ெசைன ப தான ய ைண தரக தி
ேகாைக ம
ெபா:
ெபா: இகிலா! அரசியா ைவரவழா ெகா%டா'டகள ) கல!
ெகாள ேபா* றவாள ராஜபேசவ வ- ள அைழ.ைப
தி/ப. ெப0க!
ெப0க!

மதி.பய2*!
கட!த ேம 2009 Ð இ) 789 வ!த இலைக உநா'-. ேபா),
சிகள ஜனாதிபதி ராஜபேசவ ஆைணய ேப), சிகள இரா>வ/
40,000 அ.பாவ

தமி@ மகைள ெகாAரமாக ெகா0 வ த. ஐநா

சைபயா) நியமிக.ப'ட நிDண* E, மிக F>கமாக ஆG!, கட!த
மா*H 2011 Ðஇ) சம*.ப த அறிைகய) இன.ப-ெகாைல நட!ேதறியைத
ஆதாரகேளா- உலகி 7 ைவ த. அத பற/, சிகள இனெவறி
அரசாக/, ஈழ தமிழ*க மK /, பற சி0பாைமயன* மK /, ெதா- 
வ/ மன த ேநயமற தாத)கைளL/, ஊடகவயலாள*க,
வம*சக*க மK  ெதா- வ/ தாத)கைளL/ ச*வேதச சNக/
O*! கவன

 வகிற.

ராஜபேச தைலைமயலான சிகள அரP, ஈழ. ேபா) சிகள அரச
பைடக அரேகறிய Qரமான ப-ெகாைலகைளL/, சிகள அரசி
சிைறகள ) வைதப'- ெகா%8/ ஆயரகணகான தமிழ*கள 
நிைலைமையL/,

Pத!திரமான ச*வேதச அைம.D ஒறி வசாரைண

உ'ப- த ெதாட*! ப8வாதமாக ம0 / வகிற. சிகள அரசி
இனெவறியா) ஈழ தமி@ மக நS8 தெவா க'டைம.D Tதியான
இன.ப-ெகாைலைய பல தசா.தகளாக அபவ  வகிறன*.
ேபா. ப, இலைகய) உள பற சி0பாைமயன/, சிகள
இன ெவறி அரசி ெகாAரமான தாதU இலகாகி, அ8.பைட மன த
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உைமக, சிவ) உைமக ம0க.ப'- க-/ இன)கV
ஆளாகிவகிறன*.
இ!நிைலய), வ/ வார/ நைடெபற இ/ இகிலா! அரசியா
ைவர வழா ெகா%டா'ட நிக@9கள ) கல!ெகாள,
இன.ப-ெகாைலைய அரேகறிய மகி!த ராஜபேச9 ப தான ய
அரசாக/ அைழ.D வ- தி.ப, உலெக/ பரவ இ/ தமிழ*
ம திய) மி!த கவைலைய உவாகியகிற.
ஐநா சைபேய இன.ப-ெகாைலைய உ0தி.ப- திய/ நிைலய),
உலெக/ நிகE/ மன த உைம மK ற)கைள

ெதாட*! க%காண ,

க%8  வ/ உயய பணைய ஆறிவ/ ப தான ய
அரசாக தி, மன த ல தி வேராதமான றகைள. D!தவ*
எற அ8.பைடய), இலைக ஜனாதிபதி ராஜபேசைவ நSதிய 7
பணயைவக, ச*வேதச ச7க தி அE த/ த/ கடைமL/
இகிற எபைத தமிழ*களாகிய நாக வலிL0 த வ/Dகிேறா/.
ேமU/, மன த உைம மK ற)க, ஊடகவயலாள*க மK தான தாத)க,
சிவ) உைமகைள ம0 த), ஈழ

தமிழ*க மK தான இன.ப-ெகாைல

ஆகியவைற ெதாட*! ேமெகா%- வ/ இலைக அரசி அ மK ற)
ேபாைக க தி) ெகா%-, காமெவ)

நா-கள  உ0.பன* எற

ததிய) இ! இலைக அரைச நSக/ ெசGL/ நடவ8ைகைய
ேமெகாVமா0, ப தான ய அரசாக திட/ ேகாைக ைவகிேறா/.
ேபா) ெகா)ல.ப'ட ப)லாயரகணகான தமிழ*கV/, இலைக
அரசி சிைறகள ) வா8ெகா%8/ எ%ணற தமிழ*கள 
உண*9கV/ மதி.பள

, இலைக ஜனாபதி வ-க.ப'-ள

அைழ.ைப ர  ெசGLமா0/ ேகாகிேறா/. இன வ/ காலகள ),
ராஜபேச ேபாற மன த ல தி எதிரான ற/ D!தவ*கV/,
அத உ0ைணயாக இ!த இலைக அரசாக தி உய*
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அதிகாகV/ ப'ட Fைழவைத

தைட ெசGயO8ய உ0தியான

ச'ட நடவ8ைககைள ேமெகாள ேவ%-கிேறா/.
இ0தியாக, ச*வேதச ச'டகள  அ8.பைடய), ராஜபேசைவ

மன த

ல தி எதிரான ற/ D!தவ* எ0 அறிவ , ைக ெசGLமா0

ப தான ய அரசாக ைத வலிL0 கிேறா/.
இவ%
ம0மல*Hசி திராவட* கழக/
இ!திய ெபா9டைம க'சி (CPI)
வ-தைல சி0 ைதக
நா/ தமிழ* க'சி
தமிழக 7YலK / 7ேனற கழக/
தமிழக வா@9ைம க'சி
ெபயா* திராவட* கழக/
தமி@ ேதச ெபா9டைம க'சி
தமிழக ஒ-க.ப'ேடா* வ-தைல இயக/
ேம பதிேனE இயக/
ேசZ தமி@
தமிழக மக உைம கழக/
தமிழ* 7ேனற கழக/
அகில இ!திய இைளஞ* ேபரைவ
அகில இ!திய மாணவ* ேபரைவ
இன.ப-ெகாைல,
இன.ப-ெகாைல, ேபா*ற தி எதிரான இைளஞ*க இயக/
இைளஞ* இயக/
நா-கட!த தமிழSழ அரசி ேதாழைம ைமய/
ெப%க ெசயகள/
Dகேழ!தி தகரா\ திைர.பட இயன*
ஓவய* வரச!தான/
S
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