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இந்ி இனங்கக ஒப்தந்ம், 13து சட்ட்த்ிருத்ம், சூிகபின் ீ ோண
ோக்குகன கண்டிக்கிகநோம்

ஒன்றுதட்ட இனங்கக ன்கிந ககோரிக்ககக ோற்ந றுத்ோல்
ோகோசகத கர்கன புநக்கிக்க ககோரிக்கக.

இனங்ககில் 13து சட்ட்த்ிருத்ம் ன்தோக ஒரு ீர்ிகண இந்ிோ
முன்கத்து ோகோசகத கர்னின் மூனம் ிர்களுக்கு ீர்வன்று
திகடப்தடுத்துகிநது. இந் ீர்ிகண 25 ஆண்டுகபிக்கு முன்கத

ிீத்ிர்கள் புநக்கித்ிருந்ோர்கள் ன்தக ிகணவுதடுத்ிமம்,
இந் ீர்ோணம் ிர்கபின் ஒப்புகனப்வதற்நல்ன ன்தக

னிமறுத்ிமம் இந்ிய்-இனங்கக ஒப்தந்த்ின் அடிப்தகடில் டக்கும்

இந் முற்சிக கண்டித்து அகணத்து இக்கங்கள்- கட்சிகபின் சோர்தோக
இந் கண்டண ஒன்று கூடகன க17 இக்கம் ட்த்துகிநது. கலும் து
ககோரிக்கககபோக , வோடர்ச்சிோக இனங்கக இசுனோி க்கள் ீ தும்,
ிதோட்டுத்பங்கள் ீ தும் ட்த்ப்வதரும் ோக்குகன ன்கோக
கண்டிப்ததுடன் இற்கு இதுக இந்ிோ ந் ஒரு ன்கோண
கண்டணத்ிகண திவு வசய்ில்கன ன்தோல் இந்ி அசின்

ஒத்துகப்புடகணக இது டக்கிநது ன்கிந குற்நச்சோட்டிகணமம்
முன்கக்கிகநோம்.

ஒன்றுதட்ட இனங்ககக்குள் ீர்வு ன்தக முன்கத்து ிழ்த்கசி
கூட்டகப்பு ணது கட்தோபக கபம் இநக்குகிநது. 60 ஆண்டுகோன

னோற்நிகண புநக்கித்தும் , 2009இல் கடவதற்ந இணப்தடுவகோகன
ிீிடுகனக அம்க்கள் ககோரிோகனக கடவதற்ந ிகழ்வு
ஆகக ிடுகன ன்கிந ககோரிக்ககக சசம் வசய்க

ோற்றும்தடிமம், சர்கச வதோதுோக்வகடுப்பு ிீத்ின் ிடுகனக்கோக
கடவதநகண்டுவன்று ககோரிக்ககக முன்கக்க ககோருக்கிகநோம்.
த்ிழ்த்கசி கூட்டகப்தின் கட்தோபர் இதுக ிீ க்கபின்
ிடுகனககோரிக்ககக கக்கில் வகோள்போல் கபம் கோணுது

ருந்த்க்கது . இது இனங்கக அசிற்கக வதரும் துகோக வசன்று
முடிமம் ன்தக அது கணத்ிற்கு வகோண்டு ிரும்புகிகநோம்.

கற்குனகமும், இந்ிோவும்,. ஐ,. ோவும் வோடர்ச்சிோக இனங்கக அசிற்கு
ஆோக வசல்தடுதுவும்,. இனங்கக ீ ோண சர்கச ிசோக

இணப்தடுவகோகனக்கோக ட்த்கண்டுவன்கிந ஐ. ோின் 99து ிிக
இர்கள் அகணரும் புநக்கிக்கிநோர்கள் ணக இர்கள் ற்கதோது
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டக்கும் இண அிப்தில் தங்கு வதற்நர்கபோக கோகண்டி இருக்கிநது.

இனங்ககின் டக்கு கிக்கில், ிரின் ோகப்தகுிில் வோடர்ச்சிோக

ிரின் ினங்ககப ோணும் அதகரிப்தக சர்கசம் டுக்க றுக்கிநது,
வதண்கள் ீ ோண ன்முகந, ிர்கள் வோடர்ச்சிோக கோோல் கதோகுல்
ன்கிந திச்சகணககப சர்கச அபில் வகோண்டு வசல்ன இந்ிோவும்,

சர்கசமும் றுக்கிநச் சூகன ிீ ஆவு இக்கங்களும் கட்சிகளும்
ன்கோக கண்டிக்கின்நண

இந்த்த் கர்னில் ஒன்றுதட்ட இனங்ககக்குள் ீர்வு ன்கிந ககோரிக்ககக்கு
க்கபிடக ஆிகண ிகவும் ஞ்சகோக இந்ி அசு வதந

முற்சிக்கிநது. இந் கர்ோணது வோடர்ச்சிோக இந்ிோ ிர்களுக்கு

ிோகவும், அர்கபது இணப்தடுவகோகனில் தங்குவகோண்டர்கபோகவும்
இருப்தக கோட்டுகிநது. இக அம்தனப்தடுத்க இன்று கோக

அகப்புகள் இந் ஆர்தோட்ட்த்ிகண ட்த்துகின்நண. இதுகதோன்ந ிகழ்வுகள்
ிகம் முழுதும், ற்றும் இந்ிோின் திந தகுிகபிலும்

கடவதநகண்டுவன்கிந ககோரிக்ககக அகணத்து இக்கங்கள் சோர்தோக
முன்கக்கிகநோம்.

ஊடகங்கள் இப்கதோது ிகழும் ிீ ிடுகனக்கோண வருக்கடிக

உருோக்குகமம், இணப்தடுவகோகனக்கோண ிசோகக றுனிக்க
வசய்ப்தடும் முற்சிக முநிடிக்கவும் ஆிகண ங்குோறு

ககட்கிகநோம். ிிிடுகன ன்கிந 60 ஆண்டுகோன முற்சிக ழ்த்
ீ
ோம் அனுிக்க கூடோது ன்ததுக இன்ந ஒன்றுகூடனின் ககோரிக்கக.
தங்குவதரும் அகப்புகள்- கட்சிகள்
ிமுக
ணி க க்கள் கட்சி
ிழ்ோடு முஸ்னீ ம் முன்கணற்நக்ககம்
ிக ோழ்வுரிக கட்சி
ஸ் டி தி ஐ
ிழ் ிடுகனப் புனிகள் கட்சி
ிோிடர் ிடுகனக்ககம்
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ிழ்த்கச வதோதுவுடகக்கட்சி
வோினோபர் சீகப்பு இக்கம்.
ந்க வதரிோர் ிோிடர் ககம்
ிக க்கள் ஜணோக கட்சி
இண அிப்திற்வகிோண இசுனோி இகபஞர் இக்கம்
க திகணழு இக்கம்
ிழ்த் கசி ிடுகன இக்கம்
ிீ ிடுகன உர்ோபர்கள் வோினோபர் இக்கம்
ிீ ிடுகனக்கோண ோர் கூட்டகப்பு.
தோனச்சந்ின் ோர் இக்கம்.
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