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��பா�கி� பய�பா�கைள தா! நி#$த� ேபாவதாக வி�தைல��லிக� ��':
�லிகளி� ேப�சாள) ெச.ப$மநாத�

[ ஞாயி���கிழைம, 17 ேம 2009, 10:48.34 AM GMT +05:30 ]

வ�னியி" உ�ள ஆயிர�கண�கான ம�கைள மரண�தி� பி&யி"
இ()� பா�கா�*மா� உலக�ைத நா� ேக�	�ெகா,ட ேபாதி.�
அைன��லக ச/க�தி� ெமளன�தா� சிறில1கா இரா2வ� தன�
இரா2வ நடவ&�ைகைய 3�ென	�க ஊ�*வி�த� கச�பான
3&5�ேக ெகா,	 ெச���ள� என தமிழ7ழ வி	தைல� 8லிக�

அைம�பி� அைன��லக விவகார1க9�கான ெபா��பாள: ெச.ப�மநாத�
ெத;வி�தி(�கி�றா:.

கட)த 24 மணி ேநர�தி" 3 ஆயிர� ம�க� வ 7திகளி" ெகா"ல�ப�&(�*�
அேதேவைளயி" க	ைமயாக காயமைட)த 25 ஆயிர� ேப: ம(��வ பராம;�8�க�
எ�5� இ"லாம" அ1*�ளா:க�. எம� ம�கைள� பா�கா�பேத இ�ேபா��ள
அவசரமான பணியா*� என5� அவ: இ�� ஞாயி���கிழைம ெவளியி�	�ள அவசர
அறி�ைக ஒ�றி" *றி�பி�	�ளா:.

இதைன� கவன�தி�ெகா,	 எம� ம�கைள� பா�கா�பத�காக எம� ��பா�கிகைள
ெமளனமாக ைவ�தி(�பத�* நா� தயாராக5�ேளா� எ�ற எம� நிைல�பா�ைட
உலக���* நா� ஏ�கனேவ அறிவி�தி(�கி�ேறா� என5� இ)த அறி�ைகயி"
*றி�பி�&(�*� ப�மநாத� ேம.� 3�கியமாக� ெத;வி�தி(�பதாவ�:

சிறில1காவி� ஆ>த� பைடயினரா" எம� ம�க� ஈவிர�க� இ�றி� ப	ெகாைல
ெச�ய�ப	வைத� த	�� நி���மா� உலக�தி" உ�ள நா	கைள நா�
ேக�	�ெகா,&()ேதா�. ஆனா", எம� இ)த� ேகா;�ைக யா(ைடய காதி.�
விழவி"ைல.

ேபா: இட�ெப�� ப*தியி" ைவ�� ைக� ெச�ய�ப�ட தமிழ:கைள� பா�கா�பத�*�
இரா2வ�தின;ட� சரணைட)த ேபாராளிக� ம��� ெபா�ம�களி� பா�கா�ைப
உ�தி�ப	��வத�*� ேதைவயான நடவ&�ைககைள>� உடன&யாக எ	�*மா�
அைன��லக ச/க�ைத நா� ேக�	�ெகா�கி�ேற�.

இ)த ேபா: கச�பான ஒ( 3&5�* வ)தி(�கி�ற�. எம� ம�களி� 3&வி"லாத
ஆதரைவ>� உதவிைய>� தவிர எம�* எ)த உதவி>� இ"லாத நிைலயி" சி1கள�
பைடயின: 3�ேனறியேபா� நா� பி�வா1க ேவ,&ேய�ப�ட�.

எம� ம�க�தா� இ�ேபா� *,	களா.� எறிகைணகளா.� ேநா�களா.�
ப�&னியா.� மரணமைட)� ெகா,&(�கி�றா:க�. அவ:க� ேம.�
பாதி�க�ப	வைத அ@மதி�க 3&யா�.

எ�மிட� இ�ேபா� கைடசியாக ஒேர ெத;5தா� இ(�கி�ற�. எம� ��பா�கிகைள
ெமளனி�கA ெச�வத�* நா� த7:மானி�தி(�கி�ேறா�. எம� அ�பாவி ம�க9ைடய
இர�த� ெதாட:)�� சி)த�ப	வைத எ�மா" சகி���ெகா�ள 3&யா�.

வி	தைல� 8லிக� அைம�பான� கட)த /�� தசா�த காலமாக சிறில1கா
இரா2வ��ட� ேபா;�	, இ)த� த7வி" வசி�*� தமிழ:கைள� பா�கா�பத�காக
ஆ>த1கைள ைவ�தி(�பத�கான உ;ைமைய� ெப�றி()த�. 2002 ஆ� ஆ,	
ேநா:ேவயி� அ@சரைண>ட� ெதாட1கிய சமாதான 3ய�சிகளி" இ()� ஒ(
தைல�ப�சமாக ெவளிேயறிய பி�ன:, இ)த� பிரAசிைனைய 3&5�*� ெகா,	
வ(வத�* சிறில1கா அரசா1க� இரா2வ� த7:ைவ நா&ய�.

2007 ஆ� ஆ,&" ேபா: த7விரமைட)த பி�ன: ப"லாயிர�கண�கான தமிழ:க�
மரணமைட)தி(�கி�றன:. வடப*தியி" இரா2வ� தன� நடவ&�ைகைய�
த7விர�ப	�தியைதய	�� ெப(மள5 தமிழ:க� ெகா"ல�ப�ட�ட�, ப�&னியா.�,

ேபாதிய ம(��வ வசதிக� இ"லாைமயா.� ேம.� பல: மரணமைட)தி(�கி�றன:.

"இ)த� ெகாBர நிகC5கைள நி���வத�* எம� வைரயைற�* உ�ப�ட எதைன>�
ெச�வத�* நா� தயாராக5�ேளா�. இ� எம� ஆ>த1கைள ெமளனி�கA ெச�வ�ட�,

சமாதான நைட3ைற�*� பிரேவசி�பதாக இ()தா.� அவ���* நா� ஏ�கனேவ
இண�க� ெத;வி�தி(�கி�ேறா�.

இ�ைறய த(ண�தி" இ�தா� ேதைவ. இத� /லமாக ஆயிர�கண�கான ம�க9ைடய
உயி:கைள� பா�கா�க 3&>மாயி� அ� ெச�ய�பட ேவ,	�.

எம� ம�க9�காக�தா� நா� ேபாரா	கி�ேறா� எ�பைத நா� மற)�விடவி"ைல.

த�ேபாைதய நிைலைமகளி� அ&�பைடயி", எம� ம�க� ெகா"ல�ப	வைத
நியாய�ப	��வத�* இ)த ேபாைர சி1கள அரD பய�ப	��வைத இனிேம.�
அ@மதி�க 3&யா�.

நா� எம� ��பா�கிகைள ெமளனி�பத�* தயாராவி(�கி�ேறா�. எம� ம�கைள�
பா�கா�*மா� அைன��லக ச/க�திட� ெதாட:)�� ேகா(வைதவிட எ�மிட� ேவ�
ெத;5க� எ�5� இ"ைல."

இEவா� ப�மநாத� தன� அறி�ைகயி" ெத;வி���ளா:.
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ஐ.நா. நி�ண)க� 45 அைம�4! பணிக� �!�ரமாக
நைடெப#கி�ற� : மா)� ெநச)6கீ

[ ஞாயி���கிழைம, 09 ேம 2010, 04:56.44 AM ]

இல1ைக ேபா:� *�றA ெசய"க� ெதாட:பி"
ஐ�கிய நா	களி� ெசயலாள: நாயக� பா� கீ
/@�* ஆேலாசைன வழ1*� நி8ண:க�
*Hேவா�ைற அைம�*� பணிக�
3�3ரமாக நைடெப�� வ(வதாக

அைம�பி� ேபAசாள: மா:I ெநச:Jகீ ெத;வி���ளா:.

[ேம.�]

நா� கட8த ஈழ இரா�சிய பிரதிநிதிக� க#��� ப�யலி�
ேச)�� : திவயின

[ ஞாயி���கிழைம, 09 ேம 2010, 04:44.20 AM ]

நா	 கட)த தமிழ7ழ இராAசிய�தி�
பிரதிநிதிகைள இல1ைக அரா1க� க��8�
ப�&யலி" இ�	�ளதாக திவயின ப�தி;ைக
ெச�தி ெவளியி�	�ள�. [ேம.�]

ெபா�ம�னி�� வழ,க�பட தி6ஸநாயக! எ,ேக?

[ ஞாயி���கிழைம, 09 ேம 2010, 02:59.02 AM ]

ஜனாதிபதியினா" ெபா�ம�னி�8
வழ1க�ப�ட ஊடகவியலாள: ேஜ எJ
திJஸநாயக�, எ1கி(�கிறா: எ�ப�
ெத;யவி"ைல என அவ;� *	�ப�தின:
ெத;வி���ளன:. [ேம.�]

மாணவிைய வ�<ற'�4ப�$திய ச8ேதக நப) விள�க
மறியலி�

[ ஞாயி���கிழைம, 09 ேம 2010, 02:22.34 AM ]

ம�னா;" மாணவிைய அைழ�� வ)�
பாலிய" வ".ற5�* உ�ப	�தியதாக�
க(த�ப	� ச)ேதக நபைர>� அவ(ைடய
ெசய.�* உட)ைதயாக இ()ததாக�
க(த�ப	� ச)ேதக நபைர>� இர,	 வார
கால�தி�* விள�க மறியலி" ைவ�*�ப&

ம"லாக� மாவ�ட ந7திம�ற�தினா" க�டைளயிட�ப�	�ள�
[ேம.�]

ேம 17! திகதிைய ��க நாளாக அ�=��4மா#
த.ேத.>டைம�� ேகா?�ைக

[ ஞாயி���கிழைம, 09 ேம 2010, 01:58.56 AM ]

வ(டா)த� ேம 17 ஆ� திகதிைய ��க
தினமாக கைட�பி&�*மா� தமிC� ேதசிய�
M�டைம�8 தமிC ம�கைள� ேகா;>�ள�.

[ேம.�]

யா@�பாண$தி� கட$த�பட இைளஞ) வ�னியி� இA8� த�பி வ8தா)
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