
மாவ �ர�நா� அறி�ைக - 2010

தைலைம� ெசயலக
,                                                                                                 த/ெச/ஊ
/அ/08/10

தமிழ�ழ வ��தைல�  �லிக�,

தமிழ�ழ
.

நவ
ப� 27, 2010.

 

அ�ப���
 மதி������ய தமிழ�ழ ம�கேள,

இ�" மாவ �ர� நா�.

எம& வ��தைல� ேபாரா'ட வரலா�றி� நாயக�கைள� *சி��
 �ன,தநா�.

எ
ம-ைண  ஆ�கிரமி0& எம&  ம�கைள அழி�க  வ1த  எதி��பைடகைள எதி�0&�
களமா2,  த3க�  உய�ைர5
  உடைல5
  எம���  கா�பரணா�கிய  உ0தம�கள,�
நிைன6நா�.

உலக  வரலா"  க-2ராத  பல  தியாக3கைள5
  சாதைனகைள5
  தமிழ�ழ
வ��தைல� ேபாரா'ட
 க-27�கிற&.

தமிழ�ழ வ��தைல� ேபாரா'ட0ைத வ �ர0தி� உ�ச0&��� ெகா-� ெச�ற ெப7ைம
இ1த வ �ர� �த8வ�கைளேய சா7
. அவ�கள& உய�ரா9
 உதிர0தா9ேம நா
 �திய
வரலா�ைற� பைட0தி7�கி�ேறா
.

 

அ1நிய  வ8லாதி�க�  ச�திகேளா�  ைகேகா�0&  எ
ம-  ம:&  ெப7

பைடெய��ைப�  ெச;த  எதி�ய��  ��னா8  மனவலிைமேயா�  ேபா���1த  இ1த
மாவ �ர�  ெச8வ3கைள  ெந<சி8  நி"0தி,  ெந;வ�ள�ேக�றி  வழிப�
  இ0தி7நா�,

தமிழ�கள,� எ=�சி நாளா�
.

ெபய7�காகேவா  �க=�காகேவா  அ8ல&  ேபா�ம:&  ெகா-ட  ப�"தலாேலா  எம&
மாவ �ர�க�  களமாடவ�8ைல.  எம&  ெமாழிய��,  இன0தி�,  ப-பா'�
வ�=மிய3கள,�  ம:தான  அட���ைறக>�ெகதிராகேவ  இவ�க�  ேபாராட�
�ற�ப'டா�க�.  எ
  ம-ம:&
  ம�க�ம:&
  க'டவ�?0&  வ�ட�ப'ட  சி3கள
இனெவறி அட���ைற�ெகதிராகேவ ஆ5தேம1தி� ேபாரா2னா�க�.

எம&  ேதசவ��தைல�  ேபாரா'ட0தி8  களமா2  வ �ர�சாவைட1த  வ �ர�கைள�
ெப�ெற�0த  ெப�ேறா�க>
  அவ�கள&  ��
ப0தின7
  எ�"

ெப7ைம���யவ�கேள.

இல3ைக0த�வ�8  தம&  இைறைமைய�  ேபண�யப2  த
ைம0தாேம  ஆ'சி
ெச;&ெகா-271த தமிழின
 ப2�ப2யாக ேம��லக நா'டவ�� ஆதி�க0தி� கீ?
ெகா-�வர�ப'ட&.  மாறிமாறி  ஆ'சி  ெச;தவ�க�  இ"திய�8  இல3ைக0த�ைவ�
ைகவ�'��  ெச�றேபா&  தமிழ��  அரசிய8  உ�ைமகைள�  சி3கள�
ெப7
பா�ைமய�ன0திட
 நிர1தரமாக� ைகயள,0&� ெச�றா�க�.

ப��0தான,ய��  ெவள,ேய�ற0ைத0  ெதாட�1&  தமிழின0தி�  ம:தான  ெகா�ைமக�
சி3கள�  ெப7
பா�ைமய�ன0தா8  இனெவறிேயா�  ேம�ெகா�ள�ப'டன. 

இவ�"�ெகதிராக  தமி?ம�க�  நடா0திய  ெதாட��சியான  அறவழி�ேபாரா'ட3க�
பலன�"�ேபான  நிைலய�9
,  தமிழின0தி�  ம:தான  அட���ைறக�  அதிக�0த
நிைலய�9
தா�  எம&  ம�க�  ஆ5த�  ேபாரா'ட  வழி�ைறைய0  ெத�6
ெச;தா�க�.

உலகநா�க�  பலவ�றி8  நட1த  வ��தைல�  ேபாரா'ட3க�  ேபாலேவ  எம&
ேபாரா'ட�
  ��றி9
  நியாயமான  அ2�பைடகைள�  ெகா-டதாகேவ
அைம1&�ள&.  ஆ5த�  ேபாரா'ட0ைத  வழி�ைறயாக�  ெகா-�  வ��தைலெப�ற
அைன0& இன3க>��
 நா�க>��
 இ7��
 அேத உ�ைம எம& ம�க>��

எம& ேபாரா'ட0&��
 உ-� எ�பைத மன�சா�"�ள அைனவ7
 அறிவ�.

ஆய�A
  பல  நா�க�  தம&  ெசா1த,  ப�ரா1திய  அரசிய8  –  ெபா7ளாதார
நல�க>�காக  எம&  இன0தி�  வ��தைல�  ேபாரா'ட
  ெதாட�ப�8  பாரா�கமாக
இ71தைம  கவைல���ய&.  சில  வ8லரBக�  இ�A
  ஒ7ப2  ேம�ெச�"  எம&
ேபாரா'ட0ைத  நB�க6
  அ2ேயா�  அழி�க6
  ேம�ெகா�ள�ப�

�ய�சிக>��0 &ைண��1& ெகா-27�ப& நியாயம�ற&.

ந�-டகாலமாக  ெப7
பா�ைமய�ன0தி�  அைன0&வ�த  அட���ைறகைள5

எதி�ெகா-�  தம&  வ��தைல�காக  வ �"ட�  ேபாரா2�ெகா-271த  ஓ�ன0ைத
ஒ'�ெமா0தமாக�  சிைத�கெவன  நடா0த�ப'ட  இனவழி��  நடவ2�ைகய�8
சிலநா�க� அண�திர-�  உதவ�யள,0தேபா&, மன,த உ�ைமகைள�ப�றி ெப�தாக�
ேபசி�ெகா-271த  நா�க>
Eட  க-�ெகா�ளாம8  இ71தைம  தமி?ம�கள,�
மன3கள,8 ஆறாத வ�வாகேவ உ�ள&.
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அறி�ைகக�

ெதாட��க>��

நிக?6க�

1982-1990

1991-2000

2001-2010

 

 

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

உலக வரலா�றி8
எ3�
, எ�ெபா=&

நிகழாத அ��தமான
தியாக3க>
,

அதிசயமான
அ��பண���க>

இ3�, எம& தாயக
ம-ண�8
நிக?1தி7�கிற&.

சா6��
 அ<சாத
வ �ர0தி��
,

ஈக0தி��
 இல'சிய�
ப�றி��
 எம&
மாவ �ர7�� நிக�
எவ7ேமய�8ைல என
நா� ெப7மித0&ட�
E"ேவ�.

இ�ப2யானெதா7
மகிைம5
,

ேம�ைம5
 வா;1த
ஒ7 மக0தான
வ �ரகாவ�ய0ைத எம&
மாவ �ர�க� பைட0&�
ெச�றி7�கிறா�க�.

எம& ேபாரா'ட
 ஒ7
உ1&ச�தியாக, ஒ7
��Aதாரணமாக, ஒ7
வழிகா'2யாக0
திக?கிற&.
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உலக  வரலா"  க-2ராத  மாெப7
  மன,த�  ேபரழி6  ��ள,வா;�காலி8
நிக?0த�ப'டேபா&
  ச�,  அத�ப��ன7
  ச�,  உலக
  த���கமான
நடவ2�ைகேய&
 எ��கவ�8ைலெய�ப& தமி?ம�கைள ேவதைனய�� வ�ள,
ப�8
ெகா-�ேபா; வ�'��ள&.

ேபா�8  ெவ�றிெப�றதாக  மமைதேயா�  அறிவ�0த  சி3கள�  ேப�னவாத  அரB
அத�ப��ன� நட1&ெகா-ட, நட1&ெகா�>
  �ைற5
 மன,த வ�=மிய3க>��
அ�பா�ப'ட&.  தமிழின0தி�  ஆ�மாைவேய  சிைத��
  நடவ2�ைகய�8  சி3கள
அரB  த�வ�ரமாக  ஈ�ப'��ள&.  எம&  ம�க�  தம&  உய��A
  ேமலாக  மதி0&�
*சி0&வ1த  மாவ �ர�  &ய�9மி8ல3கைள  ��றாக  அழி0&,  அைவ  இ71த  இடேம
ெத�யாத வ-ண
 மா�றியைம0&�ள&. தமிழ� ப�திகள,8 எ<சி5�ள ப-ைடய
வரலா�"� சி�ன3கைள5
 ேத20ேத2 அழி0&
 வ7கி�ற&.

தமிழ� தாயக0தி8 �தி&  �திதாக �ைள0&வ7
 �0த� சிைலக>
 வ�காைரக>

எம&  ேதசிய  அைடயாள0ைத�  சிைத��
  ேநா�ேகா�  ��ென��க�ப'�வ7

மைற�க நடவ2�ைகேய. இைவ தன,ேய மத அைடயாள3க� எ�பைத5
 தா-2
எம& தாயக� ேகா'பா'ைட� சிைத��
 ேநா�ேகா� ஆ-டா-� காலமாக சி3கள –

ெபள0த  ேப�னவாத  ச�திகளா8  ��ென��க�ப'�  வ1த  சதி0தி'ட3கேள.  எம&
வ��தைல  இய�க
  தாயக0தி8  பல
ெப�றி71தேபா&  �ட�க�ப'271த  இ1த�
ப-பா'��  பைடெய���  த�ேபா&  த�வ�ரமாக  எம&  தாயக0தி8
நைட�ைற�ப�0த�ப�கிற&.

அ0ேதா�,  �திய  ெதா8ெபா7�  ஆ;6க>
,  வரலா�"  ஆ;6க>
  சி3கள�
ேப�னவாத0தா8  தி'டமி'��  �ைனய�ப�கி�றன.  தமிழ��  பார
ப�ய
வா?வ�ட3க� சி3களவ�கள,� *�வ �க *மி எ�" நி"6
 ேநா��ட� அ�ப'டமான
வரலா�"0  தி����கைள5
  �ைனகைதகைள5
  சி3கள�  ேப�னவாத

க'டவ�?0& வ�ட0 ெதாட3கி5�ள&. ெதா8ெபா7� ஆ;6க� எ�" Eறி�ெகா-�
நடா0த�ப�
 வரலா�"0 தி���க>
, தமிழ�� இன�பர
பைல மா�றியைம��

ெசய�பா�க>
,  தமிழ�  தாயக0தி�  எ8ைலகைள  மா�றியைம��
  நி�வாக
மா�ற3க>ெமன  சி3கள�  ேப�னவாத
  �=G�சாக  ஈ�ப'�  வ7கி�ற&.

இHவா"  தமிழ��  தாயக�  ேகா'பா'ைட�  சிைத��
  வைகய�8  சகலவ�தமான
சதி0தி'ட3கைள5
 வழி�ைறகைள5
 சி3கள அரB ைக�ெகா�கிற&.

�ன�வா?6,  அப�வ�70தி  எ�ற  ெபய�8  தமிழ�  தாயக�ப�திகள,8  சிறில3கா  அரB
நிக?0தி�ெகா-27�ப&  நிலஆ�கிரமி�ேப  தவ�ர  தமி?ம�க>�கான  நி
மதியான
வா?வாதாரம�".  ஆ3கா3ேக  சி3கள�  �2ய�7���க>
  பைட�
�2ய�7���க>
  நி"வ�ப'��  ெகா-27�ப&  தமி?ம�க>�கான
அப�வ�70திய8ல.  அப�வ�70திெய�ற  ேபா�ைவய�8  நில  ஆ�கிரமி�ைப  ஒ7�ற

நிக?0தி�ெகா-�,  தமிழ��  இன�பர
பைல�  சிைத0&  இல3ைக0த�ைவ
�=ைமயான  ஒ7  சி3கள  –  ெபள0த  நாடா��
  ைக3க�ய0ைத0  தி'டமி'��
ெசய�ப�0&கிற& சி3கள� ேப�னவாத அரB.

தமிழ�ழ  ம�கள,�  ஆ5த�ேபாரா'ட
  ெமளன,�க�ப'��ள  இ�கால�ப�திய�8
சிறில3கா அரB தா�ேதா�றி0தனமாக நட1&ெகா-27�கிற&. தமி?ம�க� ம:தான
தன& இ7
��ப�2ைய� பலவழிகள,9
 அ& இ"�கி வ7கி�ற&. தமிழ�� அரசிய8
அப�லாைசக�  எவ�ைற5
  ெபா7'ப�0தா&  தா�  நிைன0தைத  ம'�ேம
நைட�ைற�ப�0&வேதா�,  தமிழ��  ம:&  தன&  வ�7���கைள0  திண�0&�
ெகா-27�கிற& சிறில3கா அரB.

தமிழ��  தாயக  நில�பர��  �=வைத5
  சிறில3கா  ஆ5த�பைடகள,�
ஆ�கிரமி�ப�8  ைவ0தி7�ப&  ம'�ம8லாம8,  ஓ;6ெப�ற  பைடயதிகா�கைள
தமி?ம�கள,�  தாயக�ப�தி  எ3கI��ள  ம�க�  நி�வாக�  க'டைம���க>��
அதிகா�களாக6
,  மாகாண3கள,�  ஆ>ந�களாக6
  அம�0தி5�ள&.  இ1த�
பைடயதிகா�க�தா�  கட1த  பல  ஆ-�களாக  தமி?ம�க�  ம:தான  ேபா��ேபா&
அைன0&  மன,த  உ�ைமகைள5
  ம:றி  தமிழ�கைள�  ெகா�ைம�ப�0தி�  ெகா�"
�வ�0தவ�க�. ேபா����ற3க� ெதாட�ப�8 ப�னா'� மன,த உ�ைம அைம���க�
எ=�ப�ய  எதி�����ர8க�  எவ�ைற5
  கவன0தி8  எ�0&�ெகா�ள�
ேபாவதி8ைல எ�பைதேய சிறில3கா அரசி� இ�ெசய�பா�க� உண�0&கி�றன.

ஐ�கிய  நா�க�  சைபயா8  நி"வ�ப'��ள  ேபா����ற  வ�சாரைண�கான
ஆேலாசைன��= எம& ம�க>�� �திய  ந
ப��ைகைய ஊ'25�ள&. ேபா����ற
வ�சாரைணய��  ஊடாக  எம&  ம�க>��  இைழ�க�ப'ட  அந�திக�  ெவள,�ெகா-�
வர�ப�வேதா�  ��றவாள,க�  த-2�க�பட  ேவ-�ெம�ப&
,  எம&  இன0தி�
வ��தைல�கான அ3கீகார0ைத உலகம'ட0தி8 ெபற அ& உதவ ேவ-�ெம�ப&

எம& ம�கள,� அவாவா�
.

சி3கள�  ேப�னவாத  அரB  ஐ�கிய  நா�க�  சைபய�ன&
  உலக  நா�கள,ன&

�ய�சிகைள� �ற�கண��பேதா� அவ�ைற G��க0தனமாக எதி�0&
 வ7கி�ற&.

Eடேவ,  மன,த  உ�ைம  அைம���கள,ன&  ேவ-�ேகாைள5
  க�சைனகைள5

உதாசீன�ப�0&கிற&.  Bயாத�னமான  வ�சாரைணெயா�"  நைடெப"வைத  எ�பா�
ப'டாவ& த�0& வ��வதி8 சிறில3கா அரB �றியாகேவ இ7�கி�ற&.

இHவா" ஒ7ப�க
 Bயாத�னமான ப�னா'� வ�சாரைண �ய�சிகைள நிராக�0&�
ெகா-�,  க-&ைட���காக  தாேன  ஒ7  வ�சாரைண��=ைவ  அைம0&�ள&.

இ�ப2யான  வ�சாரைண��=�க�  ெதாட�ப�8  தமிழ�க>��  மிக  ந�-டகால
அAபவ�-�.  அHவைகய�ேலேய  சிறில3கா  அரB  அைம0தி7��

“க�"�ெகா-ட  பாட3க�  ம�"
  ந8லிண�க0&�கான  ஆைண��=”  எ�ற
நாடக�
  அர3ேகறி�  ெகா-27�கிற&.  சிறில3கா  அரசி�  இ1த�  K?�சிய�8
உலகநா�க>
  மன,த  உ�ைம  அைம���க>
  வ �?1&  வ�டாமலி7�க  ேவ-�

எ�பேத தமி?ம�கள,� ேவ-�ேகாளா�
.

எம& வ��தைல� ேபாரா'ட0தி8 ப8ேவ" ச1த��ப3கள,8 நா
 ேபா�நி"0த3கைள
ேம�ெகா-��ேளா
.  சமாதான�  ேப�B�கள,8  ப3ெக�0&�ேளா
.

இ�காலக'ட0தி8,  எதி�  ேம�ெகா�>
  K?�சிகைள0  ெத�1&ெகா-�
  நா

ப8ேவ"  ச1த��ப3கள,8  ேப�B�க>���  ெச�"�ேளா
.  அைமதி�  ேப�B�க�
ெதாட�ப�8  உலகநா�க�  ேம�ெகா-ட  �ய�சிக>��  எ�ேபா&
  நா

மதி�பள,0ேத  வ1&�ேளா
.  அHவைகய�8  2002  ஆ
  ஆ-�  ேநா�ேவ
தைலைமய�லான சமாதான ஏ�பா'டாள�கள,� &ைணேயா� சிறில3கா அரBடனான
��1&ண�6 உட�ப2�ைகைய நா
 ஏ�"�ெகா-ேடா
.

சி3கள�  ேப�னவாத  அரசா3க3கேளா�  தமி?0  தைலைமக�  கட1த  கால3கள,8
ஏ�ப�0திய  பல  உட�ப2�ைகக�  கால0&���  கால
  சி3கள  அரசா3க3களா8
M�கி வ �ச�ப'டன. தமிழ�களாகிய நா
 எ�ேபா&ேம எ1த உட�ப2�ைகய�லி71&

நாமாக  வ�லகி�  ெகா-டதி8ைல.  அேதேபாலேவ  2002  ஆ
  ஆ-28
ேம�ெகா�ள�ப'ட  ��1&ண�6  உட�ப2�ைகய�லி71&
   இ"திவைர
ெவள,ேயறாமேல இ71ேதா
.

ஆனா8 மகி1த இராஜப�ச அரB அH6ட�ப2�ைகைய� கிழி0ெதறி1&, ேநா�ேவய��
ந�நிைலைமைய5
 அச'ைட ெச;&, தமிழ� தாயகெம3�
 ெப7
ேபாைர நடா0தி
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மாெப7
  மாAட  அழிைவ0  தமிழ�ேம8  க'டவ�?0&  வ�'ட&.  தமிழ�  ேதச0தி8
தமிழ�கைள  ஒ7  திற1தெவள,�  சிைற�சாைலய�8  வா?பவ�கைள�  ேபாலேவ
இ�ேபா&  நடா0தி  வ7கி�ற&.  மகி1த  இராஜப�ச  அரசான&  ேநா�ேவ  உ'ப'ட
இைண0தைலைம  நா�கள,�  ந�நிைல0  த�ைமைய�  ேகலி���யதா�கி
இ7�கி�ற&.

ேதசிய  இன3கள,�  வ��தைலெய�ப&  ப�னா'�  ஒ=3�வ�திக>��
உ'ப'டெத�பைத  நா
  ந��  அறிேவா
.  ப�னா'�  ஒ=3�வ�திகைள  மதி0ேத
நா
  எம&  வ��தைல�  ேபாரா'ட0ைத  ேம�ெகா-�  வ1தி7�கி�ேறா
.  உலக
நா�கள,ன& ஆேலாசைனக>��
 க70&�க>��
 மதி�பள,0ேத வ1&�ேளா
.

எம&  ேபாராள,க�  ப�னா'�  மன,தாப�மான  ஏ�பா'டாள�கள,�  வா��"திகைள
ஏ�"  ேம�ெகா-ட  �ய�சிக�  சி3கள  அரசா8  ெகாOரமான  �ைறய�8
எதி�ெகா�ள�ப'டன.  எம&  ேபாராள,க�  பல�  உலக  நியதி���  �ற
பாக�
ெகா8ல�ப'டேதா�,  ஏைனயவ�க�  இ�"
  சிைற�Eட3கள,8  சி0திரவைத��
உ'ப�0த�ப�வ&  ம'�ம8லாம8,  ெதாட��சியாக�  காணாம�  ேபா;�ெகா-�

இ7�கிறா�க�.

ப8லாய�ர�கண�கான  அ�பாவ�0  தமிழ�க�  சிறில3கா  அரச  பய3கரவாத�
சிைறகள,8  சி0திரவைத��  உ�ளா�க�ப�வ&
,  காணாம�ேபாவ&
  ப�னா'�
மன,த உ�ைம அைம���க>��0 ெத�யாமலி7�க �2யா&.

எம& அ�����ய தமி?ேபB
 ம�கேள,

எம&  வ��தைல�  ேபாரா'ட
  இ�ேபா&  பல  சவா8க�  நிைற1த  ெந7�க2���
த�ள�ப'��ள&.  எ0தைன  ெந7�க2க�  வ1தா9
  கால0&�ேக�ப,  உலக
ஒ=3�க>��  அைமய,  மா�ற3கைள�  ெச;&,  அவ�ைற  எம���  சாதகமா�கி
தமிழ�ழ  வ��தைலைய  ெவ�ெற��பத�கான  ேபாரா'ட0ைத  நா
  ெதாட�1&

��ென��ேபா
.

த3க�  *�வ �க  நில0தி8  இைறைமேயா�  வா?1த  ஒ7  ேதசிய  இன

அழி�க�ப�
ேபா&,  த
ைம0  தாேம  கா�பா�றி�ெகா�ள�  ேபாரா�வ&
பய3கரவாத
 ஆகா&. எ3கள,� வ��தைல� பயண0தி8 உலகநா�க� நியாய0ைத�
��1&ெகா�ளாம8,  எம&  அைம�ைப  பய3கரவாத  அைம�பாக�  ப'2யலி'டைத
ேவதைனேயா� பா��கி�ேறா
.

சி3கள�  ேப�னவாத  அரசி�  அரசபய3கரவாத0&��  எதிராக,  எம&  ம�கள&
அரசிய8  ��ென����கைள  நா
  Bத1திரமாக  ��ென��பத��  உலகநா�க�
எ
ைம� ��1&ெகா-� ந�தியான, நியாயமான �ைறய�8 வழிவ�ட ேவ-�ெம�"
அ�ேபா� ேவ-2 நி�கி�ேறா
.

இ1திய ேதச0தி� ம:& ஆ?1த ப�"த8 கால3காலமாக தமி? ம�க>��-�. எம&
வ��தைல�  ேபாரா'ட�
  இத��  எ1தவைகய�9
  எதிரானத�".  எம&  ம�களா8
��ென��க�ப'�  வ7
  ேபாரா'ட3க�  இ1தியாவ��  ேதசிய  நலேனா�  ப��ன,�
ப�ைண1&�ளன.

எம&  ஆ5த�ேபாரா'ட0தி�  ப��னைட6
,  சி3கள  அரசி�  பைட  ேமலாதி�க�
,

தமிழ�  ேதச0தி8  அைம�க�ப�கி�ற  ெப7
  சி3கள�  பைட0தள3க>
,

அ0தள3கைள அைம�க உதவ� ��5
 நா�கள,� கபட0தன�
 இ1திய ேதச0&��
மிக�ெப�ய அ�B"0தலாகேவ அைம1&�ளன. இ1தியாேவா� எ
ம�க>�� இ71த
உற6  சி3கள  ஆ'சியாள�கள,�  &�பா�கி  �ைனய�8  சி"க�சி"க  சிைதவைட1&
ேபாகாமலி7�பைத இ1தியாேவ உ"திெச;ய ேவ-�
.

எம&  ம�கள,�  அவல3கைள�  பா�0&  &2யா;0  &20த  தமிழக  உற6கள,�
உண�6
, எம�� ஆதரவாக அவ�க� நடா0திய ேபாரா'ட3க>
 எம& ம�க>��
ந
ப��ைகைய5
  எ=�சிைய5
  ஊ'25�ளன.  கட8  எ
ைம�  ப��0தா9
,

ெமாழியா8,  உண�வா8  நா
  தன,0தவ�கள,8ைல  எ�பைத  தமி?நா'�  எ=�சி�
ேபாரா'ட3க�  எ3க>��  உண�0தி  நி�கி�றன.  இ�ேபாரா'ட3கள,�ேபா&
த
ைமேய எ�0&,  த
�ய�ைர  ஈக
 ெச;த  வ �ரமறவ�கைள5
  இ1நாள,8 நிைன6
E"கி�ேறா
.

ேம9
, சி3கள� ேப�னவாத அரசா3க0தா8 ��ள,வா;�காலி8 எம& ம�க� ம:&
நிக?0த�ப'ட  ெப7
  இன�ப�ெகாைலைய�  க-20&  எம��  ஆதரவாக�
ேபாரா'ட3கைள  நடா0திய  தமி?ேபB
  ஏைனய  நா'டவைர5
,  அ0ேதா�,  தமிழ�ழ
வ��தைல�  ேபாரா'ட0தி�  உ-ைமைய�  ��1&ெகா-�  எம&  ம�கேளா�
இைண1&  ேபாரா'ட3கள,8  ப3ெக�0த  ஏைனய  இன0தவ��  மன,தேநய0ைத5

மதி�ேபா� நிைன6 ெகா�கி�ேறா
.

எம& அ�����ய �ல
ெபய�வா? தமிழ�ழ ம�கேள,

தாயக  ம-ண�8  எம&  ம�க�  சி3கள�  பைடய�ன��  திற1தெவள,�
சிைற���ேளேய  வா?கி�றா�க�.  இ1நிைலய�8,  தமிழ�ழ  வ��தைல�
ேபாரா'ட0தி�  ெப7
ப>ைவ  இ�ேபா&  ந�3கேள  Bம�க  ேவ-25�ள&.

ேபரவல0ைத�  ச1தி0&  நி��
  எம&  தாயக0&  உற6கள,�  &யர0ைத0  &ைட0&
அவ�கள,� வா?வாதார0ைத ேம
ப�0&
 ெப7
 ெபா"��
 உ3கள,டேம உ�ள&.

நா3க�  ஒ7  ேதசிய  இன
  எ�பைத  உலகநா�க�  பல  ஏ�"�ெகா-��ள
நிைலய�8,  தமி?ம�க�  வா?கி�ற  நா�கள,8  எம&  வ��தைல�  ேபாரா'ட0ைத�
க'2 வள��க ேவ-2ய ெபா"�� இள
 ச1ததிய�ன�� ைககள,9
 த3கி5�ள&.

சிறில3கா  அரசி�  பய3கரவாத  �க0ைத  உலகி�  க-��  ெவள,�ப�0தி
சா0தியமான  வழிகள,8  ேபாரா'ட0ைத  ��ென��க  ேவ-�
.  ெமாழியா8,

இன0தா8, ப-பா'டா8 ஒ�றி0& ஒ�"ைமேயா�
 ேதசிய உண�ேவா�
 உலக0
தமிழ�க� ேபாராட ேவ-�ெம�பேத எம& அவாவா�
.

எம& அ�����ய உலக0தமி? உற6கேள,

சி3கள  அரசான&  ஒ7ேபா&
  தமிழ�க>�கான  நியாய0ைத  வழ3க�
ேபாவதி8ைலெய�பைத  கால0&���  கால
  ெதாட�1&
  நிPப�0&  வ7கி�ற&.

எ
மின0ைத  அட�கி  ஒ��கி,  இல3ைக0த�6  �=வைத5
  சி3கள  –  ெபள0த
நாடா�க  ேவ-�ெம�"  த�வ�ரமா;�  ெசய�ப�கி�ற&.  சிறில3கா  அரசான&
தமிழ��  அரசிய8  ேவ'ைகைய  �=ைமயாக  அழி0&,  தமிழ��  தாயக�
ேகா'பா'ைட�  சிைத��
  நடவ2�ைகைய0  த�வ�ரமாக  ேம�ெகா-��ள&.

தமிழ�கள,�  அரசிய8  உ�ைமைய  சிதற2�க�E2ய  தி'ட3கைளேய  ெதாட�1&

��ென�0& வ7கி�ற&. ேபா� ஓ;1ததாக� Eறி�ெகா�>
 இ1நிைலய�9
Eட
தமிழ�க>�கான  எ1தெவா7  நியாயமான  த��60தி'ட0ைத5
  வழ3க  சிறில3கா
அரB  ��வரவ�8ைல.  அட���ைறெய�ற  ஒேரெயா7  த��ைவ  ம'�ேம  சி3கள
ேதச
 தமி? ம�க>�� வ�'� ைவ0தி7�கி�ற&.
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இ1நிைலய�8,  தமி?  ம�க>�கான   வ��தைல�  ேபாரா'ட0ைத  ெதாட�1&
��ென��பைத0  தவ�ர  எம��  ேவ"  வழிய�8ைல.  இல3ைக0த�வ�8  தமிழ7

சி3களவ7
  ேச�1&  வாழ  �2யாெத�ற  நிைல  ��ென�ேபாைத5
வ�ட
இ�ேபா&தா� ேம9
 வ9வைட1&�ள&.

அ�பான தமிழ�ழ ம�கேள,

எம&  வ��தைல�  ேபாரா'ட�  பயண0தி8  சா6கைள5
,  அழி6கைள5
,

இைடவ�டாத &�ப3கைள5
 க-� நா
 ேசா�1&வ�ட� ேபாவதி8ைல.

எம&  மாவ ��கள,�  க8லைறகைள  இ7
��கர
  ெகா-�  இ20தழி0&  அவ�கள,�
வரலா�ைற  அழி0&வ�ட  �2யா&.  ஒHெவா7  தமிழ��  ெந<ச0திA�>

மாவ �ர�க� வா?1& ெகா-27�பா�க�.

மாவ �ர�க� ச0திய ேவ�வ��கா; த
ைம ஆ�தியா�கியவ�க�. இர0த�
 சைத5

கல1& எம& வ��தைல� ேபாரா'ட0ைத� ெச&�கிய சி�ப�க�. அவ�கள,� இல'சிய
உ"தி எ�"
 எ
ைம வழிநடா0&
.

இல'சிய0தி8 ஒ�"ப'� அட���ைற�ெகதிராக� ேபாரா�
 ம�கைள எ1தெவா7
ஆ�கிரமி���  ச�தியா9
  அட�கிவ�ட  �2யா&.  இ1த  வரலா�"  நியதி�கைமய,

உலக0  தமிழ�கள,�  �கவ�ைய  வ �ர0தா8  பதி0&வ�'��  ெச�ற  அ1த
வ �ரமறவ�கைள  நிைன6E"
  இ1நாள,8,  வ��தைலெய�ற  எம&  ச0திய
இல'சிய0&�காக� ேபாராட உ"தி ெகா�ேவாமாக.

“�லிகள,� தாக
 தமிழ�ழ0 தாயக
”

 

தைலைம� ெசயலக
,

தமிழ�ழ வ��தைல� �லிக�,

தமிழ�ழ
.

மாவ �ர�நா� அறி�ைக - 2010 http://viduthalaipulikal.net/index.php?option=com_content&view=arti...
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