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ம�திய'( உ��பின!க� நா�வ+ 

இ�ேபா� இல,ைகயி� தா- இ+.கிேறா. 

ேகா�டாவிலி� பிரபாகர- எ-ைன0 

ச&தி�த ம�நாேள நா நா�வ+ இ-2 

சில+ட- மா,'ள 3காமி4'0 

ெச�கிேறா. பிரபாகர- இ�ேபா� எ-னிட 

ச%யாக� ேப7வதி�ைல. நா,க� பல தடைவ 

ம�திய'( ஒ-� 9ட�கைள 

நட��கிேறா.

இ� வைரயி� ம�திய '(. 9�ட,க� 

எம� அ��த க�ட நடவ;.ைகக� 'றி�� 

ஆரா=வத4காகேவ நட�த�ப�. 3த� 

தடைவயாக நம� வழி3ைற தவறான� 

எ-� க+��. 'றி�� விவாதி�பத4காக 

ஒ+ இ�.கமான >ழலி� ஒ-�9ட� நைட 

ெப�கிற�. யா! 3க�தி? 

மகி#0சியி�ைல. எேதா ஒ-ைற 

இழ&�வி�ட� ேபா-ற ேசாகமான 

உைரயாட�க� இடெப4றன.

ஒ@ெவா+ தடைவA நா- 3-ைவ�த 

3- ெமாழி�க� 'றி�ேத ேப7கிேறா. 

'றி�பாக ம�திய '( கைல.க��ப�� ெசய4'( ஒ-றிட இய.க�தி- நி!வாக 

ஒ�பைட.க�பட ேவ�� எ-பைத உ�தியாக வாதட ேவ�;ய ேதைவ எ(கிற�. பி-ன! 

இராBவ நடவ;.ைககைள த4காலிகமாக நி��தி ம.க� அைம��கைள உ+வா.க ேவ�� 

எ-ப�, ேதட�ப�கி-ற உ��பின!க� அைனவ+ மா!.சிய. க�வி க4�.ெகா�வத4காக 

தமி# நா�;4'0 ெச�ல ேவ�� எ-பைதA, அரசிய� ப�தி%ைக ஒ-ைற ெவளியிட 

ேவ�� எ-பைதA ம�திய '(வி�, நC�ட விவாத,களி- பி-ன! பிரபாகரனி- 

உட-பா��ட- 3;ெவ�.கிேறா.

பிரபாகர- 3(மன�ட2 ேகா%.ைககD.' உட-படவி�ைல. ஆரப�திலி+&� 

பிரபாகரேனா� 3(ைமயாக ஒ��ைழ�த எ-மீ� பிரபாகர- ெவ��பைட&தி+&த� ேபால� 

ெத-ப�ட�. என.'� பி-� எேமா� ம�திய '(விலி+&த நாகராஜா� என� 

ேகா%.ைககD.காக. 'ர�ெகா�.கிறா!. இைவெய�லா பிரபாகரைன ேம? அதி!��தி.' 

உ�ளா.'கி-ற� 

இ@வாறான ெவ���ண!�ட2 ெவ�ைமAட2 தா- ெசய4'( நியமன. 9�ட 

நட�த�ப�வதாக� தC!மானி.க�ப�கிற�.

Thursday 8th July
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பதிேன( வயதி� இராBவ சா!&த நடவ;.ைககளி� ெவ4றிெப4றி+&த பிரபாகர- Hய 

இராBவ நடவ;.ைகக� ம�� தா- ெவ4றி.கான ஒேர வழி எ-பைத உ�தியாக 

நபியி+&தா!.அதைன விம!சி.கி-ற யா+ ேபாரா�ட�ைத. சிைதவைடய0 

ெச=வதாக எ�ணினா!. நC�ட விவாத,க�, க+��� ப%மாற�க� ஊடாக 

தவி!.கவியாம� எம� ேகா%.ைககD.' ஒ��ைழ.கிறா!.

ெசய4'(ைவ உ+வா.'வத4கான ஏ4பா�கைள உடன;யாகேவ 

ஆரபி��வி�ேடா. அ�� உ��பின!க� அைனவைரA அைழ�� 

ெசய4'( ஒ-ைற ஒ+ மனதான நியமன அ;�பைடயி� உ+வா.'வ� எ-� 

3;� ெச=கிேறா. யா#�பாண மாவ�டேம ச&தி�பி4' வசதியானதாக 

அைமA எ-ற அ;�பைடயி� அ,' எம� ெசய4'(ைவ உ+வா.'வத4கான 

9�ட�ைத ஒ(,' ெச=வதாக 3;ெவ�.கிேறா.

நC!ேவலியி� வா=கா4தரைவ எ-ற இட�தி� எம� ஆதரவாள!க� �திய உ��பின!க� 

ேபா-ேறா!, அ,'�ள ஒ+ ைமதான�தி� கி%கக� விைளயா�வதாக� அேத ேவைள அத4' 

அ+கி� நா,க� ெசய4'(ைவ உ+வா.'வத4கான 9�ட நட��வதாக� 

தC!மானி.கிேறா.

எம.' ஆதர� வழ,கியவ!க�, ெதாட!பாள!க�, �திய உ��பின!க� ேபா-ேறா! அ,' 

கி%.ெக� விைளயாட ஆரபி��வி�டன!.உளவாளிகD காவ� �ைறயின+ 7த&திரமாக 

நடமா;ய அ&த. கால�தி� யா+ ச&ேதக� படாம� இ+�பத4காகேவ ���பா�ட�ைத ஏ4பா� 

ெச=தி+&ேதா. ம��ற�தி� அேத ைமதான�தி- பி- ப'தியி� நா,க� தமிழCழ வி�தைல� 

�லிகளி- �திய ெசய4 '(ைவ உ+வா.'வத4கான 9�ட�ைத ஏ4பா� ெச=ேதா.

ெவ=யி� 7�ெட%��.ெகா�;+&த�. ஈழ� தமி#�ேப7 ம.களி- நாளா&த வா#வி� 3.கிய 

ப,காகிவிட� ேபாகி-ற வி�தைல இய.க ஒ-றி- 

வரலா4றி� தி+ப� ��ளியா= வா=.கா� தரைவ 

மாறிவிட� ேபாகி-ற� எ-பைத அறியாம� சில 

வேயாதிப!க� ���பா�ட�ைத இரசி�தப; நட&� 

ெச-றா!க�. அவசர அவசரமாக ைச.கிளி� ெச-ற 

மனித!கD.'. 9ட நா ஒ-� 9;யி+�ப� 

அவ!களி- எதி!கால�ைத. 'றி��� ேப7வத4காக� 

தா- எ-பைத அறி&தி+.க நியாயமி�ைல.

ம�திய '( உ��பின!களான எேமா�,சா&த-, 

7&தர, மேனா, மா�ைதயா, 'மர�பா, ந&த-, 'மண- 

மாதி,ராகவ- ேபா-ற உ�ளி�ட அைனவ+ அ,' 

சKக த&தி+&தன!.

ப�ைணக�, 3காக�, 'றி�பிட� த.கள� பண, கணிசமான ெதாட!�க�, உ��பின!க� 

எ-� அ@ேவைளயி� ேகா���. கா�ட�த.க இராBவ அணியாக வள!&தி+&த தமிழCழ 

வி�தைல� �லிக� அரசிய� மா4ற ஒ-றி4' உ�ளாவைத� சில உ��பின!க� ஆ!வ��ட- 

அவதானி�தன!. சில+.' அனாவசியமான '�.கீடாக� ெத%&தி+.'. எ� எ@வாறாயி2 

M� க+��.க� ேமாதின.

வா.' அ;�பைடயி� அ-றி ஒ+ மனதான நியமன அ;�பைடயிேலேய ெசய4'(ைவ� ெத%� 

ெச=ய 3;ெவ�.க�ப�ட�. நப!க� 'றி�� நC�ட விவாத,க� ஏ4ப�கிற�. ெசய4'( 

உ��பின!க� ம.க� ம�தியி� ெச-� ெவ'ஜன ேவைலகைள 3-ென�' திறைம 

வா=&தவ!களாக அைமய ேவ�� எ-பைத நா 3-னேம தC!மானி�தி+&ேதா. ச�ட�தி- 

வர�கD.'� '4றவாளிகளாக. காண�படாதவ!க�, ேதட�படாதவ!க� ேபா-ேறாைர 

ெசய4'(வி� இைண��. ெகா�வத4காக� பிேர%.கிேறா. பல%- ெபய!க� 3- 

ெமாழியப�கி-றன. பிரேதச,கD.' பிரதிநிதிக� ேபா-ற அைம��.க� ேவ�� எ-ற 

க+�� 3-ைவ.க�ப�கிற�. ெசய4'( ப-3க� த-ைம ெகா�டதாக அைமய ேவ�� 

எ-ற ேநா.க அைனவ+.' இ+&த�. ம�ட.க��ைப0 ேச!&த டானிய� ம�ட.கள�பி4' 

ஒ+ பிரதிநிதி�வ வழ,க�பட ேவ�� எ-ற அ;�பைடயி� நியமி.க�ப�கிறா!.

அேத ேபா� தி+ேகாணைல� பிரதிநிதி�வ�தி4காக ஆசீ! நியமி.க�ப�கிறா!. இவ!க� தவிர, 

சா&த-, அ-ட- சிவ'மார-, 'மண- ஆகிேயா! ெசய4'(வி4'� ெத%வாகின!.

ெசய4'(வி4'� ெத%வான சில! இ-ன3 பா�கா�ப4ற >ழலிேலேய வா#வதா� இவ!க� 

'றி�த ேவ� விபர,கைள இ0ச&த!�ப�தி� ெவளியி�வ� ெபா+�தமானதாக. க+தவி�ைல.
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பிரபாகர- இ�லாத தைலைம ஒ-� 3த� தடைவயாக வி�தைல� �லிகைள வழி நட�� 

நிைல உ+வாகிற�. அைனவ+ �திய நபிைகAடேனேய இ&த� ெத%விைன ேம4ெகா�ேடா. 

மிக நC�ட ேநர�ைத ெசய4'( உ��பின!கைள� ெத%� ெச=வதிேலேய ெசலவழி�� 

3;�தி+&ேதா. ���பா�ட பாதி ேநர�ைத. கட&� உ4சாகமாக நட&� ெகா�;+&த�. 

>%ய- 9ட உ0சிைய. கட&� ச4�. கீேழ இற,கியி+&த� நிழ?.கான நபி.ைகைய த&த�.

ெசய4'( உ+வாகிவி�ட�. இனி நா எைம ம.கD.' அறி3க�ப�� Nைள வாயிலாக 

சOசிைக ஒ-ைற ெவளியிட ேவ�� எ-� 3;ெவ��தி+&ேதா. நா- 3-ைவ�த 

3-ெமாழி�களி? சOசிைக அ�ல� ப�தி%ைக 'றி��. 'றி�பிட�ப;+&த�. ெசய4'( 

உ+வா.க�தி- பி-ன! ப�தி%ைக ெவளியி�வ� 'றி�� அைனவ+ �திய உ4சாக��ட- 

ேபசி.ெகா�கிேறா. ப�தி%ைகயி- ெபய! “உண!�” எ-� ஏற�தாள ஒ+ மனதாக 

3;ெவ�.க�ப�கிற�.

அேத ேவைள ேதட�ப�கிறவ!க� அைனவ+ இ&தியா ெச-� அ,' மா!.சிய. க�விையA 

பயி4சிையA ேம4ெகா�வ� எ-� தC!மானி.க�ப�கிற�.

ம�திய '(விலி+&த நாகராஜா, நா-, பிரபாகர-,ம4� ராகவ-, ெச�ல.கிளி ஆகிய 

அைனவ+ேம அரசிய4 க�வி.காக தமி# நா� ெச�வதாக� தC!மானி.க�ப�கிற�.

9�ட 3;வைட&� அைனவ+ ப�ைணகD.' இ+�பிட,கD.' ெச�கி-றன!. 

ெசய4'( ெத%வாகிய இர�டாவ� நா� நா- என� சேகாத% வ C�;4'0 ெச-� ஒ+ நா� 

ஓ=ெவ���வி�� இ&தியாவி4'0 ெச�வ� 'றி�� தகவ� ெத%வி��வி�� வரலா என 

எ�ணிேன-. அைனவ%ட3 விைடெப4�.ெகா�� அ,' ெச-� ஒ+ நா� த,கியி+&� 

வி�� ம�ப; வ+ ேபா� நிைலைம தைல கீழாக மாறியி+&த�.

ெசய4'( ெத%வான பி-ன! கலாபதி மேனா மாQட+ட2 பிரபாக2ட ேபசியி+.கிறா!.

மேனாமாQட%ட ேபசிய கலாபதி இ� ெவ�மேன பிரபாகரனி4' எதிரான 

கா#��ண!ைவ� தC!��.ெகா�வத4கான ெசய4பாேட தவிர, ம.க� 

அைம��கைள உ+வா.கி �திய திைசவழியி� ேபாரா�ட�ைத 

3-ென��பத4கான ெசய4'( அ�ல எ-� 9றி+.கிறா!. 

பிரபாகரனிட ேபசிய கலாபதி இ&த0 ெசய4'( எ�லா பிரபாகரைன 

ெவளிேய4�வத4கான சதி�ட எ-� இைத அ2மதி.க. 9டா� 

எ-� 9றியி+.கிறா!.

இேத ேவைள ந&த2.' மேனா மாQட+.' இைடேயயான விவாத 

ம�ப; எ(&த ேவைளயி� நா,க� நிைன�தைத0 சாதி��வி�ேடா 

இ�ேபா� பிரபாகர- ெவள Cேயற�ப ��வி�டா! என மேனா மாQட%ட 

9றியி+.கிறா!.

இத4' 3-பாக, ம�திய '(வி� நா,க� விவாத நட�த நா�கைள0 ெசலவி��. 

ெகா�;+&த ேவைளகளி� பிரபாகர2.' எதிரான தனி�ப�ட விம!சன,கைள0 7&தர 

ேபா-ேறா! ப�ைணகளி� இ+&த ஏைனய உ��பின!கDட- மிக� ெவளி�பைடயாகேவ 

பகி!&� ெகா�டன!.

இைவ அைன�� ஒ+,' ேசர, ெசய4'( எ-பேத பிரபாகரைன அ-னிய�ப���வத4கான 

சதி�தி�ட எ-ற ஒ+ சில%- க+��.க� உ�ளர,கி4' வ+கிற�.

இ@வா� ெசய4'(வி4' எதிரான அபி�பிராய 'றி�த சில உ��பின!களிைடேய 

விவாதி.க�ப�கிற�. இத- விைளவாக 7&தர தைலைமயி� ஒ+ '(� பிரபாகர2.' 

ஆதரவாக ஒ+ '(� உ+வாகிற�. நா- என� சேகாத% வ C�;லி+&� தி+பி வ&த 

ேவைளயி� 7&தர '(� பிரபாகர- '(� தம.'� ெத%&த ஆAத,கைள. 

ைகயக�ப��� 3ய4சியி� ஈ�ப�;+&தன!. ஒ+ ப'தியின! மற�ப'தியினைர0 ச&தி�தா� 

ெகாைல ெச=�வி�கி-ற ேகார இர�� ப'தியின%ட3 காண�ப�ட�.

பிரபாகர- '(வின! யா#�பாண� ப'தியிலி+&த ஆAத,கைளA 7&தர '(வின! 

3�ைதய-க��� ப'தியிலி+&த ஆAத,கைளA ைகயக�ப��தியி+&தன!. பிரபாகர- தன.'� 

ெத%&த ப�ைணகளி� ெச-� தன� அ2மதியி-றி ஆAத,கைள யா+.' 

ெகா�.கேவ�டா என உ�தரவி�;+.கிறா!. இைதயறி&த ெச�ல.கிளி 7&தர�திட பிரபாகர- 

ஆAத,கைள. ைக�ப4றி அவ!கைள. ெகாைலெச=ய� தி�டமி�வதாக நட&தவ4ைற 

மிைக�ப��தி. 9றியி+.கிறா!. இத- விைளவாக 7&தர '(வின! 3�தய-க��� ப'தியி� 

இ+&த ஆAத,கைள. ைக�ப4றி அ,' பிரபாகர- '(வின! வ&தா� தி+�பி� தா.'த� நட�த 
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ேவ�� எ-ற 3;�ட- இ+&தன!. அைனவைரA விர.திA ெவ��� ெவ�ைமA 

ஆ�ெகா�;+&த�.

3-ன! பிரபாகரனி- ச!வாதிகார�தி4' எதிராக ம��ம-றி ஒ+ ம.க� அைம�ைப உ+வா.க 

ேவ�� எ-ற க+��ைத ஆத%�தவ+ ஏ4கனேவ இட� அரசியலி� 'றி�தள� ஆ4ற� 

ெப4றவ+மான மேனா மாQட! பிரபாகர- சா!� நிைல எ��தி+&த� பலைர விர.தி.' 

உ�ளா.கியி+&த�. அவ! தா- எம.' எ�லா வாசி��� பழ.க�ைத உ+வா.கியவ!களி� 

3த-ைமயானவ!. இவ%- இ&த� திR! 3;� இ-ைற.' வைர.' எ-னா� ம��ம�ல 

பலரா? �%&� ெகா�ள 3;யாத �திராகேவ உ�ள�.

மேனாவி- திR! மா4ற�தி4'. காரண எ-ன? ந&த2.' மேனாவி4' ெதாட!0சியாக 

நிலவிவ&த 3ர�பாடா, 7&தர அரசியைல அ-றி� பிரபாகரைன 3த-ைம�ப��தி 
3-ென��த தனிநப! தா.'த�களா எ-� பல வினா.க� என� வா#நா� 3(வ� 

விைடயி-றிேய ெதா.'நி4கி-ற�.

மேனா மாQடைர� ெதாட!&ேத மா�ைதயா� பிரபாகரனி- ப.க�ைத நியாய�ப��த 

ஆரபி�தன!.

நா- 3தலி� 3�ைதய-க��� ப�ைணைய ேநா.கி0 ெச�கிேற-. ம.க� அைம��கSடாக 

ஆAத� ேபாரா�ட�ைத உ+வா'கி-ற அரசிய� வழி3ைறைய� ேத!&ெத���. ெகா�டவ!க� 

எ-� 9�கி-ற 7&தர '(வின%ட3 9ட ஆAத,கD.காக0 ச�ைட ேபா��.ெகா�கி-ற 

'(வாத� ேபா.ைக. காண.9;யதாக இ+&த�.

ம.க� சா!&த அரசிய� வழி3ைற எ-ப� மிக. க;னமான ஆனா� ஒேர சா�தியமான வழி3ைற 

எ-பைத உலக�தி� ெவ4றிெப4ற ேபாரா�ட,க� எ�லா ஒ+ 3ைற இ+3ைற அ�ல 

ஒ@ெவா+ தடைவA தC!.கமான அ2பவ,கைள எ3-னா� வி��0 ெச-றி+.கி-றன. பல 

ஆயிர வ+ட,க� சKக�தி- அ(.'� பட!&த சி&தைன 3ைற எ ஒ@ெவா+வைரA 

ஆ�ெகா�வ� உ�ைமதா-. ஆனா� அைவ 3-னிைல�ப��த�ப� ேபா� தா- அழி�க� 

நிைற&த 3;�கைள ேநா.கி வழிநட�த�ப�கிேறா.

7&தர '(வின%ட ஆAத,கD.காக0 ச�ைட ேபா��.ெகா�வ� 

தவ� என விவாதி.கிேற-. பல! உட-ப�கிறா!க�.7&தர 

ஆAத,கைள ைவ�தி+.க ேவ�� எ-ற தன� நியாய�ைத0 

ெசா�கிறா!.நாகராஜா,சா&த-,'மண-,ந&த- ேபா-ேறா+ 

ஆAத,க� உடன; அவசியமி�ைல நம� உடன; ேவைல ம.க� 

அைம�ைப உ+வா.'வேத எ-� எ-2ட- ேச!&� உ�தியாக 

வாதி�கி-றன!.

3தலி� 7&தர இத4' உட-படவி�ைல. ஒ+ வைகயி� 

தவி!கவியலாத நிைலயி?, பல உ��பின!களி- உ&�த?.' உ�ளான நிைலயி? 

ஆAத,கைள ஒ�பைட�பத4' 7&தர��டனி+&த அைன�� உ��பின!கD உட-ப�கிேறா.

இ�ேபா� பிரபாகர- '(ைவ0 சா!&த எைம 3(ைமயான எதி%யாக. கண.கிடாத ஒ+வைர� 

ெத%� ெச=� ஆAத,கைள ஒ�பைட�பதாக� தC!மானி.கிேறா.

பிள� ஏ4ப�ட ேவைளயி� பிரபாகர- '(ேவா� இைண&� ெகா�டவ!களி� ராகவ2 

ஒ+வ!. ராகவ2ட- பைக3ர�பாட4� உைரயாட. 9;ய >ழ� ஒ-� இ+&த�.

ஆக, நா- ராகவைன அைழ�� அவTடாக ஆAத,க�, ஏைனய உ%��.க�, எOசியி+&த பண 

ேபா-ற அைன�ைதAேம பிரபாகர- சா!&த '(விட ஒ�பைட.க ேவ�� எ-� 

ேகா+கி-ேற-. 7&தர�தி- சலி�பான பதி?.' ம�தியி� எ�ேலா+ ஒேர 3;வாக இதைன 

ஏ4�.ெகா�கிேறா.

இ�	
 வ�
..

'றி��: ேமலதிக ஆவண,கDட- அ07 Mலாக ெவளிவரவரவி+.' இ� ெதாட!,இ-2 சில 

பதி�களி- பி-ன! 3;��. அ&த. கால ெவளி.'� க��ைரயாள! ஐய%- ேந!காண� 

ஒ-ைற ெவளியிட ஆேலாசி���ேளா. இ&த ேந!காணலி- ஒ+ ப'தி இனிெயா+வி? சில 

நா�களி� பதிய�ப�. இனிெயா+ வாசக!க�, ஆ!வல!க�, பைட�பாளிக� இ&த 

ேந!காண?.கான வினா.கைள இ,ேக பி-U�டமாக� பதிவிடலா.

�ைனயைவ…
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Posted on 06/17/2010 at 1:43 am 

���பா�ட அ4�தமான ேத!�. 

“11 ஆயிர 3�டா�க� ேவ;.ைக பா!.க 11 3�டா�க� ஆ�வ�” 

“…………..ஒ@ெவா+ தடைவA நா- 3-ைவ�த 3- ெமாழி�க� 'றி�ேத 

ேப7கிேறா…….” உ,க� ெநறி�ப��தலி� ஆ�ட ந-றாக கைளக�;யேதா? 

ம.கைள ���பா�ட ப&தாக அ-ேற 3;� ெச=�வி�R!களா? 3�ளிவா=காலி� 

இடெப4ற இ�தி ஆ�ட�ைத அ-ைறய நாயக!க� யாராவ� 

ெநறி�ப��தினா!களா?

Reply

Posted on 06/19/2010 at 1:08 pm 

Is there any sense in your comment? ..He is just telling what was happened in 

earlier days. …not trying to justify anything.

Reply

Posted on 06/17/2010 at 2:05 am 

Iyar!

I have couple of questions. 1) Since you and Nagarajah were in same thinking group how come both 

of you started different movements. (NLFT & Peravai) 2) How come Kumarapa & Anton were joined 

Pirab later on.

Reply

Posted on 06/17/2010 at 4:11 am 

ஐயேர 20 பாக��.'0 ெச�ல 3-ன! சில விடய,கைள� ெதளி�ப���வ C!களா? 

�ைரய�பா ெகாைல தமிழ! வி�தைல. 9�டணி உ��பின!க� எவ+ைடய� 

அறி���தலி- ப; ேம4ெகா�ள�ப�டதா அ�ல� பிரபா '(வின! தனி�� 

ேம4ெகா�டதா? (அ. ெகாைலயி-பி- எ.பி. ேயாேகQவர- வ C�;4'0 ெச-ற) 

பிரபாகர2.' தா- ேதன C! ெகா��ததாக� அதனா� த-ைன� �லிக� ஏ� 

ெச=யமா�டா!கெள-� ெகா�ல�ப�ட 3-னா� ேமய! தி+மதி ேயாேகQவர- 

9றிய� இ�'றி&த ேக�விைய� ேதா4�வி.கிற�. வரலா4�0 சபவமான இதி� 
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JAMES 

FRIEDRICH

Thuyavan

நி�டசமான உ�ைம ெவளி�படேவ��. உ,களிட தகவ� இ+&தா� 

தய�ெச=� பதி� ெச=A,க�. �ைரய�பா ெகாைல.' தைலைம தா,கிய� யா!? 

ெச�;.' எ-ன நட&த�?

Reply  

Posted on 06/17/2010 at 8:35 am 

/மேனாவி- திR! மா4ற�தி4'. காரண எ-ன? ந&த2.' மேனாவி4' 

ெதாட!0சியாக நிலவிவ&த 3ர�பாடா, 7&தர அரசியைல அ-றி� பிரபாகரைன 

3த-ைம�ப��தி 3-ென��த தனிநப! தா.'த�களா எ-� பல வினா.க� 

என� வா#நா� 3(வ� விைடயி-றிேய ெதா.'நி4கி-ற�./–தி+.ஐய! 

அவ!க�. 

இத4' இ�தா- விள.க!.– /பல ஆயிர வ+ட,க� சKக�தி- அ(.'� பட!&த 

சி&தைன 3ைற எ ஒ@ெவா+வைரA ஆ�ெகா�வ� உ�ைமதா-. ஆனா� 

அைவ 3-னிைல�ப��த�ப� ேபா� தா- அழி�க� நிைற&த 3;�கைள 

ேநா.கி வழிநட�த�ப�கிேறா./.

பல ஆயிர ஆ��க� ப;&�வி�ட அ(.'கைள அக4ற,அ� இ�ைல எ-� 

ம��பதா� அக4றிவிட 3;யா�!.அைத ஏ4�. ெகா��,”சக மனிதைன,”சKக 

K.' க�ணா;Aட-” அBக ேவ��!.

உலகி- பல ஆAத� ேபாரா�ட,களி�,(பிட� 

காQ�ேரா,ெச'ேவரா,இ&ேதாேனஷியாவி- “ஆ�ேஷ” வி�தைல இய.க�தி- 

தைலவ!க�….) ேபா-ேறா!க�,3தலி�,ச�ட�தி4' �ரபான 

வழ.'களி�,சி.கியி+&தவ!கேள!.அத2ேடேனேய ேபாரா; அவ!க� கைர ேச!&த 

பிற',அ&த வழ.' க� பத.க,களாக மாறின.ஆன� அ,',”பல அயிர 

ஆ��களாக ப;&த அ(.'க� இ�ைல”!.”கா&திய ேதா4ற” ேபா� ேவஷ 

ேபா��,பலவிதமான “ஆபாச ேவைலக� ெச=�.ெகா��”,இைளஞ!கைள உ7�� 

ஏ4றிவி��,அவ!க� வழ.'களி� சி.கிய�ட- அைத ைவ�� 

அவ!கைள,பதவிகD.' வரவிடாம� “'7� ேவைலக�” ெச=�,தா,க� ம��ேம 

“பதவி 7க,கைள அைடய ேவ��” எ-ற 

ந�ெல�ண��ட-??,”வழ.'களிலி+&� ெவளிேயறவிடாம� “ெப�;ஷ” 

எ(;,ேபா��ெகா��பேத இ�தைகய நடவ;.ைகக�!-/ச�ட�தி- வர�கD.'� 

'4றவாளிகளாக. காண�படாதவ!க�, ேதட�படாதவ!க� ேபா-ேறாைர 

ெசய4'(வி� இைண��. ெகா�வத4காக� பிேர%.கிேறா. பல%- ெபய!க� 

3- ெமாழியப�கி-றன. பிரேதச,கD.' பிரதிநிதிக� ேபா-ற அைம��.க� 

ேவ�� எ-ற க+�� 3-ைவ.க�ப�கிற�.பிரபாகர- இ�லாத தைலைம 

ஒ-� 3த� தடைவயாக வி�தைல� �லிகைள வழி நட�� நிைல உ+வாகிற�. 

அைனவ+ �திய நபிைகAடேனேய இ&த� ெத%விைன ேம4ெகா�ேடா. /- 

இைத ஆரா=&தC!களா?

Reply  

Posted on 06/17/2010 at 3:37 pm 

எ-ன பிற�ேபா? அட நC 
ஏ- தமிழ- எ2 ெபயைர 

உ-2ட?. கி�டாேயா? 

உ�ைமயி� நC தமிழேனாடா? 

எ-ன+ைம� தமிழெனனி� 

எ(! பைகவ- உட�ெபாழிA 

ெச&நதியி� ஆ; எ(! 

சிவ&த விழி ெகா�ெடழடா!
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Thuyavan

thamilmaran

வாத


ைகெந�ேவ4 பைட எ,ேக? 

கைண எ,ேக? வி�ெல,ேக? 

ைம ெந�வா- வைரெய(&த 

ேதா� எ,ேக? மறெம,ேக? 

ஐயிர�� திைச ேமாதி 
அக-ற தமி# மா!ெப,ேக?

Reply  

Posted on 06/17/2010 at 3:40 pm 

அOசி� பைகவ! அதி!&� நிைல'ைலய 

ெநOசி� கன�தா,கி நி-றாைன 

ெவOசிைறயி� 

ெபா-னா=� ப(�த �க(.'%யாைன 

எ&நா�யா கா�ேபா இனி?

பா%� தமிழ! பைடெவ�ல� ேபாரா; 

ேபா%� ெகா�ைம ெபா(ெத�லா 

ேந%� 

வி+�பா= மகி#&ேத4ற வ Cர! மைற&தா!! 

ெந+�பா= எ%கிறேத ெநO7!

ஆ4ற� மி'ேப0சா� ஈழ�திேல >ைற. 

கா4ைற எ(�பியவ- க��யி-றா-! 

நா4றிைசA 

ெபா,' தமி#3ழ.க ெச=த கள�தி-ேபா!0 

ச,ைக ெநா�.கியேதா சா�

Reply  

Posted on 06/17/2010 at 8:13 pm 

எ�தைன நாளாயி4X இனிய தமி# ேக�� Hயாவ- ெபா,கி� 

பாA த,க� தமி#. கவிைத எ,க� ெந-சி� எ%மைல 

ஏ4ப���கிற�.இனி தமி#. கவிைத இனிெயா+ தள�தி4' 

இ�� ெப+ைம.

Reply  

Posted on 06/17/2010 at 6:23 pm 

//ப�தி%ைகயி- ெபய! “உண!�” எ-� ஏற�தாள ஒ+ மனதாக 

3;ெவ�.க�ப�கிற�.//

ஏற�தாள

எ-ப� சமனிைலைய ெவளி�ப��� அைட0 ெசா�லாகேவ 

பய-ப��த�ப�.இ,' ம�� ஏ- உண!வ4�,ஒ+ மனதாக 

உபேயாகி.க�ப�ட�?

Reply  

Posted on 06/17/2010 at 9:05 pm 
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lalu

xxx

rammy

ranjini

எ�லா பா!�த பி- ப;�த பி- ேக�டறி&த பி-, எ-2� உதி�த ஒ+ ேக�வி. 
அதாவ� உ%ைம ேக�� ேபாரா�ேவாைர, தனியாராயி2 அ�ல� 

'(.களாயி2 அவ!கைள பய,கரவாதிக� என� அவ!க� ேபாரா�ட,கைள 

பய,கரவாத என� சி�த%.கிறா!க�.

பய,கரவாதி அ�ல� பய,கரவாத இ�லாம� உலக இய,க3;Aமா?

சீனா ஒ+ ேசாசலிசநா�, இ&தியா ஒ+ ';யர7நா�, அெம%.கா ஒ+ சனநாயகநா�.

இல,ைக ஒ+ சனநாயக ேசாசலிச ';யர7நா�. அதனா�தாேனா எ-னேவா உலக 

பய,கரவாத எ-ற ெபய%� இல,ைக.'�ேள ேபான இ&திய2 சீன2 

அெம%.க2 இ-ன3 கி�;.ெகா�ேட இ+.கிறா!க�.

இ&த பய,கரவாத� Yத�ைத.கா�;�தா- அெம%.கா எ�ெண=.காக 

ஈரா.கி.'�ேளA தா��ெபா+D.காக ஆ�கானி�தா2.'�ேளA ேபா= 

நி4கிறா!க�. இ�ப;ெயா+ பய,கரவாத0ெசய� இ�ைலெயனி� ஆ�சியாள!க� 

தா,கேள உ+வா.'வா!க�. உதாரண��.' சமீப�தி� தமி#நா�;� 

�ைகயிரதபாைத தக!�� நாடக.

Can the world survive without terrorism?

Reply

Posted on 06/19/2010 at 7:20 pm 

சீனா ஒ+ ேசாசலிச நாட�ல, இ&தியா ஒ+ ';யர7 நாட�ல, 

அெம%.கா ஒ+ சனநாயக நாட�ல. 

சமகால நட�ைதகேள சா-�

இ� விள,கினா� சனநாயக ேசாசலிச ';யர7 நாட�லாத 

இல,ைகைய ஏ- ஆத%�தா!க� என விள,'.

Reply

Posted on 06/20/2010 at 1:11 am 

இ&� பர&த Y�லகி�, 

3;&தவைர அைனவைரA , 

பைகயா.கி. ெகா��, 

&�ப!கேள இ�லாம�, 

பல �ேராக ெச= �, 

விேராதிகைள வள!��, 

நவ Cன Aக அரசிய� �%யாம�, 

உண!0சிேய 3;வா=, 

�-பிய� வரலா4�� 

பிைழக� ெச=�, 

இன�பலி இ�டனேர!

Reply

Posted on 06/17/2010 at 9:27 pm 
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Ananthan

velavan

வாத


ஐய! அவ!கD.', 

எ@வள� கால நC,க� வி�தைல� �லிக� அைம�பி� ெசயலா4றின C!க�?

உ,கDைடய தி�ட,களி- அ;�பைடயி� ஏ- நC,க� ஒ+ இய.க�ைத 

ஆரபி��0 ெசய4படவி�ைல? அத4கான தைடக� எ�வாகா இ+&தன? 

இ@வள� கால3 ெமளனமாக இ+&தத- காரண எ-ன? இனிேம� தமிழ!க� 

எ-ன ெச=யேவ�� எ-� நC,க� க+�கிறC!க�.? இ@வள� ெதளிவாக� ேப7 

நC,க� தமிழ!களி- எதி! கால�தி4' ஏதாவ� ெச=ய வா=��.க� உ�ளனவா? 

நC,க� இ+.' ஐேரா�பாவி� ெதாட,க�ப�;+.' நா�கட&த தமி# ஈழ�ைத� 

ப4றி எ-ன நிைன.கிறC!க�?

Reply  

Posted on 06/18/2010 at 12:46 am 

Dear Iyer,

I got to know that Kandeepan, the eldest son of A.Amirthalingam was with Pirapakaran when Alfred 

Duraiyappah was murdered. He had given a car drive to them after the assasination. Amir’s driver told 

police that he had erased finger prints from the revolver and took care of it. He spilled the beans when 

tortured by Bastiampillay. Was Kandeepan an active member of LTTE? He was wanted by police and 

escaped to England. Please confirm.

Ananthan

Reply  

Posted on 06/18/2010 at 2:20 am 

It is a great Kavithai of Thuyavan. Thank you for your contribution in the name of the comments to 

Iyar’s article.

Here, Iyar was little smart that is why he handed over the weapons and the money to Prabhakaran. 

Because none of those,except Prabhakaran could lead the group at this point. Those who were 

talking about the central committee and the administrative committee, already lost their aim and then 

they had moved out of track of their journey.I think that Iyar had not been with them for long time. 

Let’s see what he says in his next article.

Reply  

Posted on 06/19/2010 at 12:06 am 

அ=ய%- ம�ப.கமாக……….. இைத� ப;.கலா.

‘ேபாரா�ட� பாைதயி�’ …. �லிகளி- ஆரபகால அறி.ைக
(http://maruaaivu.wordpress.com/)

80களி� �லிகளிலி+&த 93 ேப+.' பிரபா தர�பா� வழ,க�ப�ட ���� 

பிர7ர�திலி+&�….

எம� இய.க�தி� ஒ+ சதி0 ெசய� நைடெப4� 3றிய;.க�ப�டா? ஒ+ சி� 

பாதி�� ஏ4ப�ேட வி�ட�. இைத நC.' 3கமாக எமிய.க� ேதாழ!க� 

அயரா�ைழ.கி-றா!க �.பதவி ஆைச, ெதளிவ4ற அரசிய� ஞான, 

க���பா��.' அைமயாத த-ைம, 3�கி� '�� 3ய4சிக�, இய.க� 

ேதாழ!கைள 'ழ�ப�, தனிமனிதைன0 ச!வாதிகா%யாக. கா�ட�, இய.க 

Page 9 of 29இர�டாக� பிள�� வி�தைல� �லிக� – ஈழ� ேபாரா�ட�...

08/07/2010http://inioru.com/?p=13960

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



நடவ;.ைககைள� பழி�த�, பய,கரவாதிக� என வ!ணி�த� எ-பன சதி0 

ெசய�களி� அைம&தி+&தன. ெதாட!&� பழிவா,க. கா�தி+.'த-ைம, 

ச&ேதக,க�, நபி.ைகயி-ைம, தவறான அB'3ைறயினா� ஏ4ப�ட 

பிைழயான நடவ;.ைகக�, பிைழயான விள.க,களா� ஏ4�ப�ட ெகா&தளி��.க� 

சதி0 ெசயலி- உ0ச.க�டமாக அைம&த�. அைம�� மா4ற எ-பைத 

அ;�பைடயாக. ெகா�� சில கைல��வாதிக�, இய.க�ைத அட.' 

ச&த!�பவாத�ைத ேம4ெகா�டன!. அதாவ� ெவ'சன அைம��ட- 9;ய 

இராBவ�ைத க�;ெய(��வைத, �திய அைம�பாவைத இ&தியாவி� நி-ற 

க%கால2, சதிகார!களா� வ!ணி.க�ப�ட க%காலனி- வி7வாசிகD 

தைடெச=வா!க� எ-ற பிர0சார: இய.க ஆரப கால,களி� இய.க�தி� 

நைடெப4ற கைளெய���.கD.' க%காலேன காரண எ-ற பிர0சார3,இய.க� 

ேதாழ!க� ம�தியி� விசம�தனமாக பர�ப�ப�ட�.

இல,ைக�தCவிேல எம� ப�ைணகD.' �திய அ,க�தவ!கD.' ெபா��பாக 

இ+&த ஐயா, 'மண- ேபா-ற ெபா��பான உ��பின!க� ெபா��ப4ற 3ைறயி� 

தனிநப! தா.'தைல (க%கால-) ெதா���, இய.க�ைத� ப4றிய தவறான 

எ�ண,கைளA வள!�� வ&தன!. இவ!க� க%கால- ேபா-ேறா! 

இ&தியாவிலி+&� வர3-ன! ஓ! சதி.'(ைவ. 9�; �லி அைம�ைப ேச!�� 

அழி��வி��, ம.க� இய.க எ-� 9றி இல,ைக� தCவி� ெப+பா? 

இட�சா%களி- வழியி� சிவ��0சாய. க�சிைய உ+வா.க� தைல�ப�டன!. எம� 

கட&தகால இராBவ நடவ;.ைகக� ேதைவய4ற�, பயன4ற�, இதனா� 

ம.கD.' தCைமேய விைள&த�, ேவ� பயனி�ைல எ-றன!. கட&தகால 

நிக#�க� ப0ைசயான பய,கரவாத எ-� வ!ணி�தன!. எம� '( மா!வியா 

'ப�, கா!ேலாQ ேகாZ; என. 9ற�ப�ட�. ஆனா� இ�ப; 

விம!சி�தவ!கD.' மா!வியா, கா!ேலாQ ேபா-றவ!கைள�ப4றி ெத%யா�. 

�லியைம�� ேதைவயி�ைல என� நா,க� ம.க� அைம�பாக மாறி �லி 
அைம�ைப இ�லம� ெச=� விட ேவ��ெம-� ��பா.கிக� ஏ-? ெவ� 

ம.க� இய.கமாக மாறினா� ம.கேள சமாளி��. ெகா�Dவா!க� எ-� 

9றின!. க%காலனி- வி7வாசிக� என அவ!களா� 9ற�ப�டவ!க� மீ� தனிநப! 

விம!சன காரசாரமாக நட&த�. அ�தைனA அவ!களி- 3�'.'� பி-னா� 

நிக#&த�. இய.க�தி- சில சபவ,கைள ஆ,கா,ேக ெபா�.கிெய��� 

இ0சபவ,களி- வரலா4�� பி-னணிையA >#நிைலகைளA ஆராயேவா, 

3-ென��� ைவ.கேவா ெச=யா� அ0சபவ,க� இய.க� ேதாழ!க� ம�தியி� 

ெவ�மேன H.கி� ேபாட�ப�ட�. இேத அ,க�தவ!கைள. 'ழ�பி அவ!களிைடேய 

ச&ேதக�ைத வள!.க� ெதாட,கிய�. இ0 ெசயலி- ஊேட வ�ெவ�;��ைற வாத 

3-ைவ.க�ப�� வ�ெவ�;��ைற ம.கைளேய இழி&�ைர.' அளவி4' 

பிர0சார ேம4ெகா�ள�ப�ட�. க%கால2 அவ!ேபா-ேறா+ ம.க� ம�தியி� 

இற,கி ேவைல ெச=வைத அ2மதி.க மா�டா!க�என� ; ெவ� இராBவ 

ெவறிபி;�த பய,கரவாத. '(வாகேவ இ+.க வி+�வா!க� என� அ;��. 

9ற�ப�ட�. இய.க�தி- ேபா.ைக விமாசி�தவ!க�, இய.க�தி- 3.கிய 

ப'திகளி� இ+&தா!க�. இவ!க� ம�திய '(வி- மீ� '4ற 7ம�தாம� 

க%காலேன 3(�ெபா���.' உ%யவ! எ-� எ���. 9றின!. இ�வைர 

கால3 எ இய.க ம�திய '(வி- க���பா�;ேலேய இய,கி வ+கிற�. 

தனிமனிதனி- ஆDைம.'�ப�� அ�ல. ஆனா� க%கால- அ,க�தவ! ம�தி� 

ெச�வா.' ெப4றி+&தா! எ-ப� உ�ைம. ஆனா� தனி மனித வழிபா� 

ெச=ய�படவி�ைல. இய.க�தி- ஆரபகால உ��பின! எ-பதா? இய.க 

ெசய4பா�களி� 3-நி-� ெசய4ப�டதா? இய.க�தி- சகல அச,களி? 

தைலைய. ெகா��� ேவைல ெச=ததா? அயராத உைழ�பா? இய.க� 

ேதாழ!க� ம�தியி� தனி0 ெச�வா.'� ெப4ற� இய�பானேத. சம உ%ைம 

ெகா�ட ம�திய'( அ,க�தின!க� பல! ெசயலா4ற� அ4றவ!களாக� 

இ.க�டான நிைலயி� பிர0சைன ேதா-றினா� அைத0 சமாளி.' ஆ4றேலா 

உடன;� தC!ைவ. ெகா�.' த-ைமேயா இ�லாதி+&தன!. இதனா� 

எத4ெக��தா? க%காலைனேய அBகின!. இய.க ஆரப வள!0சி 
இ�த-ைமAட- 9;யதா� ஏைனய ம�திய '( உ��பின!க� இ&நிைலைய� 
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ெதாடர வழிவி�டதா� க%காலனி- அேனக 3;�க� இய.க3;�களாயி4�. 

இ&நிைல.' இய.க ம�திய '(வி- ெசயல4ற த-ைமகேள காரண. இய.க0 

74றாடலி� அைம��.களி- த-ைமேய க%காலனி- தC!மான,கைள இய.க� 

தC!மான,க� ஆ.கியைத மற&� அவ!க� க%காலைன அ+வ+.க�த.க 

ச!வாதிகா%யாக இய.க� ேதாழ!களிட படபி;��. கா�;ன!. இவ!கைள நபிய 

�திய அ,க�தவ!களிட3 இய.க�தி� உ�ள வி7வாசமான அ,க�தவ!களிட3 

ெப%ய 'ழ�ப ஏ4ப�ட�.

7ய விம!சன எ-ப� கட&தகால வரலா4ைற ஆராய. 9;ய 3ைறயி� ஆரா=&� 

அத- Kல இய.க�ைத ேம? உ�தியாக வள!�ெத�.', இல�சிய�ைத� 

ெப4றி� வழி3ைறகைள. 9!ைம�ப��த�ேம உதவ ேவ��ேம ஒழிய 

இய.க�தி� 'ழ�ப,கைளேயா,அழி�கைளேயா ஏ4ப���வத4காக அ�ல. 

அ��ட- 7யவிம!சன எ-ற ேபா!ைவயி� வழ ைமயான க���பா�கைள மீறி 
எ�ேலா+ க-னா பி-னா எ-� கைத.க� அ2மதி�தா!க�. அ@வா� 

கைத.க அ,க�தவ!கD.' ெபா��பி� இ+&த ஐயா, 'மண- ேபா-ேறா! 

விள.க அளி.க 3;யாம� அவ!களி- கைதகைள ேம? சி.கலா.கி 'ழ�ப 

நிைலைமைய ேமாசமா.கி வி�டா!க�. இ.'ழ�ப நிைலயி- உ0ச. க�ட�தி� நா 

ஒ-� 9�த� தவி!.க 3;யாததாயி4�. இதனா� ெபா�0சைப 9�ட�ப�ட�. 

சதி.'(வின! தம� ெவ�ைமயான ம.க� அைம���தி�ட�தி4' 3ர�பட. 

9;யவ!கைள ஒ�.கி�த�ள தி�டமி�டா!க�. 9ட� ேபா' ெபா�0சைபயி� த 

க+��ட- இைணய. 9;யவ!கைளA ஆதரவாள!கைளA அம!�த இ+&தன!. 

ம�திய '(ைவ. கைல�பத- Kல அதி?�ளவ!கைள அதிகாரம4றவ!க� 

ஆ.கி, அத4'�ேள ஐயா, சிவன;யா! இ+&தா? க%கால- ேபா-ேறாைரேய 

ஒ�.க. 'றி பா!.க�ப�ட�. அத-ப; ஐயா, சிவன;யா! அதிகார பி-னணியி� 

இ+.க� த.க வைகயி� �திய '( அைம.க� தி�டமிட�ப�ட�. இத-ப; யாவ+ 

இல,ைக�தC� வ&தைட&த� ம�திய '( 9; சில ேபாலியான 7யவிம!சன 

ெச=� த-ைன� தாேன கைல��. ெகா�ட�. ெபா�.'( 9; ஐயா 

ேபா-ேறா%- சிபா!சி� �திய த4காலிக ெசய4'( ெத%� ெச=ய�ப�ட�. இைத. 

க%காலேனா உ�ைமயான இய.க� ப4�ைடய ேதாழ!கேளா எ@வித ச&ேதக. க� 

ெகா�� ேநா.கா� அவ!களி- உ�ேநா.க,கைள அறியா� சமதி�தன!. 
இத-பி- இவ!கDைடய �!�பிரசார விடய,கD இய.க�ைத� ப4றிய 

�ேராக�தனமான விம!சன,கD உ�ைமயான இய.க� ேதாழ!கD.' எ�;ய�. 

சதிகளி� ப,'ப4றிய �திய அ,க�தின!க� க%காலைன� ப4றி. 9ற�ப�ட 

வாத,க� பிைழயானெதன. க%காலனி- ெசா�லி? ெசயலி? க�� 

ெகா�டன!. இய.க�ைத பிைழயான வழியிலி+&� உ�ைமயான பாைதயி� 

இ��0 ெச�ல�ப�வதாக க+திய �திய அ,க�தின! நாளைடவி� தா தவ� 

ெச=� வி�டைத உண!&தன!. சதிகார%- ஒ+ ப.க நியாய,கைள ேக�� 

ஏமா&தைத உண!&தன!. இ&நிைலயி� நிைலைம ேவ�விதமாக ெகா&தளி.க 

ெதாட,கிய�. �திய அைம�பின! ஆAத,கைள நிராக%�� இராBவ 3(ைமயாக 

சிைத.க ஆரபி�தைத. க�� ெகா�டன!. அவ!க� ஒ+ அரசிய� க�சிைய 

உ+வா.கி பிற' அத- Kல ஒ+ இராBவ அைம�ைப உ+வா.க� ேபாவதாக� 

இ�ேபா��ள அைம�ைப 34றாக கைல.க� ேபாவதாக� 9ற� தைல�ப�டன!.

இ� அ,க�தின!களிைடேய ேசா!ைவA அவநபி.ைகையA ஏ4ப��திய�. 

இதனா� அவ!க� �திய அைம�பி- மீ� நபி.ைகயி�லா� தC!மான�ைதA 

சதிகார!காளா� 9ற�ப�ட ெபா=யான விம!சன,கைள அபல�ப��த ேந+.' 

ேந! எ�லா அ,க�தின!கD ெத%&� ெகா�ள மீ�� ெபா�0சைப 9��மா� 

வலிA��தின!. க%கால2 த-ைன�ப4றிய பிைழயான '4ற0சா��கD.' 

�திய அைம�பி- த4காலிக ெசய4'(விட நCதி ேக�டா!. '4றவாளிெயனி� 

த�;.' ப;A இ�ைலெயனி� இத4' ெபா��பானவ!கைள அ�தவறான 

பிர0சார,கைள அ,க�தின! ம�தியி� இ+&� நC.' ப;A ேகா%னா!. ஆனா� 

சதிகார! ெபா�0சைபயி� ச&தி.க ம��� வி�டன!.
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தைல.' ேமேல ெவ�ள ஏறிய நிைலைய. க�ட சதிகார! இய.க இரகசிய 

இட,களி� இ+&� ஆAத,கைள. ைக�ப4ற 3ைன&தன!. அ@வா� சில 

இட,களி� இ+&� த �திய அதிகார,கைள� பய-ப��தி அ�பாவி அ,க�தினைர 

ஏமா4றி ஆAத,கைள ைக�ப4றின!. இ.'�� அபலமாகேவ எ�ேலா! 

ம�தியி? '4றவாளிகளாயின!. இதனா� இய.க�திலி+&� ெவளிேயறி த��வ� 

ஒேர வழிெயன. க�டன!. ைக�ப4றிய ஆAத,கைள தி+�பி. ெகா�.க ேவ�;ய 

நி!�ப&த நிைல.' �லி அைம�ைப அழி.கவி+&த அவ!க� இய.க 

உைடைமகைள எ���0 ெச�ல 3;யாத நிைல.' ஆளாகின!. இ&நிைலயி� 

தா- தா ைக�ப4றிய உைடைமகைள இய.க�திட தாராள ேநா.'ட2 

ெப+&த-ைமAட2 வி��0 ெச�வதாக ெசா�லி. ெகா�டன!. எம� ெவளி 
அைம�பி- ஆரப ேவைல�தி�ட,கைள. ைக�ப4ற 3ைன&� 

ேதா�வியைட&தன!. கட&த எ�� மாத காலமாக இய.க��.'� இ+&� ெகா�� 

பல நாசேவைலகைள ெச=� ெவளிேயறி வி�ட பதி- Kவ%� எ(வ! 

�தியவ!களா'. இ��தியவ!க� ஆரப கால ெதா�ேட ஐயா, 'மண- 

ேபா-ேறா%டேம ெதாட!� ெகா�;+&தா!க�. ேம? அவ!களி- Kைள 

சதிகார%னா� ந-' க(வ�ப�� ெபா=க� திணி.க�ப�ட�ள�. அ��திய விலகி0 

ெச-ற அ,க�தின!க� த நிைலைய உண+ கால அதிக Hர�தி� இ�ைல. 

விலகி0 ெச-றவ!களி- விலகைல நா அ,கீக%.கவி�ைல. அவ!களி�லாமேல 

அவ!கைள�ப4றிய விசாரைண ேம4ெகா�ள ேவ�;யி+.கிற�. '4றவாளிக� 

தவி!&த பிைழயான வழியி� இ��0 ெச�ல�ப�டவ!க� மீ�� வ&� இய.க 

நிப&தைனAட- அ2மதி�ேபா. ேம? இ0சி.க�களா� சில! மிக� 

மன3ைட&தா!க�. அவ!கைள மா4றி உ4சாக��ட- ேவைலெச=A ெபா��� 

எமிட உ��.

ேம? ெபா��� வா=&த இய.க� ேதாழ!க� விலகி0 ெச-றவ!கைள தி+ப� 

இைண.க 3ய4சி ெச=தா!க�. இத4' நா ஆதர� அளி�தேதா� 

சமாதான.கார%ட3 ெபா�.'( 9�ட�பட ேவ�;ய அவசிய�ைதA அைத 

விட ேவ� நிப&தைனக� இட�ேபாவதி�ைல ெய-� 9றிேனா. ம�திய '(ைவ 

கைல�� ெபா�.'(ைவ 9�ட ம��� 3த49;ய ெபா�.'(வி- ப; ெத%� 

ெச=ய�ப�ட த4காலிக ெசய4'(ைவ அ,கீக%�� ெதாட!&� ெசயலா4ற 

உட-ப�டா� இைணவதாக 9றின! சதிகார!. நா அ�த4காலிக ெசய4'(ைவ 

அ,கீக%�� ெபா�.'( 9டேவ�;ய அவசிய�ைத வ4���திேனா. சில 

விடய,களி� அவ!கD.' வி��.ெகா��� நட&� 9ட ஒ4�ைம ஏ4பட 

3;யாம� ேபா= வி�ட�.

இ@வள� 'ழ�ப ஏ4ற�ட பிற' ெபா�.'( ச%யான விள.க அளி.கா� 

இய,க 3;யாெத-பேத எம� வாத. இதனா� இைண�ைப ஏ4பட�த 3- நி-ற 

இய.க அ,க�தின! கைல�� வாதிகளி- சதி0 ெசய�கைளA 'த!.க 

வாத,கைளA உ� ேநா.க,கைளA க�� ெகா�டன!. இதனா� அவ!க� 

ஒ4�ைம 3ய4சிைய. ைகவி�டன!. எ%மைல ெவ;�த�. வழி&�, ஓ=&� 

உ�ள�.

எ%மைல ெவ;�பி- காரண,கைள அறி&�, ஆரா=&� ேதா-றியத4கான 

நிைலைமகைள ெத%&� ெகா�ள 3ய�கிேறா. இ 3ய4சி இய.க�ைத 

உ�தியாக வள!�ெத�.க� இ@வாறான சபவ,க� ஏ4படா� தவி!.க� 

வா=�பாக இ+.'. ெமா�த�தி� எம� ேதாழ!களி- அரசிய� சி�தா&த 

வ�ைமேய எ�லாவ4�.' காரணமாக இ+.கிற�. இதனா� அரசிய� 

ெதளி�ட- அைனவ+ ெசய�ப�� இராBவ அைம��ட- இைண&� 

ெகா�வா!க� எனி- உ�ைமயான வி�தைல வ Cர!களாக மா�வா!க�. 

இ�தயா%��.களி� ஈ�பட�; ெசய4பட� ;சீரைம.க� ;ம�திய '(வி4காக 

த4காலிக ெசய4'( ெத%� ெச=ய�ப���ள�. ேம? ெவ'விைரவி� 

ம�திய'( ெசய4பட� ெதாட,'.
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Soorya

sonja

த4காலிக ெசய4'( 

(ெசய4'( சா!பி�)

'றி�� - 

க%கால- – பிரபாகர- 

சிவன;யா! – 7&தர

Reply  

Posted on 06/19/2010 at 9:32 pm 

ஐய! திறைமயாக�தா- கைத எDதிA�ளா!.

Reply  

Posted on 06/19/2010 at 9:48 pm 

ஐயேர 20 பாக��.'0 ெச�ல 3-ன! சில விடய,கைள� ெதளி�ப���வ C!களா?

ெகாதி�ெத(&த தமி# மாணவ!க� 1970-களி� தமி# 

மாணவ! ேபரைவ எ-ற அைம�ைப� ேதா4�வி�தன! எ-பைத 3-ேப 

பா!�ேதா. 

சி,கள அரசி- மீ� ேகாப ெகா�;+&த இைளஞ!க� மாணவ! ேபரைவைய நா;0 

ெச-� இைண&� ெகா�டன!.அேத வைகைய� பி-ப4றி ச�தியசீல- ெதாட,கிய 

தமி# 

மாணவ! ேபரைவயி� (நவப! 1970) பிரபாகர2 இைண&� ெகா�டா!. 
இ�ேபரைவயி� 

தCவிரவாத. '( ஒ-� இ+&த�. அ. '(வி� த,க�ைர, சி-ன ேஜாதி 
ேபா-ேறா! இ+&தா!க�. அவ!க� பிரபாகரைன. கா�;? வயதி� ெப%யவ!க�. 

த,க�ைரA பிரபாகர2 ஒேர ஊரானதா� இ+வ+.கிைடேய ெந+.க 

ஏ4ப�ட�. 

பிரபாகர2.'� ��பா.கி0 7ட�, ெதாட!&� ைக.'��க� ெச=ய� 

பயி4சி அளி�தா!க�. அவ!களாக ெசா�லி. ெகா��த� பாதி எ-றா�, இவராக 

அறி&� ெகா�டேத அதிக. இ&த ேநர�தி� [மாேவா ப�டாரநாய.காவி- ஆ�சி 
நைடெப4�. ெகா�;+&த�. அவ! “தர�ப���த�’ எ-கிற ச�ட�ைத. 

ெகா��வ&� மாணவ!கைள ேகாப�தி- உ0ச��.ேக ெகா�� ெச-றா!. 

இ&த� தர�ப���த� ச�ட�ைத நாடாDம-ற�தி� அறி3க ெச=ய, க�வி 
அைம0ச+ தமிழ+மான பதிA�தC- 3கம�ைவேய அவ! பய-ப��தினா!. 

நாடாDம-ற�தி� மேசாதாைவ� தா.க� ெச=Aேபா� பதிA�தC- 3கம�, 

“ம+��வ ெபாறியிய� �ைறயி� மாணவ!க� பயி?ேபா�, தமி# 

மாணவ!கேள அதிக 

எ�ணி.ைகயி� இடபி;.கி-றன!. சி,கள மாணவ!க� அவ!கைள. கா�;? 

'ைறவான எ�ணி.ைகயி� உ�ளன!. இத4' – தமி# மாணவ!கD.', தமி# 

ஆசி%ய!க� அதிக மதி�ெப� அளி�பேத காரண’ எ-� உ�ைம.' மாறான 

தகவ� 

ஒ-ைற 9றி அைவயி� பதி� ெச=தா!. இத- 3த4க�டமாக ெச=3ைற� 

ேத!�க� 

ர�தான�. இதனா� ேகாப34ற மாணவ!க� தமி#� தைலவ!கைள ெந+.கின!. 
தமி#� 

தைலவ!க� [மாேவா ப�டார நாய.காைவ0 ச&தி�� 3ைறயி�டேபா�, “நC,க� 

க�வி அைம0ச%ட 3ைறயிட ேவ�;ய விஷய’ எ-றா!. க�வி அைம0சரான 

பதிA�தC- 3கம�, “இ� அைம0சரைவ 3;�; இதி� நா- ெவ� க+வி 
ம��ேம; என.' பணி.க�ப�டைத0 ெச=ேத-; இதி� மா4ற ெச=A அதிகார 

எ�� என.' இ�ைல’ எ-றா!. 
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இைவெய�லா ப�தி%ைககளி� தைல��0 ெச=திகளாக வ&த�, மாணவ! 

ேபரைவயின! இத4'� த.க எதி!�ைப. கா�ட விைழ&தன!. அர7� ேப+&� 

ஒ-ைற ெகாD��வ� எ-� 3;வான�. இதி� ப,' ெபற� பல+ 

ேபா�;யி�டன!. கி�ட�த�ட இ+ப� ேப!. அதி� நா-' ேப! ெத%� 

ெச=ய�ப�டன!. அதி� பிரபாகர2 ஒ+வ!. ம4றவ!கைளவிட� பிரபாகர- 

வயதி� 

சிறியவ! எ-றா?, அ�ப;ெயா+வ! ேதைவ எ-� அவைர� ேத!� ெச=தா!க�. 

ேத!&ெத�.க�ப�ட நா�வ%� Kவ! 'றி�பி�ட ேநர ெந+,க ெந+,க 

பய&� ஓ;வி�டன!. நா-காவ� நபரான பிரபாகர- எ�ப;A ேப+&ைத. 

ெகாD�திேய தC!வ� எ-�, அ-� இர� பணி 3;&�, பணிமைனயி� வ�;ைய 

வி��வி��� ேபா' வைர. கா�தி+&�, ேப+&ைத எ�ெண= ஊ4றி 
ெகாD�தினா!. ேபரைவயின! பிரபாகரனி- வ Cர0ெசயைல� பாரா�;, அைண��. 

ெகா�டன!.அ�பாவிகைள சி,களவ!க� ெகா�கிறா!க�. 

நா,க� ஏ- இவ!கைள� தி+�பி� தா.க.9டா� எ-ற எ�ண இைளஞ!களாகிய 

எ,கD.' ஏ4ப�ட�. க!ண-, வ Cம-, விேவகான&த! ஆகிேயாைர எ,கD.'� 

பி;�த�. “இைளஞ! அணி’ ஒ-ைற உ+வா.கிேனா. எ,கள� வரலா4�� 

பி-னணிேய 

எ,கைள ஆAத த%.க0 ெசா�லி4�. அ�ேபா� என.' வய� பதினா?தா-’ 

எ-� 

ஒ+ ேப�;யி� சி�வயைத� ப4றி பிரபாகர- 'றி�பி�;+.கிறா!. 

பி-ன! ஒ+ நா� அதிகாைல பிரபாகரைன� ேத; ேபா\Q வ&த�. கதைவ� 

திற&தா� 

ெப+மளவி� ேபா\Q. வ C�ைட0 ேசாதைனயி�� பிரபாகர- கிைட.கவி�ைல. 

அ�ேபா�தா- ெப4ேறா+.' பிரபாகர2.'� தCவிரவாத ந�ப!கDட- ெதாட!� 

ஏ4ப���ள� எ-ப� ெத%யவ&த�. பிரபாகர- வ C��.' வ+வைத 

நி��தி.ெகா�டா!. ஆனா? பிரபாகர- வ C�ைட0 ேசாதைனயிட ேபா\சா! 

அ;.க; 

வ&தன!. பிரபாகர- என நிைன�� அவர� அ�ண- மேனாகரைன அைழ��0 

ெச-ற 

சபவ3 நட&த�. நC�டநா�க� பிரபாகர- வ C��.' வராததா� கவைலA4ற 

த&ைத ேவ?�பி�ைள, பிரபாகர- த,கியி+&த தCவிரவாத. '(வினைர. 

க��பி;�� அவைர அைழ�� வ&தா!. ேபா\Q நடவ;.ைக ெதாடர� 

பிரபாகர- 

அ,கி+&� கிளபினா!. மாணவ! ேபரைவயி- தCவிரவாத ெசய�கைள ஒ�.க 

உடன;யாக உ�தர� பிற�பி.க�ப�ட�. வைலவ C0சி� ேபரைவ� தைலவரான 

ச�தியசீல- சி.கினா!. க� சி�திரவைதகD.' ஆளான அவைர� ெதாட!&� [ 

சபார�தின ைகதானா!. பிரபாகரைன� ேத�வதி� ேபா\ஸô! தCவிரமாக 

இ+&தன!. 

87: 3தலாவ� ெகா%�லா� தா.'த�! 

த,க�ைர, '�;மணி, சி-னேஜாதி உ�ளி�டவ!கDட- பிரபாகர2 இ&தியா 

த�பி வ&தா!. ஆரப�தி� பிரபாகர- ேவதார�ய�தி� த,கினா!. யா+ட2 

அதிக பழ.கமி�ைல. ெசல�.'.9ட பண இ�ைல. பி-ன! ெச-ைன.' வ&� 

ேகாடபா.க ப'தியி� த,கியி+&த த,க�ைர உ�ளி�ேடா+ட- த,கினா!. 

அ�ேபா� ேஜாதி இ&த. '(விலி+&� விலகிவி�டா!. பிரபாகர2.' ெச-ைனயி� 

இ+��. ெகா�ளவி�ைல. அவ! இல,ைக ெச�ல வி+பினா!. த,க�ைர 

உ�ளி�ேடா!, “இல,ைக.' இ�ேபா� ெச�வேதா – '(வாக ேவைல ெச=வேதா 
த4சமய 

சா�தியமி�ைல. அத4கான ேநர வரவி�ைல’ எ-� த��தன!. 
'�;மணிைய� தOச^%� ைக� ெச=� (1973 நவப! 18) இல,ைக அரசிட 

தமிழக அதிகா%க� ஒ�பைட�த பிற' தைலமைற� வா#.ைகைய இ&தியாவி� 

ெதாட!வ� சா�தியமி�ைல என உண!&த பிரபாகர- ெச-ைனயிலி+&� கிளப 

3;� 

ெச=தா!. அவ+.' இ-ெனா+ '(ைவ0 ேச!&த தனபாலசி,க எ-கிற 

ெச�;ைய0 
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ச&தி.க வா=�� கிைட�த�. அவ! பிரபாகரைன� தன� '(வி� ேச!&� 

ெகா�Dப; வ4���தினா!. இ�'றி�� த,க�ைரயிட ெத%வி�த�, 

“ெச�; ந�லவ! அ�ல. அவ+.' வி�தைல� ேபாரா�ட ம��ேம ேநா.க அ�ல; 

அவைர நபி� ேபாக ேவ�டா’ எ-� அவ! த��தா!. 

இய,க ேவ�� எ-ற ெவறி, பிரபாகரைன “ெச�;ைய’� ெதாடர ைவ�த�. 

யா#�பாண 

க�விய,கா�ைட0 ேச!&த ெச�; எ-கிற தனபாலசி,க��ட- ேச!&�ெகா�டா!. 

இ&த. '(வி- ஆரபகால ேநா.க அர7 ஆதரவாள!கைளA, ேபா\7.'� 

தகவ� 

ெகா��பவ!கைளA த�;�ப�தா-. இ&த0 சமய�தி� தமி# ேதசிய அரசிய� 

பா!ைவ.' இவ!கைள 3(ைமயாக� தி+�பியவ! தமிழர7. க�சியிலி+&த 

ஏ.இராஜர�தினதா-. அவரா� உ4சாக�ப��த�ப�� (1972) ஏ4ப�ட 

இய.க��.' “தமி#� ����லிக�’ (பஹ�� ச,` ப�O,#�-பசப) 

எ-� ெபய! ைவ��� ெதாட,கின!. ெச�; அ@வ�ேபா� ைக� ெச=ய�ப�வ� 

வி�தைலயாவ�மாக இ+&தா!. 

“ெச�;’ைய நபி� ேபாக ேவ�டா எ-� ெசா-ன த,க�ைரயிட, “எ-ைன அவ! 

வழி.'. ெகா�� ெச�ல 3;யா� – 3;&தா� அவைர� தி+��ேவ-’ எ-� 

ெசா-ன பிரபாகரனா� அவைர� தி+�த 3;யவி�ைல எ-ப� உ�ைமயாகி� 

ேபான�. 

இய.க 3;�கD.' ஏ4ப அவைர� த�;.க ேவ�;யதாயி4�. பி-ன!, 

பிரபாகர- '(வின! '�;மணி, த,க�ைரAட- மீ�� இைண&தன!. 

அ�� சிறி� காலதா-. அத-பி-ன! தமி#� ����லிக� இய.க��.' 

பிரபாகர- தைலைம� ெபா��ைப ஏ4றா!. இ�'றி�� பிரபாகர- ெத%வி�ததாவ�: 

“”பி- 1976-ஆ ஆ�� ேம மாத 5-ஆ நா� தமிழCழ வி�தைல� �லிக� எ-� 

இய.க �திய ெபயைர0 >�;.ெகா�ட�. இ@விய.க ஆரபி.க�ப�ட 

கால�திலி+&ேத உ�திA-அ!�பணி��-ேபரா!வ3 ெகா�ட இள 

�ர�சிவாதிகைள அ� ெப+மளவி� ஈ!��.ெகா�ட�. நக!��ற ெக%�லா 

அைம�பாக உ+வா.க�ப�ட�. ேதசிய வி�தைல.கான நC�டகால ம.க� A�த 

எ-ற 

ல�சிய�தி� ேதா=&த வி�தைல� �லிக� இய.க விைரவிேலேய தமி# ம.களி- 

�ர�சிகர ஆAத�ேபாரா�ட இய.கமாக� ப%ணமி�த�. விOஞான ேசாசலிச. 

ேகா�பா�ைட வ%��.ெகா�ட �ர�சிகர வி�தைல இய.க எ-ற வைகயி� 

தமிழCழ 

வி�தைல� �லிக� இய.க ேதசிய� ேபாரா�ட�தி- 3-னணி ஆAத�பைடயாக 

த-ைன 

நி�வி.ெகா�ட�” எ-பதா'. (1985-ஆ ஆ�;- ெவளியடீான “வி�தைல� 

�லிகளி- ேபாரா�ட வரலா�’). 

அேத ெவளிய�ீ த,களி- ேபா!3ைறையA ெதளிவாக. 9�கிற�: “”ஆAத� 

ேபாரா�டமாக� ேத!&ெத���.ெகா�ட ெகா%�லா� ேபா!3ைறயான� நம.' 

மிக� 

ெபா+�தமான ேபா! வ;வமா'. நிராAதபாணிகளான வலிைம 'ைற&த தமி# 

ம.க�, 

சி,கள இனவாத அரசி- ெப%ய ராBவ வலிைம.' எதிராக� ேபாரா�வத4' நC�ட 

ெகா%�லா A�த� பாைதேய ெபா+�தமான� எ-பதா�, இ&த A�திைய. 

ைகயா�ேடா” எ-� 9�கிற�. ெதாட!&� அவ!களி- தா.'த� 'றி�� 

அ@ெவளிய�ீ 9�ைகயி�, “”அரசி- ஆAத�பைடகைள. கிலி ெகா�ள0 ெச=� 

அவ!கள� மன உ�திையA க���பா�ைடA 'ைல��வி�ட எம� ெகா%�லா� 

ேபா! 3ைறயான�. [ல,கா அர7 அைம�ைபேய ஆ�ட,காண0 ெச=தி+�ப�ட- 

தமிழ! பிர0ைனைய ச!வேதச�ப��த� உதவிA�ள�” எ-� ெத%வி.கிற�. 

இ@விய.க�தி- ேநா.க எ-னெவ-ப� 'றி�� வி�தைல� �லிக� இய.க 

விவ%.ைகயி�, “”ெகா%�லா� ேபாரா�ட�ைத ம.க� ம�தியி� நிைலெகா�ள0 

ெச=�, அ�ேபா%� ம.கைள ேநர;யாக� ப,களி.க0 ெச=� இ�ேபா! 3ைறைய� 

ெப+பாலான ம.க� ேபாராக வி%வா.'வேத எம� ேநா.கமா'” எ-� 

ெதளி�ப���கிற�. அ@ெவளிய�ீ;� அத- ஆரபகால நடவ;.ைகக� 'றி��, 
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அத- ேபா.கி� ஏ4ப�ட மா4ற,க� 'றி�� 'றி�பி�;+�ப� 

எ-னெவ-றா�, “”எம� இய.க�தி- ஆரபாகால நடவ;.ைகக� ேபா\Q 

உள��பைடைய0 சிைத�பைத ைமயமாக. ெகா�;+&த�. ேபா\Q 

உள��பைடயி� 

ேபா\Q அதிகா%க� ம��ம�ல; எம� இய.க நடவ;.ைககைள� ப4றி தகவ�க� 

வழ,'ேவா+ �ேராகிகD இடெப4றி+&தன!. இவ!க� எைம� ப4றி 
அளி.' தகவ�கD.' ஈடாக, ச-மானமாக ெப+&ெதாைகைய ரகசியமாக� 

ெப4� 

வ&தன!. இ&த உள� அைம�பான�, அ�ேபா�தா- உ+வாகி.ெகா�;+&த 

வி�தைல 

அைம��.', ெபா�வாக தமிழ!களி- ேதசிய� ேபாரா�ட��.' ெப+ 

அ07��தலாக இ+&த�. ஆகேவ அ@வைக ேபா\Q அைம�ைப0 சிைத�பைதேய 

ேநா.கமாக� ெசயலாக� ெகா�;+&த�. 

இர�டாவ� நடவ;.ைக, தமி# ஈழ�தி� ேபா\Q நி!வாக அைம�ைப 

நிைல'ைலய0 

ெச=வைத ைமயமாக. ெகா�;+&த�. K-றாவதாக, எம� ெகா%�லா� 

ேபாராளிக� 

ராBவ�பைடக� மீ� தா.'த�கைள ேம4ெகா�டன!” எ-� த,கள� 

ெகா�ைக� 

தி�ட�ைத அ@ெவளிய�ீ;� 'றி�பி�;+&தன!. தமிழ! வி�தைல. 

9�டணியினரா� தமிழ! �ேராகி என. '4றOசா�ட�ப�ட, யா#�பாண நகர ேமய! 

�ைரய�பாவி- ெகாைலைய� ெதாட!&�, வி�தைல��லிக� அைம�� 

பிரபலமைட&த�ட- பிரபாகர2 பிரபலமைட&தா!. 

�ைரய�பாவி- மரண�ைத� ெதாட!&� உ+பராயி� அர7 உ+வா.கிய �திய 

உள��பைட� பி%� அைம.க�ப�ட�. அ&த� பி%� 3(வ�மாக வி�தைல� 

�லிகளா� அழி.க�ப�ட�. உளவாளிக� ஒழி�� மாவி�ட�ர�தி?, 

இ2விலி? ெதாட!&� நட�த�ப�ட�. தமிழ! வி�தைல. 9�டணி 
எ.பி.எ.கனகர�ன A.எ-.பி..'� தாவினா!. இவ%- ெசய� �ேராக0 

ெசயலாக. க+த�ப�டைதெயா�;, ெகா(�வி?�ள ெகா�D�ப�;யி� உ�ள 

இ�ல�தி� 7ட�ப��, த�பினா? பி-ன! அவ! மரண ேந!&த�. இ&த0 

சபவ�ைதெயா�; யா#�பாண�தி� வி�தைல� �லிகைள� ேத;�ேத; 

ேவ�ைடயா;னா!க�. இதி? சி�திரவைத� �க# பQதியாபி�ைள '(வின! 

ஈ�ப�டைதெயா�; அவ+ 7��. ெகா�ல�ப�டா!. 

அ��த��� வி�தைல� �லிகளா� ேந!&த ��பா.கி0 >�ைட� ெதாட!&� 

அ@விய.க��.'� தைட விதி.க�ப�ட�. 1978-ஆ ஆ�� ேம மாத 

“வி�தைல� �லிக� ம4� இ�ேபா-ற இய.க,கைள� தைட ெச=த� ச�ட’ 

பாராDம-ற�தி� நிைறேவ4ற�ப�ட�. இ&த0 ச�ட பா�கா���பைடயின+.' 

சகலவிதமான அதிகார,கைளA வழ,கிய�. வி�தைல� �லிக� 

நடவ;.ைககைள 

ஆத%�பதாக0 ச&ேதக�ப� எ&த நப%- ெசா��கD பறி3த� ெச=ய� 

ச�ட வைக ெச=த�. “ஆனா�, அர7 நிைன�தத4' மாறாக, இ0ச�டமான� எம� 

இய.க�ைத� பிரபல�ப��திய�ட-, எம� இய.க��ட- ெதாட!� ெகா�வ� 

ஆப�தான� எ-� ெத%&�, தமி#ம.க� த,கள� ஆதரைவ வழ,கியதாக’ 

இவ!களி- ெவளிய�ீ 9�கிற�. 

1978-ஆ ஆ�� ெச�டப! 7-இ� ெஜயவ!�தனா�.' ச!வ அதிகார,கைளA 

வழ,' அரசிய� ச�ட நிைறேவறிய�. இத- Kல அரசி- தைலவ!, 

3�பைடகளி- தளபதி, அைம0ச!கைள நியமி.க, வில.க, நாடாDம-ற�ைத. 

கைல.க 

அதிகார வழ,க�ப�ட�. சி,கள ெமாழி.' ெபௗ�த மத��.' சிற�� 

அ&தQ� வழ,க�ப�ட�. இத4' எதி!��� ெத%வி.' வைகயி� அேத 

நாளி�, வி�தைல� �லிக� “ஆ@ேரா’ விமான�ைத. '�� ைவ��� தக!�� 

ெவளி�ப��தின!. இத- ெதாட!0சியாக 1979, ஜூைல 20-இ� பய,கரவாத� தைட0 

ச�ட3 அம?.' வ&த�. 18 மாத கால ஒ+ நபைர� தனிைம0 சிைறயி� 

ைவ.கலா. அ�ம��ம�லாம�, யா#�பாண�தி� அவசர0 ச�ட3 

Page 16 of 29இர�டாக� பிள�� வி�தைல� �லிக� – ஈழ� ேபாரா�ட...

08/07/2010http://inioru.com/?p=13960

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



கி���

பிரேயாகி.க�ப�ட�. 3-ேப விவ%�தி+&த� ேபால பி%ேக;ய! வ Cர�,கா 

பய,கர அட.'3ைறகைள. ைகயா�டா!. இத- காரணமாக 1979 ம4� 1980-

ஆ 

ஆ��களி� ஆAத� ேபாரா�ட நடவ;.ைககைள தா4காலிகமாக� த�ளி�ேபா��, 

இய.க�ைத பல�ப���வதி� வி�தைல��லிக� ஈ�ப�டன!. 1980-இ- 

34ப'தியி� த,க�ைர, '�;மணி தைலைமயி� இய,கிய தமிழCழ வி�தைல 

இய.க��ட- 9�டாக0 ேச!&� சில நடவ;.ைககைள ேம4ெகா�வ� எ-� 

வி�தைல� �லிக� இய.க 3;ெவ��த�. நC!ேவலி வ,கி. ெகா�ைளைய 

அ���, தமிழCழ வி�தைல இய.க� தைலவ!க� ைக� ெச=ய�ப�� சிைறயி� 

அைட.க�ப�டைதய��� இ@விய.க��டனான உற� 3;�4ற�. 

பி%ேக;ய! வ Cர�,கா, ேமஜ! ெஜனரலாக� பதவி உய!� ெப4� ராBவ� 

தளபதியானா!. யா# ப�ெகாைலைய. ெகüரவி.கேவ இ&த உய!� 

வழ,க�ப�டதா�, 

அைத. க�;.' வைகயி�, கா,ேகய-�ைற வ Cதியி� ராBவ ஜC� ஒ-ைற 

வி�தைல� �லிக� தா.கியதி� இ+வ! பலியானா!க�. வி�தைல� �லிக� 

வரலா4றி� ராBவ�தி- மீதான 3தலாவ� ெகா%�லா� தா.'த� இ�ேவ 

ஆ'. 

இ&த� தா.'தைல சா!லQ ஆ-டனி (சீல-) நட�தினா!. ெப+மளவி� 

ஆAத,கD 

இ&த� தா.'தலி� ைக�ப4ற�ப�டன. இேத ேபா-� ெந�லிய; ேபா\Q 

நிைலய 

மீ� தா.'த�, கட4பைடயின! மீ� தா.'த�, சாவக0ேச% ேபா\Q நிைலய 

மீ� தா.'த� என� பல 3ய4சிக� இ@விய.க�தா� நட�த�ப�டன. 

இ@வைகயான 

தா.'த�க� யா� இ&திய அர7 அளி�த பயி4சிகD.' 3-ேப நட&தைவ 

எ-ப� இ,' 'றி�பிட�படேவ��. 

ேபாராளிக� ெவளிநா�களி� பயி4சி ெப�வ� எ-ப� ஈேராஸிலி+&� 

ெதாட,கிய�. 

பி%�டனி� பி.எ�.ஓ. பிரதிநிதிAட- ஈேராQ பிரதிநிதிக� ெதாட!�ெகா�� 

பயி4சி ெப�வ� 'றி�� விவாதி.க�ப�ட�. இத-ப; ல�டனி� வா#&த 

ஈேராஸி- ெசயலாள! ஈ.இர�தினசபாபதி, ெப=T� ெச-�, அ� ஜிகா��ட- 

ெதாட!� 

ஏ4ப��தி. ெகா�டா!. இத- காரணமாக ஈேராQ அைம�பி- 3த� '( பயி4சி 
ெப4�� தி+பிய�. அ��த '(வி� வி�தைல� �லிகளி� சிலைரA ஈேராQ 

அைம�� ேச!��.ெகா�ட�. இ@வா� பயி4சி ெப4ற ேபாராளிக�, யா#�பாண 

ப'தியி� '(, '(வாக� பயி4சி அளி�தன!. 

//இதி� பிரபாகரனி- 3-ைனய ப'தி,ம4� அவ%- ெசய�க� 

மிைகப��திய�லவா உ�ளா!க�.இைத�தாேன மகாவமிச ெச=��ளதாக 

அதாவ� வரலா4� இ+�ட;�� என எதி!�ேதா!!நிஜெம-னா!!அவரா �லிகளி- 

3த? 3;�மான தைலவ!,எ(ப�திர�;லா �திய �லிக� ஆரபி�தா!க�??

உ,கள� பதிவி� எ(ப�ைதனி- ந��ப'தியி� �திய �லிகைள ஐ&� ெபா�.'( 

உ��பின+ட- ஆரபி�தாக 9றிA�ள C!கேள அ�தா-.நம� வரலா� 

உ�ைம,ச�திய�தினா� ஆ.க�படேவ��ைமயா!!

Reply  

Posted on 06/19/2010 at 10:50 pm 

ஐய! அவ!கD.', ஆ4ற?�ள எம� இைளஞ!களி- ச.தி எ�ப; 

வ Cணாகி�ேபானெத-பைத எ(தி.ெகா�;+.கிறC!க�. ஒ+ தைல3ைற 

அ4�தமான மனித!கைள இழ&��ள�. இ� அB'3ைறயா� ஏ4ப�ட 

ேப%ழ���தா-. ெகா�ைக ேவ�பா�கைளவிட உ�ைமயி� த-மான�பிர0சிைன 

3த-ைம�ப��த�ப�;+கிற�. உ,களி? உ,கைள�ேபா-ற ஒ�த சி&தைன 

உ�ளவ!களி? வாசி��.களா? ெதாட!&த உைரயாட�களி? ஏ4ப�ட 
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Siva

Santhiya

V.O.T.E Parthi

மா4ற�ைத தி+ பிரபாகரனி? அவைர�ேபா-ற ஒ�த சி&தைன உ�ளவ!களி? 

உடேன எதி!பா!�த� தவறாக�ேபாA�ள�. அ� தவிர தனி�ப�ட ேகாப�திைன 

3த-ைம�ப��திய� இன வி�தைல� ேபாரா�ட�தி4' பா%ய இழ�பாக 

ேபாA�ள�. இழ&� ேபான எைதA நா இனி மீள� ெபற 3;யா�. இனி எ-ன 

நிகழ�ேபாகிறெதன ெசா�வத4' நா தC!.கத%சிகD அ�ல. எ�லா 

இய.க,களி? அ4�தமான மனித!க� இ+&��ளா!க�. மனிதனி- 

வி�தைல.'%ய பயண ெதாட!0சியான�. இ-� எம� இன�தி4' 

3த-ைமயான� 34றான இன அழிவிலி+&� கா�பா4றி.ெகா�ள ேவ�;ய 

இனவி�தைல. ஒ+ ச%யான சி&தா&த ஒ+ நா� ெவ4றியைடA. அத2ைடய 

ெவ4றிைய நா வி+�கிேறா எ-பத4காக அவசர�ப��த 3;யா�. அ� அத- 

ேபா.கி� ெவ4றி அைடA. நா இ-� எ-ன ச%யாக ெச=ய3;A எ-� 

சி&தி�ேபா. நா யாராக இ+&தா? எம� இன�தி4' எைம�ேபா-ற 

நிைலயி� வா� இன,களி4' ந-ைமேய ெச=ேவா என தின3 ஒ+ 

தடைவயாவ� உ�தி ெமாழிெய��ேபா. உ,க� எ(�� ெவ��� பட!&� 

ேபாயி+.' எம� இன�தி4' ஒ4�ைமைய த+வதாக 3;ய��. அ;வைர 

ஆ�ட க�டேபா� வி�தைல உண!� '-றா� இ�தியி� ெவ4றி ெகா�ட 

இன எ-� வரலா� எ(த��.

Reply  

Posted on 06/20/2010 at 12:43 am 

Bastiampillai killed by Chellakkili: Chellakkili killed by pirapakaran. pirapakaran killed by Kothabaya. 

How the justice works..

Reply  

Posted on 06/20/2010 at 2:40 pm 

ெஷ�ல.கிளி 7&தர�ைத அ=ய%- தC�;ய தி�ட�ப; 

நிராAதபாணியாக.ெகா�ல�ப�டதாக ேபரைவ உ��பின!க� 

அ&தநாளி� ெச-ைனயி� ேபசி.ெகா�டன! எ-றா? 

உ�தியா- தகவ�க� இ�வைர ெவளிவரவி�ைல

Reply  

Posted on 06/22/2010 at 11:25 pm 

ம.க� ம�தியி� இற,கி ேவைல ெச=வத4' 

எைம�தயா! ெச=�வி�� மானி�பா= 

ம+த;�பி�ைளயா! ேகாவி� ேத!3�;யில 

எமைம கா.க ைவ��வி�� சி�திரா 

அ0சக�தி� அ0ச;.க. ெகா��த ெப,க� 

வா#�� மட�கைள 

எ���வர0ெச-றவ!தா- 7&தர தி+பி 
ஒ+ மணிேநரமாகிA வரவி�ைல திRெரன 

ம.க� அவசர அவசரமாக 

யா#�பாண�தி+&� எைம 

வில�தி.ெகா�� ேபாகி-றா!க� 

விசா%�தேபா� யா#�பாண�தி� கலவர 

எ-றா!க� எம.' ஓரள�.' �%&�வி�ட� 

நா,க� யா#�பாண�ைத விைர&� ெச-ேற 

அ,' “நிராAதபாணியாக அரசிய� 

ெதளி�ைடய ஒ+ ம.க� தைலவ- ஒ+ சி&த 

ேபாராளி பிணமாக. க�ேடா” 
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mamani

mamani

maaran

தமி#ம.களி- தைலவிதி அ-ேற 

மா4ற�ப��வி�ட�

Reply  

Posted on 06/29/2010 at 1:52 am 

பா!�தி உ,க� ெபய+.' 

3-னா� இ+.' ெபய! 

�ள�;னதா? �லியினதா ?

Reply  

Posted on 06/29/2010 at 2:03 am 

சாதி , பிரேதச ேவ�பா�, 

�ேராக தமிழைன பி%.க 

�லி உதி!.' K-� 

பிரதான வா!�ைதக�. 

7&தர�தி- மீ� ேவ� 

'4ற சா��க� ைவ.க 

3;யாதவிட�� ஆ� 

அ('�ணி ஆ�ட. நா- 

7&தர��ட- ேநர; 

ெதாட!பி� இ+&ததி�ைல 

ஆனா� அவ+ட- 

ெந+.கமானவ!கDட- 

இ�ேபா� ெதாட!���. 

ஆதார��ட- அ�ல� 

ஏேத2 ஒ+ சபவ�ைத 

'றி�பி�,க� 

ெந+,கியவ!கைள 

ேநர;யாக இைணய 

தள�தி4' ெகா�� 

வ+கிேற-.

Reply  

Posted on 06/20/2010 at 4:35 am 

ஐய! இ-2 ஒ%+ 3ைறதா- இ&த�ெதாட! எ(த3;A. அ=ய! பிரபாகரைன 

வி���பி%&� ெச-ற பிற' அ@! எைதA வி�தைல.காக0ெச=யவி�ைல 

எ-பைத ஏ4�.ெகா�� இ�ெதாடைர 3;�பபா! எனந�ேவா. பிரபாகர- 

�ைரய�பாைவ 7�டதனா�தா- இவ! �தி= �லிக� இய.க�தி� இைன&தா!. 

�லிக� இய.க�ைத ஆரபி�தவ+ பிரபாகரேன.ெகா(�வி� ேவைல 

பா!��.ெகா�� இ+&த உமாமேக7வர- 1976 இ� பிரபாகர2ட- வ&� இைன&� 

ெகா�டா!. இவ!க� எ�லா பிரபாகரனி- வ-3ைற�பாைத பி;��ேபா=தா- 

வி�தைல��லிக� அைம�பி� வ&� இைன&� ெகா�டா!க�. 

பிரபாகரைனவி���பி%&த உமா பி-ன! த- அைம�ைப தமி# ஈழ ம.க� 

வி�தைல.கழக எ-� ஆர���� எ&த ஒ+ தா.'தைலA ந��தாம� 

த,கD.'� ச�ைடயி�� அழி&� ெகா�டா!க�. பிரபாகரைன '4ற 
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Thamizhvaanan

Garammasala

maaran

Shiva

சா��ேவா! எ�லலா ேபாரடாமேல த,.D.'� ச�ைடயி�� அழி&� ேபான 

உமா மேக7வரனி- 9�ட�தின! தா-. இ@!களா� இ-2 ஒ+ இர�� 

ெதாட!தா- எ(த3;A. அ==! கட&த 3�ப� ஆ��களாக இ&� இன�தி4' 

எ-ன ந-ைம ெச=தா! எ-� எ(�லாேம/ இவரா� 3;யா�. இ@! 3�லி� 

த-னிைல விள.க ேவ��.

Reply  

Posted on 06/20/2010 at 7:56 am 

மாற-! ஐய! �லிகைள வி�� பி%&த பி-ன! எ-ன ெச=தா!? 

அவ4ைற எ(�வ� அ#க�ல எ-பதா� வி��வி�கிேற- 

அ=ய! தாமாக 3-வ&� எ(�வா! த- ம�ப.க�ைத என 

ந�கிேற-?….. அ��ததாக ஐய! 7ய விளபர�தி4காக 

எ(�கிறாரா அ�ல� அ.கைறயி� எ(�கிறாரா எ-பைத 

வாசக!க� 3;� ெச=ய��.

Reply  

Posted on 06/21/2010 at 5:53 am 

அவ! ஏ- எ(�கிறா! எ-ற விசாரைணைய விட அவ! த+ 

தகவ�களி- ெசைம 3.கியமான�. தகவ�கைள0 ச%பா!�� 

3(ைம� ப��த 3ய�வ�, 3�திைர '�தி எ�லாவ4ைறA 

ம��பைத விட� ெபா+�தமான�.

Reply  

Posted on 06/20/2010 at 4:57 am 

இ&த வி�தைல�ேபா! ேதா�வியி� 3�ளிவா=.காலி� 3;�4��த4' 

பிரபா.ர- ம�� காரணம�ல.. அ@%- பாைதயி� அ@! ேபாரா�டைத ெகா�� 

ெச-றி+&தா� இ&தேபார�ட 

ெவ4றிெப4றி+.'.அவைரேப07வா!�ைத.'ேபா'ப;H�;யவ!க�தா- 

இ&த நிைல.'.காரண. அ=நா உதவி.' @+கிற� எ-� கைதவி�� அவ!.ைள 

ெக%�லாேபாராளிகளா. மாறாம� ���� அழி�தவ!க�. இ-� ம.க� �ண�ைத 

ஏ�ப வி�� ெவளினா�களி� வசி.' உ�;ய� ஏ&திகேள. இ@!க� எ-� 

தி+ப� வி�தைல எ-ற ெபயாரா� ம.க� பண�தி� உ�;=� ஏ&தி வாழலா 

எ-�தா- கா�தி+.கிறா!க�. ம.க� இவ!க� பி-னா� ெச�வைதவி�� 

விழி��ட- எமின�தி- வி;�.கான @ழிகைள�ேதட ேவ��.எமா� 3;= 

எ-� ஒ@ெவா+ தமி#2 பா�படேவ��.

Reply  

Posted on 06/20/2010 at 9:07 am 

வி�தைல� �லிகளா� ேப07 வா!�ைதகைள� தவி!�தி+.க 

3;Aேமா எ-ப� ஒ+ ெப%ய ேக�வி.

இ&தியா 1991 3த� தCவிரமாக� அெம%.கா 2001 3த� 

அேதயள� தCவிரமாக� வி�தைல� �லிகைள 34றாக� 

பலவ Cன� ப���வ� அ�ல� அழி�ப� எ-றநிைல�பா��.' 

வ&த பிற', வி�தைல� �லிக� ச!வேதச அளவி� மிக� 

தனிைம�ப��� ேபானா!க�. 
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அ��லா�

????

mmani

உலகி� எ,'ேம ஏகாதிப�திய எதி!�ேபா ேதசிய இன 

ஒ�.'3ைற எதி!�ேபா ப4றி அ.கைற கா�டாத வி�தைல� 

�லிகளா� த,கைள ஒ�த — த,கD.' ஆதரவாக இ+.க. 

9;ய — எ&த� ேபாரா�ட அைம��ட2 தாபன 3ைறயிலான 

ந�?றைவ வள!.க 3யலவி�ைல. 

இ+&� இ&திய மாஓவாதிகD பிற ம!.சிய 

ெலனினியவாதிகD தமி# ம.களி- வி�தைல� 

ேபாரா��ட��.'� த-னலம4ற ஆதர� ெத%வி�ேத வ&தன!. 

ேநபாள, பிலி�பினிய மாஓவாதிகD அ@வாேற. 

இ&தந��0 ச.திக� ெப+மள� அல�சிய ெச=ய�ப�டன.

எ�லா� ேபா�; இய.க உ��பின!கைளA 

ஆதரவாள!கைளA பைகயாக� பா!�த� பிற அரசிய4 

க+��.க�' இடமளியாத� வி�தைல� �லிகைள ேம? 

தனிைம� ப��திய�. 

மிக எளிதாக �ேராகி� ப�ட >�; நிராக%.' ேபா.ைக 

ஆத%�ேதா! ம�ெமாழி ெசா�ல ேவ�;ய ேக�விக� உ�ளன.

ஒ4�ைம எ-ப� ேந!ைமயா- விம!சன 7ய விம!சன 

அ;�பைடயில-றி இயலாத�. 

தமி#� ேதசியவத�தி2� அ மர� இனி� தா- க�; எ(�ப�பட 

ேவ��.

Reply  

Posted on 06/21/2010 at 5:10 am 

எமா�  3;A!.  இ-2 ஒ+ ��தக ப;.காேத ..ஆAத�ைத 

H.' ெகா� ெகா�..எ-ற மரம�ைடக� உ+வாகாம� த�.க !

Reply  

Posted on 06/20/2010 at 9:38 am 

வண.க ஐய! 

தா,க� கdனிQ�.கைள� ப4றி மைற3க '4ற0சா�ைட 3-ைனய 

ப'திகளி� எ(தியி+&தC!க�. உ,க� எ�ேலா+.' ஒ+ கdனிச� 

ேபாராளியி- அரசிய� நிைன�க� (எ-. ச�3கதாச- )

வாசி��� பா+,கள. அதி� பலவிடய,கைள அறி&� ெகா�வ C!க�. இ���தக எ 

எ�ேலா+.'ேம ெப+ அ2பவ�;ைத அ�ளி. ெகா�.க. 9;ய ��தக. இதைன 

பதி� ஏ4றிய தமி#ேதசிய ஆவண0 7வ;கD.' ந-றிக�. இட�சா%களி- 

ேபாரா�ட�ைத தி%��. 9�பவ!க� அைனவ+ இதைன வாசி�தபி-ன! 

வரலா4ைற ஆராA,க� 

ந-றி இைவ தகவ?.காக ம��

Reply  

Posted on 06/20/2010 at 11:02 am 

ஓ 7&தர�ைத சதியி� வ C#�திய� நC,க�தானா? அ&த வி7வாச�தி�தா- க%கால- 

உ,கைள ம-னி�தி+.கிறா-. என� 27 வ+ட ேக�வி.' இ-� விைட 

கிைட�தி+.கிற�.
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mathivaanan

வாத


mamani

Reply  

Posted on 06/20/2010 at 7:21 pm 

தவைளA த- வாயா� ெக� எ-பா!க� அத4' சிற&த 

உதாரண இ�. பிளவி- பி-ன!ேவ� ஒ+ அைம��ட- ேச!&� 

அ;.க�ப�ட வ,கி.ெகா�ைள ப� எ-னவாயி���? “அ&த 

அைம�� கைல.க�ப�டேபா� எஞசிய ஆAத,க� எ-னவா07? 

எ&த ச!வேதச கி%மினிலிட உ�ள�? ெதளி�ப�த�வா!களா? 

உ�ைம ேப7 உ�தம!க�!

Reply  

Posted on 06/21/2010 at 7:21 pm 

தானறியா சிவ�� ம�ைடயி� சி.கி,

ம.க� அைம�� ப4றி ேபசியப;ேய,

வ��.ேகா�ைட தபா� க&ேதா! ெகா�ைள, 

ஆைன.ேகா�ைட ஆAத. ெகா�ைள என� ெதாட!&�,

கல�ட! வியாபார�தி4காக சி�திரா அ0சக�தி� 

வா;.ைகயாளராகி,

�வார�திU� 7�� வி� என. கா�தி+&த� 7&தர�தி- 

அ,கலா=��.

இத4' அ=ய%� பழி ேபாட 27 வ+ட கா�தி+&�,

க�� பி;�த விைடெயன. கத�வ�,

mmaniயி- அறியாைமயி- �லப�.

Reply  

Posted on 06/22/2010 at 1:45 am 

அறியாைமதா- . அறி&� ெகா�� 

அறியாைம ெகா�ள நாெனா-� வித�டா 
வாதம�ல. க�ப� வ+ நா எ�ேலாைரA 

9�; ெச�ல க�ப� வ+ெமன கா�தி+&த 

அறியாைமைய விட 7&தர ஒ-� 

அ,கலா=�பி� இ+&ததாக என.' 

ெத%யவி�ைல. தானறியா சிவ�� 

ம�ைடெய-� எ�ப; 9�கிறC!க�. 7&தர 

ஆசி%யராக இ+&த “�திய பாைத” இத#களி- 

7&தர�தி- ெகாைல.' 3-ைனய 

இத#கைள வாசி�தா� இ+&த ேபாராளிகளி� 

ஓரளேவ2 அரசிய�, இராBவ 

அறி�ைடயவ! 7&தர எ-பைத விள,கி 
ெகா�வ C! . வ-னிய சி,க வ C�� ெகா�ைள 

அதைன எதி!�த 7+�� ெதாழிலாளி ெகாைல 
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வாத


Soorya

எ�தைன அ�பாவிகைள ெகா-ற வி.பி எ,ேக 

தன� ேபாரா�ட வா#.ைகயி� 

3-ேனா;யான சில தா.'தலி� 

ஈ�ப�டா? எ&தெவா+ உயிைரA 

ெகா�லாத 7&தர எ,ேக? வி.பி 
ெகாைலகளிகளிேல ஈழ�ேபாரா�ட�தி4' 

ேப%ழ�� 7&த ெகாைலேய!

Reply  

Posted on 06/23/2010 at 7:40 pm 

7வ��’ ம�ைட.காரைன 

மா.சிசவாதியாக�,

7�கல- காவிைய 

வி�தைல� 

ேபாராளியாக�

பா!��� பரவச�ப��� 

ேபா=,

ஒ+ இன�தி- 

தைலவிதிேய,

இ-� மா�ப��� ேபா= 

வி�ட�.

ஒ+ கீ#�தரமான 

எ�ேகாைள 

(7&தர�ைத…..நC,க�தானா?),

இைணய�தி� ஊசாலாட 

வி�டத4கான,

என� விள.க�தி- 

வ%கைள உண!வி� 

ெகா�ளா�,

ெபா�வான 

�லப�களி� �தியபாைத 

ேதட.9டா�.

Reply  

Posted on 

06/24/2010 at 10:25 am 

வாத 

உ,க� 

விவாத 

ந-றாக 

இ+.கிற�. 

�லி 
எதி!��, 
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kaalan

Garammasala

பிரபாகர- 

H4ற� 

எ-� 

சி,கள 

ெவறிய!ேபா� 

பல! 

இ-ன3 

'�ைப 

கிளறி.ெகா�;+.கிறா!
�லிக� 

த�டைன 

ெகா��தேபா� 

ஏேதா 

தாதா- 

ெவ�;வி(�திய�ேபா�
தப�ட 

அ;தவ!க� 

இ�ேபா� 

அவ!க� 

இ�ைல 

எ-ற�ட- 

எம.' 

ஒ-�ேம 

ெத%யா� 

எ-� 

ைககDவி 
கைத 

அள.கிறா!க�. 

பிைழகைள 

தனிமனிதனி� 

34� 

7ம�திவி�� 

இ�ேபா� 

வாயகிழிய. 

க�தி 
எ-ன 

பல-?

Posted on 06/20/2010 at 11:27 pm 

Rahavan is in London, why doesn’t he open his mouth verify Iyer’s credibility?

Reply

Posted on 06/21/2010 at 5:48 am 

Is he legally obliged to respond? And this is not a court of inquiry. 

There are plenty of reasons for people to respond or not to statements in the 

public domain. 

For a start, Ragavan has not been an Iniyoru correspondent. 
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dharma

Shiva

Nishanthan

maaran

mamani

Let us respect the democratic choices of individuals. 

If you are keen, you may plead with him personally to respond in a way he 

chooses.

Reply  

Posted on 06/21/2010 at 11:35 am 

ேபாரா�ட�ைத ஆரபி��ைவ�தவ!க� 

எ-ற 3ைறயி� வா= திற&ேத ஆகB.

Reply  

Posted on 06/21/2010 at 2:45 pm 

ஒ+வ! எ,ேக வா= திற�ப� எ-ப� அவர� 

ெத%�. 

அவ! அரசிய� ேபச 34ப�கிற இட�தி� 

ேக�விகைள எ(�பினா� அ,ேக அவரா� 

பதி� தராம� விலக 3;யா�.

ம4ற�ப;, இ. கள�தி� அவ! இ�லாதள� 

அவ%ட பதி� ேகாரேவா ெபறேவா எ�ப; 

இய?? அவ! பதி� தர ேவ�;ய;�ைல 

எ-பேதா தர மா�டா! எ-பேதா எ- 

க+�த�ல. 

ஆனா� இ&த இட�தி� (“this is not a court of 

inquiry”) அவ! பதி� தர ேவ�;ய நிைலேயா 

நி!�ப&தேமா இ�ைல.

Reply  

Posted on 06/24/2010 at 9:56 pm 

Mano-Master at which time he went to TELO?…..

Reply  

Posted on 06/27/2010 at 10:41 pm 

7&தர இ+&தி+&தா� வி�தைல கிைட�தி+.' எ-� ெசா�பவ!க� அவ%- 

ஜாதிய உண!� தா- அ@%ட அதிகமாக இ+&த� எ-பைத அறிவா!க�. 

எ�ெபா(� இவ!க� த,க� சாதிய உண!ைவ ைகவிடேபாகிறா!கேளா?

Reply  

Posted on 06/29/2010 at 2:04 am 

மிக அபா�டமான '4ற சா��.

Reply  
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rajan

xxx

S.G.Raghavan 

(Canada)

Posted on 06/27/2010 at 10:59 pm 

ேனா மாQட! சிறCசபார�தின�ைத ஒ+ மா.சியவாதியாகக+தியப;யா� 1982 இ� 

ெடேலாவி� ேச!&தா!. சிறCசபார�தின ெச=த சாதைன எ-ன எ-� ேக�டா� 

அவ! ந;ைக &ளினிைய ைவ�தி+&தா! எ-�தா- ெடேலா உ��பின!க� 

ெசா�வா!க�. ேப07வா!�ைத.' அைழ��வி�� வி+&�க' அைழ�� 

தாைச.ெகா-றவ!தா- இ&� சிறC0பார�தின. ரேமQ ம4� 7தா ேபா-ற த- 

அ��தநிைல�தைலவ!கைள @ஞசகமாக ெகா-றவ!. இ@! �- ேதசபிதாவி-
(வடெமாழி) அ.கா� உட- க�ள�ெதாட!ைபேபணி தைலைம 

வி7வாச�ைத.கா�;யவ!தா- இ&த சிறCசபார�தின. இவ%ட மாகசிய ப;.க 

ெச-றவ!தா- இ&த ேனா மாஸட!. ஏென-றா� சிறC மா.சிய���தக,கைள H.கி 
எறியவி��ைல.நC!ேவலியி� அ;�� ெகா�ைள�பண�தி� ெசா'7 வா#.ைக 

வா#&த@!.

Reply

Posted on 06/28/2010 at 7:14 am 

“7&தர இ+&தி+&தா� வி�தைல கிைட�தி+.' எ-� ெசா�பவ!க� அவ%- 

ஜாதிய உண!� தா- அ@%ட அதிகமாக இ+&த� எ-பைத அறிவா!க�.” — maaran 

on June 27, 2010 10:41 pm 

இ� 3-2.'� பி- 3ரணாக அ�லவா உ�ள�. 

சாதிய உண!� உ�ளவ!களா� இன வி�தைலைய ெவ-� தர 3;யா� எ-� 

தா- வி�தைல ப4றி� ேப7ேவா! 9�வ!.நC,க� 7&தர�ைத நபிேனா! மீ� சாதிய 

3�திைர '��கிறிறC!களா? அைதேய ெவெறவ+ உ,கD.'0 ெச=ய 

3;Aம�லவா!

அரசிய� ேவ�பா�க�ெக�லா மலிவான சாதிய விள.க,க� ந�லைவய�ல. 

அ�ப�டமான சாதிய� பா'பாடாயி2 மைற3கமான சாதிய� பா'பாடாயி2 

தகவ�கைள� த&� விம!சிA,க�.

Reply

Posted on 06/29/2010 at 12:10 am 

ஈழவராக ேம� எ(ேவா வா+,க�! 

“�லிகளா� எதி!கால ஈழ�தி- ஒ+ மாதி% கிராம�ைத 9ட உ+வா.க 

3;யவி�ைல.” இ&த வ%க� இைணய�தள ஒ-றி� ஐய! எ(திய க��ைர.' 

ஒ+ வாசக! எ(திய எதி!விைன ஆ'. இ�ேவ எ-ைன பாதி�த�, எ-ைன சில 

வ%க� எ(த H�;ய�. ஏெனனி�, இதி� உ�ள உ�ைம த-ைம மிக� 

ஆழமாக உ4� ேநா.க� படேவ�;ய�. வ-னியி� இர�� வ+ட,க� சமாதான 

கால�தி� அரச திைணகள�தி� பணியா4றி உ�ேள-. அ&த அ2பவ,கDட- 

க�ட ேக�ட விடய,க� அைன��!, எதி!கால அன!�த,க� 'றி�� பல 

ஐய,கைள எ- ம�தியி� உ+வா.கியி+&த�. இ-� அ� நித!சனமாக ேபானைத 

இ�� மிக� ேவதைன பட�தா- 3;கிற�. ஆனா� இ-� நா ேவதைன 

ப�வேதா�, விம!சன ெச=வேதா� வா#ைகைய கழி.கிேறா. 

இ-� (ஐய! உ�பட) பல! இைணய,கைள �ற&� ேகாவண�ைத இ�.க க�; 

Yைசயா.க ெவளி.கி�டா!க�, அ-� பல+ இைண&� வி�தைல �லிகைள, 

வி�தைல பாைதயி- பா� 'ைற&த ப�ச எ(��.க� Kலமாவ� அ(�த,கைள 

ெகா��தி+.கலா, பல விடய,கைள 7�; கா�;யி+.கலா. ஆனா� எமி� 

பல! அதைன அ-� ெச=யவி�ைல, இ-� இவ4ைற எ(�வதி� பயனி�ைல. 

ஏெனனி� அவ!கள� எ(��.களி� தமிழ! ேதச�தி- நிக# கால� ேதைவ அ�ல� 

கால�தி- ேதைவ உணர� படவி�ைல அ�ல� உண!�த படவி�ைல. இ�ேபாைதய 

ேதைவ உடன;யான மீ� க��மான அ� அரசிய� ெபா+ளாதார கவனி�ேபா� 
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பாதி.க� ப�ட தமிழ! வா# விட,களி� வா#வாதார,கைள க�; எD��வதாக 

இ+�த� ேவ��. 

இத4.' எம�தியி� இ+&� த-னா!வ '(.களாக நா ேமெல(த� ேவ��. 

அரசா,க�ைதேயா, ெவளிநா�கைளேயா, தமி# ேதசிய 9�டைம�ைபேயா 

நபியி+�பைதேயா! வி�� வி�� கால�ேதைவயி�! உடன;யாக நா கா� பதி.க 

ேவ��. தமிழCழ வி�தைல ேபாரா�ட�தி- ஆரப கால,களி� இ+&த கா&தCய 

ேபா-ற அைம��கைள உ+வா.கி ம.களி- இ+��கைள அவ! த ெசா&த 

ம�ணி� ேமப���வேத இ-� 3த-ைமயான�. இ-� தமிழ! தாயக 

கபள Cகர ெச=ய�ப�வதி� இ+&� த��பத4' இ�ேவ 3த-ைம வழி. வா+,க� 

வ-னியி? வாகைரயி? சY%? எம� நில,கைள எம�ைடயா.'ேவா. 

அகதியாக வா#வாதார அ4� வழிெத%யா� இ+.' ம.கைள 'ைற&த ப�ச 

ஒ+ ';ைச ேபா�டாவ� ெகா��ேபா த தா= நில�தி� '&�வத4.'. 

இத- Kல நாைள ';ைசகளிைடேய பாைத சைம�ேபா ந� வா#� 

பைட�ேபா. ப+�தி��ைறயி� இ+&� பாணைம வைர உத� கர,கைள நC�; 

ெச�ேவா. இ&த பாைதயி� பயணி.க நC,க� எ�தைன ேப! தயா!? நC,க� சில! 

தயாரானா� நாைளய வி;ய� ந ைகயி�. 

எனேவ 

ெசா&த ம�ணி� ம.க� வா#வத4.' எ-� ஆைச ப�கிறா!கேளா அ-� 

வி�தைலA அவ!கDட- 9ட� பயணி.'. ெசா&த ம�ணி� வாழ அ�லா� 

ம.களிட எ�ப; வி�தைல தC 3ைள வி�. (“வ Cதி.' இற,கி ெகா;ைய H.கி 
ேகாச ேபா�த� மா�திர ம.க� ேபாரா�ட என அ!�த ெகா�Dத� ஒ+ 

�ர�சிகர� ேபாரா�ட�தி- அன!�த மா�திரேம! அ� தா- ம.க� ேபாரா�ட 

எ-றா� ஒ+ �ர�சிகர உைழ�பி4.' அ!�த இ+.கா�”.) 

ஒபாமா�.' காவ; H.கி எ-ன க�ேடா?, தமி# நா�� அரசிய� வாதிகளி- 

காவ; ஆ�ட பா!�ேதா எ-ன க�ேடா. அெம%.க ஐேரா�பிய நா�களி� 

ஆ!�பா�ட ெச=ேதா எ-ன க�ேடா? சY! வாகைர வ-னி ப�ெகாைலகைள 

த��ேதாமா? இ�ைலேய! தவ�க� ந மிைடேய பல உ��. 

வ-னியி� சமாதான கால�தி� நா- பணியா4றிய ேபா� 3�ைல கிளிெநா0சி 
மாவ�ட அரசா,க பணிமைனயி� என� ேசைவைய ெதாட!&ேத- அரச காணிகளி� 

வ Cடைம�� ெச=வத4கான உடன; ெசய4 தி�ட�தி4காக ம.களி4' காணிகைள 

உ%ம ஆ.' ேவைலயி� இர�� மாவ�ட,களி? 'ைற&த� 8500 வி�ண� 

ப,கைள ப%சீலி�� ெப+பாலாேனா+.' உ%ம வழ,க ஆவன 

ெச=தி+.கிேற-. 1990 களி� இ+&� நா- ேசைவ ஆ4ற ெதாட,கிய 2005 ஆரப 

வைர �லிகளி- க���பா�;ேலேய வ-னி இ+&த�. �லிக� இ.காணிகைள ம.க� 

உைடைமயா.க அரச அதிகா%கைள நி!�ப&தி.கவி�ைல அ�ல� அசம&த 

ேபா.கி� இ+&தன!. 

க�டாவைளயி� ';யி+�� காணிகைள பா!ைவயிட ெச-� இ+&ேத-. அ,' 

'�ப ெப�மணி ஒ+வ! க�ணC! வி�ட ப; அ(த வ�ண வ&தா!. 1977 இ� 

இ+&� அகதியா க வ&த கால ெதா�� இ-� வைரயி� தம.' ஒ+ ெசா&த காணி 
இ�ைல ஐயா! நா,க� மைலயக�தி� இ+&� வ&ததா� தா- இ&த �ற.கணி�பா 
என எ-னிட 3ைறயி�டா! அ&த மா�. பாவ�ப�ட அமா�வி- ஓைல 

';ைசைய ேநா�ட வி�� ெம�ல அவ!களி- '�ப நிைலைமைய விசா%�த 

வ�ண ச4� தைலைய 'னி&� பா!�த ேபா�, மாவ Cர!களி- பட,க� 

ெதா,கிய�. ஒ-ற�ல இர�ட�ல ஆ� பட,க�. அ� ஒ-ப� பி�ைளகைள 

உ�ளட.கிய '�ப, அ-� K-� பி�ைளகைள உ�ளட.கிய ஐ&� ேபராக 

'�கியி+&த�. நா- ேக�ேட- இய.க உ,கD.' ஒ-� தரவி�ைலயா? 

அவ!களி- '�ப தைலவ- ெசா�கிறா! அவ!க� பண மி-றி இ+�பா!க� அதி� 

எம.' எ�ப; த+வா!க� என அ�பாவி�தனமாக. ஓைல ';ைசயி� அ-� இ+&த 

'�ப�தி- நிைல இ-� அ�� இ�ைலேயா நானறிேய-. 

அ-� வி�தைல �லிக� பல ஏ4ற தா#�கைள இய.கதி44'�D ெவளியி? 

ேபணியைத எ- க�க� ஊடாக க�� இ+.கிேற-. வ-னியி� �லிகளி- 

தி+மண 3;�த ஒ+ இைட நிைல தளபதி மன ெபா+மி ெசா-ன விடய�ைத 

இ,' பதிகிேற-, அவ,க�, அவ,க� எ�லா ெப%ய காணியி? ெப%ய 

வ C�களி? இ+.கிறா,க� எ,கD.' ';யி+.க ஒ+ ��� நில ெபற 
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3;யாம� அைல&� தி%கிேறா, என ேவதைன ப�டைத எ- கா�களா� ேக�� 

இ+.கிேற-. அ� தளபதி, அவ,க� என 'றி�பி�ட� வி�தைல� �லிகளி- 

ெச�வா.' உ�ள தளபதிகைளA பிர3க!கைளA தா-. 

வ-னியி� தி+மண 3;�த வி�தைல �லிகD.' 3 ல�ச இய.க�தா� 

வ C�க�ட ெகா�.க�ப�ட�. (ஓைல ';� ேபாட� காணா�) ஆனா� வசதி 
பைட�த ேபாராளிக� ேமலதிகமான பண�ைத ேபா�� வசதியான வ C� க�; 

ெகா�ளலா. இ�ப;�தா- வ-னியி� தி+மண 3;�த சில ேபாராளிகளி- 

வ C�க� ஓைல ';� களாக� சில%- வ C�க� வசதி பைட�த க� வ C�களாக� 

இ+&தன. இ&த ஏ4ற தா#�க� ேபாராளிகளி- மன�ைத க�ைமயாக பாதி�த�. 

இதைன இய.க�தி- தைலைம க�� ெகா�ளேவயி�ைல. 'றி�பாக தி+மண 

3;�த ேபாராளிக� பல! நC�ட கால ேபாரா�ட அ2பவ உ�ளவ!க�. அவ!க� 

இ&த ஏ4ற தா#�களா?, தி+மண 3;�� இ+&த காரண� தா? 

ேபா!3ைனைய வி�� விலகிA, ேபா%� ஆ!வ அ4� இ+&தன!. 

வி�தைல �லிகளி4'� சாதி மாறி தி+மண ெச=தவ!க� பல!. சமாதான 

கால�தி� தம� பி�ைளகைள பா!.க, ெப4ேறா! வ-னி ெச-றன!. அ,' '�ப 

'�;யாக தம� பி�ைளக� இ+�பைத பா!�� ச&ேதாசமைட&த �லிகளி- 

ெப4ேறா!, தம� ம+ம.களி- அ&த ெதா&த,கைள ேதா�; எ��தன!. ஐயேகா! 

அ,'தா- அவ!களி4' தா,க� நC�டகாலமாக க�; கா�� வ&த சாதCய� 

ெப+ைமெய�லா? கா4ேறா� ேபா=??.., தம� பி�ைளக� கல�� தி+மண? 

(இ&த வா!�ைதைய பாவி�பதி� என.' உட- பா;�ைல) ெச=தைத அறிகி-றன!. 

ெவ�� ஒ-� ��� இர�டாக �லி'�ப�ைத அவ!களி- ெப4ேறா! பி%�� 

வி�கி-றன!. இ@வாறான விவாகர��க� வ-னியி� மிக அதிகமாக நிக#&தன. 

இத4' �லிக� சமரச ெச=ய 34ப�டா? சாதCய ெவறி�தன அத4' இட, 

ெகா�.கவி�ைல. இதனா� வி�தைல �லிக�, தம.'� காதலி�� தி+மண 

3;.' உ��பின!க�, தம� சாதிைய ெவளிப��த ேவ�� என. 'றி� 

பி�டதாக அறிய. கிைட.கிற�. இதி� 'றி�பாக சாதCய அ;�பைடயி� தா#&த 

ம�ட�தி� இ+&த ெப�கேள அதிக பாதி.க� ப�டதாக ேக�வி ப�ேட-. ஆக 

வி�தைல ேபாரா�ட சம��வ இ-றிA, ஆணாதி.க சி&தைன 

தைலH.கிAமி+&தைத அவதானி.க 9;யதாக இ+&த�. 

வி�தைல ேபாரா�ட ெவ� ராBவ வாத க�ேணா�ட�தி� மா�திர 

க�;ெய(�ப ப�டத- விைள�கேள இைவ. இத- காரணமாக எம� வி�தைல 

ேபாரா�ட தவறான� எ-ற க+��.' நா- வரவி�ைல. நா பல தவ�கைள 

ெச=��ேளா ெதாட!&� ெச=கி-ேறா எ-பைத நிைனவி� ைவ�� �திய 

பாைதயி� பயணி�ேபா. அ���லாைவA, அ-பழகைனA ஒ-� ேச!�ேபா. 

ஆ�டா- அ;ைம ேபைதைம ஒழி�ேபா. கீழவ! ேமலவ! எ-ற ேவ4�ைம 

�ற�ேபா. ஈழவராக ேம� எ(ேவா வா+,க�. 

ந-றி 
S.G.ராகவ-
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