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தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகைள இராRவ
வலிைமயா1 ெவ)றி ெகா !�ள அரச பைடக� மிக ேமாசமாக ச.வேதச 8�த விதிகைள
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மீ,வதாக ெசLதிக� ெவளிவ
கி&ற�. த�களிட� சரணைட5த தமிழ7ழ வி!தைல� �லி�
ேபாராளிகைள8� அவ.கள� <!�ப�தினைர8� ப!ெகாைல ெசL� வ
வதாக
ேதச�ெந)< ந�பகரமான ெசLதிக� ெத�வி�கி&றன. ேம 17� திகதி இர$ தமிழ7ழ
வி!தைல� �லிக� த�க� ேதா1விைய ஏ), ஆ8த�கைள� ைகவி�! உ�ளதாக�
ெத�வி�த பி&னேரேய தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ.க� ெகா1ல�ப�! உ�ளன..

இவ
ைடய உட1 இ&, க ெட!�க�ப!�. இவ
ைடய உட1 ம,நா� க ெட!�க�ப!�
எ&, அறிவி�� ஒ
 வைக சாகசமாக இ�ெகாைலக� நட�த�ப�! உ�ள�.

இ5த அவல�தி& ெகா!ைம எ&னெவனி1 த�கள� தைலவ.க� சரணைடய மா�டா.க�
எ&, வாL=ெசா1 வ 7ர� ம�!� ேபJ� �ல�� தமிழ.க� அ�ெகா!ைமைய
ெவளி�ெகா !வர� தய�<கி&றன.. தா�கேள க�டைம�த வி�ப�கைள உைட�க
�Cயாம1 ெபா& வில�< F�Cய D�நிைல� ைகதிக� ஆகி உ�ளன.. சரணைட5த
தைலவ.க� ெகா1லப!கிறா.க� எ&றா1 தா�க� க�டைம�த அட�கா� தமிழ&, மற�
தமிழ&, வ 7ர� தமிழ& எ&ற வி�ப�க� உைட5�வி!� எ&ற அ=ச�தி1 யதா.�த�ைத
உணர ம,�கி&றன..

அவ.களி& மயிைர� Pட இராRவ�தா1 ெதாட�Cயா�, அவ.களி& சா�ப:�
கிைட�கா� எ&, �ராண கால�� கைத காேல�சப� பாணியி1 கைதயள�பி)< எSவித
<ைற$� இ1ைல. அரசிய1 தTச� ேக�<� ேபா� உ�;ண.ைவ ைகவி�! எைத8�
ெசLய� தயாராக இ
�<� �ல�� உற$க;�< பல நா� ச�யான நி�திைரயி&றி, ச�யான
உணவி&றி மரண� ேபாரா�ட�ைத நட�தியவ.க� ேவ, வழியி&றி சரணைடவைத ெப
�
இ?�காக அ
வ
�பாக எ Rவதி1 எSவித நியாய�� இ1ைல. �ல�� உற$களி&
வாL வ 7ர�தி)காக வி�C1 F=சிக� ேபா1 ேபாராளிக� மCய ேவ Cய அவசியமி1ைல.

சரணைடபவ.கைள� பா�கா�பத)கான ச.வேதச= ச�ட�கைள உய.�தி� பிC��
அவ.கள� உயிைர� பா�கா�க� ேபாரா!வைத வி!�� எத)காகேவா ேபாரா!கிறா.க�.

எ�ேபா�? எத)காக� ேபாராட ேவ !�? எ&ன ேகா��ைகைய �& ைவ�ப�
த5திேராபாயமான�? எ&பைதெய1லா� வி�! சலசல�ைப ஏ)ப!��வத)< அ�பா1
அவ.களா1 ெச1ல �Cயவி1ைல.

அ&, ம�க� ஆயிர�கண�கி1 ெகா1ல�ப!� ேபா� ம�க;�காக� <ர1
ெகா!�கவி1ைல. வ&னி F.வ 7க ம . அ�கி
5� ம�கைள எ?�ப� Pடா� எ&றா.க�.

எ�க� தைலவ. பிரபாகர& எ&றா.க�.

கைடசியி1 ‘�லிகைள த!�� ைவ�தி
�<� ம�கைள வி!வி�க= ெசா1:�க�. நா�க�
ம)ைறய விடய�க� ப)றி கவனி�ேபா�’ எ&, Pறி மாணவ. பரேம4வரனி&
உ ணாவிர�தைத பி��தானிய அரJ �C�� ைவ�த�. அதைன�தா& ‘ெவளிேய ெசா1ல
�Cயாத ��கியமான விடய�ைத பி��தானிய அரJ ெத�வி���ள�’ எ&, �லிசா.�
ஊ�<ழ1க� சிறி� கால� ஊதி� தி�5தன.

இ&, �லிகளி& தைலவ.க;� அவ.களி& <!�ப�க;� ப!ெகாைல
ெசLய�ப!கி&றன.. ஆனா1 இவ.கேளா எ�க� தைலவ.க� எ1லா� F.வ 7க ம ைண
வி�!� த�பி= ெச&, நலமாக கா�!�<� த7$ ஒ&றி1 இ
�பதாக தி
�தி�ப�!� ெகா !
‘தைலவ
�ேக சவாலா’ எ&, Pறி�ெகா ! உலா வ
கி&றன.. �லி� ேபாராளிக;�
தைலவ.க;� அவ.கள� <!�ப�க;� அ5த ம ேணா! ம ணா�க�ப!வ� ப)றி=
சி5தி�� ெசய)பட அவ.களா1 �Cயவி1ைல.

நிஜமாகேவ �லிக;�< இ,தியாக அைம5த இ5த 8�த�தி& கைடசி= சில நா�க� மிக
��கியமான�. �லிகைள ேவேரா! அ,�ெதறி8� தி�ட� மிக� க=சிதமாக
நிைறேவ)ற�ப!கிற�. அதைன அறிய �Cயா� �லி ஐத7க�ைத ஏ)றி மய�க�தி1 உ�ள�
�லிகளி& தமிழக �ல�ெபய. ஆதர$�தள�. ‘�க� இளைமயாக உ�ள�.’ ‘�க�ைத�
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தி
�ப �Cயா�.’ ‘ேசS எ!�க�ப�! இ
�கிற�.’ ‘மீைசயி1 சில மயி.க� மி4ஸி�’ எ&,
�ல�� உற$க� எ1லா� <)றவிய1 ப�ேசாதைணயி1 நி�ண.க� ஆகிவி�டன.. இத)<
இ5திய �லனாL$= ச�க�தி1 ந&< அறிய�ப�ட ஒ
வ�& <றி��கைள இ�< த
கிேற&.

No reason to doubt the statement of the Sri Lankan Army about the death of Prabakaran, the leader of the Liberation Tigers

of Tamil Eelam ( LTTE), and other leaders of the LTTE. Doubts about the circumstances relating to their death will remain.

These doubts will have no impact on the ground situation. Pointless wasting time and space analyzing the doubts.

20-May-2009 : B. Raman - Secretary (retd), Cabinet Secretariat, Govt. of India, New Delhi, and, presently, Director,

Institute For Topical Studies, Chennai.

இ5திய �லனாL$= ச�க�ைத ேம)ேகா� கா�!வத)< காரண�க� உ !. இ5த
8�த�ைத பி&னி
5� நட��வ� இ5தியா. இ5திய �லனாL$��ைற. அவ.க� 8�த�
கள�தி:� உ�ளன.. ேவ பிரபாகர& ெகா1ல�ப�டா. எ&பதி1 ச5ேதக� இ1ைல. ஆனா1
எ�பC� ெகா1ல�ப�டா. எ&பதி1 தா& ச5ேதக�க� எ&கிறா. பி ராம&. இ5த ச5ேதக�க�
8�த கள�தி1 உ�ள நிைலைமகளி1 தா�க�ைத ஏ)ப!�தா� எ&, P,� பி ராம& அ5த
ச5ேதக�கைள ஆராLவ� அ.�தம)ற� எ&கிறா..

�லனாL$= ச�க�ைத= ேச.5த பி ராமW�< அ� அ.�தம)தாக இ
�கலா� ஆனா1
மனிதாபிமான ேநா�கி1 ெசய)ப!� ஒSெவா
வ
� அதைன ஆராLவ� தவி.�க
�Cயாத�. ேவ பிரபாகர& ம�!ம1ல �லிகளி& ��கிய தைலவ.க� எ�பC�
ெகா1ல�ப�டன. எ&ப� ஆராய�பட ேவ !�.

அவ.க� ெகா1ல�ப�!�ள �ைற அதைன ெதளிவாக ெவளி�ப!��கிற�. ேஜவிபி
காலக�ட�தி1 ேஜவிபி எSவா, கைளெய!�க�ப�டேதா அேத ேபா&ேற இ&, �லிகளி&
கைளெய!��� நடா�த�ப!கிற�. ஒ
 வி�தியாச� அ&, ேஜவிபி கைளெய!�பி1 சிவி1
உ�ைமக;�காக� <ர1ெகா!�த மஹி5த ராஜப�ச இ&, �லிகளி& கைளெய!�ைப
நட��கி&றா..

ேஜவிபி கைளெய!�பி1 அத& தைலவ. ேராகண விஜயவ 7ர உ�பட அSவைம�பி&
தைலவ.க� இைளஞ.க� 8வதிக� ெகா1ல�ப�டன.. களனியா)றி1 வ 7ச�ப�டன.. அேத
ேபா1 இ&, �லிகளி& கைளெய!�பி1 சரணைட5த அத& தலவ. பிரபாகர& உ�பட
�லிகளி& தைலவ.க� அவ.களி& <!�ப�க� J�!�ெகா1ல�ப�! ந5தி� கட)கைரயி1
வ 7ச�ப!கி&றன..

ேம 161 இ5திய ேத.த1 த�க;�< எதிராக அைம5தைத� ெதாட.5ேத �லிக� த�கள�
இ,தி� க�ட�ைத உண.5தன.. அ&, (ேம 16) காைலேய அவ.க� த�க� கண�<�
தவறியைத அறி5�ெகா டன.. உடனCயாக �லிகளி& ச.வேதச இைண�பாள. ெச1வராஜா
ப�மநாத& ‘எ�$� ெசLய� தயா.’ என அெம�� அதிப. ஒபாமாவி)< பகிர�கமாக�
ெத�வி�தா.. ‘எ�$� ெசLய� தயா.’ எ&ப� சரணைடய$� தயா. எ&பைதேய
ெவளி�கா�C நி&ற�.

�லிக� 400 * 600 ச�ர மீ பர���ள ஒ
 சிறிய கா�!�ப<தி�<� J)றி வைள�க�ப�டன..
இத& அள$ ஒ
 உைத�ப5தா�ட ைமதான� அளேவ இ
�<�. அ5நிைலயி1 ேஜா.தாW�<
விஜய� ெசLத ஜனாதிபதி தா& பய�கரவா�தி1 இ
5� வி!தைல ெசLய�ப�ட நா�C)<
ெச1ல� ேபாகிேற& எ&, ேம 161 ெத�வி��வி�! தன� பயண�ைத <,�கி� ெகா !
இல�ைக பயணமானா.. ஜனாதிபதி பயணமா<� ேபா� ெத�வி�த P),� ம,நா� ேம 17
காைல விமான�தி1 இ
5� இற�கி தைரயி1 வ 7�5� வண�கிய�� இராRவ�தி&
ெவ)றிைய மிக உ,தி�ப!�தி உ�ள�.

ஒ
 சி, ப<தி�<� J)றி வைள�க�ப�ட �லிக� ெதாட.=சியான தா�<த1க�
நி�திைரயி&ைம பசி ஆகியவ)றினா1 ஏ)ப!� கைள�� என அவ.க� மிக� க!ைமயான
உடலிய1 அெசௗக�ய�தி)< உ�ளாகி இ
5தன.. இ5நிைலயி1 அவ.களிட� இ
5த
விர�தி, ெவ,ைம, மன$,தி� தள.$ அைன��� எதி.பா.�க� PCயேத. இ
5�� அ&,
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(ேம 17) ெவளிவ5த Dைசயி& ெதாைலேபசி ேவ !ேகா� ‘ேபா. இ�ேபா� இ,தி�க�ட�தி1
உ�ள�. இ�ேபா� கைடசி மணி�தியால= ச ைட நைடெப),� ெகா C
�கி&ற�.”  என�
ெத�வி�� இ
5த�.

ஆனா1 அேத ேநர�ப<தியி1 வ5த ெச1வராஜா ப�மநாதனி& ேவ !ேகா� ”இ5த ேபா.
கச�பான ஒ
 �C$�< வ5தி
�கி&ற�. எ�மிட� இ�ேபா� கைடசியாக ஒேர ெத�$தா&
இ
�கி&ற�. எம� ��பா�கிகைள ெமளனி�க= ெசLவத)< நா�
த7.மானி�தி
�கி&ேறா�.”’ எ&ற�. ெச1வராஜா ப�மநாதனி& P),�பC ேம 17
பி)பக:ட& வி!தைல� �லிகளி& ��பா�கிக� ெமௗனமாகின. அவ. ”இராRவ�தின�ட�
சரணைட8� ேபாராளிக� ம),� ெபா� ம�களி& பா�கா�ைப உ,தி�ப!��வத)<�
ேதைவயான நடவC�ைககைள8� உடனCயாக எ!�<மா, அைன��லக ச�க�ைத நா&
ேக�!�ெகா�கி&ேற&.” என� ெத�வி�� இ
5தா..

”தமி� �லிக� ச.வேதச ச�க�திட� ஆ8த�கைள ஒ�பைட�க� தயாராக இ
�பதாக
த�மிட� மிக� ெதளிவாக� ெத�வி�� உ�ளன.” என ேம 17 2009 மாைல ேநா.ேவ
அபிவி
�தி ம),� உதவி நிவாரண அைம=ச. எ��ெசா1ெஹL� ெராLட.
ெசLதி4தாபன�தி)< ெத�வி�� உ�ளா.. ேம 17 2009 தமி� �லிக;ட& தா& பல
தடைவக� ெதாட.� ெகா டதாக� ெத�வி�த எ�� ெசா1ெஹL� அ5த� ப<திக;�<=
ெச&, Jயாத7னமாக நிைலைமகைள ஆராLவ�� காய�ப�டவ.கைள மீ�ப�ேம
இ�ேபா��ள ��கிய விடய� என� ெத�வி�� உ�ளா..

அேதசமய� இல�ைக�< விஜய� ெசL��ள ஐ�கிய நா!க� சைபயி& ெசயலாள�&
விேசட பிரதிநிதியான விேஜந�பியா
ட& வி!தைல� �லிகளி& ச.வேதச இைண�பாளரான
ேக.பி. (ேம 17 இர$ ேம 18 அதிகாைல) ெதாைலேபசியி1 கைத���ளா.. இ
வ�ைடேய நட5த
ெதாைலேபசி ேப=Jவா.�ைதயி& ேபா� இராRவ�தினா1 J)றி வைள�க�ப�!�ள
பிரபாகரைன வி!வி�பத)< நடவC�ைககைள ேம)ெகா�;�பC ந�பியா�ட� ேக.பி.
ேக�!� ெகா !�ளதாக திவயின ப�தி�ைக ெசLதி ெவளியி�ட இ
5த�. ேக.பி.8டனான
இ5த உைரயாடைல ந�பியா. க�!நாய�க விமான நிைலய�தி& மலசல Pட�தி1 இ
5�
நட�தி உ�ளா..

அேதேநர� ��ளிவாL�காலி1 அரச பைடகளா1 J)றி வைள�க�ப�! இ
5த தமிழ7ழ
வி!தைல� �லிகளி& அரசிய1�ைற� ெபா,�பாள. பா.நேடச&, சமாதான ெசயலக�
பணி�பாள. சீ.�லி�ேதவ& ஆகிய இ
வ
� ேம 17 2009 ஞாயி),�கிழைம இர$ ெதாட�க�
ேம 18 2009 அதிகாைல வைரயி1 உலகி& ப1ேவ, பாக�களி:� உ�ள தம�
ெதாட.பாள.க;ட& ெதாட.�ெகா ! ேபசி8�ளன.. ஐேரா�பா, வட அெம��கா, ெகா?��
உ�பட பல இட�களி& ஊடாக அவ.க� ெதாட.�கைள ஏ)ப!�த �ைன5ததாக$� �தின�
இைணய�தள= ெசLதி ெத�வி�கி&ற�.

ேம 18 2009 அதிகாைல 5:45 நிமிட� வைரயி1 இ� ெதாட.பான ெதாைலேபசி அைழ���கைள
அவ.க� ெதாட.=சியாக ேம)ெகா C
5தன. எ&,� அ=ெசLதி P,கி&ற�. இ�
ெதாட.பாக அைன��லக ச�க�திட� இ
5�� சில சாதகமான சமி�ைஞக�
கிைட�தாக$� அதைன உ,தி�ப!�த �Cயவி1ைல எ&,� ெத�வி�<� இSவிைணய�
தள� இ5த� பி&னணியிேலேய வி!தைல� �லிகளி& அரசிய1�ைறைய= ேச.5தவ.கைள
சிறில�கா பைடயின�ட� சரணைட8மா, அறி$,�த�ப�டதாக த�க;�< ெத�ய
வ5��ளதாக� ெத�வி�கி&றன..

அேதசமய� இராRவ� ேம 17 2009 காைல எ1��ஈயினா1 சிைற பிC�� ைவ�தி
5த
பைடவ 7ர.கைள மீ�!�ளதாக� ெத�வி�� இ
5த�. இவ.க� மீ�க�ப�டனரா அ1ல�
சரணைடவி& ேபா� ஒ�பைட�க�ப�டனரா எ&ப�� உ,தி�ப!�த�பட ேவ Cய ஒ&,.

இவ)ைற� பா.�ைகயி1 தமிழ7ழ வி!தைல� �லிக� ேம 17 மாைல�<� பி& தா�<த1
நட�த� PCய வ:ைவ இழ5��ளன. அ1ல� த�க� ஆ8த�கைள� ைகவி�!

ேதச� | ேதச� http://thesamnet.co.uk/?p=11819

7 of 29 10/05/2010 09:21

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



சரணைடவத)<� தயா. நிைலயி1 இ
5��ளன. எ&ற �C$�ேக வர� PCயதாக
உ�ள�. ஏ�ர1 5 - 6 1 �லிகளி& க
ைமயமான ேபாராளிக� [),� கண�கி1
ெகா1ல�ப�ட ேபா� �லிகளி& ��கிய இராRவ� தைலவ.க� ஐவ
� ெகா1ல�ப�!
இ
5தன.. அத& பி&ன. அ�ெகா&,� இ�ெகா&,மாக= சில தைலவ.க�
ெகா1ல�ப�டன.. ேம 17 சரணைட$�< �&னான தா�<தலி1 ெசா.ண� சசி மா4ட.
ஆகிய இ
 ��கிய4த.க;� ெகா1ல�ப�டன..

�லிகளி& தைலவ. ேவ பிரபாகர& ம),� தைலவ.க� அைனவ
� ேம 18 காைல�<�
பி&னேரேய ெகா1ல�ப�டன.. அதாவ� வி!தைல� �லிக� த�க� ஆ8த�கைள� கீேழ
ேபா�ட பி&னேரேய ெகா1ல�ப�! உ�ளன.. அவ.க� 8�த�தி1 ெகா1ல�ப�டத)கான
உட) காய�க� இ�வைர கா�ட�ப�ட அவ.களி& உடல�களி1 காண�படவி1ைல.

தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. ேவ பிரபாகர& சா.�4 அ&ரனி, கட)�லிகளி&
சிற��� தளபதி Dைச ஆகிேயா. உ�பட பல. தைல� ப<தியி1 Jட�ப�ேட ெகா1ல�ப�!
உ�ளன.. �லிகள� பி4ட1 <?வின. மரண த டைன வழ�<� பாணியிேலேய இல�ைக
அரச பைடக;� பழிவா�<� வைகயி1 இ�ப!ெகாைலகைள� ��5தி
�கலா� என எம�<�
கிைட�<� ந�பகரமான தகவ1க� ெத�வி�கி&ற�.

ெகா1ல�ப!பவ.க� தைலயி1, காதி1, �க�தி1 என Jட�ப�!� ெகா1ல�ப!கி&றன..
இவ.களி& உடலி& ஏைனய பாக�களி1 J�!�காய�க� இ
�பதாக� ெத�யவரவி1ைல.

ேந), (ேம 20 2009) க ெட!�க�ப�டதாக� Pற�ப!� ப!ெகாைல ெசLய�ப�ட வி!தைல�
�லிகளி& தைலவ. ேவ பிரபாகரன� <!�ப�தின. அைனவர� உடலி:� அவ.கள�
தைல� ப<தியி1 ��பா�கி= D�!� காய�க� உ�ளதாக� ெத�வி�க�ப!கிற�. பிரபாவி&
மைனவி மதிவதனி, மக� �வாரகா, கைடசி மக& 13 வயேதயான பால=ச5திர& Pட
தைலயி1 Jட�ப�! ப!ெகாைல ெசLய�ப�! உ�ளதாக ெத�வி�க�ப!கிற�.

ேந.�தியாக உடலி& <றி�பி�ட பாக�தி1 ம�!� உ�ள ��பா�கி= J�!� காய�க� மிக
அ
கி1 இ
5� Jட�ப�! உ�ளைதேய �ல�ப!��வதாக �&னா� ஆ8த� பயி)சிகைள
வழ�கிய ேபாராளிெயா
வ. ெத�வி�தா.. இ� �&� இய�க�க� மரண த டைன
வழ�<� பாணியான ப!ெகாைலக� எ&ப� நி=சய� என அவ. ெத�வி�தா..

எம�<� கிைட�<� ம),ெமா
 தகவ1 இ�ப!ெகாைலக� இ5திய �லனாL$
அதிகா�களி& ேநரC� பணி�பி1 இட�ெப,வதாக$� Pற�ப!கிற�. அ�தகவலி&பC
சரணைடபவ.களி1 �லிகளி& க
ைமய�ைத= சா.5தவ.க� பி��ெத!�க�ப�! இ5திய
�லனாL$ அதிகா�களா1 விசா��க�ப�ட பி& J�!� ெகா1ல�ப�டதாக$� Pற�ப!கிற�.

ஆனா1 இ=ெசLதிைய உ,தி�ப!�தி� ெகா�ள �Cயவி1ைல.

ஆனா1 �லிக� ஆ8த�கைள� ேபா!� சரணைட8� �C$�< வ5த பி& ேம 17 2009
இல�ைக விவகார� ெதாட.பி1 இ5திய� பிரதம. ம&ேமாக& சி� தன� ேதசிய பா�கா��
ஆேலாசக
ட& ஆேலாசைன நட�தி8�ளதாக பிரதம. அ:வலக� ெத�வி�� இ
5த�.

இ5திய� பிரதம. அவ.க� ேதசிய பா�கா�� ஆேலாசக
ட& ேம)ெகா ட ஆேலாசைன
<றி�த ேமலதிக விபர�க� ெவளியிட�படவி1ைல.

வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. ேவ பிரபாகர& �லனாL$��ைற� தைலவ. ெபா�ட�மா&
இ
வ
� �&னா� இ5திய� பிரதம. ராஜிSகா5தி ெகாைலயி& ��கிய ச5ேதக நப.க�.

அவ.க� மீ� இ5திய ந7திம&ற� பிCயாைண8� விதி�� உ�ள�. அவ.க� சரணைட5தா1
அ1ல� ைக� ெசLய�ப�டா1 இ5தியாவி)< நா!கட�த�பட ேவ !�. அSவாறான ஒ

Dழ1 இ5திய அரசியலி1 <றி�பாக தமி� நா�! அரசியலி1 ெகா5தளி�ைப ஏ)ப!���
எ&ப�� இன உண.$கைள� I Cவி!� எ&ப�� உ,தியான�. அSவாறான ஒ

அெசௗக�ய�ைத தவி.�பத)காக இ5தியா அவ.கைள ப!ெகாைல ெசL8�பC
ேக�C
�கலா� எ&ற ெபா
�தமான வாத� ஒ&, ைவ�க�ப!கிற�.
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�லிகளி& தைலவ.க� த�களிட� சரணைட5� வி�டன. எ&ப� இல�ைக அரJ�<
ெகௗரவ�ைத அளி�தா:� அவ.க� பி�விைனவாத�தி& <றியீடாக இ
�பதா1 அவ.கைள
அக),வ� ந7 ட கால� ேபா�கி1 இல�ைக�< லாபகரமானதாக அைம5தி
�<�.
ேபாரா�ட� பி�விைன ஈழ� ேகா��ைக< இதைன ஒ
 பாடமா�க$� இல�ைக த7.மானி��
இ
�கலா�.

�லிக� ஒ
 வி!தைல� ேபாரா�ட�ைத நட�தி இ
�காவி�டா:� ஒ
 ேபாரா�ட�தி)கான
�&Wதாரணமாக அைம5ததா1 அவ.கைள இS$லைக வி�! அக),வதி1 ச.வேதச
வ1லாதி�க நா!க;�<� ேவ,ப�ட க
�� இ
�க வாL�பி1ைல. அதனாேலேய
பய�ெக!திைய ஏ)ப!��� வைகயி1 �லிகளி& ��கிய தைலவ.க;� <!�ப�க;�
<?�<?�களாக அ1ல� <!�ப�களாக� ெகா1ல�ப!கி&றன..

இல�ைக - இ5திய அரJகளி& அதி4ட� இதைன� த�C� ேக�க� PCய �ல�ெபய.
தமிழ.க;� தமிழக� தமிழ.க;� �லிகளி& தைலவ.க� சரணைடய$� இ1ைல
ெகா1ல�பட$� இ1ைல அவ.க� த�பி��� ெகா டன. எ&பைத நி\பி�பதிேலேய
உ�ளன.. �லிகைள� ெபா,�தவைர அவ.க� இ
�<� ேபா� ம�கைள� த!�� ைவ���
ம�க� மீ� ��பா�கி� பிரேயாக� ெசL�� த�கள� பய�கரவாத நடவC�ைகயா1
இல�ைக அரைச� பா�கா�� அரச பய�கரவாத�தி)< நியாய�ைத� ெகா!�� வ5தன..
அவ.களி& அழிவி& ேபா�� அரJ மீ� க!ைமயான 8�த� <)ற�க� வ5தவிடாம1
‘நா�க� சரணைடய$� இ1ைல. அரJ எ�கைள� ெகா1ல$� இ1ைல’ எ&, அரைச�
கா�பா),கி&றன.. மகி5த ராஜப�ச அரJ�< �லி இ
�<� ேபா�� ஆயிர� ெபா& அழி5த
ேபா�� ஆயிர� ெபா&.

8�த� ேம 171 �C$�< வ5� சில நா�க� ஓCய ேபா�� அரJ இ&ன�� 8�த�
ப<தி�<� Jயாத7ன ஊடக�கைளேயா மனிதாபிமான அைம��கைளேயா
அWமதி�கவி1ைல. மாறாக 8�த� ப<திைய ��பர$ ெசL� தடய�கைள அழி�<�
�ய)சியி1 ஈ!ப!வதாக <)ற�சா�ட�ப!கிற�.

வி!தைல� �லிகளி& �ர ப�ட வா�< �ல�க�:

ெவ�ைள�ெகாCகைள ஏ5தியவா, சரணைடய �&வ5த எம� ேபாராளிக;�
தைலவ.க;� அைன��லக நடவC�ைகக� அைன�ைத8� மீ,� வைகயி1 ஈவிர�கம)ற
�ைறயி1 J�!�ெகா1ல� ப�C
�கி&றா.க�. இ5த விடய�தி1 ஒ
 பலமான
நிைல�பா�ைட எ!�� சிறில�கா அரசா�க�ைத இண�க= ெசLவத)<� அைன��லக
ச�க� ம,��வி�ட�.

எம� ேதசிய� தைலவ. உயி
டW� நலமாக$� உ�ளா. எ&பைத ம�!� எ&னா1
நி=சயமாக� Pற �C8�. ஆனா1, எம� அைம�பி& பல ��த உ,�பின.க;�
தைலவ.க;� உயிழ5தி
�கி&றன. அ1ல� �ேராக�தனமாக� ெகா1ல�ப�!�ளன.
எ&ப� உ ைம.
ேம 19 2009 : ெச1வராஜா ப�மநாத&, ச.வேதச இைண�பாள., தமிழ7ழ வி!தைல� �லிக�.

ேவ பிரபாகர& உயி
ட& உ�ளாரா? இ1ைலயா: எ&பத)< அ�பா1 8�த�தி1
சரணைட5தவ.க� ெகா1ல�ப�ட� ெதாட.பான �?ைமயான Jயாத7னமான விசாரைணக�
ேம)ெகா�ள�பட ேவ !�. <றி�பாக ச.வேதச ம&னி��=சைப ேபா&ற அைம��க�
இSவிடய�தி1 ஈ!ப!�த�ப!வ�� ைக� ெசLய�ப�டவ.க� சரணைட5தவ.க�
ெகௗரவமாக வாழ உ,தி�ப!�த�ப!வ�� அவசிய�.

இ&ன�� விைட காண�பட ேவ Cய ேக�விக�.

இ5த சரணைடைவ ம�திய4த� ெசLதவ.க� யா.?
எ5த ந�பி�ைகயி1 இ5த சரணைட$ ஒ?�< ெசLய�ப�ட�?
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எ��ெசா1ெஹL� விஜL ந�பியா. ஆகிேயா�& ஈ!பா! எ&ன?

�லிகளி& ச.வேதச இைண�பாள. ஏ& இ� ெதாட.பாக ெமளன� கா�கி&றார?
ஐநா அ�ப<தியி& ெசLமதி� பதி$கைள ெவளியி!மா?
இ5த= சரணைடவி1 இ5தியாவின�� இல�ைகயின�� பா�திர� எ&ன???????

�லிகளி� இ�திநா க� ஒ
 கால 'றி��:

ேம 13 2009: இ5திய பாரா;ம&ற� ேத.தலி& இ,தி�க�ட வா�களி��. தமி�நா�C1 இ&,
(ேம 14 2009) இ5திய பாரா;ம&ற�தி)கான ேத.த1.

ேம 14 2009 அெம��க அதிப.  ஒபாமா:  ”�லிக� ஆ8த�கைள ஒ�பைட�க ேவ !�.” இத)<
சில வார�க;�< �& அெம��காவி& பா�பா�� �லனாL$ ம),� ��கிய அதிகா�க�
இல�ைக ச�ப5தமாக இரகசிய ச5தி�ெபா&ைற ேம)ெகா டன..

May 14, 2009 : Press Trust of India / Washington: A top US official today said the Obama Administration has kept India

fully informed and is working very closely with New Delhi on the current Sri Lankan crisis. “We have been working very

closely with India,” the Assistant Secretary of State, Richard Boucher, told a group of South Asian journalists at the Foggy

Bottom headquarters of the State Department. Boucher, who has been actively involved in the Sri Lankan crisis, said

Secretary of State Hillary Clinton has had consultations with her Indian counterparts on several occasions during this period.

“We had visits of Indian diplomats wherein we were able to confer closely with India,” he said.

After every co-chair meeting involving France, Britain, the United States and Japan, Boucher said India has always been

informed about it. “We always inform India and confer with India. So we are very much involved with India on the Sri

Lankan situation,” Boucher said.

ேம 14 2009 : �1ைல�த7வி1 <,கிய நில�பர���<� சி�கி8�ள �லிகைள இ&W� 48 மணி
ேநர���<� �?ைமயாக� ேதா)கC�� �லிகளி& பிCயி:�ள ெபா� ம�கைள பைட
வ 7ர.க� வி!வி��வி!வா.கெளன ந��கிேற& என ஜனாதிபதி மஹி5த ராஜப]
ெத�வி�தா.. �&, நா� உ�திேயாகF.வ விஜய� ஒ&ைற ேம)ெகா ! ேஜா.தா&
ெச&,�ள ஜனாதிபதி அ�< ெதாழி1 ��8� இல�ைகய.க� ம�தியி1 ேம 14 2009
உைரயா)றியேபாேத இSவா, Pறி8�ளா..

ேம 15 2009 : இல�ைகயி1 பா�கா�� வலய�தி1 சி�கி8�ள ம�கைள அ�கி
5�
ெவளிேய),வ� ம),� மனிதாபிமான உதவிகைள வழ�<வத)< அெம��க
கட)பைடயின. தயா. நிைலயி1 உ�ள� அெம. பJபி� பிரா5திய க�டைள� தளபதி அ�மிர1
திேம�தி ேஜ கீ�C�

ேம 15 2009 : படெகா&றி& �ல� த�பி= ெச1ல �ய&ற கட)�லிகளி& தைலவ. Dைசயி&
மைனவி, மக&, மக�, ம),� இ
 உறவின.க� இ&, (ேம 15 2009) மாைல
கட)பைடயினரா1 ைக� ெசLய�ப�!�ளதாக கட)பைடயின. ஊடக� ேப=சாள. ெக�ட&
^.ேக.பி. தஸநயா�க ெத�வி�தா..

ேம 15 2009: �லிகளி& ��கிய சிேரKட தளபதிகளான ெசா.ண� ம),� சசி மா4ட. ஆகிய
இ
வ
� ேம 15 2009 ெகா1ல�ப�டன.. ெவ�ள��ளி வாL�கா1 பிரேதச�தி1 நிைல
ெகா !�ள பா�கா��� பைடயின. நட�திய தா�<த1களிேலேய இவ.க� இ
வ
�
ெகா1ல�ப�!�ளதாக இராRவ� ேப=சாள. பி�ேகCய. உதய நாணய�கார ெத�வி�தா..
பா�கா�� வலய�தி)<� �ட�க�ப�!�ள பிரபாகரைன8� அவர� ��கிய சகா�கைள8�
இல�< ைவ�� பைடயின. தா�<த1 நட�திய வ ண� �&ேனறி வ
வதாக$�
இ,தி�க�ட நடவC�ைக ெவ)றியளி���ளதாக$� அவ. ேம:� ெத�வி�தா..

ேம 16 2009: இ&, (ேம 16 2009) காைல இ5திய� ேத.த1 �C$க� ெவளியாகிய�. வி!தைல�
�லிக;�< அWதாபமான அரசிய1 க�சிக� ேதா1வியைட5தன.

ேம 16 2009: ”நா�க� எ�$� ெசLய� தயாராக இ
�கிேறா�.” எ&, எ1��ஈ ச.வேதச�
ெபா,�பாள. இ&, அெம��க அதிப. ஒபாமா$�< ெவளி�பைடயாக� ெத�வி��

ேதச� | ேதச� http://thesamnet.co.uk/?p=11819

10 of 29 10/05/2010 09:21

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



இ
�கிறா.. சில தின�க;�< �& எ1��ஈ ஆ8த�கைள ஒ�பைட�க ேவ !� எ&,
அெம��க அதிப. வி!�த ேவ !ேகா;�< இ5திய� ேத.த1 �C$வைர கா�தி
5�
வி�! த)ேபா� ‘நா�க� எ�$� ெசLய� தயாராக இ
�கிேறா�’ என எ1��ஈ ெத�வி��
உ�ள�. தமி� ம�கைள� கா�பா),வத)காக நா�க� எ�$� ெசLய� தயாராக இ
�பதாக
ெச1வராஜா ப�மநாத& ெத�வி�� உ�ளா..

ேம 16 2009: ேஜா.தாW�< விஜய� ெசL��ள ஜனாதிபதி மஹி5த ராஜப], வி!தைல�
�லிகளி& கா�!மிரா C�தனமான நடவC�ைககளி1 இ
5� வி!தைலெப)ற ஒ

நா�!�< தா& நாைள தி
��ேவ& எ&, Pறி8�ளா.. �&னதாக, பிபிசி�< ெசSவி
வழ�கிய இல�ைக பா�கா��= ெசயல. ேகா�டாபாய ராஜப] அவ.க�இ இ&ன�� ஒ

ச�ர கிேலாமீ�ட. நில�பர�பி1 வி!தைல� �லிக� ஒ!�க�ப�!�ளதாக Pறி8�ளா..

ேம 17 2009: ெவ�ைள��ளிவாLக1 ப<தியி1 சிவிலிய&கைள �)றாக வி!வி�த
இராRவ�தின. 400*600 மீ�ட. ெப�C�<� எ1��ஈ தைலவ.கைள த)ேபா�
�ட�கி8�ளதாக களநிைல�தகவ1க� ெத�வி�கி&றன. �லிக;�< எதிரான தா�<த1
ெதாட.வதாக$�இ இ&ைறய இர$ ��கிய��வ� வாL5ததாக இ
�<� எ&,� ச),
�&ைனய களநிைல�தகவ1க� ெத�வி�கி&றன.

ேம 17 2009: இல�ைக விவகார� ெதாட.பி1 இ5திய� பிரதம. ம&ேமாக& சி� தன� ேதசிய
பா�கா�� ஆேலாசக
ட& ஆேலாசைன நட�தி8�ளதாக பிரதம. அ:வலக�
ெத�வி�கிற�. இ5திய� பிரதம. அவ.க� ேதசிய பா�கா�� ஆேலாசக
ட& ேம)ெகா ட
ஆேலாசைன <றி�த ேமலதிக விபர�க� ெவளியிட�படவி1ைல.

ேம 17 2009: Dைச கட)�லிகளி& சிற��� தளபதி: ”ெஜன 7வாவி1 உ�ள அைன��லக
ெசTசி:ைவ= ச�க�திட� ேக�!�ெகா ேடா�. நா� அவ.கைள (ம�கைள) அW�பி
ைவ�கி&ேறா� ந7�க� ெபா,�� எ!�க� என� ேக�ேடா�. இ
5தேபாதி:� அத)< உ�ய
பதி1 கிைட�கவி1ைல….. இ�< எ&ன நைடெப,கி&ற� எ&பைதயி�! எ5தவிதமான
அ�கைற8� இ1லாததாகேவ அைன��லக ச�க� இ
�கி&ற�…. நா� பைடயின
ட&
ெதாட.5�� ச ைடயி�!� ெகா !தா& இ
�கி&ேறா�. இ,தி வைரயி1 நா�
அCபணிய� ேபாவதி1ைல. க!ைமயான ச ைட நைடெப),� ெகா !தா& இ
�கி&ற�.

அத)<� ெபா� ம�க;� ெகா1ல�ப�!� ெகா C
�கி&றன.. அைன��லக ச�க�
தி
�பி� பா.�கவி1ைல.

நா�க� ேந), �&நா� (ேம 15 2009) இர$ ெதாட�க� ேக�!� ெகா C
�கி&ேறா�….

ேபா. இ�ேபா� இ,தி�க�ட�தி1 உ�ள�. இ�ேபா� கைடசி மணி�தியால= ச ைட
நைடெப),� ெகா C
�கி&ற�. இர ! கிேலா மீ)ற. ச�ர நில� பர���<� பரவலாக
ஆ�Cலறி தா�<த1 நட�தி� ெகா C
�கி&றன.…..

ேம 17 2009: ெச1வராஜா ப�மநாத&, ச.வேதச இைண�பாள. தமிழ7ழ வி!தைல� �லிக�:

“எம� ��பா�கிகைள ெமளனமாக ைவ�தி
�பத)< நா� தயாராக$�ேளா� எ&ற எம�
நிைல�பா�ைட உலக���< நா� ஏ)கனேவ அறிவி�தி
�கி&ேறா�. ஆனா1, எம� இ5த�
ேகா��ைக யா
ைடய காதி:� விழவி1ைல.

இராRவ�தின�ட� சரணைட8� ேபாராளிக� ம),� ெபா� ம�களி& பா�கா�ைப
உ,தி�ப!��வத)<� ேதைவயான நடவC�ைககைள8� உடனCயாக எ!�<மா,
அைன��லக ச�க�ைத நா& ேக�!�ெகா�கி&ேற&. இ5த ேபா. கச�பான ஒ
 �C$�<
வ5தி
�கி&ற�. எ�மிட� இ�ேபா� கைடசியாக ஒேர ெத�$தா& இ
�கி&ற�. எம�
��பா�கிகைள ெமளனி�க= ெசLவத)< நா� த7.மானி�தி
�கி&ேறா�.”

ேம 17 2009: ”தமி� �லிக� ச.வேதச ச�க�திட� ஆ8த�கைள ஒ�பைட�க� தயாராக
இ
�பதாக த�மிட� மிக� ெதளிவாக� ெத�வி�� உ�ளன.” என ேம 17 2009 மாைல ேநா.ேவ
அபிவி
�தி ம),� உதவி நிவாரண அைம=ச. எ��ெசா1ெஹL� ெராLட.
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ெசLதி4தாபன�தி)< ெத�வி�� உ�ளா.. ேம 17 2009 தமி� �லிக;ட& உட& தா& பல
தடைவக� ெதாட.� ெகா டதாக� ெத�வி�� உ�ள எ�� ெசா1ெஹL� அ5த�
ப<திக;�<= ெச&, Jயாத7னமாக நிைலைமகைள ஆராLவ�� காய�ப�டவ.கைள
மீ�ப�ேம இ�ேபா��ள ��கிய விடய� என� ெத�வி�� உ�ளா..

ேம 17 2009: இராRவ� இ&, (ேம 17 2009) காைல எ1��ஈயினா1 சிைற பிC�� ைவ�தி
5த
பைடவ 7ர.கைள மீ�!�ளன.. இSவா, 4 கட)பைடவ 7ர.கைள8�ள 3 இராRவ�தினைர8�
மீ�!�ளதாக பைட�தகவ1க� ெத�வி�கி&றன.

ேம 17 2009: �லிகளிய�க� ேதா)கC�க�ப�ட இராRவ ெவ)றி= ெசLதிைய எதி.வ
� 19�
திகதி 9.30 மணி�< பாரா;ம&றிலி
5� ஜனாதிபதி மஹி5த ராஜப�ச அவ.க� நா�!
ம�க;�< ைவபவ _தியாக ெத�வி�பா. என அரசா�க தகவ1 திைண�கள�
ெத�வி���ள�.

ேம 17 2009: �1ைல�த7$ ��ளிவாL�கா1 ப<தியி1 ப��< <ழி�<� மைற5தி
5த Jமா.
300 வி!தைல� �லிக� த)ெகாைல ெசL� ெகா டதாக$� அவ.களி1 வி!தைல�
�லிகளி& தைலவ. ேவ:�பி�ைள பிரபாகர& ம),� Dைச, ெபா�! அ�மா& ஆகிேயா
�
அட�கி இ
�கலாெமன$� இ5திய ம),� ெவளிநா�! இைணய� தள�க� ச),
ேநர���< �&ன. ெசLதிகைள ெவளியி�!�ளன.

இேதேவைள, �லிக� மைற5தி
�<� ப<தியிலி
5� த7=Jவாைல8ட& ெவCெபா
�க�
ெவC��= சித,� ச�த� ெதாட.5� ேக�ட வ ண� உ�ளதாக$� Pற�ப!கிற�. அவ.க�
இSவாறானெதா
 த)ெகாைல�< �&னராக� த�மிடமி
5த ஆ8த�கைள
அழி�ெதாழி�<� நடவC�ைகயாக அவ),�<� த7 ைவ�தி
�கலாெமன$� ந�ப�ப!கிற�.

ேம 18 2009 திவயின : இல�ைக�< விஜய� ெசL��ள ஐ�கிய நா!க� சைபயி&
ெசயலாள�& விேசட பிரதிநிதியான விேஜந�பியா
ட& வி!தைல� �லிகளி& ச.வேதச
இைண�பாளரான ேக.பி. ெதாைலேபசியி1 கைத���ளா.. இ
வ�ைடேய நட5த
ெதாைலேபசி ேப=Jவா.�ைதயி& ேபா� இராRவ�தினா1 J)றி வைள�க�ப�!�ள
பிரபாகரைன வி!வி�பத)< நடவC�ைககைள ேம)ெகா�;�பC ந�பியா�ட� ேக.பி.
ேக�!� ெகா !�ளா.. ேக.பி.8டனான இ5த உைரயாடைல ந�பியா. க�!நாய�க விமான
நிைலய�தி& மலசல Pட�தி1 இ
5� நட�தி உ�ளா.. ந�பியா. இ5தியாவி& ெவளிநா�!
ெசய1பா!க;ட& ெதாட.�ப�!�ள அேதேநர� பய�கரவாத நடவC�ைகக� ெதாட.பாக
க காணி�<� ஒ
 அதிகா� எ&ப�� <றி�பிட�த�க�.

ேம 18 2009: இ&, (ேம 18 2009) காைல ெவ�ள��ளிவாLகா1 ப<தியி1 இட�ெப)ற
இராRவ நடவC�ைககளி& ேபா� வி!தைல �லிகளி& சிேரKட உ,�பின.களான நேடச&,

�லி�ேதவ& ம),� ரேமK ஆகிேயார� சடல�கைள பா�கா�� பைடயின. மீ�!�ளதாக
பா�கா�� அைம=சக� ெத�வி���ள�. இ�தகவைல பா�கா�� அைம=சக�தி& ல�4ம&
உ:க1ல ெத�வி���ளா..

அேதேவைள கைரய��ளிவாL�கா1 ப<தியி1 இ&, காைல பா�கா�� பைடயின. சடல�
ஒ&ைற மீ�!�ளன.. இ� வி!தைல �லிக� இய�க�தி& தைலவரான ேவ.பிரபாகரனி&
மகனான சா�4 அ&ரனியின� என ச5ேதகி�பதாக$� பா�கா�� அைம=சக�
ெத�வி���ள�.

ேம 18 2009: �தின� - இைணய� தள� : தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& அரசிய1�ைற�
ெபா,�பாள. பா.நேடச&, சமாதான ெசயலக� பணி�பாள. சீ.�லி�ேதவ& ஆகிய இ
வ
�
ேந),  (ேம 17 2009) ஞாயி),�கிழைம இர$ ெதாட�க� இ&,  (ேம 18 2009) அதிகாைல
வைரயி1 உலகி& ப1ேவ, பாக�களி:� உ�ள தம� ெதாட.பாள.க;ட&
ெதாட.�ெகா ! இ� ெதாட.பாக� ேபசி8�ளன.. ஐேரா�பா, வட அெம��கா ெகா?��
உ�பட பல இட�களி& ஊடாக அவ.க� ெதாட.�கைள ஏ)ப!�த �ைன5தன..
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ப!காயமைட5த பல ஆயிர� வி!தைல� �லி� ேபாராளிக;� ெபா�ம�க;� ‘ம�க�
பா�கா�� வலய�’ என�ப!� ப<தியி1 இ
�பதாக$� வி!தைல� �லிகளி& தர�பி1
இ
5� எ5தவிதமான ��பா�கி� பிரேயாக�� ெசLய�படவி1ைல என$� ெத�வி�த
அவ.க�, இ� ெதாட.பாக ெஜன 7வாவி1 உ�ள அைன��லக ெசTசி:ைவ= ச�க���<�
ெத�ய�ப!�தி ப!காயமைட5� உயி
�காக� ேபாராC�ெகா C
�<� அவ.கைள
மீ�பத)கான நடவC�ைககைள எ!�<மா, ேக�!�ெகா டன..

இ&, (ேம 18 2009) அதிகாைல 5:45 நிமிட� வைரயி1 இ� ெதாட.பான ெதாைலேபசி
அைழ���கைள அவ.க� ெதாட.=சியாக ேம)ெகா C
5தன.. இ� ெதாட.பாக
அைன��லக ச�க�திட� இ
5�� சில சாதகமான சமி�ைஞக� கிைட�தாக
உ,தி�ப!�த�படாத சில தகவ1க� ெத�வி�கி&றன. இ5த� பி&னணியி1 வி!தைல�
�லிகளி& அரசிய1�ைறைய= ேச.5தவ.கைள சிறில�கா பைடயின�ட� சரணைட8மா,
அறி$,�த�ப�டதாக$� சில தகவ1க� ெத�வி�கி&றன.

இைவ அைன��� நைடெப), ஒ
 சில மணி ேநர�தி1 - அதாவ� இ&,  (ேம 18 2009) காைல
பா.நேடச& சீ.�லி�ேதவ& உ�பட 18 ��த வி!தைல� �லி உ,�பின.கள� உடல�க�
க !பிC�க�ப�!�ளன என பா�கா�� அைம=சி& இைணய�தள�தி1 ெசLதி
ெவளியாகியி
5த�.

18 May 09 The Economic Times : The fighting with Prabhakaran and his men erupted at 4 am Monday (May 18 2009) and

was over within 90 minutes, leaving the man who had terrorized the country for over a quarter century dead near a lagoon in

Mullaitivu district. Karuna, who is also an MP and vice president of the ruling Sri Lanka Freedom Party (SLFP), confirmed

that the upper portion of Prabhakaran’s head was blown off. By then, the military had already killed his son Charles

Anthony as well as all his top associates.

ேம 18 2009: �லிகளி& ெபாலி4 பி�வி& தைலவ. இள�ேகா, பிரபாகரனி& மகனான சா�4
அ&ரனியி& ெந
�கிய உதவியாள. Jத.ம& ம),� �லிகளி& �லனாL$� பி�ைவ=
ேச.5த கபி1 அ�மா& ஆகிய �வ�& சடல�கைள பைடயின. ைக�ப)றி8�ளன..

ேம 18 2009: தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. ேவ பிரபாகர& அSவைம�பி&
�லனாL$� பி�$� தைலவ. ெபா�! அ�மா& சிற��� கட)பைட� தளபதி Dைச ஆகிய
�வ
� ஒ
 மணி ேநர�களி)<� �& J�!� ெகா1ல�ப�! உ�ளன..

May 19 2009: South Asian Media Net: “The government stance is clear. Norway is no longer the facilitators. The LTTE

wanted to surrender their arms a little too late,” Dr. Kohona said.

ேம 19 2009 : �லிகளி& கட)பைட சிற��� தளபதி Dைசயி& உட1 இ&, க ெட!�க�ப�!
உ�ள�. கைரய��ளி வாL�காலி& ச��� நில�ப<தியி1 இவ.களி& உட1
க ெட!�க�ப�! உ�ள�.

ேம 20 2009: தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. ேவ பிரபாகரனி& மைனவி மதிவதனி
அவ
ைடய மக� �வாரகா மக& பால=ச5திர& ஆகிேயா. இ&, (May 20)

J�!�ெகா1ல�ப�! உ�ளதாக� ெத�ய வ
கிற�. அவ.க� அைனவர� தைலயி:�
��பா�கி= D�! காய�க� காண�ப!கிற�. ந5தி� கட1 அ
ேக பிரபாகரன� உட1 இ
5த
இட�தி)< அ
ேக இவ.கள� உட1க� மீ�க�ப�! உ�ள�. இவ.க� பா�கா�� வலய�தி1
இ
5� த�ப �ய)சி�த ேபா� இல�ைக� பா�கா��� பைடகளா1 J�!�
ெகா1ல�ப�டதாக� ெத�ய வ
கிற�.

« மானிட இன�தி& ேம&ைம�<� அபிவி
�தி�<� அC�பைடயாக மிளி
� ப பா!:

இ&, ேம 21 உலக ப பா�!� தின� (World Culture Day - May 21) - �&னியாமீ& | Home | ேநா�ட&
பி��ஜி1 ம ச�$ - 6 ேப. மரண� »
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Related posts:

Will be added soon here...
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47 Comments so far

ெமா�ைட� தைலய& on May 21, 2009 7:45 am

“தமிழ. எ&ற பத� ச�க _தியான�”, அைத உைட��, தமி�நா�! அரசிய:�<�
J
�கி,”கைலஞ.” ேபா&ேறாைற அ5த நா)காலி�< ஆலாL� பற�க வி�ட�, “ேந
”

ம),� “ேமன&” பர�பைரயின�& க
�தியிய1. உலக� �?�க இ5திய
I�வராலய�களி:�, ெவளிஉற$� �ைறகளி:�, “மைலயாளிக�” இ
5�, இத)<
��!� ெகா!�த:�, இ5த இட�தி1 ெத:�க.க�, க&னட.க�, “ஈழ�தமிழ.க�”

இ
5தா:� இைத�தா& ெசLவா.க�. த)ேபா� உ�ள Dழலி1 “இல�ைக�
தமிழ.க�”, இ5த ந=J Jழ)சியி1 சி�<வ� அபாயகரமான�, “கைலஞ. க
ணாநிதி”
ேபா&, பழ� தி&, ெகா�ைட� ேபா�டவ.களி&, ஆழமான ைகயாளளி1 சி�க ேந�!�.
இல�ைகதமிழ.களி&, “வ 7�5தவைன வி�! வி�!, கா)றC�<� ப�க� சா8�”
ெச�மறியா�!� <ண�, இ=Dழலி1 பல ேகாமாளிகைள உ
வா�<�. “கைலஞ.
க
ணாநிதி, அ&,, இ5திய அைமதிகா�� பைடைய வரேவ)காம1 இ
5தா.,
இ&,(ேந),)கனிெமாழி க
ணாநிதி, இ5திய ஆ�கா�� ஆேலாசக. எ�.ேக.நாரயணைன
“க�C� பிC��” த& இ1ல�தி1 வரேவ)கிறா..
-[TamilNet, Tuesday, 19 May 2009, 02:04 GMT]

It is a well-known fact that certain elements, belonging to a clan operating from Nehru’s time bringing in disasters to

India’s foreign policy, were responsible for the second time in India committing war crimes on Tamils in the island of

Sri Lanka. In forming the next government, chief minister Karunanidhi should use all his bargaining power to see that

these elements never play a role again in Tamil affairs, said a Tamil journalist in Chennai.A slave cannot help another

slave is a lame excuse. On the contrary, only a slave can genuinely help another slave if there is heart.–

அCைம உதவி ெசLய �Cய� எ&பைத விட “இ5த வ�ட���<�” உண.=சி வச�ப�!
`ைழ5�, கைலஞ�& சில நியாய�க;�<� (தர$க�)சி�கி� ெகா�ள ேவ டாெம&,
ேக�!� ெகா�கிேற&. “தமிழ. எ&ற பத� ச�தாய _தியான�” இதி1
சி�களவ.க;�<� ெபா,��க� உ�ள�. அத)<�& தமிழ.க� ெபா,��ட& நட5��
ெகா�ள ேவ !�. த)ேபாைதய க!ைமயான Dழலி1, மகி5த ராஜ ப�ேச தவறிைழ��
வி�டா. எ&பைதவிட, �ேவஷ�தி1 வள.5�வி�ட ெகாைல இய5திரமான, “இல�ைக
இராRவ�திட�” ��டா�தனமாக, <றி�பி�ட சில நப.க�, <!�ப�தினைர ம�!�,
(ெபா�ட�மா&?)சரணைடய ைவ�த�, ந�பி�ைக ஏ)ப!�திய� யா.?. த)ேபாைதய
Dழலி1 “இ5திய இட�சா�க�(ந�ஸைல�!க�, மாேவாயி4!க� அ1ல)

“நியாய�கைள” கா� ெகா!�� ேக�க� PCயவ.களாக இ
�கிறா.க�. க�!ைரயி1
<றி�பி�!�ள பல ேக�விகைள ஆராய ேவ C8�ள�. மனித.க� அைனவ
�
ெகா1ல�ப�! விடவி1ைல எ&பைத உண.க, மனித� வா�5தா1தா& மனித.க�
வாழ�C8�. உ .=சிகைள �&ைவ�� <ழ�ப�ைத ஏ)ப!�தினா1
தவறிைழ�தவ.க� பல. இ5த �ைக��ட�தி1 த�பி��� ெகா�ள �C8�. �&ன.
இ
5தைதவிட மனைத ேம:� உ,தியா�க ேவ !. இற5த? பிரபாகரனி& தைலைய

1.
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தி
�பி� கா�!� அ5த ைகைய� பா
�க�, ச�ட�பC த& கடைமைய நிைறேவ)றிய
ஒ
 அதிகா�யி& ைக அ�. அ5த ச�ட�தி& பி&னா1 உ�ள நியாய� ய
ைடய�?,

அ�தா& நம�< ேதைவ!.

vanthiyadevan on May 21, 2009 8:13 am

wheather ltte is bad or good but they are our blood

we cant be happy for this

the whole tamil community specialy tamil diaspora must take the responsibility for what happened in karaya

mullivaaikaal

we who still in belive in our freedom strugle must……

new start with all this lessons, experience & sprit

but only for tamil speaking people

2.

rila on May 21, 2009 8:43 am

ந&றி.

3.

thurai on May 21, 2009 8:53 am

ஈழ�ததமிழ.களி& த)ேபாைதய நிைலைமைய� ப)�= சி5தி�பைத வி!��,

பய�கரவாதிகளி& �Cைவ� ப)� ஆராLவத)< இ� த
ணமா� நா& க
தவி1ைல.

பய�கரவாத�ைத வள.�தவ.கேள ஆராL5� உலகி)< விள�க ேவ !�.
ஆர�பகாலஙளி1 �லிக� சேகாதர� ப!ெகாைலக� ெசL8�ேபா� அதைன ரசி��
க �C�தனமா� ஆத��தவ.க?� இ&ன�� ஆத��பவ.க?ேம எ?�
ேக�விகளி)< பதி1ெசா1ல ேவ !�.

�ைர

4.

KUNALAN on May 21, 2009 9:30 am

பிரபாகரைன இராRவ�� ெகா1லவி1ைல. தானாக$� சாகவி1ைல. பிரபாகரைன�
ெகா&ற� �ல�ெபய. �லி� � ணா�<க�தா&. அSவள$தா&.

<ணாள&

5.

vanakkam on May 21, 2009 10:22 am

�லிகளி& �ல� ெபய. ஆதரவாள.க� பிரபாகர& இற�கவி1ைல எ&, ஒ
�ற�
ம�க;�< ெசா1லி�ெகா ! ம,�ற�தி1 �லிகளி& ெசா���கைள J
�ட
ஆர�பி���ளன..

6.

BC on May 21, 2009 10:34 am

பய�கரவா�தா1 ப�ட� ேபா��. �ைரயி& க
�ேதா! உட&ப!திேற&.

7.

Kulan on May 21, 2009 10:43 am

17.5.2009 Dைச என ெவளியி�ட ஒலிநாடாைவ P.5� அவதானி�தா1 ெத�8� ஆ�
Dைசயி& <ரெல அ1ல. ேம:� 18�திகதி Jட�ப�ட Dைச 19 எ�பC�
க ெட!�க�ப�டா.. D! வா�கி� ெகா ! ஓCனாரா? நா& அறி5தவைரயி1 �லிக�
ஒ
 ஊட,���I�<த:�< தாயராகிறா.க� எ&பைத 17.05.2009 ந�பகரமான
வ�டார�களி1 இ
5� அறி5தி
5ேத&. ஊட,�ப�தா�<தலி1
��ெப
�தைலவ.க� இற5தி
�கலா� ஆனா1 ��ெப
� தைலவ.க;� பிரபாகர&
<!�ப�� <றி�பி�டபC தைலயி1 Jட�ப�C
5தா1 உயி
ட& பிCப�டபி&
Jட�ப�C
�கிறா.க� எ&ப� தி ண�. சரணைட5தவ.கைள� ெகாைல ெசLவ�
ச�டவிேராத� எ&பத)< அ�பா1 மனிதவ.�க�திேல J�டவ.க� ேச.�க�பட
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�Cயாதவ.க�.13வய�ைடய பாலைன தைலயி1 J!�ேபா� Pட� ைகந!�கவி1ைல
எ&றா1 இல�ைகயி1 இய�க. எW� அர�க.க� வா�5த)<� வா�வத)<� இ�ேவ
ச�யான ஆதாரமாகிற�. இத)காக �லிக� ெசLத ெகாைலகைள நியாய�ப!�தவி1ைல
எ&பதைன8� அறிக

indiani on May 21, 2009 10:52 am

Tamil Tiger leaders ‘killed trying to surrender’

NEW DELHI (AFP) — Two top members of the Tamil Tigers may have been shot by their own side or executed by

Sri Lankan troops while trying to surrender, according to conflicting accounts of the last days of the rebels. Hours

before the Sri Lankan defence ministry announced the entire rebel leadership had been killed and the decades-old war

won, Tamil Tiger political chief B. Nadesan and Peace Secretariat head S. Pulideevan were trying to give themselves

up.

On Sunday night, the pair called the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the island’s former peace

broker Norway, asking for the message to be passed to the Sri Lankan army, diplomats and aid officials said.

The Red Cross confirmed the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) officials had made contact in the closing

hours of the war, after offering to “silence their guns.”

“We were approached by the LTTE and Norway as part of our role as a neutral intermediary, “ICRC spokeswoman

Sarasi Wijeratne said, adding that the message was passed to the Sri Lankan government. “I don’t know what

happened. We lost contact with the LTTE in the final stages,” Wijeratne told AFP

According to a diplomat familiar with the communications, the last message from Pulideevan was that “they were

going to cross over with a white flag, with their families.”

The source asked not to be identified due to the sensitivity of the issue.

“The next thing we heard was on Monday morning, when the Sri Lankans said they were dead. But what transpired

after the satellite phone calls, I don’t know.

“They may have been shot by their own side for trying to surrender. They may have got out too late, as troops were

moving in. They may have been executed by the army. In Sri Lanka, neither side takes any prisoners,” the source

said.

The Tamil Tigers were infamous for wearing cyanide capsules around their necks to avoid being captured alive, and

seldom took prisoners during their quarter-century fight for an independent state.

Government troops were equally ruthless towards an enemy that had perfected the use of the suicide bomber.

A second diplomatic source said Nadesan and Pulideevan — who always cast themselves as LTTE politicians rather

than fighters — did appear to want to live.

“They were non-stop on the phone, trying to get out,” the diplomat said.

He refused to speculate on the circumstances of their deaths, but commented that “Sri Lanka is just one big violation

of the Geneva Conventions.”

A senior Sri Lankan official said the two were killed by their own side.

“I was contacted by a third party (ICRC) saying that the two of them want to surrender,” the island’s foreign

secretary, Palitha Kohona, told AFP.

“I told them to follow the widely accepted procedure — take a white flag and walk slowly towards the army lines in

an unthreatening manner. What I learnt subsequently is that the two of them were shot from behind as they tried to

come out.

“They had been killed by the LTTE,” he said.

The LTTE has accused the Sri Lankan government of carrying out a “well-planned massacre” of unarmed officers

with the aim of eliminating the Tigers’ political structure.

The LTTE’s chief of international relations, Selvarasa Pathmanathan, said in a statement on Monday that “some

member states of the international community” had made arrangements with the Sri Lankan military for discussions
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on an orderly end to the war.

He claimed Pulideevan and Nadesan “were instructed to make contact with the 58th Division of the Sri Lankan forces

in the war zone, un-armed and carrying white flags… When they complied they were both shot and killed.”

The exact circumstances of the last moments of the LTTE, including of its leader Velupillai Prabhakaran, are unlikely

to ever be known.

Prabhakaran’s corpse has been shown on state television, apparently with a gunshot wound to the head. Defence

sources initially said on Monday that he was killed while trying to flee in an ambulance and that his body was badly

burned.

The ICRC, the only neutral organisation that was working in the war zone, had to halt its operations in the final stages

of the war because of heavy fighting. The ICRC also has a strict code of secrecy.

Independent journalists, rights workers and diplomats are also barred from the conflict area.

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hh_jUzJqN5SWjJzM7j3pPD2rkMUA

மாயா on May 21, 2009 11:21 am

க�!ைர�< ந&றி. ெவளி வ5தி
�பைவ <ைற$தா&. ெவளிவராதைவ அதிக�. அைவ
இ&W� வ
�….. �லிக� ஆ8த�கைள ெமளனமா�கிய� ேபால , �ல�� �லிகள�
வாLகைள8� ெமளனமா�<வ� எTசி8�ள தமிழ.கைளயாவ� நி�மதியாக வாழ
ைவ�<�. இ� இ�ேபாைதய மிக ��கிய ேதைவ.

�லிகளி& அரசிய1 ஆLவாள.க� ைவ�த ஆ��, �லி ஆதரவாள.க;�< ம�!ம1ல ,

�லி� தைலைம�<�தா&. அத7த ந�பி�ைக. கீேராயிச� நிைல த!மாற ைவ��வி�ட�.

அரச தர�� ” அ ண& உ�ள வி�! அC�க� ேபாறா. ” எ&ற�ேம விசய�ைத உண.5�
ெகா டா.க�. ம�கைள த� ப�க� சா.5� நி)பத)காக உளறி� ெதாைல�தா.க�.

எனேவ �&ேனறிய பைடக� ேபா<� வழிெய1லா� �ைத�த ஆ8த�கைள ேதா C
எ!��� ெகா ேட �&ேனறிய�. த& வ 7ர� <றி�� ம�!� நிைன�தவ.க� விTஞான
�&ேன)ற� <றி�� சி5தி�கேவயி1ைல. உலக வ1லரசான இ5தியாைவேய �ர�திய
க.வ� இல�ைக இராRவ� <றி�� அசம5தமாக நிைன�த�தா&?

இ� த
ண�தி1 ேதாழ. உமா மேக4வர& அவ.கள� த7.�கத�சன க
�ைத இ�ேக
<றி�பி�ேட ஆக ேவ !�. “�லிக� அ�ேக தா�<த1 நட�தி வ
கி&றன. நா�க�
எ&ன ெசL� ெகா C
�கிேறா� எ&, ேயாசி�கேவ இ1ைலயா?” எ&, தா�<த1
ெகா!�காம1 இ
5த �ெளா� <றி�� ேக�ட ேபா� ேதாழ. �<5த& (உமா) இ�பC=
ெசா&னா. ” ��டா�தனமான ேவைல. அரச பைடகைள பல�ப!��� ேவைலைய
பிரபாகர& ம),� சில. ெசLகிறா.க�. நக�தா1 கி�ள ேவ Cயைத ேகாடா�யா1
ெவ�ட ைவ�<� ெசய1.”

உ ைம. பலம)ற அரச பைடக� ெதாட. தா�<தலா1 பல� ெபற� ெதாட�கிய�. தவிர
சேகாதர இய�க ப!ெகாைலக� ம),� தனிமனித ந�பி�ைக ெகா ட தைலைம இ&,
அைன�� தமிழைர8� ேகளிவி�< உ�ளா�கியி
�கிற�. தைலைம ம�!ம1ல
ந�பி�ைக�<�ய எவ
ேம �லிக� இய�க�தி1 இ&, இ1ைல எ&ப� ம,�க �Cயாத
உ ைம. �லிகள� பாைசயி& �ேராகிக� ம�!ேம அரேசா! ேபJ� த<திேயா!� ,
ம�கேளா!� இ
�ப� ஒ
 ஆ,த1.

இ1ைல. பிரபாகர& இ
�கிறா. எ&ேபா.. அவ. இ
�கிறா. என ந��வதி1
தவறி1ைல? அ5த ந�பி�ைக ெதாடர�!�. ஆனா1 ஈழ ம ணி1 �லிக� இ1ைல
எ&ப� ம�!� உ ைம. இனி அ�< �லிகளா1 ேபாரா�ட�கைள ெதாட.வத)<�
வாL�பி1ைல. அத)கான வாL�ெபா&, உ
வாக$� வாL�ேப இ1ைல. அ�
ேவேரா! சாL5� வி�ட�.
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ேம:� , ெவளிேய இ
�<� த)ெகாைலதா�க� ம),� ஏைனய ��கிய வி!தைல�
�லி உதவியாள.க� இல�ைக �?வ�� ைகதாகி வ
கிறா.க�. அ� தகவ1க�
ெபற�ப�! வ
கி&றன. ச.வேதச தகவ1க;� அரJ ேசக��� வ
கிற�. எனேவ
ெபா�! அ�மாW� , ேதைவயான சில
� இ&W� உயிேரா! இ
�கிறா.க�? எ&ேற
நிைன�க� ேதா&,கிற�.

rohan on May 21, 2009 12:03 pm

இSவள$� உணைம எ&றா1 ஏ& க
ணாைவ� ெகா ! வ5தா.க�? எ&ன பிலி�
கா�!றா�களா?

11.

rohan on May 21, 2009 12:13 pm

அரJ த�ைம எ�பC� ைகயா;� எ&, பா.�க எ&ேற Dைச8� மனவி8� கட1 �ல�
அW�ப� ப�C
�க� P!� எ&,� ஒ
 தியறி இ
�கிற�. அவ.க� அதிக� ெதா5தர$
இ1லாம1 கைர ேச.5த� �லி ேமலிட���< ந�பி�ைக த5தி
�க� P!�.

ஆனா:�, ெப�யவ. பிCப�டா1 அவ�ட� ேக�டறிய இராRவ���< 100 ேக�வி
இ
5தி
�<�, <றி�பாக, ெபா�!விட� ேக�க 1000 ேக�விக� இ
5தி
�<�.
இSவள$ ��தமாக ெபா�ெட&, ஏ& ேபா�டா.க�?

�லி�ேதவW� நேடசW� சர  அைடய வ5த� வைர இல�ைக ஒ���
ெகா C
�கிற�.

12.

பா.�திப& on May 21, 2009 12:13 pm

இல�ைக அரசின�� இல�ைக இராRவ�தின�� �&W�< பி& �ரணாண
அறி�ைகக� பல ச5ேதக�கைள� கிள��வ� உ ைமேய. ஆனா1 பிரபா �த1 பல
தைலக� ேபா�!� த�ள�ப�!�ள� உ ைமெய&ப� ெத�ள� ெதளிவாகேவ
ெத�கி&ற�. ஆனா1 �லிகளி& உயி.வா�$� பிர=சார� அரJ மீ� எ5தவித�
<)ற=சா�ைட8� Jம�த �Cயாம1 அவ.கைள ெமளனிக� ஆ�கிவி�ட�.

ெமா�த�தி1 �லிகளி& பிCவாத��, தமிழக� �லி அரசிய1வாதிக� மீ� �லிக�
காடCய அளவி)கதிகமான ந�பி�ைக8�, “�ல&” ெபய.5த �லிகளின��
�லியாதரவாள.களின�� அத7த க)பைனக;ேம இ&, �லிகளி& இ,தி
அ�தியாய�ைத எ?தி �C�தி
�கி&றன.

இ5த� �லிக;�ெகதிரான ேபாைர �.�கமாக எ!��= ெச&றதி1 ெப
�ப�<
ம)றவ.கைள விட ேகா�பாயவி)<�, சர� ெபா&ேசகாவி)<ேம உ�யன. காரண�
இ
வ
� �லிகளி& த)ெகாைல� தா�<தலா1 பாதி�க�ப�! உயி. பிைழ�தவ.க�.

இ
வ�ன�� �&னா� ந��� பிCவாத�� மகி5த ெவ)றி� கனிைய� பறி�க
உதவியி
�கி&ற�. ஒ
�ைற மகி5த Pட ெசா1லியி
5தா. பிரபாகர& இ�ேபா�
தா& ஒ
 மீைச ைவ�த இல�ைக அதிபைர பா.�கி&றாெர&,. இத& அ.�த�
பிரபாகரW�<� அவ�& இ,தி ேநர�திலாவ� ��5தி
�<�. ஆயிர� ேக�விக�,

ச5ேதக�க� இல�ைக அரசி& மீ� எ?5தா:� எனி ஐ.நாேவா அ1ல� உலக நா!கேளா
�&� ெகா!�த ெப�தான அ?�த�கைள இல�ைக அரசி& மீ� ைவ�க�
ேபாவதி1ைல. காரண� அகதிகளாக வ5தி
�<� அ5த ம�களி& வா�ைவ சகச
நிைல�< தி
ப�வதி1 தா& அவ.க� �&W�ைம கா�!வா.க�. இ5த= ச5த.�ப�ைத
எ�மவ.க;� ��திசாலி�தனமாக பாவி�� எம�கான த7.ைவ8� ெபற �ைன���
கா�ட ேவ !�.

13.

rohan on May 21, 2009 12:32 pm

ச.Sேதச நா!க� உணைம8ட& நட�<மாயி&, மகி5தைவ ேபா.� <)ற���காக
ம&றி1 ஏ),ேவா� எ&ற F=சா C கா�Cேய த7.$ ஒ&ைற� திணி�க �C8�.
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mano on May 21, 2009 1:15 pm

பய�கரவாத�> பய�கரமாக ஒழி���க�ட�ப�C
�கிற�. ஒ
 வி!தைல�
ேபாரா�ட�ைத இSவா, இல<வி1 ஒழி���க�Cவிட �Cயா� எ&பைத அைனவ
�
உண.5� ெகா�ள ேவ !�. பிரபாகர& நட�திய� ஒ
 வி!தைல�ேபாரா�ட� எ&,
�ல�ெபய. தமிழ.க� இனி8� சாதி�க நிைன�தா1 ெதாட.5� இல�ைக�
தமிழ.க;�< அந7தி இைழ�<� �ேராக�ைத� ெதாட.வா.க� எ&ேற நிைன�கிேற&.

நா�க� வா�வத)காக ேபாரா�ட� நட�தி�ெகா C
�கிேறா�. எ�கைள
உண.=சிகரமான வசன�களா1 வச�ப!�தி> க)றறி5த ப Cத.க� அழி$� பாைதயி1
அைழ��= ெச1ல �)படாம1 இ
�க ேவ !�. உ�க� உ�ைமைய அC���
ெப,�க� எ&, �ல�ெபய. நா!களிலி
5� ��பா�கிகைள வா�கி அW�பாம1
இ
�க ேவ !�.

15.

Raj on May 21, 2009 1:24 pm

ஆL$க� ந1க
���க� ேதைவேய.தைலைய�பாவி�காம1 தைலவலி த
� த7ப�
ஜி.�.வி ஓ�வைத ம�!� ேதவவா�காL எ!�� வ&னி ம�கைள8� தமிழ.களி&
அC�பைட�பிர=சிைனகைள8� அCப�!�ேபாக ைவ�த �ல&ெபய.5த பல. இ�ேபா�
ேதச�ெந) ப�க� வ5தி
�பதனா1 இ�க�!ைரக� இவ.கள� தைல�பி�த�ைத
<ைற�க உத$� எ&ப� உ ைமேய.தி
�ப$� ெகாC ஈழ� தைலவ. எ&, நாடக�
ேபா!வதான� ெநா5� `hலாகி8�ள ம�களி& வா�$�ைம க�டைம�க�ப!வதி1
இ&W� ேசாதைனகைளேய ெகா !வ
�.ெவ4மினி4ட�1 நி&,ெகா ! சன�
வ
<தி1ைலேய என ஒ�பா� ைவ�பைத வி�!வி�! ஏ& ஒ��<கிறா.க� எ&பைத
உண.5� ஏேகாபி�த <ரேலா! உலக�தி& வழி�ைறக;டாக பயணி�காத எ5த
ேபாரா�ட�� ெவ)றிெபற வாL�பி1ைல.

16.

thevi on May 21, 2009 1:40 pm

ஆமா� ராb! இ&, ேதைவயான� ெகளரவமான த7.ேவ. இனி எ&ன ெசLய ேவ !�
என ேபச ேவ !�.

17.

palli. on May 21, 2009 2:41 pm

ெஜயபால& த�களிட� தைலவலி�< மா�திைர ம
5� ஏ�� உ�ளதா?? இ
5தா
ப1லி�< சிறிேதW� தா�க. ெஜயபால& ஊக�தி& அC�பைடயி1 எைத8� எ?த
ேவ டா� என பல. ஊக�தி& அC�பைடயி1 எ?�கிற.க�.

ப1லியி& இ
 ேக�விக�?

(1) பிரபாகர& இ
�கிறாரா? இ1ைலயா?
(2)தமிழ7ழ� கிைட�<மா? கிைட�காதா?

இ��< பதி1 ெதC5தா1 தா& �ல� ெபய.ேதச சதிரா�ட�தி1 ேகாஸ�ைத மா�தலா�.

18.

thevi on May 21, 2009 3:00 pm

ச.Sேதச நா!க� உணைம8ட& நட�<மாயி&”

பரேம4வர& ேபா&ேறாைர ச.வேதச நா!க� <றி�பாக ேம)<லக� ெதா�Cலி1
இ�! வள.�<�. இல�ைகயிட� ப�ட அவமான�தி)< கா�தி
5� பழிவா�<�!
அைத� பா.�க நா�க� இ
�க மா�ேடா�.

19.

ந ப& on May 21, 2009 3:15 pm

//rohan on May 21, 2009 12:32 pm ச.Sேதச நா!க� உணைம8ட& நட�<மாயி&, மகி5தைவ
ேபா.� <)ற���காக ம&றி1 ஏ),ேவா� எ&ற F=சா C கா�Cேய த7.$ ஒ&ைற�
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திணி�க �C8�.//

ேபா.� <)ற��, அரசிய1 த7.$� ஒ&ற1ல. தைலவ& மாதிர�தாேன ெதா டW�
இ
�பா&.

பா.�திப& on May 21, 2009 3:37 pm

//ெஜயபால& ஊக�தி& அC�பைடயி1 எைத8� எ?த ேவ டா� என பல. ஊக�தி&
அC�பைடயி1 எ?�கிற.க� - palli //

ஒ
 ேக�விைய ச5ேதக�தி& அC�பைடயி1 ேவ !மானா1 ேக�கலாேமெயாழிய
ஊக�தி& அC�பைடயி1 அ1ல. ஊக�தி& அC�பைடயி1 ஒ
 ெசLதிைய� தா&
பர�பலா�.

பிரபாகர& இ
�கி&றார. எ&, கா�ட ஒ
 பட�திைன சில. இைண���ளன.. அ5த�
பட�ைத வCவாக பா
�க� பிரபாகர& ைகயிலி
�<� தினமணி� ப�தி�ைக எ5தவித
பிCமான�மி1லாம1 அவ. ைகயி1 ம5திர�தா1 நி)கி&ற�. அ�ேபா1
ெதாைல�கா�சியி1 ஓC�ெகா C
�<� கா�சிைய மீள ஒளி�பதி$ ெசL8� ேபாேதா
அ1ல� �ைக�படெம!�<� ேபாேதா அேத தரததி1 அதைன எ!�க �Cயா�.

உ ைமயி1 பிரபாகர& உயி
ட& இ
5தா1 இSவள$ மின�க�டவ.க� அவ�& 2

நிமிட= ெசLதிைய ஒளிபர�பியி
�கலாேம?? ஏ& �Cயவி1ைல?? இ�
ச5ேகேமெயாழிய ஊகம1ல….

21.

Velu on May 21, 2009 3:58 pm

Dear Comrade, I hope that it is a very good try to document the incident with the available informations.But infuture

the more real informations will come from the people of Vanni.Beacause they are the real sources of the informations.

They will judge the history of the future because they are the revolutionary mass.The better future of the Island nation

depend on the Majority of the Sinhala,Muslim, Vanni and Eastern region people but not on the Jaffna hegemonic or

the so called Tamil diaspora.After the decimation of the Tamil Tigers ,the Tamil rulling class , particularly the

Saiva,Vella diaspora have almost lost its authority and power .

It is a great lost for the Imperialism but it is a great victory

for the people of Srilanka,particularly the Tamil people.Not only that it is a basic need for the peace and stability in

the Region of the Indian Ocean. It is a very good lesson for the Petty bourgeoisie in Srilanka ,who are Sinhalease or

Tamils .Because they are not belong to the revolutionary class but they are really belong to the reactionary and

destructive group.One is JVP and other one is LTTE .Both are the barriers of the revolutionary masses of Srilanka and

both are almost anihilated.

If you want to understand more on this group ,you have to read Com.Trotsky’s comment on it, “The petty bourgeoisie

,in order to defeat the worker, soldiers and pesants would combine and join with the Devil”(From Ten Days that

Shook the World By com.John Reed)

(But later after the revolution and in the period of the application of the prolatariot dictatorship Com. Trotsky did just

that)

22.

KUNALAN on May 21, 2009 5:20 pm

பா.�திப&! இ&, அ5த� பட� தமி�நா�C1 ந�கீர& ப�தி�ைகயி& �க�பி1
பிரJரமாகி8�ளதா�. மின�ெக�டவ. ந�கீர& ேகாபா1. அவ. மின�ெக�டத)கான
இலாப�ைத இ&, தாராளமாகேவ ெப),�ளா.. ந�கீர& வி),� த7.5� வி�டதா�.
ப1ேவ,விதமான மா,ப�ட பர��ைரகைள இல�ைக இ5திய அரJக� ம�!ம1ல
ஊடக�க;� (<றி�பாக� தமி�நா�C1) த�க� இலாப�தி)காக தாராளமாகேவ ெசL�
ச�பாதி�கிறா.க�. அவரவ. க)பைன வள�தி)ேக)ப இலாப� ச�பாதி�கிறா.க�.

அ5த� க)பைன= ெசLதிகைளேய இ�< �லிசா. ஊடக�க� மீ�பிரJ���=
ெசL�ெகா C
�கிறா.க�. ெஜயபாலனி& இ5த� க�!ைர ப1ேவ, இட�களி1
பிர4தாபி�க� ப!கிற� எ&ப� ம�!� உ ைம.

<ணாள&
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chandran.raja on May 21, 2009 6:41 pm

ஈழ����லிக� இற5�வி�டா.க� அ1ல� அழி�க�ப�!வி�டா.க�. �ல�ெபய.
�லிக� இ&ன�� இற�கவி1ைல. அவ.க� த�க� சா��ய�கைள கா�CயபCேய
இ
�கிறா.க�.பிைழ���< ம  வி?5த�ப)றிேய �?கவைல8�. த7ப�
ெதாைல�கா�சி8� ஜி�வி8� கால�தி)< விைலேபாக�PCய நிக�சிகைளேய
நட�தி� ெகா C
�கிறா.க�. உதாரணமாக… தி
�பலி�< ஒ���ெகா!�த1
பிரா�தைனக�. ம�கைள ஆ&மீக�ைத க),�ேத,த1 அதாவ� Jகி சிவ�தி&
ெசா)ெபாழி$கைள ஒலிபர��த1 �லிஆதரவாள.க;�< த) ேபாைத�< மனஅைமதி
த
ெமன க
�கிறா.கேளா ெத�யவி1ைல.

24.

palli. on May 21, 2009 10:39 pm

பா.�திப& எம�< �லிகளி& ேகாப�தா1 அவ.க� மீ� யா. தவ, ெசா&னா:� அ�
ச�யாக$� .அவ.கைள ச�ெயென வாதி�டா1 அ� பிைழயாக$�
ஊகி�கிேறா�.ஆனா1 தா�க� ந�கீர& மீ� J�Cகா�Cய <)றடா�ைட விட எ&னா1
ட& �விமீ� கா�ட �C8�. இதி1 மிக கவனி�கபட ேவ Cய� ட& �வியி&
இய�<ன. <கனாத& �லிகளா1 மரனத டைன விதி�கப�டவ. ம�!ம1ல ஒ

கால�தி1 �லியி&
எ!பிC8� Pட. ஆனா1 ந�கீர& அ�பCய1ல சில வழ�<க� Pட ந�கீரனி& எ?�ைத
உதாரன� க�C நட5ததாக பC���ேள&.

எ1லா���<� ேமலாக பிரபாவிடய�தி1 ப1லி பா.�திபைன விட இ5திய
அரJ(ெட1லி)மிக க!ைமயான ேபா�ைக ைகயா;வ� உலக�
அறி5த உ&ைம.அ�பC இ
�க இ�பCயான ஒ
 ெசLதிைய ெதாழி1`��ப உதவி8ட&
ேபா!வதா1 வ
� வி1ல�க�கைள பலகால� < ட. ச�ட�தி1 சிைறயி1 இ
5த
ேகாபா1 சி5�தி�தி
�க மா�டாரா? அ5தள$�< அவ. ப1லி ேபா1 ��டாளாக
இ
�பா. என எ&னா1 ஊகி�க �Cயவி1ைல. இத&பC பா.�<� ேபா� <கனாதைன
விட ேகாபாைல ந�பலாமா என மன� �C�<�.

25.

rohan on May 21, 2009 10:43 pm

ஊெர1ல� J),� இ5த� பட� பிரபாகர& பாலசிங��ட& ச5தி�த ேபா� எ!�க�ப�ட
பட� எ&, என�< ஒ
 `பிரைம. ேவ, யா
�காவ� அ5த� பட�`நிைனவி1 உ�ளதா?

பா.�திப& ேபா&ற க
�தாள.க� அ5த� பட� பிரபாகர& இ
�கிறார எ&, கா�ட
பிரJ��க�ப�ட பட� எ&, நிைன�பேத பிரபாகர& உயி
ட& இ
�க� P!ேமா எ&,
அவ. ேபா&றவ.க� ெகா ட பிரா5தியி& ெவளி�பாேட.

26.

Raj on May 21, 2009 11:02 pm

ந�கீர& �ைக�பட தைலவைர� பா
�க�! மகைன8� �?�தளபதிகைள8� 30 வ
ட�
ேநசி�த ஆ8த�தளபாட�கைள8� பறிெகா!�த தைலவ�& �க�ைத�ேபாலவா
உ�க;�<� ெத�கிற�? ஒLயாரமாக உ�கா.5� ேப�ப. பC�� _.வி பா.�<� ேநரமா
இ�? ந1ல ேகாமாளிக�. பிைழ�க� ெத�5தவ.க�. அதைன8� ஒளிபர�ப இ�< உலக�
�லிவா1க;�ேகா. த7ப�. �தலி1 ந!நிைல ெதாைல�கா�சி ஒ&ைற நி,வ�தா&
உ ணாவிரத� ஒ&, இ
�கலாெமன எ Rகி&ேற& {இரவி1 <;�ேகா4
த ண 7. கிைட�<� தாேன?}

27.

மாயா on May 21, 2009 11:30 pm

இ,தி ேநர�தி1 இராRவ� ெசTசி:ைவ ச�க பிரதிநிதிக� ேவச�தி1 மீ�ப� ேபா1
ெச&, ��கியமான சிலைர ெகா&றதாக ஒ
 ெசLதி வ
கிற�? அேத சமய� ேகபீ
கா�C� ெகா!�� வி�டா. எ&,� ஒ
 ெசLதி உலா வ
கிற�. இத& ந�பக� த&ைம
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ச�யாக� ெத�யவி1ைல?

ேமேல உ�ள இ
 ெசLதிக;� ஒ&,�<� ஒ&, ெதாட.� இ
�ப� ேபால
ேதா&,கிற�.காரண� , நேடச& , ெவளிநா�C1 இ
�<� தன� உறவின.க;�<
ெதாைலேபசியி1 அைழ�� ேபசிய ேபா� த�ைம அைழ��= ெச1ல ெசTசி:ைவ=
ச�க�தின. வர இ
�கிறா.க�. நா�க� ெவ�ைள� ெகாCேயா! ேபாக இ
�கிேறா�
இத)கான ஏ)பா!கைள ேகப ீெசL��ளா. என ெத�வி���ளா.. அ�தா& அவ.
கைடசியாக உறவின.கேளா! ெதாட.� ெகா ட நிக�வாக இ
�கிற�.அத& பி&
அவரேரா! இ
5தவ.க� உயிேரா! இ1ைல.

ேகபீயி& ( ெச1வராசா ப�மநாத&) ேப=ைச ந�பி�தா& அைன�� ��கிய �லி�
தைலவ.க;� ஒேர இட�தி1 <?மியி
5ததாக ெசா1ல�ப!கிற�. எ�பC8� ஒ

ெவளிநா! வ5� இற�<� எW� ேகபீயி& ேப=ைச தைலவ. ந�பியதாக$� , ேகபீேயா
ேநர���< ஆ8த�கைள� Pட அW�பாம1 வி�டேதா! , அைனவர� சா$�<�
காரணமானா. எW� க
��� கசிகிற�. ேகப ீபைழய ெடேலா உ,�பின. எ&ப�
<றி�பிட�த�க�.

ெஜயபாலன� �லனாL$�<� ஏதாவ� அக�ப�டா1 இ�ேக எ?��க�.

பா.�திப& on May 21, 2009 11:51 pm

//பா.�திப& எம�< �லிகளி& ேகாப�தா1 அவ.க� மீ� யா. தவ, ெசா&னா:� அ�
ச�யாக$� .அவ.கைள ச�ெயென வாதி�டா1 அ� பிைழயாக$�
ஊகி�கிேறா�.ஆனா1 தா�க� ந�கீர& மீ� J�Cகா�Cய <)றடா�ைட விட எ&னா1
ட& �விமீ� கா�ட �C8�.- ப1லி//

நா& �லிகளி& ேம:�ள ஆ�திர�தா1 அதைன= J�C� கா�டவி1ைல. ஒ
 �ைக�பட
நி�ண. எ&பதா1 அதி:�ள பல ஏமா), ேவைலகைள இன� க ேட&. ஏ)கனேவ
சிலவற)ைற <றி�பி�!�ேள&. ��கியமான இ&ெனா&, ெதாழி1�ைற
�ைக�படெம!�பவ.க;�<� ��8� ஒ
 பட� எ!�<� ேபா�, பட�தி:�ள எ1லா�
ஒேர <விய� Iர�திW�(Focus) வ
வதி1ைல. நா� எதைன ைமயமாக ைவ��
<விய�Iர�ைத(Focus) ச� ெசLகி&ேறாேமா அ� PCய ெதளிவாக$� ம)றயைவ ச),
மா,ப�!� காண�ப!�. ந�கீர& ெவளியி�!�ள பட�தி1 எ1லா� ஒேர மாதி�யான
ெதளிவாகேவ வ5��ளன. இ� சா�தியமி1ைல. அ��ட& ந�கீரனி& ெசLதி�< பி&
வ5த இ5த� பி&c�ட�ைத8� பா
�க�.”ந�கீர& அ�ைட பட� கிராபி�4 பட� தா&.

ஏமா)ற� ேபா�டத1ல. அவ.க� ெப
�பா:� அ�ைட பட�தி1 கிராஃபி�4 �ல�
தா& பட� ேபா!வ.. ெஜ.ைவ ஹி�ல. ேபால வைர5த�, ராஜப�ேச$�< எ:�� P!
மாைல அணிவி�த� ேபா&ற�”. இேத பாணியி1 தா& வண�காம  க�பலி& பட��
வCவைம�க�ப�ட�. ந�கீரW�< ஏதாவ� ச�ட=சி�க1 வ5தா1, இ�பட� என�<
தபாலி1 வ5த� யா.அW�பபிய� எ&, ெத�யா� ேபா&, ஆயிர� காரண� ெசா1லி�
த�பி��� ெகா�ளலா�. ந�கீர& தமிழக அரசியலி1 பல தி1:�1:கைள ெவளி�
ெகாண.5தவ. தா&. ஆனா1 வ 7ர�பைன ேப�C எ!�� ெவளியி�டத& பி& கிைட�த
விள�பர� அவைர விள�பர�தி)காக$� பரபர�பி)காக$� ெசய)பட$�
ைவ�தி
�கி&றெத&ப�� உ ைம. ந7�க� ந�கீரைன ெதாட.5� வாசி��� பா
�க�
இ5த உ ைம ��8�.

ேம:� ந7�க� ந�கீர& ேகாபாைல8� ட  தமிழைல <கநாதைன8� ெவளியி�ட
ெசLதிகளி& அC�பைடயி1 ஒ�பி!வ� தவறான�. ந�கீர& பரபர�பி)காக கிராபி�
ெசL� வி!வ��, ட  தமிழைல இல�ைக அரJ ெவளியி�ட ஆதார�கைள
ெவளியி!வ�� எ�பC ஒ&றாக �C8�. உ ைமயி1 ெபா,�த ேநர�தி1 GTV ம),�
த7ப� ெதாைல�கா�சி ேபா&றன ஒளிபர�பிய �ரளிகளிலி
5� ம�க;�<
உ ைமகைள ��ய ைவ�ததி1 ெப
�ப�< <கநாதனி& ட  ெதாைல�கா�சி�<
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உ !.

//பா.�திப& ேபா&ற க
�தாள.க� அ5த� பட� பிரபாகர& இ
�கிறார எ&, கா�ட
பிரJ��க�ப�ட பட� எ&, நிைன�பேத பிரபாகர& உயி
ட& இ
�க� P!ேமா எ&,
அவ. ேபா&றவ.க� ெகா ட பிரா5தியி& ெவளி�பாேட- rogan//

எ�ேபா�� ஏ& உ�க� மனநைலயி1 ைவ�ேத ம)றவ.கைள88� எைட
ேபா!கி&ற7.க�. ேமேல ப1லி�< நா& வழ�கிய பதிைலேய ந7�க;� வாசி8�க�.

பா.�திப& on May 22, 2009 12:13 am

// இ,தி ேநர�தி1 இராRவ� ெசTசி:ைவ ச�க பிரதிநிதிக� ேவச�தி1 மீ�ப� ேபா1
ெச&, ��கியமான சிலைர ெகா&றதாக ஒ
 ெசLதி வ
கிற�? - மாயா //

இதைன ந�பவ� கCன�. காரண� ெசTசி:ைவ ச�க பிரதிநிதிக� அைழ��= ெச1ல
ெச&றி
5தா1 அதி1 நி=சய� ெவ�ைள�கார.க� இ
5தி
�பா.க�. ெசTசி:ைவ
ச�க பிரதிநிதிக;ட& பணியா),� சி�கள ம�கேளா அ&றி தமி� ம�கேளா ம�!�
ேபாவத)< வாL�பி1ைல. இ� �லிக;�<� ெத�8�. அத)காக அரச எ!�த
நடவC�ைககளி1 த�களி& ச5ேதக� தவெற&, Pறவரவி1ைல. என�ேக பல
ச5ேதக�க� உ�ளன. ஆனா1 எ5த ச5ேதக�க;�<� அரJ விள�க� த
ெம&, நா&
ந�ப$மி1ைல. அரைச� ெபா,�தவைர பய�கரவாத�ைத ஒளி�� வி�ேடாெம&ற
ஒேர பதிைல� தா& தி
�ப$� ெசா1:�.

30.

பா.�திப& on May 22, 2009 12:31 am

ப1லி,
அ�ைட�பட�தி1 பிரபா ெதாைல�கா�சி பா.��� ெகா C
�ப� ேபா1 பட�ைத
ேபா�ட ந�கீர&, பிரபாகர& ச�ம5தமாக தா& ெவளியி�ட க�!ைரயி1 அ5த� பட�ைத�
ப)றி எ�$ேம <றி�பிடவி1ைல பா.�த7.களா?? இதிலி
5ேத ெத�யவி1ைலயா பட�
கிராபி� ெசLய�ப�! இைண�க�ப�!�ளெத&ப�.

31.

அறிவானவ& on May 22, 2009 6:40 am

It is KP or Pottu or both.

32.

KUNALAN on May 22, 2009 7:11 am

02.03.2002.இ1 தமி� ெந)றி1 பிரJரமான பாலசி�க��ட& பிரபாகர& அம.5தி
�<�
பட�ைத�தா& ந�கீர& ேகாபா1 உ1டா ப ணி8�ளா. எ&ற உ ைமைய ேதன 7
இைணய�தள� ெவளியி�!�ள�. அேதேவைள ந�கீர& ேகாபா:� த5திரமாகேவ
அ5த� பட�தி)கான தைல�ைப� ேபா�!�ளா.. அதாவ� “சி�களனி& தசாவதார
4ைர1!” அ�ேதா! கிராபி�4 ெசLய�ப�டத)< <றியீடாL பட�தி& இட�ப�க�
கீழி
5� ேமலாக “ேகாபா1” எ&ற தன� ெபயைர8� ெபாறி���ளா.. இ� ச�ட=
சி�கலி1 இ
5� த��வத)காக. ஆனா1 “ெக�ைல&” “உயி
ட& உ�ளா. பிரபாகர&”

எ&, ெப&னா� ெப�ய எ?�தி1 ேபா�ட� ம�!மி1லாம1 க�!ைரயி& �Cவி1
“இ=ெசLதி ஆயிர� மட�< ந�பக�த&ைம வாL5த� எ&பைத வாசக.களிட�
உ,தி8ட& ெத�வி��� ெகா�கிேறா�.”
எ&,� <றி�பிட�ப�!�ள�தா& J�த ேமாசC8� ப=ைச அேயா�கிய� தன�மா<�.
இ� ெபா�ம�கைள ஏமா),� கி�மின1 <)ற�தா&. ஆனா1 இ5தியாவி1 இத)கான
நடவC�ைகைய யா
� எ!�க� ேபாவதி1ைல எ&ப� ெத�5த விைடய�தாேன!

<ணாள&

33.

Jeyabalan T on May 22, 2009 7:51 am34.
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வி!தைல� �லிக� சரணைட5தா1 அவ.கைள அைழ��= ெச1வத)< ெசTசி:ைவ=
ச�க� ம),� ச.வேதச நா!க� வ
� எ&ற ந�பி�ைக ெகா!�க�ப�! இ
�கி&ற�.

ெசTசி:ைவ= ச�க�தின. வி!தைல� �லிக� சரணைடய� தயாராக இ
�<�
ெசLதிைய ெத�ய�ப!�தியைத பாலித ேகாக&ன உ,தி�ப!�தி உ�ளா.. அ�ேபா�
�லிகைள ெவ�ைள� ெகாC ஏ5தியவா, ெம�வாக வ
மா, ெம�வாக இராRவ�ைத
ேநா�கி வ
மா, பணி�ததாக$� அவ. <றி�பி�! உ�ளா.. இ�வைர அவ.
ெத�வி�த� ஏைனய தகவ1க;ட& ெபா
5�கிற�.

ஆனா1 ெவ�ைள� ெகாC8ட& வ5தவ.கைள �லிகேள J�டதாக$� ேகாக&ன
ெத�வி�� இ
�கிறா.. இ� உ ைம�< �ற�பான�. ஏெனனி1 தா�க� சரணைடய�
தயா. எ&, �Cெவ!�த பி& அவ.க� J�! இ
�பத)கான வாL�� மிக� <ைற$.

ஆனா1 ேச�ர\பனி& P)றி1 உ ைம8�ள� எ&பைத ேவ, சில தகவ1
�ல�களி1 இ
5�� உ,தி�ப!�த� PCயதாL இ
5த�.

இ�< �லிக;ட& இ,தியாக� ெதாட.�கைள ைவ�தி
5த எ�� ெசா1ெஹL�
விஜLந�பியா. ெச1வராஜா ப�மநாத& மிக ��கியமானவ.க�. விஜL ந�பியா. ஐ நா
பிரதிநிதி ம�!ம1ல ந�பியா. இ5தியாவி& ெவளிநா�! ெசய1பா!க;ட&
ெதாட.�ப�!�ள அேதேநர� பய�கரவாத நடவC�ைகக� ெதாட.பாக க காணி�<�
ஒ
 அதிகா�.

�லிக;�< ஏேதா ஒ
 உ,திெமாழி வழ�க�ப�! இ
5த�. ந7�1 ��கி மரண�ைத=
ச5தி�க இ
5தவ.க;�< அ5த உ,திெமாழி உயிைர� கா�பா),� மர�க�ைடயாக
அைம5த�� அவ.க� அதைன� ப)றி� பிC�ததி:� விய�பி1ைல.

பல நா�களாக ஒ
 சி, நில�பர�பி)<� J)றி வைள�க�ப�ட நிைலயி1 இ
5தவ.க�
இ,திநா�களி1 ந7. உண$ நி�திைர இ&றி8� இ
5தி
�கிறா.க�. இ5த= Dழ1
மிக$� ெந
�கCயான� எ&பைத நா� உணர ேவ !�. �C$கைள எ!�<� தகைம
அவ.களிட� இ
�கவி1ைல. ம)ைறயவ.க� எ!�<� �C$க;�< க�ட�பட
ேவ C இ
5த�.

ஒரள$ உயி�ழ��கைள ம�!�ப!�தி அவ.கைள �C$�< ெகா ! வர ‘ந�ப ைவ��
க?�த,�<�’ த5திர�ைதேய இ�< பாவி�� உ�ளன..

த ெஜயபால&.

Mohan on May 22, 2009 8:07 am

ந ப.கேள,

ந�கீரனி& �ைக�பட� <றி�� ஏேதா பிஎ=C ப_�ைச�காக ஆL$�க�!ைர எ?�வ�
ேபால ஆ�ஆ;�< ஆL$ ெசL�ெகா C
�கி&ற7.கேள?

ந�கீர& தன� க�!ைரயி1 எ5த இட�திலாவ� உயி.த�பிய பிரபாகர& Cவி பா.���
ெகா C
�பைத அ�ைட�பட�தி1 கா கி&ற7.க� எ&, எ?தியி
5தா1 ந7�க�
இSவா, விம.சி�ப� ெபா
�தமான�. அவ. தன� க)பைன� கைத�< உயி.ெகா!�க
�ய&றி
�கிறா.. அத)காக அவ. ஒ
 சி�ெபாலி�காக ஒ
 பட�ைத தயா. ெசL�
ெவளியி�C
�கிறா.. அவர� இ5த� க)பைன�கைதயி& ேநா�கேம அ5த வார
ந�கீரைன வி),� த7.�ப�தா&. நா� அறி5தவைரயி1 இ5த இத� ஒSெவா

கைடக;�<� வழ�கமாக� ெகா!�க�ப!வைத விட இ
 மட�< பிரதிக�
வி)பைன�காக ெகா!�க�ப�C
�கி&ற�. அ�பCயி
5�� பிhதிக�
வி),�த7.5�வி�டன எ&றா1 அவர� ேநா�க� 100 வ 7த� நிைறேவறிவி�ட�. அத)<
�ைண��5த� இ5த அ�ைட�பட�தா&. அத)காக ந7�க� ஏ& இ�பCெய1லா� உ�க�
ேநர�ைத வ 7ணC�கி&ற7.க� எ&, ெத�யவி1ைல.
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பைடயின�டமி
5� த�பி <றி�பாக த& மகைன இழ5�, த& சக ேதாழ.க� பலைர
இழ5த பி&ன
� பிரபாரகர& ச.வசாதாரணமாக �வி பா.���ெகா C
�பா. எ&,
ந�கீர& நிைன�ததி1 Pட தவ, இ
�பதாக ெத�யவி1ைல. த&னிட� சரைண5த
ஒ
வைர சீ
ைட அணியைவ��, �க� சவர� ெசLயைவ�� அத& பி&ன. J�!�
ெகா&,வி�! <ள�கைரயி1 ேபா�!வி�! த�பிெயாட �ய)சி�தேபா� J�!�
கnh1ல�ப�டா. எ&, சிறில�கா �ணிகி&றேபா�, ந�கீர& இ�பC ேயாசி�ததி1 எ5த�
தவ,� இ1ைல. பிரபாகரனி& �க�தி)< தாCைய ைவ�பேதா அ1ல� மீைசைய
ைவ�பேதா ந�கீரW�< ஒ&,� ெப�ய ேவைலயி1ைல. அ�பC= ெசLதி
5தா1
அவர� வியாபார�தி1 சி&ன � ! வி?5தி
�<�.

karunya on May 22, 2009 8:30 am

பிரபாகர& �த1 அ�தைன தைலக;� ேபா�!� த�ள�ப�!�ள� உ ைமெய&ப�
ெத�ள� ெதளிவாகேவ ெத�கி&ற�. ஆனா1 �ல�ெபய. ம),� தமிழக �லி ஆதர$
�லிகளி& உயி.வா�$� பிர=சார� அரJ மீ� எ5தவித ேபா.� <)ற=சா�ைட8� Jம�த
�Cயாம1 உலக�ைத ெமளனிக� ஆ�கிவி�ட�.

ெமா�த�தி1 �லிகளி& பிCவாத��, தமிழக� �லி அரசிய1வாதிக� மீ� �லிக�
காடCய அளவி)கதிகமான ந�பி�ைக8�, “�ல&” ெபய.5த �லிகளின��
�லியாதரவாள.களின�� க �C�தனமான ஆதர$� அவ.கள� அள$�கதிகமான
க)பைன8ேம இ&, �லிகளி& இ,தி அ�தியாய�ைத எ?தி �C�தி
�கி&றன.

“அரச& அ&, ெகா1வா& ெதLவ� நி&, ெகா1:�”

36.

மாயா on May 22, 2009 11:02 am

தைலவ. வ 7ர மரண� அைட5� வி�டா. என �ல�� �லிக� சனி�கிழைம அ1ல�
விைரவி1 அறிவி�க ேவ Cய நிைலயி1 உ�ளதாக உ�ம�ட ேப=Jக�
நடமா!கி&றன. அத)கான �& ஒ�திைகயாக TYO இைளஞ.க;�< <,5 தகவ1க�
ப�மாற�ப�! வ
கி&றன. இ�ேபா� உண.$கேளா! நி)<� இைளஞ.கைள
க�!�ப!�த �C8மா? எ&பேத அவ.கள� த)ேபாைதய பீதி. பிரபாகரனி& மரண�ைத
யாைர� ெகா ! அறிவி�ப� எ&ப� <றி�த <ழ�ப�தி1 �ல�� �லிக�
இ
�கிறா.க�? அ� ேகபீயா1 ெத�வி�க ேவ Cவரலா�? அ1ல� ஒ
 அறி�ைகயாக�
Pட ஒ
 அைம�பி& ெபயரா1 ெபய�டாம1 வரலா�. எைதயாவ� ெசா1லி அC வா�க
�ல�� �லிக� தயா�1ைலயா�. I ட�ப�!�ளவ.க� வ&�ைறகளி1 இற�க�
PCய சா�திய� P,க� உ !. அ!�� இனி ஆ8த� ேபாரா�ட� ச� வரா�. அரசிய1
ேபாரா�ட�தி1 இற�க �ல�� �லிக� ஆேலாசி�� வ
கிறா.களா�.

இ� ெதாட.5�� மீதமாக உ�ள ம�கைள அழி�பத)ேக வழி வ<�<�. இல�ைக அரJ
�ல�தி1 ேநா�டமிட தன� வி?�கைள அகல வி����ள�. ஏ)கனேவ அ�
ஆர�பி�க�ப�ேட இ
5த�.

இல�ைக அரசியலி1 இனி P�டணிைய8� �லிக;�< ஆதரவான
அரசிய1வாதிகைள8� இ1லாம1 ெசL�, �திய தைல�ைறெயா&ைற
அறி�க�ப!�த$�, தமிழ. ப<திகளி1 கல5� ம�கைள வாழ�PCய வித�திேலேய
�ணரைம�� ேவைலக� நைடெபற உ�ளன.

அ� இனி தனி� தமிழ. ப<தியாக இ
�கா�. இல�ைகயி& ஒ
 ப<தியாகேவ இ
�<�.
இராRவ� அ�ப<தியி& ��கிய பா�கா�� நிைலகளாக ஆ�க�ப!�.

37.

BC on May 22, 2009 11:34 am

//�லிக;�< ஏேதா ஒ
 உ,திெமாழி வழ�க�ப�! இ
5த�. ந7�1 ��கி மரண�ைத=
ச5தி�க இ
5தவ.க;�< அ5த உ,திெமாழி உயிைர� கா�பா),� மர�க�ைடயாக

38.
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அைம5த�� அவ.க� அதைன� ப)றி� பிC�ததி:� விய�பி1ைல.//

�&� இராRவ�தின. �லிகைள ைக� ெசLய �ய&ற ேபா� அவ.கைள த)ெகாைல
ெசLய ைவ�� சாகC�தவ.க� தா�க� ம�!� உயிைர� கா�பா)ற ெப
� �ய)=சி
ெசLதி
�கிறா.க�. எSவள$ ெகா!ரமான �லி தைலைம!! இ�ேபா தா& இவ.களா1
ெகா1ல�ப�டவ.களி& ஆ�மா சா5தி அைட5தி
�<�.

Thaksan on May 22, 2009 7:26 pm

“�ேராகிெய&,(அ1பிர� �ைரய�பா) அ&ெறா
நா� த7.�த ெவC…… Jட=
ெசா&னவைன(அமி. அ ணா)……பா.�தவைன(மா), க
��
ெகா டவைர)……J�மா இ
5தவைன(அ�பாவி
ெபா�ம�கைள)……J�டவைன8�(பிரபாகரைன) J�ட�. ஆ8த�கைள� கைள5�
இனிெயா
 விதி ெசLேவா�. அ� எ&ன விதிெய&பைத அைனவ
� த7.மானி�ேபா�.
ந&றி.

39.

rohan on May 23, 2009 1:00 am

ேவC�ைகயாக இ
�கிற�!

ஒ
 �ைரய�பாைவ J�ட ச�பவ� இ�தைன ேபைர= J�ட� எ&றா1 ஒ&றி:�
ஈ!படா� அ�பாவியாக அ&றா�� காL=சிகளா� இ
5த தமிழ.கைள� �ைட�ெதறி5த
மகி5த P�ட�, ஆத��த இ5தியா, ைக த�C அ�கீக��த மா),� க
�� ந ப.க�,

பா.�தி
5த எ& ேபா&ற வ:வ)ேறா. எ1ேலா
�<� எ&ன த டைன?

40.

ஞாேன5திர& ேதவரTச& on May 23, 2009 2:47 am

தமி� ேதசிய P�தைம�� , தைலவ�& உடைல ெபா,�ேப), ச�யான �ைறயி1
இ,தி நிக�$கைள நட�தி இ
�கலா�. அவ.க� Pட ஆயிர� கண�கி1 தமிழ. வ5�
…………………. தைலவைர அநாைத மாதி� அ�ேபா எ&, ைக வி�!வி�டா.க�.

ப�க�தி1 ஒ
வ. Pட இ1லாம1 தனிேய தைலவ�& உட1 எ�5� சா�பலாகிவி�ட�
தைலவ. மீ !� உயி.�� வ5� தமி� ேதசிய P�தைம�பி& <டைல உ
$வா.
ந���க� நாைள தமி� ஈழ� பிற�<�.

41.

santhanam on May 23, 2009 6:49 am

இ5த பி&ேனா�ட�தி1 இ5தியா ஒ
 ப�காளி Jமா. ��ப� வ
ட ஆ8தேபார�ட�தி1
24வ
ட�க� இ5தியா$� இல�ைகஅரJட& தா& ேபாரCேனா� எ�ப ச.வேதச� எ&,
ெசா1லிெகா ! உலக� J)றிெகா ! வ5ேதா� அ&, எ�க� மீ� ச.வேதச�
ஓ
த7.�கமான �C$�< வ5த� இவ.கைள இராRவ_தியி1 ேதா)பC�ப� எ&ற
�Cைவ 20041 எ!���ளதாக நா& அறி5ேத&

42.

பா.�திப& on May 23, 2009 8:27 am

//ஒ
 �ைரய�பாைவ J�ட ச�பவ� இ�தைன ேபைர= J�ட� எ&றா1 - rohan //

�ைரய�பாவி& ேபா�!�த�ள�ப�டவ.க� ப�Cய:� ேச.5� தா& இ&, �லிக;�<
இ,தி8ைர எ?தி8�ளன. உ�க� ேக�விைய� பா.�தா1 “<)றவாளி�< <)ற�
ெசLதத)காக I�< த டைன வழ�க�ப�!�ள� எ&றா1, அ5த த டைனைய
வழ�கிய ந7திபதி�< எ&ன த டைன”?? எ&ப� ேபா1 உ�ள�. அத)காக நா&
மகி5தைவ ந7திபதியா�க வரவி1ைல. உ�க� ேக�வி�கான உதாரண�ைத� தா&
Pறிேன&.

43.

Ahilan on May 23, 2009 8:50 pm44.
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திகதி ம),� ேநர�கைள� <றி�பி!�ெபா?� இல�ைக ேநர�� ெவளிநா�!
ேநர�க;� ேவ, ேவ, எ&பைத8� கவனி�கேவ !� ேபா1 இ
�கிற�.

ஏென&றா1 அைனவ
� P,� ‘ேநர கால விபர�க�’ <ழ�பமாL இ
�கிற�.

damilan on May 24, 2009 7:01 am

பிரபாகர& உயி
ட& பிC�த பி&ேப J�!� ெகா1ல�ப�!�ளா.. தானாக த)ெகாைல
ெசLதி
5தா1 அவ�& உட:� கிைட�கா� அழி�தி
�பா.. சரணைடவத)கான
காரண�களாக கா�ட�PCயைவ.

1. �லிக�வி!வி�த பைடவ 7ர.க� ப)றிய கைதையேய காணவி1ைல.

2. தா� அழி5தா1 தம� இய�க� அழி5தவி!� ஆக இய�க�ைத� கா�பா)ற ேவ, வழி
சரணைடவேத
3. தம� <!�ப அ�க�தவ.களி& நிைல

4. கா�பா),வதாக ேக.பியா1 வழ�க�ப�ட உ,திெமாழி. இ� இ5தியா அ1ல�
ேநா.ேவ இல�ைக சமாதான= ெசயலக� ேபா&றவ)றா1 வழ�க�ப�C
�கலா�.

5. இல�ைக அரசி& �&W�<� பி&னான �ர பாடான தகவ1க� பிரபாகர&
ெகா1ல�ப�டதாக 17 � திகதி ஞாயி),�கிழைம இல�ைக அரச ெதாைல�கா�சியி1
அறிவி�க�ப�டேபா��.உ�திேயாக F.வமாக அரசா1 அறிவி�கபடவி1ைல. 19�
திகதிேய உட1 க !பிC�க�ப�டதாக ராRவ�தளபதியா1 அறிவி�க�ப�ட�.

இைட�ப�ட நாளி1 எ&ன நட5த�.

6. 20� திகதிேய Dைசயி& உடல கா�ட�ப�ட�. அதாவ� அ&ைறய தினேம அவ.
ெகா1ல�ப�!�ளா..

7. ெபா�ட�மானி& உட1 இ�வைர கா�ட�படவி1ைல. அவைர தகவ1க�
எ!�பத)காக ராRவ� ைவ�தி
�<ம.

8. அ�பாைறயி:� தி
ேகாணமைலயி:� ச ைடயி& ேபா� ெகா1ல�ப�டதாக
கா�ட�ப!� சடல�க� சரணைட5தவ.கைள பிC�� <றி�பி�ட இட�களி1 ைவ���
ெகா ,வி�! <றி�த இட�களி1 உ�ள ஏைனய �லிகைள8� அழி��வி�டதாக அரJ
கா�!�. இனி இ� ேபா&ற ெசLதி ஏைனய இட�களி1 இ
5�� வ
�.

9.ேக.பியா1 ஆ8த�க;�< ஓL$ அளி�பதான அறிவி��� பாலித ேஹகனவா1
ெவ�ைள� ெகாCைய ெம�வாக அைச��� ெகா ! வ
மா, ெசா1ல�ப�ட��
�லிக� சரணைடவத)< தயா. எ&பைத8� அரJ அைத ஏ)பத)< தயா. எ&ப��
Dசகமான வா.�ைதகளி1 ெசா1ல�ப�டைவ.

10. இ,தியாக ராRவேம யாரா1 பிரபாகர& J�!�ெகா1ல�ப�டா. எ&பைத தம�
Cப&4.எ1.ேக.யி1 ெதளிவாக� <றி�பி�!�ள�. 53 வ� பைடயணியி& தைலவ.
கம1 <ணர�ணவா1 �லிகளி& தைலவ. Jட�ப�டதா அவர� �ைக�பட�ைத�
ேபா�!ெசLதி ெவளியிட�ப�!�ளத.
Major General Kamal Gunarathne , Commander of the 53 Division that killed the LTTE leader.

he tried to escape betraying his most loyal followers before a soldier shot him down. We are not going to comment on

how he died….. Simply, he was the best of the cowards.

45.

kanapathi on May 24, 2009 4:48 pm

ேக;�க� பிேரம=ச5திரைன
ேக;�க� ெச1வ� அைட�கலநாதைன
ேக;�க� ச�ப5தைன
ேக;�க� சிவாஜிலி�க�ைத
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