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க���லிக� நா�  - 2011

 அ�ப���
 மதி�ப���
 உ�ய  தமி�ேப�
 ம�கேள,

 ஜூைல- 05 க#
�லிக� நா�.

 எ
 ம�கைள அழி'( எ
 ம)ைண ஆ�கிரமி�க ெப#
 பைட�பல' (ைண.ட�
வ/த எதி�ைய எதி0ெகா�ள த
 உய�ைரேய ஆ.தமா�கி, உடைல ெவ1ம#/தா�கி
மனபல'ைத எம( இன'தி� கவசமா�கிய உ'தம0கள4� நிைன5 நா�.

 க#
�லிக� கால'தா6 மைற/( ேபாகாத வரலா�ைற�  பதி'(, இ#
ைபெயா'த
வ �ர'ைத வ�ைத'(, எ
மின'தி� வரலா�ைற� �(�ப�'த �ன4த0க�.

  ஜனநாயக
 எ�கி�ற ேபா0ைவய�6 அரச பய8கரவாத ஆ9சியாள0களா6 ஆ.த
பல'(ட�  தமிழின
ம:(  க9டவ��'(வ�ட�ப9ட, மன4த நாக;கேம ெவ<�க'த�க
 தமிழ0 ப�ெகாைலக=��
 நில ஆ�கிரமி����
 எதிரான எம( ேபாரா9ட'தி�
அதி.�ச எதி0�� ஆ.தமாகேவ  எம(  த�ெகாைடயாள0க�  களமிற8கினா0க�.

 எம(  ேபாராள4க� த8கைள' த�ெகாைடயாள0களாக அ0�பண�'தத� ப��னண�,
>ழ6  ஆகியவ�ைற� சீ0@�கி� பா0�காமA
 அவ0கள4� ஆ'ம உண05கள4�
ஆண�ேவைர� ��/(ெகா�ளாமA
  எம(  இனவ��தைல ெதாட0பான எ/த
ஆB5க=
 நிைறவைடய C1யா(. எ
 இன வ��தைல�கான ேதைவய�ைன.

அவசிய'திைன.ேம க#
�லிகள4� உண05க� பதி5 ெசB(�ளன.

 இ�< தமிழ0 தாயக'தி6 எம( ம�க� ெதாட0/(
 அவல8கைள எதி0ெகா)ேட
வா�கி�றன0. எம( ம�க� தம( D0வ �கமமான வாழிட8கள46 ஆ.த
 த�'த
சி8கள�பைடகள4� அ��<'தலி� ம'திய�6 அ1ைமகளாகேவ வாழ
நி0�ப/தி�க�ப9��ளா0க�. கால8காலமாக� சி<க�சி<க தமிழ0 நில8கைள
ஆ�கிரமி'( ஏ�ப
 வ�9ட சி8கள அர� இ�ேபா( தன( ஆ�கிரமி�ைப எ/த'
தைடக=ம�< ெப#ெம��ப�6  சி8கள ெபள'த  மயமாக மா�றிவ#கி�ற(.

 ேபா0 C1/(வ�9டதாக� F<
 சி8கள அர� இ�னC
 தமிழ0 தாயக'ைத�
ேபா0�>ழலிேலேய ைவ'தி#�கி�ற(. தினC
 ெகாைலக�, அ��<'த6க�,

காணாம�ேபாத6க�, ெப)க� ம:தான வ�Cைறக� ெதாட0/த வ)ணேம
இ#�கி�றன.

 ெபயரளவ��� வ��வ��க�ப9டதாக� F<
 எம( ஆ), ெப) ேபாராள4க� 

  ேநர1யாக5
 மைறCகமாக5
 சி'திரவைதக=�� உ�ளா�க�ப�வ(

காணாம� ேபாவ(
  ப�ெகாைல ெசBய�ப�வ(
 நாளா/த
 நிக�/ேதறி
வ#கி�றன.

 தமிழ0களா6 ஜனநாயக;திய�6 ெத�5ெசBய�ப9ட தமி� நாடா=ம�ற
உ<�ப�ன0கள4� ம�க� ச/தி���கள4�Fட சி8கள� Fலி�பைடகள4�
வ�Cைறக� க9டவ��'( வ�ட�ப�
 நிக�5க�  நட/ேதறி வ#கி�றன.

இ/நிைலதா� கட/த பல தசா�த8களாக  சி8கள� ேப�னவாத அரசா8க8கள4னா6
ேம�ெகா�ள�ப9� வ/தி#�கி�றன.

 சி8கள ஆ9சியாள0கள4� இ'தைகய நடவ1�ைககளான( உலக நாக�க8கைள.

 மன4தவ�Gமிய8கைள.
 ெதாட0�சியாக அவமதி��
 ெசயலாகேவ பா0�க
C1கி�ற(. ேமA
 மன4த உ�ைம ெதாட0ப�6 அைன'(லக'தி� அG'த8கைள
சி8கள
 ெசவ�ம��கவ�6ைல எ�பதைனேய கா9�கி�ற(. கால8காலமாக
தமிழ0ேம6 அட��Cைறகைள ஏவ�ேய வள0/(வ/த இ�ேப�னவாத அர�
இ�ைறய நிைலய�6 ெம�ேமA
 ேமாசமான நிைலைய ேநா�கிேய நக0/(
ெச6கி�ற(.

 சி8கள அரசி� இ'தைகய ெதாட0 ெசய�பா�களா6 ந�<D'த ெந#�பாக இ#��

எம( ம�கள4� �த/திர உண0ைவ  அழி'(வ�ட C1யா(. ெதாட0
ஆ�கிரமி���களா6 சி8கள ெபௗ'த ேப�னவாத அரசிடமி#/( எம( ம�க�
வ��தைல ெபற ேவ)1ய ேதைவ இ�Iமி�I
 வAவைட/( ெகா)ேட
வ#கி�ற(.

 எம( ேபாரா9ட
 ஆ.தவழிய�6 ஆைச ெகா)ேடா  ெவ1ம#/தி6 ேமாக

ெகா)ேடா  Cகிழவ�6ைல. மாறாக சா'வ �க வழிய�லான எ6லா� ெபாறிCைறக=

ேதா�<�ேபான ப��ேப ஆ.த�ேபாரா9ட
 உ#வான(. இ�ைறய உலக ஒG8�
எம( வ��தைல�பயண'தி�கான ஆ.த�ேபாரா9ட
 எI
 பாைதய�ைன
ஏ�<�ெகா�ள ம<'( வ/தேதா� தமிழின'தி� வ��தைல� ேபாரா9ட'ைத'
தைலைம தா8கி நி�ற எம( இய�க'ைத அழி'(வ��
 ெகா1ய ேபா0 �றி'(
 பாராCகமாக இ#/தைத.
  சில நா�க� அத�� ஒ'(ைழ�� வழ8கியைத.
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தமிழ�ழ�
ேதசிய�
தைலவ�
அவ�களி�
சி�தைனயிலி���

உலக வரலா�றி6
எ8�
, எ�ெபாG(

நிகழாத அ��தமான
தியாக8க=
,

அதிசயமான
அ0�பண���க=

இ8�, எம( தாயக
ம)ண�6
நிக�/தி#�கிற(.

சா5��
 அKசாத
வ �ர'தி��
,

ஈக'தி��
 இல9சிய�
ப�றி��
 எம(
மாவ �ர#�� நிக0
எவ#ேமய�6ைல என
நா� ெப#மித'(ட�
F<ேவ�.

இ�ப1யானெதா#
மகிைம.
,

ேம�ைம.
 வாB/த
ஒ# மக'தான
வ �ரகாவ�ய'ைத எம(
மாவ �ர0க� பைட'(�
ெச�றி#�கிறா0க�.

எம( ேபாரா9ட
 ஒ#
உ/(ச�தியாக, ஒ#
C�Iதாரணமாக, ஒ#
வழிகா91யாக'
திக�கிற(.
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எம( இன
 ேவதைன.ட� பா0�கி�ற(.

 நா
 எம( ஆ.த8கைள ெமௗன4�பதாக அறிவ�'த நாள4லி#/(   எம( ம�க� தம(
உ�ைம�கான ேபாரா9ட'திைன  மா�< வ1வ8கள46 C�ென�'(
வ#கி�றா0க�.  அேதேவைள எம( ம�கேளா� ேச0/(, எம( இன'தி� ம:தான
உ�ைம ம:ற6கைள�  ��/(ெகா)�, அத�கான ந�திய�ைன� ெப�<�ெகா��க
அ�கைற ெசA'(கி�ற நா�க=��
 அைம���க=��
 நா
 

ஒ'(ைழ���கைள' ெதாட0/( வழ8க' தயாராகேவ.�ேளா
.

 எம( இனவ��தைல�கான ேபாரா9ட'ைத  அைன'(லக அரசிய6  நக05க=��
ஏ�ப எம( ம�கைள அண�திர91  நா
 ெதாட0/(
 ேபாரா�ேவா
. அத�கான
ஆதரவ�ைன.
 ஒ'(ைழ�ப�ைன.
 ச0வேதச'திட
 ேவ)1  நி�கி�ேறா
.

 கால'தி� க9டாய
 தா� க#
�லிகைள உ#வா�கிய(. தைரய�6 எதி�கள4�
இ#
� ேகா9ைடகைள ஊட<'(' தக0'தா0க�; கடலி6 எதி��கல8கைள
M�க1'தா0க�; வா�வழி ெச�< வரலா< பைட'தா0க�. தமிழ0 ேபாரா9ட
வரலா�றி6 ந�8கா இட
ெப�ற எ
 காவ�ய நாயக0க�  எ�<
  எ
மின'தி� காவ6
ெதBவ8களாB நிைல�பா0க�.

 தியாக8கள4� உ�ச'ைத' ெதா9ட எம( த�ெகாைடயாள0கள4� கனைவ நா

எ�ெற�<
 ெநKசி6 நி<'தி� Dசி�ேபா
.

 ந�றி.

 “�லிகள4� தாக
 தமிழ�ழ' தாயக
”

 

 ஆ.அ�பரச�,

ஊடக�ப��5,

தமிழ�ழ வ��தைல� �லிக�,

தமிழ�ழ
.
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