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ேகா��ைகேகா��ைகேகா��ைகேகா��ைக ம�ம�ம�ம�    
ெபா��ெபா��ெபா��ெபா��: : : : இ�கிலா!� அரசியா�� ைவரவ�ழா ெகா%டா'ட�கள�) கல!� இ�கிலா!� அரசியா�� ைவரவ�ழா ெகா%டா'ட�கள�) கல!� இ�கிலா!� அரசியா�� ைவரவ�ழா ெகா%டா'ட�கள�) கல!� இ�கிலா!� அரசியா�� ைவரவ�ழா ெகா%டா'ட�கள�) கல!� 

ெகா�ள ேபா*� ��றவாள� ராஜப�ேசவ��� வ�-	��ள அைழ.ைப	 ெகா�ள ேபா*� ��றவாள� ராஜப�ேசவ��� வ�-	��ள அைழ.ைப	 ெகா�ள ேபா*� ��றவாள� ராஜப�ேசவ��� வ�-	��ள அைழ.ைப	 ெகா�ள ேபா*� ��றவாள� ராஜப�ேசவ��� வ�-	��ள அைழ.ைப	 

தி�/ப. ெப0கதி�/ப. ெப0கதி�/ப. ெப0கதி�/ப. ெப0க! ! ! !     

 

மதி.ப����ய2*!   

கட!த ேம 2009 Ð இ) 789�� வ!த இல�ைக உ�நா'-. ேபா�), 

சி�கள ஜனாதிபதி ராஜப�ேசவ�� ஆைணய�� ேப�), சி�கள இரா>வ/ 

40,000 அ.பாவ�	 தமி@ ம�கைள ெகாAரமாக� ெகா�0 �வ�	த�. ஐநா 

சைபயா) நியமி�க.ப'ட நிDண* �E, மிக F>�கமாக ஆG!�, கட!த 

மா*H 2011 Ðஇ) சம*.ப�	த அறி�ைகய�) இன.ப-ெகாைல நட!ேதறியைத 

ஆதார�கேளா- உலகி� 7� ைவ	த�. அத� ப�ற�/, சி�கள இனெவறி 

அரசா�க/, ஈழ	தமிழ*க� மK�/, ப�ற சி0பா�ைமய�ன* மK�/, ெதா-	� 

வ�/ மன�த ேநயம�ற தா��த)கைளL/, ஊடகவ�யலாள*க�, 

வ�ம*சக*க� மK� ெதா-	�வ�/ தா��த)கைளL/ ச*வேதச சNக/ 

O*!� கவன�	� வ�கிற�.        

ராஜப�ேச தைலைமய�லான சி�கள அரP, ஈழ. ேபா�) சி�கள அரச 

பைடக� அர�ேக�றிய �Qரமான ப-ெகாைலகைளL/, சி�கள அரசி� 

சிைறகள�) வைதப'-� ெகா%8���/ ஆய�ர�கண�கான தமிழ*கள�� 

நிைலைமையL/,  Pத!திரமான ச*வேதச அைம.D ஒ�றி� வ�சாரைண�� 

உ'ப-	த ெதாட*!� ப�8வாதமாக ம0	�/ வ�கிற�. சி�கள அரசி� 

இனெவறியா) ஈழ	தமி@ ம�க� நS8	தெவா� க'டைம.D Tதியான 

இன.ப-ெகாைலைய பல தசா.த�களாக அ�பவ�	� வ�கி�றன*. 

ேபா���. ப��, இல�ைகய�) உ�ள ப�ற சி0பா�ைமய�ன�/, சி�கள 

இன ெவறி அரசி� ெகாAரமான தா��தU�� இல�காகி, அ8.பைட மன�த 
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உ�ைமக�, சிவ�) உ�ைமக� ம0�க.ப'- க-/ இ�ன)கV�� 

ஆளாகிவ�கி�றன*.  

இ!நிைலய�), வ�/ வார/ நைடெபற இ���/ இ�கிலா!� அரசியா�� 

ைவர வ�ழா ெகா%டா'ட நிக@9கள�) கல!�ெகா�ள, 

இன.ப-ெகாைலைய அர�ேக�றிய மகி!த ராஜப�ேச9�� ப��	தான�ய 

அரசா�க/ அைழ.D வ�-	தி�.ப�, உலெக��/ பரவ� இ���/ தமிழ* 

ம	திய�) மி�!த கவைலைய உ�வா�கிய���கிற�.  

ஐநா சைபேய இன.ப-ெகாைலைய உ0தி.ப-	திய����/ நிைலய�), 

உலெக��/ நிகE/ மன�த உ�ைம மKற)கைள	 ெதாட*!� க%காண�	�, 

க%8	� வ�/ உய�ய பண�ைய ஆ�றிவ�/ ப��	தான�ய 

அரசா�க	தி��, மன�த �ல	தி�� வ�ேராதமான ��ற�கைள. D�!தவ* 

எ�ற அ8.பைடய�), இல�ைக ஜனாதிபதி ராஜப�ேசைவ நSதிய�� 7� 

பண�யைவ�க, ச*வேதச ச7க	தி�� அE	த/ த�/ கடைமL/ 

இ��கிற� எ�பைத தமிழ*களாகிய நா�க� வலிL0	த வ��/Dகிேறா/.  

ேமU/, மன�த உ�ைம மKற)க�, ஊடகவ�யலாள*க� மKதான தா��த)க�, 

சிவ�) உ�ைமகைள ம0	த), ஈழ	 தமிழ*க� மKதான இன.ப-ெகாைல 

ஆகியவ�ைற ெதாட*!� ேம�ெகா%- வ�/ இல�ைக அரசி� அ	�மKற) 

ேபா�ைக க�	தி) ெகா%-, காம�ெவ)	 நா-கள�� உ0.ப�ன* எ�ற 

த�திய�) இ�!� இல�ைக அரைச நS�க/ ெசGL/ நடவ8�ைகைய 

ேம�ெகா�Vமா0, ப��	தான�ய அரசா�க	திட/ ேகா��ைக ைவ�கிேறா/.  

ேபா�) ெகா)ல.ப'ட ப)லாய�ர�கண�கான தமிழ*கV��/, இல�ைக 

அரசி� சிைறகள�) வா8�ெகா%8���/ எ%ண�ற தமிழ*கள�� 

உண*9கV��/ மதி.பள�	�, இல�ைக ஜனாபதி�� வ�-�க.ப'-�ள 

அைழ.ைப ர	� ெசGLமா0/ ேகா�கிேறா/. இன�வ�/ கால�கள�), 

ராஜப�ேச ேபா�ற மன�த �ல	தி�� எதிரான ��ற/ D�!தவ*கV��/, 

அத�� உ0�ைணயாக இ�!த இல�ைக அரசா�க	தி� உய* 
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அதிகா�கV/ ப��'ட���� Fைழவைத	 தைட ெசGய�O8ய உ0தியான 

ச'ட நடவ8�ைககைள ேம�ெகா�ள ேவ%-கிேறா/.  

இ0தியாக, ச*வேதச ச'ட�கள�� அ8.பைடய�), ராஜப�ேசைவ  மன�த 

�ல	தி�� எதிரான ��ற/ D�!தவ* எ�0 அறிவ�	�, ைக� ெசGLமா0  

ப��	தான�ய அரசா�க	ைத� வலிL0	�கிேறா/.  

இவ%    

ம0மல*Hசி திராவ�ட* கழக/ம0மல*Hசி திராவ�ட* கழக/ம0மல*Hசி திராவ�ட* கழக/ம0மல*Hசி திராவ�ட* கழக/ 

இ!திய ெபா�9டைம க'சி இ!திய ெபா�9டைம க'சி இ!திய ெபா�9டைம க'சி இ!திய ெபா�9டைம க'சி ((((CPI) 

வ�-தைல சி0	ைதக�வ�-தைல சி0	ைதக�வ�-தைல சி0	ைதக�வ�-தைல சி0	ைதக� 

நா/ தமிழ* க'சிநா/ தமிழ* க'சிநா/ தமிழ* க'சிநா/ தமிழ* க'சி 

தமிழக 7YலK/ 7�ேன�ற கழக/தமிழக 7YலK/ 7�ேன�ற கழக/தமிழக 7YலK/ 7�ேன�ற கழக/தமிழக 7YலK/ 7�ேன�ற கழக/ 

தமிழக வா@9�ைம க'சிதமிழக வா@9�ைம க'சிதமிழக வா@9�ைம க'சிதமிழக வா@9�ைம க'சி 

ெப�யா* திராவ�ட* கழக/ெப�யா* திராவ�ட* கழக/ெப�யா* திராவ�ட* கழக/ெப�யா* திராவ�ட* கழக/  

தமி@ ேதச ெபா�9டைம க'சிதமி@ ேதச ெபா�9டைம க'சிதமி@ ேதச ெபா�9டைம க'சிதமி@ ேதச ெபா�9டைம க'சி 

தமிழக ஒ-�க.ப'ேடா* வ�-தைல இய�க/தமிழக ஒ-�க.ப'ேடா* வ�-தைல இய�க/தமிழக ஒ-�க.ப'ேடா* வ�-தைல இய�க/தமிழக ஒ-�க.ப'ேடா* வ�-தைல இய�க/ 

ேம பதிேனE இய�க/ேம பதிேனE இய�க/ேம பதிேனE இய�க/ேம பதிேனE இய�க/ 

ேசZ தமி@ ேசZ தமி@ ேசZ தமி@ ேசZ தமி@  

தமிழக ம�க� உ�ைம� கழக/தமிழக ம�க� உ�ைம� கழக/தமிழக ம�க� உ�ைம� கழக/தமிழக ம�க� உ�ைம� கழக/ 

தமிழ* 7�ேன�ற கழக/தமிழ* 7�ேன�ற கழக/தமிழ* 7�ேன�ற கழக/தமிழ* 7�ேன�ற கழக/ 

அகில இ!திய இைளஞ* ேபரைவஅகில இ!திய இைளஞ* ேபரைவஅகில இ!திய இைளஞ* ேபரைவஅகில இ!திய இைளஞ* ேபரைவ 

அகில இ!திய மாணவ* ேபரைவஅகில இ!திய மாணவ* ேபரைவஅகில இ!திய மாணவ* ேபரைவஅகில இ!திய மாணவ* ேபரைவ 

இன.ப-ெகாைலஇன.ப-ெகாைலஇன.ப-ெகாைலஇன.ப-ெகாைல, , , , ேபா*��ற	தி�� எதிரான இைளஞ*க� இய�க/ேபா*��ற	தி�� எதிரான இைளஞ*க� இய�க/ேபா*��ற	தி�� எதிரான இைளஞ*க� இய�க/ேபா*��ற	தி�� எதிரான இைளஞ*க� இய�க/ 

இைளஞ* இய�க/இைளஞ* இய�க/இைளஞ* இய�க/இைளஞ* இய�க/ 

நா-கட!த தமிழSநா-கட!த தமிழSநா-கட!த தமிழSநா-கட!த தமிழSழ அரசி� ேதாழைம ைமய/ழ அரசி� ேதாழைம ைமய/ழ அரசி� ேதாழைம ைமய/ழ அரசி� ேதாழைம ைமய/ 

ெப%க� ெசய�கள/ெப%க� ெசய�கள/ெப%க� ெசய�கள/ெப%க� ெசய�கள/ 

Dகேழ!தி த�கரா\Dகேழ!தி த�கரா\Dகேழ!தி த�கரா\Dகேழ!தி த�கரா\  திைர.பட இய��ன*திைர.பட இய��ன*திைர.பட இய��ன*திைர.பட இய��ன* 

ஓவ�ய* வ Sரச!தான/ஓவ�ய* வ Sரச!தான/ஓவ�ய* வ Sரச!தான/ஓவ�ய* வ Sரச!தான/ 


