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தமிழ�ழ வி�தைல� �லிகளி� தைலவ! ேவ பிரபாகர�
$�%ப�தின
% உயி(ழ)� உ�ளன!! - எ+ ப�மநாத� த
வி �
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தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. ேவ பிரபாகரனி& ��த மக&
சா.�4 அ&ரனி மக� �வாரகா இ
வ
� ெகா1ல�ப�டைத தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி&
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ச.வேதச இைண�பாள. ெச1வராஜா ப�மநாத& உ,தி�ப!�தி உ�ளா..

ேவ பிரபாகரனி& மைனவி மதிவதனி அவ.க;ைடய இைளய மக& பால=ச5திர& ப)றிய
ெசLதிகைள உ,தி�ப!�த �Cயவி1ைலெயன ெச1வராஜா ப�மநாத& ெத�வி��
உ�ளா..

 தமிழ�ழ வி�தைல� �லிகளி� தைலவ(� $�%ப�தின! அைனவ
% உயி(ழ)�
உ�ளன!!!!

தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ�& <!�ப�தின. அைனவ
� உயி�ழ5� உ�ளன..

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�.

« அழகி�, தயாநிதி, ராஜா$�< ேகபின� - C.ஆ.. பா: �ைண சபாநாயக.? | Home | ”எம�
தைலவ. எம� இன�தி& ேதசிய� தைலவ. எம� இன�தி& மகா�
ச. வ 7ரமரண�
அைட5�வி�டா.!” எ4 ப�மநாத& த.வி.� »
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45 Comments so far

DEMOCRACY on May 20, 2009 6:13 pm

கட5த ஆ, மாத�களாக,மாவிலா, அைணைய �Cயதிலி
5�,மிக
ேகவலமான,��டா�தனமான நக.$கைள வி!தைல� �லிக� ெசL��ளன.. த�க�
<!�ப�தி1 வி!தைல� �லி உ,�பின.கைள� ெகா டவ.க;�< ெத�8�, இRவள$
அ�பாவி பி�ைளகளி& உயி.கைள� வ:�க�டாயமாக பலியி�ட பிரபாகரனி&
<!�ப�தி)< இ�தைகய அவமானகரமான நி.�ல� ேதைவதானா எ&,?. ஆனா1,

இRவள$ கி�மினலாக, ஒ
 இய5திர கதியி1 பலிெய!�த ஒ
வ&, இ�பC ஜா�பா�
ஜா�ேகா(�னித� ேபா. இ1லாத)இராSவ�திட�, மா�C�ெகா ! பலியாக
மா�டா.க�. இ5த “ஆ�பேரஷ& பீ�க&” நட5த வித�, ஒ
”நி,வனமா�கிய
அ�டவைண8ட&” நைடெப), �C5��ள�. பிரபாகரைன J)றி இ
5தவ.க�

1.
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“பிரபாகரேன ேவ டா�” எ&, அCவயி)றிலி
5� எ?5த கச�� .வினா1 ம�!ேம
இ�தைகய ஒ?�<�ைற சா�திய�. இத& �ல� ஏதாவ� இலாப� அைடவைத விட,
“இ5த ச�ைக” ஆர�ப�திேலேய, “ஊதி ெக!�தி
�க ேவ டா�”.

பா.�திப& on May 20, 2009 6:33 pm

ெஜயபால&, ந7�க� எ5த அC�பைடயி1 ஒ)ைற வ�யி1 இதைன� த5��ள 7.க�
எ&ப� ��யவி1ைல. இ�பC வத5தியாக� பல. பல ஊடக�களி:� எ?தி8�ளன..
ஆனா1 இ&,வைர இல�ைக அரேசா இல�ைக இராSவேமா இதைன உ,தி
ெசLயவி1ைல. அ��ட& இ&ைறய பிபிசி ெசLதியி1 இதைன�ப)றி இராSவ�
ேப=சாள�ட�� ேக�ட ேபா�� இ� வத5திெய&,� பிரபபாகரT� மகT�
ெகா1ல�ப�டைதேய உ,தி ெசLதா.. எனேவ உ,தியான தகவ1 எ�$� த�களி)<�
கிைட�தி
5தா1 அதைன� ெதளிவா�<�க�. அதைன= ெசLயாம1 ஊக ஊடகமாக
ேதச�ெந)ைற8� மா)றிவிடாத7.க�

2.

KUNALAN on May 20, 2009 6:54 pm

//இ&, (May 20)J�!�ெகா1ல�ப�! உ�ளதாக� ெத�ய வ
கிற�.//

//ந5தி� கட1 அ
ேக பிரபாகரன� உட:�< அ
ேக இவ.கள� உட1க� மீ�க�ப�!
உ�ள�.//

இ�பCெயா
 ேவC�ைகயான ெசLதிைய இ�ேபா�தா& �த1�ைறயாக�
பC�கிேறா�. பிரபாகரT� இ&, 20� திகதிதா& Jட�ப�டாரா ெஜயபால&? எ?திய
ெசLதிைய மீ !� பC�� ச� பா.�பதி1ைலயா ந7�க�?

<ணாள&

3.

lio on May 20, 2009 6:57 pm

வி!தைல� �லிகளி& அரசிய1�ைற� ெபா,�பாள. நேடசனி& மைனவி8� சிறில�கா
பைடயினரா1 J�!�ெகாைல

4.

Akaran on May 20, 2009 7:15 pm

�&� உ�கைள� ேபா&றவ.க� தா& ெபாLயான தகவ1கைள பர�பி வ5த7.க�
பிரபாகர& <!�ப� ெவளி நா�C1 ச5ேதாசமாக வா�கிறா.க� எ&,, இ�ெபா?�
உ�க;�< ச5ேதாச� தாேன. இனி ந7�க;� உ�கைள� ேபா&ற �லி எதி.�பாள.க;�
தா& தமி� ம�கைள கா�பா)ற ேவ !�.

5.

john on May 20, 2009 7:38 pm

இ� ெகா!ைம.

6.

Sethurupan on May 20, 2009 7:48 pm

“ஆ�பேரஷ& பீ�க&” அ�பலப!�தியதா1 என�< வ5த சி�க1 கனவி:� நிைன�க
�Cயா�. த)ேபா�� ச�ட சி�கலி1 மா�C8�ேள&.

7.

பா.�திப& on May 20, 2009 8:25 pm

ேச�
அ�ப இனி இல�ைக இராSவ� இ5திய இராSவ��ட& ைகேகா.�� ேநா.ேவ வர�
ேபா<ேதா?? அ�ப இ�ப இ��< எ&ன ெபய. ைவ=சி
�கின�?? “ஆ�பேரஷ& ேச�
பீ�க&” எ ேடா??

8.

muthu on May 20, 2009 8:41 pm9.

ேதச� | ேதச� http://thesamnet.co.uk/?p=11813

6 of 17 10/05/2010 09:22

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



இைத�தா& ெரேலா <!�ப�க;�< �லி ெசLத�. இ�ப அைதேய அரJ ெசL8�. அரJ�
�லி8� ஒ !தா&. இ5த� ெகாைலகைள நா& வ&ைமயாக� க C�கிேற&.

பிரபாவி& மைனவி8� ம)ற பி�ைளக;� நேடசனி& மைனவி8� ெசLத
<)றெம&ன??

Sethurupan on May 20, 2009 8:44 pm

பா.�திப& ஏ& எ&மீ� ேகாப�.

இைத நா& அ�பலப!�திய� உ ைம. அ� நட5த� 2004 இ,தி காலப<தி.

தி�ட� இைண�தைலைம நா!களிட� ஒ
 தர�பா1 ெகா!�கப�ட�.

விடய� அ�பலப!�தியதா1 என�< ேவ, ப�க�தா1 ஆ�� அC�தன..

இ� ெதாட.பாக ேதச� எ&Tட& ெதாட.� ெகா ! விள�க� ெக�ட�� அத)< பதி1
ெசா1ல ம,�ைத8� மி<தி விடய�ைத8� ேதச� இைணய�திடேம வி�!வி!கிேற&.

10.

thevi on May 20, 2009 9:44 pm

“ஆ�பேரஷ& பீ�க&” அ�பலப!�தியதா1 என�< வ5த சி�க1 கனவி:� நிைன�க
�Cயா�. த)ேபா�� ச�ட சி�கலி1 மா�C8�ேள&.”

தைல ேபான�� ெம�ள கிள��கிறா.க�. தமி� ம�கே; கவன�!

11.

accu on May 20, 2009 9:46 pm

ெஜயபால& தய$ெசL� ஊக=ெசLதிகைள பிரJ��காத7.க�.ந&றி.

12.

KUNALAN on May 20, 2009 10:04 pm

இ&,(20) ேம:� 7 �லிகளி& உட1க� அைடயாள� காண�ப�டதாக அரJ ெசா1கிற�.

பி�ேகCய. Dைச – கட)�லிகளி& சிற���தளபதி

ெல�Cன& ேகண1. ெவ)றி�-சிேர4ட உள$� பி�$� தளபதி

ெல�Cன& ேகண1. றா� <மா. உள$� பி�$� தைலவ.

ெல�Cன& ேகண1. மணிேமகலா(ேகாமலி) –ெப  உள$�ப�$� தைலவ.

ெல�Cன& ேகண1. அ ணா��ைர - அரசிய1 �ைற ெபா,�பாள.(ம�ட�கள��)

ெல�Cன& ேகண1.விேனாத& –சிேர4ட உள$�பி�$� தைலவ.

ேகண1. ற�க& – சிேர4ட கட)�லி� தைலவ.

<ணாள&

13.

Jeyabalan T on May 21, 2009 1:11 am

ஒRெவா
 ஊடகவியலாளைன8� ேபா1 நா& எ?�கி&ற த
கி&ற ெசLதி
உ ைமயாக இ
�க ேவ !� எ&பேத என� வி
�ப��. ஆனா1 இ=ெசLதி
ஊகமாக$� ெபாLயாக$� இ
�க ேவ !ெமன வி
��கிேற&.

த ெஜயபால&.

14.

Gnanendran Thevaranjan on May 21, 2009 1:27 am15.

ேதச� | ேதச� http://thesamnet.co.uk/?p=11813

7 of 17 10/05/2010 09:22

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



அதி.=சி தகவல
சா.ல4 அ5ேதானி எ&, அரசா�க� அைடயாள� கா�Cய உடலி& DNA 8� பிரபாகர&
எ&, அCயாள� காண�ப�ட உடலி& DNA8� வி�தியாச� எ&, ம
��வ
ஆLவாள.க� P,கிறா.க�. கி�!வி& பைழய பட�ைத தி
<தாள� �ல� மா)றி
இராSவ� சா.ல4 அ5ேதானி எ&, ெவளியி�C
�கிறா.க� இைத ந�ப
ேவ டா�தைலவ. இ
�கிறா. -ந���க� நாைள தமிழ7ழ� பிற�<�

Thirumalai Vasan on May 21, 2009 5:44 am

பிரபாகர& ெகாைல ெசLய�ப�டாேரா இ1ைலேயா �லி எதி.�பாள.களி& ஆ�மனதி&
ஆத�க�க�-ெஜயபால& ேபா&றவ.களா1 ெசLதிகளா�க�ப!கி&றன எ&ேற
க
�கி&ேற&. இ&, பிரபாகரைன=J)றி8� அவர� மரண�ைத= J)றி8�
பி&ன�ப�!�ள கைதக;�> அவ. உயிேரா! நலமாக தன� மரண�கா�சிகைளேய
பிளா4மா Uவியி1 பா.���ெகா C
�ப� ேபா&ற தமிழக�� ந�கீர&
க�!ைரக;�> ப1ேவ, இட�களி:� Dழலி:� கிைட�க�ெப)ற அவரத உட1க�
ப)றிய ெசLதிக;�> ஏ& த)ெபா?� அரசா�க�தி& ஊடக� Pட� �ணியாத அள$
க)பைன�திற��ட& ெஜயபால& கிள�பிவி�!�ள மதிவதனியி& மரண��
(இ5த�கைத நேடசனி& மைனவியி& ெகாைல8ட& கிைளவி�C
�க�P!�) Pட
ஈழ�தமி�� ேபாரா�ட�தி1 கால ஓ�ட�தி1 ஓர�க�ட�ப�!வி�ட மாஜி
ேபாராளிகைள8�> அவ.களி& அTதாபிகைள8� தி
�தி�ப!��� வைகயி1
அைம5தனவாகேவ காண�ப!கி&றன.

அரசா�க� எ&ன ெசLய நிைன�தேதா அைத ெவ)றிகரமாக ந7�க� ெசLகிற7.க�
அவ.களி& சா.பாக. இ�தைகய ஆதாரம)ற ெசLதிகளா1 அ�< வ&னிநில�பர�பி1
த7விரமாக இட�ெப,� இன�ெகாைலயி& Jவ!கைள அழி�<� பணி�< ��கிய��வ�
வழ�க�ப!வ� தவி.�க�ப!கி&ற�. இ&, ஒ
 உ ைமயான ஊடகவியலாளனாக
நட5�ெகா�ள �ய)சி�பதாக இ
5தா1> எம� ம�களி& அழி$�< எதிராக நா� உலக
அர�கி1 ேம)ெகா�ள�PCய பர��ைரகைளயி�ேட கவன� ெச:�தேவ !�.
��ளிவாL�காலி1 ேசைவயா)றி இ&, அரச இய5திர�தி& இ
���கர�க;�<�
காணாம1ேபாL உ�ள ைவ�திய.கைள8�> அரசா�க அதிகா�கைள8� ப)றி உலக�
அறி5�ெகா�ள ந7�க� ஏதாவ� ெசLயலா�. அத&�ல� எதி.கால�தி1 அவ.க� ஒ

இன அழி�பி& சா�சிகளாக ச.வேதச ந7திம&ற�தி1 ேதா&றி வா�<�ல�
அளி�காதவா, ெமளனி�க=ெசLய �ய:� அரசிைன ெகாWர�தி�ட�ைத
அ�பல�ப!�தலா�. இைதவி�! கா���ண.=சிக;�<�> ேச,Fச1க;�<�
ேதச�ெந� இட�தர�Pடா�. ெபா,��ட& ெசய)படேவ !�.

16.

பா.�திப& on May 21, 2009 7:33 am

//கி�!வி& பைழய பட�ைத தி
<தாள� �ல� மா)றி இராSவ� சா.ல4 அ5ேதானி
எ&, ெவளியி�C
�கிறா.க�. - Gnanendran Thevaranjan //

ந7�க� அ!�தவ.கைள ��டா�களா�<வதிேலேய ேப�&ப� காSகி&ற7.க�. DNA

வி�தியாச� எ&, எ5த ம
��வ ஆLவாள.க� P,கிறா.க�?? அ�ேபா1 இல�ைக
அரJ சா.14 அ5ேதானியி& பட�ைத� கா�டவி1ைல, உடல�ைத� தா&
கா�C8�ள�. உ�க;�< சா.14 அ5ேதானிைய8� ெத�யவி1ைல கி�!ைவ8�
ெத�யவி1ைல. ெத�5தி
5தா1 இ�பCெயா
 �ரளிைய எ?தியி
�க மா�U.க�.

17.

Sooriasegaram, Mylvaganam on May 21, 2009 1:16 pm

ெஜயபால&, ந7�க� எ5த அC�பைடயி1 ஒ)ைற வ�யி1 இதைன� த5��ள 7.க�
எ&ப� ��யவி1ைல. இ�பC வத5தியாக� பல. பல ஊடக�களி:� எ?தி8�ளன..
ஆனா1 இ&,வைர இல�ைக அரேசா இல�ைக இராSவேமா இதைன உ,தி
ெசLயவி1ைல. அ��ட& இ&ைறய பிபிசி ெசLதியி1 இதைன�ப)றி இராSவ�

18.

ேதச� | ேதச� http://thesamnet.co.uk/?p=11813

8 of 17 10/05/2010 09:22

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ேப=சாள�ட�� ேக�ட ேபா�� இ� வத5திெய&,� பிரபபாகரT� மகT�
ெகா1ல�ப�டைதேய உ,தி ெசLதா.—-பா.�திப&
http://www.dailymirror.lk/DM_BLOG/Sections/frmNewsDetailView.aspx?ARTID=49560

The bodies of Mathvathani Erambu, identified as Prabhakaran’s wife and a girl Duvaraka and a young boy

Balachandran identified as Prabhakaran’s children were found in the vicinity of the body of LTTE leader Velupillai

Prabhakaran, according to a report today qouting the army.

Raj on May 21, 2009 1:39 pm

தி
மைல வாச& அவ.கேள! உ�க� ஆத�க� நியாயமான�தா& ஆனா1 நா�
இ�கி
5� ெசLயெவளி�கி!� எ5த கா�ய�க;� �ல&ெபய. � ணா�<களி&
ெசய)பாடாக�தா& பா.�க�ப!வ�ட& ந1மன� ெகா ட பல
�< 30 வ
டகால
பயேதாஸ� �)றாக வி!படாத ஓ. தைட8� உ�ளைத ஏ)பீ.க� தாேன?

19.

பா.�திப& on May 21, 2009 3:16 pm

Sooriasegaram, Mylvaganam, ந7�க ேந), ெஜயபால& இைண�த ெசLதி ப)றி நா& ேக�ட
ேக�வி�<, இ&, ெடLலி மிர. இைண�தத ெசLதியி& இைண�ைப� த5��ள 7.க�.

இேத ெசLதிைய ேந)ேற த)4தமி� இைணய�� இராSவ� ெத�வி�ததாக
ெவளியி�C
5த�. ஆனா1 இ5த நிமிட� வைர இல�ைக அரேசா, இல�ைக
இராSவேமா எ�$� இதைன� ப)றி= ெசா1லவி1ைல. ஆனா1 இ5த= ெசLதிைய
�தலி1 �லியாதர$ ஊடக�கேள ெவளியி�டன. சிலேவைள அTதாப�கைள ெப,�
ேநா�கமாக$� இ
�கலா�. இவ.க� ெவளியி�ட ெசLதிையேய ம)றவ.க;�
ெசLதிைய �5தி� த
� ேநா�க�தி1 ெசLதி உ ைமேயா ெபாLேயா என ஆராயாமேல
தா�� பிரJர� ெசL��ளா.க� எ&பேத என� ச5ேதக�. இதைன இ&,வைர எவ
�
ெதளிவா�கவி1ைல….

20.

Enaas on May 21, 2009 6:33 pm

Please anybody can tell me where we can read more about ‘operation peagun’? you all are talking about..

21.

ந ப& on May 21, 2009 6:50 pm

//Sethurupan on May 20, 2009 7:48 pm “ஆ�பேரஷ& பீ�க&” அ�பலப!�தியதா1 என�< வ5த
சி�க1 கனவி:� நிைன�க �Cயா�. த)ேபா�� ச�ட சி�கலி1 மா�C8�ேள&.//

ந7�க� யா. எ&பைத அைனவ
� அறிவா.க� ேச�…….. உம� நித.சன�
இைணயதள�ைத உம� இ1ைல என ம,தலி�தவ. ந7.. உம�ேக ெகாைல மிர�ட1
வி!��, ந7ேர ேபாYசி1 �கா. ெசL8� மனித. உ�ைம� தவிர ேவ, யா.. உம�< ,…..

நா& ஏ)கனேவ உ�ைம� ப)றி மகி5த$�< ேபா�!� ெகா!���ட&. வாைல J
�C�
ெகா�;�.

ஐேயா…ஐேயா…எ�ப$� ச�ட சி�க1. பிற< அைத8� எ1லா
�<� forward ப S�.
ந7�க� �ல�தி& ��கிய �லி. அ� அைனவ
� அறிவ.

22.

KUNALAN on May 21, 2009 6:50 pm

ேச� அ ணா! ெம1ல ெம1ல தைலைய ந7�C எ�ேக �ற�ப�! வி�U.க�? �லி8ட&
இ
5தா1 இனி8� ெபாைழ�� நட�காெதன சட& �C$ எ!�� வி�U.களா?
த�ப ணா! த��!! �லியி& ெபயரா1 பண� பா.�தவ.க� ஏ)கனேவ தி�ட�க� வ<��
வி�டா.க�. த�கள� க1லா� ெப�Cைய காய விட மா�டா.க�. அவசர� படாத7.க�.

கைட இ�ேபாைத�< சா�த�பட மா�டா�.

<ணாள&.

23.

Sethurupan on May 21, 2009 7:50 pm24.
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“ஆ�பேரஷ& பீ�க&”

நா& ெசா1ல வ5த விடய� “ஆ�பேரஷ& பீ�க&” எ&ற விடய�.

இ�பC ஒ
 தி�ட� இ
5த� ஆனா1 அ� ெதாட.பாக எ5த தமி� இைணய�தி:�
வரவி1ைல ந ப& அ ணா. அத)<� அ�பா1 நா& ேம)ெகா&! அைதப)றி கைத�க
வி
�பவி1ைல.

ேதச�ெந�!�< அ� ெதாட.பாக வி�வாக ெத�8�.

அைத அ�பலப!�திென& ஆனா1 எ5த தமி� இைனய�� நா& அ5த தகவைல
ேபாடவி1ைல.

03 ச5த.ப�க� இ,தி 50 நா�க;�<� தர�ப!� அைத பய&ப!�த தவறினா1 தைல
ெகாLயப!� எ&, ெசா&ேன& இ5த தைல ெகாL8� தி�ட�ைத உ�யவ.க;�<
கா�C8� ஒ
வர� ந�பவி1ைல.

ஆனா1 நா& ெசா&ன அ5த 40 நா�க;�<� ெசா&ன திகதிகளி1 அைவ நட5�
�C5தவி�ட�.

இ5த தி�ட�ைத நா& அ�பலப!�தியத)< சா�சி ெகா?�பி1 உ�ள வி�தியாதர&
உ�படபல..

எ�� ெசா1ைகைம பாலித ேகாக&ன ஆகிேயா
�< ெத�யாமேல ஒ
 ச�தி
ெதாட.பாடைல ஒ�!�ேக�! எ&க$&ட. �ைற பய&ப!�தி தா�<த1
நடா�தி8�ளா.க� எ&பைத ச), சி5தி�தா1 இ5த விசி�திரமான ைப பா4 ஒ�பேரச&
எ�பC நைடெப)ற� எ&, ஊகி�க �C8�.

பா.�திப& on May 21, 2009 8:31 pm

ேச�,

ந7. ெசா1வ� உ ைமேயா ெபாLேயா எ&பதி1 எவ
�<� இ�< அ�கைறயி1ைல.

எ1லா� இல�ைக அரJ தி�டமி�டபC நடா�தி �C�� வி�ட�. அ�பCயி
�க அ5த
விடய� ப)றி எத)காக இ�ேக ெத�வி�க வி
��கி&ற7.?? ெவ,� Jயத�ப�ட� தா&
ேநா�க� எ&றா1 அைத உம� ெசா5த இைணய�தள�திேலேய ெசLயலாேம??

25.

Jeyabalan T on May 21, 2009 8:44 pm

இ=ெசLதியி& ந�பக� த&ைம ப)றி சில ேக�விக� எ?�ப�ப�! உ�ள�. சில
ச5ேதக�க� தவி.�க �Cயாத�. 8�த�தி1 �தலி1 சாகC�க�ப!வ� உ ைம
எ&பா.க�. அ�பC இ
�<� ேபா� ெகா1ல�ப�டவ.க� ப)றிய உ ைமைய அறி5�
ெகா�வ� அRவள$ இல<வானத1ல எ&ப�� யதா.�தமான�. 8�த பிரேதச�தி)<�
Jயாத7னமாக யா
� அTமதி�க�ப!வதி1ைல. �லிக;� ஒ
 இ
���திைரயி�!
இரகசியமாக இய�<� அைம��. இ5நிைலயி1 தகவ1க;�< �&றா� தர�பிட� த�கி
இ
�ப� தவி.�க �Cயாத�.

இ=ெசLதியி& �ல� இ5திய �லனாL$ வ�டார�கேள. ேம:� அைம=ச.
விநாயக�.�தி �ரளிதர& மதிவதனி பிரபாகரன�� பி�ைளகளின�� மரண�தி)<
தன� அTதாப�கைள� ெத�வி�� உ�ளா.. அவைர� தன� சேகாத� எ&,
<றி�பி�!�ள அவ. இ5த மரண� அநியாயமான� எ&,� ெத�வி�� உ�ளா..
இ=ெசLதி இ5தியா 
ேடயி:� ெவளியாகி இ
5த�.

இ5த 8�ததி& பி&னணி இ5தியா எ&பதி1 என�< எRவித ஐய�பா!� இ1ைல. அ5த
வைகயி1 இ5திய �லனாL$ வ�டார�களி& தகவ1க� ��கியமானைவ. அைவ8�

26.
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ச�பா.�க�பட ேவ !�. ேம:� இ=ெசLதிைய இல�ைக அரJ உ�திேயாகF.வமாக
ம,�கவி1ைல.

ந ப. தி
மைலவாசனி& ‘ஆ� மன’ ெவளி�பா!க� இ&, �ல�ெபய.5��ள
ப1லாயிர� கண�கான தமிழ.களி& ெவளி�பாடாக உ�ள�. எம� வி
�ப�க� எ&ப�
ேவ, உ ைம ேவ,. உ ைமைய �ைள த.�கி�� ஏ),�ெகா�;�. ஆனா1 மன�
தன� வி
�ப�தி)< மாறான உ ைமைய அRவள$ இல<வி1 ஏ),�ெகா�ளா�.

கால� தா& மனைத� ப�<வ�ப!�தி உ ைமைய ஏ),�ெகா�ள ைவ�<�. ஆனா1
அ� ‘[ ேல)’ ஆகிவி!�.

�லிகைள8� தமி� ம�களி& அரசிய1 த7.ைவ8� ஜனவ� அளவி1 கிளிெநா=சி வ 7�5த
ைக8ட& கா�பா)றி இ
�கலா�. அதைன சிவாஜிலி�க� ேபா&றவ.கேள
அறி5தி
5தன.. ஆ8த�கைள ச.வேதச ச�க�திட� ஒ�பைட�பத& �ல� ஒ

�Cைவ� ெகா !வரலா� எ&, Pறியி
5தா.. ஆனா1 அதைன அவ. ஐபிசியி1
ேநய.க;�<= ெசா&னா1 அ&, அவைர �ேராகி எ&றி
�பா.க�. அதனா1 அவ.
அதைன= ெசLயவி1ைல. ஏெனனி1 �லியாதர$ தமிழ.க� உ ைமைய
ஏ),�ெகா�வத)< அவ.கள� மன� ப�<வ�படவி1ைல. அவ.க� க)பைனயி:�
சாகச�களி:� தா& நா�கைள� கட�தின..

�லிகளி& ஒRெவா
 ேபாராளி8� ெகா1ல�ப�ட ேபா� அவ.க;�< ெக�ரவ�
வழ�க�ப�ட�. இ&, எ�திைன \, ெபாராளிக� ெகா1ல�ப�! வி�டன.. ஆனா1
அவ.க� யா. எவ. எ&ப� ப)றிேய அறியாதவ.களாக அவ.கள� <!�ப�க� தவி�க
விட�ப�! உ�ளன.

தி
மைலவாச& ேபா&றவ.க� யதா.�த�ைத உணர ேவ !�. ெவ,�
ந�பி�ைகக;� வி�ப�க;� ஒேர நா� Jனாமியி1 அC��= ெச1ல�ப�!வி�ட�
எ&பைத ந7�க� ஏ),�ெகா�ள� தயாராக ேவ !�.

த ெஜயபால&.

thevi on May 21, 2009 8:57 pm

“03 ச5த.ப�க� இ,தி 50 நா�க;�<� தர�ப!� அைத பய&ப!�த தவறினா1 தைல
ெகாLயப!� எ&, ெசா&ேன& இ5த தைல ெகாL8� தி�ட�ைத உ�யவ.க;�<
கா�C8� ஒ
வர� ந�பவி1ைல”

ஓ! ந7. �லி�< ேவைல ெசL�தா& உ�ள 7.. தமிழ.களி& அதி4ட� தா& உ�யவ.க�
அைத ந�பாத�.

27.

Sethurupan on May 21, 2009 10:02 pm

ெபா�வாக அ�கைற உ�ள அைனவ
�<�.

ஒ
 தகவைல ேதC எ!�� அைத ஒ
 ஊடக�தி& ஊடாக அ�பலப!�தினா1 அ�
�லி�< ேவைல ெசL8� ெதாழிலா? �லி�<� ேவைல ெசLபவT�<� ஒ
 விசாரைன
தகவ1 திர�!� ெசLதி ேத!பவT�<� வி�தியாச� ெத�யாத தா�க� இைணய�தி1
க
�� எ?ததT� வள5த�ளைம வரேவ)கத�க�.

நா& Jய த�ப�ட� அC�கவி1ைல.

என� க
�� இல�ைகயி1 உ�ள ஒRெவா
 2 இல�ச� தமிழ
�< ஒ
 அரசிய1 <?
இ
�கிற�. 20 ல�ச� தமிழ
�< 45 தமி� ஆ8த <?.

“இல�ைகத7வி1 தமிழ
�< ஆ8த� ஏ5திய எ5த ஒ
 ஆ8த� <?வா:� த7.$
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கிைட�கேபாற� இ1ைல” இல�ைகயி1 ஒ
 த7.$ வ
மாக இ
5தா1 அ�
ஒ�டெமா�த தமிழனி& <
தியி1 எ?த�ப!� ஒ
 தி.வாகெவ இ
�<�.

இ , மைலயக வா�<�ைம இ1லாத தமிழைரவிட$� சி,பா&ைம ச�கமாக வட�<
கிழ�< தமிழைர மா)றிய ெப
ைம தமி� ஆ8த <?�கைள சா
�.

palli. on May 21, 2009 10:04 pm

இ5த க�!ைரைய ந��வதா அ1ல� ந�கீரைன ந��வதா?? இ
�பிT� அரJ ஏேதா
அவசரப�! வி�ேடாேமா என ஆத�க ப!வ� ஊகம1ல ெசLதி.

29.

palli. on May 21, 2009 10:13 pm

//ஒRெவா
 ஊடகவியலாளைன8� ேபா1 நா& எ?�கி&ற த
கி&ற ெசLதி
உ ைமயாக இ
�க ேவ !� எ&பேத என� வி
�ப��. ஆனா1 இ=ெசLதி
ஊகமாக$� ெபாLயாக$� இ
�க ேவ !ெமன வி
��கிேற&. த ெஜயபால&.//

உ&ைமயி1 ெஜயபால& மன� நிைற5த பாரா�!�க�. ஒ
 எதி�ைய விம.சி�ப� ேவ,
ஆனா1 அ5த எதி�ேய இற�<� ேபா� அதி1 மகி�வ� மனித ப ப1ல எதி�ைய Pட
க
�தா1 தா& ெவ1ல ேவ !ேம ஒழிய ெகாைலயா1 அ1ல எ&ப� ப1லியி&
க
�� ம�!ம1ல கன$Pட. ஆனா1 ப1லி இ�பC எ?�வ� பல
�<
ேகாமாளிதனமாக இ
�கலா�. ஒ
 ஊடகவியாள&(ெஜயபால&) இ�பC எ?திய�
ப1லி�< மகி�=சி.

30.

santhanam on May 21, 2009 11:06 pm

இ� ஆபி��காக ட�தி1 90களி1 இ�பC�தா& வி!தைலேபார�ட�கைள உலக உள$
நி,வன�களி& ஆதர$ட& வள.�க�ப�ட இய�க�க� சமாதான� ேபசி அவ.களி&
தைலவ.க� அழி�கப�டன. ஆகேவ இைவக� எ1லா� �தியவிடய� அ1ல.

31.

palli. on May 21, 2009 11:08 pm

ேச� [ப& தா�க� ெசா&னதி1 ஒ
 வ 7த� 44 ஆ8த <?�க;�<� மீத� 99வ 7த��
தம� �லி ஆ8த <?$�<� ெபா
5�ெமன
ப1லி ெசா1வ� தவறா?? இ� ப)றி ேநர� இ
�<� ேபாெத1லா� ேதச� ப�க�
வா�ேகா. விவாதி�ேபா�.

32.

பா.�திப& on May 21, 2009 11:19 pm

//�லிகைள8� தமி� ம�களி& அரசிய1 த7.ைவ8� ஜனவ� அளவி1 கிளிெநா=சி வ 7�5த
ைக8ட& கா�பா)றி இ
�கலா�. அதைன சிவாஜிலி�க� ேபா&றவ.கேள
அறி5தி
5தன.. ஆ8த�கைள ச.வேதச ச�க�திட� ஒ�பைட�பத& �ல� ஒ

�Cைவ� ெகா !வரலா� எ&, Pறியி
5தா.. ஆனா1 அதைன அவ. ஐபிசியி1
ேநய.க;�<= ெசா&னா1 அ&, அவைர �ேராகி எ&றி
�பா.க�. அதனா1 அவ.
அதைன= ெசLயவி1ைல. ஏெனனி1 �லியாதர$ தமிழ.க� உ ைமைய
ஏ),�ெகா�வத)< அவ.கள� மன� ப�<வ�படவி1ைல. அவ.க� க)பைனயி:�
சாகச�களி:� தா& நா�கைள� கட�தின..- ெஜயபால& //

சிவாஜிலி�க� ஊடக�க;�< ஏ)றவா, த& ெசLதிகைள= ெசா&னா. எ&ப�ேவ
ெபா
5��. �லியாதர$ ஊடக�க� எ1லாவ)றி:� �லிக� ெவ1:வா.க�,

தமிழ7ழ�ைத ெப,வா.க�, அ5நா� ெந
�கி வ5�வி�ட� எ&,� �ல� ெபய. ம�க�
அைனவ
� வ 7தியி1 இற�கி� ேபாரா!�க� எ&,� தி
�ப� தி
�ப ெசா1லி
வ5தவ. இவ.. உ ைமயி1 நட�க� ேபாவைத இவ. உ ைமயாகேவ அறி5தி
5தா1
த& வ 7ர வசன�கைள ெகா]ச� அட�கி வாசி�தி
�கலா�. அ��ட& இவ. Pட
இ5திய� ேத.தலி1 எ�பC8� கா�கிர4 ம ைண� கR$� எ&, �லிகைள� ேபா1
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அத7த ந�பி�ைக ெகா C
5தா.. ேத.த1 �C5த பி&T� �C$க� அறிவி�<� வைர
இைதேய தி
�ப� தி
�ப GTV ம),� த7ப� ெதாைல�கா�சியி1 மாறி மாறி ெசா1லி�
ெகா ேடயி
5தா..

X and Y on May 22, 2009 11:36 am

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?

34.

மாயா on May 22, 2009 12:18 pm

வி!தைல��லிகள� தைலவ. பிரபாகர& உ�பட 300 �லிகளி& உட1க�
�1ைல�த7வி1 �ைத�க�ப�டதாக பி�ேகCய. உதய நாணய�கார ெத�வி���ளா..
பிரபாகரைன அைடயாள� காSவத)காக DNA ஆL$ ஒ&, ெசLய�படவி1ைல
எ&,� அவ. ேம:� ெத�வி���ளா..

______

இRவள$ பல� ெபா
5திய இய�கமாக இ
5�� இ,தியி1 வி!தைல� �லிகளி&
தைலவர� உடல�ைத ச�ட^தியாக� ெப), ெகளரவி�க� Pட �லிகளா1
�Cயவி1ைல எ&ப� வ
�த�ைத8�, அவ.கள� இயலாைமைய8ேம கா�!கிற�.

அைத ஏ),� ெகா�;� மன� Pட இ1லாம1 ேபாLவி�ட� ேவதைனயான�.

அைனவ
�<� எம� க ண 7. அ]சலிக�.

35.

ந ப& on May 22, 2009 12:37 pm

LTTE leadership safe: Tiger intelligence official

[TamilNet, Friday, 22 May 2009, 09:49 GMT]

Head of International Secretariat of the Intelligence wing of the LTTE, Mr. Arivazhakan, who contacted TamilNet

Friday categorically denied the reports that the LTTE leader Mr. Velupillai Pirapharan has been killed. Mr.

Arivazhakan urged the global Tamil community not to trust the “engineered rumours,” being spread by the

Government of Sri Lanka and its military establishment.

“Our beloved leader is alive,” he said and added that the LTTE leadership will make contact with its people at a

suitable time in future. “These rumours have been set afloat to confuse the global Tamil community which has been

voicing support for the liberation of Tamil Eelam,” he further said. Mr. Arivazhakan, who verified his identity through

a senior reporter in Sri Lanka, did not reveal his location due to security reasons.

36.

rohan on May 22, 2009 3:20 pm

மாயா //வி!தைல��லிகள� தைலவ. பிரபாகர& உ�பட 300 �லிகளி& உட1க�
�1ைல�த7வி1 �ைத�க�ப�டதாக பி�ேகCய. உதய நாணய�கார ெத�வி���ளா..//

ஆனா1 உட1 எ��க� ப�டதாக அ1லவா �&ன. இவ. சர! வி�C
5தா.?

37.

மாயா on May 22, 2009 7:21 pm

// rohan on May 22, 2009 3:20 pm, ஆனா1 உட1 எ��க� ப�டதாக அ1லவா �&ன. இவ. சர!
வி�C
5தா.?//

Bodies of 300 LTTE cadres buried with Prabakaran’s

(Lanka-e-News, May 22, 2009, 6.35 PM) Army spokesman Brigadier Udaya Nanayakkara says that over 300 bodies
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of the LTTE cadres including Prabakaran’s were buried in Mullaithivu area. Most of the corpses were decomposed as

they were buried. The Army spokesman said that a DNA test was not carried out to identify the body of the LTTE

leader. Brigadier Nanayakkara further stated that legal action would be initiated in future regarding the LTTE

members now in custody.

- http://www.lankaenews.com/English/news.php?id=7722

வி!தைல� �லிகள� ச� - தவ,க� எ�வானா:� அத& தைலவ. பிரபாகர&
அவ.கள� உடல�ைத ஆக� <ைற5த� வி!தைல��லிகள� ஆசீ.வாத�ேதா!
வா�ைக நட�திய TNA யாவ� ெப), கைடசி ம�யாைதைய ெசLதி
�கலா�. இ5திய
அரசிய1வாதிகளாவ� ேக�C
�கலா�.

�Cயா� எ&, யாரா:� ெசா1ல �Cயா�. சதா� <ைச& உடல�ைத அவ.களா1
ெப), இ,தி கி�ைககைள ெசLய �C5த�. நம� இன�தி1 வாL= சவடா1 வி�ட
எவ
ேம வாL திற�காத� ஏ&?

இற5த� பிரபாகர& இ1ைல எ&றா1 , உடல�ைத ெப), அ� பிரபாகரன� இ1ைல
எ&, உலக�தி& �க�தி& கா�Cயி
�கலா�.

அ� அைன�� தமிழ.கள� கடைமயாக இ
5தி
�க ேவ !�. அவ. சாகவி1ைல
எ&, அவைர அநாைதயா�கி �ைத�க சதிகார.களாக இ
5தவ.க� எ&ைன�
ெபா,�தவைர ேதச� �ேராகிகளாகேவ க
�கிேற&.

உ�கள� Jயநல �க�க� இ�ேபா� ெத�கி&றன.

தமிழ.கள� வி!தைல�காக 30 வ
ட�க;�< ேமலாக ேபாராC ப!ெகாைல
ெசLய�ப�ட தைலவ. பிரபாகரT�<� சக ேபாராளிக;�<� எம� க ண 7.
அ]சலிக�.

Nanpi on May 24, 2009 7:12 pm

யா. இற5��ளா.? யாைர எ�ேக �ைத�ப�? இதைன� ப)றி ம�!ேம கைத���
ெகா C
�காம1 மி�சியி
�<� மனிதைரயாவ� கா�பா)ற �ய)சி�கலாேம.
அ!�தவ& �யர�ைத� ப)றி சிறிதள$� கவைல�படாம1 ேதச�ெந),� அைர�த
மாைவேய அைர��� ெகா C
�கி&றேத. ெகா�ைகைய� ெகா�ைகயாேலேய
எதி.�ேபா�. வ&�ைற த7.ைவ�தரா�.

39.

ெவ�ைளவாகன& on May 25, 2009 5:55 pm

எ1லாள&; ��டைக�Tவா1 ெவ)றி ெகா�ள�ப�டேபா� எ1லாம�கைள8�
அைழ�த மரண=சட�கிைன ��டைக�T ெசLததாக$�, எ1லாளTைடய
சமாதிைய� தா C= ெச1:� ஒRெவா
 ஆS�, ெப S� த�கள�
ெதா�பிகைள8� , பாதணிகைள8� ந7�கேவ !ெம&,� ஒ
 ெகௗரவ�திைன
ஏ)ப!�தினா.. ஆனா1 இ&, பிரபாகரTைடய மரண�தி)< இ&ைறய ��டைக�T
வழ�கினாரா? எ&ற வினாவி)கான விைட எ1ேலா
�<� ெத�5தேத! ஏெனனி1
எ1லாள& பய�கரவாதிய1ல, சகல ம�கைள8� ேநசி�த சகல ம�க;� ேநசி�த
ம&ன&.

க
ணா தைலைமயிலான ஆ8ததா�க;ட& ேப=Jவா.�ைத நடா�த வி
��வதாக$�,
அவ.க;ட& தா�� இைண5த ெசய)பட வி
��வதாக$� தி�டமி�! பிரபாகரனா1
கிழ�கி)< அT�ப�ப�ட ஆ8ததா�க� ெவ�ைள� ெகாCயிைன எ5தியவா, க
ணா
தர�பின
ட& இைணவதாக நாடகமாC ெவ
க1, கதிரெவளி ஆகிய கிராம�களி1
நிைலெகா C
5த 310 இைளஞ.கைள8�, 8வதிகைள8� 10.04.2004 5 திகதிய&, ெத

நாLக�ேபா&, ஒேர நாளி1 J�!�ெகா&றன., அவ.கைள J�!�ெகா&ற�
ம�!ம&றி அவ.களி& உட1கைள அட�க� ெசLயவிடா� நாLக�, ந�க�, கா�ைகக�
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ேபா&ற பிராணிக;� பறைவக;� உ பத)< வழியைம�தன..
-ெவ�ைள�ெகாC ெவ�ைளவாகன&

THATSTAMIL on May 27, 2009 8:12 am

வ$னியா: பிரபாகரனி& மைனவி, மக� ம),� ெபா�! அ�மா& ஆகிேயா.
இற5�வி�டன. என வி!தைல �லிகளி& ெவளி விவகார தைலவ. ப�மாநாப&
த&னிட� Pறியதாக இல�ைக அைம=ச. க
ணா ெத�வி���ளா..

வி!தைல �லிகளி& அைம�பி& ��கிய தைலவ.களி1 ஒ
வராக இ
5த க
ணா
கட5த 20041 அ5த அைம�பி1 இ
5� விலகினா.. த)ேபா� இல�ைக அைம=சராக
இ
�கிறா..

இ5நிைலயி1 அவ. P,ைகயி1,

இல�ைக ராSவ���< எதிரான ேபா�1 பிரபாகரனி& மைனவி, மக� ம),� ெபா�!
அ�மா& ஆகிேயா. இற5�வி�டதாக அ5த அைம�பி& ெவளிவிவகார பி�$ தைலவ.
ப�மாநாப& எ&னிட� ெத�வி���ளா..

அவ. ெசா1வைத எ&னா1 உ,தி ெசLய �Cயவி1ைல. ஆனா1, அவ.க� ேபா.
ப<தியி1 இ
5தி
5தா1 நி=சயமாக உயி. த�பியி
�க �Cயா�.

பிரபாகர& அரசிய1 த7.ைவ ஏ)க ம,��வி�டா.. அவரா1 தா& 1 ல�ச� தமிழ.க�
இற5��ளன.. பல ேகாC கண�கி1 ெசா���க� நாசமாகி8�ள� எ&றா. க
ணா.

இ5நிைலயி1 ேபா. உ�கிரமாக �வ�கிய சமய�திேல பிரபாகரனி& மைனவி ம),�
மக� ஐேரா�பாவி)< ெச&,வி�டதாக Pற�ப!கிற�. ேம:�, அவ.கள� உட1கைள
ைக�ப)றியதாக இல�ைக ராSவ� இ�வைர ெத�வி�கவி1ைல.

இைளய மக& எ�ேக?:

அேத ேநர�தி1 அவர� இைளய மக& பால=ச5திர& எ�< இ
�கிறா. எ&ப��
ம.மமாகேவ உ�ள�.

41.

palli on May 27, 2009 9:08 am

ெர�பதா& ��கிய�;

42.

பா.�திப& on May 27, 2009 9:46 am

//வி!தைல��லிகள� ஆசீ.வாத�ேதா! வா�ைக நட�திய TNA யாவ� ெப), கைடசி
ம�யாைதைய ெசLதி
�கலா�. இ5திய அரசிய1வாதிகளாவ� ேக�C
�கலா�.- மாயா
//

இைத P�தைம�பின. ெசLதி
5தா1 P�தைம�பின
� ப! �ேராகிக� எ&,
அறி�ைகக� வ5தி
�<�. இ5திய அரசிய1வாதிக� இ&,வைர பிரபாகர&
இற�கவி1ைலெய&, தாேன வாதா!கி&றா.க�. பி&� எ�பC பிரபாகர& உடல�ைத
வா�<வா.க�. ஆக ெமா�த�தி1 �லிக;�, �லியாதரவாள.க;� பிரபாகரைன
அநாைதயாகேவ அT�பி ைவ��வி�டன..

43.

thevi on May 27, 2009 10:05 am

க
ணாவி)<� ப�மநாதT�<� உற$க� ஆர�பமாகி&றேதா?

44.

rohan on May 27, 2009 2:47 pm

//அவ. ெசா1வைத எ&னா1 உ,தி ெசLய �Cயவி1ைல. ஆனா1, அவ.க� ேபா.

45.

ேதச� | ேதச� http://thesamnet.co.uk/?p=11813

15 of 17 10/05/2010 09:22

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ப<தியி1 இ
5தி
5தா1 நி=சயமாக உயி. த�பியி
�க �Cயா�. //

அ� உ ைம தா& ேகண1 க
ணா அ�மா&. ந7�க� ெச��� ேபாL வி�டதாக உ,தி
ெசLத பிரபாகரT�ேக உ=ச5�தைலயி1 ேகாடாலி ெவ�! வி?5தி
�கிற�. இல�ைக
இராSவ�தி& அ5த அ
ைமயான சாதைன ப)றி ந7�க� �=ேச விடவி1ைல.

மதிவதனி - �வாரகா கிைட�தி
5தா1 இல�ைக இராSவ� எ&ன ெசLதி
�<�
எ&, நிைன�கிற7.க�?

…. ஊடக�கார.க� - க
ணாைவ நா: ேக�வி உ
�பCயாக� ேக�க வ�கி1ைல!

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)

January 2009 (701)

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