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ஈழத்தநிழர் வொழ்வுரிலந நொொடு 

06.11.2011-ககாவ 

ிவநகற்நப்தட்ட ீர்ாணங்கள் 

1. ீக்கம்: 

 இணப்தடுதகாவனப் கதாருக்குப் தனிாண இனட்சக்கக்காண ிழ் 
உநவுகள். 

 ஈப்கதாரில் உிர் ீத் தல்னாிக்கக்காண கதாாபிகள். 
 முத்துக்குார் முல் தசங்தகாடி வ உிர் ஆமம் ஏந்ி ிர் 

உரிவக்காக ம் இன்னுிவ ாய்த்துக்தகாண்ட அவணத்துத் ிாக 
உநவுகவபமம் ிவணில் ஏந்ி இம்ாாடு ீ க்கம் 
தசலுத்துகிநது. 

2. டக்கு கிக்கு ாகாங்கவபத் ாகாய்க் தகாண்ட ிழ் க்கள், 
ிீத் ிழ் அகச ீர்வு என்தவ 1972ஆம் ஆண்டு ட்டுக்ககாட்வட 
ீர்ாணத்ின் மூனம் உற்ிப்தடுத்ிணர். கலும் 1977இல் வடததற்ந 
இனங்வக ாடாளுன்நத் கர்னில் ததருாரிாய் ாக்கபித்து ஒப்புல் 
அபித்து ட்டுின்நி, தாடர்ந்து து கதாாட்டங்கள் மூனம் அவ உறுி 
தசய்துள்பார்கள். எணக அய்.ா. ன்நக! கிக்கு வமூர், தகாசாா, 
தற்கு சூடான் கதான்ந ாடுகபில் ததாது ாக்தகடுப்பு டத்ிது கதால் 
ிரின் ாகப் தப்தாண டக்கு கிக்கு ாகாங்கபில் ணித் ிழ் 
ஈத்ிற்காண ததாது ாக்தகடுப்பு டத்ிட ஆண தசய்!. 
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3. ”இணப்தடுதகாவனப் கதார்க் குற்நாபிாண ாஜதக் கசவ சர்கச 
ிசாவக்கு உட்தடுத்ி உரி ண்டவண ங்க கண்டும், சிங்கப 
இணதநி இனங்வகின் ீது ததாருபாாத் வட ிிக்க கண்டும்.” எண 
ிக சட்டன்நம் ஒருணாக ிவநகற்நி ீர்ாணங்கள் ீது இந்ி 
அகச டடிக்வக எடு! 

4. கதார்க் குற்நங்கள் இவத்துள்ப இனங்வகில் எிர்ரும் 2013ல் 
கான்தல்த் ாடுகள் உச்சி ாாட்வடப் புநக்கிப்தாகக் கணடா ாட்டின் 
திர் அநிித்துள்பவ இம்ாாடு கற்றுப் தாாட்டுகிநது. 
அககதால் இந்ிா உட்தட அவணத்து கான்தல்த் ாடுகளும் உச்சி 
ாாட்டிற்காண இடத்வ இனங்வகில் இருந்து ாற்நக் ககாகண்டும் 
எண இம்ாாடு னிமறுத்துகிநது. 

5. இாசீவ் தகாவன க்கில் ததாய்க் குற்நச்சாட்டுகபின் அடிப்தவடில் 

ிதாித் ிர்கபாண கதநிாபன், முருகன், சாந்ன் ஆகிகார் 
தூக்குக்கிற்நின் முன் ிறுத்ப்தட்டுள்பணர். இந்ி அசில் சாசணம் 
உறுி தசய்துள்ப ண்டவண தாடர்தாண சட்டங்கபில் இந்ி 
குடிசுத் வனருக்கு இவாண அிகாத்வக் தகாண்ட ஆளுரும், 
ாின அசும், இந் அிகாத்வப் தன்தடுத்ி, கதநிாபன், முருகன், 
சாந்ன் ஆகிகாரின் தூக்குண்டவணவ உடணடிாக ீக்கம் தசய்ிட 
ிக அகச டடிக்வக எடு!. 

6. சர்கச சமூகக! ிீப் தகுிகபில் ிரிாகவும், தசநிாகவும், 
கற்தகாள்பப்தடும் இாணு ாக்கல், சிங்கப ாக்கல், ததபத் 
ாக்கல் கதான்ந இண ஒடுக்குமுவந டடிக்வககவபத் டுத்து ிறுத்து! 

7. இந்ி அகச, ஈ க்கள் அங்கீகரித் ணி ஈ அசு அவக்கப் 
கதாாடி ிீ ிடுவனப்புனிகள் ீாண வடவ ீக்கு. 

8. இந்ி அகச! இனங்வகச் சிவநகபில் ிசாவ ஏதுின்நி சட்டத்ிற்கு 
புநம்தாக அவடக்கப்தட்டுள்ப ிழ் இவபஞர்கவப ிதந்வணின்நி சிங்கப 
அசு ிடுவன தசய் டடிக்வக எடு! 
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9. அய்.ா ன்நக! ிீப் தகுிகபில் கற்தகாள்பப்தடும் றுாழ்வுப் 
திகவப க்கபால் கர்ந்தடுக்கப்தட்ட ிர் திிிிகள் ற்றும் 
சர்கசக் கண்காிப்தின் கீழ் உடணடிாக கற்தகாள்! 

10.  இந்ி அகச! ிகத்ில் ஞ்சம் அவடந்துள்ப ிீ அகிகளுக்கு 
தன்ணாட்டு அகிகள் சட்டப்தடி உரிவகள் ங்கி ணி கத்காடு 
டத்து! 

11. இந்ி அகச! வனகத் ிர்களுக்கு இருப்திடம், ருத்தும், கல்ி 
உள்பிட்ட அடிப்தவடத் கவகவப உறுிதசய்ிட இனங்வக அசுக்கு 
அசில் அழுத்ம் தகாடுத்ிடு!. 

12. இந்ி அகச! ணிகுனப் தண்தாட்டிற்கும், ணி உரிவகளுக்கும், 
எிாண ண்டவணவ உனகில் 137 ாடுகள் ஒித்துக்கட்டிது கதால் 
சட்டத்ினிருந்து ீக்கு! 

13. ிக அகச! கதநிாபன், சாந்ன், முருகன் ஆகிகாது 
தூக்குண்டவணகுநித்து ிழ்ாடு சட்டன்நத்ில் ிவநகற்நப்தட்ட 
ீர்ாணத்ிற்கு ாநாக தசன்வண உர்ீி ன்நத்ில் ாக்கல் தசய் 
னுவத் ிரும்தப் ததறுக! 

14. ஈத்ிர் ாழ்வுரிவ குநித்துப் தப்புவ தசய்ிட அதரிக்கப் 
தம் கற்தகாண்ட ாம்  கட்சி வனவ ஒருங்கிவப்தாபர் 
ிரு.சீான் அர்கவப அதரிக்க அசு ிருப்தி அனுப்திவ இம்ாாடு 
ன்வாகக் கண்டிக்கிநது. 

15. ிக அகச! ிகச் சிவநகபில் ாடும் ண்டவணக் வகிகள் 
உட்தட ீண்ட கானம் சிவநில் ாடும் அவணத்துக் வகிகவபமம் 
உடணடிாக ிடுவன தசய்! 

16. இந்ி அகச! ிக ீணர்கவபப் தடுதகாவன தசய்தும், ணி 
ாண்புகளுக்கு எிாக ிர்ாப்தடுத்ி சித்ிவ தசய்தும், வனகவப 
அறுத்தரிந்தும், ாழ்ாாங்கவப அித்தும், இந்ி இவநாண்வவ 
அாணப்தடுத்துகிந சிங்கப இணதநி அசின் ீது டடிக்வக எடு! 
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17. இந்ி அகச! ிக ீணர்கபின் தார்ந் ீன்திடி உரிவக்கு 
எிாண கச்சத்ீவு ஒப்தந்த்வ ீக்கம் தசய்து, ிக ீணர்கபின் 
ாழ்ாாங்கவபக் காப்தாற்று! 

18. இந்ி அகச! ிக க்களுக்குப் கதிவ உண்டாக்கக் கூடி 
கூடங்குபம், கல்தாக்கம் அணு உவனகவப இழுத்து மூடு! ின் 
உற்தத்ிக்காண புசார் ஆற்நல்கவப முழுவாகப் தன்தடுத் உரி 
ிட்டங்கவபச் தசல்தடுத்துக! 

19. அணு உவனக்கு எிாண கதாாட்டத்ில் சசின்நிப் 
கதாாடிக்தகாண்டிருக்கும் கூடங்குபம் தகுி க்களுக்கு இம்ாாடு முழு 
ஆவமம் ாழ்த்துக்கவபமம் தரிித்துக்தகாள்கிநது. 

20. தக்குடிில் ஒடுக்கப்தட்ட க்கள் ீது ிக்க் கால்துவந டத்ி 
துப்தாக்கிச்சூட்வட இம்ாாடு ன்வாகக் கண்டிக்கிநது. தடுதகாவன 
தசய்ப்தட்ட க்களுக்கு இம்ாாடு ீக்கம் தசலுத்துகிநது. 
தடுதகாவனக்குக் காாண ஆிக்க சாி கணாதாம் தகாண்ட 
கால்துவந அிகாரிகவபப் தி ீக்கம் தசய்து, அர்கள் ீது குற்நில் 
டடிக்வக கற்தகாள்ப கண்டும் என்று இம்ாாடு னிமறுத்துகிநது. 
தாிக்கப்தட்ட குடும்தங்களுக்கு உரி இப்தடீ்வட ங்ககண்டும் எணவும் 
னிமறுத்துகிநது. 

 

 

 ண. குிஞ்சி 
ிக ஒருங்கிவப்தாபர் 
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