
    
 
 
 

செய்தி அறிக்கை 

க்களுக்கு ஓர் அறமகூவல் 

சல்வா ஜூடும்மின் புதி வடிவமும் பச்றச வவட்றையின் துறை அறப்புமுான 
இண்ைாம் சல்வா ஜூடுறத் திரும்பப் பபமப் வபாாடுக !  

விெத-வின் ஜீம்ஹதி திடீர்த்ாக்குலில் இநந்துதாண ெந்திக் ெர்ாவின் ெனும், 

குண்டா ைத்திம் அத்மி னர்ெளில் ஒருனும், முல் ைல்ா ஜூடும்மின் குண்டர் தடத் 

னர்ெளில் ஒருனுாண ைவீந்தி ெர்ாவும் இன்னும் பிநரும் ைர்ந்து தஸ்ாரின் 

அதிக்ொெவும் பர்ச்சிக்ொெவும் விொஸ் ைங்கிஷ் ைமிதி ன்ந அப்த அத்து 

இண்டாம் ைல்ா ஜூடுத் ாடங்கியுள்பாெ  5ந் தி அறிவித்துள்பணர். இந்துத்துப் 

தாசிை தா.ஜ.ெ. அைாங்ெத்தின் ஆவு இல்னால், க்ெளுக்கு திாண ைக்திெளும், தா.ஜ.ெ. 

குண்டர்ெளும், ொங்கிசு ெர்ா குடும்தமும் ைர்ந்து ாடங்கியுள்ப ொனொக் குண்டர் 

தடாண இண்டாம் ைல்ா ஜூடும் இல்ன. தச்ை ட்டக்குத் து அப்தாெ 

ைல்ா ஜூடும்மின் புதி டிம் ாடங்ெப்தட்டுள்பது ன்த உண். ஜன் ஜாக்ன், ைல்ா 

ஜூடும், தச்ை ட்ட, இப்தாது ாடங்கியுள்ப இண்டாம் ைல்ா ஜூடும் ஆகி அணத்து 

டடிக்ெெளும் க்ெப ஒடுக்குற்ொண இாணு டடிக்ெெப ஆகும். ாநினத்தின் 

இற்ெ பங்ெப உள்ளூர் முனாளிெளுக்கும் ளிாட்டு முனாளிெளுக்கும் விற்தற்ொெ 

பர்ச்சி, அதி ன்ந தரில் ாடங்ெப்தடுள்ப இந் இாண்டாம் ைல்ா ஜூடும். இது 

ண்டொண் க்ெளின் உண்ாண ற்ைார்பு பர்ச்சிக்ொெப் தாடுதடும் ஜன்ான் ைர்க்ொர் 

ன்னும் புட்சிெ க்ெள் அசு டித்தில் னர்ந்துள்ப க்ெள் அதிொத் அழிப்தற்ொெ 

ாற்றுவிக்ெப்தட்டுள்பது. இது ாநின க்ெளின் மீது ொடூாண தாசிை இாணு 

டடிக்ெயும் ஒருங்கிக்ெப்தட்ட ஒடுக்குமுந டடிக்ெயும் ஆகும்.    

ெடந் 35 ஆண்டுெள் புட்சி இக்ெ னாற்றில் ஞ்சுத்துடன், தன ொண இாணு 

ஒடுக்குமுந டடிக்ெெப தஸ்ாரின் வீஞ்ைறிந் குக்ெள் திர்த்துப் 

தாாடியுள்பணர். ஆெ இண்டாம் ைல்ா ஜூடுயும் ற்றி ொள்ார்ெள். ைல்ா ஜூடும் 

ெந்தி ெர்ாவும், இன்னும் பிந குண்டர்ெளும் ற்ொண்ட ஜன் ஜாக்ன் முற்ொண்டு தன 

ஒடுக்குமுந டடிக்ெெளுக்குப் புட்சிெ இக்ெமும் க்ெள் யுத்மும் தனத் அடி 

ொடுத்துள்பண. 

ஜன் ஜாக்ன் முல் ைல்ா ஜூடும் யில் ாம் தற்ந அனுதங்ெள், 

தடிப்பிணெளுடன் இண்டாம் ைல்ா ஜூடு லுாெ திர்க்குாறு ண்டொண்த்தின் 

தாாடும் க்ெளுக்கு து ெட்சி அநகூல் விடுக்கிநது. ெடந் ொனங்ெளில் இருந்ப் 

தான்று, உங்ெள் ைாந் நினத்திலிருந்தும் ொட்டிலிருந்தும் உங்ெப ளிற்றும் ஒடுக்குமுந 

டடிக்ெெளுக்கு திாெ மிகுந் ெணத்ாடு இருக்குாறு தஸ்ாரின் குக்ெபயும், 

குறிப்தாெ ஆதிாசிெபயும் ண்டுகிநாம். இந் ளிற்றுற்ொண ஒடுக்குமுந 

டடிக்ெ தஸ்ாரின் ஆதிாசிெளுக்கும் பிந க்ெளும் மிெப் தரி ஆதத்து ஆகும். ஆெ, 

க்ெப ளிற்றும் க்ெளுக்கு திாண இந் ஒடுக்குமுந டடிக்ெ திர்த்து, ம் 

ைாந் இடத்திலிருந்து ளிற்நப்தடு திர்த்து ட்டுல்னால், இந் ஒடுக்குமுந 

டடிக்ெ முழுயு திர்த்து உறுதிாண நினப்தாடு டுத்துப் தாாடுாறு 

ஆதிாசிெபயும், பிநயும், ைர் ஆதிாசி ைாஜங்ெபயும் (அணத்துப் தங்குடி 

அப்புெபயும்), அணத்து க்ெள் அப்புெபயும் ாங்ெள் ண்டிக் ொள்கிநாம். 

 

 

இந்தியப் ப ொதுஉடைடைக் கட்சி (ைொவ ொயிஸ்ட்) 

தண்ைகொரண்யச் சிறப்பு ைண்ைலக் குழு 
 

 



சுண்டும் ஆளும் ர்க்ெங்ெளின் ைாற்ெளில் அதி ன்நால் ைத்மில்னால் க்ெள் மீது 

ன்முநயும் அட்டூழிங்ெபயும் ஒடுக்குமுநயும் சுண்டனயும் ொள்பயிடுனயும் 

ற்ொள் ஆகும். பர்ச்சி ன்நால் அழித்ாழிப்தது, க்ெப முற்றுமுழுதுாெ 

அழித்ாழிப்தது ஆகும். அைாங்ெத்ப் தாறுத் பர்ச்சி ன்நால், உள்ாட்டு 

ளிாட்டுத் ாழிற்ெங்ெளின் பர்ச்சி, நினக்கிார்ெளின் பர்ச்சி, அதிொம் மிக்ெ 

அசில் னர்ெளின் பர்ச்சிக் குறிக்கும். அர்ெள் புரிலில் பர்ச்சி ன்தன் அர்த்ம் 

ாதரும் ாழிற்ைானெள், தருந்திட்டங்ெள், தரி அெட்டுெள், சிநப்புப் தாருபாா 

ண்டனங்ெள், தரி ாழிற்தட்டெள், அணுஉனத் திட்டங்ெள், தார் விாணங்ெள், 

இாணு னப்பின்ணல், இாணுப் தயிற்சி தள்ளி, நீண்ட டுஞ்ைானெள், அதிவிவு 

ைானெள், ஐந்து ட்ைத்தி விடுதிெள், விண் முட்டும் ெட்டிடங்ெள், ானதசிக் 

ொபுங்ெள், தன்ணாட்டு ங்கிெள், ொல் நினங்ெள், முொம்ெள் முனாண. க்ெபப் 

தாறுத் பர்ச்சி ன்தன் தாருள் அெற்நப்தடுல், ளிற்நப்தடுல் ஆகும். ாட்டின் 

தரும்தான்ாண க்ெளுக்கு உவு, உட, குடிநீர், உடல்னம், ெல்வி, னாய்ப்பு, நினம், 

நீர்தாைணம் முனாண அடித்பங்ெப உண்ாண பர்ச்சி ன்று து ெட்சி புரிந்துொள்கிநது. 

1990-91ஆம் ஆண்ெளின் முல் ஜன் ஜாக்ன், 1997-98 ஆம் ஆண்டுெளின் இண்டாம் ஜன் 

ஜாக்ன் அபின், 2005 ஜுனில் ாடங்ெப்தட்டு, ான்கு ஆண்டுெள் ாடர்ந் இாணும் 

ஒருங்கித் ைல்ா ஜூடும், 2009 இல் ஆம்பிக்ெப்தட்டு, ாடு ழுவி அபவில் 

ற்ொள்பப்தட்ட தாசிை இாணு ஒடுக்குமுந டடிக்ொண தச்ைட்ட 

ஆகிற்றின் மூனம் ாம் தற்றிருக்கும் ெைப்தாண அனுதத்தின் தடி, ொனெள், ொடூங்ெள், 

தாலி ால் ொனெள், ால் ொனெள், தண்ெள் மீாண தாலில் அட்டூழிங்ெள், 

ொள்பயிடுல், வீடுெப ரித்ல், தாலிக் ெதுெள், க்ெபச் சிநயினடத்ல், டுாள் 

அல்னது ாழ்ாள் முழுதும் சிநயினடத்ல், ெக்ெற்று கிாங்ெப அழித்ாழித்ல், 

நிா முொம் ன்ந தரில் லுக்ெட்டாாெ க்ெப முொம்ெளில் அடத்துத்ல் 

முனாண ண்ற்ந அட்டூழிங்ெப இப்தாது ாடங்ெப்தட்டுள்ப இண்டாம் ைல்ா ஜூடும் 

க்ெள் மீது இக்கும். ஒரு சிறு கிாத்க்கூட விட்டு க்ொட்டார்ெள். தமூட்டியும் 

அச்ைமூட்டியும் னட்ைக் ெக்ொண தஸ்ாரின் க்ெப ஒரிைாவுக்கும் னங்ொணாவுக்கும் 

புனம்த ப்தார்ெள். தஸ்ாரின் தத்ாயிக் ெக்ொண க்ெப வீடற்நர்ெள் ஆக்குார்ெள். 

ொடுெள் ஆயுப்தடெளின் ங்குமிடங்ெள் ஆக்ெப்தடும். இற்நல்னம் தஸ்ாரின் க்ெள் 

ட்டுல்ன, இந் ாட்டின் க்ெளும், உனெ க்ெளும்கூட அறிந் உள்பணர். தமூட்டியும் 

அச்ைமூட்டியும் தாைக் ொட்டியும் ஆயிக்ெக்ொண ஆதிாசி இபஞர்ெள் சிநப்புக் 

ொல்தடெளில் லுக்ெட்டாாெச் ைர்க்ெப்தட்டுள்பணர். க்ெளின் ைாந் ெெபக் 

ொண்ட அர்ெளின் ெண்ெபக் குத்துது ைாத்திமில்ன, ஆணால் அ ைய் 

முல்கின்நணர். அதிக்ொண டடிக்ெ ன்ந முனாம் ைல்ா ஜூடும்கூட பிச்ைாம் 

ைய்ப்தட்டது ன்தயும் இங்கு ணதில் ொள்பண்டும். 

இந் ொண டடிக்ெெள் ல்னாற்றுக்கும் லிாண க்ெள் இக்ெமும், 

க்ெள் யுத்மும் ெடுாண திர்ப்தக் ொட்டியுள்பண, ாடர்ந்தும் திர்ப்பு ொட்டும். ன்கு 

ஒருங்கிக்ெப்தட்ட தாசிை இாணு ஒடுக்குமுந டடிக்ொண ைல்ா ஜூடு திர்த்து 

முக்ெமிட்டு முற்தாக்ொண, ாட்டுப்தற்று மிக்ெ அறிாளிெள், ழுத்ாபர்ெள், ஆசிரிர்ெள், 

க்ெறிஞர்ெள், ஊடெவினாபர்ெள் வீதிெளில் இநங்கிணார்ெள். ைட்டரீதிாெப் தாாடிணார்ெள். 

இ அசு ைல்ா ஜூடு நிறுத்திற்ொண மிெ முக்கிாண ொம் ஆகும். இப்தா 

தச்ை ட்ட திர்த்து, ெட்சித் னயின் கீழ் விெத-வும், ஜன்ன் ைர்க்ொரும், க்ெள் 

திள் அப்புெளும், குக்ெளும் ண்ற்ந திாெங்ெபச் ைய்துள்பணர். உனெம் 

முழுதிலும், து ாட்டிலும் உள்ப தாட்டாளி ர்க்ெ அப்புெளும், ாாயிை ெட்சிெளும் 

அப்புெளும், னி உரி அப்புெளும், அறிாளிெளும், முற்தாக்ொண ாட்டுப்தற்றுமிக்ெ 

க்ெளும், ஊடெங்ெளும்  இந்திாவில் டதறும் க்ெள் யுத்த் ஆரித்தும் தாசிை இாணு 

ஒடுக்குமுந டடிக்ெெப திர்த்தும் இற்கு முன் ெள்விப்தட்டிா ெயில் 

அணிதிண்டு ருகின்நணர். 

க்ெளுக்கு திாண ஒருங்கிக்ெப்தட்ட தாசிை ஒடுக்குமுநெப திர்த்து 

குனழுப்பி, ருக்ெளில் இநங்குாறு உனெம் முழுதிலும் உள்ப, து ாட்டில் உள்ப 

முற்தாக்ொண ாட்டுப்தற்று மிக்ெ அறிாளிெள், ழுத்ாபர்ெள், ஆசிரிர்ெள், ஊடெவினாபர்ெள், 

க்ெறிஞர்ெள், னி உரி அப்புெளுக்கு மீண்டுாரு ாங்ெள் ண்டுொள் 



விடுக்கிநாம். ஆதிாசி க்ெளின் ாழிடாண ொடு, நினம், இற்ெ பம், சுற்றுச்சூல், 

தங்குடிெளின் ாழ்வு, அடாபம் ஆகிற்நப் தாதுொக்ெ முன்ருாறும் ண்டுொள் 

விடுகிநாம். அைாங்ெத்ால் தமுறுத்ப்தட்டா, தாை ஊட்டப்தட்டா சிநப்புக் ொல் 

தடயில் ைர்ந்துள்பர்ெள் க்ெளுக்கு திாண டடிக்ெயில் ஈடுதடுற்கு முன்தா, 

ஈடுதட்டற்குப் பின்தா ங்ெள் றுெளுக்ொெ ருந்தி க்ெளிடம் ைட ண்டும். 

அர்ெள் ாங்ெள் ைய் றுெளுக்ொெ ன்னிப்பு ெட்ெ ண்டும். ங்ெள் ைாந் க்ெள் 

த்தியில் ா ண்டும். தமுறுத்ப்தட்டும், தாை ஊட்டப்தட்டும் க்ெளுக்கு திாண 

நினப்தாடு டுத்ர்ெள் ங்ெள் ைாந் தனவீணத்திலிருந்து ளி ருாறு து ெட்சி 

ண்டுொள் விடுக்கிநது. ம் ைாந் க்ெப ந்து ைந்தித்து, அர்ெளிடம் ம் றுெப 

ஒப்புக்ொண்டு, ன்னிப்பு ெட்டு விட்டு, இல்தாண கிழ்ச்சிாண ாழ்க்ெ ா ஒரு 

ாய்ப்தயும் து ெட்சி ங்குகிநது.  

க்ெளுக்கு திாணர்ெள், க்ெளின் திரிெள், தூாகிெள் ஆகிா க்ெள் 

நீதின்நங்ெள் முன் நிறுத்துற்குத் ாண டடிக்ெ டுக்குாறு து ெட்சி விெத-

க் ெட்டுக் ொள்கிநது. 

 

ஹுட்ச உவசந்தி 

ைய்தித் ாடர்தாபர் 

ண்டொண்ச் சிநப்பு ண்டனக் குழு 

இதாெ ாாயிஸ்ட் 
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