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தைலைம� ெசயலக�,                                                                                  த/ெச/ஊ/அ/01/12

தமிழ�ழ வ��தைல�  �லிக�,தமிழ�ழ�.

08/03/ 2012.          

அ�பா��த தமி� ேப � ம!கேள!

இ�$ உலக� ெப�க� நா�. உலக�பர�ெப&'� ெப�க(!' எதிராக காலாதி
காலமாக நைடெப+$வ�த அட!',ைறகைள.� அந�திகைள.� இ/01ைர01
ெப�கைள.� சம அதிகார01ட� நட01வத+காக பா�ப2ட கால0தி3 உ4வானேத
இ�த உலக� ெப�க� நா�. பல நா�கள63 ெப�க� ஒ�ப82டளவ�3 சம9:ைம.ட�
வா��தா;&<ட இ�$� ெப4மளவான இட&கள63 மிக9� ெகா�ைமயான
வா�வ�ைனேய எதி�ேநா!'கி�றன�. 'றி�பாக இல&ைக0த�வ�3 சிற�ல&கா
ஆ!கிரமி��� பைடகள6� ந�ேவ எம1 தமிழ�ழ� ெப�க� ப�� ெகா�ைமக(�
ேவதைனக(� வா�0ைதகளா3 வ�ப:!க ,/யாதள9!' உ�ளன. எம1 தமிழின�
வ��தைலைய அைமதிவழிய�3 ேவ�/நி�ற 1950 கால�ப'திகள6ேலேய
அட!',ைறயாள�க� ெதாட&கிய தமிழினவழி�� நடவ/!ைகக� எம1 தமி��
ெப�க� ம>1தா� ஏவ�ப2டன.

 

ெப�க� ம>1 நடா0த�ப�� வ�ெகா�ைமயான1 மிக இல'வான உளவ�ய3
தா!க0ைத ஏ+ப�01� எ�ப1 அட!',ைறயாள�கள6� கண��பாக இ4�த1.

ஆனா3 அத� வ�ைள9 எம1 தமிழ�ழ ம�ண�3 எதி�மைறயாக அைம�த1.

அட!',ைற!ெகதிரான ேபாரா2ட உண�ைவ எம1 ம!கள6ட0தி3 அதிக:!க�
ெசAத1. எம1 ேதசிய0 தைலவ� தன1 ேபாரா2ட உண�வ�ைன மிக9� ஆழமாக0
B�/ய1 எம1 ெப�க� ம>தான அட!',ைறகள6� வ�ெகா�ைமேய என!
'றி�ப��கி�றா�.

அத� ந�2சி�ேபா!' எம1 வ��தைல� ேபாரா2ட0திைன� பல�ப�0திய1. வ��தைல
அைம�� தன1 ஆ.த� ேபாரா2ட0ைத ,�ென�0த கால�ப'திய�3 எம1
க2��பா2�� ப'திய�3 ெப�க� தம1 தன601வ0ைத� ேபCவத+'0 தைடய+ற
நிைல இ4�தேதா� எ�தவ�தமான அD0த&க(ம+ற அைமதி வா�!ைகைய
வா��தன�. அேத ேபா�$ வ��தைல அைம�� ம>தான எ�ச:!ைக உண�9 ஏைனய
ப'திகள6;� தமி�� ெப�க� ம>தான அட!',ைறகைள! கண�சமான அள9
'ைற0தி4�த1.

ஆனா3 இ�$ நிைலைம மிகேமாசமான நிைலைய எ2/.�ள1. ெகாEர .0த
கால0தி3 வ�தைவகளா!க�ப2ட ப3லாய�ர!கண!கான ெப�க� தம1
'ழ�ைதக(ட� ப3ேவ$வைகயான 1�ப&கைள எதி�ேநா!'கி�றன�. இ�F�
ப3லாய�ர!கண!கான ெப�க� தம1 வா�!ைக0 1ைணவ4!' எ�ன நட�த1
எ�$ ெத:யாம3 எதி�காலேம Gன6யமாக வா�கி�றன�. இ�$� ப3ேவ$ வ�தமாக
ெதாட4� எம1 ெப�க(!ெகதிரான வ�ெகா�ைமக(!ெகதிராக
உலக�பர�ெப&'� பர�1 வாD� தமி��ெப�க� அைனவ4� ெசய+பட ேவ���.

'றி�பாக �ல�ெபய��1 வாD� எம1 தாயக� ெப�க� ,�மாதி:யாக�
ெசய+ப2� தாயக0தி3 எம1 ெப�க� ம+$� சி$வ�க(!ெகதிராக நைடெப$�
வ�ெகா�ைமகைள ப�னா2�� சHக0தி� ,� ெவள6!ெகா��வர ேவ���.

ப�னா2�� ெப�க� அைம��!கைள உ�வா&கி எம1 தாயக� ெப�க(!'
அ/�பைட� பா1கா�ைப.�  அவ�கள6� அவல&க(!' நிர�தர0 த��ைவ.�
ெப+ெற�!க� பா�பட ேவ���.

ந���ெச3;� எம1 வ��தைல� பயண0தி3 தமிழ�ழ� ெப�கள6� ப&கள6�� எ�ப1
மிக9� கா0திரமானதாக9� உலக� ெப�க(!ேக வழிகா2/யாக9�
அைம�தி4!கி�ற1. எனேவ இIவா$ ெசய+ப2ட நா� த+ேபா1 இ�F� வ ��ேசா�
ெசய+ப2� எம1 தாயக� ெப�க(!' இைள!க�ப�� ெகா�ைமகைள நி$0த�
பா�ப�வேதா� அவ�கள6� வா�வாதார ேம�ப�0த;!காக9� உைழ�ேபா� என
இ�நாள63 உ$திெய�01! ெகா�ேவாமாக.

“�லிகள6� தாக� தமிழ�ழ0 தாயக�”

 

மகள6� ப�:9,

தமிழ�ழ வ��தைல� �லிக�,

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

உலக வரலா+றி3
எ&'�, எ�ெபாD1�
நிகழாத அ+�தமான
தியாக&க(�,

அதிசயமான
அ��பண���க(�
இ&', எம1 தாயக
ம�ண�3
நிக��தி4!கிற1.

சா9!'� அJசாத
வ �ர0தி+'�,

ஈக0தி+'� இல2சிய�
ப+றி+'� எம1
மாவ �ர4!' நிக�
எவ4ேமய�3ைல என
நா� ெப4மித01ட�
<$ேவ�.

இ�ப/யானெதா4
மகிைம.�,

ேம�ைம.� வாA�த
ஒ4 மக0தான
வ �ரகாவ�ய0ைத எம1
மாவ �ர�க� பைட01�
ெச�றி4!கிறா�க�.

எம1 ேபாரா2ட� ஒ4
உ�1ச!தியாக, ஒ4
,�Fதாரணமாக, ஒ4
வழிகா2/யாக0
திக�கிற1.
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