
மாவ �ர�நா� அறி�ைக-2011

தைலைம� ெசயலக
,                                                                                       த/ெச/ஊ/அ/08/11

தமிழ�ழ வ��தைல�  �லிக�,

தமிழ�ழ
.

27/11/ 2011.           

அ�ப���
 மதி�ப���
 உ�ய தமிழ�ழ ம�கேள! 

இ�  மாவ �ர# நா�.

ேதச வ��தைல எ�ற உய#'த இல(சிய)தி�காக) த
*ய�ைர
அ#�பண�)தவ#கள,� �ன,த நா�.

கால�.ழ�சிய�/ கைல'0ேபாகாத, கன1கள,� ெம2களாக எ
 இதய3கள,/ வா4

ெத2வ3கைள வண3�
 தி5நா�.

ந�தி ேதவைதய�� காவல#களாக, ச)திய)தி� மைறெபா5ளாக வா6'0
வரலாறாகிவ�(ட  எ3க� மாவ �ர#கைள� ேபா� 
 �ன,தநாேள இ'த மாவ �ர#
நாளா�
. 

எம0 மாவ �ர#கள,� சா1 சாதாரண ஒ5 நிக61ட� *9'0வ�டவ�/ைல. அவ#க�
இல(சிய)தி�காக இறவாவர
 ெப�ற வ �ரமறவ#களாக வா6கி�றா#க�. எம0
வ��தைல�ேபாரா(ட)தி� ெப5
 ச�தியாக) திக6கி�றா#க�. ெகா9ய
எதி�கள,ன0 வ/வைள�ப�ைன:
 ;(��சதிகைள:
 எதி#)த ேபரா:த3களாக
இ5�கி�றா#க�. எ
மின)தி� இ5�ப���
 எம0 இல(சிய� பயண)தி��

இய3� ெபா5ளாக எ
*�ேள வா6கி�றா#க�. 

இல(சிய)தா/ ஒ� ப(�, இனமான)தா/ உ'த�ப(�, உலெகலா
 பரவ� வா4

தமிழ#களாகிய நா
 இ'நாள,/ எ3க� ச)தியேவ�வ�ய�� நாயக#கைள)
தைலவண3கி� <சி�கி�ேறா
. 

எம0 வ �ரமறவ#கைள வண3�கி�ற இ��ன,த நாள,/ அவ#கைள� ெப�ெற�)0
தா2நா(9� வ��தைல� ேபாரா(ட)தி�காக உவ'தள,)த ெப�ேறா#கைள:

அவ#த
 ��
ப)தினைர:
 எ3க� மன3கள,/ நி )தி� ேபா� கி�ேறா
. 

தமிழ# தாயக)தி/ எம0 காவ/ ெத2வ3கைள நிைன1;5
 நிக61க� எைவ:

ெவள,�பைடயாக நடா)த *9யாத =6நிைலேய நிலவ� வ5கி�ற0. மாவ �ர#
0ய�>மி/ல3கைள) 0ைட)தழி)0, ம�கைள இ5
��ப�9���
ைவ)தி5�பத?டாக மாவ �ர# நிைன1ைள அழி)0வ�ட *9:ெம�  சி3கள ேதச

கன1 கா@கி�ற0. தாயக)தி/ மாவ �ர# நாைள நிைன1;ர *9யாவ�(டா>

தமிழ#க� வா4
 �ல
ெபய#'த நா�கள,>
 தமிழக)தி>
 ேபெர4�சி:ட�
நிக61க� நைடெப கி�றன.  ந� <)த ெந5�பாக� கன�  ெகா@95��
 எம0
ம�கள,� வ��தைல உண#ைவ யாரா>
 அழி)0வ�ட *9யா0 எ�பைத
இ'நிக61க� க(9ய3;றி நி�கி�றன..

அ�����ய தமி6 ம�கேள, 

இ�  சி3கள ேதச
 எம0 வ��தைல� ேபாரா(ட)திைன அழி)0வ�(டதாக எ@ண�
அ'த மமைதய�/ A6கி�ேபா2 நி�கி�ற0. ஆ@டா@� காலமாக த
 ெசா'த
நில)தி/ வா6'த எ
ம�கைள) தம0 நிர'தர அ9ைமக�ேபா/ நடா)தி வ5கி�ற0.

ேபா# *9'0 வ�(டதாக1
 இன, ெபா5ளாதார அப�வ�5)திதா� *�கிய
 என1

;றிவ5கி�ற மகி'த தைலைமய�லான சி3கள அரசா3க
, இத�Aல
 ெவள,நா(�
*தலC�கைள� கவ#'0  சி3கள ேதச)திைன ம(�
 ெசழி��ற�ெச2:

நடவ9�ைககள,/ ஈ�ப(� வ5கி�ற0. அ)0ட�  தமிழ#கE��
 அப�வ�5)தி 
எ�ற மாையய�ைன உ5வா�கி அத� Aல
 தமி6ம�கள,� அரசிய/
அப�லாைசகைள� �ற'த�Eவ0ட� தமிழ# தாயக
 மCதான ெதாட# இனவழி��
நடவ9�ைககைள ேம�ெகா@� அதைன  இ5(ட9��� ெச2:
 நாசகார
ேவைலகைள:
 ெச20வ5கி�ற0. 

ெபா5ளாதார அப�வ�5)தி, ந/லிண�க
 எ�ற வைகய�/  தமிழ#கள,�, நில,

ெபா5ளாதார, சAக, ப@பா(� ெநறி*ைறகE�� ஒ)திைசவ�ற ெபா5ளாதார)
தி(ட3கைள  நைட*ைற�ப�)0வ0ட� இத� Aல
 தமிழ# நில3கைள�
ெபா5ளாதார வலய
 என1
, ெதா/லிய/ வலய
 என1
 ப�ரகடன
 ெச20
அபக�)0 வ5கி�ற0. இ'த நில3கள,/ கால3காலமாக வா6'0வ'த தமி6 ம�க�
அ9ேயா� வ�ர(ட�ப(��ளா#க�. 

மிக ந�@டகாலமாகேவ ெத�தமிழ�ழ)தி/ நிக6)த�ப(�வ'த சி3கள�
�9ேய�ற3கE
 தமிழ# தாயக நில3கைள வ�43�
 நடவ9�ைககE
 த�ேபா0
இ�F
 *ைன��ட� ேம�ெகா�ள�ப�கி�றன. இ�ப�திகள,/ ேபா#*9வைட'0
வ�(டதாக� சி3கள அர. ;றி ஐ'0 வ5ட3க� கட'தநிைலய�>
 இ�F
 எம0
ம�க� மCள��9யம#)த�படாம/ உ�ளன#. இவ�ைறவ�ட ச
<# ேபா�ற எம0
ம�கள,� <#வ �க நில�ப�திக� நிர'தரமாகேவ அபக��க�ப(��ளன. தன,ேய
தமிழ5ைடய நில3க� ம(�ம�றி *HலC
 ம�கள,� நில3கE

ெத�தமிழ�ழ)தி/ அபக��க�ப�கி�றன. இ�ெசய�பாடான0, ‘சிறில3காவான0
சி3கள ெபள)த ம�கE�ேக’ எ�ற ேப�னவாத� ேகா(பா(ைட
நைட*ைற�ப�)0வதாக அைமகி�ற0. 

ந/லிண�க
 எ�ற நாசகார) தி(ட)தி�கீ6 தமிழ# நில3கள,/ சி3கள�
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*க��

அறி�ைகக�

ெதாட#�கE��

நிக61க�

1982-1990

1991-2000

2001-2010

 

 

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

உலக வரலா�றி/
எ3�
, எ�ெபா40

நிகழாத அ��தமான
தியாக3கE
,

அதிசயமான
அ#�பண���கE

இ3�, எம0 தாயக
ம@ண�/
நிக6'தி5�கிற0.

சா1��
 அJசாத
வ �ர)தி��
,

ஈக)தி��
 இல(சிய�
ப�றி��
 எம0
மாவ �ர5�� நிக#
எவ5ேமய�/ைல என
நா� ெப5மித)0ட�
; ேவ�.

இ�ப9யானெதா5
மகிைம:
,

ேம�ைம:
 வா2'த
ஒ5 மக)தான
வ �ரகாவ�ய)ைத எம0
மாவ �ர#க� பைட)0�
ெச�றி5�கிறா#க�.

எம0 ேபாரா(ட
 ஒ5
உ'0ச�தியாக, ஒ5
*�Fதாரணமாக, ஒ5
வழிகா(9யாக)
திக6கிற0.
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�9ேய�ற3க� நா�ேதா 
 *ைள�கி�றன. ;டேவ பைட *கா
கE
 ெபள)த
ேகாய�/கE
 ெப5கிவ5கி�றன. சி3கள அரசா3க)தி� �9ேய�ற3கE
,

ெபள)த ேகாய�/கE
, பைடகள,� இ5���கE
 தமி6 ம�க� மCதான இனவழி�ப��
அைடயாள3கேள எ�பைத) தமி6 ம�க� ெதள,வாக� ��'0ெகா@��ள0ட�
அதைன ெவள,�ப�)தி:
 வ5கி�றன#. 

தமிழ# தாயக எ/ைல�ப�திய�/ இ5��
 சி3கள� கிராம3கைள இைண�பத�
Aல*
, தமிழ# ப�ரேதச3கள,/ சி3கள இன)தவைர� �9ேய� வத� Aல*

தமி6 ம�கள,� �9�பர
பலி/ மா�ற)திைன ஏ�ப�)தி அவ#கள,� ஆ(�ல
பல)திைன:
 ஜனநாயக� ப�ரதிநிதி)0வ)திைன:
  �ைற��
 நடவ9�ைகய�/
ஈ�ப(�வ5கி�ற0 சி3கள அர.. இட
ெபய#'த ம�க� *4வ0மாக) தம0 ெசா'த
இட3கள,��) தி5
�வத�� *�பாகேவ அவசர அவசரமாக �9சன மதி�பM(ைட
ேம�ெகா@� அதைன அ9�பைடயாக ைவ)0 தமி6 ம�கள,� அரசிய/,

ெபா5ளாதார, ப@பா(� உ�ைமகைள ம(��ப�)0கி�ற0 மகி'த அரசா3க
. 

ஒ5�ற
 நில ஆ�கிரமி�ப�ைன மிக இலாவகமாக� ெச20ெகா@95��
 சி3கள
அரசா3கமான0 ம வளமாக தமி6 ம�கைள அவ#க� வா4
 ப�திகள,/
.யெபா5ளாதார� க(டைம��ட� நி
மதியாக வாழ *9யாதவா   அ�. )தி
வ5கி�ற0. தமி6 ம�க� எ�ேபா0ேம தம0 அ�றாட� கடைமகள,���;ட சி3கள
ேதச)தி/ த3கி இ5�கேவ@�
 எ�ற உ�ேநா�க)0டேனேய அைன)0
ேவைல)தி(ட3கைள:
  நைட*ைற�ப�)தி வ5கி�ற0. வ ��வ �டாக�
ேசாதைனகைள ேம�ெகா�ள/, ஆ(பதி1க�, காண��பதி1கைள ேம�ெகா�ள/,

மC�ப�9�பத�கான அFமதி, ெபா0நிக6�சிக� ம� 
 ஒ�   ;�வத�கான
அFமதிகைள  நைட*ைற�ப�)த/ என நாளா'த
 எம0 ம�க� சி3கள
ஆ:த�பைடகள,ட
 த3கி இ5�கேவ@9ய =ழ/ ெதாட#கி�ற0. 

இ'த ெந5�க9கைள மCறி ம�க� �ர/ெகா���
 ேபாெத/லா
 அவ#க� சி3கள
ஆ:த�பைடகள,னா/ அ/ல0 அவ#கள,� ைக�;லிகளா/ த@9�க�ப�கி�றன#.
கிறிH <த
 எ� 
, ெகா�ைளய#க� எ� 
, இன'ெத�யாத நப#க� எ� 

சிறில3கா�பைடகள,� ஒ(���4�க� ம�க� மC0 தா��த/கைள
நடா)திவ5கி�றன. பைடய�ன�� ேசாதைன�சாவ9கள,�� அ@ைமய�/
ப(ட�பகலி/ ப/கைல�கழக மாணவ#கE
  ஊடகவ�யலாள#கE

தா�க�ப�கி�றா#க�. 

அைன)0லக)தி� அ4)த)திைன) தண��க அவசரகால� ச(ட)திைன) தள#)தி,
அத��� சமமான ப�றிெதா5 அட��*ைற� ச(ட)ைத உ5வா�கி தமி6 ம�க�
மCதான ஆ�கிரமி�� நடவ9�ைககைள) ெதாட#'0 வ5கி�ற0 சி3கள� ேப�னவாத
அர.. ைக0க�, காணாம�ேபாத/க� ெதாட#கி�றன. வ��வ��க�ப(டதாக
அறிவ��க�ப(ட ேபாராள,கைள� ைக0ெச2த/, அவ#கைள மCள1
 பதி1 ெச2த/,

இராNவ *கா
கE�� அைழ)0 வ�சாரைண ெச2த/, சி)திரவைத ெச2த/
ஆகியன ெதாட#கி�றன. ெப@க� மCதான அ)0மCற/கE
, பாலிய/
வ�*ைறகE
 சி3கள�பைடகள,னா/ ேம�ெகா�ள�ப�கி�றன. 

அேதேவைள எ'த�பதிவ���
 உ(ப�)த�படாம/ O� �கண�கான
ேபாராள,கE
, தமி6 இைளேயா#கE
 சி3கள�பைடகள,� இரகசிய சி)திரவைத�
;ட3கள,/ 0�� )த�ப(�� க(ட3க(டமாக� ெகா/ல�ப�கி�றா#க�.

இ'நடவ9�ைகக� எ/லாேம ஊடகவ�யலாள#கE��
 மன,த உ�ைம
ஆ#வல#கE��
 ந�� ெத�:
. பல# இதைன ெவள,�ெகா@�

வ'தி5�கி�றா#க�. ஆனா/ மகி'த அரசா3க)தி� இ'த அ)0மCற/க� எ/லா

வைரயைற இ�றி, எ'த மா�ற*
 இ�றி, எ'த அ�சேமா அ4)தேமா இ�றி)
ெதாட#கி�றன. 

கால3காலமாக சி3கள� ேப�னவாத அரசா3க3க� தமி6 ம�கைள அவ#கள,�
தாயக <மிய�/ இ5'0 க5வ ��
 ந�@டகால)தி(ட)தி� அ9�பைடய�ேலேய
ெசய�ப(�வ'0�ளன. அரசிய/, ெபா5ளாதார, சAக, ப@பா(�, கலா�சார
உ�ைமகைள:
, வ�4மிய3கைள:
 ம தலி)0வ5
 சி3கள� ேப�னவாத
அரசா3க3கள,� ம�டமாகேவ மகி'த இராஜப� ஷ அரசா3க)ைத:
 தமி6 ம�க�
பா#�கி�றா#க�. 

தமிழ#கள,� தன,)0வ)ைத:
, தாயக� ேகா(பா(9ைன:
 ம ��
 சி3கள
ேதச
 தமிழ#கE�� அரசிய/ த�#1 வழ3க�ேபாவதாக� ;றி மC@�ெமா5
ேப�.வா#)ைத நாடக)ைத அர3ேக�றி:�ள0. க@0ைட�ப����;ட
தமிழ#கE�� எதைன:
 வழ3க *�வராத சி3கள அரசா3க3கள,�
ேப�.வா#)ைதக� ெவ 
 கால3கட)தேல ஆ�
 எ�பதைன) தமி6ம�க� ந��
அறிவ#. 

அ�பான தமி6ேப.
 ம�கேள, 

மகி'த இராஜப� ஷ தைலைமய�லான சி3கள� ேப�னவாத அரசா3க)தி�
தமி6ம�க� மCதான தி(டமி(ட இனவழி�� நடவ9�ைககE��
, நாளா'த மன,த
உ�ைம மCற/கE��
  ைத�ய
 ஊ(�
 காரண�யாக இ5�ப0 தமி6ம�க� பல

இழ'0�ளா#க� எ�பேத ஆ�
. மகி'த இராஜப� ஷவ��� இ�=ழைல
ஏ�ப�)தி�ெகா�)த அைன)0லக� சAக
  *�ள,வா2�கா/ ேபரழி1���
ப��ன53;ட மிக ந�@ட அைமதிய�ைன:
 அல(சிய�ேபா�கிைன:

ெகா@95�பைத ேவதைன:ட� .(9�கா(�கி�ேறா
. 

அைன)0லக
 சிறில3கா அரசா3க)தி� மC0 கட'த ஈரா@�களாக பல
அ4)த3கைள ேம�ெகா@�வ5வதைன தமி6 ம�க� ந�� அறிவ#. ஆனா/ அ'த 

அ4)த3கைள ேம�ெகா�E
 நா�க�, நா�சாரா அைம���க�, ஐ�கிய  நா�க�
சைபய�� அைம���க� ஆகியவ� �கிைடய�/ ஒ)திைசவ�ற த�ைம
காண�ப�கி�ற0. கால வர
ப�ற, மா ப�
 ேநா�க3கைள� ெகா@ட இ'த
அ4)த3கE
 நடவ9�ைககEேம  சிறில3கா அரசா3க)தி� ெதாட#�சியான
தமிழின அழி���� வ>�ேச#�பைவயாக உ�ளன. அைன)0லக� சAக)தி�
இ)தைகய  ெநகி61)த�ைம ெகா@ட ெம�ேபா�� சி3கள� ேப�னவாத
அரசா3க)தி� தமிழின அழி�ப�ைன  நி )த�ேபாவதி/ைல; தமி6 ம�கள,டமி5'0
பறி)ெத��க�ப(ட  இைறயா@ைமய�ைன� ெகா��க�ேபாவ0
  இ/ைல எ�பேத
உ@ைம. 

நா�கள,ன0
 ப�ரா'திய3கள,ன0
 ெபா5ளாதார, அரசிய/, பா0கா�� நல�கைள�
ேபN
 <ேகாள அரசியைல) தமி6 ம�க� ந�� அறிவ#. இ�ப�னா(� நல�சா#
அரசிய�ேபா�ைக� �ற�கண���
 ேநா�கேமா அ/ல0 அவ� ட� ஒ)திைசயாம�
பயண���
 ேநா�கேமா எம��� கிைடயா0. 

ஆனா>
, எ
ம�க� மCதான இனவழி�ப�ைன) த�)0 நி )தேவ@�
; எ

ம�கள,�� இைழ�க�ப(ட அந�திகE�� .யாத�னமான ச#வேதச வ�சாரைண ஒ� 
நடா)த�ப(� ந�தி கிைட�கேவ@�
; அைன)0லக)தி� பா0கா��ட� ;9ய, எம0
.யநி#ணய உ�ைமய�ைன அ3கீக���
 த�#1 ஒ�ைற ேநா�கி நகரேவ@�

எ�பேத எம�� *�F�ைமயாக உ�ள0. இ'த வைகய�/தா� அைன)0லக மன,த
உ�ைம அைம���கள,� பண�க� ம� 
 ஊடக3கள,� பண�கைள நா
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வரேவ�கி�ேறா
. தமி6ம�க� மC0 சிறில3கா அரசா3க
 ேம�ெகா@ட இனவழி��
நடவ9�ைககைள கால
 ெச�றாவ0 உலக)தி�� ெவள,�ச
 ேபா(��கா(9ய
ப�னா(� ஊடக3கள,� பண�ய�ைன எம0ம�க� ந�றி உண#1ட�
ேநா��கி�றா#க�. 

அைன)0லக� சAக)தி� தமி6ம�க� மCதான அ�கைறகE��
, அவ#கE�கான 

நியாயமான உ�ைமகைள ந�திய�� அ9�பைடய�/  ெப� �ெகா��க
*�ென��க�ப�
 ெசய�பா�கE��
 எம0 அைம�� <ரண ஒ)0ைழ�ப�ைன
வழ3கி வ5கி�ற0. ேம>
 தமி6ம�கள,� அரசிய/ உ�ைமகைள ெவ�ெற���

ஜனநாயக *�ென����கைள நா
 வரேவ�பேதா� அவ#கE���
ப�க)0ைணயாக இ5'ேத வ5கி�ேறா
. 

*�ள,வா2�காலி/ நா
 உ தியள,)தத�� அைமய இ� வைர எம0
ஆ:த3கைள ெமளன,)0 வ'0�ேளா
. நா
 த�ேபா0 எம0 ம�கள,�,

ேபாராள,கள,� நல�க�, உ�ைமக�, அரசிய/ நடவ9�ைகககைள ேம�ெகா@�
வ5கி�ேறா
. அைன)0லக� சAக)தி� *ய�சிகE�� உ 0ைணயாக1

தமி6ம�கள,� ஜனநாயக Rதிய�லான ேபாரா(ட)தி�� ஆதரவாக1
 இ5��ெம�ற
ந
ப��ைகேயா� நா
 ெதாட#'0
 எம0 உ திெமாழிைய� கைட�ப�9)0
வ5கி�ேறா
. இ'நிைலய�/ எம0 ம�கள,� பா0கா��
 அவ#கE�கான அரசிய/
த�#ைவ� ெப� )த5
 ெபா ��
 இ'த அைன)0லக� சAக)திடேம உ�ள0.

.அேதேவைள சிறில3கா ேப�னவாத அரசா3க
 எம0 ம�க� மCதான ெதாட#
ஆ�கிரமி�ப�ைன� ெச2வத�� இ'த� காலக(ட)திைன ந�றாக� பய�ப�)தி
வ5கி�ற0 எ�பதைன அைன)0லக� சAக
 ��'0ெகா�ள ேவ@�
. 

இ'நிைலய�/ சி3கள� ேப�னவாத அரசி� அரசபய3கரவாத)0�� எதிரான எம0
இனவ��தைல� ேபாரா(ட)ைத எம0 ம�கேளா� இைண'0 *�ென��பத�கான
ெவள,ைய ஏ�ப�)த உலகநா�க� *�வர ேவ@�
. வ��தைல�காக� ேபாரா�

எம0 அைம�ைப� பய3கரவாத அைம�பாக� சி)த�)0 ஒ��க *ைன'தத�
வ�ைளைவ இ�  உலக
 ��'0ெகா@95�கி�ற0. இ'நிைலய�/ எம0
அைம�ப�� மCதான தைடைய ந��கி, நா
 ெவள,�பைடயாக1
 ஜனநாயகவழிய�>

ேபாரா(ட)ைத *�ென��க வழிசைம�க ேவ@�ெமன இ'ேநர)தி/
அைன)0லக� சAக)ைத அ�ேபா� ேக(�� ெகா�கி�ேறா
. 

சிறில3காவ�/ சி3கள� ேப�னவாதிகள,� ெகா�3ேகா/ ஆ(சிய�னா/ தமிழ#க�
வ�ர(ட�ப(� ந�@டகால
 ெசா'த நில)திேலேய அகதிகளாக அ9�பைட வசதிக�
ம �க�ப(�, இராNவ அ�. )த/கள,��� வா6'0 வ5கி�றா#க�. இத�
வ�ைளவாகேவ ெவள,நா�கள,/ ஈழ)தமிழ#க� அகதி)தJச
 ேகா5
 நிைல
உ5வான0. �றி�பாக 2009 ஆ
 ஆ@9� ப��ன# தமிழ#க� அகதி)தJச
 ேகா5

நிைல அதிக�)0�ள0. உ@ைமய�/ ெவள,நா�கள,/ தJச
 ேகா�வ5
 தமி6
அகதிகள,� நிைலய�ைன உலக நா�க� மன,தாப�மான Rதிய�/ அNகி அவ#கைள�
��'0ெகா�ள ேவ@�
 என� ேக(��ெகா�கி�ேறா
. அகதி)தJச

ேகா5பவ#கள,� பயண3க� ெவள,நா�கைள) தி(டமி(�� ச3கட�ப�)த
ேவ@�
 எ�ற ேநா�க3 ெகா@டைவேயா அ/ல0 ெபா5ளாதார நல�கைள
அ9�பைடயாக� ெகா@டைவேயா அ/ல. தமிழ#க� த3க� நா(9/ .த'திரமாக
ெகளரவமாக வா4
 நிைல இ5�ப�� இ�ப9யான உய�ராப)0 மி�க �ல�ெபய#1க�
நைடெபறா. 

எம0 இய�க
 ெவள,நா�கள,�� எம0 ம�கைள அகதிகளாக அF��

நடவ9�ைககைள எ�ேபா0
 ஊ��வ��கவ�/ைல அவ#க� தாயக)தி/ தம0
ெசா'த� காலி/ நி�  நி
மதியாக வாழேவ@�
 எ�பதைனேய வ�5
�கி�ற0.

அத�காகேவ எம0 மாவ �ர#க� உய�ைர�ெகா�)0� ேபாரா9னா#க�. எம0 ம�க�
தம0 <#வ �க ம@ண�ேலேய நி
மதியாக, .த'திரமாக, ெகளரவமாக வா6வத�கான
அைன)0� =ழைல:
 ஏ�ப�)த  அைன)0லக
 ஈ�பா(�ட� ெசய�படேவ@�

எ�பேத எம0 வ�5�பா�
. 

*�ள,வா2கா/ ேபரழி1��� ப��னரான எம0 வ��தைல� ேபாரா(ட
 த�ேபா0 

�ல
ெபய# நா�கள,>
 ப/த�ைம வா2'த, ஆ:தவழி*ைறகள�ற ஒ5
ேபாரா(டமாக� ப�ணமி)0� பயண��கி�ற0. உலக
 *4வ0மாக வா6'0வ5

தமி6ம�க� தமிழ�ழ ம�கள,� அரசிய/ உ�ைம�காக� ப/ேவ  தள3கள,/
ேபாரா(ட)திைன *ைன��ட� *�ென��கிறா#க�. ேபாரா(ட� ெசய�பா�கைள
எ'த அைம���க� *�ென�)தா>
 எம0 அரசிய/ உ�ைமய�ைன எம0
தாயகவ��தைல�கான அ9�பைடகைள� �ற'த�ளா0 உ@ைம:ட� ேபாராட
ேவ@�ெமன� ேக(�� ெகா�கிேறா
. இ'த அ9�பைடய�/ ேபாரா�

அைம���கள,�� நா
 சகல வழிகள,>
 ஒ)0ைழ���கைள வழ3கி வ5கி�ேறா
. 

எம0 தாயக வ��தைல�கான அ9�பைடகE
  எம0 அரசிய/ உ�ைமகE

ேபர
ேபச>�� அ�பா�ப(டைவ எ�பதைன) தமி6ம�க� ந�� அறிவ#. அ)0ட�
�ல
ெபய# நா�கள,/ *�ென��க�ப(�வ5
 சிறில3காைவ ப�னா(��
��றவாள,�;@9/ நி )0
 ேபாரா(ட3க� எம0 இல(சிய)ைத� ேபர
ேப.

நிைல�� இ(�� ெச/ல�;டாெத�பைத:
 எ
ம�க� ந�� அறிவ#. ஆகேவ
இவ�ைற அ9�பைடயாக ைவ)0 தமிழ#கள,� அரசிய/ இல(சியமா

இைறைம:�ள .த'திர) தமிழ�ழ) தன,யரைச ேநா�கிய ேபாரா(ட நக#1கைள எம0
ம�க� *�ென��க ேவ@�
. அ)0ட� சமகால)தி/ தாயக)தி/ சி3கள
வ/வைள�ப�னா/ சி�னாப��னமாகி�ேபான எ
 ம�கள,� வா6வாதார3கைள�
சி3கள)தி� நிக6�சி நிர>��( சி���படாம/ ெதாட#'0
 ஏ�ப�)தி� ெகா��க
ேவ@�
. 

அ�பான தமிழக உற1கேள! 

தமிழக)தி/ மா�ற
 ெப� �ள அரசிய� =ழலா/ அ3� வா6'0ெகா@95��
 

எ
 உற1க� தமிழ�ழ ம�கE�� இைழ�க�ப(ட அந�திகE�� எதிராக� ேபாரா�

நிைல:
 எம0 ம�கள,� உ�ைம�காக� �ர/ ெகா���
 நிைல:

அதிக�)0�ள0. இ)தைகய =ழலி/ தமிழ�ழ ம�கள,� அரசிய/ உ�ைம ெதாட#ப�/
அைனவ5
 க(சி, அைம��� ேபத3கள,�றி ஒ�றிைண'0 கா)திரமான பண�கள,/
ெதாட#'0
 ஈ�படேவ@�ெம�ப0 எம0 ேவ@�ேகா�. எம0 ம�கள,�
உ�ைம�கான ேபாரா(ட
 ப�றி:
 வ��தைல�கான ேதைவ ப�றி:
 அய/ மாநில
ம�கE��
 ��யைவ�கேவ@9ய கடைம உ3கE�ேக உ�)தான0. தமிழ�ழ
ம�கள,�கான வ��தைல எ�ப0 இ'திய ேதச)தி� நல�கE�ேகா, பா0கா�ப��ேகா
அ/ல0 இைறயா@ைம�ேகா இைடSறாக இ5�கா0 எ�பதைன  நா
 ஏ�கனேவ
பலதடைவக� ;றி:�ேளா
. அதைன இ'திய ேதச
 *4வ0
 எ�)0�ெச� 
எம0 ேதச வ��தைல�காக உைழ�க ேவ@9ய பா�ய ெபா �� உ3கைள�
சா#'0�ள0. 

அ�பான தமி6ேப.
 ம�கேள, 

இ�  நா
 *�கியமானெதா5 காலக(ட)தி/ நி�கி�ேறா
. ஒ5ப�க
 சி3கள
ேதச
 எ
ம�கைள) தன0 இ5
��கர3க� ெகா@� அட�கி ைவ)தி5�கி�ற0.

ம ப�க
 ேப�.வா#)ைத, அப�வ�5)தி, ந/லிண�க
 எ�  அைன)0லக)திைன
ஏமா�றி�ெகா@� கால இ4)த9���கைள� ெச20 அைன)0லக� சAக)தி�
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அ4)த)தி/ இ5'0 த�ப��க *ய�சி ெச2கி�ற0. ஆனா/ சி3கள ேதச)தி�
இ�=6�சிகைள:
 அ�. )த/கைள:
 ஆ�கிரமி���கைள:
 தா3கி�ெகா@�
எம0 தாயக ம�க� ச'த#�ப
 கிைட��
 ேபாெத/லா
 சி3கள அர.�� எதிரான
தம0 உண#1கைள) ேத#த/ Aல*
 ேபாரா(ட3க� Aல*
 ெவள,�ப�)தி
வ5கி�றன#. தமிழ# தாயக
 எ'தெவா5 =ழலி>
 சி3கள ேதச)0ட� ேச#'0
வாழ) தயாராக இ/ைல எ�பதைன) திடமாக� ;றிவ5கி�றா#க�. இ'த)
ெதள,வான, ந
ப��ைகயான *91க� ச#வேதச)தி� கா0கைள எ(9:�ளன.

உலக)தமிழ#க� உலக)திட
 ந�தி ேவ@9 நடா)தி�ெகா@95��
 ேபாரா(ட3க�
சி3கள ேதச)ைத அைன)0லக அர3கி/ தன,ைம�ப�)தி வ5கி�றன. 

இ'நிைலய�/, தாயக)தி>
 �ல
ெபய# நா�கள,>
 தமிழ#கள,� உ தியான
வ��தைல�பயண)திைன ேநா�கிய ெசய�பா�கைள  அழி�பத��� சி3கள ேதச

ப/ேவ  மாையகைள:
, நயவJசக) தி(ட3கைள:
 மிர(ட/கைள:

ேம�ெகா@� வ5கி�ற0. எம0 ம�கைள� ப�ள1ப�)தி, �4ேமாத/கைள
உ5வா�கி எம0 ஒ� ப(ட பயண)ைத� சிைத��
 *ய�சிய�/ த�வ�ரமாக
ஈ�ப(��ள0. இவ� ��) தமி6 ம�க�  அ9பண�யா0 எ3க� உ�ைம�காக)
ெதாட#'0 உ தியாக� ேபாராட ேவ@�
. 

இல(சிய)தா/ ஒ� ப(ட எ
ம�கைள எ'த� ச�தியா>
 வ �6)திவ�ட *9யா0.

ேபாரா(ட� பயண)தி/ சா1கைள:
 அழி1கைள:
 0�ப3கைள:

காலந�9���கைள:
 க@� நா
 ேசா#'0வ�ட� ேபாவதி/ைல. எ@ண�ற
ஈக3கைள:
 அ#�பண����கைள:
 ��'0 உலகேம வ�ய��
 உ�னத
ேபாரா(ட)ைத நடா)திய நா
 ஓ2'0வ�ட� ேபாவதி/ைல. உய#'த
இல(சிய)0�கா2 உய�ய தியாக3கைள� ��'0 ேபாரா9�ெகா@95��
 எம��
ஆ�மபலமாக எம0 மாவ �ர#கேள திக6கி�றா#க�. 

எம0 மாவ �ர� ெச/வ3கள,� க/லைறகைள இ5
��கர
 ெகா@�
க(டா'தைரயா�கினா>
 அவ#க� தமி6ம�கள,� மன)தி/ எ� 
 வா6'0
ெகா@95�பா#க�.  ேபாரா(ட)தி/ த
ைம ஆ�தியா�கிய எம0 மாவ �ர#கைள:

ஆ�கிரமி�பாள#களா/ ெகா/ல�ப(ட ப/லாய�ர�கண�கான ம�கைள:
 மன)தி/
நி )தி நா
 ெதாட#'0 ேபாரா�ேவா
. உலகி/ தமிழ�� ெப5ைமைய) தம0
ஈக)தா/ பதி)0� ெச�ற எம0 வ �ரமறவ#கைள� <சி��
 இ'த� �ன,தநாள,/
அவ#கள,� இல(சிய�பாைதய�/ ஒ� ைமயாக� பயண�)0 எம0 இ தி
இல(சிய)ைத ெவ�ெற��ேபாெமன உ திெய�)0� ெகா�ேவாமாக.

  

“�லிகள,� தாக
 தமிழ�ழ) தாயக
”

 

தைலைம� ெசயலக
,

தமிழ�ழ வ��தைல� �லிக�,

தமிழ�ழ
.
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