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தைலைம� ெசயலக
,                                                                                              த/ெச/ஊ
/அ/07/10

தமிழ�ழ வ��தைல� �லிக�,

தமிழ�ழ
.

10/10/2010.

 

அ�பா��த தமிழ�ழ ம�கேள,

இ��  தமிழ�ழ�  ெப க�  எ"�சிநா�.  இன  ஒ��&'ைற�ெகதிராக*
  ச+க
அட�&'ைற�ெகதிராக*
  ேபாராட��ற�ப-ட  தமிழ�ழ�  ெப க.�&
வழிகா-/யான  வ�0ெதா��  வ �1�தநா�.  ெப களா2  இயலாெதன  +ைலய�2
'ட3கி�  கிட�த  ஒ4  ச+க0திலி4�5  வ ��ட�  �ற�ப-�வ�5  வ��தைல�
ேபா�ெதா�0த ெப கள6� �ர-சிகர நா�.

எம5 வ��தைல இய�க0தி2 கள�சாவைட�த 'த7 ெப ேபாராள6யான இர டா

ெல�8ன�- மாலதி (ேப5� சகாயசீலி) அவ�கள6� நிைன*நாேள தமிழ�ழ� ெப க�
எ"�சி  நாளா&
.  எம5  வ��தைல�  ேபாரா-ட0ைத  ந:�&
  த�திர0ேதா�

நாசகார0  தி-ட0ேதா�
  கா2பதி0தி4�த  அ�நிய�  பைடக.�ெகதிரான  ேபா82
இர டா
  ெல�8ன�-  மாலதி  அவ�க�  வ �ர�சாவைட�தா�.  இனவ��தைல,

ெப வ��தைல,  ச+கவ��தைல  எ�ற  ேகா-பா-�0  தள3கள62  வ��தைல�
ேபாரா-ட0ைத  '�ென�0த  எம5  ேதசிய0  தைலவ8�  வழிகா-டலி2
ஆய�ரமாய�ர
  ெப க�  ப3&ெகா �  எம5  ேபாரா-ட0ைத�
ெச"ைம�ப�0தினா�க�.

 

எம5  தமிழ�ழ  வ��தைல�  ேபாரா-ட0தி2  ெப கள6�  ப3&  அள�ப8ய5.

ஆ��ப805வ�த  எதி8�பைடக.�ெகதிராக  எம5  ெப க�  சைள�கா5
ேபாரா/னா�க�.  வ �ரமி&  சம��கள3க�  பலவ7ைற  எதி�ெகா டா�க�.

சா0தியம7றெத��  க4த�ப-ட  பல  சாதைனகைள�  பைட0தா�க�.

உட2வலிைம�&
  மனவலிைம�&
  சவா2வ�ட�=/ய  பல  ெந4�க/கைள�
கட�5  ச80திர
  பைட0தா�க�.  இரா>வ0  5ைறய�2  ம-�ம�றி  நி�வாக
,

அரசிய2  என  பல  ப8மாண3கள62  எம5  ெப கள6�  ப3கள6��  வ�ய�க0த�க5.

எ@வ�த0திA
, எ@வ�ட0திA
 தா
 ஆ க.�&� சைள0தவ�கள62ைல எ�பைத
அவ�க� தம5 ெசய7றிறனா2 ெவள6�ப�0தினா�க�.

அ�பா��த தமி1ேப:
 ம�கேள,

இ��  எம5  இன
  பா8ய  அழிைவ�  ச�தி05  நி7கி�ற5.  ப�ரா�திய  வ2லர:க�
உ-பட உலகநா�க� பலவ7றி� 5ைணேயா� எம5 ம�க�மB5 ெகாCரமான ேபாைர
நடா0தி  '/05�ள5  சிறில3கா  அர:.  மன6தேநயம7ற  கா-�மிரா /0தனமான
ேபா�  உ0திகைள�  ைகயா டேதா�  ெகாCரமான  உளவ�ய7  ேபாைரD
  ெதா�05
தமிழ�ழ ம ைண ஆ�கிரமி05 நி7கி�ற5 சி3கள அர:.

எம5  ம�க�  மBதான  ஒ��&'ைறய�2  அதிக
  பாதி�க�ப-டவ�க�  ெப க.

&ழ�ைதக.ேம.  ேபா�  நிக1�5ெகா /4�த  ேவைளய�A
ச8,  த7ேபாைதய
E1நிைலய�A
ச8,  எம5  ெப க�  அFபவ�0த,  அFபவ�05�ெகா /4�&

5�ப3க� ெசா7களா2 வ�வ8�க '/யாதைவ.

இ��  வைகெதாைகய��றி,  எ@வ�த�  பதி*க.மி�றி  த����காவலி2
ைவ�க�ப-/4�&
  ெப கள6�  நிைல  ெவள60ெத8யாமேலேய  தி-டமி-�
மைற�க�ப�கி�ற5.  தமிழ�ழ  ம  '"ைமயாக  இரா>வ  மய�ப�0த�ப-��ள
நிைலய�2  '7றிA
  இரா>வ0தா2  �ைடEழ  வா1�5ெகா /4�பவ�க�
நாளா�த
  எதி�ெகா�.
  ெகா�ைமக�  '"ைமயாக  ெவள6ேய  வராதவ ண

த��க�ப�கி�றன.

அ�பா��த தமி1ேப:
 ம�கேள,

எம5  இன0தி�  வ��தைல�காக  ப�னா-�  ம-ட0தி2  ேமA
  'ைன�பாக�
ேபாராட  ேவ /ய  காலமி5.  மிக�  ெகாCரமாக  ஒ��க�ப-/4�&
  எம5
ெப கள6� அவலநிைலைய உலகி7& ெவள6�ப�0தி ந�தி ேக-&
 ேநரமி5.

ப�னா-��  ெப க�  அைம���க.டF
  மன6த*8ைம  அைம���க.டF

ைகேகா�05  எம�கான  ந�திைய�  ெப�
  ேபாரா-ட0ைத  நா
  ெதாட��சியாக
'�ென��க  ேவ �
.  தமிழ�ழ�  ெப க.�ெகதிராக  இைழ�க�ப-ட
ேபா��&7ற3கைள உலகி� '� ெவள6�ப�0தி எம�கான ந�திைய� ெபறேவ �
.

�ல
ெபய��த  தமி1�ச+க0திA�ள  ெப க.
  ெப க�  அைம���க.

ெசG5ெகா /4�&
  பண�க�  ெப4ைம�&8யைவ.  இ�பண�க�  ெம�ேமA

'ைன��ட� '�ென��க�பட ேவ �ெம�� ேக-��ெகா�கி�ேறா
.
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'க��

அறி�ைகக�

ெதாட��க.�&

நிக1*க�

1982-1990

1991-2000

2001-2010

 

 

தமிழ�ழ�
ேதசிய�
தைலவ�
அவ�களி�
சி�தைனயிலி"�#

உலக வரலா7றி2
எ3&
, எ�ெபா"5

நிகழாத அ7�தமான
தியாக3க.
,

அதிசயமான
அ��பண���க.

இ3&, எம5 தாயக
ம ண�2
நிக1�தி4�கிற5.

சா*�&
 அHசாத
வ �ர0தி7&
,

ஈக0தி7&
 இல-சிய�
ப7றி7&
 எம5
மாவ �ர4�& நிக�
எவ4ேமய�2ைல என
நா� ெப4மித05ட�
=�ேவ�.

இ�ப/யானெதா4
மகிைமD
,

ேம�ைமD
 வாG�த
ஒ4 மக0தான
வ �ரகாவ�ய0ைத எம5
மாவ �ர�க� பைட05�
ெச�றி4�கிறா�க�.

எம5 ேபாரா-ட
 ஒ4
உ�5ச�தியாக, ஒ4
'�Fதாரணமாக, ஒ4
வழிகா-/யாக0
திக1கிற5.

$க�%$க�% அறி�ைகக�அறி�ைகக� ெதாட�%க'�(ெதாட�%க'�( நிக)*க�நிக)*க�
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இன  ஒ��&'ைற�&  எதிராக*
  ச+க  வ��தைல�காக*
  நா
  ெதாட��5

ேபாரா�ேவா
  எ��  தமிழ�ழ�  ெப க�  எ"�சிநாளான  இ��  உ�திெய�05�
ெகா�ேவா
.

ந�றி.

“�லிகள6� தாக
 தமிழ�ழ0 தாயக
”

தமி1�ெச2வ�,

மகள6� ப�8*,

தமிழ�ழ வ��தைல� �லிக�,

தமிழ�ழ
.

 

ெதாட���&: headquarters@viduthalaipulikal.net

தமிழ�ழ� ெப க� எ"�சிநா�-2010 http://viduthalaipulikal.net/index.php?option=com_content&view=arti...

2 of 2 16/03/2012 08:55

www.padippakam.com

gbg;gfk;




