  பாலாைவ ச+தி"� உைரயா:வ�களி� நா@�
வைகயி� இைத எ0�கிேற. �லி இய5க"தி. ஆர�பக ட ெசய6பா�கைள ப6றி அவ;ட.
கல+�ைரயாடலி. ேபா� பிரபாகரைன இQவி� ச+தியி� ைவ"� இ.<ெப5ட� ச8/கதாசனா�
க :�பி:"� இ0"� ெச�ல /6ப ட ேபா� தா. ச8/கநாதைன H � எ�ப: பிரபாகரைன
கா�பா6றிய� உ பட ஊ�மிளாவி. இற�ைபப6றி ?றியேபா� ஊ�மிளா க�� Hகயனீ/6றி;+த
ேபா� அவ$5, எ+தவித ம;+�வ உதவிC� ெச3யவிடாம� பிரபாகரனா� த�5க�ப டதா�
ஊ�மிளா இற5க ேந�+ததாக$� ?றியி;+தா� இFவிடய� உ=க�5, ெத*யாம� இ;�பத6,
ச+த��ப� இ�ைல இைத�ப6றிய உ8ைமைய எ0�வ D�க� என எதி�பா�கிேறா�.

வச+த.
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