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ஆ�த�கைள! கீேழ ேபா�வி� சமாதான� ேப�'!களி� ப�ேக)க* தயா+:
ெச.ப*மநாத-

[ தி�க�கிழைம, 18 ேம 2009, 02:10.19 AM GMT +05:30 ]

நா� ஆ�த�கைள� கீேழ ேபா�	வி�	 சமாதான� ேப� �களி#
கல%�ெகா�வத&' தயாராக இ*�கி+ேறா� எ+. தமிழ/ழ வி	தைல�
0லிகளி+ அைன��லக விவகார�க1�கான ெபா.�பாள2
ெச#வராஜா ப�மநாத+ ெத4வி���ளா2.

ஆ�த�கைள� பய+ப	�தாம# இ*�ப� எ+ப� சரணைடவேதா ஆ�த�கைள�
ைகயளி�பேதா அ#ல. அ�ப'தியி# ப	காயமைட%தி*�'� 25 ஆயிர� ம�கைள��
பா�கா�பத&காகேவ இ%த நடவ7�ைக என8� ல9டனி# இ*%� ஒளிபர�பா'�
பிரபல ெதாைல�கா�சி� ேசைவயான 'சன# - 4'  ெதாைல�கா�சி�' ேந&.
ஞாயி&.�கிழைம மாைல அளி�த பிர�திேயக� ேப�7யி+ேபா� ப�மநாத+
ெத4வி�தா2.

அவர� ேப�7யி+ விபர�:

வி�தைல� �லிகளி- பி/திய நிைல�பா� எ-ன?

எம� அைம�0 ஆ�த�கைள� கீேழ ேபா�	வி�	 சமாதான� ேப� �களி#
ப�ேக&பத&'� தயாராகவி*�கி+ற�.

எ1வள2 ேபாராளிக� அ�3 இ5!கி-றா+க�?

2 ஆயிர���'� 'ைறவான ேபாராளிக�தா+ அ�'�ளன2. நா� ேபாைர
நி.�தி�ெகா�ள� தயாராகவி*�கி+ேறா�. எம� ம�க�
ெச���ெகா97*�கி+றா2க�. ஒ<ெவா* மணி�தியால=� >&.�'�
அதிகமானவ2க� மரணமைட%� ெகா97*�கி+றா2க�. ேந&றி# இ*%� 3

ஆயிர���'� அதிகமாேனா2 ெகா#ல�ப�7*�கி+றா2க�. 25 ஆயிர� ேப2
ப	காயமைட%தி*�கி+றா2க�.

அவ+க� ெபா6ம!களா?

ஆ�.

சிறில�கா அரசா�க7 எ-ன ெச
ய ேவ8�7 என ந��க� ேககி-ற�+க�?

ேபாைர நி.��வ� ெதாட2பாக8�, உடன7� ேபா2 நி.�த� ெதாட2பாக8ேம நா�
ேந&. ெதாட�க� ேபசி�ெகா97*�கி+ேறா�. நா� ஆ�த�கைள� கீேழ ேபா�	வி�	
சமாதான� ேப� �களி# கல%�ெகா�வத&' தயாராக இ*�கி+ேறா�.

இ/த ேபா+க� எ�லாவ)9!37 பி-ன+ ேபா+ இ�ேபா6 ��2!3 வ/6விடதா?

ஆ�. நா� இ%த ேபாைர நி.�தி�ெகா�வத&ேக வி*�0கி+ேறா�.

ந��க� எ-ன ெசா�ல வ5கி-ற�+க�... வி�தைல� �லிக� ெக:�லா ேபா+
ேபா-ற �ைறகளி� தம6 ச8ைடைய* ெதாட+வா+களா?

நா+ நிைன�கி+ேற+, கட%த 38 வ*ட காலமாக நா� ேபாரா�ட�ைத
நட�திவ*கி+ேறா�. நாளா%த� மனித உயி2க�தா+ இதி# பலியாகி வ*கி+றன.

இ+@� 30 வ*ட�க1�' இ� ெதாட2%தா#... நா+ அதைன ந�பவி#ைல. தமிA
ம�க1�' சமாதான வழி=ைறகளி# த/2ைவ�காண ேவ9	� எ+ேற நா�
ந�0கி+ேறா�.

�லிக� தைலவ+ பிரபாகரனிட7 இ5/6 எ1வாறான உ*தர2க� வ/தி5!கி-றன?

பிரபாகர+தா+ உ9ைமயி# இத&கான உ�தரைவ� பிற�பி�தா2. நா+'
மணி�தியாலமாக நா+ அவ*ட+ ேபசிேன+. அவ2தா+ இ%த� ெச�திைய சிறில�கா
அரசா�க���'� அைன��லக சBக���'� த%தி*�கி+றா2. அத&கான பதிC�காக
நா� கா�தி*�கி+ேறா�. இ�வைரயி# இத&கான பதிைல யா*� தர8� இ#ைல.

யா*� ேபாைர நி.�த8� இ#ைல.

பிரபாகர- இ�ேபா67 அ/த� ப3தியிலா இ5!கி-றா+?
ஆ�.

ந��க� அவ5ட- ேபசி��ள�+க�. அவ+ சரணைடய* தயாராகவி5!கி-றாரா?

சரணைடவத#ல. நா� ஆ�த�கைள� கீேழ ேபா	ேவா�. ைகயளி�க�ேபாவதி#ைல.

ஏ- ைகயளி!க மாட>+க�?

உ9ைமயி# இ� பா�கா�0ட+ ச�ப%த�ப�ட�. நா� வி	தைல�
ேபாரா�ட���காகேவ ஆ�த�கைள� D�கிேனா�. அவ&ைற ஏ+ ைகயளி�க
ேவ9	�?

வி�தைல� �லிக�. ஏ- இ1வள2 ம!கைள மனித ேகடய�களாக�
பய-ப�*திய6? அவ+கைள ெவளிேய ெச�ல ஏ- அ�மதி!கவி�ைல?

நா� ெபா�ம�கைள ஒ*ேபா�� எ�மிட� ைவ�தி*�கவி#ைல. அ%த� ெபா�ம�க�
எ�க1ைடய உறவின2க� அ#ல� '	�ப�தவ2க�. அ#ல� சிறில�கா இராFவ�
தம�'� பா�கா�ைப ஒ*ேபா�� தரா� என ந�0பவ2களாக அவ2க� இ*�கலா�.

=கா�க1�'� ெச#வத&' அவ2க� வி*�பவி#ைல. அவ2க� சிறில�கா
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இ*தாலியி� பணியா)றி நா� தி57பிய நப+, பாதாள
உலக! 3@வி- 6�பா!கி� A�� பலி

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

இ�தாலியி# ந/9ட கால� பணியா&றி நா	
தி*�பிய நப2 ஒ*வ2 பாதாள உலக�
'Gவி+ ��பா�கி� பிரேயாக�தி&'
இல�காகி உயி4ழ%��ளா2. [ேமC�]

மானி�பாயி� கட*த�பட மாணவி மய!க�)ற நிைலயி�
மீ�

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

யாA�பாண� மானி�பாயி# இன%ெத4யாத
நப2களா# கட�த�ப�ட மாணவி மய�க=&ற
நிைலயி# மீ�க�ப�	 யாA. ேபாதனா
ைவ�தியசாைலயி#
அ@மதி�க�ப�	�ளதாக அ�கி*%�

கிைட�'� தகவ#க� ெத4வி���ளன. [ேமC�]

(67 இைண��)

பி:*தானிய* ேத+த� எதி+!கசியான கா-ச+ேவ�1
கசி ஆக!C�தலான இட�கைள ெப)றி5!கிற6. -
தமிழ+கD!3 ஆதரவான ேவபாள+களி- ��2க�

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

பி4�தானியாவி# ேந&. நைடெப&ற ேத2த#
=78க� ெவளியாகிவ*� நிைலயி#, தமிA
ம�களி&'�, அவ2களி+ வி	தைல�'�
ஆதரவானவ2களி+ =78க� ெதாட2பாக
பி4�தானிய� தமிA ம�க� மிக உ+னி�பாக�

கவனி�� வ*கி+றன2. [ேமC�]

அமிதா� ப�ச- வ5வதைன யாராE7 த�!க ��யாதா7 -
அரசா�க7

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

இல�ைகயி# நைடெபற8�ள திைர�பட
வி*� வழ�'� விழாவி&' அமிதா�ப�ச+
'Gவின2 நி�சய� கல%� ெகா�வா2க� என
அரசா�க� ெத4வி���ள�. [ேமC�]

ெல�.ேகண� ச/திர- F�காைவ அழி*த இட*திேலேய
பலியான பைடயின5!3 நிைன2*Gபி

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

தமிழ/ழ வி	தைல�0லிகளி+ கிளிெநா�சி
மாவ�ட =+னா� அரசிய# �ைற�
ெபா.�பாள2 ெல�.ேகண# ச%திர+
நிைனவாக அைம�க�ப�ட ச%திர+ I�கா
=&றாக அழி�க�ப�	 அ�' வ+னியி#

உயி4ழ%த பைடயின4+ நிைனவாக அைம�க�ப�ட
நிைன8�Dபி சி�கள பைட��ைற� ெசயல2 ேகா�தபாய
ராஜப�சவினா# ேந&. திற�க�ப�	�ள�. [ேமC�]

9 இல�ைக* தமிழ+கைள இ*தாலிய� ெபாலிசா+ ைக6 ெச
6�ளன+
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பைடகளிட� ெச#வத&' வி*�பவி#ைல. அரசா�க� அவ2க1�கான ம*%�கைள��
உண8� ெபா*�கைள�� நி.�திய�. அைவ இ#லாம# ம�க� மரணமைட%தா2க�.

நா� மனித2கைள ஒ*ேபா�� ேகடய�களாக� பய+ப	��வதி#ைல. அ� தவறான
தகவ#. தவறான பிர�சார�.

ெபா6ம!க� ெவளிேய ெச�வைத* த��பத)காக வி�தைல� �லிக� 6�பா!கி�
பிரேயாக7 ேம)ெகா8டா+க� எ-ற ெச
தியி� உ8ைமயி�ைலயா?

உ9ைமயி# நா� அவ2கைள�  டவி#ைல. ��பா�கி� ச9ைடயி+ இைடயி#
அவ2க� அக�ப�7*�கலா�. எம� ம�கைள எத&காக நா� ெகா#ல ேவ9	�?

வ-னியி� உ�ள ம!களி- நிைல ெதாட+பாக ஊடக�கD!3� ேப�கைள!
ெகா�*6!ெகா8�5/த இர8� ம5*6வ+க� காணாம� ேபா
விடனரா?

கட%த இர8 ஒ* ம*��வ2 காயமைட%தா2. நா� அவ2கைள இராFவ�தி+
க�	�பா�	� ப'தி�' அ@�பிைவ�ேதா�. இ�ேபா� நா� அறி�� தகவலி+ப7
ம*��வ2களி# ஒ*வ2 சிகி�ைச�காக ெகாG�0�'� ெகா9	
ெச#ல�ப�7*�கி+றா2. ம&றவ2 இராFவ =காமி# ைவ�க�ப�	�ளா2.

ேபா+ ��2!3 வ/6விடதா அ�ல6 மா)றமைடகி-றதா?

 ேபா2 =7வைடயலா� அ#ல� அரசிய# பாைதயி# மா&றமைடயலா�. அ	�த ஒ*
சில மணிேநர�களி# எ+ன நைடெப.கி+ற� எ+பதிேலேய இ� த�கியி*�கி+ற�.

நா� ெசா#கி+ேறா�. ஆ�த�கைள� கீேழ ேபாட வி*�0கி+ேறா�. எம� ேதச���'
ஒ* அரசிய# த/2ைவ�காண வி*�0கி+ேறா�.

=க�0 Print Send Feedback

ெச
திக�: இ%தியா, தமிழக�, வணிக�, வ /7ேயா, க�	ைரக�, ேந2காண#

பி/திய 15 ெச
திக�

ெகாG�பி# தமிழ2க� வாA%� வ%த ச�டவிேராத வ /	க� அரசினா# அக&ற�

16வ� வ*டமாக  விசி# நடா�த�ப	� வ*டா%த� ெபா��பJ�ைச

கனடா வாA இைளஞ2களா# “மறேவா�” நிகA8 =+ென	�0

ஆசிய ப பி� மாநா	 =த# =ைறயாக இல�ைகயி#

சீன ெதாைல�கா�சி ேசைவ இல�ைகயி# இ+. ஆர�ப�

த.ேத.K�டைம�பி&' ஆதரவான அரச அதிகா4க� இடமா&ற�: ெச#வ� பா.உ.

'&ற�சா�	

இல�ைக அரசி+ ேபா2 '&ற விசாரைண ஆைண�'G Bல� நியாய� கி�	மா? :
பிர� அட�L

ைகதிக� மீதான தா�'த#: மனித உ4ைமக� ஆைண�'G விசாரைண�' உ�தர8

பய�கரவாத�ைத D9	� அைம�0�க� ம&.� நப2கைள உடன7யாக ைக� ெச�ய
உ�தர8

வழ�க�ப�ட ேதசிய� ப�7ய# ஆசன�கைள வி�	�ெகா	�க =7யா� :

=.கா�கிரL

=�ளியவைள மாவ /ர2 �யிC� இ#ல=� தக2�0

அ7�பைட� காரண�ைத� க9	பி7�� த/28 காணாவி7# ந#லிண�க� ஏ&படா�
சைபயி# ச�ப%த+

மாவ /ர2 �யிC� இ#ல� அைம%தி*%த இட�தி# இராFவ =கா�

ஐ.ேத.க�சியி+ இர9	 நாடா1ம+ற உ.�பின2க� ஆ1� க�சியி# இைண��
சா�திய�

ெபா+ேசகா மீதான ஆ�த ஊழ# '&ற�சா�	 விசாரைண�' B+றாவ� இராFவ
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