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தைலைம� ெசயலக
,                                                                                    த/ெச/ஊ/அ/04/11

தமிழ�ழ வ��தைல�  �லிக�,

தமிழ�ழ
.

16/05/ 2011. 

தமிழ� இனவழி�� நிைன�நா� – 2011 

அ�பான தமி� ம�கேள, 

ேம-18. தமிழ� இனவழி�� நிைன�நா�.

 கால"காலமாக# தமிழ� ேதச#தி� ம$% அ�ன&யரா( ேம)ெகா�ள�ப*ட
ஆ�கிரமி�� நடவ-�ைககளா( எ
மின
 அழி�க�ப*� வ/கி�ற%. இ1த# தமிழின
அழி�ப�� உ�ச
தா� 2009 ஆ
 ஆ3� ேம மாத
 18 ஆ
 நா� 4�ள&வா5�காலி(
நட1த ேபரவலமா6
. இ1நாேள தமிழ� இனவழி�� நிைன�நா� என நிைன�
ெகா�ள�ப�கி�ற%. 

 ப�னா*� ஆதர�ட� 2002 ஆ
 ஆ3� ஏ)ப�#த�ப*ட சமாதான� 8ழைல
ஒ/தைல�ப*சமாக 4றி#%�ெகா3ட சி"கள அர: தமி� ம�கள&� வா�வ�ட"க�
ம$% ஆ�கிரமி��� பைடெய����கைள ேம)ெகா3ட%. இதைன� ச�வேதச#தினா(
த�#% நி;#த 4-யவ�(ைல. எனேவதா� த"க<�கான பா%கா�ைப ம�க�
தா"கேள ேத-�ெகா3டா�க�. இ/�க இடமி�றி, உ3ண உணவ��றி, ம/#%வ
உதவ�ய��றி மர"கள&� கீ?
 வ �திேயார"கள&@
 ம�க� வாழ
நி��ப1தி�க�ப*டன�. இ#தைகய மன&த அவல"க� எதைனA
 க/#தி( எ��கா%
ெதாட��சியான வ�மான#தா�6த(க�, எறிகைண#தா�6த(க�,  ப(6ழ( பBர"கி#
தா�6த(க�, ேபா� ெநறிக<�6 மாறான ெகா#%�63�# தா�6த(க�, இரசாயன
எC63�# தா�6த(க� என� சி"கள அரச பைடகள&னா( தி*டமி*��
ப�ெகாைலக� நிக�#த�ப*� வ1தன. 

ப�னா*�# ெதா3�  நி;வன"க� உ*பட ந�நிைலயான அைம���கைளேயா
:த1திரமான ஊடகவ�யலாளைரேயா அDமதி�கா% த� ெகா�ைமகைள உலக

அறியா% இ/�க இ/*ட-��� ெச5%ெகா3� மிக�ெப/

கா*�மிரா3-#தன#ைத� க*டவ��#%வ�*ட% சி"கள அர:. 

என&D
 ம�கேளா� ம�களாக வா�1த உ�E� ஊடகவ�யலாள�க�, மன&தேநய�
பண�யாள�க� அ�றாட
 நட�6
 ெகா�ைமகைள உலக#தி)6#  ெதCய�ப�#தி�
ெகா3-/1தேபா%
 உலக
 அதைன� ப�க�சா�பான% என� �ற1த�ள&ய%. இத�
வ�ைள� ப(லாய�ர�கண�கான ெபா%ம�க� 6;கிய கால#தி( சி"கள
ஆAத�பைடகள&னா( ேவ*ைடயாட�ப*டன�. 

ேபா� நிக�1%ெகா3-/1தெபா?% எம% ம�க<
 எம% அைம��
 உலைக ேநா�கி
எ?�ப�ய 6ர(கைள அ1ேநர#தி( ெசவ�ம��கா% பாரா4கமாக இ/1த உல6 இ�;
வ�ழி#ெத?1%�ள%. அ�; எம% 6ர(கைள ந
பாம(, ப�க�சா�பானைவெய�;
,

உ;தி�ப�#த 4-யாத தகவ(கெள�;
 ெசா(லி# த*-�கழி#%�
ெகா3-/1தவ�க� இ�; அவ)ைற உ3ைமெய�; ஏ);�ெகா�<

நிைலைய� கால
 ஏ)ப�#திA�ள%.

 4�ள&வா5�காலி( ஆய�ர�கண�கான உய��கைள� பலி ெகா�#த உற�க<
,

மிக�ெப/
 ெகாைல வைலய#தி)6� இ/1த ெபா%ம�க<
 தம�6 ேந�1த
இ�ன(கைள� ப(ேவ; வழிகள&@
 4ைறய�ட# ெதாட"கின�. அ#%ட�
உலகளாவ�ய தமிழ�க� த
 உற�க<�6  நியாய
 ேவ3-� ேபாரா*ட"கைள
4�ென�#தன�. இத� வ�ைளவாகேவ ஐ�கிய நா�க� சைப  ேபா��6)ற
வ�சாரைண ெதாட�பான நி�ண�6?ைவ அைம#%  அறி�ைக ஒ�றிைன
ெவள&ய�*��ள%.

 ஐ�கிய நா�க� சைபய�� இ1த நி�ண� 6? அறி�ைகய�ைன# தமி� ம�க<

நா4
 வரேவ)கி�ேறா
. இGவறி�ைகய�( எ
 ம�கள&)6 சி"கள அரசினா(
இைழ�க�ப*ட ெகா�ைமக� பதி� ெச5ய�ப*��ளன. அேத அறி�ைகய�( எம%
அைம�� ம$% :ம#த�ப*��ள 6)ற�சா*��க� ெதாட�பாக எம% அைம�� தன%
தர�� நியாய"கைள� :த1திரமாக ெவள&�ப�#%வத)கான 8ழைல ஐ�கிய நா�க�
சைப ஏ)ப�#தி# தரேவ3�
 என இ1நாள&( ேக*��ெகா�கி�ேறா
. 

எ
 அ�ப�)6Cய தமிழக ம�கேள,

எம% வ��தைல� ேபாரா*ட#தி)6
, ேபாரா*ட#தி( உ;தியாக இ/�6
 எ

ம�க<�6
 எ
 ெதா��� ெகா- உறைவ ம$3�
 ஒ/4ைற நிHப�#%�ள ��க�.

தமிழ� வரலா)றி( மற�க 4-யாத 2009 ஆ
 ஆ3� ேம மாத
  தமிழ�
இனவழி�ப�)6# %ைணேபானவ�கைள� �ற1த�<
 வா5�ப�ைன� கால

உ"க<�6 வழ"கிA�ள%. இ%ேவ கால�ச�கர#தி� நியதியா6
.

 எ
ம�கள&� சாேவால"கள&� ஒலிக� இ�D
 உ"க� கா%கள&(
ஒலி#%�ெகா3� இ/�கி�றன எ�பதைனA
, 4�ள&வா5�காலி(
�ைத�க�ப*ட  எ
ம�கள&� ஆ#மா�க� உ"கைள இர#த உறவாக இைண#%�
ெகா3��ளன எ�பதைனA
 நட1% 4-1த ேத�தலி( ந�"க� உலக#தி)6
உர#%�Iறி இ/�கி�ற��க�. வ��தைல ேவ�வ�ய�( அயரா%
ேபாரா-�ெகா3-/�6
 ஈழ#தமிழின
 தன% வ��தைலைய ெவ�ெற��6
வைர
எம% தமிழக உற�க� ெதாட�1%
 ப�கபலமாக இ/�க ேவ3�ெம�; அ��ட�
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தமிழ�ழ�
ேதசிய�
தைலவ�
அவ�களி�
சி�தைனயிலி�� 

உலக வரலா)றி(
எ"6
, எ�ெபா?%

நிகழாத அ)�தமான
தியாக"க<
,

அதிசயமான
அ��பண���க<

இ"6, எம% தாயக
ம3ண�(
நிக�1தி/�கிற%.

சா��6
 அKசாத
வ �ர#தி)6
,

ஈக#தி)6
 இல*சிய�
ப)றி)6
 எம%
மாவ �ர/�6 நிக�
எவ/ேமய�(ைல என
நா� ெப/மித#%ட�
I;ேவ�.

இ�ப-யானெதா/
மகிைமA
,

ேம�ைமA
 வா51த
ஒ/ மக#தான
வ �ரகாவ�ய#ைத எம%
மாவ �ர�க� பைட#%�
ெச�றி/�கிறா�க�.

எம% ேபாரா*ட
 ஒ/
உ1%ச�தியாக, ஒ/
4�Dதாரணமாக, ஒ/
வழிகா*-யாக#
திக�கிற%.

!க	
!க	
 அறி�ைகக�அறி�ைகக� ெதாட�
க$�%ெதாட�
க$�% நிக&க�நிக&க�
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ேக*�� ெகா�கி�ேறா
.

 அ�பான உலக#தமி�  உற�கேள,

தமிழ�ழ# தாயகம3ண�( வா�கி�ற எம% ம�க<�6 2009 ஆ
 ஆ3� ேம 18 ஆ

நா<�6�ப�� எ1தவ�தமான பா%கா��ம)ற நிைலய�( அவ�க� சி"கள
அரசபைடகள&� திற1தெவள&� சிைறய�ேலேய வாழ நி��ப1தி�க�ப*��ளா�க�.

ேப�:� :த1திரேமா எ?#%� :த1திரேமா அ)றநிைலய�( உலக#தி)6 அவ�கள&�
உ3ைமநிைலய�ைன ெவள&�ப�#த4-யாத அட�64ைற�6� ெதாட�1%

இனவழி�ைப எதி�ெகா3-/�கி�ற இ�ைறய கால�ப6திய�( இனெவறியர:
ெசா(வைத� ெச5யேவ3-ய நி��ப1த#தி( உ�ளா�க�.

 இ1நிைலய�(, இ�ைறய உலக ஒ?"6�6 ஏ)ப தமிழ� வ��தைல� ேபாரா*ட#ைத
4�ென�#%� ெச(லேவ3-ய மிக�ெபCய ெபா;�� �ல
ெபய� தமிழC�
ைககள&ேலேய ஒ�பைட�க�ப*��ள%. எம% ம�க<�6 இைழ�க�ப*ட அந�திகைள
இ�; உலக
 எ�ப- ஏ);�ெகா3டேதா, அேதேபா( எம% ம�கள&�
உCைமகைளA
 ஏ)6
 கால
 ெவ6 ெதாைலவ�லி(ைல எ�ப% கால#தி�
க*டைளயாக அைமA
. அ%வைரA
 ஜனநாயக வழிய�லான ேபாரா*ட"கைள#
ெதாட�1%
 4�ென��6மா; அ��CைமAட� ேக*��ெகா�கிேறா
.

 ந�றி.

 

“�லிகள&� தாக
 தமிழ�ழ# தாயக
”

  

ஆ.அ�பரச�,

ஊடக�ப�C�,

தைலைம� ெசயலக
,

தமிழ�ழ வ��தைல� �லிக�,

தமிழ�ழ
.
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