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12 வது இந்தியா- ஐர ாப்பிய யூனியன் பயங்க வாத உர யாடலின் செய்தி
சவளியீடு
நவம்பர் 19, 2020
12 வது இந்தியா- ஐர ாப்பிய யூனியன் பயங்க வாதத்ரத எதிர்சகாள்வது பற்றிய உர யாடல் 19
நவம்பர் 2020 அன்று செய்நிகர் வாயிலாக நரடசபற்றது. இந்தியா- ஐர ாப்பிய ஒன்றிய
மூரலாபாயக்
கூட்டாட்ெியின்
இந்த
முக்கியொன
உறுப்பு
குறித்து
சநருக்கொன
ஒத்துரைப்ரபயும் ஒருங்கிரைப்ரபயும் சதாட
உர யாடல் ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது.
இந்தியாவும்
ஐர ாப்பிய
ஒன்றியமும்
பயங்க வாததிற்கு
எதி ான
ரபா ாட்டத்தில்
ஒருவருக்சகாருவர் ஆத வளிக்க தீர்ொனித்தன.
எல்ரல தாண்டிய பயங்க வாதத்திற்கு பயங்க வாதப் பி திநிதிகரளப் பயன்படுத்துவது
உள்ளிட்ட அரனத்து வடிவங்களிலும் சவளிபாடுகளிலும் பயங்க வாதத்ரத இந்தியாவும்
ஐர ாப்பிய ஒன்றியமும் கடுரெயாக கண்டித்தன. ஐர ாப்பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பு நாடுகளில்
அண்ரெயில் நடந்த பயங்க வாதத் தாக்குதல்கரள இந்தியா கண்டித்து, பாதிகப்பட்டவர்களின்
குடும்பங்களுக்கு இ ங்கல் சதாிவித்துள்ளது. 26/11 மும்ரப, பதான்ரகாட் ெற்றும் புல்வாொ
உள்ளிட்ட இந்தியாவில் பயங்க வாதத் தாக்குதல்கரள கண்டனம் செய்த ஐர ாப்பிய ஒன்றியம்
ெீண்டும் பயங்க வாதத்திற்கு எதி ான ரபா ாட்டத்தில் இந்திய ெக்களுக்கும் இந்திய
அ ொங்கத்திதிற்கும் தனது ஆத ரவ ெீண்டும் வலியுறுத்தியது. இந்தியாவும் ஐர ாப்பிய
ஒன்றியமும் பயங்க வாதத்ரத ஒரு விாிவான ெற்றும் நீடித்த முரறயில் எதிர்த்து ரபா ாடுவதற்கு
ெர்வரதெ ஒத்துரைப்ரப வலுப்படுத்த ரவண்டியதின் அவெியத்ரத வலியுறுத்தின. அவர்கள் அரத
ெீண்டும் உறுதிப்படுத்தினர்.
உர யாடலில்
பங்ரகற்பாளர்கள்
ஐ.நா
அனுெதித்த
பயங்க வாத
அரெப்புகளால்
முன்ரவக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தல்கரள ெதிப்பாய்வு செய்தரதாடு, அரனத்து பயங்க வாத
வரலப்பின்னல்களுக்கும்
எதி ாக
ஒருங்கிரைந்த
நடவடிக்ரகயின்
அவெியத்ரத
வலியுறுத்தினர். ெற்ற நாடுகளின் ெீதான பயங்க வாத தாக்குதல்களுக்கு தங்கள் கட்டுப்பாட்டின்
கீழ் உள்ள எந்த பி ரதெமும் பயன்படுத்தப்படுவதில்ரல என்பரத உறுதிபடுத்த அரனத்து
நாடுகளும் உடனடி, நீடித்த ெற்றும் ெீளமுடியாத நடவடிக்ரக எடுக்க ரவண்டிய அவெ
ரதரவரயயும் அவர்கள் ரகாடிட்டு காட்டினர்.
தீவி ெயொக்கல் ெற்றும் வன்முரற தீவி வாதத்ரத எதிர்சகாள்வது, பயங்க வாதத்திற்கு
நிதியளிப்பரத எதிர்த்து ரபா ாடுவது ெற்றும் இரையத்தின் பயங்க வாத பயன்பாட்ரட
ரகயாள்வது உள்ளிட்ட தற்ரபாரதய பயங்க வாத எதிர்ப்பு ெவால்கள் குறித்து இந்தியாவும்
ஐர ாப்பிய ஒன்றியமும் கருத்துக்கரளப் பாிொறிக் சகாண்டன.
இந்த ெவால்கரள
ரகயாள்வதில்
ஒத்துரைப்ரப
வலுப்படுத்த
ஒப்புக்சகாண்டனர்.
பங்ரகற்பாளர்கள்
பயங்க வாதத்ரத எதிர்ப்பதற்கான ஒரு கருவியாக சபாருளாதா த் தரடகள் குறித்து அவர்கள்
விவாதித்தனர், இதில் ெில பயங்க வாதக் குழுக்கள் ெற்றும் தனி நபர்களின் சபயர்கள்
அடங்கும். பயங்க வாத எதிர்ப்புத் துரறயில் சதாடர்புகரள ரெம்படுத்துவதற்காக இந்திய

ஏஜன்ெிகளுக்கும் யூர ாரபால் உள்ளிட்ட அவர்களின் ஐர ாப்பிய ெகாக்களுக்கும் இரடயிலான
ஒத்துரைப்ரப ஆைொக்குவதற்கான வைிகள் குறித்து அவர்கள் விவாதித்தனர். இந்த சூைலில்,
ஒழுங்கரெக்கப்பட்ட குற்றங்கள் ெற்றும் பயங்க வாதத்ரத தடுப்பதிலும், ரபாாிடுவதிலும்
இந்திய ெற்றும் ஐர ாப்பிய ஒன்றிய ெட்ட அெலாக்க அதிகாாிகளுக்கு ஆத வளிப்பதற்காக
யூர ாப்ரபாலுக்கும் இந்திய ெத்திய புலனாய்வுப் பிாிவுக்கும் இரடயிலான ஒரு ரவரல ஏற்பாடு
குறித்த ரபச்சுவார்த்ரதகரள அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
ஐ. நா உயர்ெட்ட பயங்க வாத எதிர்ப்பு வா ம் 2021 ெற்றும் வ விருக்கும் 2021 உட்பட நிதி
நடவடிக்ரகப் பைிக்குழு , உலகளாவிய பயங்க வாதக் கட்டுப்பாட்டு ென்றம் ெற்றும் ஐக்கிய
நாடுகள் ெரப (ஐ.நா) ரபான்ற பல த ப்பு அ ங்குகளில் பயங்க வாத எதிர்ப்பு ஒத்துரைப்பு பற்றி
விவாதிப்பதற்கான வாய்ப்ரபயும் இந்த உர யாடல் வைங்கியது. ஐ.நா உலகளாவிய
பயங்க வாத எதிர்ப்பு மூரலாபாயத்தின் ஆய்வு.
பயங்க வாத எதிர்ப்பு உர யாடலுக்கு இந்திய சவளியுறவு அரெச்ெகத்தின் பயங்க வாத
எதிர்ப்பு இரைச் செயலாளர் திரு ெஹாவீர் ெிங்வி ெற்றும் ஐர ாப்பிய சவளி நடவடிக்ரக
ரெரவயின் பாதுகாப்புக் சகாள்ரக இயக்குனர் செல்வி ரஜாவானக் பால் ஃரபார்ட் ஆகிரயார்
தரலரெ தாங்கினர்.

நியூ சடல்லி
நவம்பர் 19, 2020
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