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ஈத்ிர்களுக்கு ிொக .ொ ில் ல்னசுகபின் ெிக்கூட்டி 

ிழ்த் தெப் பதொதுவுடடடக் கட்ெி கண்டணம் ! 
 

ஈத்ிர் இணச்ெிக்கல் குநித்து  .ொ.ன்நத்ினிருந்து கெிந்து ரும் பெய்ிகள் கடன அபிக்கின்நண . 
உனக ல்னசுகபின் ெி டனக்குள் ிீச் ெிக்கடன ெிக்கடப்தற்கொண சூழ்ச்ெிகள் டக்கின்நணதொ 
ன்ந ம் ழுகிநது . ிழ்ொட்டுத் ிர்களும் உனகம் முழுதும் தி ொழும் புனம்பதர்த் 
ிர்களும் இணப்தடுபகொடன குற்நொபி, ததொர்க்குற்நொபி, ணிக்  குனப் தடகன் இொெதட்தெ குழுிணர் 
ீது ெர்தெ குற்நில் ீின்நத்ில் க்குத் பொடுக்க தண்டும் ண எற்டநக்குனில்  .ொ. 
ன்நத்டக் தகொருகின்நணர். 
 

.ொ. பதொதுச்பெனொபர் ிித் ல்லுர் குழு தரிந்துடத்ொறு ெிங்கப இணொ இனங்டக 
ஆட்ெிொபர்கடப தற்கண்ட குற்நங்களுக்கொக தன்ணொட்டுக் குற்நில் ீின்நத்ின் ிெொடக்கு 
உட்தடுத் தண்டும். ிீ ொகப்தகுிினிருந்து இனங்டகப்  தடடகள் ிரும்தப் பதநப்தட்டு அங்கு 
இல்பு ிடனடக் பகொதண்டும், ிீத் ொகத்ிலும் புனம்பதர்ந்தும் ொக்கூடி 
ஈத்ிர்கபிடம் அர்கபது அெில் ிடட அநி கருத்து ொக்பகடுப்பு டத் தண்டும். 
இனங்டகச் ெிடநகபிலுள்ப ிடுடனப்புனிகள் உள்பிட்ட ிீ அெில் ெிடநொபிகள் அடணடமம் 
ிடுடன பெய் தண்டும் ன்ந தகொரிக்டககடப  .ொ. ணி உரிட ன்நத்ிடம் முன்டத்து 
உனகம் முழுதும் தன னட்ெம் ிர்கள் டகபழுத்ிட்டு ிண்ப்தம் அனுப்தி ருகின்நணர். 
 

உடநதணிக்கிடடில் தலுப்திள்டப தகந்ிொெொ, தனொகொன் ருடொ, ஜொக்தகொமுத்து கிதெின் 
ஆகி மூன்று ீத்ிர்கள் தொப்தக் கண்டத்ின் ஊடொக டடப்தம் தற்பகொண்டு இக்தகொரிக் 
டககளுக்கு ஆவு ிட்டி ருகிநொர்கள். பஜணிொிலுள்ப .ொ. ணி உரிட ன்ந முன்நினில் தன 
இனட்ெம் ிர்கள் கூடி உனகொட்டு ததொபர்கள் முன்பு இக்தகொரிக்டககடப முங்கி ிண்ப்த 
னுக்கடப அபிக்க இருக்கிநொர்கள். 
 

உனகத் ிர்கபின் இந் அடிப்தடட ணி உரிட தண்டுதகொடப புநந்ள்பிிட்டு ெிங்கப இணொ 
இனங்டக அதெ ணது ஆட்ெிொபர்களும் தடடத் பதிகளும் , உனகச் ெட்டங்களுக்கு ிொக இடத் 
குற்நங்கடப ிெொரித்து டடிக்டககள் தற்பகொள்பட்டும் ன்ந பெொத்டத் ீர்ொணத்ட ிடநதற்ந 
.ொ.ில் அபரிக்கொ உள்பிட்ட ல்னசு ொடுகள் ெி பெய்து ருொக கெிந்து ரும் பெய்ிகபினிருந்து 
பரிகிநது. 
 

பதற்ந தடிப்திடணகள்  ற்றும் இக்கத்ிற்கொண ஆடம் (LLRC) ன்ந பதரில் இனங்டக அசு ிித் 
ிெொடக்குழு அநிக்டகின் ீது குநிப்திட்ட கொனம்புக்குள் டடிக்டக டுத்து பொடர்புடடர்கள் 
ீது குற்ந டடிக்டககள் தற்பகொள்ளுொறு இனங்டக அடெ தகட்டுக்பகொள்ொக ”அத்ீர்ொணம்” 
கூறுகிநது. குற்நொபித ன்டண ிெொரித்து எரு கொன ம்புக்குள் டடிக்டக டுத்துக்பகொள்ப 
தண்டும் ணக் தகொருகிந பகொடி ீர்ொணம் இது.  
 

.ொ. பதொதுச்பெனொபரின் ல்லுர் குழு அபித் ஆய்நிக்டக இனங்டகின் ீித்துடந உள்பிட்ட 
அடணத்து அடப்புகளும் ெிங்கப இணொத்ில் தொய்ந்ிருப்தடமம் ிிணத்ிற்பகிொண ததொர் பநி 
ஊட்டப்தட்டிருப்தடமம் ெொன்றுகளுடன் டுத்துக் கொட்டிது. இனங்டகக்குள் டக்கிந ந் டக 
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ிெொடிலும் ிர்களுக்கு ஞொம் கிடடக்கொது ன்தட டுத்துக்கொட்டிது. இணொல்ொன் தன்ணொட்டு 
ீின்நத்ில் இொெதட்தெமம் தடட அிகொரிகளும் ிறுத்ப்தட தண்டும் ன்றும் , .ொ பதொதுச்பெனொபர் 
இற்பகன்று ெிநப்பு ஆடம் அடத்து டந்துள்ப ததொர்க்குற்நங்கள் ற்றும் ணி குனத்ிற்பகிொண 
குற்நங்கடப ிெொரித்து டடிக்டக டுக்க தண்டுபன்றும் தரிந்துடத்து. 
 

கெிந்து ரும் பெய்ிகள் உண்டொய் இருக்குொணொல்  .ொ ணி உரிட ன்நத்ின் இப்ததொட 19 
ஆது அர்ின் இத்ீர்ொணம் .ொ. ல்லுர் குழுின் தரிந்துடடத துச்ெபண தூக்கிபநிமம் 
பெனொகும். இனங்டக அசும் அற்குத் துடொக இந்ி அசும்  னிமறுத்தும் அீிக்கு அபரிக்கொவும் 
திந தொப்தி ொடுகளும் துடததொடத இது டுத்துக்கொட்டுகிநது. ஈத்ிர் ீொண 
இணப்தடுபகொடனப் ததொரில் ெிங்கப அதெொடு இந்ிொவும் ெீணவும் இடந்து டத்ி இண அிப்பு குநித்து 
ல்னசுகளுக்கு கடன இல்டன.  
 

ிிண அிப்புப் ததொரின் ஊடொக இனங்டகத் ீில் ெீணொின் டகததனொங்குட ட்டுதடுத்தும் 
அபவுக்கு இனங்டகட ிட்டிடத்ொல் அபரிக்க தொப்தி ல்லுசுகளுக்கு ததொதுொணது. இந்ி  
கொிதத்ித்ிற்கும் அது ற்புடடத. இனட்ெக்கக்கில் ொண்டு ததொண ஈத்ிர்கபின் திங்கபின் 
ீது இந் ல்னசு கொய் கர்த்ல்கள் டக்கின்நண . ற்நதடி இணப்தடுபகொடனக்கு உள்பொண 
ஈத்ிர்களுக்கு ஞொம் கிடடக்கதண்டும்,  உனகச்ெட்டங்களுக்கு ிொக இனங்டகில் டடபதற்ந 
அப்தட்டொண ணி உரிட ீநல்கபில் ஈடுதட்தடொர்கள் ீது  .ொ. ெட்டங்கபின் தடி டடிக்டக 
டுக்கப்தட தண்டும். ன்தபல்னொம் உனக ல்னசுகளுக்கு எரு பதொருட்தட அல்ன .  
 

.ொ. ெட்டங்கபின் டறுப்புப் தடித ஈத்ிர்கள் ெிங்கபர்கபிடிருந்து தறுதட்ட ணி தெி இணம் 
ன்ததொ, ஈத்ிர்கள் இனங்டக அெொல் ிட்டிட்டு இணப்தடுபகொடன பெய்ப்தட்டர்கள். ன்ததொ 
ணத உனகச் ெட்டங்கபின் தடி ஈத்ிர்கள் ணித்தெி அசு ிறுிக்பகொள்ப உரிடப்தடடத்ர்கள் 
ன்ததொ உனக ல்னசுகளுக்கு எரு பதொருட்தட அல்ன .  
 

ங்கபது ஆிக்க னன்களுக்கு ற்ந கொய்கர்த்ல்கபில் என்நொகத தொ ெின ொய்ப்புகபில் 
எடுக்கப்தட்ட தெி இணங்களுக்கு ஆொக ல்னசுகள் குல் பகொடுக்கின்நண.  
 

ஆினும் 2009 ஆம் ஆண்டு இத இனங்டக அடெ தங்கொொத்ட முநிடித் ொடு ண தொொட்டி 
தற்குனக ொடுகள் டந்துள்ப குற்நங்கள் குநித்து இனங்டக அதெ ிெொரித்து டடிக்டக டுக்க 
தண்டும் ண இன்று இதனெொக முணுமுணுக்கின்நண ன்தது ட்டுத தறுதொடு. ஈத்ிர்கபின் 
இடடிடொ ததொொட்டங்கபிணொல்ொன் இந் ெிநி ொற்நமும் டடபதற்றுள்பது .  
 

.ொ. ணி உரிட ன்நத்ில் ிிணத்ிற்பகிொக ல்னசுகள் தற்பகொள்ளும் ெிச் பெல்கடபக் 
கண்டு ிர்கள் ங்கள் தகொரிக்டககபினிருந்து எருததொதும் தின்ொங்க ொட்டொர்கள் . .ொ. 
பதொதுச்பெனொபர் ிித் ல்லுர்குழு தரிந்துடத்தடி இொெதட்தெக் கும்தடன தன்ணொட்டு குற்நில் 
ீின்நத்ில் ிறுத்ி ண்டிக்க தண்டும் ண னிமறுத்துகிதநொம். இக்தகொரிக்டககடப பொடர்ந்து, 
ிடொல் னிமறுத்துதொம். உனக ணெொட்ெிின் கவுகடப அது ிநக்குட ிர்கள் ொங்கள் 
ட்டுதொம்.  
 

உனக ொடுகள் ங்கும் இங்கும் ணி உரிட அடப்புகளும் ெணொக இக்கங்களும் ிிணத்ிற்கு 
இடக்கப்தட்டுள்ப இக்பகொடி அீிக்கு ிொக குல் பகொடுக்க தண்டும் ணக் தகொருகிதநொம். 
இத்ிடெில் பபிதொடும் உறுிதொடும் உனகத் ிர்கள் ங்கள் முற்ெிட பொடதண்டும் ணக் 
தகட்டுக்பகொள்கிதநொம். 
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