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கள யதா.�த�தி& அC�பைடயி:�, மா)றமைட5� வ
� உலக அரசிய1
ஒ?�கிைன க
�தி)ெகா !� ��பா�கிகைள ெமௗனி�க= ெசL� வ&�ைறய)ற
வழிக� ஊடாக ேபாராட தமிழ7ழ வி!தைல� �லிக� உ,தி F !�ளதாக தமிழ7ழ
வி!தைல� �லிகளி& அைன��லக உற$க;�கான ெசயலக�தி& ெபா,�பாள.
ெச1வராஜா ப�மநாத& ெத�வி���ளா..
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இ� ெதாட.பாக அவ. வி!���ள அறி�ைகயி1 Pறி8�ளதாவ�: “சிறில�கா அரசா�க��
அத& சி�கள இராSவ இய5திர�� தமிழ7ழ ம�க� மீ� ஏ)ப!�தி8�ள மனித� ேபரவல�
Jமா. �&, ல�ச�தி)<� அதிகமான ம�கைள அவ.களி& பார�ப�ய வா�விட�களி1
இ
5� நி.�கதியா�கி இட�ெபய.�� அைன��லக�தி& க காணி���< அ�பா1 சி�கள
இராSவ�தி& த!�� �கா�க;�<� தனிைம�ப!�தி ைவ���ள�.

இ5நிைலயி1 கட5த �த&கிழைம (27.05.09) நைடெப)ற ஐ�கிய நா!களி& மனித
உ�ைமக;�கான ஆைண�<? வ&னியி1 இட�ெப)ற தமி� ம�க� மீதான
ப!ெகாைலக;�< நியாய� வழ�க� தவறியைம <றி�� எம� விசன�ைத8�
க டன�ைத8� ெத�வி�கி&ேறா�. இராSவ ேமலாதி�க நிைலயி& ஊடாக தாயக��
ம�களி& வா�$ உ�ைமயிைன� பறி�த சிறில�கா அரசா�க�, த)ேபா� இராஜத5திர
வழி�ைறகைள� ெகா ! உலக அர�கி1 நம� ம�க�மீ� ேபா.� பிரகடன� ெசL��ள�.

தன�< �ைணயாக அைன��லக ச�திக;ட& இைண5� இராஜத5திர ெசய)பா!களி&
ஊடாக தமி� ம�களி& அரசிய1 அபிலாைசகைள தக.�� எறிவதி1 �ைன��
ெகா !�ள�.  அேதேவைளயி1 தமிழ7ழ ம�க� அைட5��ள மனித� ேபரவல�திைன8�,
எதி.ெகா !�ள மனிதாபிமான ெந
�கCகைள8� �&ைவ�� அைன��லக�திட�
ெப
மளவி1 ெவளிநா�! வள�கைள8�, உதவிகைள8� திர�!வதி1 சிறில�கா
ெகா�ைகயளவி1 ெவ)றி ெப),�ள�.

அ5த வள�கைள�ெகா ! �ன.வா�$, �னரைம�� ெசய)பா!கைள �&ென!�பத&
�ல� தமி� ம�களி& நலனி1 சி�கள அரசா�க� மி<5த அ�கைற ெகா C
�பதாக கா�C
தா& ேம)ெகா ட தமி� இன அழி�� பழியி1 இ
5� த�பி���ெகா�ள$� வழி
ேத!கி&ற�. 

« மேலசிய இளவரச. மீ� பாலிய1 சி�ரவைத �கா. | Home | இல�ைகயி1 பணியா)றிய
ேபா
� ெதா ! நி,வன தைலவ. நா! கட�த�ப�!�ளா. »
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rohan on June 1, 2009 2:51 pm

தைலவா தைலவா �1ல��கிற� தைலவா
காலா1 ஆைணயி! - நா� தைலயா1 ெசLகிேறா�!!!

1.

ச5தன� on June 1, 2009 3:11 pm2.
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உ�க�கட5த கால�ைத நா�க� மற�கிேறா� நிக�கால�ைத இ�பCேயபி&ப)ற$�
மனித� வாழவழிெசLய$�.

பா.�திப& on June 1, 2009 3:23 pm

ப�மநாதU�< எனி �லிகைள, தமிழக �லி அரசிய1வாதிக� தா& திர�C�
ெகா!�கS�. ஆனா1 அவ.க;� இவ
�< �ேராகி�ப�ட� இலவசமாக ெகா!��
வி�டதா1 உதவ �& வ
வா.களா??

3.

KUNALAN on June 1, 2009 4:05 pm

தமிழர� பிC=ச சனிய& இ&U5தா& �ைலயவி1ைலயா? இ&U�
இ
�கிறதா?………….
//கள யதா.�த�தி& அC�பைடயி:� மா)றமைட5� வ
� உலக அரசிய1
ஒ?�கிைன க
�தி)ெகா !� ��பா�கிகைள ெமௗனி�க= ெசL� வ&�ைறய)ற
வழிக� ஊடாக ேபாராட தமிழ7ழ வி!தைல� �லிக� உ,தி//
ய�பா… எ&ன ெகா!ைம இ�?

ச�; வ&�ைறய)ற வழியி1�தாேன ேபாராட� ேபாகிறா.க�. அ�பCயானா1 ெப�ய
பண= ெசல$ இ1ைல�தாேன? இ�வைர ஆ8த�/ இ,தி�ேபா./வைக��ைறவள
ேம�பா! இ�பC ஆயிர�ெத�! நியாய� ெசா1லி எ�மிட� ஏமா)றி� �!�கிய
பண�ைதெய1லா� இ5த� ப&னாைடக� இ�ேபா வ&னி ம�க;�< உடேன ெகா!�க
ேவ !�. எ�ேக யா�ட� ெகா!�க� ேபாகிறா.க� எ&, தய$ ெசL� யாராவ�
ேக�!= ெசா1:�க�. அ��ட& ெவளிநா!களி1 உ�ள 90சதவ 7தமான தமி� வ.�தக
நிைலய�களி1 �லிகளி& பண� (அதாவ� பாவ�ப�! ஏமா.5த நம� பண�)
இ
�கிற�. அவ)ைற8� உடேன பாதி�க�ப�ட ம�களி& நிவாரண�க;�காக
பகி.5தளி�க�பட ேவ !�. இ1ைலேய1 அவ)ைற ெவளிேய ெகா !வ
வத)கான
பல இய�க�க� ெவளிநா!களி1 ேதா&ற� ேபாவைத8�/ பல அன.�த�க� விைளய�
ேபாவைத8� நா� ச5தி�க ேவ Cய �.�பா�கிய நிைல வர� ேபாகி&ற�.
காணாம1�ேபா<� தமி� வ.�தக.க� ப)றிய ெசLதிக� இ5த நா!களி:� மலிய�
ேபாகிறேத பராபரேம…!

<ணாள&

4.

msri on June 1, 2009 10:03 pm

க ெக�டபி& D�ய வண�க� எனப.! இ5நிைலயி1 உ�ள�> ப�மநாத& அறி�ைக:
ேதச கால வ.�தமான�> இட� ெபா
� ஏவ1> எத� ந ப& ம�க� ப)றிய க�சைன
எ�$ம)ற நிைலயா1 ந7�க;� அழி5� ம�கைள8ம அழி��>அநாைதகளா�கி >
சி�கள�ெப�னவாத�தி& காலCயி1 ேபா�!�ள 7.க�! இ5 ல�சன�தி1 உ�க;�ேகா.
அகி�ைச�ேபா.! மகிநதா இ&, “இல�ைகயி1 சி,பா&ைம எ&ற ஒ&ேற இ1ைல”
எ&கி&றா.! இத& உ�ளா.5த�> “எ1லா� ெப
�பா&ைம” எ&பேத! இைத ேநா�கிேய
சகலைத8� ெசLகி&றா.!

5.

Nila on June 1, 2009 11:09 pm

�லிக� வள.�தா1 <!�பி வழி�தா1 ெம�ைடயா�<�. ெகாைல�க
விகளி1
மனேநாL ெகா ட பிரபாகர& வழி�ேதா&ற1கேள. இ� தைலவU�<= ெசL8�
�ேராகம1லவா. உ�க� தைலவ& ச�தியா�கிரக� இ
5த மதிவதனிய�காைவ
வி
�பா1 I�கி� ெகா !ேபாL க1யாண� க�!வா.. ச�தியா�கிரக� அதாவ�
ப�Cணி�ேபாரா�ட� ச�வரா� எ&பா.. ஆனா1 ஆ�!�<ட1 ெபா
�திய பா.�த7ப&
எU� திVபைன ந1W. �
கனCயி1 ப�Cணி ேபா�!� ெகா1வா.. திVப&
பா.�த7ப& எU� ச��திர� ெபய.கைள ஏன�பா மாJப!��கிற7.க�? அகி�ைச

6.
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