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"எம� ம�களி% &த'திர( ேபாரா�ட� மா)றமைடயவி�ைல. 'நா�
எம� ேபாரா�ட வ�வ�ைத மா)றி�ெகா-டா.� எம� ேபாரா�ட
இல�சிய� மாறா�' என எம� தைலவ0 எ(ேபா��
ெசா�லிவ'��ளா0. அத%ப� எம� ேபாரா�ட� �����
வரவி�ைல. எம� இல�ைக அைடவத)கான ேபாரா�ட வ�வ�ைதேய

நா� மா)றி�ெகா-	�ேளா�" என தமிழ1ழ வி	தைல( 2லிகளி% அைன��லக
உற�க4�கான ெசயலக�தி% ெபா5(பாள0 ெச�வராஜா ப�மநாத%
ெத7வி�தி8�கி%றா0.

இ'தியாவி� இ8'� ெவளிவ8� 'த வ 1�' பிரபல ஆ:கில வார ஏ�	��
வழ:கியி8��� ேப��ெயா%றிேலேய இதைன� ெத7வி�தி8��� ப�மநாத%, தமி<
ம�களி% &யா�சி�காக 1976 ஆ� ஆ-�� �%ைவ�க(ப�ட உ7ைம� ேகா7�ைக
ம�களி% ஆைணைய( ெப)5�ெகா-ட�. தமி< ம�களி% உ7ைமக�
ெப)5�ெகா�ள(ப	� வைரயி� அதைன ேநா�கிய ேபாரா�ட�தி� மா)ற� ஏ)பட(
ேபாவதி�ைல என�� ெத7வி�தா0.

இ,த� ேப�யி� ெச�வராஜா ப#மநாத+ ேம.� ��கியமாக#
ெத/வி#தி0�பதாவ1:

"பிரபாகர%தா% எம� ேதசிய� தைலவ0. தா% ந�பி�ைக ைவ�த ெகா�ைக�காக தன�
வா<�ைக �>வைத?ேம வா<'தவ0 அவ0. ஒ8 ஆ?த( ேபாரா�ட�தி% Aலமாக
தமி< ம�களி% நில�ைத மீ�	 எ	(பதி� சமரச���� இட� இ�லாத ந�பி�ைக
ைவ�தி8'தவ0 அவ0. தன� ேநா�க�தி� இ8'� ஒ8ேபா�ேம அவ0
பி%வா:கியதி�ைல. சிறில:கா( பைட இய'திர�தி% அைன��C சவா�கைள?�
பிரபாகர% எதி0ேநா�கினா0. அைன��லக�தி% ஆதரைவ(
ெப)5�ெகா-டைமயா�தா% வி	தைல( 2லிகளி% பைட பல�ைத சிறில:கா(
பைடயா� �றிய��க ��'த�.

அரச தைலவ0க4�, பைட ெஜனர�க4� மா)றமைட'தேபா�, மிக�� �ழ(பமான
நிைலைமக4�� ம�தியி� தமி< ம�க4�� அவ0 தைலைம தா:கினா0. அவ0 தன�
தாயக�தி� இ8'�ெகா-ேட இ'த ேபாைர நட�தினா0. இ� ஒ8 த)கா(2 ேபாராகேவ
இ8'த�. அவ0 தமிழ0 தாயக���� ெவளிேய ேபாைர ெகா-	ெச�லேவா அ�ல�
அ(பாவி( ெபா�ம�கைள( பாதி(2���ளாகC ெச�யேவா இ�ைல. ெகா�ைக?ைடய
ஒ8 மனிதராக அவ0 இ8'தா0. தன� இ5தி AC&வைரயி� தமி< ம�களி%
நல%களிேலேய அவ0 கவனமாக இ8'தா0. ேபா0 அ>�த� ம)5� ெதாட0Cசியான
அைன��லக அ>�த:க4�� ம�தியி� அவ0 ஒ8 ெசய�திற% மி�க பைடைய?�
நைட�ைற Dதியான நி0வாக� க�டைம(2 ஒ%ைற?�, நைட�ைற Dதியான தமிழ1ழ
அர& ஒ%ைற?� அவ0 உ8வா�கியி8'தா0.

சிறில2கா அர3 ெசா�வ1 உ5ைம என எ�#1�ெகா5டா�, வி�தைல� �லிக�
அைம��� � தமிழ�ழ� ேபாராட#1� � எ+ன நைடெப%றி0�கி+ற1 என
ந�2க� நிைன�கி+ற�9க�? பல9 ெசா�வைத� ேபால ஈழ� கன� ���� 
வ,1விடதா?

1976 ஆ� ஆ-	 ெகா-	வர(ப�ட தமி< ம�களி% &யா�சி உ7ைம எ%ற க8����
ம�களி% ஆைண கிைட�த�. தமி< ம�களி% உ7ைமக� ெப)5�ெகா�ள(ப	�
வைரயி� தமிழ0களி% ேபாரா�ட�தி� மா)ற� ஏ)பட(ேபாவதி�ைல. வி	தைல(
2லிக� பைட Dதியான பி%னைடைவC ச'தி�தி8�கி%றன0 எ%ப� உ-ைமதா%. 10

ஆயிர����� அதிகமான எம� ேபாராளிக� சிறில:கா அதிகா7களினா� அைன��லக
விதி�ைறக4�� எதிராக� த	��ைவ�க(பட	�ளன0 எ%ப�� உ-ைமதா%.

ஆனா� தமிழ0களி% ேபாரா�ட� ����� வரவி�ைல.

எதி9கால#தி� வி�தைல� �லிக� எ��க�ேபா � நிைல�பா� எ+ன?

வி	தைல( 2லிக� அைம(பான� நிைலைமக4�� இைசவாக த%ைன
மா)றி�ெகா�ள�E�ய ஒ8 அைம(2. 2திய உலக ஒ>:��� அைமவாக நா� எம�
ேபாரா�ட வ�வ�ைத மா)றி�ெகா�ள ேவ-	�. அ��ட%, வ%�ைறய)ற ஒ8
பாைதயிேலேய நா� ெச�ல ேவ-	�. எதி0கால�தி� எம� ேபாரா�ட� அரசிய�
வழிகளிேலேய �%ென	�க(ப	�. வி	தைல( 2லிக� அைம(2 ஒ8 ேதசிய
அைம(பாக ெதாட:க(ப�ட ேபாதி.� இ(ேபா� ஒ8 அைன��லக( பிரச%ன�ைத அ�
ெகா-	�ள�. இதைன ஒ8 அைன��லக அைம(பாக மா)றியைம�� அத% Aலமாக
&யநி0ணய உ7ைம�கான எம� ேபாரா�ட�ைத �%ென	(ேபா�.

இதைன ஒ0 ேதா�வி என ந�2க� க01கி+ற�9களா? ஒ0 பார�ப/ய பைட எ+ற
நிைல� � ெச�வைத நி<#திவி=9களா?

நா% �தலி� �றி(பி�ட� ேபால, நிCசயமாக நா� பைட��ைற Dதியாக பி%னைட�
ஒ%ைறC ச'தி���ேளா�. நா� இ(ேபா� அைன��� தமிழ0க4�, அைன��லக
சAக�� ஏ)5�ெகா�ள� E�ய விதமான அரசிய� பாைத ஒ%ைறேய ெத7� ெச�ய
ேவ-�?�ள�.

இ,த நிைலயி� அைன#1லக ச>க� ெச
ய ேவ5�ய1 எ+ன?
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இ#தாலியி� பணியா%றி நா� தி0�பிய நப9, பாதாள
உலக�  )வி+ 1�பா�கி� C�� பலி

[ ெவ�ளி�கிழைம, 07 ேம 2010, 02:13.32 PM ]

இ�தாலியி� ந1-ட கால� பணியா)றி நா	
தி8�பிய நப0 ஒ8வ0 பாதாள உலக�
�>வி% �(பா�கி( பிரேயாக�தி)�
இல�காகி உயி7ழ'��ளா0. [ேம.�]

மானி�பாயி� கட#த�பட மாணவி மய�க�%ற நிைலயி�
மீ�

[ ெவ�ளி�கிழைம, 07 ேம 2010, 11:06.59 AM ]

யா<(பாண� மானி(பாயி� இன'ெத7யாத
நப0களா� கட�த(ப�ட மாணவி மய�க�)ற
நிைலயி� மீ�க(ப�	 யா<. ேபாதனா
ைவ�தியசாைலயி�
அFமதி�க(ப�	�ளதாக அ:கி8'�

கிைட��� தகவ�க� ெத7வி���ளன. [ேம.�]

(6� இைண��)

பி/#தானிய# ேத9த� எதி9�கசியான கா+ச9ேவ�@
கசி ஆக�F�தலான இட2கைள ெப%றி0�கிற1. -
தமிழ9கG�  ஆதரவான ேவபாள9களி+ ���க�

[ ெவ�ளி�கிழைம, 07 ேம 2010, 10:03.51 AM ]

பி7�தானியாவி� ேந)5 நைடெப)ற ேத0த�
���க� ெவளியாகிவ8� நிைலயி�, தமி<
ம�களி)��, அவ0களி% வி	தைல���
ஆதரவானவ0களி% ���க� ெதாட0பாக
பி7�தானிய� தமி< ம�க� மிக உ%னி(பாக�

கவனி�� வ8கி%றன0. [ேம.�]

அமிதா� ப�ச+ வ0வதைன யாரா.� த��க ��யாதா� -
அரசா2க�

[ ெவ�ளி�கிழைம, 07 ேம 2010, 09:14.36 AM ]

இல:ைகயி� நைடெபற��ள திைர(பட
வி8� வழ:�� விழாவி)� அமிதா(பCச%
�>வின0 நிCசய� கல'� ெகா�வா0க� என
அரசா:க� ெத7வி���ள�. [ேம.�]

ெல�.ேகண� ச,திர+ H2காைவ அழி#த இட#திேலேய
பலியான பைடயின0�  நிைன�#Iபி

[ ெவ�ளி�கிழைம, 07 ேம 2010, 02:43.09 AM ] [ ]

தமிழ1ழ வி	தைல(2லிகளி% கிளிெநாCசி
மாவ�ட �%னா� அரசிய� �ைற(
ெபா5(பாள0 ெல(.ேகண� ச'திர%
நிைனவாக அைம�க(ப�ட ச'திர% G:கா
�)றாக அழி�க(ப�	 அ:� வ%னியி�

உயி7ழ'த பைடயின7% நிைனவாக அைம�க(ப�ட
நிைன��Hபி சி:கள பைட��ைறC ெசயல0 ேகா�தபாய
ராஜப�சவினா� ேந)5 திற�க(ப�	�ள�. [ேம.�]

9 இல2ைக# தமிழ9கைள இ#தாலிய� ெபாலிசா9 ைக1 ெச
1�ளன9
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30 வ8ட:க4�� �%ன0 எ%ன காரண���காக நா� ஆ?த( ேபாரா�ட�ைத
ெதாட:கிேனாேமா அ� இ%5 வைரயி� த10�க(படாம� இ8�கி%ற� எ%பைத
அைன��லக சAக� 27'�ெகா�ள ேவ-	�. தமி< ம�க� இ%5� சம��வ உ7ைம
ம5�க(ப�டவ0களாக இர-டா� தர ��ம�களாகேவ நட�த(ப	கி%றன0. கட'த சில
மாத காலமாக வி	தைல( 2லிக� அழி�க(ப�டேபா� அைன��லக சAக�
ெமளனமாகேவ இ8'த�.

ஆனா�, தமி< ம�களி% அ�(பைட� ேதைவகைள நிைறேவ)ற அ� தவறிவி�ட�. 30

ஆயிர����� அதிகமான தமிழ0களி% உயி0கைள� கா(பா)ற அ� தவறிவி�ட�.

த)ேபா� சிறில:கா( பைடயினரா� ெகாIரமாக பைட மய(ப	�த(ப�ட �கா�களி� 3

ல�ச����� அதிகமான தமிழ0க� வா��ெகா-�8�கி%றன0. இ'த ம�கைள(
பா�கா(பத)� சிறில:கா அரசி% மீ� எ'தவிதமான அ>�த�ைத?� ெகா	�க ��யாத
நிைலயி� அைன��லக சAக� உ�ள�.

இ'த அ(பாவி� தமிழ0க� மீ� தம���ள அ�கைறைய அைன��லக சAக� இ(ேபா�
ெவளி(ப	��வ�ட%, அவ0கைள( பா�கா(பதி� தம���ள அ�கைறைய?�
ெவளி(ப	�த ேவ-	�. இ�தா% இ(ேபா��ள அவசர� ேதைவ.
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