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4,795+... தமிழ�கள  �ைத�ழிகளி! ேமேல ைககைள
ைவ# ...
 தி.வ�தி | 2009-04-17 

தமிழ� தாயக� மீ  சிறில�கா ேம#ெகா%&வ'� இன-அழி*
*
பைடெய&*பி�, இ.த  வ'ட/தி�  0த� 101 நா1களி� -  கட.த
ஏ*ர�  11  ஆ�  நா6  வைர  -  ம1&�  4,795  தமிழ�க6  ப&ெகாைல
ெச7ய*ப1& வி1டன�. 9,869 தமிழ�க6 காயமைட. வி1டன�.

'இராஜத.திர�',  'ெவளி9ற��  ெகா6ைக'  எ�ற  திைரக;��*
பி�னா�  மைற.தி'.  உலக�  ெமௗன�  கா�க,  உலக/ைத
ெமௗனமா�கிவி1ட  இ.திய  அர=   ைண  ெச7ய  -  தமிழ�கைள
இ�>� ெகா�கி�ற  சிறில�கா.

பல  உலக  நா&களிட0�,  ம#>�  உலக  நி>வன�களிட0�  -

ேபா� ஆ9த�கைள9�, ேபா�-சா� ெதாழி�?1ப உதவிகைள9�,

வி&தைல*  
லிக6  ப#றிய  
லனா7�/  தகவ�கைள9�,

எ�லாவ#>��� ேமலாக  நிதி  உதவிைய9�,  அத#�� ேமலாக
ேபா'�கான  தா�மீக  ஆதரைவ9�  ெப#>  -  இ�ைறய  இ.திய
அரசி� ேபராதர�ட� தமிழ�க;�� எதிரான ேபாைர சிறில�கா
நட/ கி�ற .

மி�.த  சிரம�க;��  ம/தியிேல,  ம'/தவ  ம#>�  ெபா 
நி�வாக வ1டார�க6 ேச�/த 
6ளி விபர�களி� ப@ -

இ.த  வ'ட/தி�  அ.த  0த�  101  நா1களி�  ம1&�  -

ெகா�ல*ப1ட  4,795  தமிழ�களி�  -  1,207  சி>வ�க;�  51

க�*பிணி/ தா7மா�க;� அட��கி�றன�.

காயமைட.த  9,869  தமிழ�களி�  -  2,864  சி>வ�க;�  149

க�*பிணி/  தா7மா�க;�  அட��கி�றன�.  1,437  தமிழ�க6
உட�  உ>*
�கைள  இழ. 6ளன�;  அவ�களி�  394  ேப�
சி>வ�க6.

வ�னியி� இ'.த அைன/ லக ெதா%& நி>வன�களின �,

ஐ.நா.  சைபயின �  ெசயலா1க6  இ.திய  கா�கிரB  அரசின 
ஆேலாசைன��  அைமவாக  எ*ேபாேதா  அ�கி'. 
ெவளிேய#ற*ப1& வி1டா�க6.

தன  பைடகளி�  கவச*  ேபா�  ஊ�திகளி�  இ'�
D
ச�கிலிகளா� -  தமிழர  உடல�கைள மிதி/  ெகா%&  தமிழ�
தாயக/ைத  ஆ�கிரமி/த  சிறில�கா,  அ��  கைடசியாக
எEசியி'.த  அைன/ லக  ெசEசிFைவD  ச�க/தி�
ெவளிநா1&* பணியா1கைள9� ெவளிேய#றிவி1ட .

ேபா�*  பிரேதச�களி�  ேசைவயா#>வேத  அைன/ லக
ெசEசிFைவD  ச�க/தி�  அ@*பைட*  பணி;  ஆனா�  -

சிறில�காவி�  உ/தர����,  இ.திய  அரசி�  ெச�வா�கி#��
அEசி  அைன/ லக  ெசEசிFைவD  ச�க0�
ெவளிேயறிவி1ட .

சா1சி  ெசா�ல யா'ம#ற தமிழின/   ைட/தழி*
 (Genocide), எ�
ம%ணி� அவல ஓல�க;ட� அர�ேக>கி�ற .

வா7  கிழிய  மனித  உ�ைமக6  ப#றி*  பிரச�க�  ெச79�  இ.த
உலகேமா,  எ�லா�  ெத�.த  ேபா �,  ைக  க1@*  பா�/ 
நி#கி�ற .  இ.திய  அர=��  எதிரா7  ஒ'  =%&விரைல/
தாI�  ந�1ட  வ�க#>  இ.த  உலக�,  'இராஜத.திர�'  எ�ற
ெபய�� ெவ1க� ெக1& நி#கி�ற .

"இல�ைக  விடய/தி�  இ'.  ந��க6  ெவளியி�  ேபா7
வி&�க6"  எ�>  எ�.ேக.நாராயண�  த�னிட�  ேநர@யாகேவ
ெசா�னதாக,  எ��  ெசா�ெஹ7�  என  ந%ப�  ஒ'வ�ட�
ெவளி*பைடயாகேவ ெசா�லி96ளா�.

ேமF�,  அ%ைமயி�  -  த�மா�  "அதிசய�  எதைன9�  நிக�/த
0@யா "  எ�>  ெசா�ன  எ��  ெசா�ெஹ7�,

"அெம��காேவா&  ேப=ேவ�,  ஜ*பாேனா&  ேப=ேவ�,

ஐேரா*பிய  ஒ�றிய/ேதா&  ேப=ேவ�"  எ�>வி1&  இ.தியா
ப#றி வா7 திற*பைத ேவ%&� எ�ேற தவி�/ வி1டா�.

ஏ#ெகனேவ  வில�க*ப1@'.த  ேநா�ேவைய,  இ*ேபா  -

சிறில�காைவ  ைவ/  அதிகாரK�வமாகேவ  அ�கி'. 
ெவளிேய#றிவி1ட  இ.தியா.

இ�ெனா' வைகளி� ெசா�ல*  ேபானா� -  'இல�ைக* ேபாைர
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நா�  தா�  நட/ கி�ேறா�;  ேவ>  யா'�  அ��  தைலயிட/
ேதைவயி�ைல'  எ�>  ேம#�லகி#�  இ.தியா  அர=  ெசா�ன
ெச7தி அ .

'ேபாைர நி>/ '  எ�> =�மா ெசா�னா� ேபா� நி#கா  எ�ப 
ெத�.தி'. �,  'ேபாைர  நி>/ '  எ�>  
ல�
கி�ற  இ.த
உல�.

ஈழ/  தமிழைன�  கா*பேத  த�  'கைடசிD  சாதைன'  எ�> வா7D
சவடா�  வி1ட  க'ணாநிதிேயா,  தமிழைன  'அ�ேபா'  எ�>
ைகவி1&வி1&, தன  ஏேதா ஒ' கைடசி ஆைச�காக கா�கிரB
கார�களி� கா�களி� வி�.  ந�க/ ெதாட�கிவி1டா�.

எ�ேலா'மாகD ேச�.  -  தமிழனி�  காதிேல K  =#றி,  அவனி�
தைலயிேல இ*ேபா  மிளகா9� அைர�கி�றா�க6.

சி�கள*  பைடெய&*ைப  நி>/தி,  நட. ெகா%@'���
மாெப'�  மனித*  ேபரவல/ைத/  த&�க/  திராணிய#ற
உலகேமா,  இ*ேபா  -  உலக/  தமி�  ெசய#பா1டாள�கைள
அைழ/  ைவ/ �ெகா%&  -'ேபா'��*  பி�னான  கால�'

எ�>�  '
லிக;��*  பி�னான  கால�'  எ�>�  பச*

வா�/ைதக6 ேபச/ ெதாட��கி�ற .

ேபா'�  0@. ,  
லிக;�  0@.த  பி�ன�  -  ஏேதா  அவ�கேள
இற�கி  ந�ல  த���  வா�கி/  த'வா�க6  எ�>  எ�ைம
ந�பைவ��� விதமாக* ேபசி மய�க/ ெதாட��கி�ற  உல�.

ேபா'�  0@. ,  
லிக;�  0@.  ேபான  பி�ன�  யா'�
தமிழைன  ஏெற&/ �  பா��க*  ேபாவதி�ைல  எ�ப ,

ெசா�Fகி�ற அவ�க;��� ேக1கி�ற எம��� ெதளிவாகேவ
ெத�9�.

யா'ைடய  மய��தF���  நா�க6  இனி  ஆளாக/
ேதைவயி�ைல;  எ�லா�  0@.  ேபான  பி�ன�,

க'ணாநிதியி� க'ைண9� எம��/ ேதைவயி�ைல.

இ.த  உலக/ைதேய  இ*ேபா  நா�க6  உF�க
ெதாட�கிவி1ேடா�.

சிவ*
�, மEச;�, 
லி பா9� எ�க6 ெச�ெகா@9மாக - உலக/
தைலநகர�கைள  நா�க6  நிைற/த  பி�ன�தா�,  எம  ெச7தி
எ�ன எ�பைத நிதானமாக� ேக1கி�ற  உல�.

'பய�கரவாத'*  ப1ட� M1@  -  நிராக�/  -  எ�ைம*  பய0>/தி
ைவ/தி'.த  கால�  எ�லா�  மைலேயறி*  ேபாேய  ேபா7
வி1ட .

உலக  ஊடக�களி�  பட*பி@*
�  க'விக;��  ேந�  0�னா�
நி�> - "வி&தைல* 
லிக6 எ�க6 =த.திர* ேபராளிக6!" எ�>
ேநர@யாகD ெசா�ல நா�  ணி.  வி1ேடா�.

"
லிக;��  எதிரான  ேபா�  எ�ப  தமிழ�க;��  எதிரான
ேபாேரதா�" எ�> நா� உர�கD ெசா�ல/ ெதாட�கிவி1ேடா�.


லிகைள/  தைடெச7  வி1&  -  'பய�கரவாதிக6'  எ�>
தமிழைன�  ெகாDைச*ப&/தி  ஒ �கிய  நா&களி�
காவ� ைற9�,  ச1ட0�  -  இ�>,  
லி�ெகா@க6  தா�கி
நா�க6  ல1ச�கண�கி�  அவ�கள  ெத'�களிேளேய
அணிவ��கி�றேபா  -  ஒ'  ஓரமாக*  பா�/  நி#கி�றன
எ�ப  தா� யதா�/த�.

இ*ப@  ஒ'  கா1சிைய  இர%&  வ'ட�க;��  0�னா�
நா�க6 க#பைன NடD ெச7  பா�/த  கிைடயா .


லி�ெகா@  பி@/தாேலா  அ�ல  
லிக6  ப#றி�  கைத/தாேலா
இ.த  உலக�  எ�  கைதைய�  ேக1கா  எ�>  மிக
அ%ைம�கால� வைர நாேம எம��D ெசா�லி�ெகா%& =�மா
கிட.ேதா�.

ஆனா�,  இOவள�  கால0�  எம  ேபாரா1ட�க;��D
ெசவிம&�காத  உல�,  இ�>  -  
லி�ெகா@கேளா&  நா�க6
வ �திகளி�  இற�கிய  பி�ன�  தா�  எ�க6  கைதைய�
ேக1கி�ற .

விடா*பி@யான  -  ஓ7வ#ற  -  எ�க6  ேபாரா1ட/தி�  Pல�
உலக/தி�  மனDசா1சி��6  ெப'�  Kக�ப/ைதேய  நா�க6
இ�> நிக�/த ெதாட�கிவி1ேடா�.

இ'.தாF�  -  எம��D  சாதகமாக  உலகி�  எ ��  நட�காத 
ேபால  எம  பா�ைவ��  இ*ேபா  ேதா�றலா�;  அதி�
இ*ேபாைத�� ஓரள��� உ%ைம9� இ'�கலா�.


லி�ெகா@கேளா&  நா�  அைல.  தி�வ  தா�  அத#��
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காரண�  எ�>  சில�  ெசா�ல*பா��கி�றா�க6;  ஆனா�,

உ%ைம� காரண� அ வ�ல.

எம��D  சாதகமான  Mழ�  ெவளி*பைடயக  அைமவ  தாமத�
ஆ�வத#� இர%& 0த�ைமயான காரண�க6 உ6ளன:

ஒ�> -

த�கள  தைலநகர�கைள  நிைற/ *  ேபாரா&கி�ற  தமிழர 
உண��க;��  அ@*பைடயாக  உ6ள  தம  'மனிதாபிமான
வி�மிய�க;���' (Humanitarian Values) -

சிறில�காைவ/  தன  ைக*ெபா�ைமயாக  ைவ/  ஆ1&கி�ற
இ�ைறய  இ.திய  அர=டனான  தம  'ெவளி9ற��
ெகா6ைக'��� -

ெத�னாசிய,  இ.த  ச0/திர  பிரா.திய/தி�  தம��  இ'�கி�ற
'ேக.திர  நலI���'  இைடயி�  பி�ன*ப1@'�கி�ற
'இராஜத.திர' வைலயி� இ.த உல� சி��%@'�கி�ற .

இர%டாவ  -

அ�கீகார� ெப#ற ஒ' நா1@� அரசா�க� (Government of a Sovereign

State)  எ�ற  வைகயி�  -  தன  ஆ1சி  எ�ைல��6  உ6ள  நில�
மீ �,  ம�க6  மீ �  தன  ச�திைய9�  அதிகார/ைத9�
பிரேயாகி���  உ�ைம  சிறில�கா  அரசி#�  உ6ளதா�,  தன 
அதிகார பல/ைத தன  எ�ைல��6 ம1&� பிரேயாகி��� ஒ�
அரசா�க/தி#�  எதிராக  எ ��  ெச7ய  0@யாத  'ச1ட
வைல��6;�' இ.த உல� சி��%&6ள .

எம��D  சாதகமான  Mழ�  உலகி�  ஏ#படாத  ேபால
ேதா�>வத#� இைவ இர%&ேம 0த�ைம�  காரணிக6; ஒ'
அள���  ேம�  எ�மா�  எதைன9�  இ.த  உலகிட�
இ*ேபாைத�� எதி�பா��க�� 0@யா .

உலைக  ஆ;�  இய��  ைமய�  'ேம#கி�  இ'.  கிழ��
ேநா�கி'  நக�.  ெத�னாசிய*  பிரா.திய/தி�  இ*ேபா 
நிைலெகா6வதாகD ெச�ல*ப&கி�ற .

'ஒ#ைற  வ�லர='  த�திைய  அெம��கா  இழ. வர  -  'Kேகாள
வ�லர='  எ�ற  நிைல�காக  இ.தியா��  சீனா��  இ*ேபா 
ேபா1@யி&வதாக�� ேநா�க*ப&கி�ற .

இவ#>��*  பி�
லமாக  -  ெபா'ளாதார,  அரசிய�,  பா கா*

ம#>�  ேக.திர  நல�க6  ெகா%ட  -  ?Q�கமான  பல
காரண�க6 இ'�கி�றன.

நட. வ'�  இ.த  உலக  மா#ற/ைத*  பி�னணியாக  ைவ/ேத,

தமி�/  ேதசிய  வி&தைல*  ேபாரா1ட/ைத9�  நா�  ேநா�க
ேவ%@96ள .

இ.தியாைவ  மீறி  இ*ேபாைத��  இ.த  உலக�  எ ��  ெச7ய
0@யா 6ள  எ�பைத9� இ.த* பி�னணிைய ைவ/ /தா�
நா� பா��க ேவ%&�.

2001  ெச*ெர�ப'��*  பி�னான  உலகD  MழைலD  ச�வர�
கணி�காம� வி&தைல* 
லிக6 இய�க� வி1ட சில அரசிய� -

இராஜத.திர  -  இராQவ/  தவ>க;�  இ�ைறய  பி�னைட�
நிைல��� காரண� எ�ப � உ%ைமதா�.

ஆனா�,  இ�> நிைலைம எ*ப@  இ'.தாF�,  எம�கான  கால�
உலகி� கனி.  வ'கி�ற  எ�ப  தா� உ%ைம; ஆனா�, அ 
ச#> காலதாமத� ஆகி�ற .

அ&/  வ'கி�ற  ஓ�'  மாத  கால�  தா�  தமிழின/தி�
தைலவிதிைய/ த��மானி�க* ேபாகி�ற கால�.

இ தா�  உDச  ேநர�;  இ.த  ஒ�'  மாத  கால/தி�  ஒOெவா'
நா;� ெப>மதியானைவ.

உலக  ஓ1ட/ைத  உ#>  ேநா�கினா�  ஒ'  விடய�  எம��/
ெதளிவாக*  
�9�;  இன/   ைட/தழி*
*  ப&ெகாைலக6
உலகி� நிக�.த ேபா , எ��ேம அைவ த&�க*ப1டதி�ைல.

இன  அழி*
�க6  நிக��  ேபா  யா'�  அதி�
தைலயி&வ மி�ைல:  அOவா>  தைலயிடாம�  இ'*பத#�
அவரவ'�� அவரவர  ெசா.த� காரண�க6 உ%&; யாைர9�
இதி� �#ற� சா1ட�� 0@யா .

எ�லா� 0@.த  பி�ன� தைலயி1&  -  விசாரைண,  
ன�வா��,

மீ6  க1&மான�,  அ ,  இ  எ�>  அ&�ெக&*ப  தா�  உலக
வழைம.

அ தா� - "Post Conflict Scenario"

இ*ேபா  -  எம  விடய/திF� -  ேபா'� 0@. ,  இன  அழி��
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0@.த  பி�ன�  -  ெப1@  ப&�ைககேளா&  வ.  இற��வைத/
தா� "ேபா'��* பி�னான கால�" எ�> ேப=கி�றா�க6.

ஆனா�, தமிழ�கைள* ெபா>/தவைரயி� -

0�ைனய  கால�களி�  இன/- ைட/தழி*
��  உ6ளாகிய
இன�க;��  இ'.தி'�காத  சாதகமான  
ற  ம#>�  அகD
M�நிைலக6 எம�� இ*ேபா  உ6ளன எ�ப  தா� நா� இ�ேக
கவனி�க ேவ%@ய விடய�.

நா�� விடய�க6 0�கியமானைவ:

ஒ�>  -  எ*ேபாேதா  0@. வி&�  என  எ�ேலாராF�
எதி�பா��க*ப1ட  ேபா �,  மிக*  பலமாக  இ�ன0�  ெதாட'�
வி&தைல* 
லிகளி� மர
வழி ஆ9த* ேபாரா1ட�.

இர%டாவ  -  அைன/ லக  அர�கி� தமிழ�க6 நட/ � -  மிக
வலிைமயான  -  உதாசீன�  ெச7  ஒ �கிவிட  0@யாத
ேபெர�Dசி* ேபாரா1ட�க6.

P�றாவ  -  தமி�நா1&  ம�களி�  -  ேக6வி�கிடம#ற  -

ஏேகாபி/த   ைண9�,  உலக/  தமிழின�  ஒேர  �ைடயி�  கீ�
அணிதிர%@'��� பல0�.

நா�காவ  -  உலக  வ�லர=  நிைலமா#ற�க6,

ெத�னாசியாவி�  வள�.  வ'�  ேக.திர  0�கிய/ வ�
எ�பவ#>ட�, இ.திய/ ேத�த�.

இ.த  நா�கி�  0த�  இர%&  விடய�க;�  ஒ�ேறா&  ஒ�>
பிைண. 6ளன.

இன  அழி*
*  ப&ெகாைலைய/  த&/  நி>/ �க6  எ�>
ேபாரா@னா�  தா�  உலக/தி�  கவன/ைத  நா�  ஈ��க  0@9�
எ�ப  எ.த  அள���  உ%ைமேயா,  ஆ9த*  ேபாரா1ட�
உDசமாக  நிக�கி�ற ேபா  0�ைவ/தா�தா�  எம  அரசிய�
ேகா��ைகக;� எ&ப&� எ�ப � அேத அள��� உ%ைம.

இன  அழி*ைப/  த&/  நி>/ �க6  எ�>  ம1&�
ேபாரா@னா�,  சில  சமய�  இன  அழி*ைப/  த&�க  0@யாமேல
Nட  ேபா7விடலா�;  ஆனா�,  ெதளிவான  அரசிய�
ேகா��ைகைய9�  0�ைவ/ *  ேபாரா@னா�  -  இன
அழிைவ9�  த&/ ,  அரசிய�  உ�ைமகைள9�  ெப#>வி&�
சாதகD Mழ� எம�� கனி.  வ'கி�ற .

எனேவ  -  இன  அழி*ைப/  த&���  ப@  ேபாரா@  உலக/தி�
கவன/ைத  ஈ�/ ,  ஈ��க*ப1ட  அ.த�  கவன/தி�  0�னா�
எம  ெதளிவான அரசிய� ேபா��ைககைள9� நா� 0�ைவ�க
ேவ%&�.

அத#� இ  தா� மிகD ச�யான ேநர�.

அ@*பைடயான எம  அரசிய# ேகா��ைகக6 இர%ேட இர%&
தா�.

அ.த  இர%&  அ@*பைட  அரசிய�  ேகா��ைககளி�  எ.தவித
மா#ற�க;�  இ'�க�  Nடா ;  ஏெனனி�,  அைவ  இர%&ேம,

ேம#�ல�  ேபா#>�  'ஜனநாயக'  வழி0ைறகளிRடாக/
தமிழ�களா�  ஏ#ெகனேவ  ெதளிவாகD  ெசா�ல*ப1&வி1ட
விடய�க6.

ஒ�> - 'தமிழ�ழ/ தனியரேச எம�கான த���': 1977 நாடா;ம�ற/
ேத�தலி�,  அ.த/  த�����  வ�களி/ ,  நா�  அதைன/
ெதளிவாகD  ெசா�லியாகிவி1ட .  அதி�  இ*ேபா  எ.த
மா#ற0�  இ�ைல;  தமிழ�க;��  எ�ன  ேதைவ  எ�பைத/
த��மானி�க  இனி  ஒ'  ெபா வா�ெக&*
�  (Referendum)

ேதைவயி�ைல.

இர%டாவ  -  தமிழ�ழ  வி&தைல*  
லிகேள  எம 
ஏ#>�ெகா6ள*ப1ட அரசிய� பிரதிநிதிக6 (Authentic representatives):

2004  நாடா;ம�ற/  ேத�தலி�  அ.த  அ�கீகார/தி#�
வா�களி/ ,  வி&தைல*  
லிக6  ப#றிய  தமிழ�களி�
நிைல*பா&  ெதளிவாகD  ெசா�ல*ப1&வி1ட .  அதி�  எ.த
மா#ற/தி#�� இனி இடமி�ைல.

இ.த  இர%&  அ@*பைட  அரசிய�  ேகா��ைகைள9�  இ.த
உலக�  ெவளி*பைடயாக  ஏ#>�ெகா6;� விதமான  
றDMழ�
நிDசயமாக ஏ#ப&�.

-  '
லிக6  எ�க6  =த.திர*  ேபாராளிக6'  எ�பைத  இ.த
உலக/தி�  ெசவி*பைற  கிழிய  நா�  ெதாட�. 
ெசா�லி�ெகா%ேடயி'�க -

-  சி�கள*  பைடகளி�  0�ேன#ற�க;��  எதிராக*  
லிக6
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ெதாட�.  ேபாரா@� ெகா%ேட இ'�க -

-  கா�கிரB  -  க'ணாநிதி  N1டணிைய/  ேதா#க@/ /
தமி�நா1& ம�க6 
ற.த6ள -

இ.த P�> விடய�க;� ஒ'ேசர நட�கி�றேபா  - எம�கான
ஒ'நா6 ந�லவிதமாக வி@.ேத ஆ��.

இ.த  P�>  விடய�க;�  ஒ'ேசர  நட�கி�ற  ேபா  -  இ.த
உலக� எம  �ரைல�  ேக1&/தா�  ஆ��; எம��D  சாதகமான
0@�கைள எ&/ /தா� ஆ��.

வ�னி* ேபாைர* 
லிக;�, இ.திய/ ேத�தைல எ� தமி�நா1&
ம�க;� பா�/ �ெகா6ள  -  எம��D சாதகமான உலகD Mழைல
ஏ#ப&/த  ைவ���  உலகளாவிய  எம  ேபாரா1ட�க6  இேத
0ைன*
டI�,  இைதவிட  அதிக  0ைன*
டI�  ெதாட�. 
நிக�. ெகா%ேட இ'�க ேவ%&�.

சிைலயா7  நி#கி�ற  ேந'  மாமாவி�  தைலைய  உைட/ ,

=�மா  கிட�கி�ற  சிறில�கா  Sதரக/ைத  ெநா'�கி  -  எம 
ேநா�க/ைத9�, கவன/ைத9� வ�0ைறகளி� சிதறவிடாம�
-  ெதளி.த  ேநா��ட�  எம  ேபாரா1ட� ெதாடட�.  ெகா%ேட
இ'�க ேவ%&�.

இ வைர  நா�  வ.  ேச�. வி1ட  இ.த  அரசிய�  உDச
நிைலயி� இ'.  இனி நா� தி'�பி* ேபாக 0@யா .

ஒ1&ெமா/தமாக  -  எ�கள  அரசிய�  வி&தைல�கான  கால�
நிDசயமாக� கனி.  வ'கி�ற .

எ�லா  வழிகளிF�,  எ�லா  0ைனகளிF�,  நா�
எ�ேலா'மாகD ேச�.  ேபாரா@ இ.த* ேபாரா1ட/ைத ெவ�ேற
த�'ேவா� என உ>தி எ&*ேபா�....

ப&ெகாைல  ெச7ய*ப1&வி1ட  அ.த  4,795+...  தமிழ�களி�

ைத�ழிகளி� ேம� ைககைள ைவ/ ;

எ�க6  ேதச/ைத9�,  இன/தி�  ெகௗரவ/ைத9�  கா���
ேபா�ேல  இ�>�  வ ��. ெகா%@'���  எ�க6  வி&தைல
வ �ர�களி� 
ைத�ழிகளி� ேமேல ைககைள ைவ/ ;

தமிழ�  பைடயி�  ஈ&  இைணய#ற  ேபா�/  தளபதி  பி�ேக@ய�
த�பனி� 
ைத�ழியி� ேமேல ைககைள ைவ/ !

ந�றி: 
தின�
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