
  
  
  

 

 

 
"யாக &ப( ெல+. ேகண/ "0ப12 3ைன67( அைடயாள 
உ<ணா3ைல+ ேபாரா>ட?"7( உலகளா6ய @"A/ இைணCத 
தEழGகH 
 

இ"வா%& 'யாக*ப, ெல/. ேகண2 
'3ப4 அவ6க74 32, ஆ%& 9ைன< 
9க=>2 அ?@A/ பறைவகC அைம/E, 
உல@2 பரHI வாJ, தLழ6கC பலN, 
இைணHI ெல/. ேகண2 '3பைன 
9ைன< P6Hதன6.      
 
இ?PQ& RயSTU2 பல 9ைன< 
9க=<கC ஒJWX ப&Yத/பQ&, 
அைடயாள உ%ணா9ைல/ 
ேபாராQடWகC ேமSெகாCள/பQ&, 
'யாக *ப, ெல/. ேகண2 '3பA4 
9ைன</ப@6<க\, ஆவண/-
ப&Yத/பQடன. Eல,ெபய6Hத ேதசY'2 
9க=Hத இ,RயST_,, தாயகY'2 பல 
இடWக7`, உண6<a6வமாக 
இ"வா%b2 9ைன<Pர/பQடI, 
இலWைக அரc?X, ச6வேதச சdகYI?X, 
ஒN ெத7வான ெசe'Uைன? Pf_CளI 
எ4பI Xf/hடYத?கI. 
 

'யாக*ப, ெல/. ேகண2 '3ப4 
அவ6க74 உ%ணா9ைல/-
ேபாராQடY'4 ெதாட?க நாளா@ய 
15.09.19 அ4j c>k நாQb4 பாச2 
மா9லY'2 அ?@A/ பறைவகC 
அைம/hனா2 9ைன<9க=< ஒ4j 
ஒJWXப&Yத/பQடI. இத4ேபாI பல 
கைல9க=<கC                          நைடெபSற-
ேதா&, தL=ெநQb4 ஒNW@ைண/-
பாளlனா2 Tற/Eைர ஒ4j 
9க=Yத/பQடI. இ"<ைரU2 தSேபாI 
நைடெபSj? ெகா%bN?X, 
கQடைம?க/பQட இனவm/EY 
ெதாட6பாக<, மSj, aேகாள அரTய2 
ெதாட6பாக<, Xf/hட/பQடI.  
 
இH9க=>ைனY ெதாட6HI 22.09.19 
அ4j அ<k'ேரnயா நாQb4 
ெம2ேப6% நகl2 ெம2ேப6% வா= 
தLழ6க7னா2 ஒN வண?க 9க=< 
ேமSெகாCள/பQடI. 
 



 

 

'யாக*ப, ெல/. ேகண2 '3பA4 
9ைன< நாளா@ய 26.09.19 அ4j 
அ?@A/ பறைவகC அைம/hனரா`, 
மSj, ெம2ேப6%, TQA வா= 
இைளஞ6களா`, 30 மpேநர அைடயாள 

உ%ணா9ைல/ேபாராQட, ஒ4j 
ேமSெகாCள/பQடI. இத4ேபாI 
அ?@A/ பறைவகC அைம/E 10 
ேகாl?ைககைள_,, அ<k'ேரnய வா= 
இைளஞ6கC 11 ேகாl?ைககைள_, 
R4ைவYதன6. 

அYIட4 அ?@A/ பறைவகC அைம/E 
c>k நாQb4 ேப6% மா9லY'2 
தWக74 அைடயாள உ%ணா-
9ைல/ேபாராQடYைத ஒN ெபாI 
இடY'2 ஆர,hYI அW@NHI ேப6% 
Tவ4 ேகா>`?X/ ேபரpயாக நடHI 
ெச4றன6. Tவ4 ேகா>n2 ஒN 
ஒ4jPட2 ஒJWXப&Yத/பQ&, 'யாக 
*ப, ெல/. ேகண2 '3பq?கான ஒN 
Tற/E/aைச_, ேமSெகாCள/பQடI. 
ேம`,, ேகண2. சWக6 அவ6க74 
'N<Nவ/படR, ைவ?க/பQ& 
வண?க, ெச`Yத/பQடI.  

 
அேத நா72 TQAU`, TQAவா= 
இைளஞ6களா2 ஒN 9ைன< 9க=< 
நடாYத/பQடI. அH9க=>2 பல 
கைல9க=<கC நைடெபSறேதா&, ெல/. 
ேகண2 '3ப4 ெதாட6பான ஒN 
காெணா7_, ஒ7பர/ப/பQடI.  
 
அ?காெணா7U2 ெல/.ேகண2 '3ப4 
ெதாட6பான கNYI?க\, 9ைன<க\, 
அ<k'ேரnயா, hlQட4, மேலTயா, 
9tkேல%Q மSj, c>k வா=  
தLழ6க7னா2 ப@ர/பQடI எ4பI 
Xf/hடYத?கI.  
 
எ"GவK( காலLகM7( "யாக&ப( ெல+. 
ேகண/ "0ப12 3ைனNOர/ 3கP67( 
மRS( அைடயாள உ<ணா3ைல+-
ேபாரா>டLகM7( தEUழV 
ெசயRபா>டாளGகH மRS( ெபாXமYகH 
அைனவைரZ( எ([ட2 இைணCX 
ெசயRப\மாS அY]1+ பறைவகளா]ய 
நாLகH இ?தKண?"/ ேவ<` 
3R]2ேறா(. 
 

a>1A7( a>1வாP இைளஞGகளா/ ஒK 3ைனN 3கPN 
நடா?த+ப>டX 

அY]1+ பறைவகH ேபரdயாக நடCX ெச2றனG 



 

 

மாதாCத ெசe"V fKH 
03.09. அ4j 54வI காணாம2 
ஆ?க/பQேடாl4 உற>ன6 
ஒNவ6 மரணமைடHICளா6.    
 
04.09."uேத>" எq, ெபயl2 
ெகாJ,E?X, 
யா=/பாணYI?XLைடUலான 
E'ய EைகUரதv ேசைவ ஆர,ப,.  
 
07.09. யா= நகரசைப 
ம%டபYI?கான அY'வார?க2 
ரpnனா2 நாQட/பQடI. 
 
08.09. ராw ேசாமேதவ எq, 
ேபராTlய6 யாm2 9ைல- 
ெகா%bN?X, இலWைக 
இராxவY'SX இலWைகU4 
ெதா2ெபாNC ெதாட6பாக 
வX/ெப&Yதா6. 
 
08.09. அ4j 2009 இ2 EnகC 
அm?க/பQட நாேள த4 
வா=நா72 ம@=வான நாெளன 
Rர7தர4 Pf_Cளா6. 
 
10.09. சYINெகா%டா4 
ப&ெகாைல தLyழY'2 
9ைன<Pற/பQடI. 
 
11.09. ேடாேகா நாQb4 
ஜனா'ப' இலWைக?X d4j 
நாC >ஜயY'ைன ேமS-
ெகா%டா6. இ">ஜயY'2 
Rத3&கC ெதாட6பாக<, மSj, 
பயWகரவாதYத&/EY 
ெதாட6பாக<, ேபச/பQ&CளI. 
 
11.09. "Pulathisi Intercity Express" 
எq, ெபயl2 ெகாJ,E?X, 
ெபாலநjைவ?XLைடUலான 
E'ய EைகUரதv ேசைவ ஆர,ப,. 
 
15.09. யா=/பாணY'`Cள 
காணாம2 ேபாேனாN?கான 
அ`வலகYI?X R4பாக 
உற>ன6கC ஆ6/பாQட,. 
 
16.09. "எJக தL=" ேபரp_, 
அதSX ஆதரவாக கைடயைட/E/ 
ேபாராQடR, நைடெபSறI. 
 
16.09. ெகாJ,h2 "தாமைர? 
ேகாEர," 'றHI ைவ?க/பQடI. 
இத4ேபாI {ன 9jவனெமா4j 
பண ேமாசbU2 ஈ&பQடதாக  
Tfேசனா அY'ற/E9க=>4 
ேபாI PfUNHதா6. 
 
18.09.  ஜனா'ப'Y ேத6த2 
16.11.19 அ4j நைடெபjெமன  
 
 
 

 

உY'ேயாகa6வமாக அf>?க-
/பQடI. 
 
19.09. தவ{ல4 எq, 
ஊடக>யலாளN?X பயWகரவாதY 
த&/E/hl>னரா2 அைழ/-
பாைண ஒ4j >&?க/-
பQ&CளI. 
 
19.09. >&தைல/ Enகளா2 
நாQட/பQட ேத?XமரWகC 
வ<Aயா>2 இலWைக வன-
வளYIைறUனரா2 தf?க/-
பQடன. 
 
19.09. அQLர2 வசHத 
காரணெகாட Tfேசனா>னா2 
ம'/ப7?க/பQடா6. 
 
20.09. யா=/பாண 
இHI?க2~lU4 அ'ப6 ல�ச 
ஒm/E/ hl>னரா2 ைகI 
ெசeய/பQடா6. 
 
20.09. ேக/பா/Eல< 9லÄQE/ 
ேபாராQடY'2 ஈ&ப&ேவா6 வட 
மாகாணY'4 ஆ\நைரv 
சH'Yதன6. 
 
22.09. நாக6ேகா>2 ப&ெகாைல 
தLyழY'2 9ைன< Pர/பQடI. 
 
22.09. உU6Yத ஜாUjY 
தா?Xதைல >சாl?க ஜனா'ப'? 
XJெவா4j அைம?க/-
பQ&CளI. 
 
23.09. "Avant Garde" 
வழ?@nNHI ேகாYதா >&>/E.    
                                   
24.09. இலWைக ஒN ேம2-ந&Yதர 
நாெடன உலக வW@ 
அf>YICளI. 
 
24.09. ஊனRSற இலWைக 
இராxவY'னl4 
ேபாராQடYI?X/h4 
அவ6க\?X வா=நாC RJவI, 
ஊ'ய, வழWக/ப&ெமன 9' 
அைமvc அf>YICளI. 
 
24.09. ஜனா'ப'Y ேத6தn4 
ேபாI ெபாe/பர/Eைரகைள_, 
மSj, ெவj/ைபYÅ%&, 
ேபvc?கைள_, த&?க RகÇ2 
9jவன, இலWைகY ேத6த2 
ஆைணயYIட4 இைணHI 
ேவைலெசe_, என அf>?க/-
பQ&CளI.  
  
 
 
 

 
25.09. உ/Eெவ7U2 
அைமHICள EYத6Tைல 
ேசதமா?க/பQடI. 
 
25.09. "Surfing" >ைளயாQ&Y-
IைறU4 உலக? @%ண, அjக, 
Xடா>2 ஆர,பமா@யI.  
 
26.09.  'யாக *ப, ெல/. ேகண2 
'3பA4 9ைன<9க=< தLyழ-
ெமWX, 9ைன<Pற/பQடI. 
 
26.09.  ச,பள உய6< ேகாl தLழ6 
தாயகY'2 ஆTlய6கC பp/-
Eற?கp/hைன ேமS-
ெகா%டன6. 
 
27.09. 750 L2nய4 Éபா 
ெபjம'_Cள "robot" கN>கC 
{னா>னா2 இலWைக?X 
அ4ப7/பாக? ெகா&?க/பQடI. 
 
27.09. 9tேயா6?@2 ஐநா>4 
PQடY'4 ேபாI பா@kதாA4 
ஜனா'ப' கN,EnYதா?Xதைல 
ஒN உதாரணமாக தனI உைரU2 
உபேயா@YICளா6. 
 
30.09. ேகாYதா>4 யா= 
வNைகUைன R4AQ& 
ஆைனUற>2 E'ய ேசாதைனv 
சாவbகC அைம?க/பQ&Cளன. 
 
30.09. காணாம2 ேபாேனாl4 
'னYத4j cSjலா ெதாட6பான 
9க=>2 ஐநா>4 இலWைக?கான 
ஒNW@ைண/பாள6 கலHI 
ெகா%டா6. அYIட4 காணாம2 
ஆ?க/பQேடாl4 உற>ன6கைள 
தாWகC மற?க>2ைல எ4j அவ6 
அHநா72 ெவ7UQட 
அf?ைகU2 ெதl>Y'NHதா6.  
    



 

 

இனவg+h2 fவ\கH 
 

• ப\வாLகைர மRS( தரைவ ேபா2ற இடLகM/ இராiவY 
j`ேயRறLகளா/ பா"Yக+ப\( 6வசாய?Xைறயா/ பல 
தEP 6வசாAகM2 3ைல ேமாசமைடCXHளX.  

• ெந\Lேகd காவRSைறAனG இலLைகA2 
ெதா/ெபாKH?Xைறயா/ k<ட+ப>\ வN1யா62 
ெவ\Yjநாl ஆலய சபAனைர பY"+ பாட/கைள 
ஒnபர+பYOடாெதன? த\?XHளனG.  

• opq/லா62 தைலைமA/ "KேகாணமைலA2 
ெத2]ழYj+ பj"கM/ ெபKமளN 3ல ஆY]ரE+qகH 
நட?த+ப>\Hளன.   

• ம>டYகள+h2 சரpவ" மகா6?"யாலய?"ைன 
வாகைரA2 hரேதச சைபA2 அrம"A2s இலLைக 
இனவg+q+ பைடAனG ஓG உ/லாச+ேபாY]டமாக நட?" 
வK]2றனG.  

•  க21யா6/ தEPVைசவ பYதGகைள காவRSைறAனG 
அVfS?"ZHளனG.  

• 6வசாய சuகLகைள 3ைலjைலYj( ‘ேசவாலLகா’ 
fRSலா [யRaகxYj ேநாGேவ ேபா2ற நா\கH 3" 
வழL] வK]2றனG. 

• கVசRெகா`A/ இலLைகY காவRSைறAனK(, STF( 
தEழGகM2 வgபா>\Yj? தைட6"?XHளனG. 

• வ>டகVaA7( ஆைனAற67( ப<ைணகைளZ( உ+q 
உRப?"ையZ( இலLைக இராiவ?"னG ைக+பRs 
ஆY]ரE?X வK]2றனG.  

• ெச(மைலA/ 3ரா6ய`Y ேகாAn/ &G?தYேகdYjH 
}"ம2ற?"2 &G+hைன ~s q?தhYj62 உட/ தகன( 
ெசeய+ப>டX.  

• ெச(மைலA/ q?த hYjகM2 ச>ட6ேராத ெசயRபா\கH 
ெபK( ேபாரா>டLகைள உ<டாY]ன.  

• இலLைக அரசா/ நட?த+ப\( Daily News ப?"lைக 
hYjகM2 ெசயRபா\கைளY க<`?X ACHC 6\?த 
அsYைகைய ெவMAட மS?தX.  

 

 
   

 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

அ"கினி& பறைவக, அைம&. /0ைவ1த 10 ேகாாி"ைகக, 
 
1. பய8கரவாத1 தைட;ச=ட1தி0 கீ?, ைகAெசCய&ப=DE"FG தமி? அரசியHைகதிக, விIதைல 
ெசCய&படேவKIG. 
 

2. தமிழீழ1திN, சி8கள" FDேயHற8க, அைம&பA நிQ1த&படேவKIG. 

 

3. SவிT அரசா8கG, இல8ைகVடனான, "இட&ெபயXY ெதாடXபான Z=டாKைமயி[E\A",  

விலகேவKIG. 

 

4. SவிT அரசா8கG ஈழ1தமிழXகளி0 ேதசிய1ைதVG மHQG ஈழ1தமிழXகளி0 தாயகமான 
தமிழீழ1ைதVG, அ8கீகாி"க ேவKIG. 

 

5. SவிTநா=I ம1திய அரசி0 ச=டமா அ`வலகG (Bundesanwaltschaft) தமிழாி0 

விIதைலயைம&."F எதிரான நடவD"ைககைள நிQ1த ேவKIG. அ1ேதாI ப"க;சாXபாக1 
தமிழXகைள" FHறவாளிகளா"FG நடவD"ைககைள SவிT அரசா8கG நிQ1த ேவKIG. 

  

6. தமிழீழ1திHFG இல8ைக"Fமிைடயிலான ேபாXகளி0ேபாA காணாமHேபான, மHQG காணாமN 

ஆ"க&ப=ேடாX ெதாடXபான, ஒE சXவேதச விசாரைண நட1த&படேவKIG. அ\த விசாரைணயிN, 

இல8ைக அரசா8க1தி0 /ைற&பI1த&ப=ட நடவD"ைககளி0 மீA /"கிய கவனG 
ெச`1த&படேவKIG. 

 

 7. அபகாி"க&ப=ட தமிழீழ நில&பர&.கைள விIவி"க, இல8ைக அரசா8க1தி0 மீA சXவேதச 

அv1தG பிரேயாகி"க&படேவKIG. அ1Aட0, நில அபகாி&."F எதிராக இராwவ /காGகளி0 

/0 ேபாரா=டG ெசCVG ம"கைள சXவேதச; சxக1தி0 பிரதிநிதிக, ச\தி"க ேவKIG. 
 
8. தமிழீழ& பFதிகளிN நிQ1தி ைவ"க&ப=DE"FG இல8ைக இராwவ1தினX ஓX ஆ"கிரமி&.&பைட 
எ0பைத சXவேதச; சxகG ஏHQ" ெகா,ள ேவKIG.  
 
9. ஈழ1தமிழXக}"FG மHQG  இல8ைக அரS"Fமிைடயிலான பிர;சைனக, ெதாடXபான ஒE 
சXவேதச விசாரைண நட1த&படேவKIG. அ\த விசாரைணயி0 /"கிய அGசமாக தமிழினவழி&. 

இE1தN ேவKIG. அ1ேதாI, அ\த விசாரைணயிN பிாி1தானிய காலனிய1Aவவாதிகளி0 

நடவD"ைகக}G, ேநா"க8க}G, மகாவGச; சி1தா\த/G, இல8ைக1தீவி0 ~ேகாள 

/"கிய1Aவ/G மHQG /,ளிவாC"காH பIெகாைலயிN; அெமாி"கா, பிாி1தானியா, இ\தியா, சீனா 

ேபா0ற நாIகளினAG மHQG ஐேரா&பிய ஒ0றிய1தி0 ப8களி&.G விசாாி"க&படேவKIG. 
 

10. வ=I"ேகா=ைட1 தீXமான1தி0 அD&பைடைய"ெகாKட, தமிழீழG ெதாடXபான சXவேதச 

வா"ெகI&. ஒ0Q நட1த&படேவKIG. அÇவா"ெகI&பி0 விதி/ைறயிN தமிழீழ1திN வாvG 
ஈழ1தமிழXக}G, .லGெபயX\A ேவQநாIகளிN FDVாிைம ெபHQG, FDVாிைம ெபறாம`G 

வா?\A ெகாKDE"FG     ஈழ1தமிழXக}G, வா"களி"க"ZDய ெபாறி/ைறக, 

உ,ளட"க&ப=DE"க ேவKIG.



 

 

 அYTதிேர[யா வா? இைளஞXக, /0ைவ1த 11 ேகாாி"ைகக, 

 
1. பய8கரவாத1 தைட;ச=ட1தி0 கீ?, ைகAெசCய&ப=DE"FG தமி? அரசியHைகதிக, விIதைல 
ெசCய&படேவKIG. 
 

2. தமிழீழ1திN, சி8கள" FDேயHற8க, அைம&பA நிQ1த&படேவKIG. 

 
3. காலவைரயைறயி0றி தI&பிN ைவ"க&பIG அைன1A1 தமி? அகதிகைளVG அYTதிேர[ய 
அரசா8கG உடனDயாக விIவி"க ேவKIG. 

 

4. அYTதிேர[யாவிN .க[டG ேகாEேவாXக, சGம\தமான ெகா,ைககைள அYTதிேர[ய அரசா8கG 
மீ,பாிசீலைன ெசCயேவKIG. 

 

5. இல8ைக அரSடனான அைன1A ெவளிVHறY"ெகா,ைககளி[E\AG அYTதிேர[ய அரசா8கG 
உடனDயாக விலகேவKIG. இதிN Fறி&பாக இராwவ மHQG வாணிப உட0பD"ைககளிÖடாக 

வளX"க&பIG உறவகளி[E\A இÇவரசா8கG விலகேவKIG. Indo – Pacific Endeavour 2019 எéG 

Z=IறவிÖடாக, இராwவ& பயிHசிகைள இல8ைக இனவழி&.& பைடக}"F வழ8FவதHகாக 

ஆயிர1திHFG ேமHப=ட அYTதிேர[ய இராwவ1தினைரVG பல கடHபைட"க&பNகைளVG அé&.G 

/யHசிகளி[E\A, அYTதிேர[ய அரசா8கG உடனDயாக விலகேவKIG.  

 

6. அYTதிேர[ய அரசா8கG ஈழ1தமிழXகளி0 ேதசிய1ைதVG மHQG ஈழ1தமிழXகளி0 தாயகமான 
தமிழீழ1ைதVG அ8கீகாி"க ேவKIG. 
 
7. தமிழீழ1திHFG இல8ைக"Fமிைடயிலான ேபாXகளி0ேபாA காணாமHேபான, மHQG காணாமN 

ஆ"க&ப=ேடாX ெதாடXபான, ஒE சXவேதச விசாரைண நட1த&படேவKIG. அ\த விசாரைணயிN, 

இல8ைக அரசா8க1தி0 /ைற&பI1த&ப=ட நடவD"ைககளி0 மீA /"கிய கவனG 
ெச`1த&படேவKIG. 

 

8. அபகாி"க&ப=ட தமிழீழ நில&பர&.கைள விIவி"க, இல8ைக அரசா8க1தி0 மீA சXவேதச அv1தG 

பிரேயாகி"க&படேவKIG. அ1Aட0, நில அபகாி&."F எதிராக இராwவ /காGகளி0 /0 ேபாரா=டG 

ெசCVG ம"கைள சXவேதச; சxக1தி0 பிரதிநிதிக, ச\தி"க ேவKIG. 

 
9. தமிழீழ& பFதிகளிN நிQ1தி ைவ"க&ப=DE"FG இல8ைக இராwவ1தினX ஓX ஆ"கிரமி&.&பைட 
எ0பைத சXவேதச; சxகG ஏHQ" ெகா,ள ேவKIG.  
 
10. ஈழ1தமிழXக}"FG மHQG  இல8ைக அரS"Fமிைடயிலான பிர;சைனக, ெதாடXபான ஒE சXவேதச 
விசாரைண நட1த&படேவKIG. அ\த விசாரைணயி0 /"கிய அGசமாக தமிழினவழி&. இE1தN 

ேவKIG. அ1ேதாI, அ\த விசாரைணயிN பிாி1தானிய காலனிய1Aவவாதிகளி0 நடவD"ைகக}G, 

ேநா"க8க}G, மகாவGச; சி1தா\த/G, இல8ைக1தீவி0 ~ேகாள /"கிய1Aவ/G மHQG 

/,ளிவாC"காH பIெகாைலயிN; அெமாி"கா, பிாி1தானியா, இ\தியா, சீனா ேபா0ற நாIகளினAG 

மHQG ஐேரா&பிய ஒ0றிய1தி0 ப8களி&.G விசாாி"க&படேவKIG. 
 

11. வ=I"ேகா=ைட1 தீXமான1தி0 அD&பைடைய"ெகாKட, தமிழீழG ெதாடXபான சXவேதச 

வா"ெகI&. ஒ0Q நட1த&படேவKIG. அÇவா"ெகI&பி0 விதி/ைறயிN தமிழீழ1திN வாvG 
ஈழ1தமிழXக}G, .லGெபயX\A ேவQநாIகளிN FDVாிைம ெபHQG, FDVாிைம ெபறாம`G வா?\A 

ெகாKDE"FG     ஈழ1தமிழXக}G, வா"களி"க"ZDய ெபாறி/ைறக, உ,ளட"க&ப=DE"க ேவKIம


