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உ�க
 இ,விைணய�ைத ம)றவ�க-./ அறி%க� ெச(ய இ�ேக அ��த0�
%�ப.க�  இரயாகர� - சம�  $லி� தைலவ�க
 எ�ப2, எ3த நிைலயி� ைவ�* ெகா�ல�ப4கி�றன�!?

தி�க
, 10 ைவகாசி 2010  

  இ�ேக எ�*க ேத4க

$லி� தைலவ�க
 எ�ப2, எ3த நிைலயி� ைவ�*
ெகா�ல�ப4கி�றன�!?

எ��* (ெப5�பி.க - சி6�பி.க)

அைன38�,  ச�வேதச  சதி7ட�  92ய  ஒ5  ேமாச2யி�  பி�னணியி�  அர�ேக6கி�ற*.  *ேராக�  ;ல�
இைவ ;2மைற.க�ப4கி�ற*. பல5./ பல ேக
விக
, பல ச3ேதக�க
. இைத "யவிசாரைண ெச(ய யா5�
தயாராகவி�ைல. எ�னெச(வ*, ஏ* ெச(வ* எ�6 ெத#யாத, தி#ச�/ நிைல.

 

தமி=  ம.க
  %�  ஏ)ப>4
ள  அரசிய�  ெவ)றிட�,  இய�பாக  எ�%�  ஒ5  இன3ெத#யாத  ?னிய�ைத
உ5வா./கி�ற*. எ�/� இன3ெத#யாத ேசாக�, அவலமாகி�ற*. நட3தைத ந�பாம� இ5.க %ைனகி�ற*.

ம.க
 நைட�பிணமாக, அAசலி 9ட ெசB�த %2யா*, அவ�க
 அரசிய� அனாைதயாகி நி)கி�றன�.

 

இ3த  நிைலயி�  ப4ெகாைல7ட�  92ய  இ3த�  சதி  எ�ப*  உCைமயான*.  7�த  %ைனயி�  இ5.காத
;�றா� தர�$களி� 9>4�சதி தா�, $லி� தைலவ�களி� ெமா�த மரண�. இ3த மரண�தி� பி�, எதி�பாராதா
வCண� ெவளிவ5� கா>சிக
;. எ�ப2  இ* நட3த*, எ�ற அதி��சி. இதனா�  இற3த* 'எ�க
" தைலவர�ல
எ�6 96மள0./, ந�ப %2யாத அதி��சிக
.

 

அ�ப2யாயி� நட3த* எ�ன? இ3த� பி�னணிைய 9�3* ேநா./வத� ;ல�, இைத� ெதளிவாக நா� இன�
காண%27�. எம* அDமான�க
 ச#யாக இ5./� ப>ச�தி�, சில $லி� தைலவ�க
 இ�ன%� ப4ெகாைல
ெச(ய�படாம� த� சி�திரவைத. 9ட�களி� ைவ�* வைத./� வா(�;$க
 நிைறயேவ7
ள*.

 

இ3த  நிைலயி�  $லி�  தைலவ�  பிரபாகர�  இ�ன%�  மரணி.கவி�ைல  எ�ற  $லி�  ெச(தி./�,  இரC4
அரசிய� அ2�பைடக
 உ
ள*

 

1.  $லி�  தைலவ�  இ�6�  $லிகைள  ந�$�  தமி=  ம.களி�  ேபாரா>ட�*.கான  ஒ5  அரசிய�  /றிய4ீ.  இ3த
அைடயாள�  அவ�க-./  ெதாட�3*  அவசியமானதாக  உ
ள*.  மரணி.கவி�ைல  எ�ற  மானசீகவாத�,

அவ�களி�  ெசயB.கான  அரசிய�  ந�பி.ைக.  அதாவ*  கட0
  இ5�பதாக  ந�$�  ப.த�,  த�  ச;க
*யர�க-.;/ இத� ;ல� த��ைவ நா4வ* ேபா�ற* இ*.

 

2.  $லி�  தைலவ�  ெபய#�  எ3த�  *ேராக�ைத7�  ெச(ய  வி5�$பவ�க-./,  அவைர  உயி5ட�  இ5�பதாக
கா>4வ* அவசியமாகி�ற*. அதாவ* கட0
 உ
ளதாக கா>2 ஏமா)றி� பிைழ./� Gசா# ேபா�ற* இ*.

 

இ�ப2 பிரபாகர� இ5�ப* ப)றிய பிரைம ந�2�ப* 9ட அரசியலாக உ
ள*. பிரபாகரD./ எ�ன நட3த*? $லி�
தளபதிக-./  எ�ன  நட3த*?  எம*  அDமான�தி�  ைமயமான  விைடய�  இ*.  இத)/  $லியி�  ச�வேதச
ெபா6�பாள� ப�மநாதனி� அறி.ைக பல தகவைல� த5கி�ற*. ம.கைள  ந�பாத அவ�க
  வழியி�, அவ�க

அழி.கப�ப>டா�க
.

 

17.05.2009 ப�மநாத� வழ�கிய ேப>2யி� ......

"..அதனா�  தா�  நா�  எம*  ஆ7த�கைள  அைமதியா.கி  சமாதான�  ேப�"வா��ைத./  வ5கிேறா�…
வி4தைல�  $லிகளி�  அ�சம)ற  த�ைமைய7�,  த�க
  ெகா
ைக  மீ*
ள  %2வி�லாத
கடைம7ண��சிைய7�,  அத� மீ*  எ�ம.க
  ைவ�தி5./� ந�பி.ைகைய7� எவ5� ச3ேதக�பட%2யா*.
…….  எம*  அைழ�ைப  எம*  பி
ைளக
  எ3தெவா5  ேக
வி7மி�லாம�  மரண�*./  பயம)6
எ4�*
ளா�க
.  எம* ேபாரா>ட� எ�ம.க-.காகேவ எ�பைத நா� மற3*விடவி�ைல எ�6� இ�ேபாைதய
நிலைமயி�,  இ3த  7�த�ைத  சிறில�கா  இராJவ� எ�ம.கைள.  ெகா�6/வி�பத)கான ஒ5  ச3த��பமாக�
பாவி.க  நா�  ஒ5ேபா*�  அDமதி.கமா>ேடா�…..  மிக�  *ணி�சேலா4  நா�க
  எ�3*  நி�6  எம*
ஆ7த�கைள  அைமதியா./கிேறா�,  எம*  ம.கைள.  கா�பா)6மா6  ெதாட�3*  ச�வேதச�  ச%தாய�*ட�
ேக>4.ெகா
வைத விட ேவ6 ெத#0 எ�க-./ இ�ைல"
 

இ�ப2. 9றி�தா�, சரணைட0 நட.கி�ற*. இ3த அறி.ைக பல தகவைல� த5கி�ற*.

 

"ஆ7த�கைள  அைமதியா.கி  சமாதான�  ேப�"வா��ைத./  வ5கிேறா�"  எ�6  ஆ7த�ைத  கீேழ  ைவ�*,

க5�* ம.கைள� ப)றி. ெகாCடா� அ* மாெப5�
ச.தியாக உ5ெவ4./� 

 

$லி� தைலவ�க
 எ�ப2, எ3த நிைலயி� ைவ�*... http://www.tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=arti...
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$லிக
 சரணைட3தைத இ* ெதளிவா./கி�ற*. அவ#� ம)ைறய ேப>2க
 இைத உ6தி ெச(கி�ற*.

 

இ3த  இட�தி�  $தின�  ெச(தி  இத)/  எ)ப  "அரசிய�*ைற�  ெபா6�பாள�  பா.நேடசD�  சமாதான  ெசயலக�
ெபா6�பாள�  சீ.$லி�ேதவD�  கட3த  தி�க>கிழைம  (18.05.09)  அதிகாைல  5:45  நிமிட�  வைர  ெச(மதி
ெதாைலேபசி ஊடாக ெவளி� ெதாட�பி� இ53தன�. 

 

அ�ேபா*,  சிறில�கா  பைடயின#ட�  சரணைட3*  வி4மா6  அவ�க
  இ5வ5�  வ)$6�தலாக
அறி06�த�ப>253தன�. 

 

சிறில�கா  அரச  தைலவ�  மகி3த  ராஜப.ச  ம)6�  பசி�  ராஜப.ச  ஆகிேயா5ட�  ேநர2யாக  ஆேலாசி.க�ப>ட
பி�ேப ;�றா� தர�$ ஒ�றினா� இ3த அறி06�த� அவ�க-./ வழ�க�ப>253த*. 

 

இத�பி�ன�,  அ4�த  ஒ5  மணி  ேநர�தி)/
  %�ேனறி  வ3த  சிறில�கா  பைடயின#ட�  அவ�க
  இ5வ5�
சரணைட3தன�".  இ*  $லிகளா�  ஒ�*.ெகாC4
ள  சதியி�  ஒ5  ப.க�.  ப�மநாத�  96வைத  மீள�
பா��ேபா�. 

 

"வி4தைல�  $லிகளி�  அ�சம)ற  த�ைமைய7�,  த�க
  ெகா
ைக  மீ*
ள  %2வி�லாத
கடைம7ண��சிைய7�,  அத� மீ*  எ�ம.க
  ைவ�தி5./� ந�பி.ைகைய7� எவ5� ச3ேதக�பட%2யா*"
எ�பத� ;ல�,  இ3த  சரணைடைவ நியாய�ப4�*கி�றா�.  நா�க
  இத� பி�D� ெதாட�3* ேபாரா4ேவா�
எ�கி�றா�.  இ�ப2  $லிக
  சரணைட3த  %2ைவ  "எம*  அைழ�ைப  எம*  பி
ைளக
  எ3தெவா5
ேக
வி7மி�லாம�  மரண�*./  பயம)6  எ4�*
ளா�க
."  எ�பத�  ;ல�,  'எம*  அைழ�ைப"  எ�6
/றி�பி4� அைழ�ைப எ4�த  ;�றா� தர�பி� நிைலைய, அவ�க
  எ3த. ேக
வி7மி�றி ஏ)றைத  எ4�*.
கா>4கி�ற*.  அேத  ேநர�  அவ�  96கி�றா�  "எம*  ேபாரா>ட�  எ�ம.க-.காகேவ  எ�பைத  நா�
மற3*விடவி�ைல"  எ�6.  த�ெசயைல  இ�ப2  நியாய�ப4�*கி�றா�.  இ�ப2.  9றியப2  'சிறில�கா
இராJவ�  எ�ம.கைள.  ெகா�6/வி�பத)கான  ஒ5  ச3த��பமாக�  பாவி.க  நா�  ஒ5ேபா*�
அDமதி.கமா>ேடா�….."  எ�கி�றா�.  அைதேய  கட3த  ஐ3*  மாதமாக  ெச(தவ�க
,  த�  சரணைடைவ
நியாய�ப4�த  அவ�க-�  காரணமா(  இ53ததா�  விைழ3த  அ3த  மனிதஅவல�ைதேய  காரணமாக  N.கி
ைவ.கி�றன�.  %3ைதய  தம*  நடவ2.ைக./  %ரணாக,  தம*  சரணைடைவ  இத�  ;ல�
நியாய�ப4�*கி�றா�.  அைன�*�  ம.க-.காக�தா�  இ3த  %20  எ�6  9றி  'மிக�  *ணி�சேலா4  நா�க

எ�3* நி�6 எம* ஆ7த�கைள  அைமதியா./கிேறா�" எ�கி�றா�. இ�ப2 சரணைடைவ %�ைவ�த*ட�,

அைத  ;�றா�  தர�பி�  சதிகார#ட�  ஒ�பைட.கி�றா�.  அைத  அவ�  "எம*  ம.கைள.  கா�பா)6மா6
ெதாட�3*  ச�வேதச�  ச%தாய�*ட�  ேக>4.ெகா
வைத  விட  ேவ6  ெத#0  எ�க-./  இ�ைல"  எ�6
9றி�தா�, இ3த சரணைட0 நட3தி5.கி�ற*.

 

இ�ப2  இரகசியமாக ம.க-./  அறிவி.கா* ப�மநாத� ஊடாக  சரணைட3தவ�கைள�  தா�,  இ3த  பாசிச அர"
தி>டமி>4 ப4ெகாைல ெச(கி�ற*.

 

இத� பி� நட3த* எ�ன? அைத அவேர ம)ெறா5 ேப>2யி� ெதளிவா./கி�றா�.  தமி=ெந)6./ ப�மநாத�
வழ�கிய ேப>2யி� ...

 

"எம* அைம�பி� பல ;�த உ6�பின�க-� தைலவ�க-� உயிழ3தி5.கி�றன� அ�ல* *ேராக�தனமாக.
ெகா�ல�ப>4
ளன� எ�ப* உCைம."

 

இ�ப2 "வAசகமான" %ைறயி� இ* நட3த* எ�கி�றன�. இ* தா� உCைமயி� நட3த*. $லி� தைலவ�க

;�றா�  தர�பி�  உ6தி�பா>4ட�  சரணைட3தன�  எ�ப*�,  பி�  ஒ,ெவா5வராக  ெகா�ல�ப4கினறன�
எ�பேத உCைம.

 

இைத7� நா� அவ#� ேப>2யிேலேய காண%27�.

"எ�களி�  %2ைவ  நா�  ச�வேதச�*./.  9றியி53*�,  சிறில�காவி�  தா./த�கைள  நி6�த�  ெசா�லி.
ேக>253*�,  ெகா��பான*  அைத�  ெபா5>ப4�தா*  இ*  தா�  %2ெவ�6  இராJவ�  தா./தைல�
ெதாட�3த*.  எ�க-./  கிைட�த  தகவலி�ப2  சரணைட3*  ெவ
ைள.  ெகா2ைய�  தா�கி�  ெச�ற
ேபாராளிகைள7� தைலவ�கைள7� ச�வேதச மரைப� ெபா5>ப4�தா* இர.கமி�லாம� ெகா�6
ள*."

 

இ�ப2  சரணடைவ  அ2�பைடயாக  ெகாCட  ச�சேதச  ;�றா�  தர�பி�  சதிதா�,  இ3த  'ெவ
ைள.  ெகா2"
கைதையேய நட�தி %2�தி5.கி�ற*. தம* இ3த ப4ெகாைல.கான சதிகைள ;�றா� தர�$ட� இைண3*,

இல�ைக அர" ைகயாCட* அ�பலமாகி�ற*.

 

அவ� த� ேப>2யி� தமி=ெந) ேப>2யி� ....

 

 "ச�வேதச� ச;க%� சிறில�கா0./ எதிராக ஒ5 திடமான நிைலைய எ4�* சிறில�காைவ ஒ5 %ைறயான
%2ைவ எ4.க� ெசா�லி ஊ./வி.கவி�ைல. நட3த நிக=0கைளயி>4 நா�க
 மிக0� *.க�திB
ேளா�" 

 

எ�கி�றா�.

 

ச�வேதச ச;க� த�ைம ஏமா)றி வி>டைத�தா� இ�ப2. /றி�பி4கி�றா�.

 

இனி நா� இைத அர" தர�$ தகவ�க
 ஊடாக ச#பா�.க %27�.

 

இதனா�  அரச தகவ�  %�D./ பி� %ரணாக வ5கி�ற*.  ெச(தி பல  %ைற தி5�த�ப4கி�ற*.  ைகைத�
ெதாட�3*  எ4�த  %20க
,  ;�றா�  தர�பி�  ேவC4ேகா-./  அைமய  மீள  ைகயாள�ப4கி�ற*.

ெபா*வாகவி53த  ெச(தி  வழ�/�  இராJவ  %ைற  தகவ�க
  பி�  ம6.க�ப4கி�*.  இ3த  /ழ�ப�,  இ3த
ப4ெகாைல� சதிைய அ�பல�ப4�*கி�ற*.
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"இதைன ம6�தி5./� இல�ைக அரசா�க�, $லிகளி� %.கியOத�க
 சரணைடய %)ப>டேபா* அவ�க

$லி  உ6�பின�களாேலேய  ">4.ெகா�ல�ப>டதாக.  9றி7
ள*.  இதி�  இல�ைக  அரசா�க�  சா�பி�
ெவளிவிவகார அைம�ச� பாலித ெகாஹண ேப�"வா��ைதகளி� ஈ4ப>253தா�.

 

நேடச�  ம)6�  $லி�ேதவ�  ஆகிேயா�  சரணைடய  வி5�$வதாக  வடப/தியி�  பணியா)றிய  ச�வேதச
அரசசா�ப)ற நி6வன�களிலி53*�, ெவளிநா>4� பிரதிநிதிகளிடமி53*� ஞாயி)6.கிழைம மாைல தன./�
ப�ேவ6 தகவ�க
 கிைட.க�ெப)றதாக பாலித ெகாஹண பி#�தானிய ஊடகெமா�றிட� 9றினா�.

 

“இத)/ ஒேர வழிதா� உC4. இராJவ %ைற�ப2 ைகயி� ெவ
ைள. ெகா27ட� பய%6�தாத வைகயி�
ெம*வாக வ3* சரணைடயேவC4� என நா� 9றியி53ேத�”

எ�6 ெகாஹண ெத#வி�தா�.

 

அ,வா6  அவ�க
  சரணைட3தா�  உயி�க-./  எ3த  ஆப�*�  ஏ)படா*  தாேன  என  ேநா�ேவ  அைம�ச�
இ6தியாக� தன./ அD�பிய /6Aெச(திைய7� பாலித ெகாஹண அ3த ஊடக�திட� காCபி�*
ளா�."

ெகாைல ெச(தவ�க
 /)ற�ைத $லிக
 ேம� "ம�*கி�றன�.

 

16-17.05.2009  அ�6  ஜனாதிபதி  ச�வேதச  நாெடா�றி�  ைவ�*  ஆ)றிய  உைரயி�,  நா>2�  பய�கரவாத
பிர�சைன  %23*வி>டதாக  மகி=�சி7ட�  அறிவி�தா�.  அ�*ட�  த�  பயண�ைத  திRெரன  நி6�தி  நா4
தி5�பினா�. 17.05.2009 அ�6 எ�லா. ெகாைலகார�க-� $ைட ?ழ, மகி=�சியாக மCைண %�தமி>டா�. இ3த
நிக=0  நட./�  ேபா*,  $லி�தைலவ�க
  கைத  (அதாவ*  சரணைட3தவ�க
  ைக*  ெச(ய�ப>4  வி>டன�.)
%23*வி>ட*.  அ3த  பி�னணியி�  தா�  இ3த  ஆ��பா>ட�,  மகி=�சி  என  அைன�*�;  நட3ேதறிய*.  இ3த
$லியி�  தைலைமயி�  கைத  %23தைத7�,  அைம�ச�களாக  உ
ள  ட.கிளO  ம)6�  க5ணா  சா�$
இைணய�க
 ெச(தியாக ெகாC4 வ5கி�ற*. இதி� சரணைட0 ப)றிய /றி�$க-� உ
ள*.

 

இ.கால�தி�  தா�  ப�மநாத�,  ;�றா�  தர�$  சரணைட0.கான  %�%ய)சியி�  இ53தவ�.  இதி�
சரணைட0 எ�ற ;�றா� தர�பி� தைலய4ீக
 ஊடாக�தா�, $லி�தைலவ�க
 நயவAசகமாக ஏமா)ற�ப>4
ைகதானா�க
.

 

17.05.2009  ம.க
  %�ைமயாக  ெவளிேயறியதாக  அர"  அறிவி�த*.  $லிக
  த�  சரணைட0./  ந�ெலCண
அறி/றியாக  ம.கைள  வி4வி�தன�.  இ3த  நிக=0./  %�  ம.க
  உயி�  இழ�ைப  தவி�.க,  ஆ7த�ைத
ைகவி>4வி>டதான  ப�மநாதனி�  9)6  ெவளிவ5கி�ற*.  இைவ  அைன�*�  ;�றா3  தர�பி�  சதி./
உ>ப>ட  ஒ�6தா�. அ4�த  ச�பவ�ைத� பா5�க
;.  இராJவ�ைத  ேச�3த ஏ�  ைகதிகைள,  $லியிடமி53*
தா�  மீ>டதாக  இேத  நா
  அர"  அறிவி.கி�ற*.  உCைமயி�  $லிக
  சரைணைடய  %�  அவ�க

ந�ெலCணமாக வி4வி�த ைகதிகைள�தா�, தா�க
 மீ>டதாக அர" கைத வி4கி�ற*.

 

இ�ப2  $லிக
  %�ைனய  நிைல./  மாறாக  எதி�மைறயி�  பிறிதான  ஒ5  நக�0  நட.கி�ற*.  இ3த
அ2�பைடயி�  அரசி�  %�D./�  பி�  %ரணாக  ெச(திக
,  இவ)ைற  ேமB�  உ6தி  ெச(கி�ற*.  இ3த.
9>4�சதிைய  அவ�களி�  ஒ�6.ெகா�6  %ரணான  ெச(திக
  அ�பலமா./கி�ற*.  $லிகளி�  தைலவ�
பிரபாகர�  ெகா�ல�ப>ட*  'இ�6  காைல"  (19.05.2009)  தா�  எ�6�,  அைத  க5ணா  அ�ைறய  பிபிசி  தமி=
ேசைவயி�  பலதர�  உ6தி  ெச(கி�றா�.  18�  திகதிேய  பிரபாகர�  ெகா�ல�ப>டதாக  அரசதர�பி�  இ53*
ெவளியி>ட  ெச(தி,  பி�  19�  திகதி  காைலேய  ெகா�ல�ப>டெத�ற  ெச(தி7�  ச#,  ெதாட�3*  2எ�ஏ  ;ல�
உ6தி ெச(*
ளதாக 96வத� ;ல�, இத� %�� சதி7� ெமா�த�தி� அ�பலமாகி�ற*.

 

2எ�ஏ ம5�*வ அ�தா>சிைய ேகா#ய இ3தியா0./, ேறா ;ல� நட3ேதறிய இ3த� ப4ெகாைல./ பி� அைவ
அவசியமாக இ5.கவி�ைல.

 

ஏமா)றி சரணைடய ைவ�தவ�க
 ேம�, ப4ெகாைல, அவ�களி� உடல�க
 எ�6 நாடகேம அர�ேக6கி�ற*.

இ�ப2  சரணைட3தவ�க
  மீதான  விசாரைண  எ�ப*,  இல�ைக  ம)6�  இ3திய  அர"  நட�திய  அைன�*.
/)ற�க
 ேமலான விசாரைணயாக மா6�. அ�*ட� இ*ேவ அரசிய� ேபாரா>டமாக மா6�. அைத� தவி�.க,
இ3திய  இல�ைக  அர"க
  ேச�3*  இ3த  ப4ெகாைல  ெச(*  அழி�பைத  ெத#0  ெச(த*.  இதனா�  எவ5�
உயி5ட�  பி2படவி�ைல  எ�றா�,  எவைர7�  உயி5ட�  வி>4ைவ.க  அவ�க
  தயாராகவி�ைல.

விசி�திரமான  உCைமக
.  தம./  ேதைவயான  தகவ�  சா�3த  விசாரைணயி�  பி�,  ெதாட��சியாக
ப4ெகாைலக
 அர�ேக6கி�ற*.

 

இ�/ பா5�க
 17.05.2009 அ�6 எ�ேபா*� இ�லாத வைகயி�, திRெரன ?ைசயி� ேப>2 ெவளிவ5கி�ற*.

இத)/ %� ?ைச /4�ப�, த�பி� ெச�ற ேபா* அவ�க
  ைகதானதாக ெச(தி வ5கி�ற*. ஒ�6ட� ஒ�6
பி�னி�பிைண3த  இ3த  நிக=�சி,  பல�த  ச3ேதக�ைத.  ெகாC4  வ5கி�ற*.  இதி�  ?ைச  /4�ப�  தா�
க0ரமாக  உலகறிய  இ�6  த�பி7
ள*.  பிரபாகர�  /4�ப�  ெகா�ல�ப>டதாக  ம)ெறா5  ெச(தி7�,  அைத
ம6./� அர" ெச(தி7� 9ட ெவளிவ5கி�ற*. ச3ேதக�க
 பல, இ3த திைரமைற0 ப4ெகாைல நாடக�தி�,

ஒ��கி�ைமயா� இைவ கசிகி�ற*.

 

இ3த இட�தி� ?ைசயி� ேப>2யி� (17.05.2009) .....

 

"ம.க
  பா*கா�$  வலய�திD
  இ5./�  அைன�*  ம.கைள7�  ெஜன�வாவி�  உ
ள  அைன�*லக
ெசAசிBைவ�  ச�க�*ட�  ேநர2யாக  ெச�வராஜா  ப�மநாதSடாக�  ெதாட�$  ெகாC4  ெவளிேய)6மா6
ேக>253ேதா�."

 

எ�கி�றா�.

 

இ�/  ப�மநாத�  எ�ற  நப�  ஊடாக  ?ைச  ஒ5  ெச(தி.  அேத  ேநர�  அவ�  /4�ப�  பா*கா�பாக
ெவளிேய6கி�ற*.  இ3த�  ப4ெகாைலயி�  பி�,  அர"  ஒேர  ம�மமான  சதிைய  அர�ேக)6கி�ற*.  தம./
*ைணயாக  நி�றவ�கைள.  9ட  ெகா�Bகி�ற*.  எ�லா�  %23ததாக  9றி  நா4  தி5�பிய  ஜனாதிபதி,
ஆ7த�*./  ஓ(0ெகா4�ததாக  9றிய  ப�மநாத�,  இைத  ெதாட�3*  ?ைசயி�  %ரணான  ேப>2,  இைவ 
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எ�லா� இ3த� சதியி� %2�"க
.

 

இ�ப2  சரணைட0./  பி�னான  நிக=ைவ�தா�  ப�மநாத�  "வAசகமான" "*ேராக�தமான"  %ைறயி�
ெகா�ல�ப>டதாக  96கி�றா�.  உCைமயி�  இ*  நட3த*.  $லி�தைலவ�க
  பா*கா.க�ப4வா�க
  எ�ற
வா./6தியி� ெபய#�, சரணைடய ைவ�தபி� அவ�க
 தி>டமி>டவைகயி� ப4ெகாைல ெச(ய�ப>டா�க
.

ப�மநாத� 96கி�றா�

 

 "எம*  அைம�பி�  பல  ;�த  உ6�பின�க-�  தைலவ�க-�  உயி#ழ3தி5.கி�றன�  அ�ல*
*ேராக�தனமாக. ெகா�ல�ப>4
ளன� எ�ப* உCைம."

 

இ3த 9)6, அவ� ;ல� அழகாக நட3ேதறிய ஒ5 சதியி� பி�னணியி� ப4ெகாைலகளாக அர�ேகறி7
ளைத
எ4�*. கா>4கி�ற*.

 

இதி�  அவ�  அறியாமேல  இத)/  அவ�  *ைண  ேபாயி5.கி�றா�  அ�ல*  அவ5�  ேச�3*  சதியி�
ஈ4ப>25.கி�றா� எ�பதி� எ3த ச3ேதக%� இ�ைல.

 

இ3த இட�தி� ப�மநாத� க5�*.க
 பல ச3ேதக�ைத த5கி�ற*.

 

"இ3ேநர�தி�,  இல�ைக�  தமிழ#�  எதி�கால�*.காக,  வி4தைல�  $லிகளான*  இ3தியா0ட�  ேச�3*
ெசய)பட� தயாராக உ
ள*"

 

எ�கி�றா�. எ�ப2? ெகாைலகார�க-ட� ேச�3*!?

 

ேமB� அவ�

 

 "ஈழ�தமிழ�களி�  நலD./�  எதி�கால�*./�  எம*  நா>2B�  ெவளிநா4களிB�  பா4ப4�  ஒ,ெவா5
தமிழனின*�,  அரசிய�  க>சிகளின*�  ப�ைக  நா�  மிக0�  ேபா)6கி�ேறா�…  இவ�க-�  இேத
ெகா
ைககைள  மதி.கிறா�க
  எ�6  நா�க
  ந�$கி�ேறா�.  இ3த  ேநர�தி�,  அவ�க
  %�வ3*  எ�ேமா4
ேச�3* ெசய)ப4வா�க
 எ�6 நா�க
 ேந�ைமயாக ந�$கி�ேறா�."

 

%�$  *ேராகியாக  கா>2யவ�கைள,  அதாவ*  தா�  அ�லாதவ�க-டனான  ேச�3த  திR�  அரசியைல
%�ைவ.கி�றா�.  ேந)6  வைர,  இ�6வைர  9ட  மாறாத  நிைலயி�,  ம�மமனிதனான  ப�மநாத�  $லிகளி�
கட3தகால ெகா
ைக./ %ரணாக இ�ப2 க5�*ைர.கி�றா�. ந�2.க� ேபா/� சதிேவைலகளி� அைழ�பா இ*.

 

பல ம�ம�க
, சதிக-ட� 92ய ேமாச2க
 ;ல� தா�, இ3த� ப4ெகாைல  அர�ேகறி7
ள* எ�ப* ம>4�
திCண�. கால� நி�சயமாக பதிலளி./�.

 

1. சரணைட3தவ�கைள7�, அவ� சா�3த /4�ப�ைத7� தி>டமி>4 ெகா�Bகி�ற பாசிச� ம�னி.க %2யாத
பா#ய  /)ற�.  இ*  இல�ைக  ச>ட�க
  அைன�ைத7�  ம6�*,  அைத  மீ6கி�ற*.  ஒ5  சதிகார  இரகசிய.
/�வி� அதிகார�தி� கீ= ஒ5 நா4�, %� உலக%� ெகாைலகார. பாசிச. /�பலா� ஏமா)ற�ப4கி�ற*.

 

2.  ம6ப.க�தி�  அ�/  சி.கிய  ம.கைள7�,  அவ�களி�  கதிைய7�  உல/./  ;2மைற�*  ம)ெறா5
ப4ெகாைலைய அர�ேக)6கி�ற*.

 

ம.கைள  அ2ைம�ப4�தி  அட.கியா-�  பாசிச�  ெகா.க#.கி�ற*.  சதிக
  ;ல�,  ஊடக�க
  ;ல�,

பிர�சார�க
  ;ல�,  தம./  எதிரான  அைனவைர7�  மிர>4கி�ற*.  இ*தா�  உன./�  நட./�  எ�6
உல/./ மிர>4கி�ற*.

 

பி.இரயாகர�
20.05.2009
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...

பதி3தவ� Abdulla, November 21, 2009

if we assume "Prbhaharan didn't surrender" Then there will be one question ....

WHY SL army/Gov didn't exhibit his remains for few days for all media/people ?????

Because media will find out SL armies COld blood murder..... so we can conclude he surrendered.... GOOD article .....
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