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புலி வருகுது - புலி வருகுது  
ஐ.நா கூட்டத்தா்டர் ஆரம்பமாகும  

வவளைக்ான நா்ட்ம.

இந்தியாவின் கேரளாவிலிருந்து  
ேடல் பயணம் கேற்ோணட 

தமிழரேளுக்கு என்்ன நடந்தது? 
கேரளா ோவல்துறையின் ேருத்து என்்ன?

ஜெனிவா கூட்டதஜதா்டரை  
முன்னிடடு காணாமலாககப்பட்்டாரின்   
உறவுகள் ் ்பாைாட்டம்.

மனித கேயம் உளள அற்னவறரயும் பங்ேடுக்குமாறு அறைப்பு!

வேல்ஸ் இல் இருந்து அருஷ்

25 ஆம் திகதி பேரணிக்கு ஆதரவாக 
புலம்்ேயர் உறவுகள்  

குரல் ் காடுக்க பவண்டும்.

சுடரவன்

மனித உரிமமகள் தளத்தில் தமிழரகள்.

சஙகத்தின் இணைபோளர் திருமதி பயா.கனகரஞ்சினி
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25 ஆம் திகதி பேரணிக்கு ஆதரவாக புலம்்ேயர்  
உறவுகள் ஒன்றிணைந்து குரல் ்காடுக்க பவண்டும்

வடக்கு கிைக்கு இறைநத வலிநது ோைாமல் ஆக்ேப்படட  
தமிழ்க் குடும்பஙேளின் இறைப்பாளர் திருமதி கயா.ே்னேரஞ்சினி

்கப்பாபபுலவு ்பர்டமுகாரம
நிைநதைமாக ரவததிருகக திட்டம்
காலஅவகாசம் ஜகாடுககாமல் 

்்பாைா்ட்வண்டும்
விக்க்னஸவரன் கேரில் அறைப்பு

விடுதரல புலிகள் காலததில் 
நாஙகள் நிம்மதியாக இருந்தாம்.

தமிழீழ விடுதலை புலிகள் காைத்தில் நாஙகள் 
அப்படித்தான் வாழ்நதாம், எஙகளுலைய பிள்லளைகலளை 
விடுதலை செய்யுஙகள், எஙகலளை எஙகள் ஆட்சியில் 
விடுஙகள் என தனது பிள்லளைலய ்பறிசகாடுத்த தாய் 
ஒருவா் ஆளுநா் அலுவைகம் முன்்பாக தனது ஆதஙகத்லத 
சகாட்டி தீா்த்துள்ளைாா்.

 ெமூக வலைத்தளைம் ஊைாக ஒன்றிலை்த காைாமல் 
ஆககப்பட்ைவா்களின் உறவினா்கள் மற்றும் இலளைஞா்கள் 
இலை்து நநற்று யாழ.மாவட்ை செயைகம் முன்்பாக 
கவனயீா்பபு ந்பாராட்ைம் ஒன்லற நைாத்தியிரு்தனா். இதன் பின்னா் வைமாகாை 
ஆளுநா் அலுவைகத்திற்கும் சென்று மகஜா் லகயளித்தனா்.

இதன்ந்பாநத நமற்குறித்த தாய் இவவாறு 
கூறியுள்ளைாா். இதன்ந்பாது நமலும் அவா் 
கூறுலகயில்,  “எஙகள் பிள்லளைகலளை விடுஙகள் 
–எஙகளின் ஆட்சியில் விடுஙகள் – தமிழீழ 
விடுதலை புலிகள் காைத்தில் நிம்மதியாக 
நாஙகள் வாழ்துசகாண்டு இரு்நதாம். 
இபந்பாதுதான் இப்படி துன்்பப்படுகிநறாம். 
இப்ப வ்தவரகள் குபல்பகள். குபல்ப ஆட்சி 
செய்கிறாரகள்” என்சறல்ைாம் தமது துயலர 
சகாட்டி தீரத்துள்ளைாரகள் வலி்து காைாமல் 
ஆககப்பட்ைவரகளின் உறவினரகள். வைககின்  
ஆளுநர அலுவைகம் முன்்பாக இ்தத் 
தாய்மாரகள், மற்றும் உறவினரகள், கண்ணீரால் 
தமது துயலர ்பதிவு செய்துள்ளைாரகள்.

ெமூக வலைத்தளைஙகலளை எமது தலைமுலறயினர 
சிைர தவறாக ்பயன்்படுத்துவதாக விமரெனஙகள் 
முன்வககப்படும் காைத்தில் மககளின் 
உரிலமககாக ெமூக வலளைத்தளைஙகள் ஊைக 
ஒன்றிலை்த இலளைஞரகளின் மனிதாபிமானம் 
குறித்து ்பாராட்டுககள் குவி்து வருகின்றன.

"மகாவலி அபிவிருத்தித் திட்ைத்தின் 
மூைமாக நமற்சகாள்ளைப்பைவுள்ளை சிஙகளைக 
குடிநயற்றஙகலளைப ்பாதுகாப்பதற்காகநவ 
நகப்பாபபுைவு இராணுவ முகாலம 
நிர்தரமாக லவத்திருப்பதற்கு இராணுவம் 
முற்்படுகின்றது" எனக குற்றஞொட்டியுள்ளை 
வைமாகாை முன்னாள் முதைலமசெரும் 
தமிழ மககள் கூட்ைணியின் தலைவருமான 
சி.வி.விகநனஸவரன், இ்த முகாலம 
விடுவிப்பதற்கு இனிநமலும் காைஅவகாெம் 
சகாடுகக முடியாது எனவும் உறுதியாகத் 
சதரிவித்திருககின்றார. 

மு ல் லை த் தீ வு  ம ா வ ட் ை த் தி ல் 
நகப்பாபபுைவு மககள் தமது நிைஙகலளை 
விடுவிககுமாறு நகாரி சதாைரசசியான 
ந்பாராட்ைத்லத முன்சனடுத்துவரும் 
மககலளை நநரில் ெ்தித்து அவரகளுலைய 
ந்பாராட்ைத்திலும் கை்துசகாண்ை 
முன்னாள் முதைலமசெர, அவரகள் 
முன்்ப ா க  உல ர ய ா ற் று ம் ந்ப ா ந த 
இதலனத் சதரிவித்தார .  மககள் 
மத்தியில் உலரயாற்றிய அவர நமலும் 
குறிபபிடுலகயில் 

"மகாவலி அபிவிருத்தித் திட்ைத்தின் 
மூைம் வைககில் சிஙகளைக குடிநயற்றஙகலளை 
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இைஙலகத் தீவு ‘தமிழர நதெம் ’ 
என்்பலத உரிய ஆதாரஙகளுைன் 
நிரூபித்துக காட்டுநவன். வரைாறு 
சதரி்தால் முதுசகலும்பு இரு்தால் 
எல்ைாவை நமதான்த நதரர என்னுைன் 
்பகிரஙகமாக விவாதத்திற்கு தயாரா 
என்று இைஙலக புத்த ெமயத் தலைவர 
ஒருவருககு மூத்த சிஙகளைக கல்விமானான 
ைாகைர விககிரம்பாகு கருைாரட்ைா 
ெவால் விடுத்துள்ளைார.

சிஙகளைவரகள்தான் வ்நதறி குடிகள் 
என்்பலதயும் வைககு தமிழரகளின் 
பூரவீகம் என்ற யதாரத்த பூரவமான 
உண்லமலயயும் நதரருககு  கற்பிப்பதற்கு 
நான் தயாராகநவ உள்நளைன் என்று 
அவர சதரிவித்தார.

வ்நதறி குடிகளைான தமிழமககள் எப்படி 
வைககிற்கு உரிலம நகார முடியும்? என 
நாைாளுமன்ற உறுபபினரா எல்ைாமை 

இலஙறேத்தீவு தமிைர்ேளின் 
கதசம். முது்ேலும்புளளவர்ேள 
என்னிடம் வாருஙேள நிரூபித்து 
ோடடுகின்கைன். விக்கிரமபாகு
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வலி்து காைாமல் ஆககப்பட்ைவரகளுககு நீதிநகாரி நாம் 
முன்சனடுககும் மாச்பரும் ந்பரணிககு ஆதரவாக புைம்ச்பயர 
உறவுகள் குரல்சகாடுகக முன்வர நவண்டும்  என்று  வைககு கிழககு 
இலை்த வலி்து காைாமல் ஆககப்பட்ை தமிழ உறவுகள் ெஙகத்தின் 
ொரபில் அலமபபின் இலைப்பாளைர அலறகூவல் விடுத்துள்ளைார. 
அவர நமலும் சதரிவிகலகயில் 

ஐ.நா. மனித உரிலமகள் ஆலையத்தின் 40 வது கூட்ைத் சதாைர 
அடுத்த மாதம் நலைச்பறவுள்ளைது. இலத முன்னிட்டு ஐ.நா உள்ளிட்ை ெரவநதெ  
ெமூகத்திற்கு அழுத்தம் சகாடுககும் வலகயில் தாயகத்திலுள்ளை அலனத்து 
மாவட்ைஙகலளையும் நெர்த வலி்து காைாமல் ஆககப்பட்ைநைாரின் குடும்்ப 
உறவுகள் எதிரவரும் 25-02-2019 அன்று   கிளிசநாசசி க்தொமி நகாவில் முன்்பாக  
மாச்பரும் ந்பரணி ஒன்லற முன்சனடுககவுள்நளைாம். எமது ந்பரணிககு ஆதரவாக 
புைம் ச்பயர்த நாடுகளிலும் எமது உறவுகள் எமககு  ஆதரவாக குரல் சகாடுகக 
முன்வர நவண்டும்.  காைாமல் ஆககப்பட்ைதற்கு நீதிநகாரி எமது அறவழிப 
ந்பாராட்ைம் ஆரம்பித்து 3 வது வருைத்தில் கால் லவககின்நறாம். காைாமல் 
ஆககப்பட்ைநைாரின் பிரசெலனலய முழுலமயாக நீரத்துபந்பாகச செய்வதற்கான 
முயற்சிகலளையும் ஆட்சியாளைரகள் முன்சனடுத்து வருகின்றாரகள். அரசிைம் இரு்து 
எமககு இதுவலர நீதி கிலைககாத நிலையில் நாம் ெரவநதெத்லத நாடியுள்நளைாம். 
ஐ.நா.மனித உரிலம ஆலையத்தின் கூட்ைத் சதாைர ஆரம்்பமாகவுள்ளைது, இ்த 
நிலையில் தமிழ மககளைாகிய நாம் எமககான நீதிலய ச்பற்றுக சகாள்வதற்கு 
ஒன்றிலை்து ந்பாராை நவண்டும். அதிலும் சவளிநாடுகளில் புைம்ச்பயர்து 
வாழும் எமது உறவுகளின் ஆதரநவ எமககு அதிகம் நதலவயாக உள்ளைது. எமது 
உரிலமகளிற்காக நீஙகள் முன்சனடுத்துவரும் அறவழியிைான ந்பாராட்ைஙகள் 
எமககு மிகு்த நம்பிகலகயிலன ஏற்்படுத்தியது. காைாமல்ந்பான எமது உறுவுகளின் 
நீதிககாக நாஙகள் வீதிகளில் இறஙகி ந்பாராடி வருவலத நீஙகள் அறிவீரகள். 
எஙகள் வலிகலளை நீஙகள் உைரவீரகள். எதிரவரும் 25 ஆம் திகதி அலனத்து 
நாடுகளிலும் உள்ளை எமது உறவுகளைாகிய நீஙகள் அலனவரும் ஒன்றிலை்து 
எமது ந்பரணிககு வலுசநெரத்து ஐ.நா. மனித உரிலம ஆலையத்திற்கு அழுத்தம் 
சகாடுககுமாறு நவண்டி நிற்கின்நறாம் என்று அவர சதரிவித்துள்ளைார.
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காலம் சரியானவரகரையும் சரியான ்பாரதரயயும் ஜதளிவு்படுததும்

கை்த ஞாயிறு ச்பபரவரி 3ஆம் திகதி யாழ வீரசிஙகம் மண்ை்பத்தில் ஈழ மககள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் 
பிரா்திய மாநாட்டில் சவளியிட்டு லவககப்பட்ை ஆவை நூல் தாயகத்திலும் தமிழகத்திலும் புைம் ச்பயர 
நிைஙகளிலுமுள்ளை தமிழத் நதசிய செயற்்பாட்ைாளைரகலளையும் மககலளையும் சினம் சகாள்ளை லவத்துள்ளைது. தமிழத் 
நதசியக கூட்ைலமபபு புலி நீகக அரசியல் செய்ய முற்்படுவதாக குற்றஞொட்டி வரும் சுநரஸ பிநரமசெ்திரன் அநத 
நவலைலய தஙகளுலைய மாநாட்டில் செய்ய முற்்பட்டிருப்பது அவரகளைது நிலைப்பாட்டு முரண்்பாட்லையும் இரட்லை 
அணுகுமுலறயும் சதளிவாக சவளிப்படுத்தி உள்ளைது.

எமககுள் ஒருவருகசகாருவர முட்டி நமாதிக சகாண்டு எமது இனத்துககு நாநம குழி்பறித்துக சகாள்ளும் நிலைலம 
இனிநமலும் நவண்ைாம் என்நற தம்பி பிர்பாகரன் முரண்்பட்டு நின்ற ்பல்நவறு தமிழக கட்சிகலளை தூர நநாககு 
சி்தலனயுைன் ஒன்று நெரத்து தமிழத் நதசியக கூட்ைலமபபிலன உருவாககினாசரன நதசியத் தலைவலரப 
ச்பருலமப்படுத்தியும் கூட்ைலமபல்ப நதாற்றுவித்த நநாககத்லதயும் விகநனஸவரன் அவரகள் அ்த நமலையில் 
சதரிவித்திரு்தார. அநத நமலையில் அவலர லவத்துக சகாண்நை விடுதலைபபுலிகலளை கடுலமயாக ொடி நூலை 
சவளியிட்டிருப்பதும் ச்பாதுமககள் விநராத ெகதியாக எமது நதசிய விடுதலை ந்பரியககத்லத காண்பிகக முலன்திருப்பதும் 
சுநரஸ பிநரமசெ்திரனதும் அவலரச ொர்தவரகளைது அரசியல் நிலைப்பாடுகள் சதாைரபில்  தமிழ நதசிய தளைத்தில் 
அரப்பணிபபுைன் ்பயணிப்பவரகள் மத்தியில் ெ்நதகஙகள் வலுத்துள்ளைது.

தமிழத் நதசியக கூட்ைலமபபின் தமிழத் நதசிய விநராத செயற்்பாடுகளைால் தாரமீக நகா்பமும் விரகதியும் ஏற்்பட்டிருககும் 
சூழலில் தமிழ மககளுககான உண்லமயான நநரலமயான சகாள்லகத் சதளிவுள்ளை அரசியல் மாற்றுத் தலைலம 
உருவாவதற்கான அரசியல் நதலவயும் சவளியும் தாயகத்தில் ஏற்்பட்டிருககின்றது. அ்த சவளிலயச ெரிவரக லகயாண்டு 
தமிழத் நதசியக கூட்ைலமபபுககு மாற்றீைான ஒரு காத்திரமான அரசியல் தலைலம உருவாக நவண்டுசமன்்பநத 
இைககின் எண்ைமாகவும் இருககின்றது. அ்த முயற்சியில் தமிழத் நதசியத்தில் ்பற்றுறுதி சகாண்ைவரகள் ஈடு்பட்டுக 
சகாண்டிருககும் மிக முககியமான காைகட்ைம் ஒன்றில் இ்த நூல் சவளியீட்டின் காைத்சதரிவும் கவனத்துககுரியது. 
சுநரஸ பிநரமசெ்திரன் தலைலமயிைான ஈழ மககள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணிலய தமிழ மககள் கூட்ைணியில் 
முககிய ்பஙகாளியாக ஏற்றுக சகாண்டிருககின்ற விகநனஸவரன் அவரகளுலைய நிலைப்பாநை தம்லம இ்த கூட்ைணியில் 
நெர விைாது தடுப்பதாக தமிழத் நதசிய மககள் முன்னணி சதாைரசசியாகவும் உறுதியாகவும் கூறி வருகின்றது. ஈழ 
மககள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் நிலைப்பாட்டுப பிறழவுகளும் யாருைனும் நெர்து அதிகாரத்லத ்பகிர்து 
சகாள்ளும் சகாள்லகயில்ைாத அவரகளைது முடிவுகளும் யாராலும் லகயாளைப்பைக கூடியவரகள் என்ற அசெ நிலைலயயும் 
அதற்கான காரைமாக அது கூறி வருவலத வலுச நெரப்பதாகநவ அண்லமய நிகழவு அலம்திருககின்றது.

இப்படியான ஒரு காைச சூழலமவில் எமது நதசிய விடுதலைப ந்பரியககத்லத சகாசலெப்படுத்தும் ஒரு நூல் 
சவளியீட்டில் உைனிரு்தார என்ற சினத்தால் நீதியரெர விகநனஸவரன் தமிழ நதசியப ்பற்றுறுதி சகாண்ைவரகநளைாடும் 
தமிழத் நதசிய மககள் முன்னணிநயாடும் இன்னும் முரண்்பட்டு தஙகநளைாடு இன்னும் சநருககத்லத ஏற்்படுத்தைாம் 
என்ற சுநரஸ பிநரமசெ்திரன் தலைலமயிைானவரகளின் தவறான சி்தலனயின் சவளிப்பாநைா எனவும் எண்ைத் 
நதான்றுகின்றது. இதனிலைநய இ்த நூல் சவளியீடு ஈழ மககள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியுள் சுநரஸ 
பிநரமசெ்திரனுககு சநருககடிலய ஏற்்படுத்தி உள்ளைதாகவும் அறிய முடிகின்றது. ்பாராளுமன்ற அரசியலில் ஈடு்பட்டுக 
சகாண்டிரு்தவரகலளை நதசியத் தலைவர அவரகள் கிளிசநாசசிககு அலழத்து உலரயாடிய ந்பாதும் தமிழத் நதசியக 
கூட்ைலமபல்ப உருவாககிய ந்பாதும் அதில் தாமும் இைம்ச்பற நவண்டுசமன்்பதில் அதிக அககலற எடுத்துக 
சகாண்ைவரகள் ெ்தரப்பவாத அரசியலில் மீண்டும் இறஙகி விட்ைலதநய இ்த நிகழவு சதளிவு்படுத்தி நிற்கின்றது.

முள்ளிவாய்ககாலுககு பின்னரான காைப்பகுதியின் ந்பரிழபச்பன்்பது தமிழ இனத்துககும் தமிழ நதசியத்துககும் 
எதிராக யாரும் எலதயும் எப்படியும் எஙகும் செய்யைாசமன்ற எண்ைம் நமநைாஙகிப ந்பானநத. தமிழ இனத்துககும் 
நதசியத்துககுமான எஙகள் ந்பரியககத்தின் செயற்்பாடு உயர நிலையில் உைர நிலையில் இருககும் வலரககும் பிலழ 
செய்வதற்கான ்பயம் இரு்தது. அ்தப ்பயத்லதயும் பிலழகள் நைககின்ற ந்பாது காத்திரமான எதிர விலனகலளையும் 
ெரவநதெ நியமஙகளுககுள் நின்று சகாண்டு எம்மவரகள் ஆற்றி இருகக நவண்டும். முள்ளிவாய்ககாலின் பின்னர 
யாரும் செய்வாரகசளைன நாம் வாளைாதிரு்ததன் சவளிப்பாடுகநளை இலவ. இனியாவது விழிப்பலைநவாம். தமிழத் 
நதசியப ்பற்றுறுதி சகாண்நைார எண்ைத்தில் ஒன்று்படுநவாம். தமிழத் நதசிய நற்சி்தலனநயாடு நாம் செய்கின்ற 
நவலைத் திட்ைஙகள் நாளைலைவில் நம்லம ஒன்று்படுத்தும் ஓரணியில் சகாண்டு வ்து நெரககும். காைம் நீதியரெர 
விகநனஸவரன் ந்பான்றவரகளுககும் ெரியானவரகலளையும் ெரியான ்பாலதலயயும் சதளிவு்படுத்தும். ெ்தரப்பவாதிகலளை 
லகசநகிழ்து உறுதியான நநரலமயான தமிழத் நதசிய அரசியல்தலைலம எம்மண்ணில் மககள் அரசியல் செய்யும் 
அதியுசெ அரசியல் நிலை உருவாககப்பை நவண்டும். இைககு யார ்பககமுமின்றி தமிழத் நதசியத்தின் ்பககம் நின்று 
எமது மண்லையும் மககலளையும் இலவ இரண்டுககுமாக நிகழ்த ந்பாராட்ைத்லதயும் ஈகிகலளையும் சநஞசிருத்திய்படி 
உறுதிநயாடு என்றும் ்பயணிககும்.

வை மாகாைத்தில் முதன்முலறயாக ச்பௌத்த மாநாசைான்லற 
நைத்துவதற்கான ஏற்்பாடுகள் வைககு மாகாை ஆளுநர சுநரன் ராகவன் 
தலைலமயில்  முன்சனடுககப்பட்டு வருகின்றன. வவுனியாவிலுள்ளை  
ந்பாதிதக்ஷைாராமய விகாலரயில் எதிரவரும் மாரச மாதம் 22ஆம் திகதி 
இ்த ச்பௌத்த மாநாடு நைத்தப்பைவுள்ளைதாக வை மாகாை ஆளுநர 
அலுவைகம் சதரிவித்துள்ளைது.

வைககு கிழககு பிரதான ச்பௌத்த பிககுவும் ,  வவுனியா  
ந்பாதிதக்ஷைாராமய விகாலரயின் விகாராதி்பதியுமான சியம்்பைாகஸசவவ 
விமைொர நதரரின் முழுலமயான அனுெரலையின் கீழும், வை 
மாகாை ஆளுநர கைாநிதி சுநரன் ராகவனின் ஏற்்பாட்டில் இ்த 
ச்பௌத்த மாநாடு நைத்தப்பைவுள்ளைது. புத்த ொென அலமசெர காமினி 
ஜயவிகரம ச்பநரரா, இதற்கான முழுலமயான ஒத்துலழபபுகலளை வழஙக 
இைககம் சதரிவித்துள்ளைதாகவும் வை மாகாை ஆளுநர அலுவைகம் 
குறிபபிட்டுள்ளைது. வை மாகாைத்தில் வாழகின்ற ச்பௌத்த மககள் 
எதிரநநாககுகின்ற பிரசெலனகலளை, பிககுகளுைன் கை்துலரயாைல்கலளை 
நைத்தி, அதற்கான தீரலவ ச்பற்றுக சகாடுகக நைவடிகலக எடுப்பதாகவும் 

ஆளுேர் ஏறபாடடில் வடக்கில்  
முதன் முறையாே ்பௌத்த மாோடு 

ஆளுநர சதரிவித்தார.  தமிழரகள் ்பகுதிகளில் புத்தர 
சிலைகள் லவககப்படுவது சதாைரபில் தமிழ மககள் 
மிகு்த கவலையலை்துள்ளை நிலையில் குறித்த 
மாநாடு முன்சனடுககும் செய்தி தமிழ மககள் 
மத்தியில் அசெத்லத ஏற்்படுத்தியுள்ளைது. வைககில் 
ச்பௌத்த மாநாசைான்று இதுவலர காைமும் 
நைத்தப்பைவில்லை என்்பது குறிபபிைத்தககது.
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காைாமைாககப்பட்நைாருககான 
அறவழிப ந்பாராட்ைம் ஆரம்பிககப்பட்டு 
2ஆவது வருை பூரத்திலய முன்னிட்டு, 
காைாமைாககப்பட்நைாருககு நீதி 
நவண்டி மாச்பரும் ந்பாராட்ைசமான்று 
இ ை ம் ச்ப ற வு ள் ளை து .  இ ் த 
ந்பாராட்ைத்தில் மனித நநயம் உள்ளை 
அலனவலரயும் கை்துசகாள்ளுமாறு 
காைாமைாககப்பட்நைாரின் உறவினரகள் 

அலழபபு விடுத்துள்ளைனர. 

இ ் த  ந ்ப ா ர ா ட் ை ம் 
எ தி ர வ ரு ம்  2 5 ஆ ம் 
தி க தி  கிளிச ந ா ச சி யில் 
இைம்ச்பறவுள்ளைது. இ்த 
ஆரப்பாட்ைத்திற்கு ெமூகச 
ச ெ ய ற் ்ப ாட்ை ாளை ர கள் , 
இலளைஞரகள், யுவதிகள், 
ஊ ை க வி ய ை ா ளை ர க ள் , 
ம ா ற் று த் தி ற ன ா ளி க ள் , 
மனித உரிலம ஆரவைரகள், 
ம த கு ரு ம ா ர க ள் , 
அ ர சி ய ல் வ ா தி க ள் , 
ச ்ப ா து ம க க ள்  எ ன 
அலனவலரயும்  கை்து 
சகாண்டு வலுசநெரககுமாறு 

நகாரிகலக விடுத்துள்ளைனர.

குறித்த தினத்தில் ஆரம்்பமாகவுள்ளை 
ஐககியநாடுகள் ெல்பயின் 40ஆவது மனித 
உரிலமகள் கூட்ைத்சதாைரில், இ்த விையம் 
சதாைர்பாக முடிசவடுககநவண்டிய 
கைலம ஐககியநாடுகள் ெல்பயின் மனித 
உரிலம ஆலையத்திற்கு உள்ளைசதன்றும் 

அவரகள் சுட்டிககாட்டியுள்ளைனர. 
நமலும், தமது உறவுகலளை நதடியலையும் 
அன்லனயர, த்லதயர, குழ்லதகள், 
ெ ந க ா த ர ,  ெ ந க ா த ரி க ளு க க ா ய் 
ெரவநதெம் குரல்சகாடுகக நவண்டும் 
என்்பநதாடு ,  இனவாத அரசிற்கு 
க ா ை  அ வ க ா ெ ம்  து ளி ந ய னு ம் 
வாழஙகககூைாசதன்்பலத ஆணித்தரமாக 
வலியுறுத்தி, உைனடியாக தமககான 
தீரவிலன வழஙகநவண்டுசமனவும் 
காைாமைாககப்பட்நைாருககான 
உறவினரகள் சதரிவித்துள்ளைனர.

தமிழர தாயகப ்பகுதிகளைான வைககு 
கிழககில் இறுதிககட்ை யுத்தத்திற்கு 
முன்னரும் ,  யு த் த த் தின்ந்ப ாதும் , 
யு த் த த் தி ற் கு  பி ன் ன ரு ம்  ்ப ை ர 
இராணுவத்தினரால் கைத்தப்பட்டு காைா 
மைாககப்பட்டிரு்தனர. திட்ைமிட்டு 
வலி்து காைாமைாககப்பட்ை தமது 
உறவுகலளை மீட்டுத்தருமாறு வலியுறுத்தி, 
தமிழர தாயகப ்பகுதிகசளைஙகும் சதாைர 
ந்பாராட்ைஙகள் முன்சனடுககப்பட்டு 
வருகின்றலம குறிபபிைத்தககது.

ஜெனிவா கூட்டதஜதா்டரை முன்னிடடு வலிநது  
காணாமலாககப்பட்்டாரின்  உறவுகள் மாஜ்பரும் ் ்பாைாட்டம்
மனித கேயம் உளள ஒவ்வாருவறரயும் பங்ேடுக்குமாறு அறைப்பு!
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முன்சனடுப ்ப த ற் கு  அ ர ெ ா ங க ம் 
திட்ைமிட்டுச செயற்்பட்டு வருகின்றது. 
அ வ வ ா று  மு ன் சன டு க க ப ்ப டு ம்  
குடிநயற்றஙகளுககு ்பாதுகாபல்ப 
வழஙகுவதற்காகநவ நகப்பாபபுைவில் 
நி ர ் த ர ம ான  இ ர ாணுவமுக ா ம் 
ஒன்லற லவத்திருப்பதற்கு அரொஙகம் 
மு ற் ்ப டு கி ன் ற து .  இ த ற் கு ந ா ம் 
அனுமதிககமுடியாது. 

இதலனஅவரகள் தமககு நக்திர 
முககியத்துவம் வாய்்த ஒரு ்பகுதியாகக 
க ரு து கி ன் ற ா ர க ள் .   ெ ர வ ந த ெ 
விதிமுலறகலளை மீறும் வலகயிநைநய 
அவரகள் ச்பாதுமககளுலைய இ்தக 
காணிகலளை ஆககிரமித்திருககின்றாரகள். 
இ த ல ன  எ ் த  வ ல க யி லு ம் 
ஏற்றுகசகாள்ளைமுடியாது. 

இது உஙகளுலைய சொ்த நிைம். 
இதலன ந்பாரககாைத்தின் ந்பாது 

இராணுவம் லகப்பற்றியது. 
இ த ல ன  மீ ளை ப ச்ப ற் று க 
சகாள்வதற்கானஉரித்துஉஙகளுககு 
இருககின்றது. இதலன இராணுவம் 
சதாைர்தும் லவத்திருப்பலத 
எவவலகயிலும் நியாயப்படுத்த 
முடியாது. அதற்காகநீஙகள் 
முன்சனடுககும் ந்பாராட்ைம் 
நியாயமானது. நீஙகள் இதற்காகத் 
சதாைர்தும் ந்பாராைநவண்டும்.  
உ ங க ளு ல ை ய  இ ் த ப 
ந்பாராட்ைத்துககு எஙகளுலைய 
ஆதரவு நிசெயமாக உள்ளைது. 

நகப்பாபபிைவுப ந்பாராட்ைம் 
சதாைர்பாக வைமாகாை 
ஆளுநர என்னுைன் சதாைரபு சகாண்டு 
ந்பசினார. அபந்பாது இராணுவ முகாலம 
விடுவிப்பதற்கு காை அவகாெம் ஆறு மாதம் 
வழஙகப்பை நவண்டும் எனக நகாரினார. 

நான் காை அவகாெம் வழஙகமுடியாது 
எனக கூறிநனன். மககள் ்பைமாதகாைமாக 
ந்பாராடிகசகாண்டிருககின்றாரகள். 
அ வ ர க ளு ல ை ய  ஒ ரு ்ப கு தி க 
காணிலயயாவது விடுவித்த பின்னர 
நீஙகள் காைஅவகாெம் நகாரியிருககைாம். 
சதாைரசசியாக காைஅவகாெத்லத 
வழஙகிகசகாண்டிருகக எம்மால் முடியாது. 

சு ம ் தி ர ன்  ந ்ப ா ன் ற வ ர க ள் 
காைஅவகாெத்துககுச ெம்மதித்துக 
ச க ா ண் டு  ச ெ ல் கி ன் ற ா ர க ள் . 
சஜனீவாவில் எப்படிக காை அவகாெம் 
நகட்கப்படுகின்றநதாஅவவாறுதான் 
இஙகும் எமது காணிகலளை விடுவிகக 
காை அவகாெம் நகட்கப்படுகின்றது. 
இது ந்பாரின் ந்பாது லகப்பற்றப்பட்ை 
காணி. இது எமது மககளின் காணி. 
இதலன மீளைப ச்பற்றுகசகாள்வதற்கான 
ந்பாராட்ைத்லத நீஙகள் சதாைர்தும் 
முன்சனடுஙகள். அதற்கான பூரை 
ஆதரவு நாஙகள் தருநவாம் "என 
சதரிவித்தார.

்கப்பாபபுலவு ்பர்டமுகாரம நிைநதைமாக ரவததிருகக திட்டம். கால அவகாசம் ஜகாடுககாமல் ்்பாைா்ட்வண்டும்
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தமிழகத்தில் அகதிகளைாக வாழ 
முடியாமல் குழ்லதகள், ச்பண்கள், 
முதியவரகளை உள்்பை 232 ஈழத்தமிழரகள், 
நியூசிைா்துககு விலெப்பைகில் தபபிச 
சென்றது அதிரசசிலய ஏற்்படுத்தியுள்ளைது. 
அ்தப்பைகு கலர நெர்ததா? என்று 
சதரியாமல் உைகத் தமிழரகள் கண்ணீர 
வடிககிறாரகள்.

கை்த ெனவரி 12ஆம் திகதி அதிகாலை 
நகரளை மாநிைம் திருசசூலர அடுத்துள்ளை 
முன்னம்்பம் துலறமுகத்திலிரு்து 
தய ாம ா த ா  என்ற  விலெப்பைகு 
மூைம் 232 இைஙலகத் தமிழரகள் 
நியூசிைா்துககு புறப்பட்டுள்ளைனர. எவவித 
ஆவைஙகளுமின்றி ெட்ைத்திற்கு புறம்்பாக 
சென்றவரகளின் இ்த ்பைகு என்ன 
ஆனது என்று இதுவலர சதரியவில்லை. 
விலெப்பைகு  மூைம்  ச ென்ற ால் 
நியூசிைா்லத 25 நாட்களில் அலை்து 
விைைாம். ஆனால் இபந்பாது இ்தப 
்பைகு சென்ற தையநம சதரியவில்லை 
என்்பதுதான் நொகம்.

இது குறித்து விொரலை செய்து 
வரும் நகரளை சிறபபு விொரலை 
அதிகாரியான எஸ.பி.ராகுல் நக.நாயரிைம் 
உலரயாடிநனாம். ்பைகில் ்பயைம் 
நமற்சகாண்ைவரகள் அலனவரும் 
தமிழரகள் என்்பதும் அவரகளில் 
ச்பரும்்பான்லமயினர ஈழத்தமிழரகள் 
என்்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளைது. 
தமிழகத்திலுள்ளை அகதிகள் குடியிருப்பான 
திருசசி, மதுலர, செஙகல்்பட்டு, உள்ளிட்ை 
்பல்நவறு ்பகுதிகளிலிரு்து இவரகள் 
ஒன்றாகக கிளைம்பி ெனவரி 11 இல் 
சகாசசி வ்திருககிறாரகள். அவரகலளை 
்பஸ மூைம் முன்னம்்பம் துலறமுகத்துககு 
அனில்குமார என்்பவர அலழத்துச 
சென்றுள்ளைார. அவரகள் அலனவலரயும் 
12ம் நததி அதிகாலை மீன்பிடிப ்பைகில் 
ஏற்றி அனுபபி லவத்துள்ளைனர.

16 நாட்கள் கை்த நிலையில் 232ந்பர 
என்ன ஆனாரகள் என்்பது குறித்து 
இதுவலர எ்தத் தகவலும் இல்லை. 
சிஙகபபூர, மநைசியா, து்பாய் உள்ளிட்ை 
நாடுகளுககு தகவல் அனுபபியுள்ளைது 
நகரளை அரசு. மநைசியாவில் ்பைகு 
ஒதுஙகி இருகக வாய்பபுககள் அதிகம் 
என்்பதால் மநைசிய நாட்டு அரசிைம் 
விொரித்து வருகிநறாம் என்றவர நமைதிக 
விவரஙகலளை காவல்அதிகாரியிைம் 
நகட்டுக சகாள்ளுஙகள் என்றார.

இலதயடுத்து, முன்னம்்பம் துலறமுக 
காவல்நிலைய ஆய்வாளைர ஆஷரபபிைம் 
உலரயாடிய ந்பாது இ்தப ்பகுதியில் 
சகாடுஙகலூர மூகாம்பிலக  நகாயில் 
குருவாயூர நகாயில் உள்ளிட்ை சுற்றுைாத் 
தைஙகள் அதிகம் இருப்பதால் இஙகு 
வரு்பவரகலளை தீவிர விொரலன 
செய்வதில்லை. அவரகலளை இஙகுள்ளை 
நகாட்ைல்களில் 30ந்பர 20ந்பர என பிரித்து 
தஙக லவத்து, எல்நைாலரயும் அதிகாலை 
2-4 மணியளைவில் துலறமுகத்திற்கு 
அலழத்து வ்துள்ளைனர. கைநைார 
காவல்்பலையினரின் கண்களில் மண்லைத் 
தூவிவிட்டு அ்த நநரத்தில் மரத்தாைான 
மீன்பிடி ்பைகில் அலனவலரயும் 
அலைத்துகசகாண்டு நியூசிைா்லத 
நநாககிச சென்றுள்ளைனர. அ்தப ்பைகில் 
3வயதுக குழ்லத முதல் 70 வயது 
முதியவர வலர இரு்துள்ளைனர. ்பைகின் 
சுலம அதிகமானதால் எலைலயக 
குலறகக ்பைரும் தஙகளைது உலைலமகலளை 
விட்டுசசென்றுள்ளைனர. முன்னம்்பம் 
துலறமுகத்துககு அருகிலும், சகாடுஙகலூர 
நகாயிலுககு அருகிலும் சுமார 26 
்பயை ல்பகள் கிை்தன. மரமபல்ப 
என்்பதால் சவடிகுண்ைாக இருககுநமா 
என ந்பாலீஸ சென்று விொரலை 
நைத்திய பிறநக இத்தகவல் சதரியவ்தது. 
விொரலையில் நகரளைாலவச நெர்த 
அனில்குமார, சைல்லிலயச நெர்த 

பிரபு, தமிழநாட்லைச நெர்த ரவி, 
ஸரீகா்தன், மணிவண்ைன், ரவீ்திரன் 
செல்வம் ஆகிநயார குற்றவாளிகள் 
எனத்சதரிய வ்துள்ளைது. முன்னம்்பம் 
வைகநக கரா ஆகிய இரண்டு காவல் 
நிலையஙகளில் வழககு ்பதிவு செய்து 
இவரகளில் செல்வம், அனில்குமார, 
பிரபு ஆகிய 3ந்பலர லகது செய்நதாம்.

அவரகள் ்பயைம் செய்த ்பகுதி 
மிகவும் அ்பாயகரமானது. 10 அடிககு 
நமல் அலைகள் அடிககும் நவகத்தில் 
இரண்நை நாட்களில் உலை்துவிடும். 
அதனால் நகரளை மாநிை கப்பல் ்பலையும் 
இ்திய கப்பல் ்பலையும் நரா்து 
சென்றனர. ஆனாலும் எ்தத் தகவலும் 
கிலைககவில்லை. ஏற்சகனநவ கை்த 
2013, 2015 ஆகிய ஆண்டுகளில் இநதந்பாை 
சென்ற 100ககும் நமற்்பட்நைாரின் 
நிலைலமநய இன்னும் சதரியாத நிலையில் 
தற்ந்பாது இ்த ெம்்பவம் நை்துள்ளைது.

நியூசிைா்து, து்பாய், மநைசியா 
அவுஸநரலியா உள்்பை ்பல்நவறு 
நாடுகளுககுச சென்றால் அஙகு அகதியாக 
நிம்மதியாக வாழ்து சகாள்ளைைாம் 
என்ற எண்ைத்தில் சென்று உயிலர 
விடுகிறாரகள். இவரகளுககு ஆலெ 
வாரத்லத கூறி ஏமாற்றி நகாடிககைககில் 
்பைம் வசூல் செய்து இருககிறாரகள் 
. செல்வா, ரவீ்திரன் ஆகிநயாரதான் 
்பைம் வாஙகி ஏமாற்றியிருப்பதாக 
முககியப புள்ளிகள் சென்லன மற்றும் 
சைல்லியில் இருப்பதாகவும் சதரிகிறது. 
என்று புதிர ந்பாட்ைார.

இதுகுறித்து  முதலில் அறிகலக 
விட்ை ்பா.ம.க நிறுவனர ராமதாஸ 
நியூசிைா்துககுப ்பைகுப ்பயைம் 
நமற்சகாண்ைவரகலளைக கண்டுபிடித்து 
மீட்்பது ஒருபுறமிருகக ,  இனிவரும் 
காைஙகளில் இத்தலகய ஆ்பத்தான 
்பயைஙகலளை யாரும் நமற்சகாள்ளைாமல் 
தடுகக நவண்டிய கைலமயும் ச்பாறுபபும் 
மத்திய அரசுககு உண்டு. எ்த ்பாதுகாபபு 
வெதிகளும் இல்ைாத ்பைகில், ்பை 
ஆயிரம் கிநைாமீட்ைர சதாலைவிலுள்ளை 
அவுஸநரலியா, நியூசிைா்து உள்ளிட்ை 
நாடுகளுககு உயிலரப ்பையம் லவத்து 
தமிழரகள் ்பயைம் நமற்சகாள்கிறாரகள் 
என்றால் அவரகள் எ்த அளைவுககு 
விரகதியில் இருககிறாரகள் என்்பலத 
அரசுகள் உைர நவண்டும் இ்த நிலை 
உைனடியாக மாற்றப்பை நவண்டும். 
என்று  நீண்ை  அறி கலக  மூைம் 
நகட்டுகசகாண்டுள்ளைார. இன்னும் 
எத்தலன உயிரகலளை காவு சகாடுககப 
ந்பாகிநறாநமா?

இந்தியாவின் கேரளாவிலிருந்து ஏதிலிேளாே ேடல்  
பயணம் கேற்ோணட தமிழரேளுக்கு என்்ன நடந்தது? 

ேன்றி ரிப்கபார்டடர் பத்திரிறே

ேஜா புயலால் பாதிக்ேப்படட  ஈைத்தமிைர் வீடு
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மறுவாழவு ச்பறுவதற்கான திட்ைத்திற்கு 
அலனத்துைக நிபுைரகளின் சதாழில்நுட்்ப 
உதவிலய ச்பறுவது என்்பது தீரமானத்தின் 
மற்றுசமாரு ெரத்து.

ஆனால்  ஈ ழ த்  தமிழ ர களுககு 
எதி ர ான  இன  அழிப பு  ந ்ப ா ர 
முள்ளிவாய்ககாலிநை முடிவுற்று ்பத்து 
வருைஙகள் அண்மித்துவிட்ைன. தமிழ 
மககளுககு இன்றுவலர அரசியல் 
உரிலமயும், வறுலம அற்ற வாழவும் 
கிட்ைவில்லை. இராணுவமயமாககல், 
சிஙகளைமயமாககல், புத்தமதமாககல் 

என்்பன தீவிரமாக நைககின்றன. 

சவளித்நதாற்றத்திற்கு வைககு கிழககில் 
ச்பாருளைாதார வளைரசசி இருப்பது 
ந்பான்ற நதாற்றம் இருககிறது. ஆனால் 
உண்லம அது அல்ை. கிராமப புறஙகளில் 
வறுலமகநகாட்டின் கீழ வாழநவார 
எண்ணிகலக முன்னர எபந்பாதும் 
இல்ைாத அளைவுககு ச்பருகிவிட்ைது.

ஏற்கனநவ வைககு கிழககு மாகாைஙகள் 
சவலிஓயா சிஙகளை குடிநயற்றத்லதந்பாை 
பிரிககப்பட்டுவிட்ைன. நிர்தரமாக 
பிரிககப்பட்டுவிட்ைன. சவலிஓயா என்்பது 
தமிழர தாயகமான மைைாறின் புதிய 
ச்பயர. மைைாறில் வாழ்த தமிழரகள் 
ஏதிலிகளைாக ்பைகுகளில் புகலிைம் 
நதடியிரு்தனர. வவுனியா வைககிலும், 
யாழப்பாைத்திலும் 
பு த் த ர  த ன து 
ஆ க கி ர மி ப ல்ப 
ஆரம்பித்துள்ளைார . 
வைமராட்சி கிழககில் 
சவ ற்றிலைக நகணி 
முதல் சுண்டிககுளைம் 
வலரயிைான ச்பரு 
மளைவான ்பகுதிகள் 
்பறிந்பாயுள்ளைன.

பு ை ன ா ய் வு த் 
து ல ற யி ன ரி ன் 
க ழு கு ப  ்ப ா ர லவ 
காரைமாக மககள் 
தமது கருத்லத சொல்ை 
அஞசுகின்றாரகள். இ்த 

வருைத்தில் கூை ஏறத்தாளை 15 இற்கு 
நமற்்பட்ைவரகலளை சிஙகளை இராணுவம் 
லகது செய்துள்ளைது. ்பைருககு சகாழும்பில் 
உள்ளை நாைாம் மாடி எனப்படும் சிஙகளைப 
புைனாய்வுத்துலறயின் சித்திரவலத 
அலுவைகத்திற்கு வரும்்படி அலழபபு 
விடுககப்பட்டுள்ளைது.

பிரா்திய ஆதிககத்லத தமதாககிக 
சகாள்ளை முன்னிற்கும் நாடுகளின் 
ெதித்திட்ைஙகளைால் உருவாககப்படுகின்ற 
தலைவரகளைால் தமிழத் நதசியக 
கூட்ைலமபபு கட்ைலமககப்பட்டுள்ளைது. 
அவரகளின் நநாககம் தமிழமககளின் 
அடிப்பலை உரிலமகளுககாகநவா அல்ைது 
ந்பாரினால் ்பாதிககப்பட்ை மககளின் 
மீள் வாழவுககுரியதாகநவா இல்லை. 

எமது நிைம் எமககு நவண்டும் என 
கை்த 700 நாட்களைாக வீதிகளில் கிை்து 
ந்பாராடுகின்றனர தமிழ மககள். அரசியல் 
லகதிகள் என்ற ந்பாரலவயில் சிறீைஙகா 
அரசினால் விொரலைகள் இன்றி ்பை 
ஆண்டுகளைாகத் தடுத்து லவககப்பட்டுள்ளை 
தமது உறவுகலளை விடுவிகககநகாரி 
ந்பாராடுகின்றனர தமிழ மககள்.

காைாமல் ந்பான உறவுகளின் நிலை 
அறிய ந்பாராடுகின்றனர தமிழ மககள், 
மன்னார புலதகுழியில் உள்ளை ெைைஙகள் 
யாருலையலவ என ஏஙகுகின்றனர 
தமிழ மககள். 

ஆனால் ந்பாராடும் மககள் மீது 
ச்பாய்யான வழககுகலளை ந்பாடும் 
சிறீைஙகா காவல்துலறயினர, அவரகலளை 
வழககுகளில் சிககலவப்பதிலும் , 
அப்பாவி மககலளை மிரட்டுவதிலும் 
ஈடு்பட்டுவருகின்றனர. ந்பாரினால் 
்பாதிககப்பட்டு எ்த சதாழில்களுமற்று 
அன்றாை வாழவுககாக ந்பாராடும் 
மககலளை விொரலைககு சகாழும்புககு 
வரும ாறும்  துன்்பப ்படு த்துகி றது 
சிஙகளைப்பலை. விொரலைககு செல்ை 
்பைமில்ைாமல் தவிககின்றனர முன்னாள் 
ந்பாராளிகளும், அப்பாவி மககளும்.

ஆனாலும்  இவற்லற  எல்ைாம் 
அலனத்துைகத்தின் கண்களில் இரு்து 
மலறத்து ந்பாரககுற்ற விொரலைகள் 
மற்றும் அலனத்தைக அழுத்தஙகளில் 
இரு்து தபபுவதற்காக புலி வருகுது 

புலி வருகுது - புலி வருகுது 
ஐ.நா கூடடத்தாடர ஆரம்போகும் கவளளக்ோ்ன நாடேம்
வேல்ஸ் இல் இருந்து அருஷ்
ெரவநதெ ெமூகத்லத ஏமாற்ற 

நவண்டிய அவசியம் எழும்ந்பாசதல்ைாம் 
13ம் திருத்தச ெட்ைத்லதப ்பற்றி ந்பசுவது 
விடுதலைபபுலிகளின் ஆயுதஙகலளை 
லகப்பற்றியது சதாைர்பாக செய்திகலளை 
சவளியிடுவது, அரசியல் தீரவு சதாைரபில் 
ந்பசுவது, சிறீைஙகா ்பலையினரிைம் 
்பை ்பத்து ஆண்டுகளைாக இருககும் 
காணிகளில் சிறு்பகுதிலய விடுவிப்பது, 
அபிவிருத்தி சதாைரபில் அறிகலக 
விடுவது என்்பன சிறீைஙகா அரசின் 
வழலமயான நைவடிகலககள்.

ஆ ன ா ல்  எ தி ர வ ரு ம்  ம ா த ம் 
ஐககிய நாடுகள் ெல்பயின் மனித 
உரிலமகள் ஆலைககுழுவின் 40 ஆவது 
கூட்ைத்சதாைர வருவதால் சிறீைஙகா 
அரசு தனது அரசியல் நாைகஙகலளை 
நமலும் துரிதப்படுத்தியுள்ளைது.

வை்பகுதி ககு  தமிழ  ஆளுந ர 
ஒ ரு வ ல ர  நி ய மி த் த தன்  மூை ம் 
ஏற்கனநவ செத்துபந்பான 13 ஆவது 
திருத்தசெட்ைத்திற்கு உயிரூட்ை முற்்பட்டு 
நிற்கின்றது சிஙகளை அரசு.

2013 ஆம் ஆண்டு சகாண்டுவரப்பட்ை 
ஐ.நா தீரமானத்தில் வைமாகாைெல்பயின் 
நதரதல் நைத்தப்பைநவண்டும் என்ற 
தீரமானம் சகாண்டுவரப்பட்டிரு்தது. 
ஆ ன ா ல்  அ வ வ ா ற ா ன ச த ா ரு 
தீரமானத்லத தமிழ மககள் ஐ.நாவிைம் 
நகாரவில்லை. எனநவ இ்தியாநவ 
அ த ல ன  இ ல ை ச செ ரு கி ய த ா க 
அன்று கருதப்பட்ைது .  எனினும் 
அ ல ன த் து ை க த் லத  ஏ ம ா ற் ற 
வை்பகுதிககான மாகாைெல்பத் 
நதரதலை நைத்திய சிறீைஙகா அரசு 
அதன் செயற்்பாடுகலளை சிஙகளை ஆளுநர 
மூைம் முைககியிரு்தது.

ஆனால் தற்ந்பாது திடீசரன விழித்துக 
சகாண்டு தமிழ ச்பயலரக சகாண்ை 
சிஙகளை ச்பௌத்த ஆதரவு ஆளுநர 
மூைம் உைகத்லத ஏமாற்ற முற்்பட்டு 
நிற்கின்றது. சிறீைஙகா அரசு சகாடுத்த 
பிரசொரப ்பணிலய கசசிதமாகச 
செய்கின்றார ஆளுநர. பூட்டிககிை்த 
மாகாைெல்ப அலுவைகத்திற்கு 
ந்பாகின்றார அதலன சுத்தம் செய்யச 
சொல்கின்றார, ெ்லதப ்பகுதிககுப 
ந்பாகின்றார என ்பை செயற்்பாடுகள் 
அதலனப பிரசொரப்படுத்துவதில் சிஙகளை 
அரசினால் லகயகப்படுத்தப்பட்ை 
தமிழ ஊைகஙகள் முன்னிற்கின்றன.

கி ழ க கி ற் கு  நி ய மி க க ப ்ப ட் ை 
முஸலீம் ஆளுநர மூைம் 13 ஆவது 
திருத்தசெட்ைத்தில் சகாண்டுவரப்பட்டு 
பின்னர சிஙகளை இனவாதிகளைால் 
பிரி க க ப்பட்ை  வைககு  கிழ ககு 
மாகாைஙகளின் நிர்தர பிரிலவ 
உறுதிப்படுத்தியுள்ளைது சிஙகளை அரசு.

ந்பாரினால் ந்பரழிலவச ெ்தித்த 
தமிழ மககள் அதில் இரு்து மீண்டு 
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சுடரவன்
இம்மாதம் 25ஆம் திகதி முதல் ்பஙகுனி  

மாதம் 22ஆம் திகதிவலர  ஐ .நா 
மனித உரிலம ந்பரலவயின் 40ஆவது 
கூட்ைத்சதாைர நலைச்பறவுள்ளைது. 
சஜனிவாவில் 2015 புரட்ைாதிமாதம் 

இைம்ச்பற்ற ந்பரலவயின் அமரவில் 
இ ை ங லக யி ல்  ந ல் லி ை க க ம் , 
ச்பாறுபபுககூறல், மனித உரிலமகலளை 
ந ம ம் ்படு த்து தல்  என் றவல கயில் 
அலம்த தீரமானத்தில் சிறிைஙகா 
லகசயழுத்திட்டிரு்தது.

இ்த ஆவைம் உள்ளைைககியிரு்த 
வி ை ய ங க ல ளை  சி றி ை ங க ா அ ர சு 
இரண்டு வருைஙகளில் நிலறநவற்ற 
நவண்டும் எனவும், காைவலரயலற 
வழஙகப்பட்டிரு்தது .   ஆனால் 
ஏற்றுகசகாண்ை எ்தசவாரு விையத்லதயும் 
அ்த காைவலரயலறயுள் சிறிைஙகா 
அ ர சு  ந லைமுலற க கிைவில்லை . 
மாறாக அஙகு மனிதவுரிலம மீறல்கள் 
சதாைர்தவண்ைநம இரு்ததுைன், 
ச்பாறுபபுககூறலுககான எ்தசவாரு 
முயற்சியும் நமற்சகாள்ளைப்பைவில்லை. 
நல்லிைககத்லத ஏற்்படுத்துவதற்குப 
்பதிைாக சிறிைஙகாஅரசு நமற்சகாண்ை 
நைவடிகலககள் ,  முரண்்பாடுகள்  
நதான்றுவதற்நக வழிவகுத்தன.

ஐ.நா மனித உரிலம ந்பரலவயின் 
39வது கூட்ைத்சதாைர 2017 ்பஙகுனி 
மாதத்தில் இைம்ச்பற்றந்பாது குறித்த 
தீரமானத்லத நிலறவுசெய்ய தனககு 
இன்னும் இரண்டுவருை அவகாெம் 
நதலவசயன சிறிைஙகா அரசு நகாரியது. 
இதனடிப்பலையில் ந்பரலவயால் 
நமலும் இருவருைஙகள் அவகாெம் 
வழஙகப்பட்ைது. இ்த காைவகாெமானது 
இ வ வ ரு ை ம்  ்ப ங கு னி ம ா த ம் 
காைாவதியாகிறது. இ்தவலகயில் 
இம்முலற நலைச்பறவிருககும் மனித 
உரிலமகள் ந்பரலவயின் 4 0வது 
கூட்ைத்சதாைர முககியம் ச்பறுகிறது.

வழஙகப்பட்ை நமைதிக இரண்டு 
வருை காைத்தில்கூை, மனிதவுரிலமகள்  
ந்பரலவயின் தீரமானஙகலளை நிலறவு 
செய்ய சிறிைஙகா அரசு எ்தவித 
ஆககபூரவமான முயற்சிகலளையும் 
ந ம ற் சக ா ள் ளை வி ல் லை . ம ா ற ா க  
சிறிைஙகாவின் ெனாதி்பதி உள்ளிட்ை 
அரசியல்புள்ளிகள் இ்த தீரமானஙகளுககு 

எதிரான கருத்துககலளைநய சவளியிட்டு 
வருகின்றனர. சிறிைஙகா அரசின் 
செயற்்பாடுகளும் இத்தீரமானத்திற்கு 
ந நச ரதிர ானலவயாகநவ  க ாை 
ப்படுகின்றன.

க ை ் த வ ரு ை ம்  இ ை ம் ச்ப ற் ற 
கூட்ை த் சத ாை ரில்  இைஙலக க கு 

க ா ை அ வ க ா ெ ம் 
வ ழ ங க ப ்ப ட் ை து 
மட்டுமன்றி, சிறிைஙகா 
இ ் த  வி ை ய த் தி ல் 
ஆ க க பூ ர வ ம ா க ச 
செயற்்படுவதாகவும் 
அஙகு கூறப்பட்ைது. 
இ்த கூட்ைத்சதாைர 
த மி ழ ர  த ர ப பி ற் கு 
ஏ ம ா ற் ற ம ளி க கு ம் 
ஒ ன் ற ா க ந வ 
அலம்திரு்தது.

இ ம் மு ல ற யு ம் 
ஆ க க பூ ர வ ம ா ன 
ச ்ப று ந ்ப று க ள் 

கிலைககுசமன நாம் எதிர்பாரகக 
முடியாது .  ஏசனனில் சிறிைஙகா 
அரசு இ்த தீரமானம் சதாைரபில் 
கலைபபிடிககும் சவளிப்பலையான 
எதிரபபு, ொககுபந்பாககுகசகாள்லகககு 
எதிராக குறிபபிைத்தகக எ்தசவாரு 
எ தி ர வி ல ன யி ல ன யு ம்  ஐ . ந ா 
வட்ைாரஙகளில் காைமுடியவில்லை.

ஐநா மனித உரிலமபந்பரலவயில் 
தனககு எதிரான தீரமானஙகலளைக 
சகாண்டுவர முடியாமல் செய்வதற்கு 
தன்னாைான அலனத்து முயற்சிகலளையும் 
சிறிைஙகா செய்து வருகிறது. நமலும் 
த ன க கு  ஆ த ர வ ா க  இ ரு க கு ம் 
ெகதிகளுைன் இலை்து நநரடியான 
நைவடிகலககளிலும், மலறமுகமான 
செயற்்பாடுகளிலும் சதாைர்து ஈடு்பட்டு 
வருகிறது.

நிலைலம இப்படி இருகலகயில், 
இ்த விையம் சதாைர்பாக தமிழர 
தரபபின் செயற்்பாடுகள் எ்த நிலையில் 
உள்ளைன என்்பலத நநாககும் ந்பாது, 
நிலைலமகள் கவலையளிப்பதாகநவ 
உள்ளைன. தமிழரதரபபுைன் ஒபபிடுலகயில் 

சிறிைஙகாவானது ஒரு அரசு என்ற வலகயில் 
்பல்நவறு அனுகூைஙகலளைக சகாண்டுள்ளைது 
என்்பது  சவளிப்பலைய ான ந த . 
ஆனாலும் தமிழரதரபபு  நமலும் 
ஆககபூரவமாக, தாககமானதாக ்பணிகலளை 
முன்சனடுப்பதற்கான செயற்்பாட்டுப்பரபபு  
இன்னும் விரி்நத கிைககிறது.

சிறிைஙகா  அரசு  தமிழரகலளை 
ம ட் டு மி ன் றி  ெ ர வ ந த ெ த் லத யு ம் 
ஏமாற்றிகசகாண்டிருககும் இ்த நிலையில், 
நிமிர்து நின்று நீதிநகட்க நவண்டிய 
முதன்லமககைப்பாடு தாயகத்திலுள்ளை 
தமிழநதசிய அரசியல்வாதிகலளைநய ொரும். 
ஆனால் அவரகநளைா சுயநை ெ்தரப்பவாத 
அரசியலில் மூழகிபந்பாய் தமிழரகளின் 
உரிலமகலளை  விற்றுபபிலழககும் 
ஈனபபிறவிகளைாக இருககிறாரகள். 
இவரகளுககான மா ற் ற ா க ,  ஒரு 
உைரவுள்ளை தலைலமயின் கீழ தமிழநதசிய 
அரசியல் வரும்வலர  ஆககபூரவமான 
எ்தசவாரு செயற்்பாட்லையும் நாம் 
எதிர்பாரகக முடியாது. அத்துைன் இன்றும் 
அசசுறுத்தல்களுககு மத்தியில் வாழும் 
எமது  தாயக மககளைால்   மனிதவுரிலமகள் 
ச த ாை ர்ப ான  ச ெய ற்்ப ாடு கலளை  
சுத்திரமாக நமற்சகாள்ளைமுடியாது.

இ்த வலகயில் மனித உரிலமகள் 
தளைத்தில் ந்பாராைநவண்டிய ச்பரும் 
ச்பாறுபபு புைம்ச்பயர தமிழரதரபபின் 
த வி ர க க மு டி ய ா த  வ ர ை ா ற் று க 
கைலமயாகிறது.  இன்லறய சூழலில் 
உரிலமகலளை சவன்சறடுககும் ்பயைத்தில், 
மனிதவுரிலம கள்  ச த ாை ர ்ப ான 
செயற்்பாடுகள்  மிக முககியமானலவயாகக 
காைப்படுகின்றன.

கை்த காைஙகளில் புைம் ச்பயர 
தமிழர தரபபு தமிழருககு எதிரான 
அைககுமுலறகள் ,  வன்முலறகள் 
சதாைர்பான ்பல்நவறு்பட்ை கவனயீரபபுப 
ந்பாராட்ைஙகலளை நைத்தி வ்துள்ளைது. 
இலதவிை மனிதஉரிலமகள் சதாைர்பான 
செயற்்பாடுகளும் குறிப்பாக சஜனீவாலவ 
லமயப்படுத்தியதாக தமிழரகளைால் 
முன்சனடுககப்பட்டு வ்துள்ளைன.

கை்த காைஙகளில் இைம்ச்பற்ற 
ஐ.நாவின் மனித உரிலமகள் ந்பரலவயின் 

மனித உரிமமகள் தளத்தில் தமிழரகள்.

ªî£ì˜„C 10 Ý‹ ð‚è‹ 
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பாரசில�ானா தீரமானம் உ�கம் எங்கும் உள்ள 
அரசியல் மமயங்களிலும் ககாண்டுவரபபட லவண்டும்

ஈழத்தமிழ மககள் மீது சிறீைஙகா அரசு 
நமற்சகாண்ை இன அழிபபு 
சதாைரபில் தீரமானம் 
ஒன்லற ஸச்பயின் நாட்டின் 
்பாரசிநைானா மாநாகரெல்ப 
அ ண் லம யி ல்  த ன து 
வருைா்தக கூட்ைத்சதாைரில் 
நிலறநவற்றியுள்ளைது. 

இ ் த  தீ ர ம ா ன த் லத 
தமிழ மககள் ஏகமனதாக 
வ ர ந வ ற் ்ப து ை ன் , 
அதலன நிலறநவற்றிய 
மாநகரெல்பககும், அதற்காக 
உலழத்த தமிழர இயககத்தின் 
செயற்்பாட்ைாளைரகளுககும் 
தமிழ இனம் தனது நன்றிலயக 
கூறக கைலமப்பட்டுள்ளைது. 

த மி ழ  ம க களின்  அடிப ்பலை 
உரிலமகள் சிறீைஙகா அரசினால் 
மறுககப்படுகின்றது, அஙகு அலனத்துைக 
ெட்ைம் ஒன்லற நலைமுலறப்படுத்தி 
ெமாதானம் மீட்சைடுககப்பை நவண்டும். 
அரசியல் லகதிகள் அலனவரும் 
விடுவிககப்படுவதுைன், தமிழ மககளின் 
்பகுதிகளில் இரு்து சிறீைஙகா ்பலையினர 
மீளைபச்பறப்பைநவண்டும். சிறிைஙகாவில் 
்பயஙகரவாதத் தலைசெட்ைம் முற்றாக 
நீககப்பட்டு தமிழ மககளினதும் , 
சிஙகளை மககளினதும் ்பாதுகாபபுககள் 
உ று தி ப ்ப டு த் த ப ்ப ை  ந வ ண் டு ம் 
என்ற ்பரி்துலரகலளை உள்ளைைககிய 
இ்த தீரமானத்தில் சிறீைஙகாலவ 
அலனத்துைக குற்றவியல் நீதிமன்றத்திலும் 
்பாரப்படுத்தும்்படியும் நகாரிகலக 
விடுககப்பட்டுள்ளைது.

சிறீைஙகாவில் உள்ளை வைமாகாைெல்ப 
மற்றும் தமிழ நாட்டு ெட்ைெல்பயில் 
நமற்சகாள்ளைப்பட்ை தீரமானஙகலளைப 
ந்பான்று இ்த தீரமானம் மிகவும் 
மு க கி ய த் து வ ம்  வ ா ய் ் த த ா க 
கருதப்படுகின்றது. மலற்த தமிழக 

முன்னாள் முதல்வர சஜயைலிதா 
அவரகள் சகாண்டுவ்த தீரமானத்லதத் 
சதாைர்து அசமரிககாவின் முன்னாள் 
அரெ தலைவர நவட்்பாளைர கிைாரி 

கிளிஙைன் அவரகள் உைனடியாக 
தமிழகத்திற்கு ்பயைம் நமற்சகாண்டு 
முதல்வலரச ெ்தித்திரு்ததும் இஙகு 
குறிபபிைத்தககது.

அதாவது இ்த தீரமானஙகள் மிகவும் 
முககியத்துவம் வாய்்ததுைன், அலவ 
சிறீைஙகா  அரசுககு மிகபச்பரும் 
அழுத்தஙகலளை சகாடுககவல்ைன என்்பநத 
அதன் கருத்தாகும்.

எனநவ உைகம் எஙகும் ்பர்து வாழும் 
தமிழ மககளும், அலமபபுககளும் தஙகள் 
நாடுகளில் உள்ளை நகரெல்பகள், மாநகர 
ெல்பகள், கிராமெல்பகள் என எல்ைா 
அரசியல் லமயஙகளிலும் சிறீைஙகா 
அரசின் இனப்படுசகாலை மற்றும் 
ந்பாரககுற்றஙகள் சதாைர்பான 
தீரமானஙகலளை நமற் சகாள்வதற்கான 
முயற்சிகலளை நமற்சகாள்ளை நவண்டும்.

அடிமட்ை அரசியல் தளைத்தில் 
நமற்சகாள்ளைப்படும் இ்த அரசியல் 
அழுத்தம் அல்ைது அரசியல் மாற்றம் 
என்்பது காைப ந்பாககில் அ்த நாடுகளின் 
உயரமட்ை அரசியல் கட்ைலமபபில் 
ஒரு மாற்றத்லத ஏற்்படுத்தவல்ைன. 

இ வ வ ா ற ா ன  தீ ர ம ா ன ம ா ன து 
தாயகத்திலும், தமிழகத்திலும் உள்ளை 
பிரநதெ ெல்பகள், நகரெல்பகள் மற்றும் 
மாநகரெல்பகள் ந்பான்றவற்றிலும் 

நமற்சகாள்ளைப்பைநவண்டும். 
அ த ற் க ான  முய ற் சி கலளை 
தமிழ இனம் ஒருஙகிலை்து 
ந ம ற் சக ா ள் வ த ன்  மூ ை ம் 
்படுசகாலை செய்யப்பட்ை 
தமிழ மககளுககான நீதிலய 
ச்பறுவதுைன், தமிழ மககளின் 
உரிலமகலளை சவன்சறடுப்பதற்கும் 
இது வழிலய ஏற்்படுத்தும்.

இ்த அரசியல் லமயஙகளில் 
ந ம ற் சக ா ள் ளை ப ்ப டு ம் 
தீரமானஙகலளை ஐககிய நாடுகள் 
ெல்பயிைம் லகயளிப்பதன் 
மூைம்  அவர கள்  மீ த ான 
அழுத்தஙகலளை அதிகரிகக 
முடியும். அதுமட்டுமல்ைாது, 

ஐ ந ர ா பபிய  ம ற்றும்  அசமரி க க 
நாடுகளுைன் மட்டும் நின்றுவிைாது, 
சீனா, ரஷயா உட்்பை மிகபச்பரும் 
வல்ைரசுகளுைனும், ஆசியாவிலும், 
சதன்அசமரிககாவிலும் உள்ளை சிறிய 
நாடுகளுைனும் தமிழ மககள் தமது 
ராஜத்திர உறவுகலளை வலுப்படுத்த 
நவண்டும்.

இதலனத்தான் ஐநராபபிய நாடு 
ஒன்லறச  ந ெ ர ் த  இர ாஜத ்திரி 
ஒருவர அலமய ெ்திபபின் ந்பாது 
சதரிவித்திரு்தார. அதாவது தமிழ 
மககள் ஏன் மீண்டும் மீண்டும் எஙகளிைம் 
வருகின்றனர? நாம் அவரகளுககாக 
ந்பசுகின்நறாம். எனநவ அவரகள் ஏலனய 
நாடுகளின் பிரதிநிதிகலளை அணுகி 
அவரகளின் ஆதரவுகலளையும் ச்பறுவதன் 
மூைம் தான் தமது நகாரிகலககலளை 
வலுப்படுத்த முடியும் என்்பநத அவரின் 
ஆநைாெலனயாக இரு்தது.

எனநவ நாம் ஒரு உைகளைாவிய 
ரீதியிைான அரசியல் செயற்்பாட்டு 
நைவடிகலககலளை உைனடியாக ஆரம்பிகக 
நவண்டிய தருைமிது.

ஆர்த்திேன்

நமதான்தா நதரர என்ற புத்த பிககு  கூறியது சதாைரபில் 
கருத்துலரத்த ந்பாநத விககிரம்பாகு கருைாரட்ைா 
இவவாறு கூறினார.

அவர நமலும் கூறியதாவது,

நமதான்தா நதரர ஒரு கல்விமானாக இரு்து சகாண்டு 
வரைாறு சதரி்தும் சிஙகளை மககலளை மகிழசசிப்படுத்துவதற்கு 
ந்பாலிக கலதகலளை கட்ைவிழத்துவிட்டு இது தான் வரைாறு, 
இதிகாெம் என்றும் காட்டி வருகிறார.

விஜய மன்னன் இஙகு ஆட்சியின் ந்பாதுதான்  ச்பௌத்த 
மதம் நாட்டுககுள் சகாண்டு வரப்பட்ைது.  அதற்கு முன்னர 
இைஙலகலயத் தமிழ மன்னரகள்தான் ஆட்சி செய்தனர.

இ்தியாவில் இரு்து வ்தவரகள்தான் சிஙகளைவரகள். ்பாகு 
என்ற ச்பயர ்பஙகளைாநதெத்துககுரியது. ்பராககிரம்பாகு, 
விககிரம்பாகு என சிஙகளைவரகளுககு ச்பயரகள் இருககின்றன.

இது இ்தியாவில் இரு்து வ்தவரகள் சிஙகளைவரகள் 
என்று ்பலற ொற்றுகிறது. ஆனால் தமிழரகள் அப்படியல்ை. 
அவரகள் இைஙலகலயப பூரவீகமாகநவ சகாண்ைவரகள். 
இவவாறு விககிரம்பாகு கருைாரட்ைா உண்லமலய 
உதறித்தள்ளினார.

முல்லைத்தீவு - திருநகாைமலை மாவட்ைஙகலளை 
இலைககும் வலகயில், சகாககிளைாய் கைல் நீநரரிககு 
நமைாக ்பாைம் அலமககப்பைவுள்ளைது.செக குடியரசின் 
கைனுதவியுைன் இ்தப ்பாைம் அலமககப்பைவு ள்ளைதாகவும், 
மூன்று மாதஙகளுககுள் இ்தப ்பணி நிலறவு செய்யப்படும் 
என்றும், வீதி அபிவிருத்தி அதிகார ெல்பயின் திட்ை 
்பணிப்பாளைர. அத்த்பத்து சதரிவித்துள்ளைார.

9 பில்லியன் ரூ்பா செைவில் அலமககத் திட்ைமிைப்பட்டுள்ளை 
இ்தப ்பாைத்துககான, நிதிலய செக குடியரசின், CSOB 
வஙகியும், உள்ளூர வணிக வஙகி ஒன்றும் வழஙகவுள்ளைன.ஒரு 
கி.மீ நீளைம் சகாண்ை இ்தப ்பாைத்லத அலமப்பதன் மூைம், 
முல்லைத்தீவில் இரு்து புல்நமாட்லைககு இலையிைான 
்பயைத் தூரம் 100 கி.மீற்றரினால் குலறவலையும் என்று 
எதிர்பாரககப்படுகிறது.

முல்ரலததீவு - திரு்காணமரலரய 
இரணகக ஜகாககிைாய் 
க்டல்நீ்ைரியில் ்பாலம்.
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புலி  வருகுது  என்ற  ந ாைகத்லத 
அரஙநகற்றிவருகின்றது சிறீைஙகா அரசு.

வ ை ்ப கு தி யி ல்  ஆ யு த ங க ள் 
மீ ட் க ப ்ப டு வ த ா க  ச ெ ய் தி க ல ளை 
சவளியிடுவதும், விடுதலைபபுலிகளின் 
சீ ரு ல ை க ள்  மீ ட் க ப ்ப டு வ த ா க 
கூ றப்படுவதும் ,  சீருலைகளுைன் 
இலளைஞரகலளை லகது செய்ததாக 
நதாற்றுவிப்பதும், விடுதலைபபுலிகள் 
தம்லம மீளை ஒழுஙகலமககின்றனர என 
செய்திகலளை சவளியிடுவதும் ஐககிய 
நாடுகள் ெல்பயின் மனித உரிலமகள் 
ஆலைககுழுவின் செயற்்பாடுகலளை 
திலெ திருபபும் உத்திகநளை.

அதாவது இதன் மூைம் இராணுவத்லத 
வைககு மற்றும் கிழககில் நிர்தரமாக 
தஙகலவகக முடியும், அரசியல் லகதிகளின் 
விடுதலைலய புறம்தள்ளை முடியும், 
தமிழ மககளின் காணிகலளை அ்பகரித்து 
சிஙகளைக குடிநயற்றஙகலளையும் புத்த 
ஆையஙகலளையும் ஏற்்படுத்த முடியும்.

ஆனால் சிறீைஙகா அரசின் இ்த 
த்திரஙகளில் சிககி அதற்கு முககியத்துவம் 
சகாடுத்து செய்திகலளை சவளியிட்டு 
சிறீைஙகா அரசின் ்பணிகலளை சிறப்பாக 
சிை தமிழ ஊைகஙகள் செய்வது தான் 
நவதலனயானது.

சிறீைஙகாவின் தற்ந்பாலதய நிலை 
குறித்து ஐககிய நாடுகள் ெல்பயின் 
முன்னாள் சிறபபு நிபுைர ச்பன் எமரென் 
கூறுவது யாசதனில், சிறீைஙகா அரசு 
தனது ்பாதுகாபபு நைவடிகலககலளை 
மீள்ஆய்வு செய்து இராணுவத்லத வைககில் 
இரு்து முற்றாக மீளைபச்பறநவண்டும் 
என்்பநத.

்பயஙகரவாதச ெட்ைஙகள் முற்றாக 
நீககப்பைநவண்டும் என்்பதுைன் அ்த 
ெட்ைத்தின் கீழ லகது செய்யப்பட்டு 
த டு ப பு க க ா வலில்  உள்ளைவ ர கள் 
சதாைரபில் துரிதமான ச்பாறிமுலற 
ஒன்றும் அவசியம் எனவும் அவர 
சதரிவித்துள்ளைார. ஐககிய நாடுகள் 
ெல்பயின் 40 ஆவது கூட்ைத்சதாைர 
ஆரம்்பமாகவுள்ளை நிலையில் கை்த 2017 
ஆம் ஆண்டு சிறீைஙகாவுககு சென்று 

நிைலமகலளை அவதானித்த எமரெனின் 
கருத்து முககியமானது.

அநதெமயம், அலனத்துைகத்தின் 
்பரி்துலரகலளை புறம்தள்ளி சிறீைஙகா 
அரசினால் இராணுவத்தளை்பதியாக 
நியமிககப்பட்ை நமஜர சஜனரல் ெவீ்திர 
சில்வா சதாைர்பான ந்பாரககுற்ற 
ஆதாரஙகலளை சதன்னாபிரிககாலவத் 
தளைமாகக சகாண்ை அலனத்துைக 
நீதிககும் உண்லமககுமான அலமபபு 
கை்த வாரம் சவளியிட்டுள்ளைதும் 
இஙகு முககியத்துவம் வாய்்தது.

சிறீைஙகா சதாைரபில் அசமரிககா 
ம ற் று ம்  பி ரி த் த ா னி ய ா வி ன ா ல் 
முன்சமாழியப்பட்ை 30-1 மற்றும் 34-1 ஆகிய 
ஐ.நா மனித உரிலமகள் ஆலைககுழுவின் 
தீரமானஙகள் சிறீைஙகாவினால் 

ஏற்றுகசகாள்ளைப்பட்டிரு்தன. அதில் 
அரசியல் தீரவு, காைாமல் ந்பானவரகள் 
சதாைர்பான துரித நைவடிகலக 
என்்பன முககிய விையஙகள். அதற்கான 
காை அவகாெமாக 24 மாதஙகளும் 
வழஙகப்பட்ைடிரு்தன.

அது மட்டுமல்ைாது சிறு்பான்லம 
இன மககள் மீதான ்பலையினரின் 
துன்புறுத்தல்கள் சதாைரபிலும் கை்த 
வருை  அறிகலகயில்  கவலைகள் 
சவளியிைப்பட்டிரு்தன.

ஆனால் இஙகு நாம் ஒன்லறக 
கவனிகக நவண்டும் ஐககிய நாடுகள் 
ெல்பயின் குழுககளினால் முன்னர 
சகாண்டுவரப்பட்ை எ்த தீரமானமும் 
சிறீைஙகாவில் சவற்றி ச்பற்றதில்லை. 
ஏன் இ்திய - இைஙலக ஒப்ப்தத்தில் 
உள்ளை வைககு -கிழககு இலைபல்பககூை 

இ்தியாவால் நிலறநவற்ற முடியவில்லை.

2008 மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டுகளில் 
இைம்ச்பற்ற இனப்படுசகாலைலய 
சமௌனமாக நவடிகலக ்பாரத்த ஐ.நா 
அதிகாரிகள் தற்ந்பாது வைககுககும் 
கிழககிற்கும் வருகின்றனர. ஆனால் தமிழ 
மககளின் அபிைாலெகலளை அவரகள் 
கருத்தில் எடுப்பதில்லை.

தமிழ மககளின் ஆநைாெலனகள் 
இ ன் றி ந ய  ்ப ை  ச ம ன் லம ய ா ன 
தீரமானஙகலளையும் ஐ.நாவின் மனித 
உரிலமகள்  அலமபபு  சக ாண்டு 
வ்திரு்தது .  சிறீைஙகாவில் ஒரு 
மாகாைெல்பநய இயஙக முடியாத 
நிலை உள்ளை ந்பாது அரசியல் தீரலவத் 
நதடுகின்றது ஐககிய நாடுகள் ெல்ப. 

எனநவ தமிழ மககளின் கருத்துககலளை 
ஐ.நா உள்வாஙகத் தவறின் இ்த வருைமும் 
அது நதாற்றுபந்பாவது உறுதி.

இதனிலைநய, 2017 ஆம் ஆண்டு 
அசமரிககாவில் சகாண்டுவரப்பட்ை 
இனஅழிபபு மற்றும் இனஙகளின் மீதான 
தாககுதல்கலளை தடுககும் (Elie Wiesel 
Genocide and Atrocities Prevention Act of 2017) 
தீரமானமானது 406 வாககுகளைால் 
நிலறநவறியிரு்தது. அதாவது உைகில் 
இைம்ச்பறும் இனப்படுசகாலைகள் 
மற்றும் வன்முலறகலளை உைனடியாக 
தடுககும் அதிகாரத்லத இ்த தீரமானம் 
அசமரிககாவுககு வழஙகியுள்ளைது.

ஆன ா ல்  இ ் த  தீ ர ம ான த்லத 
ஏன் அசமரிககா சிறீைஙகா மீது 
பிரநயாகித்து ஏன் அஙகு ஒரு அலமதிலய 
நிலைநாட்ை முடியாது என்ற நகள்விகள் 
தற்ந்பாது எழு்துள்ளைன. அசமரிககா 
இது சதாைரபில் நைவடிகலகலய 
நமற்சகாள்ளுமிைத்தில் தமிழகம் உட்்பை 
உைகத்தமிழ மககள் அலனவரும் அதற்கான 
ஆதரவுகலளை வழஙகத் தயாராகநவ 
உள்ளைனர. அதற்கான அழுத்தஙகலளை 
நாம் முன்லவககநவண்டும், அதற்கு 
முன்னர சிறீைஙகாவின் இனப்படுசகாலை 
சதாைர்பான கருத்துருவாககத்லத 
நாம் ஆதாரஙகளுைன் அலனத்துைக  
மட்ைத்தில் ஏற்்படுத்த நவண்டும்.
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2014-ம் ஆண்டு ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பின்பு, இ்தியா-
சிறிைஙகா உறவில் ்பாதிபபு ஏற்்பட்டு இருப்பதாக சிறிைஙகா 
முன்னாள் அதி்பர மகி்த ராஜ்பக்ஷ  சதரிவித்துள்ளைார.  
ஊைக அலமப்பான இ்து குழுமம் நநற்று ஏற்்பாடு 
செய்த ச்பஙகளுரில் ஏற்்பாடு செய்த கருத்தரஙகில் கை்து 
சகாண்டு உலரயாற்றும் ந்பாநத 
நமற்்படி கருத்லத கூறியுள்ளைார. 
அவர நமலும் சதரிவிகலகயில் எனது 
தலைலமயில் சிறிைஙகா ஆட்சி 
நை்த ந்பாது, இ்தியாவுைனான 
நட்புறவு சிறப்பாக இரு்தது. 
இ்தியாவில் 2014-ம் ஆண்டு ஆட்சி 
மாற்றத்திற்கு பின்பு புதிய அரசு 
உருவானதும் இ்தியாவுககும், 
சிறிைஙகாவுககும் இரு்த உறவில் 
்பாதிபபு ஏற்்பட்டுள்ளைது. ஒவசவாரு 
முலறயும் இரு நாடுகளிலும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்்படும் 
ந்பாது, இதுந்பான்ற உறவில் ்பாதிபபு ஏற்்படுவது உண்டு. 
இரு நாடுகள் இலைநய உள்ளை உறவில் ்பாதிபபு ஏற்்படுவது 
ெரியல்ை.

2014-ம் ஆண்டுககு முன்்பாக 1980-ம் ஆண்டிலும் இ்தியாவில் 
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்்பட்ைந்பாது கூை இ்தியா-சிறிைஙகா 

இந்தியா- சிறிலஙகா உறவில் ோதிபபு. சிறிலஙகா முன்னாள் அதிேர் மகிந்த ராஜேக்ச ்தரிவிபபு  
உறவில் விரிெல் உண்ைாகி இரு்தது. என்றாலும், இரு நாடுகளுககு 
இலைநய உண்ைாகும் விரிெல்கலளை தவிரத்திருககைாம். இ்தியா 
மற்றும் சிறிைஙகாவின்  அரசியல் கட்சி தலைவரகள் இலைநய 
உறலவ வளைரத்துகசகாள்ளை நவண்டியது அவசியமானதாகும். 
ஏசனனில் சவளியுறவுத்துலற, ச்பாருளைாதாரம், ்பாதுகாபபு 

ஆகியலவ அரசியல் கட்சி தலைவரகளிைநம 
இருககிறது. சிறிைஙகாவில்  எதிரககட்சியாக 
ந ான் இரு்தாலும் ,  இ்தியாவில் 
ஆளுஙகட்சியுைன் நல்ை உறவு இருககிறது. 
அண்லை நாடுகளைான இ்தியாவும், 
சிறிைஙகாவும் தஙகளைது ்பாதுகாபபுககு 
உதவி செய்ய நவண்டும்.

இ்திய தலைவரகள் எதிர்பாரப்பது 
சிறிைஙகா  மூைம் 3-வது ந்பரால் எ்த 
அசசுறுத்தலும் வ்து விைககூைாது 

என்று நிலனககிறாரகள். அலதநய சிறிைஙகா தலைவரகளும் 
எதிர்பாரககின்றனர. எல்ைாவற்றுககும் நமைாக இரு நாடுகளுலைநய 
நலைச்பறும் ந்பசசு வாரத்லத ்பாதுகாபல்ப உறுதிப்படுத்தும் என்று 
நம்புகிநறன். இவவாறு அவர சதரிவித்தார. ச்பஙகளூருவுககு 
சென்றிரு்த  முன்னாள் அதி்பரமகி்த ராஜ்பக்ஷ, முன்னாள் 
பிரதமர நதநவகவுைா மற்றும் துலை முதல்-ம்திரி ்பரநமஸவர 
ஆகிநயாலர ெ்தித்து உலரயாடியுள்ளைார.
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கூட்ைத் சதாைரகளில்கூை தமிழர  
தரபபினர ்பஙகுசகாண்டிரு்தனர.
இவவாறு தமிழத்தரபபின் செயற்்பாடுகள் 
முன்சனடுககப்பட்ை ந்பாதும், அலவ த்த 
்பயன்விலளைவுகளில் நாம் உண்லமயில் 
திருபதிசகாள்ளை முடியாது.

நாம் புைபச்பயரநதெசமஙகும் ்பரவி 
வாழ்தந்பாதும், ்பைநாடுகளில் செறி்து 
வாழ்தந்பாதும் உைரவும், அறிவும் 
நிலற்தவரகள் அநநகர எம்மிலைநய 
இரு்தந்பாதும்,  எமது உரிலமகள் 
சதாைர்பான நியாயப்பாட்லை , 
எமககிலழககப்பட்ை அநீதிகலளை  நாம்  
இராெத்திர ரீதியாக, ெட்ைரீதியாக, 

மனித உரிலமகள் ரீதியாக உரிய 
முலறயில் முன்லவககவில்லை என்்பலத 
நாம் ஏற்றுகசகாண்நை ஆகநவண்டும்.
அலரநூற்றாண்டுககு நமைாகத் சதாைரும் 
ஒரு இனவழிபல்ப உைகளைாவிய ரீதியில் 
சகாண்டுசெல்ை முடியவில்லை என்்பது 
மிகககவலைககுரிய விையநம.

ந மலும்  உை களை ாவிய  ரீதியில் 
எத்தலன நாடுகளிைம், அல்ைது மனித 
உரிலம சதாைர்பானஅலமபபுகளிைம் 
நாம் எமது பிரசெலன சதாைர்பாக 
க ை ்துல ரய ாடி நனாம் ,  ஆ த ரவு 
ந க ா ரி நன ா ம்  என் ்பது ம்  இ ஙகு 
கருத்தில் சகாள்ளை நவண்டியநத . 
எமது நைவடிகலககள் ச்பரும்்பாலும் 
ஐநராப்பாலவ லமயப்படுத்தியதாகநவ 
அலம்திரு்தன. நமலும் செல்வாககுள்ளை 

நாடுகள், அலமபபுகள் என்றவலகயிநைநய 
த மி ழ ர த ர ப பு  ச ெ ய ற் ்ப ா டு கலளை 
நமற்சகாண்டு வ்தது. இ்நிலைநய 
இன்னும் சதாைரகிறது.

உைகில் ்பல்நவறு நதசிய இனஙகள், 
சிறு்பான்லம மககள் தமகசகதிராக 
இலழககப்பட்ை அநீதிகளுககு நீதிச்பறும் 
முயற்சியில் குறிபபிைத்தகக ச்பறுந்பறுகலளை 
ச்பற்றுள்ளைனர. இவவலகயில் 1995இல் 
ச ்ப ா ஸ னி ய ா வி ல்  இ ை ம் ச்ப ற் ற 
ஸநரபசரனிககா ்படுசகாலைககு எதிராக 
எடுககப்பட்ை நைவடிகலககள், மற்றும் 
்பரமாவில் நராஹிஙயா முஸலீம்களுககு 
எதிரான செயற்்பாடுகளுககு எதிராக 
எடுககப்பட்டு வரும் நைவடிகலககலளை 
நாஙகள் தற்காைச ொன்றுகளைாக 
நநாககைாம்.  

ஸ நர ப சர னி க க ா வி ல்  ந ெ பி ய 
ப்பலைகளைால் சகால்ைப்பட்ைவரகளின் 
ச த ா ல க  அ ண் ை ளை வ ா க  8 0 0 0 
என மதிபபிைப்படுகிறது .  இதில் 
ச்பரும்்பாைானவரகள் ஆண்களும் 
்பதின்ம வயதினருமாவர. இப்படுசகாலை 
சத ாைர்பாக  ஐ . ந ா  ்ப ாதுகாபபு 
ந்பரலவயால் 1993இல் முன்னாள் 
யூநகாஸைாவியாவுககான  ெரவநதெ 
குற்றவியல் நீதிமன்றம் ஏற்்படுத்தப்பட்ைது. 
இப்படுசகாலையில் ெம்்ப்தப்பைை 
அ ல ன வ ரு ம்  ெ ர வ ந த ெ  ம னி த 
உரிலமகள் ெட்ைத்லத மீறியலம , 
மனித குைத்திற்சகதிரான குற்றஙகள்,  
ந்பாரககுற்றம் மற்றும் இனவழிபபு என்ற 
அடிப்பலையில் குற்றம்ொட்ைப்பட்டு 
த ண் ை ல ன  வ ழ ங க ப ்ப ட் ை ன ர . 
அதுமட்டுமின்றி  ஸநரபசரனிககாவில் 
இ ை ம் ச்ப ற் ற  ்ப டு ச க ா ல ை  ஒ ரு 
இனவழிபந்ப என 2015இல் ஐ.நாவின் 
்பாதுகாபபுசெல்பயில் ஒரு தீரமானமும் 
சகாண்டுவரப்பட்ைது.

இவவாநற இன்று நராஹிஙயா 
முஸலீஙகளுககு எதிரான ்பரமிய 
அரொஙகத்தின் அைககுமுலறகளும் 
ெரவநதெ மட்ைத்தில் இனசசுத்திகரிபபு, 
இ ன வ ழி ப பு  எ ன  ந ்ப ெ ப ்ப ட் டு 
அத ற்சகதி ர ான  நைவடிகலக கள் 
எடுககப்பட்டு வருகின்றன.

இ்த நிலையில் தமிழினம் தனககான 
நீ தி ந த ை லி ல்  எ வ வ ளை வு  தூ ர ம் 
முன்நனாககிச சென்றுள்ளைது என நாம் 
சுய்பரிநொதலன செய்யநவண்டியது 
அவசியமாகிறது. உைரவுரீதியான 
கவனயீரபபுப ந்பாராட்ைஙகள், ஐ.நா 
மனிதவுரிலம ந்பரலவயில் இைம்ச்பறும் 
்பககவலற நிகழவுகள் ந்பான்றலவ மட்டுநம 
ந்பாதுமானலவயல்ை. இவற்லறயும் 
கை்த, நமலும் காத்திரமான வழிகளில் 
தமிழினம் முயற்சிகலளை நமற்சகாள்ளை 
நவண்டும்.

ஆ ளு க சக ா ரு  அ ல ம ப ்ப ா க , 
அஙசகான்றும் இஙசகான்றுமாக 
மனித உரிலமச செயற்்பாடுகலளை 
முன்சனடுப்பதில் ்பயநனதும் ஏற்்பைப 
ந்பாவதில்லை. மனித உரிலமத்தளைத்தில் 
்பணியாற்றும் அலனவரும் ஒன்றிலை்த 
ஒநரெகதியாக உருசவடுககநவண்டும். 
இஙகு அலனத்துத்  தரபபினரின் 
்பஙகளிபபும் உள்வாஙகப்பை நவண்டும். 
இனம், மதம், சமாழி, நாடு என்ற 
வலரயலறககு அப்பால் சென்று 
நீதிககான ஆதரவுத்தளைத்லத நாம் 
விரிவு்படுத்தநவண்டும்.

த மி ழ ர த ர ப பு  ம னி த உ ரி ல ம ச 
செயற்்பாட்ைாளைரகளின் நீதிநகாரலுககான 
நைவடிகலக கள்  ' இறுதிக கட்ைப 
ந ்ப ா ர ' ,  ' மு ள் ளி வ ா ய் க க ா ல் ' 
எ ன் ற  வ ல ர ய ல ற க ளு க கு ள் 
மட்டுநம முைஙகிபந்பாய்விைாது 
அலரநூற்றாண்டுகாை அநீதிகளுககான 
இன்றும் சதாைரும் அைககுமுலறகளுககான 
நீதிநகாரைாக அலமயநவண்டும். 
்படுசகாலை, ந்பாரககுற்றம் ந்பான்ற 
நமம்ந்பாககான சொல்ைாைல்கலளைப 
புற்தள்ளி ஒரு நதசிய இனத்திற்சகதிரான 
திட்ைமிட்ை 'இனவழிபபு' என்்பலத 
ஆணித்தரமாக உைக அரஙகில் நிறுவ 
நவண்டும்.

வரைாற்றில் இரு்து ்பாைஙகலளைக 
கற்றுகசகாண்டு நிகழகாை உைக 
ஓட்ைத்லத நன்கு புரி்துசகாண்டு 
தமிழினம் ஒன்று்பட்டு செயற்்படுவது 
இன்லறய காைத்தின் கட்ைாயமாகும்.
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்பைவ்தமாக அல்ைது வலி்து காைாமல் ஆககப்பட்ைவரகள் சதாைர்பான 
ஐ.நா ்பணிககுழுவின் மாநாட்டில், சிறிைஙகா குறித்தும் ஆராயப்படும் 
என்று எதிர்பாரககப்படுகிறது.்பைவ்தமாக அல்ைது வலி்து காைாமல் 
ஆககப்பட்ைவரகள் சதாைர்பான ஐ.நா ்பணிககுழுவின் 117 ஆவது சமரவு 
ச்பாஸனியா -செரெநகாவினாவில், நாலளை ஆரம்்பமாகி, வரும் 15ஆம் 
நாள் வலர நலைச்பறவுள்ளைது.

இ்த அமரவில் 37 நாடுகளின், 760 காைாமல் ஆககப்பட்ை ெம்்பவஙகள் 
சதாைர்பாக ஆராயப்பைவுள்ளைன. இ்த 37 நாடுகளில் சிறிைஙகாவும் 
உள்ளைைஙகைாம் என்று  எதிர்பாரககப்படுகிறது. ஐ்து சுத்திர மனித 
உரிலம நிபுைரகலளைக சகாண்ை குழு, காைாமல் ஆககப்பட்ைவரகளின் 
உறவினரகள், ்பல்நவறு நாடுகளின் அரெ அதிகாரிகள், சிவில் ெமூகப 
பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஏலனயவரகலளைச ெ்தித்து, தனிப்பட்ை ெம்்பவஙகள் 
சதாைர்பாக, எ்தச சூழலில் இது நை்தது என்்பது ்பற்றிய தகவல்கலளை 
்பரிமாறிக சகாள்ளைவுள்ளைனர. அத்துைன், ெரஜீநவாவில் நலைச்பறும் இ்தக 
கூட்ைத்தில், ஐ.நா ்பணிககுழுவின் எதிரகாைச செயற்்பாடுகள்,  ்பயைத் 
திட்ைஙகள் உள்ளிட்ை ஏலனய விவகாரஙகள் குறித்து கை்துலரயாைப்பைவுள்ளைது.
இ்தக கூட்ைத்தின் முடிவில் வரும் 15ஆம் நாள் உள்ளூர நநரப்படி பிற்்பகல் 
1 மணியளைவில் செய்தியாளைர ெ்திபபு ஒன்லறயும், ஐ.நா ்பணிககுழு 
நைத்தவுள்ளைது.

காைாமல் ஆக்கபேட்டவர்கள் குறித்த ஐ.நா கூட்டத்தில் 
சிறிலஙகா விவகாரம் குறித்தும் ஆய்வு

ஐ.ோ வைஙகும் ோல அவோசத்தால் அரச 
ேன்றமகய தவிர தமிழ் மக்ேளுக்கு அல்ல 
நீதியரசர் சி.வி.விக்க்னஸவரன்.

ஐ.நாவில் காை அவகாெம் வழஙகப்படும் 
்பட்ெத்தில், தமிழரகளின் பிரசசிலனகலளை 
ெரவநதெம் மற்து விடும் எனவும் சி.வி.
விகநனஸவரன் குறிபபிட்ைார .  வை 
மாகாை ெல்பயில் நிலறநவற்றப்பட்ை 
‘இனப்படுசகாலை’ தீரமானம் சதாைரபில் 
ந ம ற் சக ாண்டு  என்ன  ந ைவடி கலக 
எடுத்துள்ளீரகள் என ஊைகவியைாளைர வினவிய 
நகள்விககு, ்பாராளுமன்ற உறுபபினரகளும் 
ெம்்ப்தப்பட்ைவரகளும் தான் அதலனச 
செய்ய முன்வர நவண்டும் என முன்னாள் 
முதைலமசெர சி.வி.விகநனஸவரன் சதரிவித்தார.

முல்லைத்தீவு - மாஙகுளைம் ்பகுதியில் 
இைம்ச்பற்ற நிகழசவான்றின் பின்னர 
ஊைகவியைாளைரகள் எழுபபிய நகள்விகளுககு 
வை மாகாை முன்னாள் முதைலமசெரும் 
தமிழமககள் கூட்ைணியின் செயைாளைர நாயக 
முமான சி.வி.விகநனஸவரன் ்பதிைளிககும் 
ந்பாநத அவர இவவாறு சதரிவித்தார.



10.02.2019 î£òè‚ è÷‹ 11

ஈழத் தமிழரகளின் மனித உரிலமலயயும் 
ெனநாயக உரிலமலயயும் நிலைநாட்ை, 
கனடிய சகான்ெவநவட்டிவ கட்சி 
உறுதியாகக குரல் சகாடுககும் என கனடிய 
எதிரககட்சித் தலைவர சகௌரவ அன்றூ 
ஸசியர அவரகள் சதரிவித்துள்ளைார.

மிசிொகக தமிழ ஒன்றியம் ஒருஙகலமத்து 
நைாத்திய தமிழ மரபுத்  திஙகள் 

மற்றும் ச்பாஙகல் நிகழவில் கை்து 
சகாண்டு உலரயாற்றுலகயில் நமலும் 
சதரிவித்ததாவது, சிறீைஙகாலவப 
ச ்ப ா று த் தவல ரயில் ,  ந ம ற் குை க 
ந ா டு க ளி ை மி ரு ் து  க ணி ெ ம ா ன 
சதாலக நிதியுதவிலயப ச்பறுகின்ற 
ஒரு நாடு என்ற வலகயில், சிறீைஙகா 
தனது ஜனநாயக விழுமியஙகலளைப 
ந்பணுவதற்கும் மனிதஉரிலமலய 
மதிப்பதற்கும் முன்னுரிலம வழஙக 

நவண்டும். கனைாவில் ஆட்சியிலுள்ளை 
லி்பரல் கட்சி கனடிய தமிழ மககளுககு 
கை்த நதரதலில் வழஙகிய வாககுறுதிகள் 
குறித்து ந்பாதிய நைவடிகலக எதலனயும் 
எடுககாமலிருப்பது கவலைககுரியது. 
அதனால்தான் கை்த வருைம், ஒரு 
ச்பாறுபபுள்ளை எதிரககட்சி என்ற வலகயில், 
சிறீைஙகா அரசின் மனித உரிலம மீறல்கள் 
மற்றும் ந்பாரககுற்றச ொட்டுககள் குறித்த 

விையத்தில் காத்திரமான நைவடிகலககலளை 
எடுககும்்படி கனடிய அரசுககு ்பகிரஙக 
அழுத்தம் சகாடுத்நதாம் என்று தனது 
உலரயில் குறிபபிட்ைார.

சகான்ெவநவட்டிவ கட்சிலயப 
ச ்ப ா று த் தவல ர ,  கனடிய  ந ா டு 
உைசகஙகுமுள்ளை சிறு்பான்லமயினரின் 
உரிலமகலளை மதித்துப ந்பணும் விையத்தில் 
உறுதியான ஒரு நிலைப்பாட்லை எடுகக 

நவண்டுசமன்றும், ந்பசசுரிலம மற்றும் 
மனிதஉரிலம ்பாதுகாபபு விையத்தில் 
இன்னும் கனதியான ்பஙகளிபல்ப வழஙக 
நவண்டுசமன்றும் நம்புகிறது எனவும் 
அவர சதரிவித்தார.

மிகவும் கட்டுகநகாபபும் கடின 
உலழபபும் சகாண்ை தமிழ ெமூகத்தினலர 
வித்து ்பாராட்டிய சகௌரவ அன்றூ 
ஸசியர  அவரகள் ,  தமிழரகளின் 
வளைரசசிலயயும் எழுசசிலயயும் தாம் 
ச்பரிதும் மதிப்பதாகக கூறி, தமது 
ச்பாஙகல் வாழத்துககலளை நநரில் 
்பகிர்து சகாண்ைார. நிகழவின் ்பைஙகள் 
சிைவற்லற இஙநக காைைாம்.

ஈழத் தமிழர் பிரசசணனக்கு நீதி வழஙக கன்டா தவறிவிட்டது.
 - கன்டா எதிர்க்கடசித் தணலவர்

முள்ளியவலளை கணுகநகணிப்பகுதியில் ச்பாது குழாய் கிைறு 
ஒன்றில் இரு்து ்பலையினர சதாைரசசியாக நாள்நதாறும் 
இரு்பதிற்கு நமற்்பட்ை தண்ணீர ச்பௌெரகளில் நீரிலன எடுத்து 
செல்வதால் கிராம மககள் ்பல்நவறு அசெௌகரியஙகலளை 
எதிரசகாள்வதாக சதரிவிகப்பட்டு வ்த நிலையில் 

இன்று 10.02.19 அன்று காலை குறித்த ்பகுதியில் மககள் 
பிரதிநிதிகள் ச்பாதுமககள் ஆகிநயார சென்று ்பலையினலர 
நீர எடுககநவண்ைாம் என்று சொன்னந்பாது ்பலையினருககும் 
மககளுககும் இலையில் முறுகல் நிலை ஒன்று ஏற்்பட்டுள்ளைது.

 இ்த ெம்்பவத்தில் செய்தி நெகரிபபிற்காக சென்ற 
ஊைகவியைாளைரகலளை அசசுறுத்தும் வலகயில் ்பலையினர 
ஒளிப்பைம் எடுத்துள்ளைதுைன் ஊைகர ஒருவரின் கமராவிலன 
்பறிகக முற்்பட்ை ெம்்பவம் ஒன்றும் ்பதிவாகியுள்ளைது.

 குறித்த  ச ெய்திலய  ்பதிவுசெய்துசக ாண்டிரு்த 
ஊைகவியைாரகலளை புலகப்பைம் எடுத்த இராணுவம் 
மற்றும் இராணுவ அதிகாரிகள் கடு சதானியில் எசெரிகலக 
விடுத்தனர

நமலும் சுயாதீன ஊைகவியைாளைரான செல்வராொ 
சும்தன் என்்பவரது கசமராலவ ்பறிகக முற்்பட்ை ்பலை 
அதிகாரி ஒருவர கசமராவில் என்ன உள்ளைது கசமராலவ 
காட்டு  என கடும் சதானியில் மிரைைல் விடுத்தார

மககள் எமககு எதுவும் முலறயிைவில்லை ஊைகவியைாளைரகள் 
நீஙகள் தான் பிரசசிலனலய ஏற்்படுத்துகிண்றீரகள்  என 
்பலையினர ஊைகவியைாளைரகலளை ்பாரத்து கடும் சதானியில் 
எசெரித்தனர.

முள்ளியவளளயில் ஊடேவியலாளரேளுக்கு இராணுவம் அச்சுறுததல்.
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நநற்று  (09-02-2019) காலை 10 மணி அளைவில்  “இ்திய இைஙலக சவளியுறவு 
சகாள்லகயின் எதிரகாைம்”  என்ற தலைபபில்  ஊைக அலமப்பான இ்துக 
குழுமம் ஏற்்பாடு செய்த கருத்தரஙகில் உலரயாற்றுவதற்காக இைஙலகயின் முன்னாள் 
ெனாதி்பதி மகி்த ராஜ்பகெ இ்தியாவின் கரநாைக மாநிைத்தின் தலைநகரான 
ச்பஙகளூருககு வருலக த்திரு்தார. மகி்த ராஜ்பகெவின்  வரலவக கண்டித்து 
ச்பஙகளூர பரீைம் ்பாரக அருகில் ஈழத் தமிழர ஆதரவு அலமபபுககள் ்பை 
ஒன்றிலை்து  ஆரப்பாட்ைத்தில் ஈடு்பட்ைனர. 

கரநாைக தமிழர கூட்ைலமபபு ஒருஙகிலைத்த இ்த ஆரப்பாட்ைத்தில் 
்பல்நவறு அலமபபின் பிரதிநிதிகள் கை்துசகாண்டு மகி்த ராஐ்பகெவிற்கு 
எதிராகவும், இைஙலகயின் இன அழிபபு குறித்தும், ஈழத்தமிழரகளின் இனப்படு 
சகாலையிலிரு்து இைஙலகலய காப்பாற்ற முயற்சிககும்  இ்துக குழுமம் 
அதன் நிரவாகி ராம் அவரகலளையும் கண்டித்தும் உைரவாளைரகள் எழுசசியுைன் 
நகாெஙகலளை எழுபபினாரகள்.

ந்பாராட்ைத்தில் ்பஙசகடுத்தவரகலளை காவல்துலற லகது செய்து தடுத்து 
லவத்திரு்தது. சிறிது நநரம் கழித்து அலனவலரயும் விடுதலை செய்தது. இ்தப 
ந்பாராட்ைத்தில் திராவிைர விடுதலைக கழகம், கரநாைக தமிழர கட்சி, நாம் தமிழர 
கட்சி, கரநாைக தமிழர ்பாதுகாபபு இயககம், ்பாசிெ எதிரபபு  கூட்ைலமபபு, 
கரநாைக தமிழர ந்பரலவ, கன்னை தமிழர ச்பைநரென், கரநாைக தமிழ மககள் 
இயககம், விடுதலை சிறுத்லதகள் கட்சி, தஙக வயல் நாம் தமிழர கலை இைககிய 
்பாெலற, இளை்தமிழகம்,  நம 17 இயககம், ஏகாதி்பத்திய எதிரபபு இயககம் 
உள்ளிட்ை ்பல்நவறு ஈழத் தமிழர ஆதரவு அலமபபுககள் கை்து சகாண்டு தமது 
உைரவுகலளை சவளிப்படுத்தினாரகள்.

ேகிந்த ராஐபக்்சவின் பயணதளத ேணடிதது ேரநாடோ, தமிழேதளதச் 
க்சரந்த ஈழத தமிழ் ஆதரவு அளேப்புக்ேள் ் பஙேளூரில் கபாராடடம். 

முன்னாள் இந்திய பிரதமர் ரனாஜீவ் 
கனாந்தி ககனாலை வழக்கில் லகதனாகி, 27 
ஆண்டுகளனாக சிலையில் உள்ள நளினி, 
இனறு 2 வது நனாளனாக உண்்னாவிரததலத 
கதனாடர்கிைனார். 7 பேர் விடுதலை முடிவில் 
ஆளுநர்  ேனவனாரிை னால்  புப ர னாஹித 
கனாைம் தனாழ்ததுவதனாகக் கூறி, இந்த 
கதனாடர் உண்்னாவிரததலத நளினி 
முனக்டுதது வருவதனாக தமிழக கெய்திகள் 
கதரிவிக்கினை்.

சிறையில் ேளினி ்தாடர் 
உணைாவிரதம்.
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்பத்து வருைஙகளுககு முன் இைத்தின் 
அசமரிககாவின் அதிக எண்சைய் 
வளைமுள்ளை ஒரு ்பைககார நாைாகத் 
திகழ்த சவனிசுைா இன்று வரைாறு 
காைாத ச்பாருளைாதார வீழசசியால் 
சீரழி்து அரசியல் உறுதித்தன்லம இழ்து 
இன்று கைவர பூமியாகியுள்ளைது. மககள் 
ந்பாராட்ைம் உசெத்லத அலை்த 
நிலையில். எதிரககட்சித் தலைவர 
குவான் குவாய்நைா, அசமரிககாவின் 
ஆசியுைன் சவனிசுைாவின் இலைககாை 
ெனாதி்பதியாகத் தன்லன அறிவித்துக 
சகாண்டுள்ளைார. ெனாதி்பதி மடூநரா 
தன் அதிகாரத்லத நிலைநாட்ைவும் 
எதிரககட்சிகளின் ந்பாராட்ைத்லத 
ஒடுககவும் ராணுவத்லதப ்பயன்்படுத்த 
முடிவுசெய்துள்ளைார. ரத்தம் சி்த தயாராகி 
வருகிறது சவனிசுைா.

ஒரு காைத்தில் வளைம் மிகக நாைாக 
இரு ் த  சவனிசுைா ,  ந ெ ாஷலிெ 
சித்தா்தஙகளின் இதயத்துடிப்பாக 
மாறி. 1998ல் நொஷலிெ சகாள்லககலளை 
முன்னிறுத்தியது. அபந்பாது ஆட்சிலயப 
பி டி த் த   ந க ா  ெ ா ந வ ஸி ன் 
ஆட்சிகாைம் சவனிசுைாவுககு ஒரு 
ச ்ப ா ற் க ா ைம்  அவர  க ா ை த்தில் 
அ்நியச ெகதிகள் சவளிநயற்றப்பட்டு 
ந ாட்டின் ச்ப ாருளைா த ா ர த்து ககு 
அடிப்பலையான எண்சைய் வளைஙகள் 
நதசிய மயமாககப்பட்ைன. அன்னிய 
முதைாளிகள், ்பன்னாட்டு நிறுவனஙகளின் 
நிைஙகள் அரசு உைலமயாககப்பட்டு 
ஏலழ களுககு  வ ழ ங க ப ்பட்ைன . 
க ச ெ ா  எண்சைய் ஏற்றுமதியின் 
வருவாலயக சகாண்டு ொநவஸ ்பை 
ெமூக ,  நைவாழவுத்திட்ைஙகலளைச 
செயல்்படுத்தினார. நமற்கு நாடுகளின் 
தலைகளைற்ற வரத்தகத்துககுச சிற்த 
மாற்றாகவும் வளைரசசிககு உதாரைமாகவும் 
விளைஙகியது சவனிசுைா.

ஆனால், சும்மா இருககுமா அசமரிககா? 
கூடுதைாக ரசியாவிைம் ொநவஸ காட்டிய 
சநருககம் அசமரிககாலவ நமலும் 
எரிசெலுாட்டியது. ொநவஸின் ஆட்சிலயக 
கவிழகக, கை்த 2002ல் எடுககப்பட்ை 
அசமரிககாவின் முயற்சி இரும்புககரம் 
சகாண்டு அைககப்பட்ைது. அதன் 
பின்பும் ஆட்சிலயக கவிழககப ்பல்நவறு 
முயற்சிகளில் ஈடு்பட்ைது அசமரிககா. 
இ்த நிலையில்தான் புற்றுநநாயால் 

பவடண்டயா்டபேடும் ் வனிசுலா
்ப ா தி க க ப ்பட்ை 
ெ ா ந வ ஸ , 
கை்த 2 0 1 3இல் 
மரைமலை்தார. 
அ வ ர ா ல் 
லககாட்ைப்பட்ை 
நிகநகாைஸ மடூநரா 
ெனாதி்பதினார . 
அவரும் ொநவலைப 
பின்்ப ற்றிய த ால் 
அசமரிககாவின் 
நகா்பம் ்பன்மைஙகு 

அதிகரித்தது. ொநவஸ மலறவுககுப 
பின் கசொ எண்சைய் வருவாய் 
குலற்ததால் சவனிசுைா மிகபச்பரும் 
நிதி சநருககடிலயச ெ்தித்தது. கை்த 
20 14இல் கசொ எண்சைய் விலை 
ெரி்ததும். சவனிசுைாவின் ச்பாருளைாதாரம் 
நமலும் சீரகுலை்தது. நிதிப்பற்றாககுலற 
அரசின் நல்வாழவுத் திட்ைஙகலளை 
முைககியது. இதற்கிலைநய அசமரிககா, 
சவனிசுைாமீது ச்பாருளைாதாரத் தலை 
விதித்து சவளிநாடுகளிலிரு்து கைன் 
ச்பறும் அலனத்து வழிகலளையும் மூடியது. 
அதனால் ்பைவீககம் ்பைமைஙகு 
உயர்தது. நாைய மதிபல்பக குலறத்தும் 
ச்பாருளைாதாரம் சீரலையவில்லை.

அத்தியாவசியப  ச்ப ாருள்கள் , 
ம ரு ்து களின்  விலை 
்பைமைஙகு உயர்தன. 
நாட்டின் 33 ெதவிகித 
மககள் நவலை இழ்தனர. 
மூன்று மில்லியன் மககள், 
வாழவாதாரம் நதடிப 
புைம்  ச்பயர ் தனர . 
9 0  ெ தவிகிதம்  ந ்ப ர 
வறுலமகநகாட்டுககுக 
கீழ தள்ளைப்பட்ைனர. 
ந்பாராட்ைம் சவடித்தது 
ந ்ப ா ர ா ட் ை த் து க கு 
எதிரான அைககுமுலறகள், 
மனித உரிலம மீறல்கள், 
விலைவாசிலயக கட்டுப்படுத்தத் 
தவறியது ந்பான்ற  அரசின் ்பை 
தவறுகள் மககலளை ஆத்திரமூட்டியதால், 
ந்பாராட்ைம் தீவிரமலை்தது. இலதப 
்பயன்்படுத்திக கை்த ெனவரி 23ஆம் 
நததி ்பாபபுைரவில் கட்சியின் தலைவர 
குவான் குவாய்நைா தன்லனத் தற்காலிக 
ெனாதி்பதியாக அறிவித்துகசகாண்ைார. 

மடூநராலவ ஆட்சிப பீைத்திலிரு்து 
அ க ற் ற க  க ா த் து க சக ாண்டிரு ் த 
அசமரிககா, விலரவாகக காய்கலளை 
நகரத்தத் சதாைஙகியது. அறிவிபபு 
வ்தவுைன் ட்ரம்ப, குவாய்நைாலவ 
ெனாதி்பதியாக அஙகீகரித்தார. மடூநரா 
அரசு ெட்ைவிநராதமானது என்று 
அறிவிககப்பட்ைது. நிலைலமலயச 
சீரசெய்ய, 20 மில்லியன் ைாைர நிதி 
உைனடியாக வழஙகப்பட்ைது. பிரிட்ைன் 
கனைா உள்்பை 20 நமற்கு நாடுகள் 
குவாய்நைாவுககு ஆதரவாக நிற்கின்றன. 
சீனா ரஷயா, சமகசிநகா, துருககி மட்டும் 
அ்நிய தலையீட்லை வன்லமயாகக 
கண்டித்தன.

அசமரிககாவின் நைவடிகலககளைால் 
ஆ த் தி ர ம ல ை ் த  ம டூ ந ர ா , 
அசமரிககாவுைனான உறவு முறி்ததாக 
அறிவித்து அசமரிககத் தூதரகத்லத 
மூடினார. ்பை இைத்தீன் அசமரிகக 
ந ாடுகள்  நடுநிலை  வகித்தத ால் , 
மடுநராலவத் தனிலமப்படுத்தும் , 
அ ச ம ரி க க ா வி ன்  ெ தி த் தி ட் ை ம் 
நதால்வியலை்தது. ஆனால் அரசின் 
நிதி சநருககடிலய நமலும் நமாெமாகக, 
அசமரிககா மற்சறாரு ச்பாருளைாதாரத் 
தலைலய அரசு எண்சைய் நிறுவனம் 
மீது விதித்தது.

இதற்கிலைநய, சவனிசுைா விமானப 
்பலையின் சஜனரல் பிரான்சிஸநகா 
நயசனஸ எதிரககட்சித் தலைவருககு 
ஆதரவு சதரிவித்துள்ளைார. இன்சனாருபுறம் 
சவனிசுைா நிலைலமலயச ெரி செய்ய 
அசமரிகக இராணுவத்லத அனுபபுவது 
குறித்துப ்பரிசீலித்து வருவதாக அதி்பர 
டிரம்ப கூறி இருககிறார.

துருககி நாட்டின் இஸதான்புல் நகரின் கரதால் 
மாவட்ைத்தில் ஏழு மாடி கட்டிைம் அலம்துள்ளைது. 
நநற்று முன்தினம் நள்ளிரவு இ்த அடுககுமாடி கட்டிைம் 
திடீசரன இடி்து விழு்தது. இ்த வி்பத்தில் 3 ந்பர 
்பலியானதாக முதல் கட்ை தகவல்கள் சதரிவித்தன. 
இதற்கிலைநய, நமலும் 1 1  ந்பரின் ெைைஙகள் 
மீட்கப்பட்ைது என அதிகாரிகள் சதரிவித்தனர. 
இ்நிலையில், இஸதான்புல் நகரில் ஏழு மாடி கட்டிைம் 
இடி்து விழு்த வி்பத்தில் ்பலியாநனார எண்ணிகலக 
21 ஆக அதிகரித்துள்ளைது என மீட்புககுழுவினர 
சதரிவித்தனர. இதுசதாைர்பாக, மீட்புககுழு அதிகாரிகள் 
கூறுலகயில், கட்டிைம் இடி்து விழு்ததில் இதுவலர 
21 ந்பரின் உைல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளைன. சதாைர்து 
அஙகு மீட்புப ்பணிகள் நலைச்பற்று வருகின்றன 
என சதரிவித்தனர. கட்டிை வி்பத்தில் காயமலை்து 
மருத்துவமலனயில் சிகிசலெ ச்பற்று வரு்பவரகலளை 
துருககி அதி்பர தயீப எரநைாகன் ெ்தித்து ஆறுதல் 
கூறினார.

துருக்கியில் ஏழு மாடிக் ேடடிட விபத்தில் 21 கபர் பலி.
எதிரிகளைாக திகழ்து வ்த அசமரிகக ஜனாதி்பதி டிரம்பும், 

வைசகாரிய தலைவர கிம் ஜாங உன்னும் கை்த ஆண்டு சிஙகபபூரில் 
முதல்முலறயாக உசசிமாநாடு நைத்தி ெ்தித்து ந்பசினர. இ்த ந்பசசு 
வாரத்லதயின்ந்பாது சகாரிய தீ்பகற்்ப ்பகுதிலய அணுஆயுதமற்ற 
பிரநதெமாக மாற்ற ஒபபுகசகாண்ைனர. இலதசயாட்டி ஒரு 
உைன்்பாடும் செய்து சகாண்ைனர. ஆனாலும் இதில் ஆககபபூரவமாக 
செயற்்பைவில்லை என்ற குற்றசொட்டுககு ஆளைானந்பாதும், வைசகாரிய 
தலைவர கிம் ஜாங உன், டிரம்புைன் மீண்டும் ந்பசசுவாரத்லத 
நைத்த முடிவு எடுத்து, முயற்சி நமற்சகாண்ைார. அலத டிரம்ப 
ஏற்றார.

இ்த நிலையில் கை்த 5ஆம் திகதி அசமரிகக நாைாளுமன்ற 
கூட்டு கூட்ைத்தில் உலர ஆற்றிய டிரம்ப, வியட்நாமில் 27, 28-
ஆம் திகதிகளில் கிம் ஜாங உன்லன ெ்தித்து ந்பசுகின்நறன் என 
அறிவித்தார. இ்த நிலையில், டிரம்ப, கிம் ெ்தித்துப ந்பசும் 
2-வது உசசி மாநாடு வியட்நாமின் தலைநகரமான ெநனாய் 
நகரில் நலைச்பறும் என டிரம்ப டுவிட்ைரில் அதிகாரபூரவமாக 
அறிவித்துள்ளைார.

அ்மரிக்ே ஜ்னாதிபதி டிரம், வட்ோரிய தறலவர்  
கிம் ஜாங உன் சநதிப்பு - அதிோரபூர்வ அறிவிப்பு
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எங்களை வாழவிடுங்கள் ்கதறும் எறும்பு தின்னி்கள்

எறும்பு தினனி எனேது ஒரு நுண்்றிவுத திைனமிக்க ஒரு 
சிறிய விைஙகனாகும். இது அைஙகு எனறும் அலழக்கபேடுகிைது. 
ஆஙகிைததில் (Ant Eater) எனறு அலழக்கபேடும் இலவ பேனாலிபடனாடடனா 
(Phoil doto) வலகலய பெர்ந்த ேனாலூடடி இ்மனாகும். இது 
அண்்ளவனாக பூல்யின நிலைலய ககனாண்டிருபேபதனாடு  
வடிவததில் நீளமனா் உடலும் நீண்ட வனால் அலமபலேயும் 
கூர்லமயனா் முக அலமபலேயும் ககனாண்டுள்ளது.

உைகளவில் இதுவலரயில் 8 வலகயனா் எறும்பு தினனிகள் 
அலடயனாளம் கனா்பேடடுள்ள். இது இந்தியனா, இைஙலக, 
பநேனாளம், பூடடனான பேனானை நனாடுகளில் மலைகளிலும், ெம 
கவளிகளில் கனா்பேடுகினைது. இது ேகலிபை ஓய்வு உைக்க 
ததில் இருந்துவிடடு இரவிபை மடடும் நடமனாடுவதனால் இலத 
கனாண்ேது மிகவும் கடி்மனாகும்.

ஏல்ய ேனாலூடடிகள்பேனால் இல்ைனாமல் 
இதன உடல் முழுக்க கனா்பேடும் 
கெதில்கபள இதற்கு ேனாதுகனாபபு கவெமனாக 
அலமந்துள்ளது. உடல் முழுக்கவுள்ள 
முடிகள் கனாைபபேனாக்கில் கெதில்களனாக 
மனாறுகினை்.  இதன கெதில்களின 
நிைமனா்து இது வனாழும் சூழலின 
தனலமக்பகற்ே மனாறுேடுகினைது. எறும்பு 
தினனி மிகவும் ேயந்த சுேனாவம் ககனாண்டது. 
இது த்து சுய ேனாதுகனாபபில் அதிக 
கவ்ம் கெலுததும். இதற்கு நீளமனா் 
நனாக்கும் வலுவனா் கனால்களும் மிகவும் 
ேைம்வனாய்ந்த வலளந்த நகஙகளும் 
உண்டு. த்து நகஙகலளக்ககனாண்டு 1.5 - 6 மீற்ைர் ஆழமனா் 
குழிகலள பதனாண்டும் ஆற்ைல் மிக்கது. தன உயிருக்கு ஏதனாவது 
வழிகளில் ஆேதது எனறு கதரிந்தனால் தனனுலடய உடல் 
ேனாகஙகலள சுறுடடி ஒரு ேந்துவடிவில் மனாற்றிக்ககனாள்ளும். 
இலதப ேனார்க்கும்பேனாது இரும்பு குண்லடபபேனாை இருக்கும். இது 
வலிலமயனா் உடல் அலமபலேக் ககனாண்டிருபேதனால் மனிதர்கள் 
மற்றும் ஏல்ய விைஙகுகள் எவ்வளவு முயற்சி கெய்தனாலும் 
சுறுண்டிருக்கும்பேனாது இதன உடம்லே பிரிக்கமுடியனாது.

இவற்றின பிரதனா் உ்வுகள் எறும்புகள் கலையனானகள் 
மற்றும் ஈெல்கள்தனான. ஒரு எறும்பு தினனி மடடும் ஒரு வருடததில் 
70 மில்லியன எறும்புகலள உண்ேதனாக க்க்கிடபேடடுள்ளது. 

இவற்றிற்கு ேற்கள் கிலடயனாது. இரவு பநரஙகளில் உ்லவ 
பதடிக் ககனாள்கினை். இலரலயப பிடிபேதற்கு ஏற்ைவலகயில் 
இதன நனாக்கு ஒரு வி்னாடிக்கும் குலைவனா் பநரததில் விலரவனாக 
நீண்டு உடப் உள்வனாஙகிக் ககனாள்ளும். த்து பமனாபே 
ெக்தியனால் எறும்புகள் மற்றும் கலையனானகள் இருக்கும் இடதலத 
துல்லியமனாக அறிந்துககனாண்டு புற்றுக்குள் த்து நனாக்லக 
விடும்பேனாது இதன வழுவழுபேனா் நனாக்கில் எறும்புகளும் 
கலையனானகளும் ஒடடிக்ககனாள்ளும். இதன மூைமனாக த்து இலரலய 
பவடலடயனாடுகினைது. எறும்பு தினனி விலரவனாக ஓடும். நீரிலும் 
நனைனாக நீந்தும். மரததின மீது ஏறி தலைகீழனாகவும் கதனாஙகும். 
இதன உடலில் மினெனாரம் இருபேதற்கனா் ஆதனாரஙகளும் 
கவளியனாகியுள்ளது.

எறும்பு தினனி ஒபர பநரததில் ஒபரகயனாரு குடடிலய மடடுபம 
பிரெவிக்கும் அரிதனாக இரண்டு குடடிகலள பிரெவிபேதும் உண்டு. 
இதன குடடி கரடிக்குடடிலயபபேனாைபவ தனாயின முதுகில் ெனாவனாரி 
கெய்யும். 

எறும்பு தினனியின ஆயுடகனாைம் 19 ஆண்டுகளனாகும். மனிதனின 
தவைனா் பேரனாலெ கனார்மனாக கடந்த 20 ஆண்டுகளில் 
இைடெக்க்க்கில் இலவ அழிந்துபேனாயுள்ள். இலைச்சிக்கனாகவும் 
இதன உடல் ேனாகஙகள் மருததுவ கு்ம்ககனாண்டலவ எனை 
மூடநம்பிக்லக கனார்மனாகவும் மற்றும் ேல்பவறு பதலவகளுக்கனாகவும் 
பவடலடயனாடபேடுகினை். இவற்றின பதனால்கள் மிகவும் கடி்மனாக 
இருபேதனால் எறும்பு தினனிலய பிடிதது ககனாதிக்கும் நீரில் 
பேனாடடு அதனபின்பர கெதில்கலள பிரிதகதடுக்கினை்ர். 
மிகவும் ககனாடூரமனா் முலையில் மனிதன த்து சுய நைததுக்கனாக 
எறும்பு தினனிகலள துடிக்கததுடிக்க அழிதது அதன கெதில்கலள 
எடுதது ஏற்றுமதி கெய்து இைனாேம் ெம்ேனாதிக்கும் அவைநிலை 
இனறுவலர கதனாடர்வதனால் எறும்பு தினனிகள் முழுலமயனாக 
அழிந்துபேனாகும் ஆேதது உருவனாகியுள்ளது. எறும்பு தினனிகலள 
ேனாதுகனாக்கபவண்டும் எனேதற்கனாக அழிந்துவரும் விைஙகுகள் 
ேடடியலில் இலத இல்தது பவடலடயனாடுேவர்களுக்கு எதிரனாக 
நனாடுகள் கடுலமயனா் ெடடஙகலள உருவனாக்கி்னாலும் எறும்பு 
தினனிகளுக்கு எதிரனா் மனிதனின யுததம் இனறுவலர தீவிரமனாக 
முனக்டுக்கபேடுகிைது.  உைகிபை இருந்த ஒபரகயனாரு 
மல்ைனார்ட வனாதது கடந்த மனாதம் இைந்தது. இந்த வனாதலத 
மனித குைம் இனிபமல் உைகில் ேனார்க்க முடியனாத ஒரு உயிரனாக 
மனாறி உள்ளது. அபதபேனாைபவ எறும்பு தினனி உள்ளிடட ேை 
உயிரி்ஙகள் இந்த பூமிலய விடடு கனா்னாமல்பேனாகும் ஆேதது 
உள்ளது. இலத உ்ர்ந்து மனிதகுைம் மனிதபநயததுடன 
சிந்திதது கெயற்ேட பவண்டும்.


