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தமிழ5ழ வி�தைல��லிகளி2 அரசிய6-ைற ெபா��பாளா நேடச2, வி�தைல�
�லிகளி2 சமாதான7 ெசயலக� ெபா��பாள� �லி#ேதவ2 ஆகிேயா.ட2
இ�தி�க�ட ேநர#தி� தா2 ெகா9:.;த ெதாட�ைப<' வ/சகமாக அவ�க�
ெகா�ல�ப�ட வித#ைத<' ல9ட2 ச2ேட ைட'= ெச�தியாள� ேம> ெகா�வி2
ெவளி�ப�#தி<�ளா�.

ேம> ெகா�வி2 அ'ைமயா� 2001 இ� இல!ைக பைடகளி2 (��க தா��தலி�
ஒ. க9 பா�ைவைய இழ;தவ� எ2ப- �றி�பிட#த�க-. அவ>2 க��ைர
வ.மா�

அ- ஒ. அவசரமான ெதாைலேபசி அைழ�� ஆனா� சில மணி ேநர#தி� இற�க�
ேபா�' ஒ.வ>2 அைழ�� ேபா2� அ- இ.�கவி�ைல. அரசிய� -ைற�
ெபா��பாள�, பாலசி!க' நேடச2, தி.'�வத6� ஓ>ட,' இ.�கவி�ைல
ேபாB'.

நா!க� எம- ஆயத!கைள� கீேழ ேபா�கிேறா' - ெச�மதி# ெதாைலேபசியி�
சிறில!காவி2 வடகிழ��� ப�தியி�, கைடசியாக நிைலெகா9:.;த மிக7சிறிய
கா��� ப�தி��� இ.;-, 17.05.2009 ஞாயி� பி2னிரD நேடச2 எ2னிட' Eறினா�.
பி2�ற#திலி.;- இய;திர# -�பா�கி7 ச#த!க� ெதளிவாக என��� ேக�டன.

ஒபாமா நி�வாக' ம6�' பி>#தானியா அரசிட' இ.;- எ!களி2 பா-பா���கான
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உ#தரவாத#ைத எதி�பா��கிேறா'. எ!க� பா-கா���கான உ#தரவாத' ஏேத4'
உ�ளதா? எ2� அவ� ேக�டா�.

�லிகF��' சிறில!கா சி!களவ�கF��' இைடயிலான 26 வ.ட ேபா>�,
ெவ6றிக9��ள சிறில!கா இராGவ#திட', சரணைடவ- மிக அபாயமானெத2�
அவ.�� ந2றாகேவ ெத>;தி.;த-.

8 வ.ட!கF�� ,2பி.;ேத நேடச2, �லி#ேதவ2 ஆகிேயாைர என��# ெத><'.
அ�ேபா- இல!ைக# த5வி2 3 இ� 1 ப!� �லிகளி2 க���பா�:� இ.;த-.

இ�ேபா-, இவ�க� இ.வ.' த!கேளா� இ.;த ஏைனய 300 ேபாராளிகைள<'
அவ�கள- ��'ப! கைள<' (பல� காயமைட; தி.;தா�க�) கா�பா6�வத6கான
,ய6சிைய எ�#-� ெகா9:.; தா�க�. ப�லாயிர� கண�கான ெபா- ம�கF'
ைகயா� ேதா9:ய �ழிகF��� அவ�கேளா� ப-!கியி.;தன�.

கட;த பல நா�களாகேவ �லிகளி2 தைலைம��', ம6�' ஐ.நாD��' இைட�ப�ட
ம#திய=தராக நா2 இ.;- வ;ேத2. நேடச2 எ2னிட' 3 விடய!கைள ஐ.நாDட2
பறிமாறி� ெகா�Fமா� ேக��� ெகா9டா�:

தா' ஆ<த!கைள� கீேழ ேபா�வதாகD', தம- பா-கா���� அெம>�கா ம6�'
பி>#தானியா உ#தரவாத' தர ேவ9�ெம2�', தமிழ�கF�� ம6�ெமா.
அரசிய� த5�D எ��க�ப�' எ2ற உ�தி வழ!க�பட ேவ9�ெம2�' அவ�
ேக��� ெகா9டா�.

பி>#தானிய ம6�' அெம>�க உய� அதிகா>கF�Eடாக நா2 ெகா*'பி� இ.;த
ஐ.நா.விேசட I-வ�, விஜ� ந'பியாேரா� ெதாட�� ெகா9ேட2. �லிகளி2 சரண
ைடதB�கான ேகா>�ைககைள நா2 அவ.��# ெத>ய�ப�#திேன2. அவ.',
தா2 அைத சிறில!கா அரK��# ெத>வி�பதாக� Eறினா�.

இ;த நடவ:�ைக சமாதான' வ.வத6கான ஓ� அறி�றியாகேவ என��#
ேதா2றிய-. எ�ேபா-ேம கலகல�பாக இ.��' �லி#ேதவ2 ப-!�� �ழி���
இ.;தவா� சி>#த ,க#-ட2 ஒ. பட#ைத ெதாைல ேபசியி� எ�#- என��
அ4�பி யி.;தா�.

கைடசி ஞாயி� இரவி�, சிறில!கா இராGவ', மிக ெந.!கி வ;த ேபா-,
�லிகளிட2 இ.;-, எ;தவித அரசிய� ேகா>�ைக<' �ைக�பட!கF'
கிைட�கவி�ைல. ,2ன� சரணைடத� எ2ற ெசா�ைல� பாவி�க நேடச2
ம�#தா�. ஆனா� அவ� எ2ைன அைழ#தேபா-, அைத#தா2 ெச�ய
,2வ;தி.;தா�. �லிகளி2 பா-கா���� ந'பியா>2 வ.ைக அவசிய' ேதைவ
எ2�' Eறினா�.

நிLேயா��கி� 24 மணி ேநர,' இய!�' அவசர�பி>D ஒ2றிMடாக ந'பியாைர#
ெதாட�� ெகா9ேட2. அ�ேபா- அ!ேக ேநர' காைல 5:30 ஆக இ.;த-. �லிக�
ஆயத!கைள� கீேழ ேபா��வி�டா�க� எ2� அவ>ட' Eறிேன2.

அவ.' தா2 நேடச2 ம6�' �லி#ேதவனி2 சரணைடதB�கான பா-கா�ைப
சிறில!கா ஜனாதிபதி மகி;த ராஜப�ேசDட2 நி7சயமா�கி� ெகா9டதாக�
Eறினா�. அவ�க� ெவ�ைள� ெகா:ைய� பி:#- வ;தா� ச>ெய2�' Eறினா�.
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சரணைடதலி2 சா�சி�� ந'பியா.' வட����� ேபாக# ேதைவயி�ைலயா எ2�
நா2 அவ>ட2 ேக�ேட2. அத6� அவசியமி�ைலெய2�', ெவ�ைள� ெகா:ைய
உய�#தி� பி:��'ப:<' ந'பியா� Eறினா�.

ல9டனி� அ�ேபா- ேநர' ஞாயி� பி2னிரD. நேடச4ட2 ெதாைலேபசியி�
ெதாட��ெகா�ள ,ய6சி எ�#-# ேதா�வியைட;ேத2. ெத2 ஆபி>�காவி� உ�ள
ஒ. ெதாட���� அைழ#- ந'பியா>2 ெச�திைய# ெத>வி#ேத2.

ெத2 ஆசிய# ெதாட�பிலி.;- தி!க� காைல 5.00 மணி�� என�� அைழ�� வ;த-.
அவ.��' நேடசைன# ெதாட�� ெகா�ள ,:யவி�ைல. நா2 நிைன�கிேற2
எ�லாேம ,:;- வி�ட-, அவ�க� இற;-வி�டா�க� எ2�.

அ2� மாைல, சிறில!கா இராGவ' அவ�கள- உட�கைள� கா�:யி.;தா�க�.
சரணைடத� பிைழயாகி� ேபான- ஏ2? விைரவி� இதைன நா2 க9�பி:�ேப2.

ஞாயி� இரD தமி) நாடாFம2ற உ��பின� ச;திர ேந.ைவ<' நேடச2 ெதாட��
ெகா9��ளா� என# ெத>;- ெகா9ேட2. ச;திரேந. உடன:யாக ராஜப�ேசDட2
ெதாட�� ெகா9டதாக அறிகிேற2.

பி;திய மணி#தியால!களி� நட;தவ6ைற நாடாFம2ற உ��பின� Eறினா�.

“ஜனாதிபதி தா2 நேடச4��' அவ� ��'ப#-��' ,*� பா-கா�� த.வதாக
உ�தியளி#தி.;தாேர..? த2ேனா� 300 ம�க� உ�ளா�க� என நேடச2
Eறியி.;தா�, சில� காய�ப��' இ.;தா�க�.

நா2 ஜனாதிபதியிட', “நா2 ேந>� ேபா� அவ�கள- சரணைடதைல ஏ6கிேற2
என� Eறிேன2. அத6� ராஜப�ேச, “இ�ைல, எ!க� இராGவ' மிகD'
ெப.;த2ைம<' க���பா� ,ைடய-. ந5!க� ேபா� நட��' இட#-��7 ெச2�
உ!க� வா)�ைகைய இட.���ளா�க# ேதைவயி�ைல” எ2� Eறினா�.

பசி�, ஜனாதிபதியி2 சேகாதர�, எ2ைன அைழ#-, “அவ�க� பா-கா�பாக
இ.�பா�க�, அவ�க� ெவ�ைள� ெகா:ைய ஏ;த ேவ9�'” எ2றவ�, அவ�க�
ெதாடர ேவ9:ய பாைதைய<' Eறினா�.” இ�ப:7 ச;திரேந. எ2னிட' Eறினா�.

ச;திரேந. நேடசைன காைல 6:20 மணி��# ெதாட�� ெகா9டாரா'. -�பா�கி7
N�:2 ச#த' அ�ேபா-' ேக��� ெகா9:.;ததா'.

“நா!க� தயா�.” நேடச2 ச;திரேந.விட' Eறினா�. “நா2 ெவளிேய வ;-
ெவ�ைள� ெகா:ைய ஏ6றி� பி:�க�ேபாகிேற2” எ2றா�.

ச;திரேந., “ெகா:ைய உய�#தி�பி: சேகாதரேன - அவ�கF��# ெத>ய ேவ9�'.
நா2 உ2ைன மாைலயி� ச;தி�கிேற2” எ2� Eறியி.;ததாக அறிகி2ேற2.

ெகாைலயிட#தி� இ.;- த�பி#- E�ட#-ட2 வ;தி.;த ஒ. தமிழ� அத2பி2
எ2ன நட;த- எ2பைத விவ>#தா�. இவ� பி2ன� உதவி� பணியாள� ஒ.வேரா�
கைத��'ேபா-,

“நேடச4' �லி#ேதவ4', ஆ9கF' ெப9கF,�ள E�ட#ேதா�, ெவ�ைள�
ெகா:ேயா� சிறில!கா இராGவ#ைத ேநா�கி நட;- வ;தா�க�. இராGவ'
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அவ�கைள ேநா�கி இய;திர# -�பா�கியா� Kட ஆர'பி#த-.

நேடசனி2 மைனவி, ஒ. சி!கள� ெப9மணி. அவ� சி!கள#தி� க#தினா�.
“அவ�க� சரணைடய# தாேன வ;தா�க�. ஆனா� ந5!க� அவ�கைள7
K�கிற5�கேள” எ2ற அவர- மைனவி<' Kட�ப�டா�. சரணைடய வ;த சகல.ேம
ெகா�ல�ப�டா�க�”. விபர' Eறிய அ;த# தமி) நப� இ�ேபா- தன- உயி.���
பய;- ஒளி;- ெகா9:.�கி2றா�.

ஜனாதிபதியாB' அவ� சேகாதரராB' விர�ட�ப�டதா�, ச;திர ேந. இ�ேபா-
நா�ைடவி�� ெவளிேயறி<�ளா�.

கட;த சில நா�களாக, ஐ.நாவி2 I-வராக வ;த ந'பியா>2 ப!களி��
ேக�வி��றியாகி<�ள-. அவ>2 சேகாதர�, சதிO, 2002 ஆ' ஆ9:லி.;-
சிறில!கா இராGவ#-�� ஆேலாசகராக இ.;-�ளா�. சிறில!கா இராGவ#தி2
தைலைம� க�டைள அதிகா>, சர# ெபா2ேசகாD�� ஒ. சிற;த இராGவ#
தைலவனி2 த2ைமக� உ�ளன எ2� சதிO ஒ. தடைவ பாரா�:<,�ளா�.

சில பய!கரவாத நடவ:� ைககளா� �லிக� ச�வேதச#தா� தைட ெச�ய�
ப�:.;தாB', நேடச4' �லி#ேதவ4', தமிழ� உ>ைம� பிர7சிைன�� ஒ.
அரசிய� த5�ைவேய காண வி.'பியி.;தா�க�. உயிேரா� இ.;தி.;தா�,
அவ�க� தமிழ�கF�� ந'பி�ைகயான அரசிய� தைலவ� களாகியி.�பா�க�.”

இPவா� ல9ட2 ச2ேட ைட'= ெச�தியாள� ேம> ெகா�வி2 ெத>வி#-�ளா�.

 ந2றி  ெத2ெச�தி
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