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உ�க
 இ,விைணய�ைத ம)றவ�க-./ அறி%க� ெச(ய இ�ேக அ��த0�
%�ப.க�  இரயாகர� - சம�  $லி�தைலைமயி� க��ைத அ1�த *ேராகிக
 யா�?

தி�க
, 10 ைவகாசி 2010  

  இ�ேக எ�*க ேத3க

$லி�தைலைமயி� க��ைத அ1�த *ேராகிக
 யா�?

எ��* (ெப4�பி.க - சி1�பி.க)

தி*டமி*ட  சதி 5ல� $லி�தைலைம6�, அவ�க
 /3�ப%� %)றாக சரணைடய ைவ�ேத அழி.க�ப83
ள*.

அவ�க-ட�  எ9சி  இ4:ததாக  ந�ப�ப3�  2000  ேபாராளிக-./  <ட,  இ*தா�  கதி.  இ:த�  சதி  5லமான
சரணைடவி�  பி�,  சி�திரவைத.  <ட�களி�  இ�ன%�  சில  தைலவ�க
  சி.கி  மரணி.கி�றன�  எ�ப*
ேவதைனயான*.

 

இ:த சதி வைலயி� %� ப.க ப#ணாம�ைத ந�/ ெத#:தவ�க
, இைத வழி நட�தியவ�க
. சரணைடய ைவ�*,

இ:த  *ேராக�ைத  %�ைமயாக வழி நட�தியவ�க
  தா�,  பிரபாகர� உயி4ட� இ4�பதாக கைத ெசா�கி�றன�.

உ=ைமயி� $லி�தைலைமைய வி8>� ?�சியா.கிய அரசிய�, அத� பி�னணி எ�ப* *ேராக�தாலான*.

 

இ:த� சதி ந�/ தி8டமி83 திணி.க�ப8ட*. இ:த *ேராக� ெவளி�ெத#யா* இ4.க, $லி� தைலவைர உயி4ட�
இ4�பதாக <1வத� 5ல�, *ேராகிகேள இ�1 $லி� தைலைமயாகி6
ள*.

 

யா� இைத ந�/ தி8டமி83  சரணைடய ைவ�தனேரா, அவ�க
  தா�க
 ெச(த  *ேராக�ைத  தைலவ� இ4�பதாக
<றி இ�1 5>மைறகி�றன�.

 

த�கைள�  தா�கேள  இரா@வ�திட�  ஓ�பைட�*  பலியான  அ:த  $லி  அரசிய�  அ>�பைட  எ�ன?  தனிமனித
வழிபா3�, ச�வாதிகார%� ேமேலா�கிய ஒ4 அைம�$, இத)/ ெவளியி� சி:தி.க0� ெசயலா)ற0� அவ�களா�
%>யவி�ைல.  தா�  ச#யாக  இ4�பதாக.  க4தி.ெகா=3,  த�ைன�தாேன  பலி  ெகா3�*
ள*.  இைத�தா�
ேநா�ேவ சமாதான %கவ�  எ#.C�ெக(�, எைத6� சி:தி./� நிைலயி� பிரபாகர� இ4.கவி�ைல எ�கி�றா�.

 

இ:த  சதி./  உதவிய*,  மாபியா.  /�.க-./  இ4.க.  <>ய  வி"வாச�  தா�.  அைத.  ைகவி3�  ேபா*,  அ*
உ
ளி4:ேத க��த1.கி�ற*.

 

இ�1 $லி� ேபாரா8ட�க
, ந�பி.ைகக
, வி"வாச�க
 அைன�*� ம:ைத�தன�ைத அ>�பைடயாக ெகா=ட*.

$லி�தைலைம  ம.கைள  ெவ1�  ம:ைதயாக  பய�ப3�திய*.  இதி�  *யர�  எ�னெவ�றா�,  அேத  ம:ைத�
தன�தட� $லி�தைலைம  இல�ைக அரசிட� சரணைட:* பலியான*தா�.

 

ம:ைத�தன� தைலைம வைர $ைரேயா>. கிட:த*. இ* த�ைன�தாேன பலியிட  அைழ�*� ெச�ற*. 5�றா�
தர மாபியா.க
, இல/வாக க��த1.க %>:த*. இைட. கால�தி� த�பி ெச�ல %)படா வ=ண�, அவ�க-./
ஒ4  5�றா� தர�$ ப)றிய ந�பி.ைகைய ஊ8>,  அவ�கைள  ")றிவைள.க�  ப=ணிய பி� அ*தா� இ*  எ�1
சரணைடைவ  ைவ�*  க��த1�*
ளன�.  ம.கைள  %8டாளா.கி  ம:ைதயா.கிய  $லியி�  பி�,  இ:த�  *ேராக�
இல/வாக ப+சி ெம�க %>:*
ள*.  

 

ம.க
  எ,வள0  %8டாளாக  ம:ைதகளாக  உ
ளன�  எ�பைத  பா�.க,  ந.கீர� ெவளியி8ட  ேமாச>�  பட�ைத  $லி
ெகா=டா>ய வித� ந�ல எ3�*.கா83. ஒ4 நா
 <ட அ:த பட� உயி� வாழ%>யா* ேபான*. பாலசி�க�*ட�
அம�:* இ4:* பிரபாகர� உைரயா3� அ:த� பட�ைத  ைவ�*,  ந.கீர� அர�ேக)றிய ேமாச> அ�பலமாகி�ற*.

ம.கைள ம:ைதயா.கி, அைத ந�பைவ�* ந.கீர� ேபா�ற ெபா1.கிக
 பண� ச�பாதி.கி�றன�. ஒ4 வி3தைல�
ேபாரா8ட�தி� பல மாபியா.க
. இற:தவ�கைள ைவ�* பிைழ�$.

க4�* ம.கைள� ப)றி. ெகா=டா� அ* மாெப4�
ச.தியாக உ4ெவ3./� 
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இ�ப>  ம.கைள  ம:ைதயா.கிய  $லிக
,  அ:த  வழியிேலேய  சரணைடய  ைவ�*  பலியிட�ப8டன�.  மா)1
அபி�பிராய�  எ*0�  எ��ப  %>யாத  ஒ4  அைம�பி�,  சரணைடைவ�  தவிர  ேவ1  வழியி�ைல  எ�பைத
பிரபாகரைன  ஏ)க  ைவ.க,  ப�மநாதG./  4  மணி  ேநர�  ேதைவ�ப8ட*.  நாH  மணி  ேநர�  தா�  இ�ேபா*  தா�
உைரயா>யதாக <றிய* இைதேய தா�.

 

இ�/ இ:த சரணைடைவ ஏ)க ைவ.க, ந�பி.ைக உ4வா.க சில நாடக�க
 ேபா*மானதாக இ4:த*. சரணைட0
அர�ேகறிய  இட�தி�,  இைத  ந�பைவ./�  வ=ண�  அ�னிய (ெவ
ைள  நிற�  ெகா=ேடா�)  ச.திக
  நி�சயமாக
இ4:தி4�ப� எ�ப* உ=ைம. இ:திய ேறா உ
ளி8ட அதிகா#க
 இ:த இட�தி� இ4:த* கசிகி�ற*.

 

ந�பி.ைக ேமாச> 5லமான சரணைடைவ ைவ�த பி�, ஒ,ெவா4வராக ெகா�Hகி�ற ச�பவ� மனைத உH.க.
<>யைவ.  இைதேய  $லிக
  %�$  தாம�லாத  பல4./  ெச(தவ�க
  தா�.  ேப�"வா��ைத./  வ4மா1
மா)றிய.க /�.கைள அைழ�* வ4� வழியி� கிைளேமா� 5ல� ெகா�றவ�க
. எ� ெசா:த அGபவ�தி�, எ�
ெந)றி�ெபா8>�,  எ�  வா(./  *வ.ைக  திணி�*  விைசைய  இய.கி  மிர8>யவ�க
  தா�.  /=3  இ�லாததா�
மரணி.கவி�ைல, ஆனா� மரண� வ:* ேபா/�.

 

இேத  நிைலயி�  நி1�தி  $லி�தைலவ�க
  ெகா�ல�ப3வைத  எ=@�  ேபா*  ேவதைனயான*.  *ேராக�ைத  த�
ேமாச>  5ல�  ஏமா)றி,  அைனவைர6�  /3�ப�  /3�பமாக  பலிெகா3�த  அ:த  நிகJ0  இ�1
5>மைற.க�ப3கி�ற*.  த�  *ேராக�ைத  5>மைற./�  ஒ4  <83�சதி  5ல�,  $லிக
  இய.க�ைதேய
இ83�ெச�ல %ைனகி�றன�.

 

ம.களி� ம:ைத�தன�ைத  5லதனமாக.  ெகா=3, தனிமனித  ச�வாதிகார  வழிைய�  பி�ப)றிேய அைன�ைத6�
க8டைம.கி�றன�.  பிரபாகர�  உயி4ட�  இ4.கி�றா�  எ�ற  ேமாச>  5ல�,  த�  தைலைம./  தா�  ெச(த
ப3*ேராக�தி� இ4:* த�பி�பிைழ.க %ைனகி�றன�.

 

உ=ைமயி�  பிரபாகரG./  எ:த  Cழலி�  எ�ன  நட:த*  எ�1  ெத#ய  வ:தா�,  இ*  எ�ப>  எ�ற ேக
வி  எ��.

இல�ைக  அரசி�  ைகயி�  சரணைடய ைவ�த  இ:த  *ேராக�ைத  வழிநட�திய  *ேராகிக-./  எதிரான  உண�வாக
மா1வைத�  த3.க,  பிரபாகரைன  உயி4ட�  இ4�பதாக  அவைர  கா8>.ெகா3�*  ெகா�ற  *ேராகிகேள
ெசா�Hகி�றன�. ம.க-./ இ:த உ=ைம ெத#யவரா* எ�1, இ:த *ேராகிக
 கன0 கா=கி�றன�.  
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Conspiracy of the Diasporas

பதி:தவ� Sandilyan, March 19, 2010

I quite agree with you. I am aware of the situation. There was a conspiracy by some, and they are no one els, but the so called

members of the Tamil Diaspora. After the LTTE has been defeated, these mushrooms, snakes and poisonous creature have

come out with different shapes and are trying to portray as if they are the tigers and that they are going to liberate the Tamils.

These are acts to swindle funds and enter into local politics wherever they are. (ie foreign countries). Already they have started to enter into

local politics.

Regards

...

பதி:தவ� Rathi, June 06, 2009

This is very sad. You guys happy with his death.o.k.now what next. How long you talking about his death. Is this your goal?.We
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க4�*.கைள� பதிவி3க

have to save our people in IDP camps. Every body blame each other. stop it save the people who don't have food, medicine .

neeyum mollamarithan...

பதி:தவ� thamizhselvan, June 02, 2009

unnoda message sariyilla

neeyum mollamarithan...

பதி:தவ� thamizhselvan, June 02, 2009

ellaraiyum sollitu nee samparikiriya..... unnoda message sariyilla..poi....

tamilaga arasialvathikal

பதி:தவ� sankar, May 30, 2009

த� தைலைம./ தா� ெச(த ப3*ேராக�தி� இ4:* த�பி�பிைழ.க %ைனகி�றன�.

உ=ைமயி� பிரபாகரG./ எ:த Cழலி� எ�ன நட:த* எ�1 ெத#ய வ:தா�, இ* எ�ப> எ�ற ேக
வி
எ��. இல�ைக அரசி� ைகயி� சரணைடய ைவ�த இ:த *ேராக�ைத வழிநட�திய *ேராகிக-./ எதிரான
உண�வாக மா1வைத� த3.க, பிரபாகரைன உயி4ட� இ4�பதாக அவைர கா8>.ெகா3�* ெகா�ற *ேராகிகேள
ெசா�Hகி�றன�. ம.க-./ இ:த உ=ைம ெத#யவரா* எ�1, இ:த *ேராகிக
 கன0 கா=கி�றன�.

keezha vizhunthalum meesaila moan ottala, iru inathavar kalidamum meendum kalavaram varakkoodathu enpatharkaga kooda brabhakaran

irukkirar enru solvathu than unmai.thamilaga arasial vathikalukku thangal pathviyai pathu kakkave ezha thamilar prachinai kalai

peasinarkal,athanal than prabhakaran avargal iranthathium moodi vittu thangal kaiyal aaga thanaththaium maraikkinranar. cenima thuraium

merattap padukirathu,thamilaga arasial vaathikallal thmizh makkalaiyea kappatra mudiyathu avarkal eezha makkalai orupothum kapparra

muyala koota mattarkal.ingu vanthu rajapakcha oru thundu vangi pothina podhum enna natanthalum kandu kolla mattarkal.

Tamil Future!

பதி:தவ� SHAN , May 24, 2009

We all should respect humanrights,freedom,democracy,ahimsa,unity and progress!We have to maintain friendship with good

people and good countries!We have to give voice/help to voiceless,helpless people in SRILANKA!TRY OUR BEST TO BRING

BACK NORMALCY,HARMONY AND JUSTICE IN SRILANKA!

unmaigal......

பதி:தவ� Raja, May 23, 2009

Anbu nanbarku vannakam,

Neengal eazuthiya katturaiel LTTE meethana kopam thaan therigirathu. Nakkheeran News vimarcithulirgal Front Page Grafices eanpathu

Nakkheeran Padikum anaivarkum therium. Adthu Neengal Example ku thanthuerukum padamum Nakkheeran padamum veru veru muthalil

Photos veliedum pothu ungalugu Gavanam theavai.

Pirabakaran maraivu eanpathu Eella Tamizargalin maraivuku samam eanpathu ungaluku theriyamal ponathu eapadi nanbarey........

...

பதி:தவ� M. Selvakumar, May 22, 2009

Still they are not shown so many leaders deathbody

even Pottu amman, Ilanthieryan and also Bonu,

They are just told we are find the body....

But again i will remember u one thing very clearly.....

we are very less people to realise all the thing.....

u please thing now using media how u are reconstruct the people.......

Today paper srilanka president told upto six month he never going to allow the people to own house in there respective place.....

That means another six month needed for them whitewash.......

we are in very critical stage....u start write and bring all the truth

நியாயமா? அ8 எ0ேக இ:கிற8? யா� பக3தி�?

பதி:தவ� Thanga. Mukunthan, May 22, 2009

யா� மீ* யா� நடவ>.ைக எ3�ப* எ�1 அைனவ4ேம $#யாதி4.கிறா�� ��
!

ஒ�ைற ம83� நா� ெசா�ல வ4கிேற� - நா� ெசா�ன*� இ�ைல - த:ைத ெச�வா ெசா�லிய* -

கட0
 தா� தமிJம.கைள. கா�பா)ற ேவ=3� எ�1! ஆனா� கட0-� (உலக�தா�) எம./ நியாயமாக
இ4.க மா8டா�!

ெபய�

மி�ன$ச�

$லி�தைலைமயி� க��ைத அ1�த *ேராகிக
 யா�? http://www.tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=arti...
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