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தைலவ� பிரபாகர� நல�; ��த உ�!பின�க� பல�
வ#சகமாக ெகா$ல!ப%&�ளன�”: ெச.ப�மநாத�

≡ Category: ேந.காண1க�, ெசLதிக� | ≅

தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& தைலவ. ேவ:�பி�ைள பிரபாகர&
பா�கா�பாக$� நலமாக$� இ
�பதாக� ெத�வி�தி
�<� அ5த இய�க�தி&
அைன��லக விவகார�க;�கான ெபா,�பாள. ெச1வராஜா ப�மநாத&, ஆனா1,

Iரதி.Kடவசமாக தம� இய�க�தி& பல ��த உ,�பின.க� வRசக�தனமாக� ெகா1ல�
ப�C
�கி&றன. என$� <றி�பி�C
�கி&றா..
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“சிறில�கா அரசா�க� ேபா�1 ெவ)றி ெப)றி
�பதாக� பிரகடன�ப!�தலா�. ஆனா1 இ�
ஒ
 வRசக�தனமான ெவ)றி எ&பைத சிறில�கா அரசா�க� ��5�ெகா�ளவி1ைல. தமி�
ம�களி& ந�பி�ைகைய சிறில�கா அரசா�க� �?ைமயாகேவ இழ5�வி�ட�” என$�
‘தமி�ெந�’ இைணய�தள���< வழ�கிய ேப�Cயி1 ெச.ப�மநாத& ெத�வி�தி
�கி&றா..

அவ�& ேப�Cயி& ��கிய விபர�க� வ
மா,:

இ(த! ேபா*$ ெவ�றி ெப�றி
!பதாக சிறில�கா அரசா�க�
பிரகடன!ப&�தியி
கி�ற�. வி&தைல! �லிக� அைம!பி� தைலவ� பிரபாகர�
ெகா$ல!ப%&�ளதாக-� அறிவி�தி
கி�ற�. இ(த! ேபா*$ உ.ைமயிேலேய
சிறில�கா ெவ�றிெப���ளதா?

சிறில�கா அரசா�க� நிSபி�க �Cயாத ஒ
 உ�ைம ேகாரைல ெவளியி�C
�கி&ற�.

எம� ேதசிய� தைலவ. உயி
டT� நலமாக$� உ�ளா. எ&பைத ம�!� எ&னா1
நி=சயமாக� Pற �C8�. ஆனா1, எம� அைம�பி& பல ��த உ,�பின.க;�
தைலவ.க;� உயிழ5தி
�கி&றன. அ1ல� �ேராக�தனமாக� ெகா1ல�ப�!�ளன.
எ&ப� உ ைம. இ� மிக$� Iரதி.Kடமான�. ஆனா1, எம� ம�க;ைடய வி
�ப�க�
அைன��� ஏ),�ெகா�ள�ப!� வைரயி1 எம� ேபாரா�ட� ெதாட
�.

சிறில�கா இராUவ� தம�< ஒ
 இராUவ ெவ)றி கிைட�தி
�பதாக� பிரகடன�
ெசLயலா�. ஆனா1 அ� ஒ
 வRசக�தனமான ெவ)றி எ&பைத அவ.க�
��5�ெகா�ளவி1ைல. தமி� ம�க;ைடய ந�பி�ைகைய இவ.க� �)றாகேவ
இழ5�வி�டன..

த�ேபாைதய நிைலைமகளி� அ0!பைடயி$ பா�1�ேபா� வி&தைல! �லிகளி�
எதி�கால� எ3வா� அைம4�?

தமி�� ேதசிய� பிர=சிைன�< இராUவ வழி�ைறகளி1 அ1லாம1 ஒ
 அரசிய1 த7.ைவ�
கா பத)கான �ய)சிகைளேய �&ென!�க ேவ !� எ&பைத நா� எம� �&னய
அறி�ைகக� பலவ)றி:� ெதளிவாக� ெத�வி�தி
5ேதா�. எம� ம�க;ைடய
உயி.கைள� பா�கா�பத)காகேவ இ5த நிைல�பா�ைட நா� எ!�ேதா�. தமி� ம�க� மீ�
< !கைள வ 7சி8�, எறிகைணகளா1 தா�<த1 நட�தி8� அவ.கைள� ப!ெகாைல
ெசLவத)< சிறில�கா அரசா�க� ேபாைர� பய&ப!��வைத ெதாட.5�� அTமதி�க நா�
வி
�பவி1ைல.

இ5த விவகார�தி1 தைலயி�! தா�<தைல� த!�� நி,��மா, அைன��லக ச�க�ைத
நா� ேக�!�ெகா ட ேபாதி:�,  இதைன� க
�தி)ெகா�ளாம1 தா�<த1 நடவC�ைகைய
ெதாட.வதிேலேய சிறில�கா அரJ <றியாக இ
5த�. எம�<� கிைட���ள
தகவ1களி&பC ெ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�.

இ5த நிக�$கைளயி�! நா� மிக$� வ
5�கி&ேறா�. ஆனா1, இல�ைகயி1 உ�ள
தமிழ.களி& எதி.கால�� தமி�� ேதசிய� பிர=சிைன8� த7.$ எ�$� இ&றி
ெதாட.5தி
�க� ேபாகி&ற�.

தமி�� ேதசிய� பிர=சிைன�கான த7.ைவ �&ென!�பத)கான தம� பிரதிநிதிகளாக
வி!தைல� �லிக� அைம���< தம� ஆைணைய ம�க� வழ�கியி
�கி&றன.. இVவா,
ம�க� எம�< அளி���ள ஆைணயி& அC�பைடயி1 ெபா
�தமான மா),�
தி�ட�கைளயி�!� ப�சீலைன ெசLவத)< எம� அைம�� தயாராக இ
�கி&ற�.
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ந5�க� அரசிய$ த5�- ஒ�� ெதாட�பாக! ேப7கி�ற5�க�. ஆனா$ ெகா9��
ெவளி!ப&��� உண�-க;�, தமி< மக;ைடய வி
!ப�கைள!
�*(�ெகா�ளாதவா� நா%0� ஏைனய ப1திகளி$ காண!ப&� மனநிைல4� இத�1
ஏ�றதாக உ�ளதா?

சி�கள ம�களிட� இ
5� ெவளி�ப!� உண.$க;� அவ.களி& ேபா�<�
Iரதி.Kடமானதாகேவ இ
�கி&ற�. அ5த நா�C1 தமிழ.க� சம உ�ைம ெகா ட
<Cம�களாக க
த�ப�டா1 அவ.க� ெகளரவ��ட& நட�த�பட ேவ !�. ஆனா1,

அரசா�க�� அத& இராUவ�தின
� ேப�னவாத�ைத ஊ�<வி�<� வைகயிேலேய தம�
ெசய)பா!கைள ேம)ெகா ! வ
கி&றன. இ�, இன�க;�< இைடேயயான பிள$கைள
ேம:� அதிக�ப!��வத)ேக வழிவ<�பதாக இ
�<� எ&ப�ட&, பைக உண.$�<
�Cைவ� ெகா !வ
வத)<� தைடயாகேவ இ
�<�.

‘வி&தைல! �லிக;1! பி�ப%ட கால�’ என! ேபச!ப&கி�ற�. இ(த நிைலயி$
வி&தைல! �லிகளா$ மகைள எ3வா� அணிதிர%0 அத�கான தைலைமைய வழ�க
?04�?

எம� ேதசிய� பிர=சிைன ஆசியாவி& ந7 டகால� பிர=சிைனகளி1 ஒ&றாக�
பா.�க�ப!கி&ற�. த)ேபா� உ
வாகியி
�<� நிைலைமக;�< இைசவாக எம�
த5திேராபாய�கைள மா)றி�ெகா�ள ேவ !� எ&ப� எம� தைலைம�<� ெத�8�.
�ல�ெபய.5த தமிழ.க� வி!தைல� �லிக;�<� பி&னா1 அணி திர ! தம� த7விரமான
ஆதரைவ உலக� �?வதி:� ெவளி�ப!�தியி
5தைமைய ந7�க� பா.�தி
�பீ.க�.

வ&னியி1 இட�ெப),�ள ெகாXர� தமிழ.களிைடேயயான ஒ),ைமைய ேம:�
பல�ப!�தியி
�கி&ற�.

இதைன� தனி��நி&, சாதி�க �Cயா� எ&ப� எம�<� ெத�8�. தமிழ.களி&
நல&கைள8�, அவ.க;ைடய எதி.கால�ைத8� உ,தி�ப!��வத)காக இல�ைகயிேலா
அ1ல� ெவளிநா�Cேலா தமிழ.க� அ1ல� தமி� அரசிய1 க�சிக� ேம)ெகா�ள�PCய
ப�களி�ைப நா� வரேவ)கி&ேறா�. இதைன அைடவத)காக இ5தியாவி1 உ�ள தமி��
க�சிக� உ�பட அைன��� க�சிக;டT� இைண5� ெசயறப!வத)< நா�
வி
��கி&ேறா�.

தமிழ.களி& இ5த ேதசிய� பிர=சிைனயி& அC�பைடயி1 பல தமி�� க�சிக� �&ன.
ஆ8த� ஏ5திய ேபாரா�ட�ைத ேம)ெகா C
5தன. அவ.க� அ5த� ேகா�பா!க;�<
இ�ேபா�� ெகளரவ� ெகா!�பா.க� என நா� ந��கி&ேறா�. இ5த நிைலயி1 அதைன
அைடவத)கான இைண5� ெசய)ப!வத)< அவ.க� �&வ
வா.க� என நா�
ந��கி&ேறா�.

« நாைள ேதசிய வி!�ைற தின� | Home | இல�ைகயி1 இ&T� ேபா. �Cயவி1ைல-

ேநா.ேவ »

Related posts:

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

Tamil on May 19, 2009 8:26 am

இவ. அைன��லக வி”யா”பார�க;�கான ெபா,�பாள. அதனா1 அ�பC�தா&
P,வா. நம�வத)<� ெகா!�பத)<� “மா”�க� இ
�<� வைர

1.

thurai on May 19, 2009 8:44 am

//எம� ம�க;ைடய வி
�ப�க� அைன��� ஏ),�ெகா�ள�ப!� வைரயி1 எம�
ேபாரா�ட� ெதாட
�//

உ�க� ேபாரா�ட� ப�க�திைல உ�ள இ5தியாவி:� �Cயா�. இல�ைகயி:�
�Cயா�. �ல�தி1வா?� ம�க� உங�ளி)< பண� த
� வைர ெதாட
�.

�ைர

2.

பா.�திப& on May 19, 2009 9:24 am

க ெக�ட பிற< D�ய வண�க� ெசLகி&றாரா?? ஆ8த�கைள கீேழ ேபா�!வி�!
சரணைட8மா, �லிகளிட� பல. பல�ைற Pறிய ேபா� வ 7ரவசன�க� ேபசி வி�!
இ&, யா. காதி1 F= J),கி&றா.?? பிரபாகரனி& அைடயாள� காண�ப�ட உடல�
�?ைமயாகேவ DAN ெதாைல�கா�சியி1 கா பி�க�ப!கி&ற�. மீ !� மீ !�
தமிழ.கைள ��டா�களா�கேவ �ய)சி�கி&றா. இவ
� �ல��� �ல& இழ5த
�லிஆதர$க;�.

3.

Ameer on May 19, 2009 10:07 am

Lie!! lie!! Lie……one day you can fly.This is what happen to Praba. As a srilankan what I observe is, this Bloody

tigers death was remarakable.

How many time he broken the ceasfire agrement,now you said our guns are silence.

But NOW THE ARMY GUNS ARE NOT SILENCE FOR YOU?? YES ITS TRUE YOU WILL BE ALIVE IN HELL.

4.

பா.�திப& on May 19, 2009 10:59 am

இராUவ� ஆ8தபாணிகளாக இ
5த �லிக;ட& தா& ேபாராC�
ெகா&ெறாழி���ளா.க�. ஆனா1 அ&, �லிக� நிரா8தபாணிகளா�க�ப�ட ெரேலா
உ,�பின.கைள மி
க�தனமாக மிக$� ேகவலமாக ெகா&ெறாழி�தைத
ேவ !மானா1 நயவRசகமாக ெகா1ல�ப�டா.க� எ&, ெசா1லலா�. எனி உ�க�
எநத �:டா�க;� எ!பட� ேபாவதி1ைல.

5.

ந ப& on May 19, 2009 11:22 am

�லிக� ெதாட.5� ெபாL ெசா1லி வ5தன.. ெதாட.5�� அைதேய ெசLய
�ய1கி&றன. எ&பைதேய ேகபீயி& ெசVவி ெசா1கிற�. உ�கைள ந��ேவா.
மைடய.க� எ&, ெசா1வ� ேபால ந7�க;� மைடய.க�தா&.

பிரபாகரனி& உடல�ைத சேவ5திர சி1வா அைடயாள� க !�ளா.. அ�ேதா! அ�

6.
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பிரபாகரன� என ேபாராளிகளா1 ம),� ஏ)கனேவ சரணைட5தவ.களா1 உ,தி
ெசLய�ப�! வி�ட�. அரசி& ராஜத5திர அைமதி , �ல�� �லி பிர�கர� உ ைமயான
�க�ைத� கா�Cவி�ட�. உ ைமைய ஏ),� ெகா�வதி1தா& உ�க� ந�பக�
த&ைம ம�களிட� எ!ப!� எT� த��வ�ைத� Pட ெத�யாத ஒ
வ. �லிகளி&
ச.வேதச ெபா,�பாள.?

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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