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ேதசிய

தைலவ" ேமத. ேவ ப#ரபாகர$

Dec 21, 2011 / பதி:  கிய% ெச'தி /

காெணாள1க

லெபய த ம!ண இ$திவைர பறழா
ெசய&ப டவ - தமிழ ஒ)கிைண*+, பரா-.
ஈழர) இதழி$ *பாள நி

வனதி$ $னா உ.ைமயாள/, தேபாைதய ஊடக
இலதி$ தைலவ/மான அ1ேதான2
ப#ரா$சி3 அவ"க 16.12.2011 திகதி தன
அ பதாவ அகைவய# சாவைட1தைம
எம ெகலா ஆறாத ஆ41த யரைத
ஏப6தி7ள எ$பைத ப#ரா$) தமிழ"
ஒ/9கிைண!; <= அத$ உப
அைம!; களான தமி4%ச9க9கள2$
>டைம!;, தமிழ? ழ ம க ேபரைவ, தமி4!
ெப@க அைம!;, தமி4 இைளேயா" அைம!;,
தமிழ" கைலப@பா6 கழக, தமிழ"
வ#ைளயா6ைற ஆகியைவக இைண1

ெத.வ# ெகாகி$றன.
உ@ைமய# தமிழ? ழ ேதசதி$ வ#6தைல காக தாயகதிA ;ல ெபய"1த ப#ரா$)
ம@ண#A அமர" அ1ேதான2 ப#ரா$சி3 அவ"க இர@6 தாசா!த9களாக மிக=
உ திேயா6, நப# ைகேயா6 ெசயப6 வ1தைமைய நா ந$ அறிேவா.

நிதிய வா4வ#ன2
நிதிைர ெகாபவ$

பாைல திைர!பட
$ேனாட

ேதசிய நிைனெவ<%சி
நா- ப#.தான2யா

எதிவ நிக45க
)வ#3 Zürich, Solothum,ஆகிய மாநில9கள2 ;தா@6
; நிமி"=.
“ேதசதி$ ர" 2011 - ேநா"ேவ
)வ#3 ேப"$ நக. ப#.ேகBய" ).ப. தமி4%ெசவ$
ம  ேதசதி$ ர அ$ர$ பாலசி9க ஆகிேயா.$
நிைனெவ<%சி நிக4=.

இவ/ட$ உைரயா6 ேபா அவ" கா6 ேதசிய!ப எ$ப ெசாகளா ெசால
Bயா. தன 6ப நிைலைய எ@ணா ஓ" ஊடக நி வனதி ெசயபடைம அவ"
தாயக வ#6தைலய#$பா ெகா@B/1த ப திைய பைறசாறி நிகி$ற அேதேவைளய#
2002 ஆ@6 தாயகதி ஏபட சமாதான ஆரப கடதிேல அ9 ெச$றட$ தா$
தமிழ? ழதி$ ப#ரைச எ$ற பதிேவB த$ைன பதி= ெச' ெகா@டைம7,
அ காலதி சி9கள அரசி$ ெபா/ளாதரா தைடயா $ப!பட ேவைளய# எம
ம கD  இவ"ெகா@6 ெச$ வழ9கிய ெபா/கD ேப/தவ#யாக அைம1த எ$ப
தாயகதி அ ஒ/ பதிவாகிய வ#டயமாக பா" க!ப6கி$ற.
எம ஆ7த! ேபாராட 2009 ேம மாததி ெமளன2 க!பட ேபா ;லெபய"
ம@ண# தா$ ெச'ய ேவ@Bயைத ச  தளராத மன= தி7ட$ ெச' வ1தைம
இவர உ$னத தாயக வ#6தைல கான பறி$ உ தியான உ@ைமயான ெவள2!பாடா.
ஏெனன2 இ$ைறய E4நிைலய# எமவ"கள2 சில" தவ#" க Bயாத
ழ!ப9கD  உப6 நிைலைல1 ெதள2வ#$றி திைசெத.யா
ஆப6 ெகா@B/  இFேவைளய# அமர" அ1ேதான2 ப#ரா$சி3 தா$ெகா@ட
ெகாைகய# ச  ப#றழா இ திவைர ெசயப6 வ1தைம எ9க எேலா/ 
ஒ/ $Gதாரண எ$பைத யாராA ம
க Bயா.
இFேவைளய# இவர சிற!பான த$ைமைய நா உண"1 ெசயப6வட$ அ$னா.$
இழ!பான அவ" வகி வ1த ஊடக இலதி ஒ/ இழ!பாகேவ
எ6 ெகாவேதா6, இFவ#ழ!ப#ைன ஈ6ெச'ய எம ேதசியதைலவ" அவ"க
;லெபய" ம@ண# தமி4 ம க எFவா ேதசிய வ#6தைலைய ெவ$ெற6 கி$ற
பண#ைய ெதாடர ேவ@6 என எதி"பா"தாேரா அதைன ேந"தியாக=, உ தியாக=
இ திவைர ெச'ய எலா தமி4 ம கD $வரேவ@6 எ$ , அேவ இவ/ 
நா ெச'7 ைகமாறா.
இவ.$ இழ!பா ப#.வா ய/றி/  6பதின", உறா" உறவ#ன"
ந@ப"களேளா6 ப#ரா$) வா4 தமிழ? ழ ம க சா"ப# தமிழ" ஒ/9கிைண!; <=
அத$ உப அைம!; கD தம யரதிைன பகி"1 ெகாகி$ற.
தமிழ ஒங*கிைண*+, - பரா-0

சிற6 ெசதிக
Dec 20, 2011

தமிழக தரபைன +&ற 0மதேவ நலிண*க
ஆைண*+, உவா*கப ட -கேஜ திர+மா
நலிண க ஆைண <வ#$ அறி ைக
இ திய# ;லிகைள7;, தமிழ"தர!ைப7
ற சாB ெகா@6 B க!ப6 என
நாலிண கஆைண <
உ/வா க!படேபா
Dec 19, 2011

http://www.pathivu.com/news/19547/57//d,article_full.aspx
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ஈழதமிழகள1- ய ைட*க கனடாவ
ம!வாசைன
தாயகதி அலA  ம கள2$ ய"
ைட க கனடா க1தசாமி ஆலயதி
நைடெப  ம@வாசைனய#
கல1ெகாDமா கேனBய தமிழ"
ேதசியஅைவ ேக6 ெகா@6ள.
Dec 19, 2011

உலகதமிழகள1- அரசிய ேவணவாைவ அைச*க
<யாதாவ$ ஆண அ< இ$*கிய தமி4 சிவ
ச=கதின*+ தைலவண)+கிேறா - ேயமஈழதமிழ ம*க அைவ
"ேய"ம$ ஈழதமிழ" ம க அைவ (Volksrat
der Eelam Tamilen - Deutschland e .V .) ஆகிய
நா ேய"மன2ய# அத$ சட9கD 
உபடவா
அத$ அB!பைடய#
பதி=ெச'ய!ப6 இ9 ;லெபய"1 வா<
ஈழதமிழ"கள2$ ம  பலின சIகதின.$ ப9கள2!;ட$
ஜனநாயக வழிய# ஈழதமிழ"கள2$ உ.ைம காக
உைழ  அைம!பா .
Dec 10, 2011

மன1த உ>ைமைய பாகாேபா !!!
63 வ ஆ@B$ மன2த உ.ைம
நாைளெயாB ேய"ம$ ஈழதமிழ" ம க
அைவயாகிய நா ஏைனய நா6 ம க
ப6 அவல நிைலைய ேபா....
Dec 7, 2011

பரா-0 நா < எதி வ ேததலி எம
வா*+>ைமைய பய-ப ேவா!
ப#ரா$) நாB வ/ மா"% மாத
நைடெபற இ/  அதிப/ கான
ேத"தலிA ஜி$ மாத நைடெபற இ/ 
பாராDம$ற ேத"தலிA ப#ரா$சி வா<
ப#ரா$) B7.ைம ெபற தமி4 ம க தம வா .ைமைய
பய$ப6த ேவ@6.
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