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அ�பா��த தமி� ம�கேள!
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 அதிகமான தமிழ�கள � உய��கைள� பலி
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சிைற�ப�*தி ைவ*��ள�.

எம� ம�க<�4 எதிராக மிக3
 பாரAரமான மன த உ$ைம மBற"க<
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காணாம7ேபாத>
 சி*திரவைத9
 பாலிய" வ">ற3
 ெகாைலக<மாக மிக3

மி8க*தனமான இரா-வ� பய#கரவாத ஆ(சி எம� தாயக*தி" நைடெப1கி�ற�.

தமி� ம�க� சி#கள இனவாத அரசி� அட�4.ைற�4 ஆளாகி நி7கி�றா�க�.

அ�நிய ேதசமான சி#கள*தி� இரா-வ ஆதி�க*தி74
 பைடெய��ப�74

உ(ப(� நி7கி�றா�க�. ஆ9த பல*தா" தமி� ம�கைள அ;ைம�ப�*தி அவ�கைள
சி#கள இரா�சிய*�ட� பலவ�தமாக இைண*� வ�ட  சி#கள ெபள*த ேப$னவாத

வ�டா�ப�;யாக .ைன�� வ8கி�ற�.

மன த உ$ைம நிைலைம ப�ேமாசமாகி இ8�4
ேபா�, உதவ� வழ#4
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அ�பா��த தமி� ம�கேள!
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இ�வைர கால.
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9*த*தினா" பல அழி3கைள9
 இழ���கைள9
 தா#கி நாளா�த

ேவதைனகைள9
 மன உைள�சைல9
 அMபவ�*�� ெகா0;8�கிறா�க�. இ�த
உற3கள � ம1வா�3�4
 அவ�க<ைடய எதி�கால நல�ேபண>�4

அ�சாண�யாக �ல
ெபய� ம�க� ெசய7ப(�� ெகா0� இ8�கிறா�க�. இ�த
உதவ�கைள தன �ப(ட 2திய�>
 நி1வன மய�ப�*தOடாக3
 ேம>
 அதிக$*�
அவ�கள � ஒள மயமான வா�3�4 உத3மா1 �ல
ெபய��த தமிழ�கைள ேவ0;
நி7கிேறா
. அ*�ட� பய#கரவாத* தைட�ச(ட
, அவசரகால� ச(ட

ஆகியவ7றி� கீ� ச�ேதக*தி� ேப$" அைட*� ைவ�க�ப(��ள
ஆய�ர�கண�கான தமிழ�கைள9
 எம� வ��தைல� பயண*தி" தம�
வா��ைகைய அ��பண�*� த7ேபா� த����காவலி" சிைறைவ�க�ப(�,

சி*திரவைதைய அMபவ�*�� ெகாண;8�4
 ப"லாய�ர�கண�கான
ேபாராள கள � வ��தைல�4
, .(க
ப� ேவலிக<�4� .ட�க�ப(;8�4

ம�கள � மB�4;ேய7ற*தி74
 4ர" ெகா��4மா1 தமி�ம�க� அைனவைர9
,

அரசிய" மன த உ$ைம அைம���கைள9
 ேக(�� ெகா�கிேறா
.

ஊடக உலகி74!

தமி�ேதசிய*தி� மB�
 தமிழழ வ��தைல� ேபாரா(ட*தி� மB�
 ந#க� ப71�
ெகா0� ஆ7றி வ8
 பண�கைள நா
 பாரா(�கி�ேறா
.  தமி� ஊடக*�ைறய��
வள��சி அள�ப$ய�. ந#க� எம� ம�க<�4 ஆ7றி வ8
 பண�ைய நா

மதி�பள *��ெகா�<
 அேதேவைள, உ#க� பண� எ�1
 ஆேரா�கியமான
பாைதPடாக பயண�*� எம� ம�கைள ெச"ெநறி தவறாத பாைதய�" வழிநட*தி�
ெச"ல ேவ0;ய பா$ய ெபா1��
, கடைம9
 உ#கைள� சா��த� எ�ேற
ந
�கி�ேறா
.   எதி�கால*தி>
 ேதசிய*தி74 வ>�ேச��4
 வைகய�லான
ஆேலாசைனகைள9
,  �திய சி�தைனகைள9
 வழ#கி உ#கள� தா�மBக� பண�ைய
.�ென��க ேவ0�ெமன ேவ0; நி7கி�ேறா
. தன மன த வ�ம�சன#கைள*
தவ��*� ஒ�1ப(டவ�களாE உ#க� எF*�
 க8*�
 ெபா� எதி$�4
எதிரானதாக3
 எம� ம�கைள� சி�தி�க* A0�வதாக3
 எF�சிெகா�ள
ைவ�பதாக3
 அைமயேவ0�
 என எதி�பா��கி�ேறா
. ஆேரா�கியமான
வ�ம�சன#கள +டாக தமி�* ேதசிய
 வள�வத74
 ஒ�1ப�வத74மான
ஆ9தமாக ஊடக
 அைமய ேவ0�ெமன ேக(��ெகா�கிேறா
.

அ�பா��த தமிழக  உற3கேள!

ந#க� எம� வ��தைல�காக ஆ71
 பண� அள�ப$ய�. ெதாட���
 ந#க� எம�
வ��தைல� பயண*��4� ேபராதர3 வழ#க ேவ0�
 என3
 ேவ0;�
ெகா�கி�ேறா
. நா
 எ�1
 இ�திய ம�க<�ேகா அ"ல� இ�திய� ேபரரC�ேகா
எதிரானவ�க� அ"ல�. இ�திய�ேபரரC எம� ம�கள � அப�லாைசகைள உதாசீன

ெசEவைத நா
 ேவதைனேயா� பா��கி�ேறா
. இ�த நிைல மாறேவ0�
. நட��
.;�த வ��கைள� கவன*திெல�*தாவ� ச�வேதச சLக*�ட� இைண��
இ�திய� ேபரரC எம� ம�கள � உ$ைமக<�4 மதி�பள *� அவ�கள � Q�வ க*
தாயகமான தமBழழ ம0ண�" உ$ைமேயா� வா�வத74 ஆவன ெசEயேவ0�
.

இ�த .ய7சி�4  அகில இ�திய உற3க<
, தைலவ�க<
, இ�திய ஊடக#க<

ஒ*�ைழ�ைப ந"க ேவ0�
 என எதி�பா�கி�ேறா
.

ச�வேதச*தி74!

தாயக வ��தைலைய� 4றி�ேகாளாக� ெகா0� ேபாரா(ட*ைத* தைலைம தா#கிய
எம� வ��தைல இய�க
 ஆ9த#கைள ெமளன *� ஓரா0� நிைறவைடகிற�.

எம� ம�கள � ேம" ெகா;ய 9*த*ைத* திண�*� ப"லாய�ர
 உய��கைள�
பலிெய�*� ெவ�ற மமைதய�" சி#கள ேதச
 ேம 20 ஆ
 நாைள
ெவ7றிவ�ழாவாக� ெகா0டா�கிற�. தமிழ�கைள அ;ைமெகா0ட நாளாகேவ
தமிழ�க� இைத ேநா�4கி�றன�. இ�ேநர*தி", நா
 ச�வேதச*தி74 ஒ8
ேவ0�ேகாைள .�ைவ�கிேறா
. அரச பய#கரவாத*��4
, தமிழின அழி���4

�ைணேபான உ#கள � மனசா(சிைய* ெதா(� இ1திேநர 9*த*தி" நிக�*த�ப(ட
பா$ய இனஅழி�ைப .�ன 1*தி சிறில#கா அரைச 9*த� 47றவாள யாக
ெவள �ப�*�வ�ட�, நதியான வ�சாரைணகைள நட*�வத74
 த7ேபாைதய
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 ப#ெக�*�� ெகா�கிேறா
. இ�வைர கால.
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ேபா$" த
.ய��கைள ஈக
 ெசEத மாவ ர�கைள9
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ெகா"ல�ப(ட ம�கைள9
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 எம�
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ந�றி.

"�லிகள � தாக
 தமிழழ* தாயக
"

 

தைலைம� ெசயலக
,

தமிழழ வ��தைல� �லிக�,

தமிழழ
.
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