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சாகச$களி� ெசாத�கார� “K.P” ச�வேதச
&லனா
' சதி வைலயி) சி�கிய* எ,ப-.?

தமிழ�ழ வி�தைல� �லிகளி� தைலைம�
ெசயலளா� ெச�வராசா ப�மநாதனி� ைக�
அ�ல� கட�த� ெதளிவான ெச தி ஒ�ைற
உலக� தமிழ�க$%& ெசா�லி நி'கி�ற�.

(ல)கா அரசா)க��டனான ச�வேதச�தி�
உற+ நிைல மிக+, ெந-%கமானதாகேவ
இ-%கி�ற� எ�ப� தா� அ0த கச�பான ெச தி.
ேக.பி அ�ல� ெச�வரசா ப�மநாத� எ�பவ�
தா லா0� நா1� பிரைஜ அவைர மேலசியா
எ�ற ம'3ெமா- நா14� ைவ�� ைக�
ெச வ� அ�ல� கட��வ� எ�ப�, அவைர
இல)ைக%& அைழ�� வ-வ� எ�ப�,
ச�வேதச�தி� ஒ��ைழ�பி�றி
நைடெப'றி-%க% 54ய ஒ�ற�ல. ச�வேதச
நா�க$ட� ேக.பியி� நடவ4%ைகக6 &றி��
ந�& அறி0த ெகா7ட தர��, அவ-ைடய இ0த
ைக� தமிழ�ழ வி�தைல� �லிகளி� தைலைம�
ெசயலளா� ெச�வராசா ப�மநாத�
நடவ4%ைகயி� பி�னணியி� இ-0தி-%க

ேவ7�, எ�ப� ெவளி�பைட உ7ைம. தா லா0தி� ைவ�� அவைர ைக� ெச ய 94யா�
எ�பைத அறி0த (ல)காவி� �லனா + �ைற அவைர மேலசியா வைர அைழ�� வ0� அ)&
ைவ�� அ0த நா1� அரசா)க�தி� உதவி:ட� அவைர ைக� ெச �6ளதாகேவ ெத;யவ-கி�ற�.

இ�தைன வ-ட)க6 ச�வேதச காவ��ைற%ேக த7ணி கா14ய ஒ-வ� இ�ப4யாக இல&வாக ைக�
ெச ய�ப�, நிைல தானாகேவ உ-வாகியி-%கா� எ�பேத பல;� க-�தா&,. கட0த 30 வ-ட)க6
உலகி� மிக� பலமான ேபாரா1ட வைலயைம�ைப தைலைம தா)கிய ேவ<�பி6ைள பிரபாகரனி�
மரண, &றி�த ம�ம)க6 அட)&, 9�� ம'3ெமா- ம�ம 94�= ேக.பியி� ைகதி� >லமாக
ேபாட�ப1�6ள�. இைவ இர7�, ஏேதா ஒ- வைகயி� எ)ேகா எத'ேகா தி1டமிட�ப1ட ஒ@)கி�
நைடெப3, ச)கிலி ெதாட� நிகAவி� அ)கமாகேவ ேநா%க�பட ேவ74:6ள�. ேக.பி ஒ-
சாகச%கார� ெவளிநா1� �லன�+ அைம��க$%& சி,ம ெசா�பமனாக திகA0தவ�. எ�ேபா� எ)ேக
எ�ன ெபய;� எ�ன உ-வ�தி� அவ� உலா+வா� எ�பேத ம7ைட &ைட:, ேக6வியாக
�லனா + அைம��கைள வா14 வ0தைத யா-, மற0தி-%க மா1டா�க6. அ�ப4யான ேக.பி எ�ப4
இவ�களி� ைககளி� சி%கினா� எ�ப� பல மி�லிய� ெடால� ேக6வி தா�. அைதவிட+, அவ�
ெவளியி1ட அ7ைமய �ைக�பட)க$, அவரா இவ� எ�ற ச0ேதக)கைள எ@�பாம� இ�ைல.

ஏ'கனேவ �லிகளி� தைலவ;� உட� என% கா1ட�ப1ட அ0த உடல, &றி�த ச0ேதக)க6 த�ராத
நிைலயி� ப�மநாதனி� ைக�, அவ;� �திய �ைக�பட)க$, இ�B, இ�B, ச0ேதக%
ேகா�கைள கீறி வி�வைத தவி�%க 94யவி�ைல. உலகி� மிக� பல, வா 0த ேபாரத1ட
அைம�பாக �லிக6 வள��சி ெப'றதி� கணிசமான ப)& ேக.பியி'& உ7�. (ல)கா அரசா)க
பைடக6 5ட அறி0தி-%காத �திய ஆ:த)கைள 5ட �லிக$%கான த-வி��% ெகா��தவ�.
எ�தைன க�ப�க6 ='றி வைள�� நி�றா<, �லிகளி� ஆ:த% க�ப�கைள பா�கா�பாக கைர
ேச��த ெக14%காரர� ேக.பி. ேக.பியி� கால�தி� �லிகளி� ஆ:த விநிேயாக, பி�னைடவிைன
ச0தி�தி-%கவி�ைல அத'& ேக.பியி� அBபவ, ம'3, ஆ:த% ெகா6ளவன+ =1=ம)க6 &றி�த
அறி+ எ�பன தா� காரண,.

ஆ:த ச0ைதகளி� பி0திய நிலவர)க6 &றி��, க�ப� ேபா%&வர�� வா ��க6 &றி��, விர�
Eனியி� தகவ�கைள ெகா74-0தவ�. (ல)கா அரசா)க, ஆ:த, வா)&, ச0ைதயி�
அவ�க$%& 9�னேர அேத ஆ:த)கைள வா)கி சாதைன பைட��% கா14யவ�. (ல)கா
பைடகளா� ெகா6வன+ ெச ய�ப1ட ஆ:த)கைள �லிகளி� க�பலி� ஏ'றி 9�ைல�த�வி'&
அB�பி (ல)கா அரசா)க�தி'&, அத� ஆ:த 9கவ�க$%&, அதி��சி ைவ�திய9, ெச தவ�
ேக.பி.

ேக.பியி� க1டாய வில%கி ைவ�ைப ெதாட�0� �லிகளி� �திய ஆ:த 9கவ�க6 மிக�ெப-,
பண�ைத ெசல+ ெச � ெகா6வன+ ெச த அதிநவ �ன ஆ:த)க6 எைவ:, �லிகைள வ0�
ேசரவி�ைல அ� தா� �லிகளி� இராFவ Gதியிலான ேதா�வி%& 9%கிய காரண, எ�3
ெசா�ல�ப�கி�ற�. இ0த நிைலயி� ேக.பியி� அவசிய�ைத உண�0த �லிகளி� தைலைம மீ7�,
ேக.பி ஊடாக ஆ:த)கைள த-வி%க 9ைன0த�. தன%& 9�ன� ஏ'ப1ட கச�பான அBபவ)க6
மீ7�, ஏ'பட% 5டா� எ�பதா<, மீ7�, த�ைன �லிக6 கழ'றி விட% 5டா� எ�பதா<,
தன%கான பதவி நிைல ஒ�ைற இ0த வ-ட ஆர,ப�தி� அவ� �லிகளி� தைலைமயிட, ேகா;
ெப'றி-0தா�.

வி�தைல� �லிகளி� ச�வேதச விவகார)க$%கான பிரதானி எ�ற அ0த பதவி நிைலைய ஏ'ப��திய
�லிகளி� தைலவ� பிரபாகர� அத'& ப�மநாதைன நியமி��, இ-0தா�. ேக.பி 2003 , ஆ7�
�லிக6 அைம�பி� இ-0� விலகி இ-0த ேபாதி<, பிரபாகரBட� ெந-%கமான ெதாட�பிைன
ெகா74-0தாகேவ ெசா�ல�ப�கி�ற�. �லிகளி� இராFவ Gதியிலான ேதா�விைய ஒ��%
ெகா7� அறி%ைக ெவளியி1டத� >ல, �ல,ெபய� வாA �லி ஆதரவாள�களா� இவ� க�ைமயாக
விம�சி%க�ப1டேதா� இவ;� தைலைமயிைன ஏ'க+, �ல, ெபய� �லிகளி� ெப-,பா�ைமயின�
ம3�தி-0தன�. எனிB, கட0த சில வார)க$%& 9�ன� இவ;� தைலைமயி� அ��த க1ட
நக�+க$%& இண)&வதாக �லிகளி� ெவளிநா1� 9கவ�க6 ெகா6ைக அளவி� இண%க,
ெத;வி�தி-0தன�. இJவாறான ஒ- நிைலயி� தா� ேக.பி ைக� ெச ய�ப1� இல)ைக%&
அைழ�� ெச�ல�ப1�6ளா�.

மேலசியாவி'& ேக.பி ெச�ற விடய9, அ)& �லிகளி� அரசிய� �ைற ெபா3�பாள� நடேசனி�
மகைன அவ� ச0தி%க� ேபா&, விடய9, நி�சய, �லிக6 தர�பி� >லமாகேவ அரச �லனா +
பி;வி'& கசி0தி-%க ேவ7�, எ�ப� ேக.பி தர�� ஆதரவாள�களி� &'ற�சா1டாக இ-%கி�ற�.

தன� நா1� பிரைஜயி� ைக� &றி�� விசாரைண நட��மா3 தா லா0� பிரதம� உ�தரவி1�6ள
ேபாதி<, பிரா0திய வ�லர=களி� 9� இ0த அறி%ைகக6 எ�பா� எ�ப� எ�ேலா-%&, ெத;:,.
வி�தைல� �லிகளி� உ3�பின� ஆகாமேலேய �லிகளி� 9%கியKதராக வல, வ0த ேக.பியி�
ைக� �லிகளி� ச�ேவதச வைலயைம�பி'& ெப-மளவி� பாதி�ெபதைன:, ஏ'ப��தா� எ�3,
க-�� ெவளியிட�ப1�6ள�. ேக.பியி� நடவ4%ைகக6 இராFவ நல�சா� அ,ச)க$ட�
ெதாட��ப1டனேவ அ�றி �ல, ெபய� நா�களி� �லிகளி� நடவ4%ைகக6 அவ�களி� வ��தக
9ய'�சிக6 நிதி 9காைம��வ, ஊடக ெசய�பா�க6 ேபா�றவ'றி� ேக.பி ஈ�பா�
ெகா74-%கவி�ைல.
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�லிகளி� ச�வேதச பிர�சார)கைள 9றிய4�பேத
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August 9th, 2009 at 2:19    

அழகி

August 9th, 2009 at 3:00    

எனேவ ேக.பியி� ைக� �லிகளி� ெவளிநா1� ெசய�பா�கைள 9ட%கி வி�, எ�ற (ல)கா
அரசா)க�தி� எ7ண, ெவ'றியளி%கா� எ�பேத ஆ வாள�களி� க-�தாக+6ள�. ஆனா<,
�லிகளி� தைலைம &றி��, 9%கிய சில உ3�பின�களி� நிைல &றி��, உலக�தி'&, ேவ3 பல
�லிகளி� 9%கியKத�க$%&, ெத;யாத பல விடய)க6 ேக.பி%& ம1�ேம ெத;0தி-%கி�ற�.

இ0த விடய)க6 (ல)காவி� �லனா + பி;வி'& ெத;ய வ-வ� ஆப�தான�. �லிக6 எ0த
வைகயி<, எதி�கால�தி� மீ6 உ-வா%க, ெபற% 5டா� எ�பதி� இல)ைகைய விட+, அதிக
அ%கைற இ0தியாவி'& உ7�. அத� காரணமாகேவ இ0த ைக� நடவ4%ைக%& தன� Mரண
ஒ�ட�ைழ�ைப இ0தியா வழ)கி:6ளதாக ந,ப�ப�கி�ற�.

இராFவ Gதியி� ஏ'ப1ட பி�னைடவி� இ-0� மீ1சி ெப3, வைர ப�மநாத� ஊடாக
வ�9ைறகள'ற ேபாரா1ட வ4வ)க6 &றி�� ேபசி சிலமாத)களி� பி�ன� மீ7�, �லிக6 ஆ:த�
ேபார1ட�தி'& ெச�ல தி1டமி1�6ளதான ச0ேதக, (ல)கா ம'3, இ0திய �லனா +
பி;+களிட, நில+கி�ற�. ஊ7ைமயான கள நிைலைமக6 ம'3, �லிக$%& ஏ'ப1ட இழ��கைள
�லனா + �ைறயின� ந�& அறிவா�க6 எ�பதா� தா� இல)ைகயி� �லிகளி� ேதா�வி%&
பி�ன-, பா�கா�� நைட9ைறகளி� எ0த மா'ற)க$, ேம'ெகா6ள�படவி�ைல. ேக.பியி�
ைக� >ல, �லிகளி� தி1ட, எ�ன எ�தைன விைரவி� அவ�க6 மீ6 எ@�சி%&
தி1டமி1�6ளா�க6 அத'கான >ேலாபாய)க6 எைவ ேபா�ற விடய)கைள (ல)கா அரசா)க,
ெப'3% ெகா6ள 94:,. ஆனா� �லிக6 மீ7�, இராFவ Gதியிலான ஒ- ேபாரா1ட�தி'&
த,ைம தயா� ப��தி வ-வா�கேளயானா� நி�சயமாக அ0த ேபார1ட, எ�ப� நில)கைள
ைக�ப'3வத'கான ேபார1டமாக இ-%கா� எ�3, (ல)காவி� அரச ம'3, இராFவ
தைலைமகைள இ�லாதழி%&, விதமான ம1��ப��த�ப1ட தா%&த�களாகேவ இ-%&, எ�3,
ஆசிய ெவளிவிவாகர �லனா + சNசிைக ெத;வி��6ள�.

�லிக6 தம� அழவி'& காரணமானவ�க6 எ�3 க-�, இல%&கைள எ�ப4:, அழி�பா�க6 எ�3,
அத'கான த-ண, வைர அவ�க6 உற)& நிைலயி� இ-�பா�க6 எ�3, எதி�+ 5ற�ப1�6ள�.

அJவாறான உற)& நிைலயி� உலகி� கவன�ைத ஈ�பத'கான 9ய'சியாகேவ நா� கட0த
அரசா)க, ம'3, இ0திய ஒ��ைழ�பி'கான ேக.பியி� அைழ�� ேபா�றைவ ேநா%க�பட ேவ7�,
எ�3, ெத;வி%க�ப1�6ள�. �லிகளி� பழிவா)க<%கான இல%&க6 &றி�� ஏ'கனேவ (ல)கா
�லனா + �ைற%& தகவ�க6 கசி0�6ளதாக+, இதைன அ��ேத அரச தைலவ� மகி0த ராஜப%ச
தா� கல0� ெகா6$, ெபா�% 51ட)களி� &7� �ைள%காத க7ணா4 த���கைள பய�ப��தி
வ-வதாக+, &றி�பிட�ப1�6ள�.

�லிகளி� உற)& நிைல% கால, &றி�� ேக.பி எதாவ� பய�மி%க தகவ�கைள வழ)க% 5�,
எ�ப�, ெவளிநா�களி� இ-0� ஆ:த)கைள த-வி�பதி� அவ-%& உதவிய 9%கிய ச%திக6
ப'றிய சில அதி��சி தகவ�கைள ெபறலா, எ�ப�, (ல)கா �லனா + பி;வி� எதி�பா��.
�லிகளி� மீ6 எ@�சியி� ேக.பியி� ைக� நி�சயமாக ஒ- பி�னைடவாகேவ ெகா6ள�பட ேவ7�,
ஆனா� அ�ேவ �லிகளி� 94வாகிவி�, எ�3 க-தவியலா� எ�3 (ல)காவி� >�த அைம�ச�
ஒ-வ;� க-�� கவனி%க பட ேவ74ய� தா�.

கபில�

Filed Under: க1�ைரக6, ெச திக6

Comments (5)

இல)ைக� தமிழ� த, �யர, எ�3தா� த�-ேமா? ந�ல கால, அவ�க$%& விைரவி�
வ0�வி�, எ�3 ஏ%க�ேதா� எதி�பா���% ெகா74-%கிேறா,. அ� வரேவ7�, எ�3
ஆ7டவைன ேவ74%ெகா6ேவா,.ந7ப�கேள! ந�)க6 ெபா3ைமயாக விவாதி%க ேவ7�,.
ஏென�றா� இ� ெபா� விடய,. நாெம�லா, இ)& தனி�ப1ட 9ைறயி� யா� மீ�, ஆ�திர�தி�
எ@தி% ெகா74-%கவி�ைல. எம� ம%க6 ந�ல9ைறயி� வாழேவ7�, எ�ற ேநா%கிேலேய
எம� விம�சன, அைமயேவ7�,. இ)& இ-ேவ3 க-��%க6 உ7�. �லிகைள
ஆத;�பவ�க6, �லிகைள எதி��பவ�க6. எ�வாயிB, ம%க6 நலேன 9%கிய,. தய+ெச �
க7ணிய, தவறாத��க6 ந7ப�கேள….

இல)ைக =த0திர, அைடவத'& 9��,, பி��, நா, ேக1� வள�0த வா��ைதக6 =யா1சி,
சமK4, ஐ,ப�%& ஐ,ப�, இ�B, ஒ-ப4 ேம� ேபா  ஈழ வி�தைல, தமிA ஈழ, என இ�ப4ேய
பல� எ,ம%கைள ஏமா'றிேய வ0தி-%கி�றன�. 9த' 5றிய =யா1சி, சமK4, ஐ,ப�%& ஐ,ப�
பாரா$ம�ற�தி'& அB�ப�ப1ட அ�ைறய தமிA பிரதிநிதிகளா� 9�ைவ%க�ப1டைவ.

அ�ைறய அரசிய�வாதிக6 இைளேயா� ம'3, ெபா� ம%கைள% ெகா�லவி�ைல.

1980, ஆ7� ெதாட%க�தி� தம� =ய ேதைவக$%காக தமிA ம%கைள பிைழயான பாைதயிேல
வழி நட�தி பா;ய ெகாைலகைள:, ெகா6ைளகைள:ம இ0த வி�தைல அைம��%க6 நட�தி
ஏற%&ைறய 100 000 தமிழ�கைள ெகா�3 &வி�தி-%கிறா�க6.

யா� இவ�க6? எ�ப4� ேதா�றினா�க6? இவ�க6 பி�னணி எ�ன? ெகாNசேமB, தமிழின,
சி0தி%க தவறி வி1ட�. ஏ�? எத'காக?

=-%கமாக எம� இன ம%கைள 53வதானா� ஏைனய ச>க ம%களிட, இ-0�
ேவ3ப�கிறா�க6. 9தலி� எம� ச9தாய�தி� எ� ச; எ� பிைழ எ�பைத பி;��� பா��பத'&
பழகி% ெகா6ள ேவ7�,. நா, ஒ- ந�ல ச9தாயமாக 9தலி� உ-ெவ�%க ேவ7�,.
பி��தா� எம� வி�தைலைய� ப'றி� ேபச ேவ7�,.

&றி�பாக LTTE, PLOTE, TELO உ1பட வி�தைல எ�ற ெபய;� அைம��%க6 ெச த ெகாPர)க6
ெவளி% ெகா7�வர�பட ேவ7�,. விவாதி%க�பட ேவ7�,. தம� ம%க$%& அவ�க6 எ0த
ெகா�ைமக$, ெச யாத மாதி; அ��த க1ட�தி'& தாவ 9'பட அBமதி%க% 5டா�.

இ�ெபா@� இ-%&, தைலவ�க$%& விசாரைணகளி� பி� &'றவாளிகளாக காFமிட�தி�
த7டைன ெகா�%க�பட ேவ7�,.

எJவளேவா உ�னத சி0தைன:டB, தியாக மன�பா)&டB, இ0த அைம��%க$%&6 ெச�ற
எ�தைனேயா ேபாராளிக6 இ0த இய%க)களி� தைலவ�களி� =யநல =கேபாக)க$%&
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எ�ட,ப�

August 9th, 2009 at 11:56    

AMMAN

August 10th, 2009 at 3:13    

Mathy

August 10th, 2009 at 13:53    

இைடNசலாக இ-0தப4யா� ெகா�3 ஒழி%க�ப1� இ-%கிறா�க6. இதி� 9த�ைமயானவ�
பிரபாகரேன!

ேம<, �ல, ெபய� நா�களி� இய)&, ெதாைல%கா1சிக6 விசாரைண%& உ6ளா%க�பட
ேவ7�,. &றி�பாக த�ப,, ஐ;வி ஆகியைவ பிரபாகர� தமிA ம%க$%& ெச த ெகாPர)கைள:,
�ேராக)கைள:, >4 மைற�� இ�3 வைர ஐேரா�பா வாA தமிA ம%கைள பிைழயான
பாைதயி� இ1�� ெச�<கி�றன. இவ�க6 யா� ஏ� எத'காக இ�ப4 நட0� ெகா6$கிறா�க6?

இவ�க6 ப�தி;ைக �ைற ெதாட�பாக எைத:, க'3% ெகா6ளவி�ைல. ஆதலா� ஒ- ஊடக,
ம%க$%& எ�ன ெச ய ேவ7�,;, எ�ப4 ம%கைள வழி நட�த ேவ7�, எ�ப� ப'றிெய�லா,
ெத;0தி-%க வா �பி�ைல. ��பா%கியா� =1�% ெகா�3 உயிைர அழி�தவைன விட
ச9தாய�ைத 9�ேனற விடாம�;, உ7ைமகைள ம%க6 9� ெகா7� ெச�ல தயாராக இ�லாத
ேமாசமான க-��%கைள� பர��ைர ெச த இ0த ெதாைல%கா1சி ேசைவைய நட��பவ�க6
9த�ைமயான &'றவாளிகளாவ�.

ப�தி;ைக� �ைற எ�றா� இ0த ஐேரா�பாவி� இ0த நா�கைள அரசிய�வாதிகளி� தவ3கைள
=14% கா14 ெசJவேன நட��வத'& உதவி வ-கி�றன. அைமதி:, அபிவி-�தி:, க7�
ேம<, 9�ேனறி வ-கி�றன. ந�நிைல, உ7ைமகைள ெவளி% ெகா7� வ-த�,

�ேராக�தன�ைத எதி�த� என ம%கைள ந�வழி�ப���வேத சிற0த ப�தி;ைகயாளB%& அழ&.

அ�ேவ ப�தி;ைக� �ைறயி� ம%க6 பணி! ஆனா� த�ப9, ஐ;வி:, �ல,ெபய� ம%க$%&
ஆ'றிய பணிகளினா� அ)&6ள ம%க$, இ)&6ள ம%க$, இ�3 ந�� ெத-வி�
நி'கிறா�க6!

ேம<, ஆ)கா)& தைலவ�க6 9ைள��% ெகா7� தா� இ-%கிறா�க6. ஆனா�
உ-�ப4யான, தமிA ம%க$%& வி4ைவ ஏ'ப��த% 54ய தைலவ�கைள காணவி�ைல. தன�
&�,ப, – எ�ப4 கா= அ4%கலா, – எ�ப4 அ74� பிைழ%கலா, ேபா�ற எ7ண)க$டேனேய
தைலவ�க6 9ைள%கிறா�க6.

எ�ன அ,மா�…?

இJவள+ கால9, தமிழ�ழ,, >�=, வ-வா� தைலவ� எ7ெட�லா, எ�லா� ப%க�திைல:,
வ �ராேவசமாக எ@தி�ேபா1�, இ�ப எ�ன7டா… ம%கைள� ப'றி� சி0தி%கிறிய6.

ந�ல விஷய0தா�… வரேவ'கிேறா,! ேல1டா எ7டா<, ேல'ரKரா தி)%
ப7ணியி-%கிறிய6. இ�ப4 �ல�ெபய� தமிழ� எ�ேலா-, ேயாசி�சா ந,ம தமிழின,
எ7ைட%ேகா 9�ேனறியி-%&,!

அ�பேர, உ� ெபயைர மர�தமிழ� என மா'3வ� தா� ச;. ப�மநாத� எ�ற ேவ)ைக
=யனளம�'ற, தமிழின�தி� வி4+%காக ேபாரா�, ஒ- வி4ெவ6ளி. அவைர%கா14 ெகா�%&,
உ� ேபா� எ1ட�ப�கைள எ�3தா� உலக, ஒழி%&ேமா, அ�3தா� தமிழின��%& வி4+
பிற%&,. தமிழ;� தாக, தமிழ�ழ தாயக,. தமிழ� ெவ'றி ெப3வா� தனி தமிAஈழ, அைம:,.
விைரவி� த�மேம ம3ப4:, ெவ�<, ..கால, விைரவி� வ-,.அ�ப4 வ-, கால க1ட�தி�
அைன�� தமிழ�க$%& தனி மதி�� மல-,.இ�ேபா�, 5ட இல)ைக தமிழ�களிைடேய
ஒ'3ைம இ�லாதைத கா1�கிற�.எ�ேபா அைன�� தமிழ�க$, ஒ�3தா� எ�3 அவ�கைள
எ7Fகிறா�கேள அ�ேபா� அவ�க$%& நி,மதி மல-,. ஒ- ப�மநாதைன ைக� ெச தத�
>ல, தனி� தமிA ஈழ� தாக�ைத ஒழி�� விட 94யா�. இ�B, ல1ச% கண%கான
ப�மநாத�க$,, பிரபாகர�க$, இ0த உலக�தி� எNசி இ-%கிறா�க6..60 வ-டமாக
அ4ைமயாக வா@, ஈழ�தமிழ-%& விேமாசன, ெப-வத'%& ஆ:த�ேபாரா1ட, நட�தினா�க6.

அைத பய)கரவாத, எ�3, அதைன அழி�பத'%& ச�வேதச, 9@>�சாக நி�3, தமிA ம%கைள
ெசா�ல 94யாத ��ப�தி� ஆA�திய�. இ�ப, ஆ:த)கைள ைகவி1� ஜனநாயக வழியி�
தமிழ;� உ;ைமகைள ெவ�ெற�%க ேபாரா4னா� அைத:, ந=%&வத'& ச�வேதச,
9ைன�ப�கிற�.அ�ப4 எ�றா� ஈழ�தமிழ-%& விேமாசனேமா, =த0திரேமா கிைடயாதா?
ஈழ�தமிழ� எ�ன பாவ�ப1டவனா???க74�பாக ஒ- தமிA எ1ட�ப� ஈ� ப14-�பா�…

(பண�தி'காக ). வ �Aவ� நாமாக இ-0தா<, வாAவ� தமிA ஆக1�,. தமிA ஈழ, �ளி� வி�,
கால, விைரவி�…

I think after the arrest of kp all who dreming about tamileelam have to wake up,and think about poor

one who lost many in the past lets hope good to happen!we all must be have a man kind that gone

faraway, friends lets together for the new deciplene!
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