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மனிதநநய ஜனநாயக கட்சி சார்பில் இரு நாள் அரசி 

யல் பயிலரங்கு சசன்ளன அருநக நகாவைத்தில் 

சபாதுச் சசயலாைர் மு.தமிமுன் அன்சாாி தளலளமயில் 

கடந்த அக்நடாபர் 29 மற்றும் 30 நததிகைில் நளட 

சபற்று முடிந்திருக்கிறது. சசயல்பாடும்,ஊக்கமும் 

சகாண்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் மட்டும் நதர்வு சசய்யப் 

பட்டு அவர்களுக்கு அரசியல், வரலாறு, நிர்வாகம், 

மனித உாிளமகள், சபாது நீநராட்டம் அணுகு 

முளறகள், சட்டம் வழங்கும் உாிளமகள், ஜனநாயக 

பண்புகள் ஆகியளவ குறித்து முக்கிய ஆளுளமகள் 

மூலம் வகுப்சபடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
 

வருபவர்கள் அளனவரும் குறிப்பிட்ட இடத்தின் சூழல் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இருக்க நவண்டும் 

என்பதற்காகநவ ECR சாளலயில்  ஒரு பண்ளண நதாட்டத்தில் இம்முகாம் உற்சாகம் சபாங்க நளட 

சபற்றுள்ைது. 
  

காங்கிரஸ் பிரமுகரும், சிறுபான்ளம ஆளணய குழு தளலவருமான பீட்டர் அல்நபான்ஸ் அவர்கள் 

முகாளம சதாடங்கி ளவத்தநதாடு, சமகால ஃபாசிச அபாயங்களை ஜனநாயக தன்ளமகநைாடு எவ்வாறு 

அணுக நவண்டும் என்று தரவுகநைாடு வகுப்சபடுத்துள்ைார். சமூக வளல தைங்கைில் எவ்வாறு 

முதிர்ச்சிநயாடு பணியாற்றிட நவண்டும் என்பளதயும் அறிவுறுத்தி உள்ைார். மஜக-வின் இப்பயிலரங்கு 

முயற்சிக்கு தனது பாராட்டுகளையும் கூறியுள்ைார். 

தமிழக சகாங்கு இளைஞர் நபரளவ தளலவர் தனியரசு அவர்கள், சபாது சமூகத்தில் எவ்வாறு 

நல்சலண்ணங்களை சபறுவது, மதவாத அளமப்புகைின் சவறுப்பு அரசியளல எவ்வாறு முறியடிப்பது, 

திராவிட அரசியலின் முக்கியத்துவம் ஆகியளவ குறித்து வகுப்சபடுத்திருக்கிறார். ஒவ்சவாரு 

வகுப்புகளுக்கும் இளடநய இளடநவளை விடப்பட்டு நசார்வு ஏற்படாத வளகயில் நிகழ்வுகள் 

அளமக்கப்பட்டிருந்தது. 
 

நம 17 இயக்க ஒருங்கிளணப்பாைர் திருமுருகன் காந்தி நபசும் நபாது, திராவிட - தமிழ் நதசிய - 

சிறுபான்ளமயினர்  அரசியலின் ஒற்றுளம குறித்தும், இலங்ளகயில் ஈழத்தமிழர்கள் - தமிழ் நபசும் 

முஸ்லிம்கைிளடநய ஏற்படுத்தப்பட நவண்டிய புாிதல் குறித்தும் வகுப் சபடுத்துள்ைார். 
 

அன்று இரவு நசகுநவரா வரலாறு, பாலஸ்தீன வரலாறு ஆகியன குறித்த ஆவணப் படங்கள் 

ஒைிபரப்பப்பட்டுள்ைது. பல அறிவு சார்ந்த புத்தகங்களும் வழங்கப்பட்டுள்ைது. குறிப்பாக இயற்ளக 

நபாிடாின் நபாதும், விபத்துகைின் நபாதும் எவ்வாறு முதலுதவி பணிகளை சசய்வது என்ற 

குறிப்நபடும் வழங்கப்பட்டுள்ைது. இது குறித்து அதன் துளணப் சபாதுச் சசயலாைர் தாஜ்தீன் ஒரு 

சிறப்பு பயிற்சியும் சகாடுத்திருக்கிறார். ஒரு அரசியல் கட்சி சதாண்டர்களுக்கு இப்படிப் பட்ட பயிற்சி 

வழங்கப்பட்டிருப்பது ஒரு புதிய முயற்சி என்பது பாராட்டத்தக்கது.காளல நநரத்தில் வந்தவர்கள் 

அளனவருக்கும்  அன்றாட உடற்பயிற்சியின் அவசியம் குறித்து சிறப்பு பயிற்சியும் எடுக்கப்பட்டது. 

அதில் அக்கட்சியின் சபாதுச் சசயலாைர் மு.தமிமுன் அன்சாாி உள்ைிட்ட அளனவரும் 

பங்நகற்றுள்ைனர். பளழய மரபுகளை நிளனவூட்டும் வளகயில், தளரயில் அளனவரும் அமர்ந்து உணவு 

உண்ண நவண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டு அளனவரும் அளத பின்பற்றியுள்ைனர். முகாமில் வருளக 

தந்தவர்கநைாடு தனித்தனியாக நநரம் ஒதுக்கி தமிமுன் அன்சாாி கலந்துளரயாடி அவர்கைின் 

எண்ணநவாட்டங்களை அறிந்திருக்கிறார். இது நிர்வாகிகளை உற்சாகப்படுத்தியிருக்கிறது. அதுநபால் 

மத நல்லிணக்கத்ளத ஒரு சகாள்ளக அரசியல் சகாள்ளகயாக பின்பற்றி வரும் மஜகவில் 
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சநகாதரத்துவம் எப்படி உள்ைது? என்பதும் அங்கு சதைிவானது. முஸ்லிம் நிர்வாகிகள் உாிய 

நநரங்கைில் சதாழுளக நடத்தும் நபாது, இந்து மற்றும் கிாித்தவ சமூக நிர்வாகிகள் நதளவயான 

உதவிகளை சசய்துள்ைனர். திருச்சி மாவட்ட சசயலாைர் ஆண்டனி சிலுளவ அணிந்தும், திருப்பூர் 

மாவட்ட சபாருைாைர் ஈஸ்வரன் விபூதி பூசியும் நிகழ்வில் இருந்தளத தனியரசும், நாஞ்சில் சம்பத்தும் 

பாராட்டி உள்ைனர். 
  

இரண்டாம் நாள்  நிகழ்வில் நபசிய தமிழ் ளமயம் தளலவர் அருட்தந்ளத சஜகத் கஸ்பர் அவர்கள், கல்வி, 

சபாருைாதாரம், ஊடகம், அரசியல், சபண்ணியம் ஆகியவற்றில் சசய்ய நவண்டிய பணிகள் குறித்து 

வகுப்சபடுத்துள்ைார்.  திராவிட இயக்க சசயல்பாட்டாைர்  நாஞ்சில் சம்பத் அவர்கள் 'உலளக 

உலுக்கிய புரட்சிகள்' என்ற தளலப்பில் எடுத்த வகுப்பு கூட்டத்தினளர கட்டிப் நபாட்டிருக்கிறது. 

பலரும் அவருடன் சசல்பி எடுத்துக் சகாண்டனர். பூவுலகு அளமப்பின் ஒருங்கிளணப்பாைர் 

வழக்கறிஞர் சவற்றி சசல்வன் 'சூழலியல் அரசியல்' என்ற தளலப்பில் நபசும் நபாது சுற்றுச் சூழலின் 

அவசியம் குறித்தும், உலகம் எதிர்நநாக்கும் சூழலியல் சிக்கல்கள் குறித்தும் வகுப்சபடுத்திருக்கிறார். 
  

மக்கள் கண்காணிப்பகம் அளமப்பின் சசயலாைர் ஆசிர்வாதம் மனித உாிளமகள் குறித்து எடுத்த 

வகுப்பில், அரச வன்முளறகள், எண்கவுண்டர், மனித உாிளம மீறல்களை சட்டப்படி எதிர்சகாள்வது 

குறித்து குறிப்புகளை சகாடுத்திருக்கிறார். 
  

சங்பாிவார் அளமப்புகைில் பணியாற்றி தற்நபாது, அவர்களுக்கு எதிராக வளல தைங்கைில் இயங்கி 

வரும் சத்திய பிரபு சசல்வராஜ் அவர்கள், தங்கைிடம் எப்படிசயல்லாம் சிறுபான்ளமயினருக்கு எதிராக 

நச்சுக் கருத்துகள் புகுத்தப்பட்டது என்பளத விவாித்தார்.தான் இப்நபாதும் பக்தியுள்ை இந்து என்றும், 

அதனால் தான் காவி நவட்டியுடன் இங்கு வந்திருப்பதாகவும், தான் சமூக நல்லிணக்கத்திற்காக 

அளனத்து தரப்நபாடும் இளணந்து பாடுபட நபாவதாகவும் நபசியது பலத்த ளகத்தட்டளல சபற்றது. 
 

நிகழ்ச்சியின் இளடயிளடநய தமிமுன் அன்சாாி உலக அரசியல், உள்நாட்டு அரசியல், வரலாறு, பளழய 

தளலவர்கள் குறித்த சசய்திகள் என தகவல்களை கூறி வகுப்புகளை சநறிப்படுத்தியுள்ைார். 
  

அரங்கில் நபிகள் நாயகம் சபான் சமாழிகநைாடு, திருக்குறள், காந்தி, நநரு, மாநவா, நசகுநவரா, 

அப்துல் கலாம் ஆகிநயாாின் கருத்துகளும் ஆங்காங்நக ஒட்டப்பட்டு சிந்தளன தூவலும் சசவ்வநன 

சசய்யப்பட்டு வாசிப்பின் அவசியத்ளத உணர்த்தியுள்ைனர். 
  

அரங்கின் நுளழவாயில்களுக்கு நசாழ இைவரசி குந்தளவ நாச்சியார், மதவாதிகைால் சீரழித்து 

சகால்லப்பட்ட காஷமீர் சிறுமி ஆசிபா ஆகிநயாாின் சபயரும், நமளடக்கு ஹிஜாப் உாிளமக்கு 

நபாராடிய கன்னடப் சபண் முஸ்கான் அவர்கைின் சபயரும் சூட்டப்பட்டிருந்தது. 
  

இரண்டு நாளும் பங்நகற்றவர்களுக்கு சான்றிதழும் வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்சுக்கது. நகள்வி-பதில், 

குழுவிவாதம், விளையாட்டு, நீச்சல் குை சபாழுதுநபாக்கு, உடற்பயிற்சி, சபாதுநல சிந்தளனகள்  என 

பன்முகத்தன்ளமநயாடு இப்பயிலரங்ளக நடத்தி பிற கட்சிகளுக்கு முன்னுதாரமாகியிருக்கிறது மஜக. 

  

அக் கட்சியின் இளணப் சபாதுச் சசயலாைர் ாிபாயி தளலளமயில் அனிஸ், முபாரக், சபி, ஜாபர், 

அசாருதீன், தாாிக் ஆகிநயார் சகாண்ட ஒருங்கிளணப்புக் குழு ஏற்பாடுகளை திட்டமிட்டவாறு 

ஒருங்கிளணத்திருக்கிறது. 
  

பதவிகைில் இல்லாத நபாதும் நிர்வாகிகளை சசம்ளமப்படுத்தி, கட்சிளய உயிர் துடிப்நபாடு 

ளவத்திருக்கிறார் தமிமுன் அன்சாாி. 
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