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ெஐனீவாவில் கால அவகாசமா? 
சிவில் சமூகம் கருத்து

தமிழ்த் ததசியக்
 கூட்டமமப்பும் ெெனீவாவும்

கணிதன்

ெெனீவா - சிறீலஙகா அரசும், 
தமிழ் இனமும் தமாதும் களம்  
என்பமத நாம் உணரதவண்டும்

வேல்ஸ் இல் இருந்து அருஷ்

கால நீடிப்பு ்பற்றிய தமது நிமலப்்பாடம்ட  
உத்திதயாகபூரவமாக அறிவிக்குமா கூட்டமமப்பு?
தகள்வி எழுப்புகின்றது தமிழ் ததசிய அவதானிப்பு மமயம்

மாரச் -6இல்  
யாழ் ்பல்கமலக்கழகத்தில் 
கருத்தமரவு இடம்: பல்கலைக்கழ்க ல்கைாசபதி அரங்கு

்காைம்: 06/03/2019, நேரம்: 2.00 மணி

ஜெனிவாவும் 
ஈழத்தமிழரின் மனி்தஉரிமம நகர்வும் 

கருத்தமர்வு

யாழ் பலகமைக் கழக மாணவர் ஒன்றியம்



ஜெனீவாவில் நடைஜெறும் ஐ.நா. மனித உரிடமகள் 
பெரடவயின் 40 ஆவது கூடைத் ஜதாைடர முன்னிடடு  
மார்ச் 6இல் ஜெனீவாவும் ஈழத் தமிழர் மனிதவுரிடம 
நகர்வும் என்்ற கருத்தமர்வு யாழ் ெல்கடைககழகத்தில்  
நடைஜெ்ற உள்்ளது. ஜெனீவா கூடைத் ஜதாைர் 
ஜதாைர்பில் தமிழ் மககள் சார்பில் எவவா்றான 
நிடைபொடு எடுககபெை பவண்டும் என்ெது 
ஜதாைர்பில் இநதக கருத்தமர்வில் ஆராயபெடும் 
என்று யாழ். ெல்கடைககழக மாணவர் ஒன்றியம் 
ஜதரிவித்துள்்ளபதாடு இதறகான ஏறொடுகட்ளயும் 
முன்ஜனடுத்து வருகின்்றனர்.

க ரு த் த ம ர் வி ல்  கி ழ க கு  சி வி ல்  ச மூ க 
அடமபபுககளின் பிரநிதிகள், பெராசிரியர்கள், 
துட்றசார் நிபுணர்கள், ெல்கடைககழக மாணவர் 
பிரதிநிதிகளும் உடரயாற்றவுள்்ளனர். ஜதாைர்நது 
அறிகடக வாசிககபெடடு ஜொது அடமபபுககளின் 
டகஜயாபெம் ஜெறறு வார இறுதிககுள் ஜகாழும்பில் 
உள்்ள தூதரகஙகளுககு ஜகாண்டு ஜசன்று 
ஜகாடுபெதறகும், அத்துைன் இநதத் தீர்மானத்தின் 
பிரதிகள் ஜெனீவாவுககு அனுபபி டவபெதறகுமான 
ஏறொடுகளும் ஜசயயபெடடுள்்ளன.

அத்துைன் எதிர்வரும் 16 ஆம் திகதி ெல்கடைக 
கழக மாணவர்களின் ஒருஙகிடணபபில் மாஜெரும் எழுச்சிப பெரணி ஒன்றும் நைத்தபெைவுள்்ளது.  வைககு கிழககு ஜொது 
அடமபபுககட்ள இடணத்து இநத பெரணிடய நைத்துவஜதன ெல்கடைககழக மாணவர் ஒன்றியத்தால் இன்று ஞாயிறறுககிழடம 
நைத்தபெடை ஜொது அடமபபுககளுைனான கைநதுடரயாைலில்  தீர்மானிககபெடைது. யாழ் மாவடை ஜொது அடமபபுககளின் 
பிரதிநிதிகள் இன்ட்றய கூடைத்தில் கைநதுஜகாண்டிருநதனர்.
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ஜ ெ னீ வ ா வி ல் 
நடைஜெறும் ஐ.நா.
மனித உரிடமகள் 
பெரடவயின் 4 0 
ஆ வ து  கூ ட ை த் 
ஜதாைரில் நாட்ள 
தி ங க ட கி ழ ட ம 
காடை 10.00 மணிககு 
இைஙடகப பொரின் 
இ று தி க க ட ை 
நி க ழ் வு க ட ்ள 

ஜவளிபெடுத்தும் யுத்த ‘சூனிய வையம்’ (NO FIRE ZONE: SRI 
LANKA AND THE SEARCH FOR JUSTICE TEN YEARS ON) ஆவணத் 
திடரபெைம் காண்பிககபெைவுள்்ளது.பிரெை பிரித்தானிய 
இயககுனர் கைம் மகபர தயாரித்த இநத ஆவணபெைம் 
காண்பிககபெடை பின்னர், அது குறித்த கைநதுடரயாைலும் 
இைம்ஜெ்றவுள்்ளது. இைஙடகயில் நீதிடயயும் சடை ஆடசிடயயும் 
ொதுகாககபவண்டும் என்ெதறகாகக குரல்ஜகாடுககும் 
மனித உரிடமவவாதிகளும், நிபுணர்களும் இதில் கைநது 
ஜகாண்டு உடரயாற்றவுள்்ளனர். நியூபயார்கடகத் த்ளமாகக 
ஜகாண்டுள்்ள மனித உரிடமகள் காபெகம், ைண்ைடனத் 
த்ளமாகக ஜகாண்டுள்்ள சர்வபதச மன்னிபபுச் சடெ உடெை 
ெை அடமபபுகளின் அனுசரடணயுைன் நாட்ளய இநத நிகழ்வு 
இைம்ஜெறுகின்்றது

ெெனீவாவில் நாமள ‘யுத்த சூனிய வலயம்’

"ஐ.நா.வில் இைஙடகககு பமலும் காை 
அவகாசம் ஜகாடுககககூைாது என தமிழரசுக 
கடசியின் தடைவர் மாடவ பசனாதிராொ 
ஜதரிவித்ததாக ஜசயதி ஜவளியாகியுள்்ளது. 
இது அவரின் தனிபெடை கருத்தா 
அல்ைது தமிழ்த் பதசியக கூடைடமபபின் 
கருத்தா?" எனக பகள்வி எழுபபியிருககும் 
தமிழ் பதசிய அவதானிபபு டமயம்,’ ’ 
இது  கூடைடமபபின் நிடைபொடு 
என்்றால், கூடைடமபபு எம்.பி .ககள் 
அடனவரும் டகஜயாபெமிடடு, இதடன 
ஒரு மகெராக ஐ.நா. மனித உரிடமகள் 
ஆடணயா்ளருககும், உறுபபு நாடுகளுககும் 
உைனடியாக அனுபபிடவகக பவண்டும் 
எனவும் வலியுறுத்தியிருககின்்றது.

இ ை ங டக க கு  க ா ை  அ வ க ா ச ம் 
ஜ க ா டு க க ப ெை  ப வண்டும்  என் ்ற 
நிடைபொடடில் கூடைடமபபின் தடைவர் 
இரா.சம்ெநதனும் அதன் பெச்சா்ளர் 
எம்.ஏ.சுமநதிரனும் உள்்ள நிடையில், காை 
அவகாசம் ஜகாடுகககூைாது என மாடவ 

பசனாதிராொ திடீஜரன அறிவித்திருககின்்றார். 
யாழ்பொணத்தில் ஊைகவியைா்ளர்கள் 
எழுபபிய பகள்விககுப ெதிைளித்த பொபத 
அவர் இதடனத் ஜதரிவித்தார் .  இது 
குறித்து தமிழ் பதசிய அவதானிபபு டமயம் 
ஜவளியிடடுள்்ள அறிகடகயில் பமலும் 

ஜதரிவிககபெடடிருபெதாவது:

"ஜெனீவா தீர்மானம் 2 0 1 5  ஆம் 
ஆண்டிபைபய இைஙடகயின் இடண 

அனுசரடணயுைன் ஜகாண்டுவரபெடைது. 
இ த ற கு  இ ை ங டக யு ம்  இ ட ண 
அநுசரடண வழஙகியிருநதது. இதடன 
நிட்றபவறறுவதறகாகக ஜகாடுககபெடை 
இ ரண்டு  வருை  க ா ை  அவ க ா ச ம் 
பின்னர் 20 1 7 நீடிககபெடைது. இநத 
நான்கு வருைகாைத்தில் தீர்மானத்தில் 
ஒபபுகஜகாள்்ளபெடை எதடனயும் இைஙடக 
அரசாஙகம் ஜசயயவில்டை. ஜசயவதறகான 
அ க க ட ்ற ட ய யு ம்  க ா ட ை வி ல் டை . 
காணாமல் பொபனார் குறித்த ெணியகம் 
ஒன்று மடடுபம நீண்ை இழுெறியின் 
பின்னர் அடமககபெடைது. அது கூை 
அதிகாரஙக்ளற்றதாகபவ இருககின்்றது. உரிய 
முட்றயில் ஜசயறெைவும் ஜதாைஙகவில்டை.

இ ந த  ந ா ன் கு  வ ரு ை ங க ளி ல் 
ஜசயயாததடதயா இன்ஜனாரு இரண்டு 
வருை காை அவகாசத்தில் இைஙடக 
ஜசயயபபொகின்்றது. கைநத வருைஙகளில் 
ஜகாண்டுவரபெடை பிபரரடணகள் 
இைஙடக அரசுககு ஜநருககடிடயக 

கால நீடிப்பு ்பற்றிய தமது நிமலப்்பாடம்ட  
உத்திதயாகபூரவமாக அறிவிக்குமா கூட்டமமப்பு?
தகள்வி எழுப்புகின்றது தமிழ் ததசிய அவதானிப்பு மமயம்
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மாரச் 6இல் ெெனீவாவும் ஈழத் தமிழர மனிதவுரிமம 
நகரவும் யாழ் ்பல்கமலக் கழகத்தில் கருத்தமரவு

இடம்: பல்கலைக்கழ்க ல்கைாசபதி அரங்கு
்காைம்: 06/03/2019, நேரம்: 2.00 மணி

ஜெனிவாவும் 
ஈழத்தமிழரின் மனி்தஉரிமம நகர்வும் 

கருத்தமர்வு

யாழ் பலகமைக் கழக மாணவர் ஒன்றியம்



யுத்தககாைத்தில் ஜவள்ட்ள வான் கைாச்சாரத்தில் நாம் ஈடுெைவில்டை ஜயன 
சிறிைஙகாவின் முன்னாள் ொதுகாபபுச் ஜசயைா்ளர பகாத்தொய ராெெகச 
ஜதரிவித்துள்்ளார்.கண்டியில் பநறறு (சனிககிழடம) நடைஜெற்ற நிகழ்ஜவான்றில் 
கைநதுஜகாண்டு கருத்து ஜதரிவிககும் பொபத பகாத்தொய ராெெகச இதடன 
குறிபபிடடுள்்ளார். இபதபவட்ள யுத்தத்டத நிட்றவுககு 
ஜகாண்டு வருவதறகு சிை நுண்ணறிவு ஜசயறொடுகட்ளபய 
முன்ஜனடுத்ததாக அவர் குறிபபிடடுள்்ளார். இருபபினும் 
மககளுககு ொதிபடெ ஏறெடுத்தும் வடகயில் எநதஜதாரு 
ஜசயறொடுகட்ளயும் பமறஜகாள்்ளவில்டைஜயன அவர் 
கூறியுள்்ளார்.அநதவடகயில் முன்னாள் ெனாதிெதி 
மகிநத ராெெகச, 30 வருைகாைமாக நாடடில் இைம்ஜெறறிருநத யுத்தத்டத 
முடிவுககு ஜகாண்டுவநது, அடனத்து மககளுககும் நிம்மதியான வாழ்கடகடய 
தறபொது ஏறெடுத்தி ஜகாடுத்துள்்ளாஜரனவும் அவர் சுடடிககாடடினார்.
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பமாசமான மனித உரிடம மீ்றல்களில் 
ஈடுெடைவர்கள், தமது நைவடிகடககளுககுப 
ஜொறுபபுககூறுவடத சிறிைஙகா அரசாஙகம் 
உறுதிபெடுத்த பவண்டும் என்று ஐ.நாவின் சி்றபபு 
அறிகடகயா்ளர் வலியுறுத்தியுள்்ளார்.

தீவிரவாத முறியடிபபின் பொது, மனித 
உரிடமகட்ளயும் அடிபெடை சுதநதிரத்டதயும் 
ொதுகாத்தல் ஜதாைர்ொன ஐ.நாவின் சி்றபபு 
அறிகடகயா்ளர், பிபயானில்ைா நி அஜையன் 
ஜெனிவாவில் பநறறு உடரயாறறிய பொது 
இதடனத் ஜதரிவித்துள்்ளார். “பமாசமான மனித 
உரிடம சரிசடனகளுககு நிடையான தீர்டவக 

காணும், முககியமான வாயபபு சிறிைஙகா அரசாஙகத்துககு உள்்ளது.

புதிய ெயஙகரவாத தடைச்சடைத்டத மீ்ளாயவு ஜசயது அதடன 
இல்ைாமல் ஜசயயவும், புதிய சடைம் ஒன்ட்றக ஜகாண்டு வர சிறிைஙகா 
அரசாஙகம் எடுத்துள்்ள நைவடிகடக ொராடடுககுரியது. புதிய சடைம் 
உரிடமகட்ள நடைமுட்றயில் ொதுகாககக கூடியதாக இருகக பவண்டும் 
என்ெடத சிறிைஙகா அரசாஙகத்திைம் எடுத்துக கூறியுள்ப்ளன்.

ொதுகாபபுத்துட்ற மறுசீரடமபபு குறித்தும் கவனத்தில் ஜகாண்டு 
வநதுள்ப்ளன். முழுடமயான சிவில் அதிகாரிகளின் கடடுபொடு மறறும் 
பமறொர்டவ குறித்தும், எல்ைா சிறுொன்டம குழுககளும் பிரதிநிதித்துவம் 
ஜசயயபெை பவண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ப்ளன். அத்துைன், நியாயமான, 
ஆயவு ஜசயல்முட்றகளின் ஊைாக, பமாசமான மனித உரிடம மீ்றல்களில் 
ஈடுெடைவர்கள்,  தமது நைவடிகடககளுககாக ஜொறுபபுக கூ்ற பவண்டும். 
எனது ெணியகம் சிறிைஙகா அரசாஙகத்துைன் இடணநது இதறகான 
ெணிகட்ள முன்ஜனடுகக எதிர்ொர்த்திருககி்றது. ஜதாழில்நுடெ உதவிகளும் 
சிறிைஙகாவுககு ஜதாைர்நது வழஙகபெடும்” என்றும் அவர் ஜதரிவித்துள்்ளார்.

சிறிலஙகாவின புதிய ்பயஙகரவாத தம்டச்சட்டத்திற்கு 
ஆதரவாக ஐ.நா சி்றப்பு நிபுணர கருத்து

ெவள்மள வானுக்கும் எனக்கும் சம்மநதமில்மல தகாத்த்பாய ராெ்பக்ச 

இ ை ங டக  ஜ த ா ை ர் ெ ா க 
ஜகாண்டுவரபெைவுள்்ள தீர்மான வடரபு 
குறித்து முதைாவது கைநதுடரயாைல் 
இன்று ஐ .நா மனித உரிடமகள் 
பெரடவயில் இைம்ஜெ்றவுள்்ளது.
அபதபொன்று எதிர்வரும் 20 ஆம் 
திகதி இைஙடக ஜதாைர்ொன விவாதம் 
இைம்ஜெ்றவுள்்ளதுைன் இம்முட்றயும் 
முககிய ெை நாடுகள் இைஙடகககு 
எதிராக கடும் பொகடக டகயாண்டு 
வருகின்்றன.குறிபொக ஐ .நாவில் 
சி்றபபு அநதஸ்துடைய சர்வபதச 
அரசசார்ெற்ற மனித உரிடமகள் 
அடமபபுகள் சிறிைஙகாவுககு எதிராக 
குரல் எழுபெ உள்்ளன. மறுபபு்றம் 
சிறிைஙகா ஜதாைர்ொக தீர்மானம் 
ஒன்ட்ற  இடண  அனுச ரடண 
நாடுகளுைன் இடணநது முன்டவகக 
பிரித்தானியா தீர்மானித்துள்்ளது. 
இநத தீர்மானம் குறித்த முட்றசாராக 
கைநதுடரயாைடை ஜெனீவாவில் 
இன்று நைத்தவுள்்ளது.

சிறிைஙகாவின் ஜொறுபபுக கூறுல் 
மறறும் மனித விவகார விையஙகள் 
ஜதாைர்பில் ஐ.நா மனித உரிடமகள் 
பெரடவயில் முககிய  ந ாடுகள் 
இறுககமான நைவடிகடககட்ள 
எடுத்துள்்ளது. குறிபொக பிரித்தானியா , 
கனைா உள்ளிடை நாடுகள் குறிபபிடை 

காை வடரயட்றககுள் சிறிைஙகா 
ஆககபபூர்வமான முன்ஜனடுபபுகட்ள 
ஜவளிபெடுத்தாவிடின் சர்வபதசத்தின் 
ப ந ர டி  த ட ை யீ ட டி ற க ா ன 
ஜொறிமுட்றயிடன உருவாககும் வடகயில் 
ஜசயறொடுகள் முன்ஜனடுககபெடடு 
வருகின்்றன.

ஏ ற க ன ப வ  சி றி ை ங க ா வு க கு 
வ ழ ங க ப ெ ட டி ரு ந த  க ா ை 
அ வ க ா ச ம்  மு டி வ ட ை ந து ள் ்ள 
நி ட ை யி ல்  உ று தி ஜ ம ா ழி க ட ்ள 
நி ட ்ற ப வ ற று வ தி ல்  இ ை ங டக 
இன்னும் முழுடமபஜெ்றவில்டை என 
இைஙடகககு விெயம் பமறஜகாண்டிருநத 
ஐ.நா விபேை நிபுணர்கள் குற்றம் 
சுமத்தியுள்்ளனர்.

அநத வடகயில் சிறிைஙகாவுககு 
பமலும் காைஅவகாசம் வழஙகும் 
வடகயிைான தீர்மான முன்வடரவு 
தயாரிககபெடடுள்்ளது. இதடன 
பிரித்தானியா, கனைா, பெர்மனி , 
மசிபைானியா மறறும் ஜமான்ரனிகபகா 
ஆகிய நாடுகள் இடணநபத இநத 
தீர்மானத்டத ஜகாண்டுவரவுள்்ளனர். 
எதிர்வரும் 20ஆம் திகதி மனித 
உரிடமகள் பெரடவயில் சிறிைஙகா 
ஜதாைர்ொன புதிய தீர்மானத்டத 
சமர்பபிககவுள்்ளன.

இலஙமக ெதா்டரபில் ெகாண்டு வரப்்ப்டவுள்ள தீரமானம்-
முதலாவது கலநதுமரயா்டல் இனறு ெெனீவாவில்

ஜெனீவாவின் உள்ளும் ஜவளியும் எமக்ான 
நீதியை அயைவதற்ான ப�ாராடைக்ளங்ள் சூடு 
பிடித்துள்ளன. ஒரு அரசின்றிை பதசிை இனமா் 
எங்ளுககு கியைக்ககூடிை மடடுப�டுத்தப�டை 
வாய்பபுக்யள ஜெனிவாவின் உள்பள �திவு 
ஜெய்ைப�டை எங்ளது அயமபபுக்ள் ஊைா்வும் 
எங்யளப ப�ான்பறே �ாதிக்ப�டடு நீதி ப்ாருகின்றே 
மறயறேை பதசிை இன அயமபபுக்பளாடு பெர்ந்தும் 
கூடடிைக் முயனபபுக்ள் பவ்ம் ஜ�றறுள்ளன. 
ஜெனீவாவின் ஜவளிபை இந்தக ்ாலத்தின் ்வனத்யத 
முடிந்தளவு ஈர்ககின்றே ்வனயீர்பபு ப�ாராடைங்ள் 
தாை்த்திலும் தமிழ்த்திலும் புலம்ஜ�ைர் நிலங்ளிலும் 
நி்ழந்பதறி வருகின்றேன.

அநீதிககுள்ளான மி் பமாெமா் �ாதிக்ப�டடு 
அதன் வடுக்பளாடு வாழுகின்றே ஜதாைர்ச்சிைான 
இனக்ருவறுபபுககு ஆளாகிவருகின்றே எங்ள் ப�ரினம், 
தனககு கியைககின்றே அத்தயன வாய்பபுக்யளயும் 
்ளங்யளயும் உரிை முயறேயில் �ாவித்து எமக்ான 
நீதியை ஜ�றஜறேடுக் பவண்டுஜமன்�பத ்ாலத் 
பதயவைானது. இதயன ஒரு சிலபரா ஒரு சில 
அயமபபுக்பளா மடடும் ஜெய்து விை முடிைாது. 
இலககில் �றறுறுதிபைாடு ஒடடு ஜமாத்த இனத்யதயும் 
உள்ளைககிை ஜ�ாது பவயலத் திடைங்ளுககூைா்பவ 
வரலாறறின் வழித்தைத்தில் எமக்ான நீதி ய்வெமாகும். 
இந்த வாய்பபுக்ளும் ்ளங்ளும் விொலமானயவ. 
எமது பதெ விடுதயலயில் �றறுக ஜ்ாண்ை அக்யறே 
ஜ்ாண்ை அயனவரும் தங்ளுககு ஜ�ாருத்தமான 
தளங்ளில் ்ளங்ளில் ஒடடுஜமாத்த இனத்தின் 
நியலப�ாடடில் �ணி ஜெய்ை பவண்டுஜமன்�பத 
இன்யறேை பதயவைா் இருககின்றேது.

ஒரு அயமபபு ஜெய்கின்றே �ணியை இன்னுஜமாரு 
அயமபபு முன்ஜனடுக்ாமலும் தங்ள் நலன் 
்யள முன்னிறுத்தாமல் இனநலயன மடடுபம 
முன்னிறுத்து�வர்்ளா் ,  தங்ளுககியையில் 
ஜதாைர்ய�யும் உறேயவயும் ப�ணி, பவயலத்திடைங்ளில் 
குறுககீடு்ள் மன உயளச்ெல்்ள் பெர்ந்து �ணி 
ஜெய்�வர்்ளிைத்தில் மனச் பொர்யவயும் ஏற�டுத்தாமல் 
எங்ளது �ணி்யள முன்ஜனடுக் பவண்டிைது மி்வும் 
அவசிைமானது. இந்த ஜ�ாதுயமைான தளத்தில் 
நாம் எச்ெரிகய்ைா்வும் �ணிைாறறே பவண்டிபை 
உள்ளது. இந்தத் தளங்ளில் எதிரிைால் உள்ளீடு 
ஜெய்ைப�டைவர்்ளும் இருப�ார்்ள் என்கின்றே 
ைதார்த்தத்யதயும் நாம் புரிந்து ஜ்ாண்டு அந்தக 
்வனத்பதாடும் �ணிைாறறே பவண்டும். எங்ளது 
மக்ளுக்ான ஜ�ாதுப�ணியை முன்ஜனடுப�வர்்ள் 
ஆயள ஆள் ்ால்தைம் ப�ாடுகின்றே பவயலயை 
முதலில் விடைா் பவண்டும். எங்ள் எவருயைை 
இருபய� விைவும் இனத்தின் இருபபும் விடுதயலயுபம 
முதன்யமை ானது  என்�யத  மனஙஜ் ாள்ள  
பவண்டும்.

மக்ளால் ஜதரிவு ஜெய்ைப�டை பிரதிநிதி்ளும் 
மக்ளுக்ா் �ணி ஜெய்கின்றே �ணிைாளர்்ளும் 
மக்ளின் எண்்ணங்யளபை பிரதி �லித்தா் பவண்டும். 
முள்ளிவாய்க்ாலின் பின்னரான ்ாலத்தில் இந்த 
நியலயில் ்டுயமைான பிறேழவு ்ா்ணப�டுகின்றேது. 
இதயன மீளவும் ெரிைான நியலப�ாடடுககு ஜ்ாண்டுவர 
பவண்டுமா் இருந்தால் அயமபபு்ளிைத்தில் 
ஜதாைர்�ாைல்்ளும் ்லந்தாய்வு்ளும் இைம்ஜ�றே 
பவண்டும் .  எங்ளுககியையில் இருககின்றே 
இயைஜவளியை எதிரி �ைன்�டுத்துவயத நாம் 
இனங்ண்டு தவிர்க் பவண்டும். ஆதாரமில்லாத 
குறறேச்ொடடுக்யளயும் தனிந�ர் விமர்ெனங்ளயும் 
நாம் ய்விை பவண்டும். நியலப�ாடு்யளயும் 
பவயலத்திடைங்யளயும் ்ண்ணிைமா் விமர்சிககின்றே 
முயறேயமயை நாம் ்யைபபிடிக் பவண்டும். 
எம்மினத்யத அழிப�வர்்ள் தங்ளுககியையில் 
ஆயிரம் முரண்�ாடு்ள் இருந்தாலும் எம் விைைத்தில் 
அவர்்ள் ஒன்றோ் நிற�யத நாம் புரிந்து ஜ்ாள்ள 
பவண்டும். ஒடடுஜமாத்த இனத்தின் விடுதயலயை 
மடடுபம ்ருத்தில் ஜ்ாண்ைவர்்ளா் அவரவர் 
தளங்ளில் இனவிடுதயலக்ான உச்ெ ஜெைற�ாடடில் 
ஒன்றிய்ணபவாம்.

இலக்கு தநாக்கி  
ெ்பாருத்தமான தளஙகளில் ்பயணிப்த்பாம்
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ஓரு இனத்தின் விடுதடையில் அநத 
இனத்தின் கல்விச் சமூகத்தின் ெஙகளிபபு 
என்ெது இன்றியடமயாதது .  தமிழர் 
உரிடமடய ஜவல்லுவதில் மாணவர்களின் 
கைடமகள்

த மி ழ ர் க ளி ன்  வி டு த ட ை ப 
பொராடைத்திறகும் மாணவர் சமூகத்திறகும் 
இடையில் பிரிகக முடியாத பிடணபஜொன்று 
காணபெடுகின்்றது. தமிழீழ விடுதடைப 
புலிகளின் தடைவர் பிரொகரன் அவர்கள் 
ஒரு ெள்ளி மாணவராக இருநதபொபத 
ஈழ விடுதடைப பொராடைத்டத டகயில் 
எடுத்தவர். ெள்ளி ஜசல்ை பவண்டிய வயதில் 
தடைவர் பிரொகரன் தமிழின மககளுககாக 
தன்டனஜயாரு பொராளியாககினார். 
இன ஒடுககுமுட்றககு எதிரான தமிழ் 
மாணவர்களின் சினம்தான் தமிழீழ 
விடுதடைப பொராடைம். 

தமிழீழ விடுதடைப பொராடைத்தின் முதல் 
வித்து என மாவீரர் ஜொன் சிவகுமாரன் 
மதிககபெடுகி்றார். இவர் ஒரு ெள்ளி 
மாணவனாக இருநது ஜகாண்பை சிஙக்ள 
அரசின் அைககுமுட்றகளுககு எதிராக 
பொராடினார். அதிலும் தனி ஒருவனாக 
சிஙக்ள அரசுககு எதிரான நுடெமான 
பொராடைஙகட்ள முன்ஜனடுத்த மாவீரர் 
சிவகுமாரன் என்்ற மாணவன் பிறகாைத்தின் 
அடனத்துப பொராளிகளுககும் ஒரு 
முன்னுதாரணமானவராகத் திகழ்கின்்றார். 
இவபர ஈழ விடுதடை இைடசியத்திறகாக 
முதன் முதலில் டசடனட குபபி அருநதி 
வீரமரணம் எயதியவர். 

கி யூ ெ ாவின்  விடுதடைப பெ ாட ர 
எடுத்துகஜகாண்ைால் அதன் முன்னாள் 
அதிெரும்  விடுதடை  இயககத்தின் 
தடைவருமான பிைல் கஸ்பரா தடைடமயில் 
200 இறகு பமறெடை ெல்கடைககழக 
மாணவர்கள் இடணநபத வலுவான விடுதடை 
இயககத்டதக கடடியடமத்திருநதனர்.

தமிழீழ விடுதடைப பொரிலும், எமது 
மககளின் சுதநதிரமான எதிர்காைத்திறகாக 
தியாக தீெம் திலீென் உடெை ஜெரும்ளவான 
ெல்கடைககழக மாணவர்கள் தமது 
க ா த் தி ர ம ா ன  ெ ங க ளி ப பு க க ட ்ள 
வழஙகியிருநதனர் என்ெதுைன் ெை உயிர்த் 

தியாகஙகட்ளயும் பமறஜகாண்டிருநதனர்.

பதசியத்தடைவர் பமதகு பவலுபபிள்ட்ள 
பி ர ெ ா க ர னி ன்  ம ட ன வி  தி ரு ம தி 
ம தி வ த னி  பி ர ெ ா க ர னு ம் ,  த ம து 
ெல்கடைககழ பதாழிகளுைன் சிஙக்ள 
அைககுமுட்றகளுககு எதிராக உண்ணாநிடை 

என்்ற அகிம்டசபபொடர 1980 களில் 
பமறஜகாண்ைவர் என்ெதும் இஙகு 
குறிபபிைத்தககது.

ெ ா ை ச ா ட ை  ம ா ண வ ர் க ட ்ள ப 
ஜெ ாறுத் தவடரயில்  அவர் களிைம் 
காணபெடை விடுதடைத் தீபஜொறி தான் 
விடுதடைபபொரின் ஆரம்ெ கருவாக 
உதித்ததுைன், விடுதடைபபொடர மிகபஜெரும் 
விருடசமாகவும் மாறறியிருநதது. அதறகு 
சி்றநத உதாரணம் தியாகி சிவகுமாரன் 
ஆவார். இவவாறு ஜெரும்ளவானவர்களின் 
ஜெயர்கட்ள நாம் இஙகு குறிபபிைமுடியும், 
வைககு கிழககு ெல்கடைககழகஙகளின் 
மாணவர் அடமபபுககள் விடுதடைபபொரில் 
மடடுமல்ைாது, தமது இனமககளின் 
இன்னல்கள் ஜதாைர்பிலும் ஜெரும்ளவான 
விழிபபுணர்ச்சிப பொராடைஙகட்ள கைநத 
காைஙகளில் பமறஜகாண்டிருநதன.

தமிழ் அரசியல் டகதிகளின் விடுதடைடய 
வலியுறுத்தி அண்டமயில் சிஙக்ள பதசத்தின் 
எல்டைககுள் நுடழநத யாழ் ெல்கடைககழக 
மாணவர்கள் நடை ெயணத்டதயும் 
காணாமல் ஆககபெடைவர்களுககு  நீதி 
பவண்டி ெல்கடைக கழக மாணவர்கள் 
வீதிகளில் இ்றஙகி பொராடுவடதயும் நாம் 
இஙகு குறிபபிைைாம். 2000 ஆண்டின் 
முறெகுதியில் இராணுவக கடடுபொடடுப 
ெகுதியில் தமிழ் மககளின் அரசியல் ெைத்டத 
கடடிஜயழுபபுவதறகு விடுதடைபபுலிகள் 
பமறஜகாண்ை சனநாயக திடைத்திறகு உயிர் 
வடிவம் ஜகாடுத்ததில் யாழ் ெல்கடைககழகம் 
ஜெரும்ெஙகாறறியிருநதது.

சிறீைஙகா புைனாயவா்ளர்களினதும் 
அவர்கப்ளாடு இயஙகிய 
ஒடடுககுழுககளினதும், 
அச்சுறுத்தல்கட்ளயும் மீறி 
வைககு கிழககு ெல்கடைக 
கழக மாணவர்கள் எமது 
மககளின் உரிடமகட்ள 
ஜவன்ஜ்றடுபெதறகாக 
எடுத்த  முயறசிகட்ள 
வரைாற்றால் அழித்துவிை 
முடியாதடவ.

எனபவ தறபொடதய 
சூ ழ் நி ட ை யி ல்  த மி ழ் 
மககளின் உரிடமகளுககான 
ப ெ ா ர ா ட ை ங க ட ்ள 
முன்ஜனடுககபவண்டிய ஒரு மிகபஜெரும் 

ஜ ெ ா று ப பு  த மி ழ் 
மாணவ சமூகத்திைம் 
உள்்ளது .  க ாணாமல் 
ஆ க க ப ெ ட ை வ ர் க ள் 
பிரச்சடன, திடைமிடை 
சிஙக்ளக குடிபயற்றஙகட்ள 
நிறுத்துதல், கைாச்சார 
கைபபுககட்ளத் தடுத்தல், 
அரசியல் டகதிகட்ள 
விடுவித்தல், அரசியல் 
தீ ர் வு  ஜ த ா ை ர் பி ல் 
அ ட ன த் து ை க த் தி ன் 
கவனத்டத ஜெறுதல் , 
பொரில் ெடுஜகாடை 
ஜசயயபெடைவர்களுககான 

நீதி மறறும் ஜொறுபபுககூ்றல்களில் 
சி றீைங க ா  அ ர சு  ப ம ற ஜக ாள்ளும் 
ஜ ெ ா ய ய ா ன  ஜ ச ய ற ெ ா டு க ட ்ள 
அம்ெைபெடுத்துதல் ,  த ாயகத்திபை 
அதிகரித்துள்்ள பொடதபஜொருள் 
ொவடனககு எதிரான விழிபபுணர்வு 
பிரச்சாரம். மககளின் உரிடமகள் ஜதாைர்பில் 

தமிழ் தடைடமகளுககு அழுத்தஙகட்ள 
பிரபயாகித்தல். என மாணவ சமூகத்தின் 
முன் உள்்ள கைடமகள் ெை.

காைத்தின் பதடவகருதி நீதிககாக 
ஏஙகும் எமது மககளுககாக வைககு 
கிழககு ெல்கடைககழக மாணவர்கள் 
ஒன்றுெடடு ெணியாறறுவது மககள் 
மத்தியில் மிகபஜெரும் நம்பிகடகயிடன 
விடதத்துள்்ளது. அதடன முன்ஜனடுககும் 
முயறசிகட்ள தறபொது ெல்கடைககழக 
மாணவ சமூகம் பமறஜகாண்டுள்்ளதாக 
தகவல்கள் ஜவளியாகியுள்்ளது. ஜெனீவா 
கூடைத்ஜதாைர் ஜதாைர்ொன தமிழ் 
மககளின் நிடைபொடு குறித்து எதிர்வரும் 

மார்ச் 6 ஆம் நாள் மாணவ சமூகம் 
மாநாடு ஒன்ட்ற பமறஜகாள்்ளவுள்்ளது.

இநத  மா நாடடுககு தாயகத்தில் 
உள்்ள உயர் கல்வி ெயிலும் அடனத்து 
மாணவர்களும் தமது ஆதரவுகட்ள 
வழஙகுவதுைன், எமது பகாரிகடககட்ள 
ஜெனீவாவில் ெஙகுெறறும் அடனத்துைக சமூக 
பிரதிநிதிகள் கருத்தில் எடுககும் நிடைடயயும் 
மாணவர் சமூகம் உருவககபவண்டும். 
பொர் நிட்றவடைநததாக சிறீைஙகா அரசு 
ஜதரிவித்து 10 ஆண்டுகள் அண்மித்துள்்ள 
நிடையிலும் ,  சி றீைங க ா  அரசு ககு 
அடனத்துைக சமூகத்தால் வழஙகபெடும் 
காை அவகாசம் என்ெது தமிழ் மககளின் 
உரிடமகட்ளயும், அவர்களுககான நீதிடயயும் 
அடனத்துைக சமூகமும், பிரித்தானியாவும் 
நிராகரிபெதறகு இடணயானது என 
நாம் உரத்துக கூ்றபவண்டும்.  மககளும் 
மாணவ சமூகமும் ஒருஙகிடணவதன் மூைம் 
தான் ஒரு வலுவான சகதியாக எமது 
இனத்டத நாம் கடடியடமத்துகஜகாள்்ள  
முடியும். 

ெெனீவா கூட்டத்ெதா்டர ெதா்டர்பான மாணவர 
சமூகத்தின பிரக்டனம் காலத்தின ததமவ

ஆர்த்திதன்
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ஆயுத ப�ாராடைம் முடிவுககு வந்து �த்து 
ஆண்டு்ள் ்ைந்துவிடை நியலயிலும் �ாதிக்ப�டை 
எமது இனத்திறகு நீதி என்�து ்ானல் நீராகிவிடைது. 
ெர்வபதெ பின்னணியில் 2015ல் ஜெனீவாவின் மனித 
உரியம்ள் கூடைத் ஜதாைரில் இலஙய் ஜ்ாண்டு 
வரப�டை நியலமாறு்ால நீதியை தமிழ மக்ள் 
தங்ள் துையரநீககும் சிறு மருந்தா் நம்பினார்்ள். 
அயதயும் தமிழ பிரதிநிதி்ளின் ஆதரவுைனான 
்ாலநீடிபபு என்றேவய்யில் இழுத்தடிபபு ஜெய்வது 
நியலமாறு்ால நீதியையும் தமிழ மக்ள் ஏமாறறு ொதனமா் 
எண்ணிவிை தூண்டுகின்றேது.  

ஜெனீவாவின் 40 வது கூடைத்ஜதாைரில் இலஙய் அரசிறகு மீண்டும்  
ஓர் ்ாலஅவ்ாெம் ஜ்ாடுப�தா? இல்யலைா? என்�து குறித்து 
தமிழ தயலயம்ளியைபை முரண்�ாடு்ள் நிலவுகிறேது. இது குறித்த 
விவாதங்ளும் ஜதாைர்வதா்பவ அறிகின்பறோம். எமக்ான நீதி 
குறித்து ஜதளிவும் ப�ாதிை புரிதலும் இல்லாமல் இந்த விைைம் விவாத 
ஜ�ாருளா் மாறியுள்ளயம ஜ�ரும் துைரமாகும். இது �ாதிக்ப�டை 
மக்ள் மத்தியில் மி்பஜ�ரும் அதிர்வயல்யள ஏற�டுத்தியுள்ளது.

தமிழ மக்ள் �ல்பவறு பிரச்ெயன்ளுககு  எதிரா் ப�ாராடைங்யள 
ஜதாைர்ந்து முன்ஜனடுககும்ப�ாது மீண்டும் ஓர் ்ால அவ்ாெம் அளிப�து 
குறித்து தமிழ தயலயம்ள் சிந்திப�து அறேவழியிலான ப�ாராடைங்யள 
முன்ஜனடுககும் எமது மக்ளுககு ஜெய்யும் வரலாறறு துபரா்மாகும்.  
எமது அரசிைல் பிரதிநிதி்ள், தமிழர்்ளின் பிரதிநிதி்ளாய் தமிழ 
மக்ளின் எதிர்�ார்பபுக்யள ெர்வபதெ அரஙகில் ஜவளிப�டுத்தும் 
பிரதிநிதி்ளாய் இருக் பவண்டும் என்�பத ைாழப�ா்ண �ல்்யலக 
்ழ் மா்ணவர் ஒன்றிை தயலவர் என்றே முயறேயிலும் நீதிக்ா் வீதி்ளில் 
்ண்ணீருைன் ப�ாராடைங்யள முன்ஜனடுத்து வரும் தாய்மார்்ளின் 
ொர்பிலும் தமிழ அரசிைல் தயலயம்பள  �ாதிக்ப�டை எமது 
மக்ளின் �க்ம் நின்று முடிவுஜவடுங்ள் என்று ப்டடுகஜ்ாள்கிபறேன்.

ஐ.நா கூடைத்ஜதாைர் ஆரம்�மாகியுள்ள இந்த 
்ால்டைத்தில் தமிழ மக்ளின் வாழகய்யின் 
பின்னணியை ஆராய்ந்து �ார்க் பவண்டிை 
பதயவ உள்ளது. தமிழ மக்ளின் ப�ாராடைம் 
எதற்ா் ஆரம்பிக்ப�டைது என்�து ஜதாைர்பில் 
்வனத்தில்ஜ்ாள்ள பவண்டும். தமிழ பதசிைம் 
ப்ள்விககுறிைாக்ப�டை பின்னணியில்தான் 
ஆயுதபப�ாராடைம் ஆரம்பிக்ப�டைது என்�யத 
ைாரும் மறேந்துவிைமுடிைாது. 2009 ஆம் ஆண்டு  
ப�ார் ஜமௌனிக்ப�டை பின்னர் தமிழ பதசிை அரசிைலில் த.பத. 
கூடையமபபு முககிை �ஙய் வகிக் ஆரம்பித்தது. இன்று தமிழர்்ளின் 
எதிர்்ாலம் ப்ள்விககுறிைாகியுள்ளது. எனபவ தமிழர்்ளுயைை 
எதிர்�ார்பய� கூடையமபபினர் முழுயமைா் விளஙகிக ஜ்ாண்டு 
அதறப்றறே வய்யில் ஜெைற�ைபவண்டும். 

ஐ.நா கூடைத்ஜதாைரில் இலஙய்யின் ஒபபுதலுைன் நியறேபவறறேப�டை 
தீர்மானங்யள  இலஙய் அரசு முழுயமைா் நயைமுயறேப�டுத்தவில்யல.  
இதனால் �ாதிக்ப�டை மக்ள் அரசின்மீது நம்பிகய் இழந்து 
விடைார்்ள். துன்�த்தில் அடி�டை மக்ளின் அபிலாயெ்யள 
மீண்ஜைடுக் பவண்டிை பதயவ கூடையமபபினருககு உள்ளது. 
ஆனால் அண்யமக ்ாலங்ளில் த.பத.கூ ஜெைற�ாடு்ள் பவதயன 
அளிக்ககூடிைதா் உள்ளது. ஆளும் தரபய� �ாது்ாக்ாமல் 
பவதயனயில்வாடும் தமிழ மக்ளுககு நீதியை ஜ�றறுக ஜ்ாடுப�தில் 
்வனம் ஜெலுத்த முன்வரபவண்டும். அயதவிடுத்து அரசிைலில் தமது 
இருபபுக்யள தக்யவப�தற்ான ஜெைற�ாடயை தைவு ஜெய்து 
நிறுத்திக ஜ்ாள்ள பவண்டும். �ாதிக்ப�டை தமிழ மக்ளுக்ா்  
இதை சுத்தியுைன் கூடையமபபினர் தமிழ மக்ளுககு நீதியை ஜ�றறுக 
ஜ்ாடுப�தில் ்வனம் ஜெலுத்த  பவண்டும். அைககு முயறேககு 
உள்ளாகும் மக்ளுக்ா் குரல் ஜ்ாடுப�துைன்  இராெதந்திர 
ரீதிைா் கூடையமபபு ஐ.நாவில் முழுப�லத்துைன் குரல் எழுப� 
பவண்டும். இதுபவ இஙகுள்ள மக்ளின் நியலப�ாைாகும். 

ஜெனீவா மனித உரியம்ள் ப�ரயவக கூடைத் 
ஜதாைர் ஆரம்�மாகியுள்ள நியலயில் திருவிழாக்ால 
ஆர்ப�ரிபபுப ப�ான்று இம்முயறேயும் ்ால அவ்ாெம் 
வழஙகுவதா? இல்யலைா? என்று ஒருதரபபினரும், 
ஐ.நா �ாது்ாபபுச்ெய�யிைம் இலஙய் விவ்ாரத்யதப 
�ாரப�டுத்தி ெர்வபதெ விொரய்ணப ஜ�ாறிமுயறே 
ஒன்றியன ஏற�டுத்த பவண்டும் என்று மறுதரபபினரும் 
ஜெனீவா பநாககி �யைஜைடுத்துள்ளனர்.

இலஙய்யில் தமிழ மக்ளிறகு எதிரா் இைம்ஜ�றறேது ்டையமக்ப�டை 
இன அழிபபுதான் என்�யத ஏறறுகஜ்ாள்கின்றே தரபபுக்ள் ஒரு 
ப�ாதும் உள்ள் ்லபபு விொரய்ணப ஜ�ாறிமுயறேயியன ஏறறுக 
ஜ்ாள்ளமாடைார்்ள். இலஙய் அரசுககு ஜதாைர்ச்சிைா் ்ாலஅவ்ாெம் 
வழங்ப�டையம ஜவறுமபன ்ண்துயைபபு நாை்மா்பவ பநாக் 
பவண்டியுள்ளது. உலகில் இனப�டுஜ்ாயலக குறறேவாளி்ள் 
ெர்வபதெ விொரய்ணப ஜ�ாறிமுயறே்ளிறகு ஊைா் தண்டிக்ப�ை 
வரலாறறு ொன்று்யள ஆதாரம் ்ாடடி இலஙய்யில் தமிழ 
மக்ளிறகு எதிரா் இைம்ஜ�றறே இனப�டுஜ்ாயலககு ெர்வபதெ 
விொரய்ண பதயவ என்�யத வலியுறுத்த பவண்டும். இலஙய் 
அரொங்த்திைம் நாம் இனப�டுஜ்ாயலக்ான நீதியியன எதிர்�ார்ப�து 
என்�து ்ொபபுக்யைக்ாரனிைம் ஆடு நீதியை எதிர்�ார்ப�தறகு 
ஒப�ானது. ஆ்பவ ஜெனீவாவில் ்ால அவ்ாெம் வழஙகுவதறகு 
ஆதரவளிப�யத விடுத்து இலஙய் விவ்ாரத்யத ஐ.நா �ாது்ாபபு 
ெய�ககு ய்மாறறுவதன் மூலமா் ெர்வபதெ விொரய்ண ஒன்றிறகு 
அழுத்தம் ஜ்ாடுக் த.பத.கூ முன்வரபவண்டும்.

இலஙமக விவகாரத்மத ஐ.நா ்பாதுகாப்பு சம்பக்கு ெகாண்டு 
ெசல்வதற்கு  கூட்டமமப்பு அழுத்தம் ெகாடுக்க தவண்டும் 

யாழ் பல்கலைககழக மாணேர் ஒன்றிய
செயைாளர் எஸ்.பி.எஸ்.பபிைராஜ்

யாழ்.பல்கலைககழக மாணேர் 
ஒன்றிய தலைேர் ந.திோகரன்

தமிழ் மக்களின எண்ணஙகமளெவளிப்்படுத்தும் 
பிரதிநிதிகளாய் த.தத.கூ இருக்கதவண்டும்

தமிழ பதசிை கூடையமபபு இனியும் அரசுககு 
்ால அவ்ாெம் ஜ்ாடுப�யத நிறுத்த பவண்டும். 
எமது நியலயை எமது ்ண்ணீயர எமது 
ப�ாராடைங்யள எமது துைரங்யள அவர்்ளின்  
மனதில் யவத்திருந்தால் இலஙய்ககு மீண்டும் 
்ால அவ்ாெம் ஜ்ாடுக் விைமாடைார்்ள். 
எம்பமாடு கூை நின்று மக்ளுக்ா் குரல் 
ஜ்ாடுக் பவண்டும் என நாம் விரும்புகிபறோம். 

இலஙய்ககு ்ால அவ்ாெம் ஜ்ாடுத்தால் 
அடுத்து ைார் ஆடசிககு வருவார்்ள்  என 
ஜதரிைாது. எமது விைைத்தில் எவவாறோன அணுகு 
முயறே்யள ்யைபபிடிப�ார்்ள் என்று ஜதரிைாது. ஜெனீவா அரஙகில் 
எமககு கியைத்த ெந்தர்ப�த்யத தமிழ பதசிைக கூடையமப�ானது  உரிை 
முயறேயில் �ைன்�டுத்தி எமககு நீதியை ஜ�றறுத்தர முன்வர பவண்டும்.  
எமது உறேவு்ளுககு நீதி கியைககும்வயர நாம் முன்ஜனடுககும் 
ப�ாராடைங்ளிலிருந்து ஒரு ப�ாதும் பின்வாங்பப�ாவதில்யல. 
எமககு அநீதி இயழத்தவர்்ள் ெடைத்தின் முன் நிறுத்தப�டடு 
தண்டிக்ப�ை பவண்டும். அபப�ாதுதான் எமது ெந்ததியினர் இந்த 
மண்ணில் �ாது்ாப�ா் வாழமுடியும்.  குறறேம் ஜெய்தவர்்யள 
�ாது்ாப�தற்ான பவயல்யள நிறுத்தி அதற்ான ஆரம்�த்யத 
ஐ.நா வில் த.பத.கூடையமபபு ஜெய்ை பவண்டும்.

கூட்டமமப்பு இனியும் அரசுக்கு கால 
அவகாசம் ெகாடுப்்பமத நிறுத்ததவண்டும்.
ேடககு கிழககு ேலிந்து காணாமல் ஆககபபடவடாரின் உறவுகளின் 

அமபாலற மாேடட இலணபபாளர் செல்ேராணி

நீதிக்காக ஏஙகும் எமது மக்களின ்பக்கம் 
தமிழ் ததசியக் கூட்டமமப்பு நிற்க தவண்டும்.

தமிழர் மரபுரிலம வபரலேயின் இலணத்தலைேர்  
அருடதந்லத சின்்னத்துலரலிவயா ஆமஸ்வராங் 

ெஐனீவாவில் கால அவகாசமா? தமிழ் ததசியக் 
கூட்டமமப்பிற்கு எதிராக சிவில் சமூகம் கருத்து
தறப�ாது ஐ.நா.ெய�யின் மனித உரியம ஆய்ணைத்தின் 40வது கூடைத் ஜதாைர் ஜஐனீவாவில் நயைஜ�றறுவருகிறேது. 2015 இல் 

தமிழர்்ளால் நிரா்ரிக்ப�டை நியலயில் இலஙய்யின் ஒபபுதலுைன் ஜ்ாண்டுவரப�டடு குயறேந்த�டெ தீர்மானத்யதககூை இலஙய் 
நயைமுயறேப�டுத்தாது தமிழ பதசிைக கூடையமபபின் ஆதரவுைன் ஜஐனீவாவில் ்ால அவ்ாெத்யத ஜ�றுவதிலும் தமிழர் பிரபதெங்ளில் 
்டையமபபு ரீதிைான இன அழிபய� பமறஜ்ாள்வதிலும் ்வனம் ஜெலுத்தி வந்ததது. தறப�ாது இலஙய்ககு மீண்டும் ்ாலஅவ்ாெம் 
வழஙகுவது உறுதிைாகியுள்ள நியலயில்,  இவவிைைம் குறித்து வைககு கிழககு  �ல்்யலக்ழ் மா்ணவர்்ளும், சிவில் அயமபபுக்ளின் 
பிரதிநிதி்ளும் தமது ்ருத்துக்யள இலககிறகு வழஙகியுள்ளனர்.



தாயகககளம் 603.03.2019

தமிழ பதசிை கூடையமபபு இலஙய் அரயெபை 
தீர்மானிககும் ெகதிைா் இன்று விளஙகுகிறேது. 
கூடையமபபிைம் அரசிைல் இராெதந்திர நியல்ளில் 
அதி்ாரங்ள் குவிந்துள்ள ப�ாதிலும் அந்த 
அதி்ாரங்யள அவர்்ள் �ாதிக்ப�டை எமது 
மக்ளிறகு நீதியை ஜ�றறுகஜ்ாள்வதற்ா் 
�ைன்�டுத்துவதில் அக்யறே ஜ்ாள்ளவில்யல 
என்�பத பவதயனககுரிை விைைமாகும். 

அன்யம க ் ா ல ம ா ்  கூ ட ையம ப பின் 
நைவடிகய்்ள் ஜதாைர்பில் மக்ளின் மனங்ள்  
ெலித்துப ப�ாய்விடைது. தமிழ மக்ளின் 
தீர்வுக்ா் இவர்்ள்  �ல்பவறு நைவடிகய்்யள பமறஜ்ாண்டிருக் 
முடியும். ஆனால் எயதயும் முழுயமைா் நியறேபவறறுவதில் அக்யறே 
ஜெலுத்தவில்யல என்�து ைதார்த்தமான உண்யமைாகும்.

ஜ�ரும்�ாண்யம இனத்தின் அரசிைல் தயலயம்ள் இலஙய் 
மீது முன்யவக்ப�டும் அயனத்து குறறேச் ொடடு்ளிலிருந்தும் 
தம்யம �ாது்ாத்துக ஜ்ாள்வதற்ா் அரசிைல் முரண்�ாடு்யள 
மறேந்து ஜஐனீவாவில் ஒன்றிய்ணந்து நிறகிறோர்்ள். ஆனால் எமது 
தயலயம்ளின் ஜெைற�ாடு்ள் இதறகு பநர் எதிரா்பவ உள்ளது. 
எமது பிரதிநிதி்ள் தமது �தவி்யள தக் யவப�தற்ா் கியைத்த 
வாய்பபுக்யள �ைன்�டுத்தாமல் அரசின் பின்னால் இருககிறோர்்ள். 
சிங்ள அரசிைல் தயலயம்ளுககு குரல்ஜ்ாடுப�தறகு உலகிபல 
எத்தயனபைா ெகதி்ள் உள்ளது. ஆனால் எமது மக்ளுக்ா் 
குரல்ஜ்ாடுப�தறகு ைாரும் அறறே நியலயம இன்று ஏற�டடுள்ளது. 
எனபவ எமக்ா் குரல் ஜ்ாடுங்ள். ஐககிை நாடு்ள் ெய�யின் 
தறப�ாது ஆரம்பித்துள்ள 40 ஆவது அமர்வு மி் முககிைமானது. இதில் 
இலஙய் அரசுககு பமலும் ்ால அவ்ாெம் ஜ்ாடுககும் நியலப�ாடயை 
தமிழ பதசிைக கூடையமபபு எடுககுமா் இருந்தால் இனி அவர்்ள் 
பமல் எந்த நம்பிகய்யும் தமிழ மக்ள் யவக்பப�ாவதில்யல 
என்�யத இவர்்ள் வரலாறறில் உ்ணர்வார்்ள்.

ஐககிைநாடு்ள் மனித உரியம்ள் 
கூடைத்ஜதாைரில் இலஙய் அரசு தமககு 
இரு வருை்ால அவ்ாெம் ப்ாரியிருந்தார்்ள். 
ஆன ால்  ஜ ் ா டு த் த  வ ா ககுறுதியை 
நியறேபவறறேவில்யல .  தமிழ  மக்ள் 
பிரதிநிதி்ளான தமிழ பதசிை கூடையமபபு,  
இம்முயறே மீண்டும் ஒருமுயறே்ால அவ்ாெம் 
இலஙய்ககு வழங்க கூைாது என 
வலியுருத்த பவண்டும். அயதத்தான் மக்ள் 
ப�ாராடைங்ளின் மூலம் வலியுறுத்துகிறோர்்ள். 

்ாலஅவ்ாெம் வழங்ப�டைால் �ாதிக்ப�டை தமிழ மக்ளிைம் 
உள்ள ொடசிைங்ள் அயனத்தும் அழிந்து ப�ாய்விடும் அதனால் 
நீதிகியைக்ாமல் ப�ாய்விடும் என்�யத குறிபபிைபவண்டும். 
தமிழ மக்ளுககு இயழக்ப�டை இனப�டுஜ்ாயலககும் ப�ார் 
குறறேங்யள நீதி ப்டகும் வய்யில்  இலஙய்யை ெர்வபதெ 
குறறேவிைல் நீதிமன்றில் �ாரப�டுத்த கூடையமபபு ப்ார பவண்டும். 
ஐ.நாடு்ள், மனிதஉரியம்யள ்ண்்ாணிக் விபெை பிரதிநிதி்யள 
இலஙய்ககு நிைமிக் பவண்டும். மனித உரியம்ள் ெய�ைால் 
வரும் பிரதிநிதி்ள் அறிகய் ெமர்பபிப�ார்்ள்.  அவர்்ளிைம், 
்ா்ணாமல் ப�ானவர்்ள் �றறிை வி�ரங்யள அறிகய்யிை ப்ார 
பவண்டும்.  அயனத்துககும் பமலா் தமிழ மக்ள் இவர்்யள 
நம்பி வாக்ளித்தார்்ள் என்�யத விளஙகி நம்பிகய் துபரா்ம் 
ஜெய்ைாமல் மக்ளுககு நீதிப்டடு குரல் ஜ்ாடுக்பவண்டும்.

எமது மக்ளின் உரியம்ளுக்ா் நாம் 
அயனவரும் ஜ�ாறுபபுைன் ஜெைற�ை பவண்டிை 
்ாலமிது. மி் முககிைமா் தமிழ மக்ளால் 
�ாராளுமன்றேத்திறகு அனுபபியவக்ப�டடு 
இன்று உல்ஜமஙகும் உலாவரும் த.பத.
கூடையமபபினரது �ாரிைஜ�ாறுப�ாகும். தற்ால 
அரசிைல் சுழறசியில் மக்ளின் பிரச்ெயன்யள 
தீர்ப�தறகு �ல ெந்தர்ப�ங்ள் கியைத்தும் 
அதயன கூடையமபபினர் தவறேவிடடுள்ளார்்ள். 
எனபவதான் மக்பள தம் உரியம்யள 
ஜ�றுவதறகு அறேவழிபப�ாராடைங்யள ஆரம்பித்தார்்ள். இன்று 
மக்ள் முன்ஜனடுககும் ப�ாராடைங்ளில் அரசிைல் ்டசி்ள் 
மு்த்யதக ்ாடடி தம்யம நிைாைப�டுத்திகஜ்ாள்கின்றோர்்ள். 

த.பத.கூடையமபப�! ்ாலம் எமக்ான நீதிககு மீண்டும் 
ஒரு ெந்தர்ப�த்யத ஏற�டுத்தி தந்துள்ளது. அயத ெரிைா் 
எம் மக்ளுைன் பெர்ந்து நின்று ெர்வபதெ விொரய்ணயை 
வலியுறுத்துங்ள்.  என்ன ஜெய்வது என்று ஜதரிைாமல் வீதி்ளில் 
இறேஙகி ப�ாராடும் மக்ளுககு ஐ.நாெய� தனது நீதியை 
வழங்டடும். ப�ச்சுவார்த்யத நைத்துவதாலும். தீர்மானங்ள் 
நியறேபவறறுவதாலும். அபிவிருத்தி பமறஜ்ாள்வதாலும் ்ா்ணாமல் 
ஆக்ப�டை எம் உறேவு்ளுககு நீதி கியைத்துவிைபப�ாவதில்யல. 

அரசிைல்வாதி்ள் தங்ள் சுைநல சிந்தயன்யள புறேந்தள்ளி 
ஜ்ாள்ய்யின் கீழ ஒன்று�டடு ஒறறுயமயுைனும் உறுதியுைனும் 
ஐ.நா.மனித உரியம தளத்திபல �ைணியுங்ள். மீண்டும் மீண்டும் 
்ாலம் எமக்ான ெந்தர்ப�த்யத தராது. கியைத்த ெந்தர்ப�த்யத 
மக்ளுக்ா் �ைன்டுத்தி நீதியியன நியலநாடடுங்ள்.  அரசுைன் 
பெர்ந்து உங்ள் நலன்்ளுக்ா் உங்யள நம்பி வாக்ளித்த  
மக்யள ய்விடடுவிைாதீர்்ள். யுத்தம் முடிந்து 10 வருைங்ள் 
முடிவயைந்தும் எமது மக்ளின் ப்ாரிகய்்ள் நியறேபவறறேப�ைவில்யல. 
2017 இல் நீங்ள் வழஙகிை ்ால அவ்ாெம் தமிழ பிரபதெங்ளில் 
்டையமபபு ரீதிைான இனஅழிபய� பமறஜ்ாள்வதற்ான ஒரு 
ஊக் மருந்தா்பவ அரசிறகு �ைன்�டடுள்ளது என்�யத 
மறேந்துவிைாதீர்்ள். எமது மக்ளின் ்ண்ணீர் ்ாைவில்யல. 
அவர்்ளின் ஏக்ங்யள உ்ணர்ந்து மக்ளுக்ா் ஐ.நாவில் 
இதைசுத்தியுைன் உங்ள் குரல்்ள் ஒலிக்பவண்டும். இதுபவ 
எமது மக்ளின் எதிர்�ார்பபு.

தமிழ்த் தமலமமகதள 
எமது மக்களுக்காக குரல் ெகாடுஙகள்.

மனிதஉரிலமகள் செயறபாடடாளர் 
திருமதி ேந்த்னா வபால்அருள்

இலஙய்யில் யுத்த்ாலத்தில் இைம் ஜ�றறே மனித 
உரியம மீறேல்்ள் ஜதாைர்�ான விொரய்ண்ள் 
எவவாறு நயைஜ�றே பவண்டும் என �லராலும் 
வலியுறுத்தப�டடு வருகின்றேது. 

்ைந்த 2015ஆம் ஆண்டு ஜெனீவா  30-1 ஒன்று 
தீர்மானத்தின் பிர்ாரம்  உள்ள் ்லபபு விொரய்ண 
ஜ�ாறிமுயறேயை வலியுறுத்தி  இரண்டு வருை்ால 
அவ்ாெம் வழங்ப�டைது. அரசு இந்த தீர்மானத்யத 
நயைமுயறேப�டுத்தாத சூழநியலயிபலபை மீண்டும் 
2017 கூடைத்ஜதாைரில்  34-1 ஒன்று தீர்மானத்தின் 
பிர்ாரம் இலஙய் அரசுககு தமிழ தயலயம்ளின் ஆதரவுைன் 
மீண்டும் இரண்டு வருை்ால அவ்ாெங்ள் வழங்ப�டைது.  இந்த 
்ால அவ்ாெமும் இந்த மார்ச்  24 ஆம் தி்தியுைன் முடிவயைகின்றேது. 
ஐ.நா.மன்றேத்தினால் நியறேபவறறேப�டை தீர்மானத்யத முழுயமைா் 
நயைமுயறேப�டுத்துபவாம் என்று இலஙய் அரசு  ஜஐனீவாவில் 
வாககுறுதி அளித்திருந்தது. ஆனால் தீர்மானத்தின்�டி உள்ள் 
்லபபு விொரய்ணக்ான எந்தவித முன்பனற�ாடு்ளும்  இதுவயர 
பமறஜ்ாள்ளப�ைவில்யல. யுத்த விொரய்ண மறறும் அரசிைல் தீர்வு 
விைைங்ளில்  த.பத.கூடையமபபின் �ங்ளிபபியன தமிழ மக்ள் 
அதி்ளவில் எதிர்�ார்ககின்றேனர்.    

தமது அபிலாயெ்யள நியறேபவறறுவார்்ள்  என்றே நம்பிகய்யிபலபை 
கூடையமபபிறகு தமிழ மக்ள்  வாக்ளித்துள்ளனர். எனபவ த.பத.கூ 
இது ஜதாைர்பில் அதி் ்வனம் ஜெலுத்தபவண்டும்.  மீண்டும் ஒரு்ால 
அவ்ாெம் வழஙகுதல் என்�து தமிழ மக்ளுககு எதிரான ஒரு 
ஜெைற�ாைா்பவ �ாதிக்ப�டை மக்ளாலும் சிவில் அயமபபுக்ளாலும் 
்ருதப�டுகின்றேது. ெர்வபதெ விொரய்ண ஜதாைர்பில் இலஙய் 
அரசுககும்  ஏயனை உல் நாடு்ளுககும் அழுத்தம் ஜ்ாடுப�தில் 
த.பத.கூ அதி்ளவு கூடுதலான ்வனம் ஜெலுத்த பவண்டும்  என்�பத 
எமது பவண்டுப்ாளாகும்.

சரவததச விசாரமணமய வலியுறுத்தி உலகநாடுகளுக்கு 
தமிழ் ததசிய கூட்டமமப்பு அழுத்தம் ெகாடுக்க தவண்டும் 
கிழககு பல்கலைககழக கலைகைாொரபீட மாணேர் 
ஒன்றிய செயைாளர் இராஜரடணம கிருபாகரன் தமிழ் மககள் கூடடணியின் ெடட விேகாரங்களின் உப செயைாளரும 

ெடடத்தரணியுமா்ன திருமதி ரூபா தமபித்துலர சுவரந்திரன்

மனித உரிமமகமள கண்காணிக்க விதச்ட 
பிரதிநிதிகமள இலஙமகக்கு நியமிக்க தவண்டும்   
என ஐ.நாவி்டம் கூட்டமமப்பு தகாரதவண்டும். 

கூட்டமமப்்பானது கிம்டத்த 
சநதரப்்பத்மத ்பயன்படுத்திக்ெகாள்ள தவண்டும்.
உைகத் தமிழ் மாணேர் ஒன்றிய கிளிசநாச்சி மாேடட 

இலணபபாளர். வேலுபபிள்லள மாதேவமஜர்
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ஒரு பதசிய இன விடுதடைப பொராடைம் 
ெயஙகரவாதத்திறகு எதிரான யுத்தம் 
என்்ற பொர்டவயில் சர்வபதசத்டதப 
பிடழயாக வழிநைத்தி ஜமௌனிககச் 
ஜசயயபெடைது. அபபொது சர்வபதச 
சமூகமும் இைஙடக அரசின் ஜசயடை 
ஜவகுவ ா க ப  ெ ா ர ாடடியிரு ந தது . 
ம கி ந த ர ா ெ ெ க ச  வ ல் ை ா தி க க 
நாடுகளுககு வழஙகிய உத்தரவாதத்டத 
நடைமுட்றபெடுத்தாடமயால் இைஙடக 
அரசின்மீது அவர்கள் அதிருபதியடைநதனர். 
இதன் விட்ளவாக மகிநத அரசு யுத்த 
சூழலில் கடைபபிடிகக பவண்டிய மனித 
உரிடமகள், யுத்த விதிமுட்றகள், மனிதபநயப 
ெண்புகள் ஆகியவறட்ற மீறியுள்்ளதாக 
குற்றம் சுமத்தி ஐநா மனித உரிடமகள் 
ஆடணயகத்தின் பநரடிப ொர்டவயின்கீழ் 
இைஙடக அரடசக ஜகாண்டுவநதன.

யுத்தத்தின் இறுதிப ெகுதியில் சாடசிக்ளற்ற 
யுத்தத்டத நைத்த விரும்பியிருநத மகிநத 
அரசு ஐ.நாவின் மனிதாபிமான உதவிகள் 
யுத்தப பிரபதசத்தில் சிககியிருநத மககட்ள 
ஜசன்்றடையாத வண்ணம் தடுத்திருநதது. 
ஊைகவியைா்ளர்கள் யாடரயும் யுத்தப 
பிரபதசத்திறகுச் ஜசன்று ஜசயதி பசகரிகக 
அனுமதிககவில்டை. ஆனால் இன்ட்றய 
நவீன ஜதாழில்நுடெ வ்ளர்ச்சியின் ெயனாக 
ஜசயதிமதியினூைான ெைஙகள் சாடசிக்ளாக 
மாறிவிடைன.

சர்வபதச சமூகத்துைனான இைஙடக 
அரசின் உ்றபவ தமிழர்களுககான நீதிடய 
தீர்மானிககும் சகதியாக மாறியுள்்ளது. 

இநதப பின்னணியிபைபய இன்ட்றய 
ஜெனிவா அமர்வுகட்ள உறறுபநாகக 
பவண்டியுள்்ளது. இதில் தமிழ் மககட்ளப 
பிரதிநிதித்துவப ெடுத்தும் தமிழ்த் பதசியக 
கூடைடமபபு மககள் வழஙகிய ஆடணடய 
முட்றயாகப ெயன்ெடுத்தி சர்வபதச 

சமூகத்தினூைாக இைஙடக 
அரடச வழிககுகஜகாண்டுவநது 
தமிழ் மககளுககு நீதிடய 
வ ழ ங குவ த ற கு ம்  த மி ழ் த் 
பதசிய இனத்தின் சுயநிர்ணய 
உ ரி ட ம ட ய  ம தி த் து 
அதறகான அஙகீகாரத்டதப 
ஜெறறுகஜகாடுபெதறகும் தனது 
ெஙகளிபடெச் ஜசவவபன 
ஜ ச யதுள்்ளத ா  என்ெடத 
ஆராயவபத இககடடுடரயின் 
பநாககமாகும்.

ஜசால்லில் ஜதாஙகபவண்ைாம் 
உள்்ளைககத்டதப ொருஙகள் 
என்று ஜசால்லும் கூடைடமபபின் 
புதிய முககியஸ்தராக மாறியுள்்ள 
சுமநதிரன் ஒன்ட்றத் ஜதளிவாகப 
புரிநதுஜகாள்்ள பவண்டும். 
யுத்தம் என்ெது இரண்டு நாடுகளுககு 
இடையில் அல்ைது அதறகும் பமறெடை 

ந ாடுகளுககு இடையில் நைபெது . 
ெயஙகரவாதத்திறகு எதிராக அரசினால் 
பமறஜகாள்்ளபெடுவது தாககுதல். அத்தடகய 
தாககுதல்கள் பொராடும் அடமபபுகளின் 
முகாம்கட்ள இனஙகண்டு அதடன அழித் 
ஜதாழிபெதாகவும், பொராளிகட்ள டகது 
ஜசயவதாகவும் அடமயும். இநதியா சமீெத்தில் 
பமறஜகாண்ை இராணுவ நைவடிகடகடய 
ெயஙகரவாதிகள் இைககுமீது நடைஜெற்ற 
தாககுதல் என்ப்ற குறிபபிடடுள்்ளது. இதன் 
மூைம் தான் யுத்தத்டத நைத்தவில்டை 
என்று ராெதநதிர ஜமாழியில் கூறியுள்்ளது.

உள்நாடடில் தனது சிஙக்ள ஜெௌத்த 
பமைாதிககத்டத நிடைநாடடுவதறகாகவும் 

அடனத்து  சிறுெ ான்டம 
பதசிய இனஙகளும் தனது 
ப ம ை ா தி க க த் தி ன் கீ ழ் 
இ ர ண் ை ா ந த ர ப 
பிரடசக்ளாகவும் வாழபவண்டும் 
என்ெடத  ப ந ா க கம ா க க 
ஜகாண்பை இைஙடக அரசு 
அவவபபொது இநநாடடின் 
சமெஙகாளிக்ளான தமிழ்த் 
ப த சி ய  இ ன த் தி ன் மீ து 
ஜதாைர்நதும் தாககுதல்கட்ள 
ந ை த் தி  வ ந து ள் ்ள து . 
இதடன எதிர்த்து  தமது 
சுயமரியாடதககாகவும், தனது 
அடையா்ளத்டதக காபொறறிக 
ஜகாள்வதறகாகவும் தமிழ்த் 
பதசிய இனம் தனது உரிடமகட்ள 
நிடைநாடடிகஜகாள்வதறகான 

பொராடைத்டதபய சிறிைஙகா அரசு 
ெயஙகரவாதம் என்று சித்திரித்திருநதது. 
அநத ெயஙகரவாதத்டதபய யுத்தப 
பிரகைனம் ஜசயது தனது ஜசாநத 
மககட்ளயும் அவர்க்ளது வாழ்வுரிடமடயயும் 
சீரழித்துள்்ளது. 

இன்று பிரதமர் ரணிலும் பிரிநதிருககும் 
நாடடை அரசியல் தீர்வின் மூைபம 
ஒ ன் றி ட ண க க  மு டி யு ம்  எ ன் று 
கூறியிருககின்்றார். அபெடிஜயன்்றால் 
தவறிடழத்தது யார்? என்ெது இஙகு 
ஜசால்ைாமபை வி்ளஙகும்.

யு த் த ம்  மு டி வ ட ை ந து  சு ம ா ர் 
ஏழுமாதஙகளின் பின்னர் வன்னியின் 
முல்டைத்தீவு மாவடைத்டதச் பசர்நத 
துணுககாய பிரபதசத்தில் அதாவது ஏ9 
வீதியின் பமறகுப பு்றமாக மீள்குடிபயற்றம் 
நடைஜெறறிருநதது. 2010ஆம் ஆண்டின் 
ஜொதுத்பதர்தல் முடிவடைநத டகயுைன் 
ஏடனய பிரபதசஙகளிலும் மீள்குடிபயற்ற 
நைவடிகடககள் ஆரம்ெமாகியிருநதன. 
இதடனயடுத்து மககளின் அபமாக 
ஆ த ர ட வ ப  ஜ ெ ற றி ரு ந த  த மி ழ் த் 
பதசியக கூடைடமபபினர் வன்னியின் 
மீள்குடிபயற்ற நைவடிகடகடய பநரில் 
ஜசன்று ொர்டவயிடைனர். இதன்பொது 
மககள் வழஙகிய வாககுமூைஙகட்ள அன்று 
பதசியபெடடியல் மூைம் நாைாளுமன்்ற 
உறுபபினராக நியமிககபெடடு அரசியலுககு 
அ றி மு க ம ா கி யி ரு ந த  சு ம ந தி ர ன் 
மககளிைமிருநது வநத கருத்துககட்ளப 
ெதிவு ஜசயதுஜகாண்ைார். இதடனபய 
ஒரு ஆவணமாகத் தயாரித்து அநத 
வருைம் யூன்மாதம் ெனாதிெதியிைம் 
ட க ய ளி க க ப ெ ட ை து .  அ ப பெ ா து 
ஜெனிவாவிறகும் அனுபெபெைவுள்்ளதாகவும் 
ஜதரிவிககபெடைது.

இநத பநரத்தில் ஜெனிவாவின் அழுத்தம் 
காரணமாக அரசு ஜமகஸ்வல் ெரணகம 
தடைடமயில் எல்எல்ஆர்சிடய நியமித்ததும் 
அதடனத் ஜதாைர்நத சம்ெவஙகளும் 
அடனவரும் அறிநதபத. இநத ஆவணத்தின் 
அடிபெடையிபைபய 2012ஆம் ஆண்டு 
ஐநாவிறகுச் ஜசன்று தமிழ்த் தரபபின் 
நியாயஙகட்ள எடுத்துச் ஜசால்லி வாதாைப 
பொவதாக தமிழ்த் பதசியக கூடைடமபபு 
கருத்து ஜவளியிடடிருநதது. பின்னர் அது 
ஜசல்ைவில்டை என்ெது பவறுவிையம். இது 
கூடைடமபபு ஜசயத முதைாவது தவறு.

எல்எல்ஆர்சியின் ெரிநதுடரகட்ள 
நடைமுட்றபெடுத்துவதறகு காைஅவகாசம் 
வழஙகிய ஐ.நா. 2015ஆம் ஆண்டு மார்ச் 
மாதம் இைஙடக அரசாஙகம் அதன் 
அறிகடகடய சமர்பபிகக பவண்டும் 
என்று கூறியது. இநநிடையில் 2015ஆம் 
ஆண்டு ஆடசி மாற்றம் ஏறெடைது. 
ஏறகனபவ இருநதடதவிைவும் இரண்டு 
நாைாளுமன்்ற ஆசனஙகள் தமிழ்த் 
பதசியக கூடைடமபபிறகுக கிடைத்தன. 
கைநதமுட்ற பதசியப ெடடியல் மூைம் 
நாைாளுமன்்றத்திறகுப பிரபவசித்த 

தமிழ்த் ததசியக் கூட்டமமப்பும் ெெனீவாவும்
கணிதன்

அணலமயில் பிரதமர் கிளிசநாச்சிககு விஜயம செயதவபாது 
கிளிசநாச்சி ஜமீன் என்று செல்ைமாக அலழககபபடும 
சிறிதரனிடம ஒரு கடடடத்திறகா்ன அடிககல் நாடடுேதறகா்ன 
கல்லை த்னது லககளால் சகாடுத்து தமிழ் மககளின் 
அல்னத்துப பிரச்சில்னகளுககும அபிைாலெகளுககும 
ெமாதிகடடும பணிலயக கச்சிதமாகச் செயதுவிடடு 
புன்சிரிபபுடன் அேரது வதாளில் தடடிகசகாடுத்தார்.
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ெெனீவா - சிறீலஙகா அரசும், தமிழ் இனமும்  
தமாதும் களம் என்பமத நாம் உணரதவண்டும்

வேல்ஸ் இல் இருந்து அருஷ்

03.03.2019

ஐககிய  ந ாடு கள்  சடெயின் 4 0 
ஆவது கூடைத்ஜதாைர் இநதவாரம் 
ஆரம்ெமாகியுள்்ள நிடையில் அதில் ெஙகுெறறி 
தமது நீதிககான பதைடைத் ஜதாைஙகியுள்்ளது 
தமிழினம். ஐ.நா முன்்றலில் சிறீைஙகா 
அரசு பமறஜகாண்ை பொர்ககுற்றஙகள் 
ஜ த ாை ர் ெ ான  புட க ப ெைங களின் 
காடசியும், ஐ.நா பநாககிய கவனயீர்பபுப 
பொராடைஙகட்ளயும் புைம்ஜெயர் தமிழ் 
உ்றவுகள் ஆரம்பித்துள்்ளன.

பொரினால் ொதிககபெடை தமிழ் 
ம க கள்  அடனத்துை க த்தின்  முன் 
தமது பகாரிகடககட்ள முன்டவத்து 
கிளிஜநாச்சியில் இநத வாரம் மிகபஜெரும் 
பெரணி ஒன்ட்ற பமறஜகாண்டிருநதனர். 
சிறீைஙகா அரசுககு ஆதரவாக ஜசயறெடும் 
தமிழ் கூலிபெடையினர் அதடன குழபெ 
முறெடைபொதும், மககள் எழுச்சியானது 
மிகபஜெரும் சகதியாக அஙகு மாறி வருவடத 
நாம் காணமுடிகின்்றது.

இநத நிடையில் தமிழ் மககளுககு 
ஆதரவாக தறபொதும் குரல் ஜகாடுககும் 
ஐ.நா மனித உரிடமகள் ஆடணககுழுவின் 
முன்னாள் தடைவர் நவநீதம்பிள்ட்ள 
அவர்கள் ஜதரிவித்துள்்ள கருத்து இஙகு 
முககியமானது. 

அதாவது ம்றபபொம் மன்னிபபொம் 
என ஜதன்ஆபிரிககா முன்னர் ஜதரிவித்த 
ொணியில் சிறீைஙகாவின் பிரதமர் ரணில் 
விககிரமசிஙக அண்டமயில் வைெகுதி 
ெயணத்தின் பொது கருத்து ஒன்ட்றத் 
ஜதரிவித்திருநதார். ஆனால் சிறீைஙகா 
உறுதியளித்த ஜொறுபபுககூ்றல் மறறும் 
நீதி ஜதாைர்ொன விையஙகட்ள அவர் 
ம்றநதுவிடைார் என ஜதரிவித்திருநதார்.

ரணில் விககிரமசிஙக ஜதன்னாபிரிககாவின் 
பொரின் பின்னரான நைவடிகடககட்ள 
பின்ெற்ற முறெடுகின்்றார் .  ஆனால் 
ஜதன்னாபிரிககாவில் இைம்ஜெற்ற 
சம்ெவஙகள் ஜதாைர்பில் விசாரடணகள் 
பமறஜகாள்்ளபெடைதுைன் இழபபீடுகளும் 
வழஙகபெடைன. ஆனால் அது கூை 
ஒரு முழுடமயானது அல்ை என அவர் 
ஜதரிவித்துள்்ளார்.

அ த ா வ து  சி றீ ை ங க ா  அ ர சு 
பமறஜகாண்ை பொர்ககுற்றஙகட்ளயும், 
இனபெடுஜகாடைடயயும் மன்னிபெதறபகா 

அல்ைது ம்றபெதறபகா 
நவநீதம்பிள்ட்ள கூை 
த ய ா ர ா க வி ல் டை 
என்ெது தான் அதன் 
ஜொருள். ஆனால் எமது 
தமிழ் அரசியல்வாதிகள் 
என்ன ஜசயகின்்றனர்?

ஒ ரு  பி ரி வி ன ர் 
சி றீைஙக ா  அரடச 
ம ன் னி த் து  அ த ன் 
மூைம் மககள் சிநதிய 
கு ரு தி யி ல்  த ம து 
அரசியல் வியாொரத்டத 
விஸ்தரித்துகஜகாள்்ள 
முறெடடு நிறகின்்றனர். 
மறு தரபபினர் அதறகும் ஒருெடி பமல் 
ஜசன்று ொதிககபெடை அபொவித் 
தமிழ்  மக கள்  த ாம ா க  முன்வநது 
நீதிககாக ஒருஙகிடணககபெடை மககள் 
பொராடைத்டத பமறஜகாண்ைபொது 
அதறகுள் புகுநது குழபெம் விட்ளவிககின்்றனர்.

ஏன் இநத நிடைடம? 

தமது அரசியல் அடித்த்ளத்டத ஆடைம் 
காணவிைாது ொதுகாபெதறகான அவர்களின் 
முயறசிபய இது. தியாகதீெம் திலீென் கூறிய 
மககள் புரடசி ஒன்று ஜமல்ை ஜமல்ை 
விரிவாககம் ஜெறறுவருவடதத்தான் கைநத 
வாரம் கிளிஜநாச்சியில் இைம்ஜெற்ற 
பொராடைம் எடுத்துககாடடுகின்்றது. 
அதாவது தமிழ் அரசியல்வாதிகளின் 
ஆதரவுகள் இன்றி தமிழ் மகக்ளால் 
ஒழுஙகடமககபெடை பொராடைம் அது. 
அதடனப ஜொறுத்துகஜகாள்்ள எமது 
அரசியல்வாதிக்ளால் முடியவில்டை.

இதனிடைபய புைம்ஜெயர் பதசத்தில் 
தமிழ் அடமபபுககள் என்ன நைவடிகடகடய 
பமறஜகாள்்ளபபொகின்்றனர் என்ெது 
குறித்து தமிழ் மககள் அதிக கவனம் 
ஜசலுத்த ஆரம்பித்துள்்ளனர். 

ஆனால் ஒரு காைத்தில் சிறீைஙகா 
அரசுககு மிகபஜெரும் சவாைாக வி்ளஙகிய 
புைம்ஜெயர் ஈழத்தமிழ் அடமபபுககள் 
தறபொது மிகவும் ெைவீனமான நிடையில் 
இருபெது சிறீைஙகா அரசுககு மிகவும் 
அனுகூைமான ஒரு சூழடை அஙகு 
ஏறெடுத்தியுள்்ளது.

அதுமடடுமல்ைாது, அவர்களுககு 
இடையில் ஏறெடடுள்்ள அதிகார 
மறறும் வியாொரப பொடடிகள் தமிழ் 

இனத்தின்  விடுதடைடய  ப மலும் 
பின்பநாககி நகர்த்தியுள்்ளது. பொரில் 
காணாமல்பொனவர்களின் ஜெறப்றார்கட்ள 
ஜெனீவாவுககு அடழத்துச் ஜசன்று 
அவர்களின் மூைம் கருத்துககட்ளக 
கூ்றடவபெது என்ெது சிறீைஙகா அரசுககு 
மிகுநத பின்னடைடவகஜகாடுககவல்ைது.

அதடனபபொை ஓயவுஜெற்ற நீதிெதிகள், 
வழககறிஞர்கள் மறறும்  ெல்துட்ற 
நிபுணர்கட்ள அஙகு அடழத்துச் ஜசல்வதன் 
மூைம் எமது கருத்துககளுககு அஙகு 
வலிடம பசர்ககமுடியும். ஆனால் ஒரு 
தரபபு அவவா்றான முயறசிகட்ள மிகுநத 
சிரமத்தின் மத்தியில் பமறஜகாள்ளும்பொது 
மறறுஜமாரு தரபபு அதறகு மட்றமுகமாக 
தடைகட்ள ஏறெடுத்துவதும், அனுசரடண 
வ ழ ங கு ெ வ ர் க ட ்ள  மி ர ட டு வ து ம் 
மிகுநத பவதடனடய தருவதாக தனது 
ஜெயடரககுறிபபிை விரும்ொத மனித 
உரிடம ஜசயறொடைா்ளர் ஒருவர் 
ஜதரிவித்துள்்ளார்.

ஒரு சிை தரபபினரின் இவவா்றான 
நைவடிகடக மூைம் தான் நாம் கைநத 
ெத்து வருைஙகட்ள இழநதிருநபதாம். 
ஆனால் அது தறபொதும் ஜதாைர்கின்்றது. 

ஆனால்  இவறட்றப  பு ்றம்தள்ளி 
எதி ர்வரும்  ஆண்டுகட்ள  எ ம ககு 
சாதகமாகப ெயன்ெடுத்திக ஜகாள்வதறகுரிய 
ஜசயறொடுகட்ள நாம் முன்ஜனடுகக 
பவண்டும். ஐககிய நாடுகள் சடெயின் 
உறுபபு நாடுகள் எமககு ஆதரவான ஒரு 
நிடைபொடடை எடுபெதறகு ஏதுவான 
ஜசயறொடு ஒன்ட்ற நாம் எவவாறு 
பமறஜகாள்்ள பவண்டும் என்ெது ஜதாைர்பில் 
சிநதிபெபத தறபொடதய நிடையில் எமககு 
அவசியமானது. 

ஜெனீவாவுககு  தனித்தனியாக ச் 
ஜசல்லும் தமிழ் அடமபபுககள் அஙகு 
ஒரு ஒன்றுகூைடை பமறஜகாண்டு தமககு 
என ஒரு ஜொதுவான பகாரிகடக மனுடவ 
உருவாககி அதன் மூைம் அடனத்துைக 
பிரதிநிதிகட்ள அணுகி எமது பகாரிகடககட்ள 
வலுபஜெ்றச் ஜசயயமுடியும்.

தமிழகத்தில் இருநது வரும் அறிஞர்கள் 
மறறும் அரசியல்வாதிகளும், உைகின் ெை 
ெகுதிகளில் இருநதும், ஈழத்தில் இருநதும் 
வரும் அறிஞர்களும் அரசியல்வாதிகளும் 
தமககுள் ஒரு கைநதுடரயாைடை 
ப ம ற ஜக ாண்டு  ஒ ருமி த் த  கு ரலில் 
பெசுவதன் மூைம் அடனத்துைகத்டத 
எமது பகாரிகடககட்ள பகடகடவகக 
முடியும் என தமிழ் மககள் நம்புகின்்றனர்.

உைகில் உள்்ள ெை நாடுகளில் அநத 
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நாடுகளின் உள்்ளக அரசியலில் ெஙகுெறறும் 
ெை தமிழ் பிரதிநிதிகள் உள்்ளனர் , 
அவர்கட்ள ஒருஙகிடணத்து ஜெனீவாவில் 
பெசடவகக முடியுமா என்ெது ஜதாைர்பில் 
நாம் சிநதிகக பவண்டும்.

எமது அடமபபுககள் ெை கவனயீர்பபுப 
பெ ா ர ாடைஙகட்ள பமறஜக ாண்டு 
வ ரு கி ன் ்ற ன ர் ,  ஆ ன ா ல்  அ ந த 
பொராடைஙகளின் மூைம் நாம் கூ்ற முறெடும் 
தகவல்கட்ள யாடரச் ஜசன்்றடைகின்்றன? 
ஜவளிநாடைவர்கட்ளயா? அல்ைது தமிழ் 
மககட்ளயா?

தமிழ்  ம க களுககு  த கவல் கட்ள 
ஜசால்வதன் மூைம் நாம் ஜெனீவாவில் 
எதடனச் சாதிகக முடியும்? சிறீைஙகாவில் 

இைம்ஜெற்ற இனபெடுஜகாடைகள் மறறும் 
பொர்ககுற்றஙகட்ள தமிழ் மககள் நன்கு 
அறிவார்கள். எனபவ நாம் பமறஜகாள்ளும் 
பொராடைஙகள் அடனத்துைக நாடுகளின் 
பிரதிநிதிகளின் கவனத்டத எமது ெககம் 
திருபெ பவண்டும்.

நாம் அழுத்தஙகட்ள ஜகாடுககாத 
வடரயிலும், அடனத்துைகம் சிறீைஙகா 
அரசின் கருத்துககட்ள பகடெதுைன், 
காை அவகாசமும் வழஙகபவ ஜசயயும். 
அடனத்துைக சமூகத்திைம் இருநது சிறீைஙகா 
மட்றககும் விையஙகட்ள நாம் புைம்ஜெயர் 
த்ளத்தின் மூைம் ஜவளிகஜகாண்டுவர முடியும். 
எரித்திரியா அரசு தான் பமறஜகாண்ை 
மனித உரிடம மீ்றல்கட்ள மட்றபெதறகாக 

ஐககிய நாடுகள் மனித உரிடம அடமபபு 
பிரதிநிதிகளின் ெயணத்டத தடுத்தபொது, 
ஐ .நா அதிகாரிகள் ஜெர்மனியிலும், 
சுவிஸ்ைாநதிலும் இருநத எரித்தரிய 
மககளின் புைம்ஜெயர் அடமபபுககளின் 
பிரதிநிதிகட்ளச் சநதித்து தமககு பதடவயான 
தகவல்கட்ளப ஜெறறுகஜகாண்ைனர். 
2014 ஆம் ஆண்டு இைம்ஜெற்ற இநத 
சநதிபபில் ஐ . ந ா  மனிதஉரிடமகள் 
அடமபபின் எரித்திரியாவுககான பிரதிநதி 
சீைா கீதருத் கைநதுஜகாண்டிருநதார்.  
அதாவது ஜெனீவாகக்ளம் என்ெது தமிழ்க 
குழுககளின் அரசியல் பொடடிககான 
க்ளமல்ை. சிறீைஙகா அரசும், தமிழ் 
இனமும் பமாதும் க்ளம் என்ெடத நாம் 
உணர்நதுஜகாள்்ள பவண்டும்.

8Ý‹ ªî£ì˜„C ð‚è‹  ெெனீவா - சிறீலஙகா அரசும், தமிழ் இனமும் தமாதும் களம் என்பமத நாம் உணரதவண்டும்

தமிழ்த்பதசிய மககள் முன்னணியின் 
ஜெண்கள் எழுச்சி மாநாடு இன்று காடை 
யாழ். வீரசிஙகம் மண்ைெத்தில் எழுச்சி 
ைன் நடைஜெறது.

மாநாடடில் வைகிழககின் அடனத்து 
மாவடைஙகளிலிருநதும் ெை நூறறுககணககான 
ஜெண்கள்  ெஙஜகடுத்திருநதார்கள். தமிழ் 
கைாச்சார ஊர்வைத்துைன் ஆரம்ெமான 

பெரணியானது தமிழ் ஆராயச்சி மாநாடடில் 
ெஙஜகடுத்தபொது  உயிர் நீத்த ஜொதுமககள் 
நிடனவு தூபியில் அஞசலி ஜசலுத்திய 
பின்னர் ஊர்வைம் வீரசிஙகம் மண்ைெத்டத 
ஜசன்்றடைநதது.  

நி க ழ்வில்  தமிழ்  ப தசிய  ம க கள் 
முன்னணியின் தடைவர்.கபெநதிரகுமார் 
ஜொன்னம்ெைம் ஜொதுச் ஜசயைா்ளர்    

கபெநதிரன் உெ தடைவர் சடைத்தரணி 
ம ணி வ ண் ண ன்  ம ற று ம்  ம த  
தடைவர்கள், மகளிர் அணிகள் கைநது 
சி்றபபித்தனர் .  மண்ைெம் நிட்றநத 
ஜெண்கள் ஜவள்்ளத்தில் மாநாடு மிதநதது. 
மார்ச் 8ம் திகதி சர்வபதச மகளிர் 
தினத்டத  டமயமாக டவத்பத மாநாடு  
இைம்ஜெற்றது. 

ஜ க ாடு க க ககூைாது  என்ெத ற க ா க , 
பமறகு நாடுக்ளால் ஜெரும்ளவுககு 
ஜமன்டமயாககபெடபை  ஜவளியிைபெடைன. 
அதடனக கூை நடைமுட்றபெடுத்துவதறகு 
அர ச ாங கம்  முன்வரவும்  இல்டை . 
அதடன நடைமுட்றபெடுத்துவதில் தமககு 
இருககககூடிய ெறறுறுதிடய ஜவளிபெடுத்தவும் 
இல்டை.

த மி ழ் த்  ப த சி ய க  கூடைடம ப பு 
ொராளுமன்்றத்தில் அதிக ஆசனஙகட்ளப 
ஜெற்ற பிரதான கடசியாக இருபெதால், 
இராெதநதிர வடைாரஙகளில் அதன் 
க ரு த்து க கள்  எ ப பெ ா து ம்  மு க கி ய 
கவனத்து ககுள்்ளாகின்்றது .  கை ந த 
வ ரு ை ங க ளி லு ம்  அ ர ச ா ங க த் டத ப 
ொதுகாபெதில் கூடைடமபபின் ெஙகளிபபு 
பிரதானமாகபவ இருநதுள்்ளது. உள்நாடடு 
அரசியலில் மடடுமன்றி ,  ஜெனீவா 
க்ளமுடனயில்கூை அரசாஙகத்டதப 
ொதுகாககும் வடகயிபைபய கூடைடமபபின் 
தடைடம ஜசயறெடுகின்்றது.

அபிவிருத்தி என்்ற ஜெயரில் தமிழ் மககளின் 
உரிடமககுரடையும், அவர்கள் எதிர்ொர்ககும் 
நீதிடயயும் மழுஙகடித்துவிைைாம் என்ெது 
அரசாஙகத்தின் உொயம். தமிழ் மககளின் 
பிரதிநிதிகள் என்்ற முட்றயில் அதறகு 
எதிராகச் ஜசயறெை பவண்டிய கூடைடமபபு, 
அதறகு ஆதரவாகச் ஜசயறெடுவது தமிழ் 
மககளுககு அதிர்ச்சியளிககின்்றது. அபிவிருத்தி 
என்்ற ஜெயரில் கூடைடமபபு எம்.பி.ககள் 
ஒவஜவாருவருககும் 40 பகாடி வடரயில் 
அரசாஙகத்தினால் ஒதுககபெடுகின்்றது. இநதப 
ெணத்டதக ஜகாண்டு சிை அபிவிருத்தித் 
திடைஙகட்ள ஜசயதால் அடுத்த பதர்தலில் 
தமது ஜவறறிவாயபடெ உறுதிபெடுத் 
திவிைைாம் என்்ற நம்பிகடகயுபனபய எம்.
பி.ககளும் ஜசயறெடுகின்்றார்கள்.

உள்நாடடில் தம்டமப ொதுகாபெதறகும், 
ஜ ெ னீ வ ா வி ல்  க ா ை  நீ டி ப டெ ப 
ஜெறறுகஜகாள்வதறகும் கூடைடமபபின் 
ஆதரவு பதடவ என்ெதால், இநத ொரிய 
நிதி  ஒதுக கீடு  கூடைடமபபினரின் 
வாயகட்ள அடைககச் ஜசயதுவிடும் 

என்ெது அரசாஙகத்தின் கணிபபு. இநதக 
கணிபபு ஜெரும்ளவுககுச் சரியாக உள்்ளது 
என்ெடதத்தான் நடைஜெறும் சம்ெவஙளும் 
உறுதிபெடுத்துகின்்றன. ஆனால், நிர்பெநதம் 
அல்ைது அழுத்தம் காரணமாக காை 
நீடிபடெ வழஙகககூைாது என மாடவ 
பசனாதிராொ ஜசால்லியிருபெதாகபவ 
ஜதரிகின்்றது.

சிறிதரன், சிவாஜிலிஙகம் பொன்்றவர்கள் 
என்தான் ஜசான்னாலும், அவர்களின் 
க ரு த் து க க ட ்ள  கூ ட ை ட ம ப பி ன் 
உத்திபயாகபூர்வ நிடைபொைாக இராெதநதிர 
வடைாரஙகள் கருதுவதில்டை. "காை 
அவகாசம் இனியும் வழஙகக கூைாது' 
என்ெதுதான் கூடைடமபபின் நிடைபொடு 
என்்றால் அதடன கூடைடமபபு எம்.
பி.கள் அடனவரும் டகஜயாபெமிடடு 
உத்திபயாகபூர்வமாக ஒரு மகெராக 
ஐ.நா. மனித உரிடமகள் பெரடவயின் 
ஆடணயா்ளருககும், உறுபபு நாடுகளுககும் 
அனுபபிடவகக பவண்டும்."

கால நீடிப்பு ்பற்றிய தமது நிமலப்்பாடம்ட உத்திதயாகபூரவமாக அறிவிக்குமாகூட்டமமப்பு?
தகள்வி எழுப்புகின்றது தமிழ் ததசிய அவதானிப்பு மமயம்

தமிழ்த் ததசிய மக்கள் முனனணியின மகளிர 
மாநாடடில் அமலக்டெலன திரண்்ட ெ்பண்கள்
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சுமநதிரன் இம்முட்ற பதர்நஜதடுககபெடை 
பிரதிநியாகச் ஜசன்்றார். 

நாைாளுமன்்றத் பதர்தல்கள் நைநது 
முடிநதவுைன் ஜெனிவா கூடைத்ஜதாைரும் 
ஆரம்ெமானது. அபஜொழுது அவசர 
அவசரமாக ஜவளியு்றவு அடமச்சராகப 
ஜ ெ ா று ப பெ ற று க  ஜ க ா ண் ை 
மஙக்ளசமரவீரவுைன் சுமநதிரனும் 
ஜெனிவா ஜசன்றிருநதார். இைஙடக அரசின் 
ஜசயறொடுக்ளால் அதிருபதியுறறிருநத 
அன்ட்றய ஐ.நா .  மனித உரிடமகள் 
ஆடணயா்ளர் ஜசயத் ராட அல்்ஹூடசன் 
அவர்க்ளது அறிகடக காரசாமாக இருநதது. 
அஜமரிககாவின் அனுசரடணயுைன் 
ஆடசிபீைபமறிய ஐ.பத.க. மறறும் சிறிைஙகா 
சுதநதிரக கடசி கூடைரசுககு தமிழ்த் பதசியக 
கூடைடமபபு என்னும் பொர்டவயில் 
இைஙடக தமிழரசுக கடசியும் ஆதரவு 
வழஙகியதால் அரசாஙகத்டத ொதுகாககும் 
பநாககில் அநதத் தீர்மானத்டத வலுவிழககச் 
ஜசயவதில் நாைாளுமன்்ற உறுபபினர் 
சுமநதிரன் தன்னிச்டசயாக முடிவுகட்ள 
பமறஜகாண்டு ஜசயறெடடிருநதார் . 
கூடைடமபபின் ஒறறுடம கருதியும் ஏபதனும் 
ராெதநதிர நைவடிகடககள் இருககைாம் 
என்்ற அடிபெடையிலும் அஙகத்துவக 
கடசிகள் ெைமான எதிர்பபிடன ஜவளியிை 
வில்டை. இதுபவ இன்று ெரவைாகப 
பெசபெடுகின்்ற 30:1 தீர்மானமாகும். 

இதறகு இைஙடக அரசும் இடண 
அனுசரடண வழஙகியிருநதது. அதடன 
நடைமுட்றபெடுத்துவதறகு இரண்டு வருை 
காை அவகாசத்டதயும் ஜெறறிருநதது. 
இ ை ங டக  அ ர ச ா ங க ம்  இ த ட ன 
நடைமுட்றபெடுத்தாது என்ெது சுமநதிரனுககு 
அன்ப்ற ஜதரிநதும் இருநதது. அதறபகறெ 
அரசாஙகமும் காை அவகாசம் இருககி்றது 
அதறகுள் எம்மால் முடிநதவறட்றச் 
ஜசயபவாம் என்று ஜசால்லிவிடடு 
ஐ.நா மனிதவுரிடமகள் ஆடணயத்தின் 
கூடைத்ஜதாைர் முடிவடைநதவுைபனபய 
அடனத்டதயும் நடைமுட்றபெடுத்த 
பவண்டிய அவசியமில்டை என்றும் 
ெடைவீரர்கட்ளக காடடிகஜகாடுகக 
ம ாடபைாம்  என்றும்  அரச ாங கம் 
கூறிவிடைது. இநநிடையிபைபய அபத 
தீர்மானத்டத நடைமுட்றபெடுத்துவதறகு 34:1 
தீர்மானத்தின்கீழ் பமலும் இரண்ைாண்டு 
காை அவகாசத்டதத் தமிழ்த் பதசியக 

கூடைடமபபின் ஒத்துடழபபுைன் அரசாஙகம் 
ஜெறறுக ஜகாண்ைது.

ஐ.நாவின் 34ஆவது கூடைத்ஜதாைர் 
முடிவடைநதவுைன் இைஙடக அரசாஙகம் 
2019 மார்ச்சுககுள் எம்மால் முடிநதவறட்ற 
ஜசயபவாம் என்று மீண்டும் கூறியது. 
இநதத் தீர்மானத்தின் முககிய விையஙகட்ள 

நடைமுட்றபெடுத்துவதன் 
ஊைாக தமிழ் மககளுககு 
நம்பிகடகயூடடுவதில் 
அககட்றயற்ற இைஙடக 
அ ர சு  தி ட ை மி ட ை 
முட்றயில் ஆடசிககவிழ்பபு 
ந ா ை க ம ா டி 
இடணநதிருநத இரண்டு 
கடசிகளுககிடையில் 
மு ர ண் ெ ா டு க ள் 
இ ரு ப ெ து ப ெ ா ை வு ம் 
சிறிைஙகா சுதநதிரக 
க ட சி யி ன்  இ ரு ப பெ 
பகள்விககுறியாகிவிடைது 
பொைவும் முன்னாள் 
மகி ந த ர ாெெக சவின் 
ட க  ஓ ங கி யி ரு ப ெ து 
பொைவும் அவர் புதிய 
கடசிடய ஆரம்பித்து 
அதறகு சிஙக்ள மககளின் அபமாக 
ஆதரவு இருபெதுபொைவும் நன்்றாகபவ 
நடித்திருநதது. இதிலும் கூடைடமபபின் 
ெஙகு இருபெடத அடனவரும் அறிவர். 
இது கூடைடமபபின் இரண்ைாவது தவறு.

தறபொடதய நிடையில் ஐ . பதக . 
அரசாஙகத்டதக காபெதறகும் ஜெனிவா 
ஜநருககடியிலிருநது ஜதன்னிைஙடக 
அரசியல்வாதிகட்ளப பிடணஜயடுபெதறகும் 
தமிழ்த் பதசியக கூடைடமபபு கஙகணம்கடடி 
ஜசயறெடுகின்்றது. வரவு-ஜசைவுத்திடைத்தில் 
அரசாஙகத்டத ஆதரிபெதறகும் ஜெனிவாவில் 
அரசாஙகத்டதக காபொறறியதனால் மககள் 
மத்தியில் ஏறெைவுள்்ள அதிருபதிடயச் 
சமாளிபெதறகும் வரவிருககும் பதர்தல்களில் 
மககட்ளச் சநதிபெதறகும் இைஙடக 
அரசாஙகம் கம்ெஜரலிய என்னும் 
கிராம எழுச்சித் திடைத்தினூைாக 
ஒவஜவாரு ொராளுமன்்ற உறுபபினருககும் 
40பகாடி ரூொ நிதிஜயாதுககியுள்்ளது. 
இது அரசாஙகத்டதக காககத் துடிககும் 
கூடைடமபபின் ெதினான்கு ொராளுமன்்ற 
உறுபபினர்களுககும் ஒதுககபெடடுள்்ளது. 
இநத நிதிடயக ஜகாண்டு அவர்கள் 
விட்ளயாடடுக கழ கங கள் ,  கி ர ா ம 
அபிவிருத்திச்சஙகஙகள் ,  உள்ளிடை 
ெல்பவறு அடமபபுகளுககு தமது கடசிச் 
ஜசயறொடைா்ளர்களின் பமறொர்டவயில் 
ெணிகட்ள பமறஜகாள்கின்்றனர். ஒரு 
திடைமாவது நிடையான அபிவிருத்திடய 
இைககுடவத்து பமறஜகாள்்ளபெடைதாகத் 

ஜதரியவில்டை.

ய ா ழ் ப ெ ா ண த் டத ச் 
ப ச ர் ந த  த மி ழ ர சு க 
கடசிப பிரமுகர் ஒருவர் 
அண்ணன் மாடவடயத் 
ஜதாைர்பு ஜகாண்ைால் 
தம்பி நான் கடெஜரலிய 
ப வ ட ை த் தி ட ை த் தி ல் 
மும்முரமாக ஈடுெடடுள்ப்ளன். 
வீ தி க ள்  பு ன ர ட ம ப பு 
ச ன ச மூ க க  கூ ை ம் 
அ ட ம த் த ல்  ப ெ ா ன் ்ற 
ெணிகட்ள பமறஜகாள்வதில் 
கவனம் ஜசலுத்தியுள்ப்ளன் 
பநரம் கிடைககும்பொது 
க ட த க கி ப ்ற ன் 
எ ன் று  ஜ ச ா ல் வ த ா க 
ஆதஙகபெடடுகஜகாண்ைார்.

அண்டமயில் பிரதமர் கிளிஜநாச்சிககு 
விெயம் ஜசயதபொது கிளிஜநாச்சி ெமீன் 
என்று ஜசல்ைமாக அடழககபெடும் 
சிறிதரனிைம் ஒரு கடைைத்திறகான அடிககல் 
நாடடுவதறகான கல்டை தனது டகக்ளால் 
ஜகாடுத்து தமிழ் மககளின் அடனத்துப 
பிரச்சிடனகளுககும் அபிைாடசகளுககும் 

சமாதிகடடும் ெணிடயக கச்சிதமாகச் 
ஜசயதுவிடடு புன்சிரிபபுைன் அவரது 
பதாளில் தடடிகஜகாடுத்தார்.

இ ட வ க ளு க ஜக ல் ை ா ம்  சி க ர ம் 
ட வ த் த ா ற பெ ா ல்  க ா ை நீ ட டி ப பு 
வழஙகககூைாது என்று டகஜயழுத்து இயககம் 
நைத்துவதாக ஜரபைாவின் சிறிகாநதாவும் 
சிவாஜிலிஙகமும் கூறிவருகின்்றனர் . 
உஙகள் கடசியின் தடைவர் ஜசல்வம் 
அடைககைநாதன் நாைாளுமன்்றத்தில் 
குழுககளின் பிரதித்தடைவராக இருககி்றார். 
முதைாவது டகஜயழுத்டத அவடரப 
பொைச்ஜசால்லுஙகள் பின்னர் நாஙகள் 
ப ெ ாடுகிப ்ற ாம்  என்று  ஒவஜவாரு 
ந ா ை ா ளு ம ன் ்ற  உ று ப பி ன ர் க ளு ம் 
கூ று கி ன் ்ற ன ர ா ம் .  இ து  த மி ழீ ழ 
பகாரிகடகடய முன்டவத்துப பொராடி 
தூககுதண்ைடன ஜெறறு பின் 1983 யூடையில் 
ஜவலிககடைசிட்றயில் கண்கள் பிடுஙகபெடடு 
ஜகாடைஜசயயபெடை குடடிமணியின் 
தடைடமயிைான ஜரபைாவின் இன்ட்றய 
நிடை.

சித்தார்த்தடனப ஜொறுத்தவடரயில் 
அ வ ர து  க ட சி  எ ப ஜெ ா ழு து ப ம 
அரசாஙகத்துைன் இடணநபத ெயணித் 
துள்்ளது .  ஆகபவ கூடைடமபபின் 
நிடைபொடு அவருககு வசதியானபத.

இதுவடரகாைமும் தமிழ் மககளுககுக 
கிடைத்த சநதர்பெஙகட்ள எல்ைாம் 
நாம் பகாடடைவிடடுவிடபைாம் என்று 
ஜசால்லிவநத தமிழரசுக கடசி யுத்தத்தின் 
பின்னர் தனககு கிடைத்த அடனத்து 
வாயபபுககட்ளயும் தவ்றவிடைதுைன் 
ெஙகாளிக கடசிகட்ளயும் தனது மககள் 
விபராதச் ஜசயறொடுளுககு ெலிகைா 
ஆககியுள்்ளது. அஙகத்துவக கடசிகளின் 
தடைவர் களும்  தமிழ்  ம க களுககு 
உண்டமயான விடிவு பவண்டும் என்ெதில் 
அககட்றயற்றவர்க்ளாகபவ உள்்ளனர். 
இநநிடையில் மாறறு அரசியல் தடைடம 
ஒன்றின் மூைபம  தமிழ்  மககளின் 
அபிைாடசகட்ள ஜவன்ஜ்றடுகக முடியும். 
அநத மாறறுசகதி என்ெது ஜவறுமபன 
பதர்தல் கூடைாக அடமநதுவிைககூைாது.

இபஜொழுதும் காைம் கைநது விைவில்டை. 
கூடைடமபபு என்னும் ஜெயரில் தமிழரசுக 
கடசி பமறஜகாள்ளும் மககள் விபராத 
நைவடிகடககட்ள அம்ெைபெடுத்தி 
ஐ . ந ா  ம ன் றி ல்  த மி ழ்  ம க க ளி ன் 
உரிடமகபகாரிகடகயின் நியாயத்டதத் 
ஜதாைர்நதும் வலியுறுத்தும் நைவடிகடககள் 
காத்திரமான முட்றயிலும் விடனதி்றனுைனும் 
மாறறுத் தடைடமயினால் முன்டவககபெை 
பவண்டும். இதுபவ தமிழ்த் பதசிய இனத்தின் 
இருபடெத் தககடவபெதறகான சரியான 
நைவடிகடகயாகும்.

தமிழ்த் ததசியக் கூட்டமமப்பும் ெெனிவாவும்7Ý‹ ªî£ì˜„C ð‚è‹ 
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தாயகத்திபை இன அழிபபுககு 
உள்்ளான எமது மககளுககு நீதி 
பவண்டி எதிர்வரும் 04.03.2019 இல் 
ஜெனீவாவில் ஈடகப பெஜராளி 
முருகதாசன் திைலில் மககட்ள 
அணிதிரளுமாறு தமிழர் இயககம் 
பவண்டுபகாள் விடுத்துள்்ளது. 

தமிழின அழிபபு நிகழ்த்தபெடடு ஒரு 
தசாபதமாகும் நிடையில், ஜதாைர்நதும் 
கடைடமபபு சார் தமிழின அழிபபு 
சிறிைஙகா காைணித்துவ அரசினால் 
பமறஜகாள்்ளபெடடு வரும் சூழலிலும், 
ென்னாடடு சமூகம் இன்று வடரயிலும் 
இதடன பவடிகடக ொர்த்த 
வண்ணபம உள்்ளது.

த த் த ம து  பூ ப க ா ்ள 
அரசியல் நைன்களிறகாக  
சி றிைங க ா  அ ர சுைன் 
இடணபசர்நது தமிழின 
அ ழி ப டெ   நி க ழ் த் தி , 
அ தனூைா க  தமிழ ர் கள் 
சுயாதீனமாக நிர்வகித்து வநத 
தமிழீழ நிழல் அரடச இல்ைாஜதாழித்த 
வல்ைாதிகக சகதிகள், இன்று அஙகு 
நிகழ்த்தபெடை  தமிழின அழிபடெ 
மூடிமட்றககும் ஜசயறொடுகட்ள 
ஜசவவபன அரஙபகறறி, சிறிைஙகா 
அ ர சி ட ன  அ ட ன த் து ை க 
விசாரடணபஜொறிமுட்றகளிலிருநது 
ஜதாைர்நதும் காபொறறி வருகின்்றனர். 
தமிழின அழிபபிலிருநது எம்டமத் 
தறகாத்துக ஜகாள்வதறகாக தமிழீழ 
விடுதடைப புலிகளின் தடைடமயில் 
நாம் முன்ஜனடுத்த தமிழீழ விடுதடைப 
பொராடைத்டத ெயஙகரவாதஜமன 
முைாம் பூசி அதடன அழித்தவர்களும் 
இச் சர்வபதசபம!!!!!

எமது ஆயுத பொராடைத்டதக 
டகவிடைால் தமிழர்களிறகான 
அரசியல் தீர்விடன வழஙகுபவாஜமன 
உறுதிஜமாழி கூறியவர்களும் இவர்கப்ள 
!!!!!

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி ககட்டு 
்ெனீவாவில் அணிதிரளகவாம்.

இ ன் று  இ வ ர் க ள்  மு ன் 
நி ர ா யு த ெ ா ணி க ்ள ா க வு ம் 
நிர்ககதியாகவும்  தமககான தீர்டவ 
எதிர்ொர்த்து நிறகும் எம் இனத்தின் 
குட்றநத ெடச ொதுகாபடெககூை 
இ வ ர் க ்ள ா ல்  உ று தி ஜ ச ய ய 
முடியவில்டை.

அத்துைன் இச் சர்வபதசம் 
ஜதாைர்நதும் தனது ஜொறுபபிலிருநது 
தவறிச் ஜசல்வதுைன்  சிறிைஙகா 
அரசினால் பமறஜகாள்்ளபெடடு வரும் 
கடைடமபபுசார் இனவழிபபிறகு 
உைநடதயாக ஜசயறெடடு வரும் இந 

நிடையில் ஈழத் தமிழர்க்ளாகிய 
நாம், எமது தனி நாடடிறகான 
இ ட ்ற ய ா ண் டம 
ப க ா ரி க டக ட ய யு ம் , 
அதடன சனநாயக ரீதியல் 
ஜவளிபெடுத்துவதறகான 
ச ர் வ ச ன  ஜ ெ ா து 

வாகஜகடுபடெயும் வலியுறுத்தி 
எமது அரசியடை முன் நிறுத்த 

பவண்டியது மிக மிக அவசியமாகும். 
இதறகான மூபைாொயத் திடைஙகட்ள 
ஆராயநது அதடன கடைஙகடைமாக 
தமிழர் இயககம் ஜசயறெடுத்தி 
வருகின்்றது.

எனபவ இத்தடகய சூழலில் 
எமது மககளின் ஜவகுசன ரீதியான 
தன்ஜனழுச்சி பொராடைஙக்ளானது 
எ ம து  இ ை க டக  ப ந ா க கி ய 
பொராடைத்திறகு வலு பசர்ககும் 
என்ெதில் ஐயமில்டை. எனபவ, எம் 
அன்பிறகுரிய தமிழீழ மககப்ள! எதிர் 
வரும் 04.03.2019 அன்று ஜெனீவா 
ஐககிய நாடுகள் சடெயின் முன் 
அடமநதுள்்ள ஈடகப பெஜராளி 
முருகதாசன் திைலில் பி.ெ 2 மணிககு 
அடனவரும் எழுச்சிபயாடு ஒன்று 
திரண்டு ஒறறுடமயாய எமது பதசிய 
பவணவாடவ சர்வபதசத்திறகு 
இடித்துடரபபொம் வாரீர்.

ஐககிய நாடுகள் மனித உரிடமகள் பெரடவயின் முன்றிலில் 
இைஙடகயில்  ஜக ால்ைபெடை ஊைகவியைா்ளர்களின் 
புடகபெைஙகள் காடசிபெடுத்தபெடடுள்்ளன. ஐககிய நாடுகள் மனித 
உரிடமபபெரடவயின் 40வது கூடைத்ஜதாைர் ஆரம்ெமாகியிருககும் 
நிடையில், சர்வபதசத்திைம் சர்வபதச விசாரடணடயயும் 
நீதிடயயும் பகாரி மனித உரிடமபபொராளி கென் இம்முட்றயும் 
பெரடவயின் முன்்றலில் நிழறெைஙகட்ள காடசிபெடுத்தி வருகி்றார். 
இநநிழறெைஙகளில் இைஙடகயில் கைநத 71 ஆண்டுக்ளாக 
சுடடுகஜகால்ைபெடை தமிழ் ஊைகவியைா்ளர்கள் ெைரின் 
நிழறெைஙகளும் டவககபெடடுள்்ளன.

இலஙமகயில் ்படுெகாமல ெசய்யப்்பட்ட 
ஊ்டகவியலாளரகள் ்ப்டஙகள் ெெனீவா 
முன்றலில் காடசிப்்படுத்தல்

ஐநா மனிதவுரிடமப பெரடவககும்  ென்னாடடுச் 
சமூகத்துககும் அளித்த உறுதிகட்ள எபபொதும் 
நிட்றபவறறுவதாகப ஜொறுபெற்ற முட்றயில் கூறிவரும் 

இைஙடக அரசாஙகத்டத தடுத்து நிறுத்தி, இைஙடகத்தீவில் 
நீதியும் ஜொறுபபுககூ்றலும் மீளிணககமும் ஜமயபெைச் 
ஜசயயும்ெடியும் ஐ.நா மனித உரிடமச்சடெ ஆடணயா்ளர் 
ெசபை அம்டமயாரிைம் நாடுகைநத தமிழீழ அரசாஙகம் 
பகாரிகடக விடுத்துள்்ளது இது ஜதாைர்பில் ஐ.நா 
மனித உரிடமச்சடெ ஆடணயா்ளருககு கடிதம் 
ஒன்றிடன நாடுகைநத தமிழீழ அரசாஙகத்தின் பிரதமர் 
வி.உருத்திரகுமாரன் அனுபபியுள்்ளார். “தமிழ் மககளுககு 
எதிராக சிறிைஙகா இனகஜகாடை ஜசயது ெத்தாண்டுகள் 
உருண்பைாடி விடைன. ஆனால் ெத்தாயிரககணககான 
தமிழ்மககள் ஜகாடைககும் வல்லு்றவுககும் கடைாயப 
புைபஜெயர்வுககும் ஆ்ளாககபெடைடமககாக ஒபர 
ஒருவர் கூை விசாரடண ஜசயயபெைவில்டை. மற்ற 
ஒவஜவாருவருககும் கண்கூைாகத் ஜதரிகி்ற ஓருண்டமடய 
ஐநா மனிதவுரிடமப பெரடவ கண்தி்றநது ொர்கக 
உயர் ஆடணயர் ெசபை உதவுவார் என நம்புகிப்றாம்.

இைஙடக என்ெது ஜநகிழ்வற்ற இனநாயக அரசாகும், 
தமிழர்களுககு எதிரான காழ்பபுணர்ச்சி அதில் ஆழ 
பவரூன்றியுள்்ளது, ஐநா மனிதவுரிடமப பெரடவககான 
கைபொடுகட்ள எபபொதாவது மதிககும் எண்ணம் 
அதறகுத் துளியும் இல்டை என்ெபத அநத உண்டம. 
ஜவளிபெடையாகச் ஜசான்னால், இபெடியல்ைாமல் 
பவறுவிதமாகச் சிநதிபெது மதிமயககபம தவிர 
பவ்றல்ை என உருத்திரகுமாரன் தனது கடிதத்தில் 
குறிபபிடடுள்்ளார்.

நீதியும் ஜொறுபபுககூ்றலும் நிட்றபவ்றச் ஜசயவதறகு 
ஐநா மனிதவுரிடமப பெரடவ யாடர நம்பியபதா அவர், 
ெனாதிெதி டமத்திரிொை சிறிபசன கைநத மூன்று 
மாதத்தில் மடடும் அவர் ஜசயதுள்்ள காரியஙகட்ள 
உருத்திரகுமாரன் ெடடியலிடடுககாடடியுள்்ளார்.

இலஙமக அரசின ெ்பாறுப்்பற்்ற 
த்பாக்மக தடுத்து நிறுத்துஙகள்-
உருத்திரகுமாரன தகாரிக்மக

தமிழினபெடுஜகாடைககு நீதி பகடடு 
அடனத்துைக சுயாதீன விசாரடணடய 
வலியுறுத்தி  ென்னிரண்ைாம்  நா்ளான 
இன்று 01/03/2019.   காடை ொபயர்ன் 
மாநகரிலிருநது ஆரம்பித்த மனித பநய 
ஈருருளிபெயணம்  இன்று 01/03/2019 
பி .ெகல் 1 6 . 0 0மணிய்ளவில் சுவிஸ் 
லுசான் மாநகர சடெ முன் வநதடைநது 
மாநகர உதவி முதல்வர்கள் மனித பநய  
ெணியா்ளர்கட்ள வரபவறறு எமது 
அ்றவழிப பொராடைத்திறகு ஆதரவு 
ஜதரிவித்தும், வாழ்த்து ஜதரிவித்தும் 
வழியனுபபி டவத்தார்கள்.



பீகார் மாநிைம் ொடனாவில் 
பதசிய ெனநாயக கூடைணியின் 
மாஜெரும் ஜொதுககூடைம் இன்று 
நடைஜெற்றது. கூடைத்தில் இநதிய 
பிரதமர் பமாடியும், பீகார் முதல்வர் 
நிதிஷ்குமாரும் கைநது ஜகாண்ைனர். 
நிதிஷ்குமார், உடரயாறறும்பொது 
ெயஙகரவாதத்திறகு எதிரான 
பி ர த ம ர்  ப ம ா டி யி ன் 
பொராடைத்டத ொராடடினார். 
பிரதமர் பமாடி உடரயாறறும்பொது 
எ தி ர் க க ட சி க ள்  இ ந தி ய 
விமானபெடையின் டதரியம் 

குறித்து சநபதகம் எழுபபுகின்்றன என பிரதமர் பமாடி, கருத்துடரத்தார் 
மத்தியில் காஙகிரஸ் ஜமகா கூடைணி ஆடசிககு வநதால் பதசம் 
வ்ளர்ச்சியடையாது, மா்றாக ஆடசிககு வருெவர்கள் தஙகட்ள வ்ளபெடுத்திக 
ஜகாள்வார்கள். இபபொது இநதிய விமானபெடையின் நைவடிகடகககு 
காஙகிரஸ் கடசியினர் ஆதாரம் பகடகி்றார்கள். காஙகிரஸ் மறறும் 
அதனுடைய கூடைணி கடசிகள் நம்முடைய ெடைடய ஏன் ஊககமிழகக 
ஜசயய பவண்டும்? நம்முடைய எதிரிகள் ெைன் அடையும் வடகயில் 
அவர்கள் அறிகடகடய ஏன் ஜவளியிை பவண்டும்? 

இநதியா துணிச்சைான வீரர்களின் தியாகத்டத  வீணாக அனுமதிககாது. 
ஒவஜவாரு தியாகத்திறகும் ஒரு ஜொருத்தமான ெதில் ஜகாடுபபொம் 
என்ெடத உறுதி ஜசயபவாம் என்று கூறியுள்்ளார்.

இந்தியா / தமிழகக களம் 1203.03.2019

இராணுவ வீரர்களின் தியாகம் 
வீணாக இந்தியா அனுமதிககாது
இநதிய பிரதமர தமாடி கருத்து

ஒவ்வொரு ஆண்டும் மகொ 
சிவரொத்திரியை முன்னிட்டு சிதம்்பரம் 
நடரொஜர் ககொவிலில், நொட்டிைக் 
கயைஞர்கள் ஒன்று கேர்ந்து 
நடனமொடுவது வழக்கம். இந்த 
ஆண்டு ்கொஞேம் வித்திைொேமொக 
தமிழ ந ொடு  மட்டுமல்ைொமல் 
இந்திைொ முழுவதும் இருந்து நடனக் 
கயைஞர்கயை வரவயழத்து உைக 
ேொதயன நிகழச்சியை அரஙககற்ற 
திட்டமிட்டனர், ககொவில் நிர்வொகம்.

இன்று (03.03.2019) சிதம்்பரம் 
நடரொஜர் ககொவிலில் அரஙககறிை 
நொட்டிைொஞேலி உைக ேொதயன 
புத்தகத்தில் இடம் ்்பற்றது . 
இதறகு நொடு முழுவதிலும் இருந்து 
்பத்தொயிரத்திறகும் அதிகமொகனொர் 
குறிப்பொக 5 வைதுக்கும் கமற்பட்ட 
நொட்டிைக் கயைஞர்கள் ்பஙககறறு 
நடனமொடினர். 

சிதம்்பரம் நடரொஜர் ககொவிலின் 
ஆயி ரங க ொ ல்  மண்ட்ப த்தில் 
நொட்டிைொஞேலி நிகழச்சி இன்று 

நயட்்பற்றது. இதயனக் கொண 
ை ட் ே த் தி ற கு ம்  அ தி க ம ொ ன 
் ்ப ொ து ம க் க ள்  க க ொ வி லி ல் 
வைொகத்திறகுள் இருப்பதொல் க்பொலீஸ் 
்பொதுகொபய்ப அதிகரித்தது, ககொவில் 
நிர்வொகம். இந்த நொட்டிைொஞேலி 
நிகழச்சி உைக ேொதயன ்பட்டிைலில் 
இடம்்்பறும் வயகயில் கிட்டத்தட்ட 
18 நிமிடஙகள் நடத்தப்பட்டது. 

ஏ ற க ன க வ  இ து க ்ப ொ ை 
்ேன்யனயில் உள்ை தனிைொர் 
்பல்கயைக்கழகத்தில் நயட்்பற்ற 
உைக ேொதயன நொட்டிைொஞேலி 
நிகழச்சியில் 5,425 க்பர் கைந்து 
் க ொ ண் டு  உ ை க  ே ொ த ய ன 
்பயடத்ததொக கூ்றப்படுகி்றது . 
இதயன முறிைடிக்ககவ சிதம்்பரம் 
நடரொஜர்  கக ொவிலில் உைக 
ேொதயனக்கொன நொட்டிைொஞேலி 
நிகழச்சி அரஙககற்றம் நயட்்பறறு 
7,190 க்பர் ஒகர கநரத்தில் நடனமொடி 
உைக  ேொதயன புத்தகத்தில் 
இடம்்்பறறுள்ைது, குறிபபிடத்தக்கது.    

சிதம்்பரம் ந்டராெர தகாவில்  
7195 கமலஞரகள் ்பரதம் 
ஆடி உலகச் சாதமன

 இநதிய விமானி அபிநதனின் உைலில் உ்ளவுொர்ககும் 
கருவி ஏதும் ஜொருத்தபெைவில்டை என மருத்துவர்கள் 
தகவல் ஜதரிவித்துள்்ளனர். கைநத 14ம் பததி புல்வாமா 
தாககுதலில் 40 சிஆர்பிஎப வீரர்கள் ஜகால்ைபெடைதறகு 
ெதிைடியாக  கைநத மாதம் 26ம் பததி ொகிஸ்தான் 
ெகுதியில் உள்்ள ொைபகாட ெகுதியில் தீவிரவாத 
முகாமின் நிடைகள் மீது இநதிய விமானபெடை 

தாககுதல் நைத்தியது. இநத தாககுதலின்பொது 
அபிநநதன் என்்ற விமானி ஓடடிய மிகரக  விமானத்டத 
ொகிஸ்தான் ராணுவத்தினர் சுடடு வீழ்த்தினர். 
இதில் விமானத்திலிருநது ொதுகாபொக ெரசூட 
மூைம் ஜவளிபய ெ்றநத அபிநநதடன, ொகிஸ்தான் 
ராணுவம் டகது ஜசயதது. அதன்பின் சர்வபதச 
அழுத்தம்,  இநதியாவின் ஜநருககடிகள் ஆகியவற்றால், 
3 நாடகளுககு பின் அபிநநதடன கைநத 1-ம் பததி 
வாகா எல்டைப ெகுதியில் ொகிஸ்தான் அதிகாரிகள், 
இநதிய அதிகாரிகளிைம் முட்றபெடி ஒபெடைத்தனர்.

இநநிடையில், இநதிய அதிகாரிகளிைம் அபிநநதன் 
ஒபெடைககபெடும் முன்பு, ொகிஸ்தான் வீடிபயாடவ 
ெதிவு ஜசயததாகவும், அதில் ொகிஸ்தான் ராணுவத்டத 
புகழ்நது பெசும்ெடியாக அவருககு ஜநருககடி ஜகாடுத்து, 
இநத வீடிபயா  எடுககபெடைதாவும் ஜதரிகி்றது. 
இநத வீடிபயா எடுககபெடை காரணத்தினால் தான் 
அபிநநதடன இநதியாவிைம் ஒபெடைகக, தாமதம் 
ஏறெடைது எனவும் கூ்றபெடுகி்றது. பமலும், அநத 
வீடிபயாவில் சுமார் 15ககும் பமறெடை  இைஙகளில் 
‘எடிட’ ஜசயயபெடடு ொகிஸ்தான் ராணுவத்டத 
புகழ்நது பெசுவது மடடுபம இைம் ஜெறறுள்்ளதால், 
அபிநநதனின் கடைாய வாககுமூைம் ஜெ்றபெடைது 
உறுதியாகி உள்்ளது. இநதிய விமானபெடை த்ளெதி  
தபனாவாடவ சநதித்து ொகிஸ்தானில் தனககு 
பநர்நதது ெறறி விங கமாண்ைர் அபிநநதன் வி்ளககம் 
அளித்தார். அடதத்ஜதாைர்நது, அபிநநதனுககு பநறறு 
காடை 11.30 மணிககு ஜைல்லி துவாைககுவான் 
ராணுவ  மருத்துவமடனயில் மருத்துவ ெரிபசாதடன 
நைத்தபெடைது. 

ஜைல்லி ராணுவ மருத்துவமடனயில் அனுமதிககபெடடு 
உள்்ள அபிநநதடன மத்திய ொதுகாபபுத்துட்ற அடமச்சர் 
நிர்மைா சீதாராமன் சநதித்து நைம் விசாரித்தார். 
அவரது குடும்ெத்தினடரயும் சநதித்துப பெசினார். 
இதறகிடைபய, ொகிஸ்தானிைம் சிககிய விங கமாண்ைர் 
அபிநநதன், தன்மீது அநநாடடு ராணுவத்தினர் 
உைல்ரீதியாக தாககுதல் நைத்தவில்டை. ஆனால், 
மனரீதியாக நான் மிகவும் துன்புறுத்தபெடபைன் 
என ஜதரிவித்ததாக ஜசயதிகள் வநதன. ொகிஸ்தான் 
உ்ளவுத்துட்றயினர் அபிநநதனின் உைலில் உ்ளவுொர்ககும் 
கருவி ஏபதனும் ஜொருத்தி அனுபபியிருககைாம் என்்ற 
யூகச்ஜசயதிகளும் சிை ஊைகஙகளில் ஜவளியாகின. 
இநநிடையில், ஜைல்லி ராணுவ  மருத்துவமடனயில் 
அவருககு எடுககபெடை எம்.ஆர் .ஐ .  ஸ்பகன் 
முடிவுகளின்ெடி அபிநநதனின் உைலில் உ்ளவுொர்ககும் 
கருவி ஏதும் ஜொருத்தபெைவில்டை. ஆனால், அவரது 
முதுகுத்தண்டு எலும்பின் கீழ் ெகுதியில் ஒரு காயம்  
ஏறெடடுள்்ளதாகவும், ொகிஸ்தான் ஏவுகடணயால் 
சுடடு வீழ்த்தபெடை அபிநநதனின் பொர் விமானம் 
கீபழ விழுநது ஜநாறுஙகுவதறகு முன்னர் அவர் 
ொரசூட மூைம் தபபிகக முயன்்றபொது கீபழ 
விழுநததில் இநத காயம்  ஏறெடடிருககைாம் என்றும் 
மருத்துவர்கள் தகவல் ஜதரிவித்துள்்ளனர்.

விமானி அபிநநதனின 
உ்டலில் உளவு்பாரக்கும் 
கருவி ெ்பாருத்தப்்ப்டவில்மல:



இ ந தி ய ா வி ல்  ்ப ல் தவறு 
தாக்குதமல ந்டத்திய மசூத் 
அசார உயிரிழப்்பா?

சர்வகதசக களம் 1303.03.2019

அல்ஜகாயதா அடமபபின் தடைவராக இருநத 
பின்பைைன் 2011-ம் ஆண்டு ொகிஸ்தானில் 
அஜமரிகக அதிரடிபெடையால் சுடடுக 
ஜகால்ைபெடைார். அதறகு ெழி வாஙகும் 
வடகயில் அஜமரிககா மீதும், அதன் நடபு 
நாடுகள் மீதும் தாககுதல் நைத்துபவன் என 
அவரது இட்ளய மகன் ்ம்்ா பின்பைைன் 
2015-ம் ஆண்டில் அறிவித்தார்.

அடதத்ஜதாைர்நது அவடர சர்வபதச 
ெயஙகரவாதி என அஜமரிககா அறிவித்தது. 
பமலும் ்ம்்ா பின்பைைன் குறித்து தகவல் 
அளிபெவர்களுககு ரூ.7 பகாடி ெரிசு ஜதாடக 
வழஙகபெடும் என்றும் அறிவிபபு ஜவளியிடைது. 
சவுதி அபரபிய அரசும் அவரது குடியுரிடமடய 
ரத்து ஜசயது விடைதாக பநறறு முன்தினம் 

ஐ.நா.சம்ப பினதல்டன மகன ஹம்்ா ெ்பயமர  
சரவததச ்பயஙகரவாதிகள் ்படடியலில் தசரத்தது

பு ல் வ ா ம ா  த ா க கு த லு க கு  ெ ழி வ ா ங கு ம் 
வடகயில் கைநத 26-நபததி இநதிய விமானஙகள்  
ொகிஸ்தானுககுள் நுடழநது   தாககுதல் நைத்தியது.  
அடுத்தநாள் காடையில் அதறகு ெதிைடி ஜகாடுககும் 
வடகயில்  ெ ாகிஸ்தான் விமானஙகள்  இநதிய  
ெகுதிககுள் தாககுதல் நைத்துவதறகு வநதன. உைபன 
இநதிய பொர் விமானஙகள் அவறட்ற விரடடிச்  
ஜசன்்றன.

அதில் மிக-2 1  என்்ற விமானத்டத அபிநநதன் 
ஓடடிச் ஜசன்்றார். அவர் ொகிஸ்தானின் எப-16 ரக 
விமானத்டத விரடடிச் ஜசன்று ஏவுகடணயால் சுடடு  
வீழ்த்தினார். அநத விமானம் ஜவடித்து சிதறி கீபழ விழுநதது. 
அடுத்த வினாடி அபிநநதன் ஓடடிச் ஜசன்்ற விமானத்தின் 
மீது ொகிஸ்தான் ஏவுகடண வீசி தாககியது. அதில்  
அபிநநதனின் விமானமும் ஜவடித்து சிதறி கீபழ  
விழுநதது.

இநத பநரத்தில் அபிநநதன் ெரசூட மூைம் கீபழ 
குதித்தார். அபதபொை அபிநநதனால் வீழ்த்தபெடை 
ொகிஸ்தான் விமானத்தில் இருநதும் விமானி ெரசூடடில் 
கீபழ குதித்தார்.அபிநநதனும், ொகிஸ்தான் டெைடடும் 
தனித்தனி இைத்தில் ெரசூடடில் இ்றஙகினார்கள். 
அபிநநதடன கிராம மககள் சுறறி வட்ளத்து பிடித்தனர். 
பின்னர் ராணுவம் வநது அவடர மீடைது.

அபத பநரத்தில் ொகிஸ்தான் விமானி விழுநத 
இைத்டதயும் கிராம மககள் சுறறி வட்ளத்தனர். ஆனால் 
அவர் ொகிஸ்தான் விமானி என்று அவர்களுககு  
ஜதரியவில்டை. அவர் இநதிய விமானி என கருதி 
அவடர கடுடமயாக தாககினார்கள். இதில் அவர் 
ெடுகாயம் அடைநதார். பின்னர் சிகிச்டச ெைனின்றி 
உயிரிழநதார்.

விமானிமய அடித்துக்  
ெகான்ற ்பாகிஸதான மக்கள்

ஜதரிவித்தது.

இநத நிடையில் ்ம்்ா பின்பைைன் 
ஜெயடர சர்வபதச ெயஙகரவாதிகள் 
ெடடியலில் ஐ .நா .ொதுகாபபுககுழு 
பசர்த்துள்்ளது. இதனால் அவர் இனி 
சர்வபதச அ்ளவில் ெயணம் ஜசயய முடியாது. 
அவரது ஜசாத்துககளும் முைககபெடும்.

அத்துைன் ஆயுதஙகள் விறெடனககும் 
தடைவிதிககபெடும். தறபொது அல்ஜகாயதா 
ெயஙகரவாத அடமபபிறகு அயமான்  
அல்- ெவா கிரி தடைவராக இருககி்றார்.  
பின்னர் இநத அடமபபின் தடைவராக 
்ம்சா பின்பைைன் ஜொறுபபெறொர் 
என எதிர்ொர்ககபெடுகி்றது.

2001-ல் இநதிய ொராளுமன்்ற தாககுதல் 
முதல் சமீெத்திய புல்வாமா தாககுதல் 
வடரயில் இநதியாவில் ஜெயஷ் இ 
முகமது இயககத்தால் ெல்பவறு தாககுதல் 
நைத்தபெடடுள்்ளது. காஷ்மீரில் ொதுகாபபு 
ெடையினடர குறிடவத்து இபபொது 
தாககுதல் நைத்தும் ஜெயஷ் இ முகமது 
இயககத்தின் தடைவன் மசூத் அசார். 
இநதியாவில் நைத்தபெடை தாககுதல் 
எல்ைாவறறுககும் மூட்ளயாக ஜசயல்ெடைவர் 
மசூத் அசார். 2002-ம் ஆண்டில் இநத 
இயககம் தடை ஜசயயபெடைாலும் 
ொகிஸ்தானில் ஜசயல்ெடடு வருகி்றது.

மசூத் அசாடர சர்வபதச ெயஙகரவாதியாக அறிவிகக இநதிய அரசு 
பமறஜகாண்ை முயறசிடய ொகிஸ்தான் நடபு நாைான சீனா தடுத்தது. 
புல்வாமா தாககுதடை அடுத்தும் மசூத் அசாருககு தடை விதிககும் 
வடகயில் பிரான்ஸ் ஐ.நா. நைவடிகடக எடுககி்றது. இதறகிடைபய 
ஜெயஷ்-இ-முகமது இயககத்துைன் இருககும் ஜதாைர்டெ ொகிஸ்தான் 
உறுதி ஜசயதது. அநநாடடு மநதிரி, ஜெயஷ் அடமபபிைம் பகடபைாம், 
ஆனால் புல்வாமா தாககுதலில் எஙகளுககு ஜதாைர்பு இல்டை 
என கூறிவிடைது என கூறினார். அசாருககு சிறுநீரக பகா்ளாறு 
ஏறெடடுள்்ளதாக தகவல் ஜவளியாகியது. 

இதறகிடைபய இநதிய விமானபெடை ொைபகாடடில் தாககுதல் 
நைத்தியது உண்டமதான் என ஜெயஷ் இ முகமது  இயககம் அறிவித்தது.
இபபொது ெயஙகரவாதி மசூத் அசார் உயிரிழநதுவிடைார் என 
உறுதிபெடுத்தபெைாத தகவல்கள் ஜவளியாகியுள்்ளது. இதறகிடைபய 
இநதிய விமானபெடை நைத்திய தாககுதலில் மசூத் அசார் காயம் 
அடைநது, மருத்துவமடனயில் உயிரிழநதுவிடைார் எனவும் தகவல்கள் 
ஜவளியாகியுள்்ளது.  இருபபினும் அதிகாரபூர்வமாக இத்தகவல் 
உறுதி ஜசயயபெைவில்டை. 

இநதிய ராணுவத்தின் ஜசயலுககு 
அரசியல் கடசிகளும் சினிமா பிரெைஙகளும் 
வாழ்த்துகள் ஜதரிவித்தனர். ஜொலிவுட 
நடிடக பரியஙகா பசாபரா, ’ஜெயஹிநத் 
இ ந தி ய  வி ம ா ன ப  ெ ட ை ’  எ ன் று 
ெதிவிடடிருநதார்.

ஜொலிவுட நடிடக பரியஙகா பசாபராடவ 
யுனிஜசப(UNICEF) தூதர் ஜொறுபபிலிருநது 
நீகக பவண்டும் என்று ொகிஸ்தான் மககள் 
டகஜயழுத்து இயககம் ஜதாைஙகியுள்்ளனர்.
காஷ்மீர் மாநிைம் புல்வாமா மாவடைத்தில் 
தீவிரவாதிகள் நைத்திய தாககுதலுககு 
ெதிைடி ஜகாடுககும் விதமாக இநதிய 
விமானபெடை பிபரவரி 26-ம் பததி 
ொகிஸ்தானிலுள்்ள தீவிரவாத முகாமின்மீது 
தாககுதல் நைத்தியது.  இநதியாவின் 

தாககுதலுககு ொகிஸ்தான் கண்ைனம் 
ஜதரிவித்தது .இ நதிய  ர ாணுவத்தின் 
ஜசயலுககு அரசியல் கடசிகளும் சினிமா 
பிரெைஙகளும் வாழ்த்துகள் ஜதரிவித்தனர். 

ஜொலிவுட நடிடக பரியஙகா பசாபரா, 
’ஜெயஹிநத் இநதிய விமானப ெடை’ என்று 
ெதிவிடடிருநதார். முன்னதாக, 2016-ம் 
ஆண்டிலிருநது ஐககிய நாடுகள் சடெயின் 
ஒரு அடமபொன யுனிஜசப-ன் தூதராக 
பரியஙகா பசாபரா இருநதுவருகி்றார்.

யுனிஜசப-ன் தூதராக இருநது ஜகாண்டு 
ஒரு நாடு எல்டை மீறி தாககுதல் நைத்தியதறகு 
ஆதரவு ஜதரிவித்துள்்ளார். எனபவ, அவடர 
அநத ஜொறுபபிலிருநது நீககபவண்டும் 
என்று இடணயத்தில் டகஜயழுத்து 
இய க க ம்  ஜ த ாைங க ப ெடடுள்்ளது . 
ொகிஸ்தானிலிருநதுதான் இநத டகஜயழுத்து 
இயககம் ஜதாைஙகபெடடுள்்ளது. அநத 
விண்ணபெத்தில் இதுவடரயில் 2,200 
பெர்வடர டகஜயழுத்திடடுள்்ளனர்.

பிரியஙகா கசாப்ராவுககு எதிராக ஐ.நாவிடம் பொகிஸதான் ககாரிக்க!
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பூச்சி்ள் இல்லாமல் விவொைம் ொத்திைபம 
இல்யல. �யிர்்ள் அவறறுக்ான பநாய் 
எதிர்பபு ெகதியை உருவாககிகஜ்ாள்வதில்  
பூச்சி்ள் முககிை   �ங்ாறறி வருகின்றேன.

பூச்சி்ள் மூலம் எதிர்பபுத் திறேயன 
உருவாககிக ஜ்ாள்ளும் ஜெடிதான் தரமான 
ஜெடி .  அதிலிருந்துதான் வியத்யளச் 
பெமித்தனர் நம் முன்பனார்்ள்.  அதனால் 
வைலில் பூச்சி்யளக ்ண்ைவுைபன �ைப�ை 
பவண்டிை அவசிைமில்யல. வைலில் ஏற�டடுள்ள 
பிரச்யனககுக ்ார்ணம் பூச்சிைா, பநாைா 
என்�யதப புரிந்துஜ்ாள்ள பவண்டும்.  நமககுச் 
ெளி, ்ாய்ச்ெல் ப�ான்றேவறயறே ஏற�டுத்து�யவ 
யவரசு்ள். வாந்திப�தி ப�ான்றேவறயறே 
ஏற�டுத்து�யவ �கரீரிைாக்ள். ஜொறி,சிரஙகு 
ப�ான்றேவறயறே ஏற�டுத்து�யவ பூஞெ்ணங்ள். 
சு்ாதாரமின்யமைால் குைலில் புழுக்ள் 
உண்ைாகின்றேன. தாவரங்ளில் பநாய்்யள 
உண்ைாககு�யவயும் இயவதான். யவரசு்ள், 
�கரீரிைாக்ள், பூஞெ்ணங்ள், நூறபுழுக்ள் 
ப�ான்றேவறறோல்தான் தாவரங்ளுககு பநாய்்ள் 
வருகின்றேன.

பூச்சித்தாககுதலால் உண்ைாகும் சில 
அறிகுறி்ளும், பநாய்த் தாககுதலால் 
உண்ைாகும் சில அறிகுறி்ளும் பமம்ப�ாக்ா்ப 
�ார்ககும்ப�ாது ஒன்று ப�ால பதான்றும். 
அதனால், குழம்பிபப�ாய் பநாய்க்ான 
மருந்து, பூச்சிகஜ்ால்லி இரண்யையும் வாஙகிச் 
சிலர் ஜதளிப�ார்்ள். இப�டிச் ஜெய்வதால்  
உற�த்தி ஜெலவு அதி்ரிககுபம தவிர, 
இதனால் எந்தவிதமான நன்யமயும் இல்யல.  
எனபவ  பூச்சிககும் பநாய்ககும் வித்திைாெத்யத  
முதலில் ்ண்ைறிை பவண்டும். பூ, ்ாய், 
�ழம் ப�ான்றேவறறில் உள்ள அறிகுறி்யள 
விவொயி்ள் எளிதா் இனம் ்ண்டுவிடுவார்்ள். 

ஆனால் இயல, பவர், தண்டு ப�ான்றேவறறில் 
ஏற�டும் �ாதிபபு்யளப புரிந்துஜ்ாள்ள 
முடிவதில்யல. அதனால் முதலில் பூச்சி்யளப 
�றறிை அடிப�யைைான புரிதல் அவசிைம்.

வைலில் உள்ள பூச்சி்ளின் நியல்ள் 
மறறும் அவறறின் வளர்ச்சி நியல்ள் குறித்து 
அறிந்துஜ்ாள்ள பவண்டும். ஒரு புழு ஜெடியில் 
இருககிறேது என்று யவத்துகஜ்ாள்பவாம். 
அந்தபபுழு இயலயை உண்ணும் புழுவா... 
பவயரக குயையும் புழுவா... தண்யைக குயையும் 
புழுவா... ்ாயைத்   உண்ணும் புழுவா... எனத் 
ஜதரிந்துஜ்ாள்ள பவண்டும். அதன் பிறேகு, 
தீயம ஜெய்யும் பூச்சி்யள உண்்ணககூடிை 
நன்யம ஜெய்யும் பூச்சி்ள் நம் வைலில் 
இருககின்றேனவா எனப �ார்க் பவண்டும். 
நன்யம ஜெய்யும் பூச்சி்ள் இருந்தால்.. . 
அயவ தீயம ஜெய்யும் பூச்சி்யளப பிடிககும் 
திறேயனக ஜ்ாண்டுள்ளனவா என்�யதயும் அறிை 
பவண்டும். இப�டிப �ல்பவறு த்வல்்யளத் 
ஜதரிந்துஜ்ாண்டு திடைமிடடுதான், தீயம 
ஜெய்யும் பூச்சி்யள விரடடிைடிக் பவண்டும். 
இவறயறே விரடை நன்யம ஜெய்யும் பூச்சி்யளக 
கூலிப�யைைா்ப �ைன்�டுத்திக ஜ்ாள்ள 
பவண்டும்.

நன்யம ஜெய்யும் பூச்சி்ளின் எண்ணிகய், 
தீயம ஜெய்யும் பூச்சி்ளின் எண்ணிகய், 
மண்ணின் ஈரப�தம், ்ாலச் சூழநியல, 
�யிரின் வளர்ச்சி நியல, �யிரின் தாஙகு திறேன் 
ஆகிைவறயறேக ஜ்ாண்டு முடிஜவடுத்தால்தான் 
விவொைத்தில் ஜவறறி்ரமான   அறுவயை  
ொத்திைம். தாவரங்ளில் அதி் பநாய்்யள 
உருவாககு�யவ யவரசு்ள்தான். யவரசு்ள் 
�ரவுவதறகுக ்ார்ணமா் இருப�யவ 
�லவிதமான ொறு உறிஞசும் பூச்சி்ள். ஒரு 
ஜெடியிலிருந்து அடுத்தச் ஜெடிககு யவரயெக 
ஜ்ாண்டு ஜெல்�யவ ொறு உறிஞசும் 
பூச்சி்ள்தான். யவரசு தாககுதலுககு மருந்து்ள் 
இல்யல என்�தால், ொறு உறிஞசும் பூச்சி்ள் 
மீது அதி் ்வனம் யவக் பவண்டும்.

 உற�த்திக்ாலம் ஜதரிந்துதான் ஒவஜவாரு 
�யியரயும் வியதபப�ாம். எந்தப �யியரச் 
உற�த்தி ஜெய்கிபறோபமா... அதன் உற�த்தி 
்ாலத்துககுள் எந்ஜதந்த நாள்்ளில் என்ஜனன்ன 
பநாய்்ள் மறறும் பூச்சி்ள் அப�யியரத் 
தாக்ககூடும் என்�யதயும் ஜதரிந்துஜ்ாள்ள 
பவண்டிைது அவசிைம்.

அவறயறே முன்கூடடிபை ஜதரிந்துஜ்ாண்டு 
‘ வ ருமுன்  ் ா ப ப� ா ம் ’  மு ய றே ய ை க 
்யைபபிடித்தால் பிரச்யனபை இருக்ாது. 
குறிப�ா் இைறய் விவொைத்துககு வருமுன் 
்ாபப�ாம் முயறே தான் சிறேந்தது. பநாபைா, 
பூச்சிபைா தாககிை பிறேகு நைவடிகய் 
எடுப�து, பெதாரத்யத அதி்மாககிவிடும். 
வருமுன் ்ாப�து மூலமா்ச் பெதாரத்யதக 
குயறேப�பதாடு, ஜெலவு்யளயும் குயறேக்லாம். 
நன்யம ஜெய்யும் பூச்சி்ள், தீயம ஜெய்யும் 
பூச்சி்ள் �றறிப �ார்த்திருககிபறோம். தீயம 
ஜெய்யும் பூச்சி்ள் என்றோல் அயவ �யியரத் 
தாககும் பூச்சி்ள் மடடுமல்ல. மனிதர்்ள் 
மறறும் ்ால்நயை்ளுககு பநாயைப �ரபபும் 
பூச்சி்ளும் தீயம ஜெய்யும் பூச்சி்ள்தான். 
பெமித்து யவக்ப�டை தானிைங்யளச் 
பெதப�டுத்தும் பூச்சி்ளும் உள்ளன. 

அபதப�ால நன்யம ஜெய்யும் பூச்சி்ள் 
என்றோல்  மறறே பூச்சி்யளச் ொபபிடும் அயெவ 
இனங்ள் என்று மடடும் எண்ணிவிைக கூைாது. 
தனது வம்ெத்யதபை உ்ணவா்க ஜ்ாள்ளும் 
அ�ாை்ரமான பூச்சி்ளும் உள்ளன. ம்ரந்தச் 
பெர்கய்ககு உதவும் பூச்சி்ள், உயிரினங்ளுககு 
பநாயைப �ரபபும் பூச்சி்ள், ்யள்யளக 
்டடுப�டுத்தும் பூச்சி்ள், இயலதயழ்யள 
மக் யவககும் பூச்சி்ள், தைை அறிவிைலில் 
தைம் �திககும் பூச்சி்ள் எனப �ல்பவறு 
விதமான பூச்சி்ள் உள்ளன. ஜ�ாதுவா், 
பதனீக்ளும், �டைாம்பூச்சி்ளும்தான் ம்ரந்தச் 
பெர்கய்ககு உதவககூடிை பூச்சி்ள் என 
நாம் நியனத்துக ஜ்ாண்டிருககிபறோம். 
ஆனால், மரத்யதக குயைந்து உள்பள 
ப�ாய்க கூடு்டடும் வண்டு்ள், அத்திப�ழக 
குளவி்ள், எறும்பு்ள் ப�ான்றே �ல பூச்சி்ள் 
ம்ரந்தச் பெர்கய்ககு உதவி வருகின்றேன. 
அபதப�ால மர�ணு மாறறுத்ஜதாழில்நுட� 
ஆராய்ச்சிககுப ஜ�ரிதும் உதவி ஜெய்�யவ 
�ழ ஈக்ள். இப�டி மண்ய்ண வளமாககுவதில் 
ஜதாைஙகி... மனிதர்்ள், ்ால்நயை்ள் எனப 
பூமியில் வாழும் உயிரினங்ளின் வாழவிலும் 
பூச்சி்ளுககு முககிைப�ஙகு உண்டு. குறிப�ா் 
விவொைத்தில் பூச்சி்ளின் �ஙகு அளப�ரிைது.  
இது குறித்து விவொயி்ளுககு  விழிபபு்ணர்வு 
பதயவ

விவசாயத்தின ஆதாரமாக விளஙகிய பூச்சிகமள 
நம் முனதனாரகள் தநசித்தாரகள்

மன்னார் வயளகுைாப �குதியில் ்ைல் �சுக்யளப �ாது்ாககும் வய்யில் 
3 ெதுர கிபலா மீறறேர் �ரப�ளவில் ்யிறறில் ்ைல் புற்ள் வளர்ககும் திடைம் 
அடுத்த மாதம் முதல் ஜெைற�டுத்தப�ை உள்ளதா்  உயிரின ்ாப�் 
அதி்ாரி்ள் ஜதரிவித்தனர். மன்னார் வயளகுைா �குதியில் நாய் முதல் 
தூத்துககுடி வயரயில் 21 தீவு்ள் உள்ளன. ்ைந்த 2015 ஆண்டுககு முன்பு 
நைந்த ஆய்வின்�டி இஙகு சுமார் 254 ெதுர கிபலா மீறறேரில் ்ைல் புற்ள் 
வளர்ந்திருந்தன.  இப�குதியில்  49 முதல் 153 வயரயிலான ்ைற�சுக்ள் 
இருந்ததா் ்ண்ைறிைப�டைன.

 ்ைல் �சுக்ள் உண்்ணவும், அயதச் ொர்ந்த ெஙகு, ்ைல் தாமயர 
ப�ான்றேயவ வாழவும் ்ைல் புற்ள் அவசிைம். இந்நியலயில்  இரடயை 
மடி உள்ளிடை தயை ஜெய்ைப�டை வயல்யளப �ைன்�டுத்தி மீனவர்்ள் 
மீன்பிடிபபில் ஈடு�டைதால், ்ைல் புற்ளின் �ரப�ளவு குயறேைத் ஜதாைஙகிைது. 
இதயனத் ஜதாைர்ந்து, பைராடூன் ்ைல் �சுக்ள் மத்திை �ாது்ாபபு நிறுவனம் 
ொர்பில், ஜதாண்டியை யமைமா் யவத்து ்ைல் �சுக்யள �ாது்ாப�து 
குறித்து, ்ைந்த 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆராய்ச்சி நயைஜ�றறு வருகிறேது. 

கடல் பசுககளைப் பாதுகாகக கடல் புறகள் வைரககத் திடடம்


