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அட���ைற�� உ
ளாகி�ற ஒ� இன� தன� 
வி�தைல�காக ேபாரா�கி�ற ேபா� அத�� ஆதர  
வழ"�வெத�ப�� . ஒ� ச%வதிகார ஆ&சிைய 
எதி%)� ம�க
 தம� உ+ைமக,�காக ேபாரா�கி�ற 
ேபா� அத�� ஆதர  வழ"�வெத�ப��. 

வி�தைலைய வி��-கி�ற அைனவ+ன�� தா%மீக 
கடைம.  

இதி/ தனி மனித%க
, அைம1-�க
, அரசிய/ க&சிக
, 

வி�தைல இய�க"க
, அரசா"க"க
 எ�2 
அைன)�) தர1பின�� அ)தைகய ஆதரைவ) 
ெதாட%3� வி�தைல�காக1 ேபாரா�கி�ற ம�க,��� 
இய�க"க,��� வழ"கி� ெகா4� தா� 
இ��கிறா%க
.  

தா%மீக அ51பைடயி/ வழ"க1ப�கி�ற இ3த 
ஆதரைவ எ3த6 ச%வேதச6 ச&ட�� தைட 
ெச7யவி/ைல. ஆனா8� ஒ����ைற அதிக+�கி�ற 
க&ட)தி/ இரா9வ :தியான ஆதர , இரா9வ 
:தியான தைலய�ீ எ�ப� நிக=கி�ற ேபா� அ�>ட 
விம%சன)தி��+ய ஒ�றாக)தா� இ��கி�ற�.  

த�?ைடய நா&5� வி�தைல�காக ம�களி� 
வி�தைல�காக1 ேபாரா�கி�ற ஒ� வி�தைல 
இய�க�, இ�ெனா� நா&5ேல இ��க�>5ய த�ைன1 
ேபா�ற வி�தைல இய�க)தி�� உதவி வழ"�வ� 
இய/-. அ3த உதவி இரா9வ உதவியாக இ�3தா/ 
>ட அைத ச%வேதச6 ச&ட"க
 தைட ெச7தா8� 
அதி/ நியாய� இ�1பதாக ஏ�2�ெகா
ளலா�.  

ஒ� சில தனி1ப&ட நப%களி� நல?�காக, இ�ெனா� 
நா&5� உள 1 பி+வி� ேதைவக,�காக ஒ� 
நா&5� ஆ&சிைய� கவி=�க இ�ெனா� நா&5� 
வி�தைல இய�க� �ைண ேபாவெத�பைத எ3த 
வைகயி8� ஒ� -ர&சிகர நடவ5�ைக எ�2 ஏ�2� 
ெகா
ள �5யா�. உ4ைமயி/ ஒ� வி�தைல 
இய�க� அ1ப5 ஒ� ஆ&சி� கவி=1-�� 
சதி�ய�சி�� �ைணேபா�மாக இ�3தா/ அ� ஒ� 
வி�தைல இய�க� எ�ற த�திைய இழ3�வி��.  

உ4ைமயி/ -ெளா& இய�க� தா� ெச7த 
உ&ெகாைலக
 காரணமாக � ெக+/லா1 
ேபாரா&ட)ைத நிராக+)த ஒேரய5யான இ2தி B)த� 
எ�கி�ற தவறான B)த த3திேராபாய)தா8� 
வி�தைல இய�க� எ�ற அ"கீகார)ைத 99வ Dத� 
ஏ�கனேவ இழ3தி�3த�.  

Help those most in need 
Eradicate extreme poverty & hunger Support Concern Worldwide 
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ேறாவி� ேதைவ�காக மாைலதD  அ1�/ ஹBமி� 
ஆ&சிைய� கவி=�க �ைன3தத� Fல� G�2�� 
G2 வ Dத� அ� வி�தைல இய�க� எ�ற த�திைய 
இழ3� தா� ஒ� >லி1பைட எ�பைத 
நி�பி)�வி&ட� -ெளா&5� மாைலதD  நடவ5�ைக 
எ3த வித)தி/, எ3த� ேகாண)தி/ இ�3� பா%)தா8� 
அ� -ர&சிகர நடவ5�ைக எ�2 ஏ�2�ெகா
ளேவ 
�5யா� எ�பதா8� இனி எ)தைகய நடவ5�ைகக
 
Fல�� ஒ� >லி1பைடைய -ர&சிகர வி�தைல 
இய�கமாக மா�ற �5யா� எ�2 தD%மானி)ததா8ேம 
-ெளா&5/ எHசியி�3த ��னணி உ21பின%க
 பல% 
அதிலி�3� ெவளிேயறினா%க
; 

ஆனா/ ேறா பால-)தைர ��னி2)தி சிறில"கா 
அரசியலி/ த�?ைடய கா7 நக%)த8��1 
பய�ப�)த� >5ய தைலயா&5 அைம1பாக 
-ெளா&ைட1 பய�ப�)த வி��பிய�. ம2-ற)தி/ 
சிறில"கா இரா9வ� -ெளா&ைட த"கள� ைக�>லி 
அைம1பாக உ�வா��வத� Fல�� -லிகளி� 
ெபயரா/ -ெளா&ைட� ெகா4� தமி= நா&5/ சில 
கா+ய"கைள6 ெச7வி�க வி��பியதாக6 
ெசா/ல1ப�கி�ற�.  

தமி= நா&5/ -லிக,�கி�3த ஆதர  சிறில"கா 
இரா9வ)தி�� ஒ� ெப+ய பிர6சிைனயாக இ�3த�. 

வடமரா&சி லிபிேரச� ஒ1பேரச� Fல� தா"க
 
அைட3த ெவ�றிைய ேதா/வியாக மா�றிய 
ராஜDJகா3தியி� நடவ5�ைக அவ%கைள1 
ெபா2)தவைர ஏ�2� ெகா
ள �5யாத ஒ�றாக 
இ�3த�. ராஜDJகா3தியி� நடவ5�ைகைய இ3திய 
இரா9வ)ைத தி�1பி) தா�கியத� Fல� -லிக
 
எதி%)தா/>ட சிறில"கா இரா9வ� அைதயி&� 
அைதயி&�1 ெப+தாக ச3ேதாச1படவி/ைல.  

-லிகைள இ3திய இரா9வ)தா/ ெவ/ல �5யா� 
எ�2 அவ%க
 ந�பினா%க
. -லிகளி� ெப+ய பலேம 
தமி=நா�தா�. அ"கி�3� தா� ஆBத"க
, உண 1 
ெபா�&கைள எ/லா� ெகா4� வ�கிறா%க
 எ�2 
அவ%க
 நிைன)தா%க
. தமி=நா&� ஆதர  
இ����வைர இ3தியா நி6சயமாக த"கள� 
விவகார)தி/ தைலயி&��ெகா4�தா� இ���� 
எ�2 அவ%க
 கண��1 ேபா&டா%க
.  

இல"ைகயி/ ஏ�ப�� ெந��க5களா/ இ3திய 
இரா9வ� தி�1பி அைழ�க1ப&டா/>ட லிபேரச� 
ஒ1பேரச� ேபா/ தா"க
 ேம�ெகா
ள�>5ய 
எ3தெவா� ெப+ய இரா9வ நடவ5�ைக�� எதிராக � 
இ3தியா தைலய�ீ ெச7B� எ�2 அவ%க
 
கணி)தா%க
. 

எனேவ -லிக,��� இ3தியா ���
ள 
�ர4பா&ைட1 பய�ப�)தி -ெளா& Fல� 
இ3தியாவி/ �றி1பாக தமி= நா&5/ சில சீரழி  
ேவைலகைள ெச7வி1பத� Fல� தமி=நா&� ம�க
 
மனதி/ -லிக
 ேம/ ெவ21ைப உ�வா�க சிறில"கா 
இரா9வ� தி&டமி&ட�  
அதாவ� ��கியமான நப%கைள ெகாைல ெச7வ�, 

ெகா
ைளக
 அ51ப�, ெபா�ம�க,�� எதிரான 
ேமாத/கைள உ�வா�கி அ1பாவி ம�கைள6 K&�� 
ெகா/வ� இ1ப5யான ச�பவ"கைளெய/லா� 
-லிக
தா� ெச7தா%க
 என ம�க
 ந�-�ப5 

 

Archives du blog 

►  2009 (1)  
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-ெளா&ைட� ெகா4� ெச7வி1பத� Fல� தமி= 
நா&� ம�க,�� -லிக
 ேம/ ெகா
ைள�கார%க
, 

ெகாைலகார%க
 எ�2 ெவ21- ஏ�ப��ப5 ெச7ய 
ேவ4�� என சிறில"கா இரா9வ� 
தி&டமி&ட�.இத�Fல� எதி%கால)தி/ 
தமிழDழ1பிரேதச)தி/ தா"க
 ேம�ெகா
,� எ3த1 
ெப+ய இரா9வ நடவ5�ைககைள எதி%)�� 
தமி=நா&� ம�க
 ெப+தாக அ�கைற ெகா4� 
கிள%3ெதL3தப5 ெச7ய ேவ4�� எ�2� 
வி��பிய�.  

ெபா�வாக) தமி= நா&5� கிராமப-ற)� ம�கைள1 
ெபா2)தவைர அவ%க,�� PLOT, EPRLF, ENDLF, TELO 

எ�2 இல"ைக இய�க"கைள ேவ2ப�)தி1 
பா%�க)ெத+யா� அவ%கைள1 ெபா2)தவைர 
எ/ேலா�ேம வி�தைல1 -லிக
 தான. -ெளா& 
ேமா&டா% ைச�கிைள கட)தினா8�, ச"கிலி 
அ2)தா8�, அைத வி�தைல1 -லிக
தா� 
ெச7தா%க
 எ�2 ெசா/கி�ற ம�க,� அ"ேக 
இ��கி�றா%க
. ெரேலாேவா ஈ.பி.ஆ%.எ/.எ1.ேபா 
அ/ல� இய�க)ைதவி&� ஒ�"கிய 
ஆBத��L�கேளா ெச7B� ெகா
ைளக
, ெகாைலக
, 

ஆ
கட)த/க
 >ட வி�தைல1-லிக
தா� 
ெச7தா%க
 எ�2 நிைன�கி�ற பாமர)த� இ�ன�� 
தமி=நா&� கிராம"களி8� நகர"களி8� இ�ககி�ற�. 

இைதெய/லா� ெச7பவ%க
 யா% எ�ற உ4ைம 
ெத+3�� >ட அெத/லா� வி�தைல1-லிகளி� 
ேவைல எ�2 ெபா�1பைடயாக6 ெசா/லி ம�கைள 
திைசதி�1பி வி�வத�ெக�2 பா%பன1 ப)தி+ைகக
 
ேவ2 இ��கி�றன. 

எனேவ இைதெய/லா� சாதகமாக1 பய�ப�)தி� 
ெகா4� தமி=நா&5/ சிறில"கா இரா9வ)தி� 
>லி1பைடயாக ேவைல ெச7வத�ெக�2 
வ னியாவி/ நவ Dன -ெளா&��கான �த/ க&ட 
ஆBத விநிேயாக�� வ னியா ெச&5�ள)தி/ 
ைவ)� சிறில"கா இரா9வ)தா/ 
ேம�ெகா
ள1ப&டதாக ெசா/ல1ப�கி�ற� 

3 commentaires:  

Publié par siva sinnapodi à 1:01 PM 

Anonyme a dit…  

Ce message a été supprimé par un administrateur du blog.  

3:29 PM  

Xavier a dit…  

ந/ல �ய%சி. 
அ�ைமயான ெதா�1-. 
ெதாடர&�� உ"க
 பணி. 
வா=)�க
. 

7:37 AM  

Anonyme a dit…  

பல விதய"கைள அறிய �53த�. 
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