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”எம� தைலவ. எம�
இன�தி& ேதசிய� தைலவ. எம� இன�தி& மகா�
ச. கட5த 17� திகதி இல�ைக
இராRவ��ட& நட5த ேநரC 8�த�தி1 வ 7ரமரணமைட5த ெசLதி என�<� ெத�5த
ந ப.க;டாக உ,தி ெசLய�ப�ட�. தைலவ. வ 7ரமரணமைட5�வி�டா..

அ5த மகாபார��தி1 Pற�ப!� க ணி& பா�திர� ேபால என� தைலவ& தன� இ

ெவ)றி� �த1வ.கைள ேபா.�ைன�< அS�பினா.. ெவ)றி� �த1வ.க� எ& தைலவனி&
மCயி1 வ5� வ 7�5தா.க�. சி�கள இராRவ�தி& < டCப�!. இ
5�� மன� தளராத
தா& �&ைவ�த தன� வி!தைல� ேபாரா�ட�தி)< எம� ம�களி& விCைவ ேநா�கி எம�
ம�களி& Jத5திர�ைத ேநா�கி தா& எ!�த பயண�ைத ெதாட.5� சி�கள இராRவ��ட&
ேபாராC ச ைடயி1 வ 7ரமரண� அைட5த� எ�மின� மிக$� கவைல8)ற இ5த ேநர�தி1
வ 7ர மகா �
சைர தமிழின� க ட� ஒ
வைகயி1 எம� இன�தி)<� ெப
ைமதா&.
அவ
ைடய மைனவி இ,தி மக& பாலா இவ.க;ைடய இவ.க� ப)றிய ெசLதிக�
உ,தி�ப!�த�படவி1ைல.

எ&ைன�ெபா,�தவைர என�<� கிைட�த தகவ1களி&பC தளபதிக� ெபா�ட�மா& Dைச
ேபா&றவ.க;� தைலவனி& பாைதயி1 வ 7ரமரண�ைத த?வி�ெகா டா.க�. ”

ெச1வராஜா ப�மநாத& பிபிசி தமிேழாைச�< இ&, (ேம 24 2009)வழ�கிய ெசTவி

 தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. ேவ பிரபாகர& ம),� தளபதிக� ெகா1ல�ப�டைத
தமிழழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& ச.வேதச இைண�பாள. ெச1ல��ைர ப�மநாத& இ&,
அறிவி���ளா.. தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. ேவ பிரபாகர& ேநரC ேமாதலி1
ெகா1ல�ப�டதாக அவ. ேம:� ெத�வி�� உ�ளா..

ஆனா1 ேவ பிரபாகர& ம),� தைலவ.க� ேபாராளிக� <!�ப அ�க�தவ.க� சரணைட5த
பி&னேர மரண த டைன வழ�<� பாணியி1 J�!� ெகா1ல�ப�டதாக ந�பகமான
ெசLதிக� ெத�வி�கி&ற�. இ5தியாவி& ‘?’ மிக�ெப
� �ேராக�!! பிரபா உ�பட �லிகளி&
தைலவ.க� அவ.களி& <!�ப�க� சரணைட5த பி&னேரேய ெகா1ல�ப�! உ�ளன.!!! த
ெஜயபால&

இல�ைக அரசா�க� தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ�& உடைல� தகன� ெசLததாக
அறிவி�த பி&னேரேய தமிழ7ழ வி!தைல� �லிக� பிரபாகர& உயி�ழ5தைத உ,தி�ப!�தி
உ�ளன..

கட5த ஒ
 வாரமாக வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. உயி
ட& நலமாகேவ உ�ளா. எ&,
நி=சயமாக� ெத�வி�� இ
5த ச.வேதச இைண�பாள. இ&, இதைன உ,தி�ப!�த
�&வ5தைமயி& பி&னணி ெத�யவரவி1ைல. வா�$�<� மரண�தி)<� இைடேய
�லிகளி& (�&னா�) தைலவ. பிரபாகர&!

 ெச)வராசா ப�மநாத� ெவளியி&,�ள அறிைக

தமிழ7ழ வி!தைல� �லிக�
தமிழ7ழ�.
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24 ைவகாசி 2009

தமிழ7ழ� ேதசிய� தைலவ
�< வ 7ரவண�க�க�

தமி� ம��களி& அைணயா வி!தைல= Jட.

தமிழ7ழ ம�களி& வி!தைல�காக$�, ெச?ைமயான எதி.கால�தி)காக$� தன�
வா�நாைள அ.�பணி�� ேபாராCய தமிழ7ழ ேதசிய� தைலவ
� தமிழ7ழ வி!தைல� �லிக�
இய�க�தி& தைலவ
� தைலைம� தளபதி8மாகிய ேமத< ேவ.பிரபாகர& அவ.க� சி�கள
ஆதி�க�பைடக;டனான ேபா�1 வ 7ர=சாவிைன த?வி8�ளா. எ&பைத அைன��தமிழ7ழ
ம�க;�<�, தமிழக ம�க;�<�, �ல�ெபய.5� வா?� தமி� ம�க;�<�, ச.வேதச
ச�க�தி)<� தா�ெகா ணா �ய
ட& அறிய�த
கி&ேறா�.

கட5த 37 வ
ட�களாக தமிழ7ழ ம ணி1 ெபா�கி� பிரவாகி�த வி!தைல வரலா)றி&
ஆ&மாக$� <றியீடாக$� விள�கியவ. எம� ேதசிய�தைலவ.. ஒ
 கா1U)றா !�<
ேமலாக அட�<�ைற�< �க�ெகா!�� நி&ற ஒ
 ேதசிய இன�தி& வரலா)ைறேய
மா),கி&ற வி
�ேபா!� �ணிேவா!� ந�பி�ைகேயா!� எதி��ெகதிரான
வி�!�ெகா!�ப)ற ஒ
 ெப
� வி!தைல� ேபாைர தைலைமேய), நட�தியவ. அவ..
க)பைனக<  எ�டாத த)தியாக��, க�!�பா!�, வ 7ர��, ஒ?�க�� நிைற5த,
உ&னதமான ஒ
 வி!தைல இய�க�ைத� க�Cெய?�பி, ெப
� பைடயணிகேளா!� ஒ

தனி�த ேதச�தி)<�ய நி.வாக� க�டைம��கேளா!� கனரக ஆ8த வ1லைமகேளா!�
ேபாரா�ட�ைத வழிநட�தினா..

அரசிய) ேபாரா�ட�தி)< இைணயாக ச�க மா)ற�தி)கான ேபாரா�ட�கைள8�
�&ென!�தா.. ேபாரா�ட� கள�களி1 எம� மகளி. நிக��தி� கா�Cய சாதைனக;�<
கள� அைம��� ெகா!�தத& �ல� எம� ச�க�தி1 ெப க;�கி
5த தனி��வமான
ப�களி�ைப ெவளி�கா�Cயவ. அவ..

�ல�ெபய.5� வா?� தமி� ம�க� மீ��, தமிழக ம�கள மீ��, உலக� �?வ�� பர5�
வா?� உற$க� மீ�� அவ. ெகா C
5த ப), மிக$� ஆழமான�. தமிழ. ேபாரா�ட
வரலா, ெந
�கCகைள எதி.ேநா�கி, மீள�Cயாத க�ட�ைத எதி.ெகா ட கால�களி1
அவ)ைறெய1லா� �ணி=சேலா! எதி.ெகா ! வி!தைலைய அ!�த க�ட�தி)<
ேவகமாக நக.�தியவ. எம� ேதசிய� தைலவ..

தைலவ�& ேபாரா�ட அSபவ��, த)�ணி$�, வ 7ர�ேம எTவித ெந
�கCகைள8�
எதி.ெகா�;� உ5� ச�தியாக, எம� ேபாரா�ட ச�கர�தி& அ=சாணியாக இ
5தி
�கிற�.
அைமதி� ேப=Jவா.�ைதக� �றி5�, ச.வேதச ச�திகளி& �ைண8ட& ஒ
 ெப
� 8�த�
மீ !� எ�மீ� திணி�க�ப�ட ேபா�, தைலவ. அவ.க� அதைன��ணி$டேனேய
எதி.ெகா டா..

ேபா. ெந
�கCயான க�ட�கைள எ�C எம� நில�பர��க� எதி�யா1 J)றி வைள�க�ப�!
ஒ
 ெப
� 8�த� எ�ம�க� மீ� ஏவிவிட�ப�டேபா�� தைலவ., தா& வா�5த
ம�க;டேனேய நி&றா.. ம�கள�� தளபதிகளின�� ெதாட.=சியான
ேவ !ேகா�கைள8� மீறி அவல�ப!� ம�கைள வி�! ெவறிேயற ம,�தா.. எம� ம�க�
எதி.ெகா ட அ�தைன வலிகைள8� தாS� Jம5தா.. இ,தியி1, வி!தைல�கான இ5த
ந7 டபாைதயி1, எ5த ம�க;�காக ஆ8தேம5தினாேரா அ�ம�க;டேனேய கைடசி
மணி��ளிவைர நி&, ேபாராC வ 7ர=சாவைட5தா.. ’எ� ம�க;�< உ�ைமகைள� ெப),�
ெகா!�க�’ எ&பேத அவர� இ,தி� ேவ !ேகாளாக இ
5தி
�கிற�.

வரலா)றி& ஓ. உ ைம மனிதனாக, ஒ
 வி!தைல� ேபாெராளியாக, அCைம�ப�!�ேபான
ஓ. இன�தி& மீ�பராக, ஓ
 ச�க�தி& அரசிய1 வழிகா�Cயாக, வி!தைலயி& ஒ

<றியீடாக, தமிழின= சி&னமாக, உலக� தமி� இன�தி& ஒ
 வரலா), நாயகனாக வா�5த
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எ�க� ேதசிய� தைலவ. மைற5� விடவி1ைல. தமிழ7ழ ேதச�தி& தைலைம= Jடராக எ�
ேதசெம�<� அவ. ஒளிவ 7சி� ெகா C
�கி&றா.. மானிட�தி& வி!தைலைய ேநசிக<�
எ1ேலா. மன�களி:� அவ.எ&,� நிைற5தி
�கி&றா.. அழிெவ&பேத அ)ற ஒ

த��வா.�த ஒளியாக அவ. எ�<� நிைற5தி
�கி&றா.. உலெக�<� வி!தைலைய
அவாவி நி)<� இன�க;�< தைலவ�& வா��ைக ஒ
 வழிகா�C. எ� ம�க;�<
உ�ைமைய� ெப),� ெகா!�க� எ&பேத அவ. எ�க;�< வி�!= ெச&றி
�<�
வி!தைல� ப�திர�. இதைனேய எ�க� மன�களி1 ஏ5�ேவா�. தைலவ. ஏ)றிய வி!தைல
ெந
�ைப அத& இ,தி இல�<வைர அைணயா� பா�கா�ேபா�.

எம� ேதசிய� தைலவ�ன� வ 7ரவண�க நிக�ைவ அத)<�ய எ?=சி8ட&
ேம)ெகா�;மா, அைனவைர8� ேவ !கிேறா�. தி�க�கிழைம 25.05.2009 �த1 ஒ

வார�தி)< எம� தைலவைர நிைன$ ெகா�;� வ 7ரவண�க வாரமாக எம� இய�க�
பிரகடன�ப!��கிற�.

தைலவர� இல�சிய ெந
�ைப எ� மன�களி1 ஏ5தி அவ. கைடசிவைர ேபாராCய எம�
ம�களி& வி!தைலைய ெவ&ெற!�க உைழ�பேத அவ
�கான உ ைமயான
ம�யாைதயா<�. எம� தைலவ�& வ 7ர=சாைவயி�! த�ைமேயா ஏைனேயாைரேயா
வ
�தி� ெகா�;� எTவித நடவC�ைககைள8� ேம)ெகா�ள ேவ டாெமன அைன��
தமி� ம�கைள8� பணிவ&�ட& ேவ C� ெகா�கிேறா�.

எம� ேதசிய� தைலவேரா! வ 7ர=சாைவ� த?விய அைன�� தளபதிக;�<�
மாவ 7ர.க;�<� ம�க;�<� எம� வ 7ரவண�க�ைத= ெச:��கிேறா�. இ� மாவ 7ர.க�
ப)றிய விபர�க� விைரவி1 ெவளியிட�ப!� எ&பைத அறிய� த
கிேறா�.

�லிகளி& தாக� தமிழ7ழ� தாயக�

ெச1வராசா ப�மநாத&
அைன��லக ெவளி8ற$= ெசயலக�
தமிழ7ழ வி!தைல� �லிக�

-�ைனய ெச�தி: பிரபாகர� - ெபா&, அ!மா� - .ைச : �லிகளி� -கிய
தைலவ�க� உயி0ழ$��ளன�!!!

தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. ேவ பிரபாகர& அTவைம�பி& �லனாL$� பி�$�
தைலவ. ெபா�! அ�மா& சிற��� கட)பைட� தளபதி Dைச ஆகிய �வ
� ஒ
 மணி
ேநர�களி)<� �& J�!� ெகா1ல�ப�! உ�ளன.. கைடசியாக இட�ெப)ற ேந
�<
ேநரான ேமாதலி1 இவ.க� �வ
� J�!� ெகா1ல�ப�டதாக பா�கா�� வ�டார�களி1
இ
5� கிைட�<� ெசLதிக� ெத�வி�கி&ற�.

�&றா� தர�பிட� சரணைடய வி!�க�ப�ட ேவ !ேகா�க� பலனளி�காத நிைலயி1
கைடசியாக நைடெப)ற ேமாதலி1 இவ.க� உயி�ழ5� உ�ளன..

இவ.க;ைடய உடல�க� இ&, மாைல ெகா?�பி)< எ!��வர�பட உ�ளதாக$�
அ�தகவ1 ெத�வி�கி&ற�.

« தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. ேவ பிரபாகர& <!�ப�தின
� உயி�ழ5�
உ�ளன.! - எ4 ப�மநாத& த வி � | Home | ஈரம)ற ஈன இனேம!!! : <ல& »
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Related posts:

Will be added soon here...

உ�க� க
��

This entry was posted on Sunday, May 24th, 2009 at 4:31 pm and is filed under ::8�த நிலவர�, ெஜயபால& த. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

86 Comments so far

மாயா on May 18, 2009 8:52 am

இற5த அைனவ
�<� எம� ஆ�5த அSதாப�க�.

இ�ேதா! மி<தி ம�க� பா�கா�பாக வாழ இனியாவ� இைறவன� அ
� பாலி�க
ேவ !�.

1.

ashroffali on May 18, 2009 9:08 am

தமி� ம�களி& வி!தைலைய ேநா�காக� ெகா ! ஆர�பி�க�ப�ட வி!தைல�
ேபாரா�ட� பிரபாகர& எS� தனி நப�& தைலைம��வ ம),� அதிகார ெவறி
காரணமாக பாசிச� ேபாரா�டமாக பய�கரவாதமாக மா)ற� ெப)ற�. எ5த ம�களி&
வி!தைல�காக ேபாரா�ட� ஆர�பி�க�ப�டேதா அேத ம�களி& ெகாVச நVச
Jத5திர�ைத8� உ�ைமகைள8� பறி�த�� இ5த� ேபாரா�ட� தா&. அத& காரணமாக
தமி� ம�க� அSபவி�த ெசா1ெலாணா��&ப�க� க ண 7ைர
வரவைழ�<மள$�<� ெகாCயைவ. வரலா)றி& ெந!கி:� அதைன மற�கேவா
ம&னி�கேவா �Cயா�.

அ� ம�!ம&றி சி�கள தமி� ம),� �4லி�கைள உ�ளட�கிய இல�ைகயி&
ஒ�!ெமா�த ம�க;� ம�!ம&றி இல�ைகயி& அய1 நா!க� பல$� பிரபாகரனி&
பய�கரவாத= ெசய)பா!க� காரணமாக பாதி��ப�டன. ப1ேவ, இ&ன1கைள
எதி.ெகா C
5தன.

இTவாறான நிைலயிேலேய பிரபாகரனி& மரண� ச�பவி���ள�. அத& �ல�
இல�ைகயி& ந7 ட கால பய�கரவாத அ=J,�த1 �C$�< வ5��ள�.

சமாதான= ெசய)பா!க� �லமாக தமி� ம�களி& உ�ைமகைள ெவ&ெற!�பத)கான
எ�தைனேயா வழிக� ம),� ச5த.�ப�கைள� த�C� கழி�� வி�! பாசிச வழி ெச&,
அதிகார�ைத அைட5� ெகா�ள �ய)சி�தைமேய இTவள$ �&ப�க;�<�
காரண�. பிரபாகரனி& �C$ இ�பCயாக ஏ)பட$� காரண�. கைடசியி1 இத)காகவா
இTவள$ இழ��க� எS� ேபா� மன� கன�கி&ற�. ஒ
 ெநCய ெப
�=ெசா&,
தா& கிள��கி&ற�.

எ&னதா& இ
5தா:� பிரபாகர& இ�ேபாைத�< மரணமைட5� வி�டா.. நா& ஒ

இ4லாமிய& எ&ற வைகயி1 மரணி�த ஒ
 மனிதSட& பைகைம பாரா�ட �Cயா�.
மரணி�தவ.களி& ந1ல விடய�க� ப)றி ம�!ேம ேபJ�பC என� மா.�க�
ேபாதி���ள�. அ5த வைகயி1 இனி நா& �லிக� இய�க�தி& தைலவ. ப)றி
விம.சன� ெசLய மா�ேட&.

இனி வ
� கால�களி1 தமி� அரசிய1 தைலைமக� ஒ&, ப�! எம�கான

2.
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உ�ைமகைள ெவ&ெற!�பத)கான ஆேரா�கியமான ெசய)பா!கைள �&ென!�க
ேவ !�. அத)கான கால� கனி5��ள�. அ5த� ெபா&னான வாL�� ைகந?வி�
ேபாகவிடாம1 பய&ப!�தி� ெகா�வ� எம� அரசிய1 தைலைமகளி&
ெக�C�கார�தனமா<�.அ5த� பயண�தி1 இ�வைரயான அைன��
ேவ,பா!கைள8� மற5� நாமைனவ
� ஒ&றிைண5� ெசய)பட �&வர ேவ !�
எ&பேத என� தா�ைமயான அபி�பிராய�� ேவ !ேகா;மா<�.

ந ப& on May 18, 2009 9:10 am

பிரபாகர& - ெபா�! அ�மா& ம),� Dைச அ�பிWல&4 ஒ&றி1 த�பி= ெச1ல
�ய&ற ேவைளயி1 J�!� ெகா1ல�ப�டதாக கள= ெசLதிகளாக ெத�வி�கி&றன.

3.

X and Y on May 18, 2009 9:31 am

Who installed the killing culture in the Tamil politics was no longer alive. Weapons are defeated by weapons. What is

next?

4.

thurai on May 18, 2009 9:48 am

இற5த அைனவ
�<� எம� ஆ�5த அSதாப�க�.

இ� சி�களவரா1 பL�கரவாத�தி)< ைவ�க�ப�ட �),���ளிேய. தமிழ�&
உ
ைமகளி)கா& ேபாரா�ட�தி)க11. இ5த இழ��க� தமிழ�)< எ&ன ெசா1லி
நி)கி&றன எ&பைத �தலி1 யாவ
� ��5� ெகா�ள ேவ !�.

�ைர

5.

chandran.raja on May 18, 2009 9:49 am

இ5தேநர�தி1… தமி�ம�களி& வி!தைல�காக ேபா��ட ேதாழ. ப�மநாபா ேதாழ.
சிற7சபார�ண� எ R�கண�கான ேபாராளிக� அறிவாளிக� நா�ைடவி�! விர�C
அC�த இ5த ஜனநாயகம,�ேதாCக� அஜரகவாதிக� மைற5�வி�டா.க�.
உ ைமைய மைற�தவ.க�-ெபாL �க�க;ட& மைற5� வி�டா.க�. ஆ8த�கைள
மற�ேபா�! அறிைவ ஆ8த�களாக ெகா�ேவா�!! ஐ�கிய�ைத ேபணி�பா�கா�ேபா�!!!.

6.

Nic on May 18, 2009 10:00 am

Captin V. Prabakaran is a natural born leader, it is a fact and acknowledged by the international communities. His

leadership is irreplaceable and a place in srilanka’s history is inevitable.

If this report found true, he is an unimaginable loses to the Eelam people, who he loved and fought for and scarified

his life.

7.

padamman on May 18, 2009 10:10 am

இ&,ட& ம�கைள பிC�த பய�கரவாத� �C$)ர� எனலா� இனிேம1 பாதி�கக�ட
ம�க;�< எ&ன? ெசLயலா� எ&, சி5தி�� ெசய1படேவ !�.

8.

palli. on May 18, 2009 10:11 am

இற5த எ� உற$க�.ேபாராளிக� அைனவ.�<� ப1லியி& <!�ப� சா.5த
வ �க�க;� அSதாப�க;�.

எனிேமலாவ� மனிதைன மனித& அழி�பைத நி,�தி ஜனனாயகமாக மனித.கைள
நிவகி�க �)ப!ேவா�. அத)கான மனித.கைள ேத!ேவா�. அ�பCய)ற
மனித.கைளேயா அைம���கைளேயா இ5த உல<�< J�C கா�!ேவா�. ந ப.கேள
இனிேமலாவ� தவறான தலைம �தி பாடாம1 த<தியான மனிதைர இன� க !
எ�ம�க� வாழ எ�மா1 �C5தைத ெசLேவா�. ம�கைள மனசார நிைன�� வி�டாேல

9.
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தவறான எ5த தலைமைய8� விம.சி�<� மன� தானாகேவ வ5� வி!�. எ&ெனா

பிரபாகர& உ
வாகாம1 இ
�க$� எ�ம�க� Jக5திர கா)ைற Jவாசி�க$� க
��
�ர&பா!க� இ
�பிS� அைத கட5� ஒ&றாL ெசய1ப!ேவா�
ந��ட& ப1லி.

Raj on May 18, 2009 10:20 am

எTவளேவா தி�டேவ !ெமன உ�கா
ேவ& ஆனா1 ஏேதா ஒ&, எ&ைன� த!�<�.
நா& மிக=சிறியவ& இ
5தேபாதி:� 1985� ஆ Cேலேய இ5த ேபாரா�ட�தின�
�Cைவ ஆ
ட� ெசா1லி எ�தைனேயா ந ப.கைள ந1வழி�ப!�த �ய&,
ேதா),�ேபாL நாS� நா�ைட வி�! ெவளிேயறிேன&. ஆனா1 இ&, இவ.கைள
எ�பC அைழ�ப� எ&ேற த!மா,கி&ேற&. இவ.க� ெசLத இ5த 30 வ
ட
ைக�க�ய�கைள எ ணி ஆ�திர� க ைண மைற�தா:� தமிழ& எ&ற வைகயி1
மன� கன�கிற�. இ� ஆ8த� I�க �ைன8� ஒTெவா
வS�<� பாடமாக
அைமவ�ட& �ல&ெபய. உண.=சியாள.க� உண.5� ஒ��கினாேல ேபா��
எ�மின�ைத பைட�� இ5த� பC�பிைனைய�த5த அ5த ெதLவ���<� ெத�8�
எ�ைம வா�வி�க- ந&றி!

10.

thurai on May 18, 2009 10:30 am

//இ� ஆ8த� I�க �ைன8� ஒTெவா
வS�<� பாடமாக அைமவ�ட& �ல&ெபய.
உண.=சியாள.க� உண.5� ஒ��கினாேல ேபா�� எ�மின�ைத பைட�� இ5த�
பC�பிைனைய�த5த அ5த ெதLவ���<� ெத�8� எ�ைம வா�வி�க- ந&றி!//

��கிய க
��.

�ைர

11.

palli. on May 18, 2009 10:33 am

//இ&,ட& ம�கைள பிC�த பய�கரவாத� �C$)ர� //
இதி1 ப1லி�< உட&பா! இ1ைல.
ெப�ய ெகாYரமான மி,க�தா& அழி5�வி�ட� என ெசLதி. ஆனா1 எ�தைனேயா
சி&னமி
க�க� இ5த ெப�ய மி
க�தி& அழிைவ எதி.பா.�� நா�ைக ெதா�கேபா�!
தி�கிறா.க�. அ��< இ&, வ$னியா �காமி1 ெசய1ப!� சில அைம��க� எ!��
கா�!. தா� வி
��� பி�ைளைய (தன� கி,��< தன�ைத அர�ேக)ற) விர1 J C
அைழ�� ெச1:� அவல� இ&,� ெதாட.கிறேத. ஆக �லி ம�!ேம எம�< எம&
அ1ல ேதாழைம ேபா.�த பல �லிக� இ&, அ�பாவி ம�க� ம�தியி1.

12.

thurai on May 18, 2009 10:41 am

//Captin V. Prabakaran is a natural born leader, it is a fact and acknowledged by the international communities. His

leadership is irreplaceable and a place in srilanka’s history is inevitable.//

Like Hitler in Germany.

thurai

13.

palli. on May 18, 2009 10:42 am

////இ� ஆ8த� I�க �ைன8� ஒTெவா
வS�<� பாடமாக அைமவ�ட&
�ல&ெபய. உண.=சியாள.க� உண.5� ஒ��கினாேல ேபா�� எ�மின�ைத பைட��
இ5த� பC�பிைனைய�த5த அ5த ெதLவ���<� ெத�8� எ�ைம வா�வி�க- ந&றி!//

��கிய க
�� �ைர//
அ��ட& இ5த �ல� ெபய. �ர�=சியாள.க� �லி அைமதியாகி வி�ட� என ஒ��கி

14.
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ெகா�ளாம1 இ5த ேதைவய)ற சதிரா�ட�கைள நி,�தி Wத ம�க� ேபா1 எ�ம�க;�
ஒ
 அைமதியான அ�திய அவசிய ேதைவகைள F.�தி ெசL8� வா��ைகைய
ஆர�பி�க க
�� �ர&பாC1லாம1 ெசய1பட வர ேவ !�.

அஜ7வ& on May 18, 2009 10:43 am

ேபா�1 உயி. �ற5த அைனவ
�<� க ண 7. அVசலிக�.

கட5த கால�ைத பாடமாக� ெகா !, இனி ஒ
 அழி$ ஏ)படாதி
�க , அைன��
ம�க;� இனியாவ� ஒ
 சமாதானமான Dழைல உ
வா�க பா!பட ேவ !�.

ேதச� தைலவ.க� �த1 அைன�� ம�க;� சமாதனமான ஒ
 ேதசமாக இல�ைக
உ
வாக மனதார எ ண ேவ !�. இ5த ேபா
�<� அக�ப�! அைன�� இன
ம�க;� ெசா1ெலாணா �யர�ைத அSபவி���ளன..

ேபா. எ&பத& �C$ ெவ)றி, ேதா1வியாக எ ண �Cயா�. ஒ
வ. அழ ம)ெறா
வ.
மகி�வ� ெவ)றியாகா�. அ&,�, இ&,� ேமாத1களி1 பைட வ 7ர.களாகேவா
அ1ல� ேபாராளிகளாகேவா இற�<� ேபாெத1லா� ஒ
 சாரா. அழ ம)ெறா
 சாரா.
மகி�5ேத வ5��ளன..

அைனவ
� மகி?� ேதச� எ&, உ
வாகிறேதா அ�ேவ அ5த ேதச�தி&
ெவ)றியா<�.அ�ேவ அ5த ம�க� ெப)ற ெவ)றியா<�.

அத)காக அைனவ
� மனதார பிரா�தைன ெசLேவா�.

அ�ேவ இ&ைறய ேதைவ.

15.

ashroffali on May 18, 2009 11:07 am

//அைனவ
� மகி?� ேதச� எ&, உ
வாகிறேதா அ�ேவ அ5த ேதச�தி&
ெவ)றியா<�.அ�ேவ அ5த ம�க� ெப)ற ெவ)றியா<�//

உ�க� க
��ட& �),�?தாக உட&ப!கி&ேற& அஜ7வ&. எ& க
��� அ�தா&.

16.

palli. on May 18, 2009 11:39 am

அஜ7வ& இ�தா& எ&,ேம ப1லியி& கன$ இ��காக யா
டS� ேச.5� ெசய1பட
க
�� பா!&றி ெசய1பட ப1லி தயா..

இ5த ேநர�தி1 அழி5த �லிைய விம.சி�பைத விட (எதி�யாயிS� இற5த பி&
ம�யாைத ெச:���பCதா& இ5� மத�� ெசா1கிற�)வாழ தவி�<� தமி� ம�கைள
வாழ ைவ�க சிறிேதS� உத$ேவா�.

17.

tax on May 18, 2009 11:44 am

எ1ேலா
�<� ச5ேதாச�ப!வ� ேபா1 எ�$� நட�கவி1ைல. �லி�தைலைம
இ&ன�� உயி
ட& உ�ள�. ந��வத)< ெகாVச� கச�பாக�தா& இ
�<� அ4ர�
அலி�<.

18.

BC on May 18, 2009 12:03 pm

Tax , ஒ
 ஆL$ க�!ைர ஒ&, எ?��ேகா.

19.

thurai on May 18, 2009 12:19 pm

//எ1ேலா
�<� ச5ேதாச�ப!வ� ேபா1 எ�$� நட�கவி1ைல. �லி�தைலைம
இ&ன�� உயி
ட& உ�ள�. ந��வத)< ெகாVச� கச�பாக�தா& இ
�<� அ4ர�

20.
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அலி�<.//

ஈழ�தமிழ�)< உதவாத �லி�தைலம8� ஆதரவாள.?� ெதாட.5�� இ
�பா.க�
இ�ேவ உ ைம.

�ைர

பா.�திப& on May 18, 2009 12:22 pm

//எ1ேலா
�<� ச5ேதாச�ப!வ� ேபா1 எ�$� நட�கவி1ைல. �லி�தைலைம
இ&ன�� உயி
ட& உ�ள�. ந��வத)< ெகாVச� கச�பாக�தா& இ
�<� அ4ர�
அலி�<.- Tax //

அ�பCயா, அ�ப உைத மனேநாயாள.களாகி I�வராலய�கைள அC��
ெநா
�<பவ.க;�<� வ 7தி மறி�பிZ!ப!பவ.க;�<� ெத�வி�� அவ.க;�<
ெகாVச� ெதளிய ைவ�கலாேம??

21.

அஜ7வ& on May 18, 2009 12:23 pm

ashroffali

இ&ைறய நிைலயி1 , அதாவ� வி!தைல� �லிகளி& தைலவ
� சக தளபதிக;�
ேபாராளிக;� சாவைட5��ள நிைலயி1 , அவ.க;�கான ம�யாைதைய அரJ ெசLய
ேவ !� எ&பைத8� , இல�ைக �?வ�� பர5� வா?� தமிழ.க� அ=சமி&றி
இ
�<� நிைல�< அரசா�க� �? உ�தரவாத� அளி�க ேவ !� எ&பைத8�
ஜனாதிபதி வழி ம�க;�< ெத�வி�க �ய)சி ெசL8�க�.

1983 க,�� ஜுைல ேபா&ற நிக�$க� இட� ெபறலாகா� எ&பேத இ5த ேவ !தலி&
ேநா�க�. தமி� ம�க� ச), அ=ச��டேன இ
�பைத ெதாைலேபசி வழி ேபJ� ேபா�
உணர �Cகிற�. அைத இ1லாம1 ஆ�<� ெபா,�� அரJ சா.5த�.

“வாழ தவி�<� தமி� ம�கைள வாழ ைவ�க சிறிேதS� உத$ேவா�” என ப1லி
ெசா1வைத நாS� ஏ),� ெகா�கிேற&. அ&,� - இ&,� - நாைள8� அவ.க� ந�
ேதச�� ம�க� எ&பைத அைனவ
� பா<பாC&றி ஏ),� ெகா�ள ேவ !�.

அ&,� - இ&,� சாவைட5த அைனவ
� ந� உற$க�. அவ.கைள நா� ெதாட.5��
ேநசி�ேபா�. அத& �ல� ந� உ�ள�க� ஒ&,ப!�. இ&S� இழ�பத)<
எ�$மி1ைல. இனி இழ��க� ேவ டா�.

இைட� த�க1 �கா�களி1 உ�ள உற$கள� ந�பி�ைகைய8� உ
வா�க ந�மா1
�C5தைத ெசLய ேவ !�.

அைன�� மத�க;� ேநசி�கேவ க)பி�கி&றன. அ5த ேநச� அவன� உ�ைம
கிைட�<� ேபா� தானாகேவ உ
வா<�.

அைனவர� உ�ைமக;� கிைட�க� ெப), வாழ வழி அைமய ேவ !�. அ�ேவ நம�
இதய பிரா�தைனயாக ேவ !�.

22.

பா.�திப& on May 18, 2009 12:28 pm

�லி�தைலைமக� பல தவ,கைள வி�! ம�க� அழி$க;�< காரணமானவ.க� எ&ற
உ ைமக� ஒ
 �ற� உ,�தி� ெகா C
5தா:�, அவ.களி& அழிவி1
ச5ேதாச�ப!� நிைலயி1 நாS� இ1ைல. உயி.க� எS� ேபா� ஒTெவா

உயி.க;� விைலமதி�பானைவ. இ5த� ெகாCய ேபா�1 உயி�ழ5த ப1லின
ம�க;�<� என� அVசலிக�.
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ss ganendran on May 18, 2009 12:41 pm

ஒ
 மனிதனி& இற�பி& பி&ன. அவைர �கழாவி�டா:� இகழாம1 இ
�பேத
சிற5த�.
�லிகளி& ெகா�ைகக;�< நாS� எதிரானவேன இ
�பிS� எவர� இற�பி:�
மகிழ=சிெகா�ள�Pடா�.

இற5�த அைனவ
�<� என� அSதாப�க�

24.

Ravana on May 18, 2009 1:12 pm

�லிக� ஏராளமாக� தவறிைழ�ததி
�கிறா.க� எ&ப� உ ைம. அேதயள$�<�
அத)<� ேமலாக$� ஏைனய இய�க�க;� தவறிைழ���ளன எ&ற உ ைமைய
நா� ஒ
 ேபா�� சீ.I�கி� பா.�பதி1ைல. �லிகளி& தவ,க;�<� இ5த ஏைனய
இய�க�களி& தவ,க;� �ல& ெபய.5த �லி எதி.�பாள.க;ைடய தவ,க;�
மைற�க�ப�! வி!கி&றன.

தமி� ம�க;ைடய அ1ல� இல�ைகயி& சி,பா&ைம ம�க;ைடய அரசிய1
உ�ைம�கான ேபாரா�ட�ைத தனிேய �லிக;�<� <,�கி� பா.�தத& விைளேவ
�ல& ெபய. சனநாயகவாதிக� இட�க� அைனவ�ன�� தவறா<�.

இ5த 8�த�ைத பய�கரவா�தி)ெகதிரான 8�தமாக� பா.�� மய�<பவ.க;�<
வரலா)றலி
5� பதி1 கிைட�க அதிக நா�க� எ!�க� ேபாவதி1ைல.

ஏைனய சி,பா&ைமயின�க;�<� எதிராக ேப�னவாத� தன� கர�கைள அகல
வி��க அதிக நா�க� எ!�க� ேபாவதி1ைல. �லியி1 உ�ள ேகாப�தா1
யதா.�த�ைத8� வரலா)ைற8� ��5� ெகா�ளம,�பத& விைழைவ நா�க� ச5தி�க
அதிக நா�க� எ!�க� ேபாவதி1ைல.

25.

Gee on May 18, 2009 1:15 pm

கேண5திர&//ஒ
 மனிதனி& இற�பி& பி&ன. அவைர �கழாவி�டா:� இகழாம1
இ
�பேத சிற5த�.�லிகளி& ெகா�ைகக;�< நாS� எதிரானவேன இ
�பிS�
எவர� இற�பி:� மகிழ=சிெகா�ள�Pடா�.

இற5�த அைனவ
�<� என� அSதாப�க�//

மிக$� உ ைமயான க
��. ேமேல பல
� இைதேய வலி8,�தி8�ளன..
இ=ெசLதி உ ைமயாயி
�பி& இற5த அைனவ
�<� என� அSதாப�க�..

ப1லி //இ5த ேநர�தி1 அழி5த �லிைய விம.சி�பைத விட (எதி�யாயிS� இற5த பி&
ம�யாைத ெச:���பCதா& இ5� மத�� ெசா1கிற�)வாழ தவி�<� தமி� ம�கைள
வாழ ைவ�க சிறிேதS� உத$ேவா�.//

26.

palli. on May 18, 2009 1:20 pm

அ4ர� அலி8� ப1லி8� மிக$� கீ�8� பா��� ேபா1 அரசிய1 பி&ேனா�ட�
வி�டவ.க�. அ��< �&னய கால�� பி&ேனா�ட� சா&,. இ
�பிS� எம�
க
���க� அைன��ேம ம�க�நல& சா.5� அ��< எதிராக ெசய1 ப!பவ.க�
மீ�தேன தவிர எ5த உயி. மீ� அ1ல. ஏ& பா.�திப& �ைர இ�பC பல. �லியி&
ெசய1பா�ைட விம.சி�தவ.க�தா&. ஆனா1 இ&, அைனவ
� த)ேபா� நட�<�
அழிவி1 மகி�=சி ெகா�ளவி1ைல. �லி தலைம ெசய1 இழ�க ேவ !� எ&பேத எ�
க
���க�. ஆனா1 அவ.க� சரைனைடய ச5த.�ப� கிைட�தா1 அைத8� ஏ),
ெகா !தா& ஆக ேவ !�(�&பவிய1 ச�பவ�க� நட�கா வி�டா1) அகேவ
ந ப.கேள எம� பி&ேனா�ட� பிண�தி& ேம1 ஏறி உயர� பா.�பைத விட
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அவ.க;�காக அழ �Cயாவி�டா:� ஒ
 சிலர� எ�ைம க!�ேப�த எ���
க
���காக நா�� அ�பC அனாக�கமாக எ?த ேவ டாேம. எம�கான கடைம வாழ
நிைன�<� தமிழ
�காL மன J�தி8ட& ெதாடர�!�. இைத எ��வதா1ப1லி �லியா
என ச5ேதக� ேவ டா�. ப1லி தமிழனாL இ
�கேவ எ&,� நிைன�கிற�. ஆகேவ
இற5த அைனவ.�<� அSதாப�� இ
�<� ம�க;�< ஆ�கF.வமான
ெசய1பா!ேம எம�< இ&றய ேதைவ.

LORD OF THE RING on May 18, 2009 1:40 pm

THE ORDER OF THE KING WAS DEAD, BUT YOU, Mr.PRABAKARAN, MADE “THE ORDER OF THE KING

IS DEAD?”.

28.

msri on May 18, 2009 2:01 pm

சி�கள� ேப�னவாத�தி)< எதிராக தைலவண�கா�> சரணைடயா�>
வி�!�ெகா!�காத தமி�தேதசிய� ேபாைர த�க� இ,தி �=Jவைர நடா�தியவ.க�!
வி.�லிக;� அத& தைலவ. பிரபாகரS�! �ேராகிகளாக மாறா�> வ 7ர=சாவைட5த
வி.�லிக;�<� அத& தைலவ.க;�<�> தைலவண�கி அஞசலி ெச:��கி&ேற&!
�லிகளி& தவ,களி1 இ
5�>பாட� க), ச�யா& பாைதைய ேநா�<ேவா�!
பிரபாகரனி& தவ,களி1 இ
5� பா�� க)<� பல பிரபாகர&க� ேதா&ற�தா&
ேபாகி&றா.க�!

29.

murugan on May 18, 2009 2:36 pm

இவ.களி& மரண�க;�< அSதாப� ெத�வி�க �Cயவி1ைல. இவ.க� எ&ன
எ�க;ட& ேதச� ெந)றி1 பி&]�ட� வி�! க
�� ச ைட பிC���
ெகா C
5தவ.களா? ஒ
 இன�ைதேய க
வ,�� மீ !� தளி.�க விடாம1
ப ணியவ.க�.

இவ.களி& மரண�களி1 இ
5� தமி� ச�க� �திய பாைதயி1 சி5தி�� நைடேபாட
ேவ !�.

30.

meerabharathy on May 18, 2009 3:06 pm

“�லி�தைலைமக� பல தவ,கைள வி�! ம�க� அழி$க;�< காரணமானவ.க�
எ&ற உ ைமக� ஒ
 �ற� உ,�தி� ெகா C
5தா:�இ அவ.களி& அழிவி1
ச5ேதாச�ப!� நிைலயி1 நாS� இ1ைல. உயி.க� எS� ேபா� ஒTெவா

உயி.க;� விைலமதி�பானைவ. இ5த� ெகாCய ேபா�1 உயி�ழ5த ப1லின
ம�க;�<� என� அVசலிக�.”

ேம:� ஒ
 வி!தைல� ேபாரா�ட� இTவள$ மனித இழ��களி& பி&��
இ�பC�ேபாLவி�ட� எ&ப� மிக$� கவைல த
� விடயேம!!!

31.

Anonymous on May 18, 2009 3:48 pm

இ� பய�கரவாத�தி)< கிைட�த ேதா1விேய ஒழிய வி!தைல�ேபாரா�ட�தி)கான
ேதா1விய1ல. உ�ைமக� ம,�க�ப!� ேபா� எ1ேலா
மாL ேபாரா!ேவா�

32.

சா5த& on May 18, 2009 4:03 pm

//.அ�பCயா, அ�ப உைத மனேநாயாள.களாகி I�வராலய�கைள அC��
ெநா
�<பவ.க;�<� வ 7தி மறி�பிZ!ப!பவ.க;�<� ெத�வி�� அவ.க;�<
ெகாVச� ெதளிய ைவ�கலாேம??…//

More than 1,000 Sri Lankans protested outside the British High Commission. Some protesters threw stones and burnt

an effigy of UK Foreign Secretary David Miliband. A High Commission spokesman said it was “an outrage” that the

Sri Lankan authorities let the demonstration become so violent.
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tax on May 18, 2009 4:14 pm

111 தடைவ ெகா1ல�ப�ட பிரபாகர& இ&ன�� ெகா1ல�படவி1ைல….பிரபா
மரண�ைத தா Cவி�டா.. இ
5தா:� ஊராவ 7�! பி�ைளயைள
ெகா1ல�ெகா!�பதான எ1ேலா�& விம.சன�ைத8� தா C வி�டா.. பிரபாகர&
தன� மகைன இ5த ேபா�1 ேபாராC வ 7ரமரணமைட5��ளா.. அேதேபா1 ெபா�ட�&
ஒ
 மகS� சில தின�க;�< �&ன. இற5��ள� ெத�யவ5��ள�.

34.

accu on May 18, 2009 4:32 pm

இவ.களி& அழி$�< ச5ேதாச�பட வி
�பவி1ைல. ஆனா1 அSதாப� ெத�வி�க
மன� இட�ெகா!�<தி1ைல. எ�தைன காலமாக எTவள$ உயி.கைள
ஈவிர�கமி1லாம1 பறி�தவ.க�, எ�தைன ெகா!ைமயான சி�திரவைதகைள
ெசLதவ.க�, ஒ�!ெமா�த தமிழின�ைதேய 25 வ
ட�க;�< ேமலாக த� க
�ைத
ெவளி�பைடயாக ெத�வி�பத)�< இயலாதவ.களா�கி வ 7�யம)ற ஒ

இனமா�கியவ.க�, இைவ எ1லா���<� ேமலாக பலவ5தமாக வ&னி�ெப
நில�ைத
பிC�� அ�பாவியான அ5த ம�கைள த�க� உயி.கைள பா�கா�<� ஒேர
ேநா�க���காக சி&னாபி&ன� ப!�திவி�! த� உயி. ேபா<� கைடசிநிமிட� ம�!�
தமி� ம�க;�காக எைத8ேம ெசLயாத இவ.கைள இவ.களி& அழி$�< பிற<�
தமிழின� ம&னி�க�Pடா�.

35.

X and Y on May 18, 2009 6:18 pm

வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. பிரபாகர& உயி
ட& இ
�கிறா. என ப�மநாத& சன1
4 ெதாைல�கா�சி�< ச), ேநர�தி)< �&ன. ெத�வி���ளா..
பி��தானியாவி1 உ�ள பிரபல ெதாைல�கா�சியான சன1 4 �< அவ. வழ�கிய
ேநரைல ெசTவியி& ேபா� ப�மநாத& இTவா, Pறி8�ளா..

கட5த சில மணி�தியால�களாக, இல�ைக அரJ� அதSட& ேச.5� இய�<பவ.க;�
தைலவ. இற5ததாக$� அவ. உட1 ெகா?���< ெகா !வர�ப�!
பிேரத�ப�ேசாதைன நைடெப,வதாக$� கைதகைள க�டவி���
வி�C
5தன.…………..

36.

indiani on May 18, 2009 6:24 pm

இற5த எ� உற$க�.ேபாராளிக� அைனவ.�<� வ �க�க;� அSதாப�க;�.

37.

Kulan on May 18, 2009 7:39 pm

நா� �லிைய8� �லி�தைமைய8� விம.சி�ேதா� எ?திேனா�. அ� நா�
எ�ம�களி&பா1 ெகா ட அ&�� மதி��ேம. மனித� ப!ெகாைலகைள� க C�த�
ேபா&ேற பிராகரனின�� மகனின�� ம)ற அைனவ�ன�� ெகாைலகைள�
க C�கிேறா�. உயி.ந7.�த எ&தமி� இன�தின
�< �லிக� உ�பட எ&
அSதாப�க;� க ண 7ரVசலிக;�.

38.

Kulan on May 18, 2009 7:47 pm

நா� இ&Sெமா
 விடய�தி1 மிக அவதானமாக இ
�கேவ !�. �லி�தைலைமைய
உைட�தி]டாக ெவ)றி ெப)றதாக அரசா�க� க
தினா1 அைதவிட ��டா�தன�
எ�$� கிைடயா�. ஈரா�ைக�ேபா1 <ளவி�P�ைட�கைல�� வி�ட�ேபா1
ஆகிவி!�. இ&, �லிகளிட� பயி)சிெப)ற பல இைளஞ.க� நா�C1 ��பா�கிக;ட&
தா& இ
�கிறா.க�. இவ.க;�< பசி ஏ)ப!� ேபா� அவ.க;�<� ெத�5த
இல<வான �ைறயி1 உண$ ேதட �ய1வா.க�. இய�க�க�
சி&னாபி&னமாக�க�ப�டதினா1 ஏ)ப�ட விைள$கைள நா� க C
�கிேறா�. அரJ
ெவ)றி ெகா டா!வ� ேபா&ற ��டா� ெசய1கைள வி�!வி�! ச�யான அரசிய1
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த7.ைவ �&ைவ�பதி]டாக ம�!ேம ஒ
 நிர5தர சமாதான�ைத இல�ைக
எ�ட�C8�. அ&ேற1 இ&Sெமா
 �திய ேசாமாலியா உ
வா<�. ஒ
 அ�பி�
பழ���காக உயிைர� <C�<� நிைல வ
�. ச�யான தி
�திகரமா& த7.ெவா&ைற
தமிழ.�< �& ைவ�ப�ட& ஆ8த�கைள உட&கைளய�பட ேவ !�

chandran.raja on May 18, 2009 7:56 pm

எதி�ேயா! ேபா��! மCபவேன வ 7ரS�< அழ<.வ 7ரனாக த<தி பைட�தவ&.
இனவி!தைல�கான ேபாரா�ட�தி1 த&இன�ைத வழிநட�தி எதி�ைய இன�க !
ேதா)கC�க �ய)சி�பவேன அ5த இன�தி& தைலவS� ஆகிறா&.

ஒ
 இன�ேபாரா�ட�தி1 ஆ8த� ஏ5தி எதி�உ��கைவ�பவS� ம�கைள அவல�ைத
ஏ)ப!��பவS� அ5தம�க� அC�பைடவசதிகைள ஏ)ப!�திெகா�ள �Cயாம1
நா�ைடவி�! ெவளிேயறி அகதிஅ5த4தி1 வாழவழிெசL� வி!வ�� ஒ
 கால��
ேபாரா�ட� ஆகா�.
ம�க� எTவள$�< அCவா�<கிறா.கேளா அTவளவி)< ேபாரா�டதி)< ேபாராளி க�
வ
வா.க� எ&ப� பிரபாகர& ெகா�ைகயாக இ
5த�.இ5த ெகா�ைக தா& இ&,
இற5த�.

ேகாC�கண�கான பண�க� ம�க;�< ஒ
 கீைரபா�திைய Pட ேபா�!�ெகா!�க
�Cயவி1ைல மாறாக கீைர�பா�திைய8� பறி�� ேபான.க�.ேபா�டவ.கைள8�
இ?���ேபானா.க�.அ�தா& இ&, இற5த�.

ேப�னவாத�தி& அரJதா& சி,பா&ைமஇன�தி)< பைகைமயாக இ
�க�C8ேம
ஒழிய அ5தம�க� ஒ
கால�� பைகைமயாக இ
�க�Cயா�.இ�பCயான
வற�!ெகா�ைகக� தா& இ&, இற5த�.

இ�பCயான அSபவ�கைள க),ேத.5� ஒ
 தமி�ம�க;�< உ�ய அரசிய1
தைலைமைய வ<�ேபா�. மதெவறிைய8� இனெவறிைய8� ெவ&, ஒ
ஐ�கிய
இல�ைக�காக பா!ப!ேவா�.

இ�ேவ எ�மின�தி)< நா� ெசL8� கடைமயா<�.

40.

KUNALAN on May 18, 2009 9:08 pm

“சிறில�கா பைடயின�& �),ைகைய உைட�� தமிழ7ழ வி!தைல��லிகளி&
தைலவ. ெவளிேயறினா.?” எ&,� “ெபா�ட�மா& Dைச கபி1அ�மா&
ர�ண�மா4ர. ெஜய� ேவலவ& ேலார&4 ேபா&ற தளபதிக;� ேதசிய�
தைலவ
ட& ெச&, வி�டதாக= ெசா1ல�ப!கி&ற�. இ&, அதிகாைல ந5தி�
கடலி1 வி!தைல� �லிக� நட�திய ஊட,��� தா�<தைல ெதாட.5� ேதசிய�
தைலவ
� தளபதிக;� �),ைகைய உைட�தி
�கலா� எ&, சிறில�கா� பைட�
தர�� ம�ட�தி1 ேபச�ப!கி&ற�.” எ&,� ��� கைதெயா&ைற �லிஊடக�க�
அவி��� வி�C
�கி&றனேவ இ� எ&ன கண�< எ&,தா& ��யவி1ைல.
7மாத�க;�< �&ேப தைல �1ைலைய வி�! பாL5� வி�டதாக$� கைத
அCப!கி&ற�.

<ணாள&

41.

palli. on May 18, 2009 9:35 pm

//�லிகளிட� பயி)சிெப)ற பல இைளஞ.க� நா�C1 ��பா�கிக;ட& தா&
இ
�கிறா.க�. இவ.க;�< பசி ஏ)ப!� ேபா� அவ.க;�<� ெத�5த இல<வான
�ைறயி1 உண$ ேதட �ய1வா.க�. இய�க�க� சி&னாபி&னமாக�க�ப�டதினா1
ஏ)ப�ட விைள$கைள நா� க C
�கிேறா�. அரJ ெவ)றி ெகா டா!வ� ேபா&ற
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��டா� ெசய1கைள வி�!வி�! ச�யான அரசிய1 த7.ைவ �&ைவ�பதி]டாக
ம�!ேம ஒ
 நிர5தர சமாதான�ைத இல�ைக எ�ட�C8�//

மிக நிதானமான ஒ
 ஊடகவியாளனி& க
��. இைத அரJ ெசLய தவ,� ப�=ச�தி1
�லி எதி�க� Pட அ5த <�C �லிக;�< அைட�கல� ெகா!�பா.க�.

KUNALAN on May 18, 2009 9:40 pm

//அரJ ெவ)றி ெகா டா!வ� ேபா&ற ��டா� ெசய1கைள வி�!வி�! ச�யான
அரசிய1 த7.ைவ �&ைவ�பதி]டாக ம�!ேம ஒ
 நிர5தர சமாதான�ைத இல�ைக
எ�ட�C8�.//<ல&.

“அரJ இனி ச�யான அரசிய1 த7.ைவ �&ைவ�பதி]டாக ம�!ேம ஒ
 நிர5தர
சமாதான�ைத இல�ைக எ�ட�C8�” எ&, ெசா1வ� ச�. ச� எ&ப� ம�!ம1ல
ஒ�!ெமா�த இல�ைக ம�க;�<� இ&ைறய ேதைவயாக$� இ
�ப�
தமி�ம�க;�கான ந7தியான த7.$ எ&ப�தா& ச�தியமான உ ைம. அேதேவைள
அவ.க� ெவ)றிைய� ெகா டா!வ� ��டா��தன� எ&, <ல& ந7�க�
ஒ)ைறவ�யி1 ெசா1லிவி�!� ேபாக �Cயா�. <ழ5ைதகளி& வயி)றி:�
ெநVசி:� < !கைள� க�C அS�பி ைவ��வி�! ெவC��= சிதறிய ைகேயா!
“ஐேயா சி&னVசி,J சிதறி வி�டேத” எ&, கல�<வைத வி�! ெவC ெகா?�தி
ெகா டா!� ஏபேபாக உ�ைம எம�< ம�!�தா& இ
�கிற� எ&, ெசா1வ�ேபா1
இ
�கிற� உ�க� ெதானி. அரசா�க� தன� பைடவ 7ர.கைள உ)சாக�ப!�த
ெவ)றிைய� ெகா டாC�தானாக ேவ !�. எ!�தத)ெக1லா� சி�களவ& ��டா�
எ&ப��.. எ1லாவ)றி)<� ஏகேபாக உ�ைமயாள. நாேம எ&ற மேனாபாவ�திேலேய
திைள�தி
�ப��… தய$ெசL� இ�பCயான மேனாபாவ�திலி
5� இனியாவ�
வி!ப!ேவா� <ல&. “தமி� ம�க;�<�ய ந7தியான நிர5தர� த7.ைவ” �&ைவ�<�பC
இல�ைக அரJ�< ெவளிநா!களி1 வா?� தமிழ.க� ெகாC<ைட த ! தCகைள
வி�!வி�! ப1ேவ, வழிகளா:� அ?�த�கைள� ெகா!�பத)கான �ய)சிகைள
சி5தி�ேபா�.

<ணாள&

43.

palli. on May 18, 2009 9:53 pm

<ணாள& அழி5த� �லி. தமி� ம�க� ம�!ம1ல ஆயிரகண�கான ராRவ�� தா&
பலைர விதைவயா�கிய ேபா. ெவ)றிைய ெகா டா!� ேபா� இழ5த அ5த
ம�கைள8� விதைவகைள8� கவனதி1 எ!�க ேவ !� எ&ப�தா& <யில&
ெசா1லிய�. அ��காக �லி ெகா டாCய� அதனா1 அரJ� அ�பCேய ெசLகிற�
எனி1 விைரவிேலேய பிரபாவி& நிைல மகி5தா$�<� வரலா�. உலகேம உ
 ைட
எனதாேன பC�ேதா�.

44.

balasooriyan2 on May 18, 2009 10:07 pm

<ணாள& அழி5த� �லி. தமி� ம�க� ம�!ம1ல ஆயிரகண�கான ராRவ�� தா&
பலைர விதைவயா�கிய ேபா. ெவ)றிைய ெகா டா!� ேபா� இழ5த அ5த
ம�கைள8� விதைவகைள8� கவனதி1 எ!�க ேவ !� எ&ப�தா& <யில&
ெசா1லிய�. அ��காக �லி ெகா டாCய� அதனா1 அரJ� அ�பCேய ெசLகிற�
எனி1 விைரவிேலேய பிரபாவி& நிைல மகி5தா$�<� வரலா�. உலகேம உ
 ைட
எனதாேன பC�ேதா�–palli

Well Said

45.

balasooriyan2 on May 18, 2009 10:08 pm46.
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�லிகைள ஒழி���க�Cய பிற< இல�ைகயி1 தமி� ம �க;�< அரசிய1 த7.$
வள�க�ப!� என அறிவி�தவ.க� இனி எ&ன …………………பா.�ேபா�!

பா.�திப& on May 18, 2009 10:37 pm

//7மாத�க;�< �&ேப தைல �1ைலைய வி�! பாL5� வி�டதாக$� கைத
அCப!கி&ற�.- <ணாள& //

சில. உ ைமைய மைற�க கைத க�Cவிட�தா& ெசLவா.க�. ஆனா1 ந&றாக=
சி5தி��� பா
�க� தைல தா& த�பி= ெச&றி
5தா1 மகைன8� உட&
அைழ�த1லவா ெச&றி
�பா.. மகைண� கா$ ெகா!�� த& உயிைர� கா�பா)ற
நிைன�பவரா தமி� ம�கைள கா�பா),வா.??

சில இைணய�தள�களி1 சில ஒளி�பபதி$க� வ5தவி�டன. �C5தா1 பா.�� உ,தி
ெசL� ெகா�;�கக�. �லிக� க�!�க�டாக ப��கி ைவ�தி
5த பண�க;�
ெகா1ல�ப�ட (பிரபாகரனி& மக& உ�பட) ேபாராளிகளி& பட�க�. ம),� பிரபாகர&,
ெபா�ட�மா&, Dைச ஆகிேயா. பயண� ெசLத வாகன� எ�5த நிைலயி:�ள�.
வாகன�ததி)ேக இ5த நிைலைமெய&றா1 உ�ேளயி
5தவ.களி& நிைலைமைய
ேயாசி�க �Cயாதா?? அதனா1த�தா& அரசா�க� அவ.களி& உடல�கைள� கா�ட
�Cயா��ள� ேபா:�……

47.

ந ப& on May 18, 2009 10:39 pm

நாைள ஓரள$ விழி�<�?

48.

Jaffna Boy on May 18, 2009 11:01 pm

Veerarkal porkalathil veerachavai thazhuvikondanar.

49.

அறிவானவ& on May 19, 2009 7:17 am

Last modified on: 5/19/2009 12:33:28 PM Prabhakaran’s body found - Army Chief

Commander of Sri Lanka Army General Sarath Fonseka has confirmed that the body of V.Prabhakaran, psychopathic

leader of world’s most barbaric terrorist outfit Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) has been found short while

ago (May 19).

According to the defence sources, the LTTE leader who has ordered thousands of Tamil youth to give up their lives

for him has tried to save his life until the last moment.

50.

ashroffali on May 19, 2009 7:34 am

த)ேபாைத�< (இல�ைக ேநர� பி.ப 1.00 மணி) பிரபாகரனி& சடல�ைத
ெதாைல�கா�சிக� அைன�தி:� கா�C� ெகா C
�கி&றா.க�. இனி8� பிரபாகர&
உயி
ட& இ
�பதாக யாராவ� கைத வி�!� ெகா C
5தா1 அSதாப�ப!வைத�
தவிர ேவ, ஒ&,� ெசLய �Cயா�.

பிரபாகரனி& தைல பல�த ேசதமைட5த நிைலயி1 க ேணார� ச&ன� பாL5த
நிைலயி1 ெகா1ல�ப�!�ளா..

பிரபாகரS�< ஆ�5த அSதாப�கைள� ெத�வி�ப� தவிர இனி ேவெறா&,�
இ1ைல.

51.

Ranjan on May 19, 2009 9:27 am

“ஒ
 ெபா1லா��� இ1ைல. எ1லா� எ�பேவா �C5த கா�ய�” - ேயாக.
Jவாமிக�.யா��பாண�.

52.

JONATHAN STEELE on May 19, 2009 10:39 am53.

ேதச� | ேதச� http://thesamnet.co.uk/?p=11713

18 of 32 10/05/2010 09:20

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



A long succession of Colombo governments has failed to address the Tamil minority’s legitimate complaints.

With the Tigers’ defeat a fresh opportunity emerges. If Rajapaksa treats Tamils as a conquered enemy, who have to

be corralled in camps and whose land has to be split up and occupied, he will sow the seeds for militancy in the

generation to come.

—-JONATHAN STEELE, THE GUARDIAN, LONDON

JONATHAN STEELE on May 19, 2009 10:40 am

The grievances of Tamils turned violent and acquired a separatist character only after decades of peaceful struggle

failed. This is a moment of reckoning for Sri Lanka. At stake is the idea of a multi-ethnic, multilingual and multi-

religious nation that doesn’t discriminate among its citizens.

Colombo must not shy away from taking the help of the international community, especially India, to reconstruct

Tamil homelands and rehabilitate the massive refugee population

54.

Rohan on May 19, 2009 10:41 am

பா.�திப& //பிரபாகர&, ெபா�ட�மா&, Dைச ஆகிேயா. பயண� ெசLத வாகன� எ�5த
நிைலயி:�ள�. வாகன�ததி)ேக இ5த நிைலைமெய&றா1 உ�ேளயி
5தவ.களி&
நிைலைமைய ேயாசி�க �Cயாதா?? அதனா1த�தா& அரசா�க� அவ.களி&
உடல�கைள� கா�ட �Cயா��ள� ேபா:�……//

த�க� ெசLதி ஒலிபர���< ந&றி.

பிரபாகர& உடலி1 எ� காய� ஒ&,மி1ைல. அவர� உட1 ந5தி�கடலி1 ச&ன�
பாL5தபC <��ற� கிட5�தாக அரச இைணய�தள� ெசா1கிற�. கைத க�!பவ. யா.
எ&,� ச), ெசா1வ 7.களா?

55.

பா.�திப& on May 19, 2009 12:19 pm

Rohan, அரச ெதாைல�கா�சி பிரபாகர& பயண� ெசLத வாகன� தா�<த:�<�ளானதாக
அறிவி�த�. அத& பி& எ�5த வாகன�தி& பட�ைத8� ஒளி�பதிவி1
ெவளியி�டC
5த�. அைத ைவ��� தா& “வாகன�ததி)ேக இ5த நிைலைமெய&றா1
உ�ேளயி
5தவ.களி& நிைலைமைய ேயாசி�க �Cயாதா?? அதனா1த�தா&
அரசா�க� அவ.களி& உடல�கைள� கா�ட �Cயா��ள� ேபா:�” எ&,
எ?திேன&. ஆனா1 இ&, இராRவ� பிரபாகரனி& உடைல ந7. நிைலயிலி
5�
எ!�� வ5தி
�கி&ற�. அ�பCயாயி& தா�கத:�<�ளான வாகன�தி1 பிரபாகர&
இ
�கவி1ைல என� ெத�கி&ற�. இ&, பிரபாகரனி& உடைல �?ைமயாக�
கா�!கி&ற�. அ��ட& மரபR= ேசாதைன �ல�� உ,தி�ப!�த�ப�!�ளதாக
அறிவி����ள�. இ&, தா& இராRவ�ேப=சாள
� பிரபாகரனி& உடல�
க !பிC�க�ப�டைத8� உ,தி�ப!�த�ப�டைத8� உ�திேயாகF.வமாக
அறிவி����ளா.. நாைள உலக நா!கேள உடல�ைத உ,தி�ப!�தினா:� ந7�க�
ந�ப� ேபாவதி1ைல. இத)<� பி&S� ெநா C=சா�!டகைள Pறி யா. யாைர
ஏமா),கி&றா.க� எ&ப� உலகி)<� ��8�.

56.

BC on May 19, 2009 2:04 pm

//Ashroffali - இனி8� பிரபாகர& உயி
ட& இ
�பதாக யாராவ� கைத வி�!�
ெகா C
5தா1 அSதாப�ப!வைத� தவிர ேவ, ஒ&,� ெசLய �Cயா�.//

Ashroffali, அேதா! இ&S� கைத ேக�! ெகா C
�ேபா
�< அSதாப� ெத�வி�ேபா�.

57.

மாயா on May 19, 2009 2:28 pm

பிரபாகர& ெகா1ல�ப�! வி�டா. எ&ப� உ ைம. எ�பC� ெகா1ல�ப�டா. எ&பதி1
சில விடய�க� ம.மமாக இ
�கிற�. ெதளிவாக அ� ��கிற�.

58.
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அதாவ� சரணைட5த பி& ெகா1ல�ப�C
�கலா�? எ&பேத அ5த ச5ேதக�. அத)கான
�ய)சிகளி1 ேகப ீஈ!ப�C
5தைம8� , ஆ8த�கைள ைவ�க ஒ��� ெகா டேதா! ,
�லிக� ேதா), வி�டன. எS� அறி�ைகைய8� வி�டா.. இைவகைள மீறி ஏேதா
நட5��ள�. அ� ெவளி=ச���< இ&S� வரவி1ைல.

Kumaran on May 20, 2009 12:39 am

தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தனி�ெப
� தைலவராக$�, தளராத
மன�ெகா டவராக$�, எ�தைனேயா ேசாதைனகைள8�, எ�தைனேயா
மனித.கைள8� ேந
�< ேநராக ச5தி�தவராக$�, எ�தைனேயா களநிைலகைள�
க டவராக$� வா�5�, நி&,, வ 7�5� மரணி��� ேபான தி
. ேவ:�பி�ைள
பிரபாகரனி& மரண� இல�ைக நா�C& ம�க;�< ெப
� மகி�=சிைய உ !
ப ணியி
�பைத எ�மா1 உணர �C5��ள�. பிரபாகரனி& மரண ஒளி�பதி$
வ 7Cேயாேவ இல�ைகயி& அைன�� ம�க;� தவறா� பா.�த ஒ
 காெணாளியாக
திக�வதாக கணி��க� Pறியி
�கி&றன. 2009.05.19 அ&, (ேந),) �லிகளி& தைலவ.
பிரபாகரS�, �லனாL$��ைற ெபா,�பாள. ெபா�ட�மாS�, கட)�லி� தளபதி
Dைச8� அ�பிWல&4 வ Cெயா&றி1 த�பி�� ெச&, ெகா C
5த ேவைளயி1,
பைடயினரா1 ேம)ெகா�ள�ப�ட தா�<தலி& ேபா� ெகா1ல�ப�டதாக$� அவர�
உடைல� ைக�ப)றியி
�பதாக$� இல�ைகயி& அைன�� வாெனாலி, ம),�
ெதாைல�கா�சி ஊடக�க� ெசLதிகைள அன1பற�க பர�பி� ெகா C
5தன.

இத& காரணமாக இல�ைகயி& ெப
�பாலான ப<திகளி& வ 7திகளி:�, ெத
�களி:�
ேகாC�கண�கான ப�டாJக� ெவC�க= ெசLய�ப�!�, P��� <�மாள�க;�
ேம)ெகா�ள�ப�!� ெவ)றி� களி���க� விம�ைசயாக ெகா டாட�ப�டைத
உணர�PCயதாக இ
5த�. அேதேபா1 அ5த ெவ)றிைய பைறசா),� �கமாக
ஒ
சில இட�களி1 சி�க� ெகாCக;�, இ&S� பல இட�களி1 ெபௗ�த� ெகாCக;�
ஏ)ற�ப�டைத8� எ�மா1 காண�PCயதாக இ
5த�. ெப
�பா&ைம இைளஞ.க�
ெத
�களி1 இற�கி P���க;�, <�மாள�க;� எ&, நாக_கமாக$�,
அநாக_கமாக$� ஆ�ட� ேபா�டைத8�, சிலேவைளகளி1 அவ.களிடமி
5�
இன_தியான பா<பா�! ச5ேதாஷ�க� ெவளி�ப�டைத8� Pட எ�மா1 உணர
�C8மாக இ
5த�. ஆக, இ�தைன�<� காரண� ஒ
 ��பா�கி= ச&ன� �லமாக
ம ைடேயா! சிதற= ெசLய�ப�!, விழி�த க R�, ஏ�கிய எ ண�மாக
மரணி��� ேபான �லிக� இய�க� தைலவ. பிரபாகரனி& உடல�தா& எ&றா1 அ�
தி ணேம.

ஒ
 ரணகளமான 8�த�கள�தி1, ரைவக� �ைள�காத உட�ேபா!, தைலயி1 ம�!�
ஒ
 ��பா�கி ரைவ �ைள�தி
�க, எதி�களி& தைலவ. ெகா1ல�பட �C8மா?
எ&றா1, அ� நி=சயமாக இ1ைலெய&ேற பதி1வ
� வினாவா<�. அ�பி8ல&4
வ Cெயா&றி1 ப!ேவக�தி1 த�பி= ெச&, ெகா C
5தவ. மீ� தைலயி1 ம�!�
ஒ
 ��பா�கிேவ�!ட& ெகா1:த1 இய:மான கா�யமா? அ�$� ந!
ெந)றி�ெபா�C1 ைவ�� ெகா1:த1 �C8மா? �C8� எ&றா1 பைடயினைர
ேநா�கியா த�பி= ெச&, ெகா C
5தா. பிரபா ெந)றி� ெபா�C1 ைவ���
ெகா1:வத)<!? இ�பCயாக, பா�கா��� தர��� Pறிய பிரபாவி& ெகாைல= ச�பவ�
எ�<�, எ�பC8� ெபா
5�வதாகேவ இ1ைல. ஆக �லிகளி& தைலவ. பிரபாகரனி&
ெகாைல நிக�5த� எ�பC??!!..

இனிேம1 ேபாரா!த1 �Cயா� எ&, உண.5� ெகா ட பிரபாகரS� அவர�
உய.நிைல� தளபதிக� ஐவ
மாக ெமா�த� ஆ,ேப. கட5த சனி�கிழைம தின�த&,
ஆ8த�கைள� ைகவி�! பைடயின�ட� சரணைட5தி
�கி&றன.. (பிரபாகரனி&
ச��திர� �C5த� எ&பைத சனி�கிழைமேய அதிரC�< உ,தியான ந�பகரமான
தகவலி& �ல� ெத�ய வ5த�) பிரபாகரனி& ச��திர� �C5த� எ&பைத

59.
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அ&ைறயதின� இல�ைக ஜனாதிபதி மஹி5த ராஜப` நா�C1 இ1லாத
காரண�தினா1, அவ.க� அ�தகவ1கைள ெவளியிடா� அவ. வ
�வைர
கா�தி
5தன..

இ�த
ண�திேலேய ேந),�&தின� ேஜா.தா& ெச&றி
5த ஜனாதிபதி மஹி5த
ராஜப` நா! தி
�பி, இல�ைக ம ைண ��தமி�! இல�ைகயி1 காலC ைவ�தா..
அத& பி&ன. தகவ1க� ெவளியிட�ப!� எ&, எ1ேலா
� கா�தி
5த
ேவைளயிேலேய ேந), பிரபாகர& அ�பி8ல&ஸி1 த�பி= ெச&, ெகா C
5த
ேவைளயி1 பைடயின�& தா�<தலி1 ெகா1ல�ப�டதாக ெசLதிக� Pறின. ஆனா1
உ ைமயி1 ேந), ேபா. நைடெபற$� இ1ைல, பிரபாகர& த�பி= ெச1ல$மி1ைல,
பைடயின. தா�<த1 நட�தி� ெகா1ல$மி1ைல. நட5த� சரணைட5தி
5த �லிகளி&
தைலவைர8�, அவர� சகா�கைள8� ம ைட�ெபா�C1 <றி ேபா�! ெகா&ற�
ஒ&, தா&.

கட5த 16ஆ� திகதி ப�தி�ைககளி1 ெவளியான ெசLதிெயா&றி1 <றி�பிட�
ப�C
5ததாவ�, “சமாதான உட&பC�ைக அ�லிலி
5த கால�ப<தியி1 �லிகளினா1
ைக� ெசLய�ப�!, த!�� ைவ�க�ப�C
5த கட)பைட வ 7ர.க� நா&<ேப
�,
இராRவ�தின. �&, ேப
மாக ஏ?ேப., ம�க� பா�கா�� வலய� ப<திைய ேநா�கி
�&ேனறி= ெச&, ெகா C
5த பைடயினரா1 மீ�க�ப�!�ளன. எ&பதா<�.” இ5த
அC�பைடயி1 �லிக� தா� ைக� ெசLத சாதாரண நிைலயிலான பைடயினைரேய
ெகாைல ெசLயா� இ�தைன கால�� த!�� ைவ�தி
5��ள நிைலயி1, ஒ

இய�க�தி& தைலவைர, ப1ேவ, வழ�<� பதி$க;ட& ெதாட.�ைடய ஒ
வைர,
அ�$� 8�த�தி& ேபா� சரணைட5த ஒ
வைர ெகா1வெத&ப� ஒ
 8�த� <)றமாக
இ
5� ெகா C
�கி&ற�. இ
5தேபா��, பிரபாகர& ெசLத <)ற�களி& காரணமாக
அவ
�ெகதிராக ேபாட�ப�C
�கி&ற வழ�<களி& இ,தி�த7.��� சா<�வைர
I�கி1 ேபா!வதாகேவ இ
�க �C8� எ&ப�� இ�< ம,�க �Cயாத ஒ&,தா&…

அ ைமயி1 பா�கா�� அைம=சி& ெசயலாள. ேகா�தபாய ராஜப`விட� ேக�க�ப�ட
ேக�விெயா&றி& ேபா�, பிரபாகரனி)< ம&னி�� வழ�<வெத&ப� எ& அகராதியி1
கிைடயேவ கிைடயா� எ&,� அைத வழ�க இல�ைக ஜனாதிபதி ஒ
வ�னா1
ம�!ேம �C8� எ&,� உ,திபட� ெத�வி�தி
5தா.. ஆக இல�ைக ஜனாதிபதி
ேஜா.தானி1 இ
5� வ5த�� பா�கா�� ெசயல. ேகா�தபாய ராஜப`வி)<�,
இல�ைக ஜனாதிபதி மஹி5த ராஜப`வி)<� இைடயிலாக இ5த ம&னி�� <றி�த
விவாத, விWக�க� ேம)ெகா�ள�ப�! இ,தியிேலேய பிரபாகரனி& ந!ம ைடயி1
<றிைவ�க�ப�! ெகாைல ெசLய� ப�C
�கி&றா. எ&ப� எம�< ெதளிவாக
�லனாகி&ற அேதேவைளயி1, சில கால�க;�< �&� ேகா�தபாய ராஜப` மீ�
வி!தைல� �லிக� ேம)ெகா ட த)ெகாைல� தா�<தலி1 அவ. மயி�ைழயி1 சி,
இர�த� காய�க;ட& உயி. பிைழ�த��, அத& பி& ஜனாதிபதி மஹி5த ராஜப` த&
சேகாதரரான ேகா�தபாய ராஜப`ைவ க ண 7. ம1க க�Cயைண�� அ?த��
ஞாபக�தி)< வ
கி&ற ேபா�, பிரபாகரனி& ந!ம ைடயி1 <றிைவ���
ெகா ற��, இவ.களி& அ&ைறய பாச� க�Cயைண��� ஏேதா ஒ
 வைகயி1
ெபா
5�வதாகேவ ேதா&,கி&ற�..!!!!
-உ ைமவிள�பி..-

pragu on May 20, 2009 1:11 am

dear sirs

i tink u dont have work any more boz praba died

இற5த பி&ன
� அவ.கைள� கா�C� ெகா!�த ‘ெப
ைம

60.

indiani on May 20, 2009 7:38 am

அவமதி�க�ப�ட உட1கைள8� இற5த உட1களி1 வ 7ர�கைள�கா�!� பட�கைள8�
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இத]டாக தமிழ.கள�< மிர�!� பட�கைள8� இ5த இனவாதிகளி& இன�<ேராத
பட�கைள8� ேதச� ெவளியிடாைம�<� இத& தா)ப�ய�ைத விள�கி ெசய)�ப!�
ேதச� ஆசி�ய. <?வி)< ந&றி.

ந ப& on May 20, 2009 9:38 am

ஒ
 சிற5த ஊடக� இற5த உட1கைள திற5� கா�!வதி1ைல. அ5த
கலா=சார�ைத8� மன ேநாைய8� தமிழ�ட� உ
வா�கியவ.க� �லிகேள. அவ.க�
தா� ெசL8� ெகாைலகைள அ1ல� த டைனகைள� Pட ம�க� ம�தியி1 ைவ�ேத
ெசLதன.. அத& �ல� த�மிட� ஒ
 அ=ச�ைத உ
வா�<வத)ேக அைத பகிர�கமாக
ெசLதன.. அேத ேபா1 ராஜ7T கா5தி �த1 அைன�� தைலவ.கள� தா�<த1க�
ெகாைலக� ஆகியவ)ைற8� பட� பிC��� ெகா டாவ� வ5� பா.�ேத மகி�5தன..
அைத ம�களிட�� கா�C தம� வ 7ர�ைத எ!�திய�பின..

இ�ேபா� அ�ேபாலேவ பிரபாவ� உடைல8� பா.�க வி
�பியத& விைள$ ஒ

அ டெவயாேரா! இ
�<� பட�கைள சில இைணய�க� ெவளியி�ட �லிகள�
ேப=Jகேள இடமளி�தன. அைத ேகபீ8� ெசLய ைவ�தா.. அ1ல� அவ
� பிரபா
உயிேரா! இ
�கிறாரா என நி=சய�ப!�த நிைன�தாேரா யா. அறிவா.? ( இனி
J
�டCயெத1லா� உ�க� ெசா��)

ஆனா1 எ5தெவா
 சி�கள இைணய�� அ�பC ெவளியிடவி1ைல. இ� �லிகளா1
ெப
�பாலான ம�க;�< பரவிய ேநாயாகிவி�ட�. உலக�தி1 சிைத5த அ1ல� பா.�க
�Cயாத பட�கைள ஊடக�களி1 கா�!வதி1ைல. அ5த ஊடக நியதி ம),� ஊடக
கலா=சார� Pட அறியாதவ.க� �லிக;� �லி வா1க;�. அவ.க� ெசLததைத
அவ.க� அ,வைட ெசLகிறா.க�.

//கட5த 18� திகதி (தி�க� கிழைம) பிரபாகர& ெகா1ல�ப�டா.. அவ
� சில
�
தா�<த:�< இல�காகி ெகா1ல�ப�!�ளன.. அவ.கைள இராRவ� �லிகளி& ஒ

ப<தியன. எ&ேற தா�கி8�ளன.. பிரபாகரேனா! அவர� ெமL பா�காவல.க;�
ேவ, சில
� தா�<த:�< உ�ளாகி ந5தி�கட1 ப<தியி1 இற5��ளன.. அவேரா!
இற5தவ.க� அவர� <!�ப�தினரா எ&ப� உ,தி ெசLய�படவி1ைல. பிரபாகர&
க?�தி1 சயைன� Pட இ
�கவி1ைல.//
(இைவ இராRவ ேப=சாளர� ெசTவிெயா&றி1 இ
5�….)

இ� <றி�� சேவ5திர சி1வா பிரபாகர& அ!�தவ. க?�தி1 சயைன�ைட I�கிவி�!
சா�பிட= ெசா&ன பிரபாகர& த&Sட& சயைன� ைவ�திராததிலி
5� உயி
�<
பய5தவ. எ&, உடல�ைத பா.�த பி& ெசா1லியி
5தா.. இேத ேபா&ற க
�ைதேய
க
ணா$� தயா மா4ட
� ேஜா.b மா4�ட
� ெசா1லியி
5தன..

அ!�தவ
�< ெசLத உபேதச�ைத கைட�பிC�காம1 ( <�பி கC�காத) தன� உயிைர�
பா�கா��� ெகா�ள அேநக தமிழ.கைள பலி ெகா!�த ஒ
வராகேவ பிரபாகரைன
இ�ேபா� உலக� பா.�கிற�.

62.

nanpi on May 20, 2009 11:45 am

எ�தைனேயா U)றா !க;�< �&� வா�5த ��டைக�R$�<� ெத�5த
நாக_க� அவன� வழி�ேதா&ற1க� எ&, த�ைம� த�ப�டமC�<� 21ஆ�
U)றா C1 வா�5�ெகா C
�<� இவ.க;�<� ெத�யவி1ைல. எ&னதா&
எதி�யாக இ
5தா:� அவ& இற5த பி& அவன� உ!��கைள அக),வ� அநாக_க�
எ&ப� இ�< கைத அள5�ெகா C
�<� உ�க;�<மா ��யவி1ைல?

63.

BC on May 20, 2009 11:47 am64.
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ந ப& ெசா&ன� மிக$� ச�ேய. சிலமாத�க;�< �&� Pட அைணகக�ைட
உைட�த$ட& 1500 இராRவ�ைத�ைத பரேலாக� அS�பியா=J ட�ள4ைச8�
ேபா�டா=J எ&, நட�திய ெகா டா�ட� இ�ப$� ஞாபக� வ
கிற�.

பா.�திப& on May 20, 2009 3:03 pm

//எ&னதா& எதி�யாக இ
5தா:� அவ& இற5த பி& அவன� உ!��கைள அக),வ�
அநாக_க� எ&ப� இ�< கைத அள5�ெகா C
�<� உ�க;�<மா
��யவி1ைல?-nanpi //

இல�ைக இராRவ�தி& அநாக_க= ெசய1 அவ.கைள� தா& ேகவல�ப!���. அ5த=
ெசயைல எவ
� நியாய�ப!�த$மி1ைல. இேதேபா1 இ&, சில�& வ 7�பா1
பிரபாகரனி& உடைலேய பிரபாகரனி1ைலெய&, வாதா!ேவா.. அநாைத� பிணமாக
அவ. இ
�பைத8� பா.��= சகி��� ெகா ! தாேன உ�ளன.. �&� J
�Cயைத�
கா�பா)ற$� ெதாட.5� J
�ட$� இவ.க;�< பிரபாகரனி& இ
��� ேதைவ.
பல�& இற�பி)<� பி& எ�தைனேயா ேப.க;�< மாவ 7ர., மாமனித., நா�!�ப)றாள.
என வித�விதமாL ப�ட�க� வழ�கியவ., இ&, அநாைத� பிணமாக இ
�ப� யா.
<)ற�??

65.

மாயா on May 20, 2009 3:29 pm

//nanpi on May 20, 2009 11:45 am எ�தைனேயா U)றா !க;�< �&� வா�5த
��டைக�R$�<� ெத�5த நாக_க� அவன� வழி�ேதா&ற1க� எ&, த�ைம�
த�ப�டமC�<� 21ஆ� U)றா C1 வா�5�ெகா C
�<� இவ.க;�<�
ெத�யவி1ைல. எ&னதா& எதி�யாக இ
5தா:� அவ& இற5த பி& அவன�
உ!��கைள அக),வ� அநாக_க� எ&ப� இ�< கைத அள5�ெகா C
�<�
உ�க;�<மா ��யவி1ைல?//

இல�ைக ச��திர�திேலேய இற5தவ.கைள திற5� க கா�சி�< �த& �த1
ைவ�தவ.க� �லிக�தா&. JVP �ர�சியி& ேபா� இற5த சி�கள இைளஞ.கள�
சடல�கைள� Pட அரJ க கா�சி�< ைவ�கவி1ைல.

தமி� ேபாராளிகைள8� Pட , அதாவ� த)ெகாைலதா�கைள� Pட வைரபடமாகேவா
அ1ல� மா4� ெசLேதாதா& ஊடக�க;�< ெகா!�த�.
�லிக�தா& தைரயி1 இராRவ சடல�கைள கா�சி�< ைவ�� ம�க;�< கா�C தம�
வ 7ர சாகச�க;�காக மகி�5தவ.க�. அ&ைம� கால� வைர �லிகளி& இைணய
தள�க� ெச�தவ.களி& <
தியிலேய நைன5தன. இ� இ�ேதா! நி)க�!�.அ�
அைனவ
� அறி5தேத.

ம�க� ெச�தா1தா& தமிழ7ழ� கிைட�<� எS� தைலவனி& த7.�க த�சன�தி&
ெவளி�பா!க� இைவ.

அ�ேபா� , தமி� இைளஞ.க� பிCப�! இற5த ேபா� வாகன�களி1 க�C இ?���
ெச&,�ளன.. ஆனா1 அைத ஒ
ேபா�� ஊடக�களி1 கா�டவி1ைல.
�லிக;�<�தா& அ5த மனேநாL இ
5த�. அைத எவரா:� ம,�க �Cயா�. ராஜ7T
கா5தி ெகாைலைய பட� பிC�� பா.�க ேவ !� எ&ற பிரபாகரனி& ஆைசதா&
சிவராஜ& <?வினைர� கா�C� ெகா!�த�. ஒேர ஒ
 �ைக�பட கமராவி1 இ
5த
பி1� ேரா1 ைக�ப)ற�ப�டதா1 வ5த விைன. இ1லாவி�டா1 அ� நிcபி�க�ப�!
இ
�கா�.

அSராத�ர விமான தள�ைத தா�கிய ேபா� எ!�த கா�சி ஒளிநாடா ம�!ம1ல
க�!நாய�கா விமான தள தா�<த1 ஒளி� கா�சிக� Pட பல ெவளிநா!க� வைர
வ5தன. இைவ அைன��� �லி கீேராயீச�தி& பாதி��.
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ம�க;�கான த டைனக� Pட பகிர�கமாகேவ ம�க� �& நட5த�. அர� நா!களி1
க1லா1 அC��� ெகா1வைத விம.சி�<� நா�க� , ந� �& ெந)றி� ெபா�C1
J�!� ெகா1:� கலா=சார�ைத ஏ),� ெகா�;� மனநிைலைய உ
வா�கியவ.க�
�லிக�தா&.

ம1லாவியி1 வா�5த என� சேகாத�யி& ப�ளி= சிேநகிதி ஒ
�தி இ5திய இராRவ
வ 7ர& ஒ
வSட& ேபசிய <)ற���காக அைன�� ப�ளி <ழ5ைதக� ம),�
ெப)ேறா. �&னிைலயி1 �ேராகியாக J�!� ெகா1ல�ப�டா�. அவ;�< அ�ேபா�
வய� 17. இைவ எ1லா� மனேநாயாள.க� ெசLபைவ. யா�பாண�தி1 சி&ன ெம&C4
எS� �ெளா� ெபா,�பாளைர அய& ெசL� ெகா&றன.. இ�பC எ�தைன
எ�தைன………..?

பிரபாகர& உைடயி&றி இ
�<� எ5தெவா
 பட�ைத8� சி�கள இைணய தள�கேளா
ஊடக�கேளா இ�வைர ெவளியிடவி1ைல. உ ைமயி1 பிரபாகர&

இராRவ� தா�கியழி�த அ�பி8ல&ஸி1 ெகா1ல�ப�டவ.களி1 தைலவ
� இற5�
வி�டா. எS� �லிகளி& ெகாமினி�ேகச& வாேனாலி தகவ1க� வழி இராRவ�
பிரபாகர& இற5�வி�டா. என ெசLதிகைள ெவளியி�ட�. ஆனா1 அைவ
ஊ.ஜித�ப!�த�படவி1ைல. அத&பி& ெகா1ல�ப�! அ�< க ெட!�த, பிரபாகர&
ேபா&ற உ
வ அைம���ள சிலர� உடல�க� ெகா?���< DNA ெட4�!�காக
எ!�� வர�ப�ட�. இதனிைடேய பிரபாகரனி& DNAைய இ5தியாவிலி
5� வரவைழ�க
�ய)சிக;� இட�ெப)றன. (ராஜ7T ெகாைல வழ�< ெதாட.பி1 �லிகளி& பல
தடய�க� அ�< உ�ளன.ம),� dஎ&ஏ�க� அ�< உ�ளன.)

அ=சமய� எதி.பாராம1 ந5தி� கடலி& அ
ேக ஒ
 ப)ைற�<� மைற5தி
5த ஒ

<? மீ� இராRவ� தா�கிய ேபாேத பிரபாகர& ெகா1ல�ப�டா..அ�ேக பிரபாகர&
இ
�ப� உ ைமயி1 இராRவ���<� ெத�5தி
�கவி1ைல. இ� எதி. பாராமேல
நட5த�. அவேரா! பா�காவல.க� சில
� ம),� <!�ப அ�க�தவ.களாக
க
த�ப!� சில
� ெகா1ல�ப�டன.. அவ.க� யா. எ&பைத இ&S� இராRவ�
அறிவி�கவி1ைல. மைற5தி
�<� �லிகளி& ஒ
 ப<தியின. எ&,தா& பைடயின.
தா�<த1 நட�தி8�ளன.. இ� கட5த 18� திகதி காைலயி1 நட5த�. அத& பி&
�&ைனய உட1க� <றி�த விடய�ைத த�ளி� ேபா�ட�.

பிரபாகர&, �லிகளி& ஏைனய தைலவ.க;ட& இ
�காம1 தனியாகேவ
இ
5தி
�கிறா. அ1ல� அவ.களிட� இ
5� ெவளிேயறி இ
�கிறா. எ&பதி1
ச�யான ந�பகமான தகவ1க� இ1ைல. ஆனா1 பிரபாகர& ெகா1ல�ப�ட ேபா�
ஏைனவ.கள� P�ட�ேதா! இ
�கவி1ைல, தனி�� ஒ
 சி, <?வாக
இ
5தி
�கிறா. எ&ப� ெத�கிற�.

பிரபாகரனி& உடைல ம�யாைதயி& நிமி�த� ெகளரவமாக ஊடக�களி1 கா�Cய
ேபா� அ1ல� இற5� வி�டைத ெசா&ன ேபா� ஏக�ப�டவ.க� ந�பவி1ைல. அ�
<றி�� பலதர�ப�ட க
��க� ெவளியிட�ப�டன. இதி1 ேக.ப�மநாத& சன1 4�<
ெகா!�த ேப�C �த&ைம ெப)ற�.

இதனா1 இற5தவர� உடைல ேபா4ேமா�ட��ட& , எவராவ� அைடயாள� கா�ட
ேவ !� எS� நிைல அரJ�< ஏ)ப�ட�. அத)காக க
ணா ம),� தயா மா4டைர
அைழ��= ெச&,, இற5��ளவ. பிரபாகர&தா& என அைடயாள� காண�ப�! உ,தி
ெசLய�ப�ட�.

ெபா�வாகேவ இற5த ஒ
வைர அைடயாள� கா�!� ேபா�, இற5தவர� உடலி1 உ�ள
�ணிகைள எ!��வி�! உறவின. அ1ல� ெத�5தவைர� ெகா ! அைடயாள�
கா ப� வழ�க�. அ�பC�தா& க
ணா ம),� தயா மா4�ட. �& இட�ெப)ற�.
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அ� நி.வாணமா�க�ப�டதாகா�. இ�<� மைறவிட� மைற�க�ப�!�ள�.
இ�பட�ைத� Pட தமி� இைணய�கேள ெவளியி�!�ளன.இைத சி�கள ஊடக�க�
ெவளியிடவி1ைல.

இ�பCயி1லாம1 இ
5தா1 Pட உட�ைப� கா�டவி1ைல. தைலெயா&ைற மா4�
ெசL� ெபா
�தியி
�பா.க�, அ�பC …. இ�பC ேபச என ெபாLகைள Pறி வ5த �லிக�
மீ !� ெபாL கைதகைள அவி��தி
�பா.க�. இ&S� ந�பாதவ.க� அேநக�. அைத
ைவ�� சில. ெதாட.5� சிறி� கால� பிைழ�� நட�தலா�. பாவ� அவ.க�.

இ�< மிக ��கியமான�?

பிரபாகர& உயிேரா! இ
�கிறா? இ1ைலயா? என உ,தியாக ெத�5� ெகா�ள
பிரபாகர& நல�ட& இ
�கிறா. என ேகப ீஒ
 அறி�ைக ஒ&ைற வி�! , பிரபாகர&
இற5�வி�டைத உ,தி ெசL� ெகா டா. என சில. P,கி&றன.. அ� அ�பபC8�
இ
�கலா�. இ1லாம:� இ
�கலா�. J
�Cயவ.க;�< J
�Cைவ �ைதய1.
ெகா!�தவ.க;�< ெகா!�த� Jனாமி அன.�த�. அ�ேதா! அவ.க� ெதா1ைல
�C5த� என நி�தியாக ெப
�=J விட �Cயா�?

அ!�� இல�ைக அரJ ெவளிநா�! ெதாட.�கைள ேத!வதி1 இ�ேபா� அ�கைற
ெகா !�ள�?

X and Y on May 20, 2009 10:34 pm

If you do not mind

I can tell you that Mr. K. P is the main person who killed whole LTTE including Mr. Prabaharan and his family. The

government of Sri Lanka is always sensitive about Diaspora Tamils because the Diaspora Tamils have got enormous

ability that Sri Lanka never ever seen. The mistake Mr. K. P did was his latest comment via channel 4 to Diaspora

Tamils.

Now the LTTE structure is totally demolished. In the future the supporters of LTTE could not do any think in Sri

Lankan internal politics, so the Diaspora Tamils should realize themselves whether they want to live in Sri Lanka with

harmony or they want to live as slaves in western countries?

67.

ashroffali on May 21, 2009 12:39 pm

அஜ7வ&…
//ashroffali இ&ைறய நிைலயி1, அதாவ� வி!தைல� �லிகளி& தைலவ
� சக
தளபதிக;� ேபாராளிக;� சாவைட5��ள நிைலயி1, அவ.க;�கான ம�யாைதைய
அரJ ெசLய ேவ !� எ&பைத8� இ இல�ைக �?வ�� பர5� வா?� தமிழ.க�
அ=சமி&றி இ
�<� நிைல�< அரசா�க� �? உ�தரவாத� அளி�க ேவ !�
எ&பைத8� ஜனாதிபதி வழி ம�க;�< ெத�வி�க �ய)சி ெசL8�க�.

1983 க,�� ஜுைல ேபா&ற நிக�$க� இட� ெபறலாகா� எ&பேத இ5த ேவ !தலி&
ேநா�க�. தமி� ம�க� ச), அ=ச��டேன இ
�பைத ெதாைலேபசி வழி ேபJ� ேபா�
உணர �Cகிற�. அைத இ1லாம1 ஆ�<� ெபா,�� அரJ சா.5த�//

உ�க� ேவ !ேகா� நிைறேவ)ற�ப�!�ள�. ஜனாதிபதியி& பாரா;ம&ற உைர
ேக�C
�பீ.க�. ேவைல�ப; காரணமாக பி&]�ட� விட�Cயவி1ைல.
ம&னி�க$�.

�லிக� அைம�� இ1லாத ேபாதி:� எதி.வ
� கால�களி:� ேதச� ெந)றி&
ஆேரா�கியமான ஊடக� ப�களி��� அத& �லமான க
��� ப�மாற1க;�
அ�தியாவசியமானைவ. அைவ அ�பCேய ெதாடர ேவ !� எ&பேத என�
எதி.பா.பா.�பா<�. இ�வைர கால�� க
���கள� ப<தியி1 நா& யா
டனாவ�
�ர ப�C
5தா1 அ� ஒ
 ெபா�ேநா�காக இ
5தேத தவிர தனி�ப�ட
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ேகாபதாப�க� ெகா டதாக இ1ைல. அ5த வைகயி1 ேதச� ெந) �லமாக எ&Sட&
ஒ
மி�த க
�ைத� ெகா C
5தவ.க� ம),� என�ெகதிராக த7விரமான
க
���கைள ெவளி�ப!�தியவ.க� என அைனவ
� என� ந ப.க� தா&. அ5த
ந��ண.$ என�<� எ&,� இ
�<�.

இனி வ
� கால�களி1 வடககி& மீ� <Cேய)ற� ம),� �ன.நி.மாண� பணிகளி1
நா& என� ப�களி�ைப வழ�க= ெச&,வி!ேவ&. அத& காரணமாக �& ேபா&,
அC�கC ேதச� ெந) ப�க� வ
வ� தைட�படலா�. ஆயிS� ேநர� கிைட�<�
ேபாெத1லா� நா& ேதச� ெந)றி& க
���கள�தி1 பதி$கைள இட� தவறமா�ேட&.

அ!�ததாக இ� வைரயான கால�� வ&னி ம�க� ெதாட.பாக �ல�ெபய. ம�க�
நடா�திய ஆ.�பா�ட�க;� உ ணாவிரத�க;� உ ைமயாக இ
5தா1 அ5த
ம�களி& �&ப �யர�களி1 ப�ெக!�க$� அவ.க;�கான நிவாரண� தி�ட�கைள
�&ென!�க$� உ�களாலான ப�களி�ைப ந1க ேவ !� எ&ற என�
ேவ !ேகாைள உ�க� �& பணிவாக ைவ�க வி
��கி&ேற&. அ5த ம�க� எ�க�
சேகாதர.க� உற$க� எ&ற வைகயி1 நா�க� அவ.க;�< உதவ ேவ Cய� எம�
தா.மீக கடைமயா<�.

நாைளய தின� ெவ�ளி�கிழைம நா& வ$னியா நல&�� நிைலய�க;�கான
பயணெமா&ைற ேம)ெகா�ள இ
�கிேற&. தனி�ப�ட ேநா�க� ம),� தகவ1
திர�ட1 எ&பன என� பயண�தி& ேநா�க�களா<�. அ��ட& நிவாரண
நடவC�ைகெயா&ைற8� ேம)ெகா�ள$�ேளா�. அ� ப)றிய விபர�கைள
சனி�கிழைமயளவி1 நா& ேதச� ெந) ஊடாக பி&]�டமாக த
வத)<
எதி.பா.�கி&ேற&. இ&ஷா அ1லாe.

தமிழ. சி�களவ. �4லி� ஆகிய அைன�� இன ம�க;� ஒ&, PC மகி�=சியாக
சேகார��வ உண.$கைள� ப�மாறியபC ேநச�க;டS� ந��டS� வாழ�PCய
Dழ1 நில$� எதி.கால இல�ைகயி1 �தியெதா
 இல�ைகயி1 உ�க�
அைனவைர8� தாLநா�!�< வரேவ), உபச��க இ5த அரசா�க� தயாராக உ�ள�.
அத)கான ஆவ:ட& நாS� கா�தி
�கிேற&. நம�கிைடயிலான கட5த கால
�ர பா!க;�<� பதிலாக ஆேரா�கியமான ��5�ண.ெவா&ைற�
க�Cெய?��ேவா�. அத)கான �ய)சிகைள ேம)ெகா�ேவா� எ&, உ�க�
அைனவ
�<� நா& சேகாதர ந��ட& அைழ�� வி!�கி&ேற&.

உ�க� அைனவ
�<� வளமான எதி.கால� கி�!வதாக. அைன�� ம�க;� நி�மதி
ச5ேதாசமான Dழலி1 இைண5� வாழ�த�க சமாதான Dழ1 ந� தாLநா�C1
மலர�!� எ&ற மனமா.5த பிரா.�தைனக;ட& இ5த� பி&]�ட�தி)< �),�
��ளி இ!கி&ேற&. ந&றி. வா����க�.

DEMOCRACY on May 24, 2009 5:40 pm
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அறிவி�பா.க�.உடேன “கைலVச. க
ணாநிதி”,ஒ
 “கிதாV=சலி ஒ�பா�”
ைவ�பா.(அ ணா சா$), பிற< அழகனி& தி�ட� நிைறேவ,�.இவ.ககளி&
ெசா���கைள பா�கா�க இ� ேதைவ ப!கிற�.இத)< ேவ.பிரபாகர& தைடயாக
இ
5தா. ேபா�! த�ளி வி�டா.க�.
By kali yuga 5/24/2009 5:17:00 PM

69.
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�லி�தைலவ. உயிேராC
�கி&றா.. இ� 1000 மட�< ந�பகமான ெசLதி என� �:டா
வி�டவ.க� எனி எ&ன ெசா1ல� ேபாகி&றா.க�. ேக.பி இ&, உ�திேயாகF.வமாக
பிரபாகர& இற5தைத உ,தி�ப!�தி8�ளா..

வி�கி on May 24, 2009 5:47 pm

தைலவ�& ெகாைல ப�மநாதனி& சதி….!!!

வி!தைல��லிகளி& ச.வேதச ெசா���க� அைன�ைத8� த&வச� ஆ�கி�ெகா ட
ப�மநாத& இ&, தைலவ. ெகா1ல�ப�டதாக அறிவி���ளா.. இ5த ப�மநாத&
“மகி5தவி& ஏஜ&�” என ந�பகரமாக ெத�யவ5��ள�. எ� தமி� உற$க� மிக$�
எ=ச��ைகயாக இ
�கேவ Cய காலக�ட� இ�. எம� வி!தைல�ேபாராளிகளி&
உ&னத தியாக�கைள ெகா=ைச�ப!��வ� ேபா1 உ�ள� ஜனநாயக வழி நி&,
ேபாரா!ேவா� எ&ற அறிவி��.

வி�கி

71.

பா.�திப& on May 24, 2009 5:49 pm

வி�கி
ேக.பி தைலவ. சாகவி1ைல உயிேராC
�கி&றா. எ&, அறிவி�த ேபா� இனி�த�.
இ�ேபா அேத ேக.பி உ ைமைய ஒ�த� ெகா ட�� �ளி�கி&றேதா. உ ைமயி1 ேக.பி
உ ைமைய ஒ��� ெகா�ள ேவ Cய நிைல�பா�C)< வ5தத)கான காரணேம �ல�
ெபய.5� வ?� வ1ெவ�C��ைற ம�கேள. பிரபாகர& இற5தைத �ல���லிக�
உ�திேயாகF.வமாக ஒ��� ெகா�ளாததா1, அ�ம�களா1 பிரபாகரS�<
உள�F.வமான அVசலிைய� Pட நிக��த �Cயாம1 ெகாதி��� ேபானா.க�.
அதனா1 அவ.க� ெகா!�த அ?�த�தினா1� தா& இ&, பகிர�கமாக அறி�ைக விட
ேவ Cய நிைல ஏ)ப�ட�.

72.

thevi on May 24, 2009 5:56 pm

மாயா இ5த விபர�க� எ�பC அறி5� ெகா d.க�? ந7�க� ெசா1வதி1 சா�திய�க�
இ1லாம1 இ1ைல. எ&�<� எ?� ஒ
 ேக�வி- ஏ& மகி5த அவசரமாL நா!
தி
�பினா..

இ&, ேக.பி, பிரபாகர& இற5�வி�டதாக அறிவி���ளா.. �லிகளி&
இைணய�தள�க� அைத ஏ)கவி1ைல. ேம:� <ழ�ப�க� அதிக��கி&றன.
பிரபாகரைன நிைன�தா1 ப�தாபமாக இ
�கிற�. ஒ&, ம�!� உ,தி- பிரபாகரனி&
மரண�ைத ஒ��� ெகா�ள ம,�பவ.க;�< அத& �ல� ெகா;�த லாப�க� கிைட�க
இ
�கிற�.

73.

thevi on May 24, 2009 6:11 pm

இ5த ப�மநாத& “மகி5தவி& ஏஜ&�” என ந�பகரமாக ெத�யவ5��ள�.”

வி�கி எ&ன கைத ேபJகிற7.க�? உ�க� தைலவரா1 ச.வேதச ஒ
�கிைண�பாள. என
நியமி�க�ப�டவ.தாேன ப�மநாத&? தைலவ. தா& உள$ விடய�களி1
கைரக டவரா=ேச. தவறான ஆைள ேத.5ெத!�� வி�டாரா?

74.

thevi on May 24, 2009 6:17 pm

“�லிக� இய�க�ைத நா� ஒ
ேபா�� ஏக பிரதிநிதிகளாக ஏ),�ெகா டவ.க� அ1ல
எ&, P�டைம�பி& யா� பா.உ Jேர4 பிேரமச5திர& க
�� ெத�வி���ளா..
�லிகளி& தைலவ. இற5த ெசLதி ேக�ட$டேனேய தன� நிைல�பா�ைட மா)றி8�ள
Jேர4 பிேரமச5திர& த)ேபா� தமி�ம�க� �&னிைலயி1 இர டா�தர�
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<���கரண� அC���ளா..

ஏ)கனேவ ஈ.பி.ஆ..எ1.எT ப�மநாபாைவ �லிக� J�! ெகா&றபி&�� பதவி�காக
ப�மநாபாைவ ��கி1 <�திவி�! பலமாக இ
5த �லிகளி& பி&னா1
ஒழி5தி
5தவ.. ேகா�ைகா�காக அவரவ. பாைதயி1 ப�மநாபாேவா பிரபாகரேனா
ெகா1ல�பட ேந.5தேபாதி:� வ
வாL�<� வசதி�<� வா1பிC�� வா�5த
ஈழ�தமிழின�தி& ஈன�பிறவி பிேரமச5திர& எ&பைத ெந
�� �&�� ஒ
 தைடவ
J�C�கா�Cயி
5த�.”

Jப�திரைன கா�C� ெகா!�த Jேர4 பிேரம=ச5திரைன வரலா, <�ைப� ெதா�Cயி1
வ 7J� கால� வ5� வி�ட�!

பா.�திப& on May 24, 2009 6:24 pm

இ5த நிைலயி:� ேக.பியி& பீCைக <ைறயவி1ைல.“என� தைலவ& தன� இ

ெவ)றி� �த1வ.கைள ேபா.�ைன�< அS�பினா.. ெவ)றி� �த1வ.க� எ&
தைலவனி& மCயி1 வ5� வ 7�5தா.க�“ எ&, P,� ேக.பி அ!�த வ�யிேலேய
“அவ
ைடய மைனவி இ,தி மக& பாலா இவ.க� ப)றிய ெசLதிக�
உ,தி�ப!�த�படவி1ைல“ எ&கி&றா.. இ� யாைர ஏமா)ற. த)ேபா� பிரபாகர& 17 �
திகதி இற5ததாக= ெசா1வ�� அவ. ேபாராC இற5தா. எ&, கா�டேவ. அவ. ைக�
ெசLய�ப�! J�!� ெகா1ல�ப�டா. எ&, ஒ��� ெகா டா1 பிரபாகரS�<
அவமான� எ&பைத அறியாதவரா ேக.பி.

76.

பா.�திப& on May 24, 2009 7:45 pm

இ&ன�� ெந!மாற& ேக.பியி& அறி�ைகைய ந�ப� தயா�1ைலயா�. ேக.பி யாரா�
பிரபாகர& இற5� வி�டாெர&, ெசா1ல?? ேக.பியி& அறி�ைகைய எவ
� ந�ம
ேவ டாமா�. பிரபாகர& உயிேரா! மிக$� நலமாக இ
�கி&றா. எ&, ெந!மாற&
அறி�ைக வி�C
�கி&றா.. அ�ச� ெந!மாற& யா. இ�பCெய1லா� அறி�ைக விட??
எ&, யாராவ� அவ�ட� ேக�க மா�டா.களா??

77.

rohan on May 24, 2009 10:34 pm

பா.�திப&,
�வாரகா மாலதி பைட அணியி1 ேச.5� இய�கிய� விடய� அறி5தவ.க;�<�
ெத�8�. அTவ�ேபா� ெகாVச� சி5திப�� பய&ப!�.

78.

kulan on May 24, 2009 10:37 pm

எ5த ஒ
 மனிதன� இற��� மகி�=சி�<�ய� அ1ல ெகா டா�பட�PCய�� அ1ல.
ஒ
 சில தனிமனித.களி& ைகயி1 ஒ
 இன�தி& தைலவி பறிேபானேத எ&ப� தா&
ேவதைன. பிரபாவி& கடசி மாவ 7ர. உைரயி1 தள.$கைள�காணலா�. ��கியமாக
�லிகளி& பி&னைட$� ேக பி ��கியமானவ. எ&பைத நி&, நிதானி�தா1 ��8�.
தாயிலா5தி1 I�கட�த1 ம&ன& ேக பி பிCப�டா. சிலநா�களி1 வி!வி�க$�
ப�டா.. எ�பC? இ&ர�ேபாலா1 ேதட�ப!வ. எ�பC இல<வாக ெவளிேயறினா..
இத&பி& �லிகளி& ேபாரா�ட� ேதா1விகைளேய ெதாட.5� ச5தி�த�. ேக பிஐ ேரா
அ1ல� இல�ைக அரJ வா�கிவி�ட� எ&ப� தா& உ ைம. I�கட�த:ட&
ஆ8த�கட�த1 ெசLதவ. ேக.பி ெரேலாவி1 இ
5த �லிக;ட& ேச.5� ந7.ேவலி
வ�கி� ெகா�ைளயி1 ெதாட.�ைடய மயிலி�Cைய= ேச.5தவ. இவ.. ேக.பி எS�
இன��ேராகியி& ைகயி1 �லிக;�; பிரபாகரS� பி& பிரபாகனி& ைககளி1
தமி�ம�களி& தைலவிதி8� ெகளரவ�� Dைறயாட�ப�ட�. இ&, எனேக�வி
இ�தா&? எ�ம�களி& எதி.கால� எ&ன. அரJ ச�யான அரசிய1 த7.ைவ ைவ�<�
எ&பதி1 என�< ந�பி�ைக கிைடயா�. காரண� தமி� ம�களி& மரண��
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அவலநிைல8� ெத)கி1 மகி�சியாக� ெகா டாட�ப�ட� எS� ெபா?�
இன��வ�ச� ேமேலா�கி நி)கிற�. இ�ேபா�1 எ�தைன அ�பாவி சி�கள
இராRவ=சி�பாLக� உயி. �ற5தி
�பா.க�. இவ.களி& மரண� Pட�
கண�ெக!�க�படா� ெகா டாCய� ெத)<. அ=சி�பாLக;�<� எ& க ண 7.
அVசலிக�

palli on May 24, 2009 10:53 pm

�லி தலைமக� இ
5தா1 எ&ன அழி5தா1 எ&ன எ&S� நிைல�< �லிக�
ெகா !வ5� வி�டன.. ஆகேவ அவ.க� இள�� அவ.கைள ைவ�� வியாபார
<�ப:�< ெப�ய இCதா&. ஆனா1 அவ.க� எ�பCயாவ� பிைழ�� ெகா�வா.க�.
ஆனா1 ேக பி எ&பவ. யா.? இவ. உ&ைமயி1 �லியா? இவ. �லியிட� எ�பC
சரனைட5தா.. இவ. �லி�< ஆ)றிய ெதா !தா& எ&ன? இ�பC பல ேக�வி இவ. மீ�
இ
5தா:� இ&, இவ.தா& �லி தைலெயன �லி வியாபா�க� க
�வதா:� ேவ,
�லி எ�$� நடமா�ட� ெத�யாததா:�. கிழ�<�< �த1வ. பி�ைளயா& ேபா1 இவ.
த)ேபா� யாேரா சிலரா1 �லி தைலயாகி அவ.க� ஆ�கில�தி1 எ?தி ெகா!�பைத
�&S�< பி& �ரனாக தமிழி1 வாசி�கிறா.. எ&ன பிரபா வ
ட� ஒ
�ைற
வாசி�தைத இவ. அC�கC வாசி�கிறா.. இ�வைர இ5த வியாபா� �லி. �லி தைல. தைல
<!�ப� எ&பைததா& தி
�ப தி
�ப ஒ�பா�யாL க��கிராேர ஒழிய தமிழ. ப)றி
ஏ�$� ேபசவி1ைல. ஆக இ5த �ற�ேபா�< எைத ெசா&னா1 நம�ெக&ன.

80.

kulan on May 24, 2009 11:15 pm

இ�க�!ைர�< உ,திேச.�<� �கமான ஒ
 சி, தகவ1. பிரபாவி& உட1 எ&,
இராRவ� கா�!� பட� பி.பி.சி யி& வைல�பி&னலி1 பா.�கலா�. பிரபாவி&
உடலி1 தைலயி1 உ�ள காய�ைத�தவிர ேவ, எ�$� இ1ைல. இ� ச ைடயி1
நட5ததாக� க
த �Cயா�. இ� பிCப�ட பி&ேபா அ&றி சரணைட�த பி&ேபா தைல�<
ேநேர <றிபா.�ேத Jட�ப�!�ள� எ&ப� உ,தி
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8066129.stm

81.

அ�ம& ப�த. on May 24, 2009 11:42 pm

kulan// ேக.பி ெரேலாவி1 இ
5த �லிக;ட& ேச.5� ந7.ேவலி வ�கி� ெகா�ைளயி1
ெதாட.�ைடய மயிலி�Cைய= ேச.5தவ. இவ.. ேக.பி எS� இன��ேராகியி& ைகயி1
�லிக;�//

<ல& அவ.கேள ந7. எ&ன தைலவ
ைடய ெகாைல�<� ெரேலாவி)<�
�C=J�ேபா!_.? உ�கட எ1லா�தவ,க;�<� ந7�க� ைவ�தி
�<�
ெக�C�தனமான ஆ8த� மா), இய�க�கேள. இ5த ேகபி 30 வரடமாக பிரபாவி&
ைகயாளாக ெசய)ப!பவைர இ&, ெரேலா ஆ�<வத& ேநா�க� எ&ன? இ5த ேகபி
ெரேலாவி& காைசைய8� ெசா���கைள8� களவாCயவ. எ&ெற1லா� கைதக�
உ ! இ5த ேகபி பிரபா$ட& ெரேலாவி& ஒ
 ச5த.�ப�தி1 ஈடப�டா.. பி&ன.
பிரபா$ட& ெரேலாைவ வி�! ேபாLவி�டா.. ேகபி ம�!ம1ல பிரபா$� ெரேலாவி&
உ,�பின.தாேன.

ெத1லி�பைழ அ�மனி& தாலி�ெகாCைய �லிக� கி�! தைலைமயி1 கள$ எ!�<�
ெபாேத எம�<ெத�8� ெதLவ� தன� ெசா���கைள கள$ எ!�தவ.கைள நி&,
ெகா1:� எ&,.

<ல& �லிக;�<� இ
�<� பிர=சிைனக;�< மா), இய�க�தி& மீ�
பழிேபாடாத7.க�.

82.

பா.�திப& on May 25, 2009 1:27 am83.
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rohan

என� சி5தைன எ&,� ெதளிவாகேவ8�ள�. அதனா1� தா& தவைற= J�C�
கா�Cேன&. ஆனா1 த�க;�< �த1வ.க� எ&றா1 அ� ஆ  பி�ைளகைள ம�!ேம
<றி�<� எ&ப� ��யவி1ைல எ&ப� ெதளிவாகேவ ெத�கி&ற�. �வாரகா மாலதி
பைடயணியி1 ெபா?� ேபா�க ெச&, வ5தி
�கலா�. அவ. ஒ
 ேபாராளியாக பயி)சி
எ!�தி
5தா1 இ�பC நCைக ேபா1 கா�சியளி�க �Cயா�!!

மாயா on May 25, 2009 2:51 am

thevi

�லிகைள J)றி வைள�த ேபா� , உடனCயாக ேஜா.தானி1 இ
5த ஜனாதிபதி�<�
சீனாவி1 இ
5த சர� ெபா ேசகா$�<� தகவ1 ெச&ற�. சரணைடவத)கான ேப=J
வா.�ைதக� <றி�� ச.வேதச� வழி ேப=J வா.�ைத நட5த�. ேபர�க� ேபச�ப�டன.
இ�த
வாயி1தா& ஜனாதிபதி8� இராRவ தளபதி8� நா! தி
�பின..

த��வத)கான விWகமா? சரணைடவத)கான எ�தனி�பா? ஏ)கனேவ ம�கைள
ேகடயமாக �& நக.�தி ஒ
 தா�<தலி1 பல பைடயின. ெகா1ல�ப�C
5தன..

இ,தியி1 இராRவ தளபதிைய� தவிர அைனவ
� விமான�தா�<த1 �ல�
அைனவைர8� அழி��விடலா� எS� �C$�< வ5தன.. இராRவ தளபதி சர�
ெபா ேசகா ” இ1ைல. என�< பிரபாகரைன ைக� ெசLய ேவ !� அ1ல�
உடைலயாவ� பா.�க ேவ !�. எ�தைன பைடயின. இற5தா:� பரவாயி1ைல.
விமான� தா�<த1 ேவ டா�.” எ&றா..

பைடயின. நேடச& ம),� சில. இ
5த ப<திைய�தா& J)றி வைள�தி
5தா.கேள
தவிர பிரபாகர& ம),� சில
� 100 ேப. அட�கிய பிரபாகரனி& பா�கா�� அணி8�
ச), அ�பா1 ஒளி5தி
5த �தலி1 கடலைணைய கவனி�கவி1ைல. �தலி1
நேடச& ம),� பல. இ
5த ப<தியி1 தா�<த1 நட5� ஓL5த�. அ1ல� இவ.க�
சரணைட5தேதா! ��பா�கிக� ெமளனமாகின.

இ5த கால�ப<தியி1தா& பிரபாகர& ேகபீைய ெதாட.� ெகா !, தா& ப�திரமாக
இ
�பதாக அறிவி�தி
�க ேவ !�. இதனா1 ேகப ீஊடக�க;�< தைலவ.
ப�திரமாக இ
�பதாக தகவ1 வழ�கி8� இ
�கலா�, தைலவ. உயிேரா! இ
�பதாக
அறிவி��� இ
�கலா�?

எ�பCேயா பி&ன. கடலைண� ப<தியிலி
5� ேரCேயா சமி�ைகக� ெச1வைத
க காணி�த பைடயி1 ஒ
 ெதா<தியின. தா�கிய ேபாேத பிரபாகர& தைலயி1
Jட�ப�! இற5தா..

ஆனா1 அ!�த நா� காைலயி1தா& அவர� உட1 க ெட!�க�ப�ட�.

அ&, ேகப ீெசா&னைத ஏ),� ெகா டா.க�. இ&, ேகப ீெசா1வைத ம,�கிறா.க�.

எ5தவைகயி:� பண�தா& இ�ேக விைளயா!கிற�.

84.

ெவ�ைளவாகன& on May 26, 2009 12:11 pm

த.ம� தைல கா�<�
உ ைம J!�
பாைனயி1 இ
�ப�தா& அக�ைபயி1 வ
�
க�தி எ!�தவ& க�தியா1தா& சாவா&
ெக! <C ெசா)ேகளா�
�)பக1 ெசLயி& பி)பக1 விைள8�
தனவிைன த&ைன J!�

85.

ேதச� | ேதச� http://thesamnet.co.uk/?p=11713

30 of 32 10/05/2010 09:20

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



விைன விைத�தவ& விைன அள�பா&

ெவ�ைள�ெகாC ெவ�ைளவாகன&

palli on May 26, 2009 12:37 pm

//ெவ�ைளவாகன& //அ� ச�தா& இ�தைன
த��வ�கைள8� ெசா&ன ெப�ேயா.தா&
வ1லவS�< �1:� ஆ8த� என ெசா1லி8�ளன.
அழிவ� தமிழ. (ம�க� ; �லிக�)
அழி�ப�� தமிழ.(�ல� ெபய. � ணா�<க�)
ஆதர$� தமிழ. (�லிய1லா தமிழ.)

86.

Name (required)

Email (required)

Website

உ�க� க
�ைத பகி.5� ெகா�;�க�
 English  பாமினி  உ=ச���

வைகக�.......: 
எ?�பவ.க�:  

பழயைவ

May 2010 (87)

April 2010 (229)

March 2010 (239)

February 2010 (266)

January 2010 (222)

December 2009 (345)

November 2009 (342)

October 2009 (407)

September 2009 (850)

August 2009 (741)

July 2009 (714)

June 2009 (786)

May 2009 (1061)

April 2009 (910)

March 2009 (843)

February 2009 (739)
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January 2009 (701)

--------------------

May 2010

M T W T F S S
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