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முன்னுலர  
 
இது புரட்சிகளின் யுகம் ;  வவகுசன எழுச்சிகளின் சகாப்தம் ;  இக் காலகட்ேத்தில் ,  
உலகைாவிய ரீதியில் ,  ஒடுக்கப்படும் மக்கள் வரலாறு பலேக்கும் புரட்சிப் 
டபாராட்ேங்களில் ஈடுபட்டுவருகின்றனர். டதசிய சுதந்திரமும் ,  சமூக 
விடுதலலயுடம இப்டபாராட்ேங்களின் பிரதான இலட்சியங்கைாக இருந்து 
வருகின்றன. இந்தப் புரட்சிப் டபாராட்ேங்களில் குதித்துள்ை மக்களினத்தில் சரி 
பாதியினர் வபண்கள் என்பது குறிப்பிேத்தக்கது. தாமும் சுதந்திரமான மனிதப் 
பிறவிகள் ,  சமத்துவ உரிலமயுலேய சமூக ஜீவிகள் என்ற ரீதியில் ,  தமது 
முழுலமயான மனிதத்தன்லமலய நிலறவுவகாள்ளும் டநாக்கில் வபண்களும் 
இன்று டபாராட்ேகைத்தில் குதித்துவருகின்றனர். பழலமவாத ,  பாரம்பரிய 
மரபுகைால் திணிக்கப்படும் அேக்குமுலறகளுக்கு எதிராக ,  உற்பத்தி 
உறவுகளிலிருந்து கிலைவிடும் சுரண்ேல் முலற வளும்கு எதிராக ,  காலனிய ,  
ஏகாதிபத்திய ,  இனவாத சக்திகளுக்கு எதிராக ,  வபண்ணினம் இன்று டபார் 
வதாடுத்து நிற்கிறது. சுதந்திரத்திற்காக ,  சமத்துவத்திற்காக ,  தர்மத்திற்காக 
இவர்கள் எழுப்பும் டபார்க் குரலானது இன்று உலவகங்கும் 
எதிவராலித்தவண்ைம் இருக்கிறது. இந்த விடுதலல எழுச்சிக்குரலல 
எந்தவவாரு சக்தியாலும் நசுக்கிவிே முடியாது. 
வபண்ணினம் பங்குபற்றிவரும் பலவலகப்பட்ே சமூக ,  அரசியல் டபாராட்ே 
வடிவங்கள் பற்றி இந்த சிறிய நூலில் விபரிப்பது இயலாத காரியம். வபண்கள் 
எதிர்வகாள்ளும் பிரச்லனகள் பரந்துபட்ேலவ ;  பல்வலகப்பட்ேலவ ;  
சிக்கலானலவ. எனடவ டபாராட்ேத்தின் ஒரு அரங்கில் மட்டுடம நம்முலேய 
கவனத்லதச் வசலுத்துகிடறாம். இது ,  டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேங்களில் 



வபண்களின் பங்குபற்றியது. 
சனநாயக ,  சமாதான டபார் யுக்திகளில் மக்கள் நம் பிக்லக இழந்து ,  
தாங்வகாைா ஒடுக்குமுலறலய எதிர் வகாண்டு டபாராே டவறு 
வழியில்லாதடபாது ஆயுதப் டபாராட்ே வடிவம் தலல தூக்குவது ஒரு சரித்திர 
நியதி யாகிவிடுகிறது. உலக டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேங்கள் பகரும் 
உண்லம இது. எந்தவவாரு டதசிய வவகு சனத்திலும் வபண்களும் சரி 
பாதியினர் என்பதால் ,  டதசிய விடுதலலப் டபாரில் - அதாவது ஆயுதம் தரித்த 
விடுதலலப் டபாராட்ேம் உட்பே சகல நிலலகளிலும் ,  வபண்களின் முழுலமயான 
ஈடுபாடு அத்தியாவசியமாகிறது. டதசிய டபாராட்ேங்களில் ஆண்கள் பங்கு 
பற்றுவது அலனவராலும் ஒப்புக்வகாள்ைப்படும் விவகாரம். இந்த 
பங்களிப்பிலன புரட்சிகர வசயல்பாடு எனவும் டபாற்றுகிறார்கள்! ஆனால் 
ஆண்கலைப் டபான்று அடத இலட்சியவுறுதியும் ,  புரட்சியுைர்வும் வகாண்ே 
வபண்கள் டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ே கைத்தில் புகுவதற்கு வபரும் 
இலேயூறுகலை எதிர்டநாக்க டவண்டியிருக்கிறது. எந்தவவாரு டபாராட்ேத்திலும் 
பங்குவகாள்ளும் சம உரிலம வபண்களுக்கு உண்டு. இதனால் அவர்கள் 
இயல்பாகடவ டபாராட்ேத்தில் சம பங்காளிகைாக ஏற்றுக்வகாள்ைப்பே 
டவண்டும். ஆனால் அப்படி நலேவபறுவதில்லல. மாறாக ,  டதசிய சுதந்திரப் 
டபாராட்ேத்தில் பங்குவகாள்ை அவர்கள் ஒரு டபாராட்ேடம 
நேத்தடவண்டியிருக்கிறது. நாட்டின் சுதந்திரத்திலும் சமுதாயப் புரட்சியிலும் 
அவர்கள் வகாண்டிருக்கும் இலட்சியப் பற்றானது ,  பாலுறவிலும் (ஆண்-வபண் 
உறவில்) பாரபட்சம் காட்டும் பழலமவாத சமுதாயத்தால் சந்டதகக்கண் 
வகாண்டு விமர்சிக்கப்படுகிறது. புரட்சிப் டபாராட்ேங்களில் பங்குபற்ற வபண்கள் 
எழுச்சி வகாண்ேடபாவதல்லாம் அவர்கள் சிறுலமப்படுத்தப்பட்ேனர் ;  



நிந்திக்கப்பட்ேனர் ;  அவமானத்திற்கு ஆைாகினர். ஆனால் இந்த 
டசாதலனகலை எல்லாம் சாதலனகைாக மாற்றி ,  தாமும் ஒரு புரட்சிகர சமூக 
சக்தி என்பதலன அவர்கள் நிரூபிக்கதவறவில்லல. புரட்சி அரசியலில் புகுந்து 
வகாண்ே வபண்கள் தங்கள் வசயற்திறத்தினால் பாரம்பரிய 
வலரயலறகலையும் ,  பழலம வாதக்கருத்துக்கலையும் தகர்த்வதறிந்தனர். 
புரட்சிப் டபாராட்ேங்களில் வபண்களின் பங்களிப்பானது ,  இதுவலர ஏற்றுக் 
வகாள்ைப்போதிருந்த அவர்கைது தலகலமலய ,  சமூகத்தில் அவர்கைது 
முக்கியத்துவத்லத வவளிப்படுத்தி நிரூபித்துக்காட்டியது. இதனால் இன்லறய 
வபண் டபாராளிகள் மத்தியில் ஒரு புதிய நம்பிக்லக பிறந்திருக்கிறது ;  ஒரு புதிய 
வலிலம டதான்றியிருக்கிறது ;  தமது தகுதி பற்றி ஒரு தன்மான உைர்வு 
தலைத்திருக்கிறது. ஆகடவ வபண்ணினத்தின் விழிப்புைர்வுக்கும் ,  
வசயற்பாட்டிற்கும் டதசிய விடுதலலப்டபாராட்ேங்கள் ஒரு அரங்கமாக 
அலமந்திருக்கின்றன. நாட்டின் விடுதலலக்கும் சமூதாயத்தின் மாற்றத்திற்கும் 
வபண்களின் பங்களிப்பும் வபண்லம பற்றிய விழிப்புைர்வும் 
அத்தியாவசியமாகிறது. டதசியப் புரட்சி சக்திகடைாடு இலைந்து ,  வபண் ஒடுக்கு 
முலற அலமப்புகளுக்கு எதிராகப் வபண்ணினம் டபார் வதாடுக்க டவண்டும். 
இவ்விதம் வபண்களும் புரட்சியில் பங்கு வகாள்ளும் டபாதுதான் டதசிய 
விடுதலலக்கான டபாராட்ேம் பரந்து பலமலேயும் ;  அப்வபாழுது தான் 
புரட்சிகரமான சமுதாய சுபீட்சத்திற்கும் வழி பிறக்கும்.  
தமிழ் ஈழப் வபண்களுக்காக இப் பிரசுரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இதன் 
டநாக்கம் மூன்று. முதலாவதாக ,  டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேத்தில் வபண்கள் 
பங்கு வகாள்வது நாட்டின் வவற்றிக்கு அத்தியாவசியமானது என்பலத 
அவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறுவது. இரண்ோவதாக டதசிய விடுதலலப் 



டபாராட்ேத்தில் வபண்களின் பங்களிப்பானது அவர்கைது சமூக விடுதலலக்கு 
முக்கியமானது என்பலத வலியுறுத்துவது. தமிழீழ சுதந்திர டபாராட்ேமானது 
முற்டபாக்கான புரட்சிகரமான தன்லமகலைக் வகாண்டிருப்பதால் 
இப்டபாராட்ேம் வபண்களின் பங்களிப்பிற்கு ஒரு கைமாக அலமகிறது. 
இப்டபார்க்கைத்தில் குதித்து ,  தம்லம அணிடசர்த்து ,  தமது பிரச்சலனகலை 
எடுத்துலரத்து தம்மீது திணிக்கப்படும் ஒடுக்கு தலலயும் சுரண்டு தலலயும் ,  
எதிர்த்துப் டபாராே வபண்களுக்கு வாய்ப்பு பிறக்கிறது. மூன்றாவதாக ,  
ஒடுக்கப்படும் மக்களினத்துேன் ,  டபாராடும் வபண்ணினத்துேன் ஒரு 
ஒற்றுலமயுைர்லவ ,  புரட்சிகர டதாழலமயுைர்லவ எமது வபண் சமூகத்தில் 
டதாற்ற வசய்வது.  

  



முதலாவது பகுதி 
வபண்களும் டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேமும்  

டதசிய விடுதலல இயக்கங்கள்  
இன்லறய காலகட்ேத்தில் கிைர்ந்துள்ை டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேங்களில் 
வபரும்பாலானலவ மூன்றாவது உலகத்தில் நலேவபறுகின்றன. காலனித்துவம் ,  
நவீன காலனித்துவம் ,  ஏகாதிபத்தியம் ,  இனவாதம் ஆகிய சக்திகளினால் தமது 
நாடுகள் சுரண்ேப்படுவதற்கும் ,  சூலறயாேப்படுவதற்கும் எதிராக ஒடுக்கப்படும் 
மக்கள் ஒன்று திரண்வேழுந்து புரட்சிகர விடுதலலப் டபாராட்ேங்களில் 
குதித்திருக்கிறார்கள். இந்தத் டதசிய விடுதலல இயக்கங்கள் டபாலியான 
டதசிய வகௌரவத்தின் அடிப்பலேயில் டதாற்றம் வகாண்ேலவ அல்ல. அன்றிக் 
கேந்தகால டதசீயப்வபருலமகலை மீண்டும் நிலலநாட்ே டவண்டும் 
என்பதற்காக டதாற்றியலவயும் அல்ல. இலவ தாங்வகாைா டதசிய 
ஒடுக்குமுலறயாலும் ,  சுரண்ேல் முலறயாலும் எழுந்த நிதர்சன வாழ்வு 
நிலலகளிலிருந்து டவர் வகாண்டு வைர்ந்தலவ. பல்லாண்டு காலம் நீடித்த 
மிருகத்தனமான அேக்குமுலற காரைமாய் ஒடுக்கப்படும் உலகில் வவகுஜன 
எழுச்சிகள் வவடித்துக்கிைம்பியுள்ைன. அழிவுக்கு ஆைாகியிருக்கும் தங்கள் 
வமாழி ,  கலாசாரம் ,  தங்கள் பாரம்பரிய நிலங்கள் ,  தங்கள் டதசிய தனித் 
தன்லம - இவற்லறவயல்லாம் மீைப்வபற இந்நாடுகள் புரட்சிகர விடுதலலப் 
டபாராட்ேங்களில் குதிக்கடவண்டிய கட்ோயத்திற்கு தள்ைப்பட்டுள்ைன.  
டதசிய சுயநிர்ைய உரிலம என்ற டகாட்பாட்டின் அடிப்பலேயிடலடய இத் டதசிய 
விடுதலலப் டபாராட்ேங்கள் அலனத்தும் அலமயப் வபற்றிருக்கின்றன. இது 
சர்வ டதசரீதியில் ஒப்புக்வகாள்ைப்பட்ே ஒரு அரசியல் தத்துவம். ஒரு 



சுதந்திரமான ,  இலறலமயுலேய அரலச நிறுவும். உரிலம ,  அதாவது தமது 
அரசியல் தலலவிதிலய தாடம நிர்ையித்துக்வகாள்ளும் உரிலம ஒரு டதசிய 
இனத்திற்கு உண்டு என்பலத இக்டகாட்பாடு வலியுறுத்துகிறது. டதசிய 
விடுதலலப் டபாராட்ேங்களின் டதசியத் தன்லமக்கு வடிவம் வகாடுப்பது 
இத்தத்துவமாகும். இதன் அடிப்பலேயில் டதசியவுைர்வானது ஒருவலுமிக்க 
புரட்சிகர சக்தியாக உருப்வபற்றிருக்கிறது.  
இத்டதசாபிமான உைர்லவ லமயமாகக்வகாண்டு ,  இன்லறய விடுதலல 
இயக்கங்கள் ,  சகல பிரிவுகளுமான வவகுசனத்லத ,  இன ரீதியாக ஒடுக்கப்படும் 
மக்கள் என்ற ரீதியில் அணிதிரட்ே ஏதுவாக இருக்கிறது. இத்தலகய 
டதசீயத்தன்லம சர்வடதசீயம் என்ற இலட்சியத்திற்கு முரண்பாோனது அல்ல. 
ஏவனனில் சர்வடதச ஒருலமப்பாட்டிற்கான வழி ,  டதசங்களிலேடய சமத்துவம் 
என்ற உறவின் அடிப்பலேயில்தான் அலமய முடியும் என்பலத இவ்விடுதலல 
இயக்கங்கள் நன்கு உைர்ந்திருக்கின்றன. இந்த உறவானது ,  எத்தலகய 
சார்புத்தன்லமடயா அன்றி டமலாதிக்கதன்லமடயா வகாண்ே பிலைப்புகள் 
இல்லாது தன்னிச்லசயாக டதசங்கள் மத்தியில் ஏற்படுவதாகும். இந்த டதசிய 
விடுதலலப் டபாராட்ேங்கள் இரண்டு முக்கிய குறிக்டகாள்கலைக் வகாண்ேலவ. 
அந்நிய ஆதிபத்திய அலமப்புக்கு எதிராக மக்கலை அணிதிரட்டும் 
அடதடவலை ,  சுடதச சுரண்ேல் ஒடுக்குமுலற அலமப்புகளுக்கு எதிராகவும் 
வசயல்படுதல். டதசிய சமுதாயக் கட்ேலமப்பில் நிலவும் சகல 
முரண்பாடுகலையும் கலைந்வதறிந்து ஒரு சமதர்ம சமுதாயத்லத உருவாக்கும் 
புரட்சிகரமான டநாக்லக இத்டதசிய விடுதலல இயக்கங்கள் 
வகாண்டிருக்கின்றன.   



டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேங்களில் வபண்கள் 
டதசிய சுதந்திரம் என்ற உன்னத இலட்சியத்தின் பின்னால் பரந்துபட்ே 
மக்கலை ஒடர அணியில் ஒன்று திரட்டுவதுதான் ஒரு டதசிய விடுதலல 
இயக்கத்தின் அடிப்பலே டநாக்குகளில் ஒன்றாகும். ஒரு டதசத்தின் பரந்துபட்ே 
மக்கள் திரளில் கிட்ேத்தட்ே ஐம்பது வீதமான சனத்வதாலக வபண்கள் என்பலத 
நாம் உைர்ந்துவகாள்வது மிக முக்கியமானதாகும். ஆகடவ ,  எந்தவவாரு 
டதசிய அலமப்பிலும் வபண்கள் உள்ைார்ந்த புரட்சிகர அரசியல் சக்தியாக 
விைங்குகிறார்கள். சமூகப் புரட்சியில் வபண்களின் முக்கியத்துவத்லதயும் ,  
வபண்ணின் விடுதலலலயயும் வலியுறுத்தியவர் மாடமலத வலனின். 
இல்லங்களில் ,  தனிலமயிடல வசய்யப்படும் வீட்டு டவலலகளின் குறுகிய 
தன்லம வபண்களின் வைர்ச்சிலய பாதிக்கிறது என்பலதயும் சமூக 
உற்பத்தியில் வபண்கள் இரக்கமின்றி சுரண்ேப்படுகிறார்கள் என்பலதயும் 
உைர்ந்த வலனின் ,  ஒடுக்கப்படும் வபண்ணினத்தின் விடிவுக்காக 
டபாராடுவதன் அவசியத்லத தமது அரசியற் வதாண்ேர்களுக்கு சதா 
எடுத்துலரத்திருக்கின்றார் .  சமூக ஒடுக்குமுலறகளின் திைறடிக்கும் 
அழுத்தங்கள் வபண்களின் அரசியல் விழிப்புைர்வுக்கு முட்டுக்கட்லேயாக 
அலமவதுேன் டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேத்தின் முன்டனற்றத்லதயும் பின் 
டபாட்டுவிடும் என்பலத வலனின் நன்கு உைர்ந்திருந்தார். அத்டதாடு ருசியப் 
புரட்சியில் வபண்களின் ஆற்றலலயும் அவர்களின் மகத்தான பங்களிப்லபயும் 
அவர் டநரில் கண்ேறிந்திருக்கிறார் . இதனால் வபண்களின் பங்கு ஒரு 
புரட்சியின் வவற்றிக்கு அத்தியாவசியமானது என்பலத அவர் 
நன்குைர்ந்திருந்தார் . இது பற்றி அவர் குறிப்பிட்டிருப்பதாவது: 
“எந்த அைவிற்கு வபண்கள் பங்குபற்றுகிறார்கள் என்பதில்தான் ஒரு 



புரட்சியின் வவற்றி தங்கியிருக்கிறது. சகல விடுதலல இயக்கங்களினதும் 
அனுவங்களிலிருந்து இந்த உண்லம புலனாகிறது” 1  
தன்னுேன் பணியாற்றிக் வகாண்டிருந்த கிைாரா வசட்லின் என்பவடராடு 
உலரயாற்றிக்வகாண்டிருக்லகயில் வலனின் கூறுவார்: 
“வபண்கள் இல்லாமல் உண்லமயான வவகுசன இயக்கம் எதுவுடம 
இருக்கடவ முடியாது” 2 
எனடவ வபண்கலை அணிதிரட்டி அவர்கலைப் டபாராட்ேத்தில் பங்டகற்கச் 
வசய்வது ஒரு டதசிய சுதந்திரப் டபாராட்ேத்தின் வவற்றிக்கும் டசாஷலிச 
சமுதாய மாற்றத்திற்கும் அத்தியாவசியமானதாகும். வமதுவாகடவ 
வபண்ணினம் எழுச்சி வபறுகிறது என்றாலும் வபண்களின் பங்களிப்புத்தான் 
ஒரு புரட்சிகர டபாராட்ேத்தின் ஆழத்லதயும் ,  விசாலத்லதயும் எடுத்துக்காட்டும். 
உலகவிடுதலல டபாராட்ேங்களின் வவற்றிகர வரலாறுகளிலிருந்டத இந்த 
உண்லமலய உைர்ந்து வகாள்ை முடிகிறது. ஒடுக்கு முலறயாைலர 
டதாற்கடித்து ,  சமூக ஆதிக்க அலமப்புகலை தகர்த்வதறியும் டநாக்கில் மக்கள் 
டமற்வகாள்ளும் டபாராட்ேமானது வபண்களின் பங்டகற்பால் வலிலம 
வபறுகிறது. ஆயுதப் டபாராட்ேம் உட்பே ,  சகல நிலலகளிலும் வபண்களின் 
பங்களிப்பானது அவர்களின் புரட்சிச் சக்திலய நிரூபித்திருக்கிறது ;  அவர்கலை 
ஒரு முற்டபாக்கு வரலாற்று சக்தியாக எடுத்துக் காட்டியிருக்கிறது. சீனா ,  
வியட்னாம் ,  கியூபா ,  சிம்பாடவ ,  வமாசாம்பீக் ,  அங்டகாலா ,  நிகராக்குவா ஆகிய 
நாடுகளில் கிைர்ந்த டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேங்களில் வபண்கள் பங்கு 
பற்றி தங்களுலேய நாட்டின் சுதந்திரத்திற்கு வழிடகாலியிருக்கிறார்கள். 
வதன்னாப்பிரிக்கப் வபண்கள் ,  எரித்திரியப் வபண்கள் ,  நமீபியா ,  ஓமான் ,  
பாலஸ்தீனம் ,  எல்சல்வ டோர் ,  அயர்லாந்து இன்னும் இலவடபான்ற பல நாட்டு 



வபண்களும் டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேங்களில் பங்டகற்று வருகிறார்கள். 
புரட்சிகர அரசியலில் புகுந்து ,  புரட்சிகள் வசய்து தம்வசம் வகாள்லக உறுதி ,  
வீராதீரம் ,  நிர்வாகத்திறன் ,  துன்பங்கலைத் தாங்கும் மடனாதிேம் ,  ஆகிய 
பண்புகள் உண்வேன்பலத வபண்ணினம் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறது. இப் 
புரட்சிகர பண்பாற்றல் ஒன்று திரட்ேப்படுவது டதசிய சுதந்திரப் 
டபாராட்ேங்கலை வவற்றிப் பாலதயில் இட்டுச்வசல்ல இன்றியலமயாதது 
என்பலத அவர்கைது டபாராட்ே அனுபவம் எடுத்துக்காட்டுகிறது. சமூக அநீதி ,  
அேக்குமுலற ,  சுரண்ேல் ஆகியனவற்றிற்கு எதிரான வவறுப்புைர்வு ,  ஒரு 
புரட்சிகர விழிப்புைர்வு ,  டதசியப் பற்றுைர்வு ஆகியனலவ ஆண்களுக்கு 
மட்டுடம உரித்தான பண்புகள் அல்ல. இக்குைாதிசயங்கள் வபண்களிேமும் 
இருக்கத்தான் வசய்கின்றன என்பதலன இப்புரட்சிப் வபண்கள் நிரூபிக்கத் 
தவறவில்லல. 

டபாராட்ேத்தில் ஒரு டபாராட்ேம்  
ஒரு புரட்சிகர டதசிய டபாராட்ேத்திற்கும் ,  பலழலம வாத சமுதாயத்தின் 
பிற்டபாக்கான கட்டுப்பாடுகளுக்கும் மத்தியில் மாட்டிக்வகாண்டிருக்கும் 
வபண்ணினம் ,  புரட்சியில் காலடி எடுத்துலவப்பதற்கு முன்னராகடவ ஒரு 
டபாலரச் சந்திக்கடவண்டியவர்கைாக இருக்கிறார்கள். சமத்துவ ரீதியில் 
இயல்பாகடவ டபாராட்ேத்தில் இலைத்துக் வகாள்ைப்படுவதற்கு மாறாக ,  
இப்டபாராட்ேங்களில் பங்குவகாள்ை வபண்கள் டபாராடிடய வழி 
வகுத்துக்வகாள்ைடவண்டியிருக்கிறது. சமுதாய மரபுகளில் ,  பழக்க 
வழக்கங்களில் அநீதியும் அேக்குமுலறயும் திலைத்துப் டபாய்க் கிேப்பதால் 
இம்மரபுகள் எளிதில் வலைந்து வகாடுப்பதில்லல. சமுதாயத்தின் இத்தலக தார் 
மீக கட்ேலமப்பிற்கு சவால்விடும் ,  எதிர்த்து நிற்கும் ,  ஆபத்தாக விைங்கும் 



எந்தவவாரு வபண்ணும் ,  அவள் அப்படிச் வசயல்படுவது ஒரு நியாயபூர்வமான 
இலட்சியத்திற்காக இருந்தாலும்கூே ,  ஆரம்பத்தில் சமுதாயத் தின் பதிலானது 
எதிர்ப்பாக ,  கண்ேன விமர்சனமாக ,  அந்தப்வபண்லை அந்நியப்படுத்துவதாக ,  
சந்டதகிப்ப தாக ,  அலமந்து விடுகிறது. புரட்சிகர விடுதலலப் டபாராளிகைாக 
விைங்கும் ஆண்களின் நிலலகூே இத்தலகயதாகத் தான் இருக்கிறது. 
வீரம்மிக்க புரட்சித் தலலவர் காஸ்ட்டரா கூே ,  டபாராட்ேங்களில் வபண்களின் 
உண்லமயான உள்ைார்ந்த ஆற்றல் பற்றி ,  தன்னுள்டையும் தனது சக 
டதாழர்களிலேடயயும் நம்பிக்லகயின்லமயும் ஆண்டமலாதிக்க உைர்வும்தான் 
இருந்தன என்பலத ஒப்புக்வகாள்கிறார் . அவர் கூறுவதாவது: 
“உண்லமயில் வபண்கலைப் வபாறுத்தவலரயில் ,  நாம் தப்வபண்ைம் 
வகாண்ேவர்கைாகடவ இருந்டதாம். யாராவது என்னிேம் வபண்கலைப் 
வபாறுத்தவலர தப்வபண்ைம் வகாண்டிருக்கிறீர்கைா என்று டகட்டிருந்தால் ,  ஒரு 
வபாழுதும் அப்படியில்லல என்றுதான் நான் கூறியிருப்டபன். ஏவனனில் நான் 
அப்படிப்பட்ேவன் அல்ல என்றுதான் என்லனப் பற்றி எண்ணியிருந்டதன். 
எமது வபண்களிேம் புரட்சிக்கான மகத்தான மனித வைமும் ,  மாவபரும் 
உள்ளீட்டு சக்தியும் இருக்கிறது என்பலத நான் நம்பிடனன். ஆனால் நேந்தது 
தான் என்ன? என்ன நிகழ்ந்துவிட்ேது ,  அன்றி நிகழ்ந்துவகாண்டிருக்கிறது? 
உைலமயில் ,  இந்த உள்ைார்ந்த சக்தி ,  நம்மில் பலர் கனவுகூேக் கண்டிராத 
வண்ைம் டமன்லம வாய்ந்த தாக உள்ைது என்பலத நாம் அறியக்கூடியதாக 
இருக்கிறது. ஒரு டவலை உள்ைத்தினுள்டை ,  ஆழ்மனதில் ஒரு தப்வபண்ைம் ,  
குலறத்து மதிப்பிடுதல் இருக்கிறபடியால்தான் இப்படிவயல்லாம் வசால் கி 
டறாடமா வதரியவில்லல.” 3 டமலும் அவர் குறிப்பிடு லகயில் ;  
“நான் மரியானா கிரடஜல்ஸ் பலேப்பிரிலவ அலமத்தது எனக்கு நிலனவிற்கு 



வருகிறது. இத் டதாழர்களுக்கான இராணுவப் பயிற்சி வகாடுப்பதில் நான் 
பங்டகற்டறன். வபண்கலைக் வகாண்ே ஒரு பலேப்பிரிலவ அலமத்தது 
பிடிக்காத காரைத்தினால் புரட்சிப் டபாராளிகள் சிலர் மிகக் டகாபம் வகாண்டு 
இருந்தனர்.” 4 
புரட்சிப் வபண்கள் டபாராட்ேத்தில் குதிக்கும்டபாது ஆண் டதாழர்களிேமிருந்து 
பால் டவறுபாட்டுத்தன்லமயுேன் தம்லமப்பிரித்துப்பார்ப்பதில்லல. ஒடுக்கப்பட்ே 
மக்களினத்தின் ஒரு அங்கமாக தம்லம எண்ணிக் வகாள்ளும் அவர்கள் ,  
டதசிய ஒடுக்குமுலற ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுபே தமது உயிலரயும் 
அர்ப்பணிக்கத்தயாராகவிருக்கின்றனர். ஆனால் சமுதாய கட்டுப்பாடுகள் ஒரு 
புறமும் ,  ஆணினதப்வபண்ைங்கள் மறுபுறமாகத் திணிக்கப்படும் 
பிரச்சலனகலை எல்லாம் அவர்கள் டபாராட்ேப்பாலதயில் எதிர் 
வகாள்ைடவண்டியிருக்கிறது. டபாராட்ேத்தில் பங்குவகாள்ை புரட்சிப் வபண்கள் 
முற்படும்டபாவதல்லாம் இத்தலகய வநருக்கடியான நிலலலம எழுகிறது. 
இப்படியான சூழ்நிலலகள் வபண் டபாராளிகள் மத்தியிடல வபண்லம பற்றிய 
விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. வபண் என்ற பாலின் அடிப்பலேயில் 
தாங்கள் ஒடுக்கப்படுகிடறாம் என்பலத உைர்த்தியிருக்கிறது. இத்தறுவாயில் 
டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேங்களில் பங்குவகாண்ே புரட்சிகரப் வபண்களின் 
பல்டவறு பரிமாை அனுபவங்கலை இங்கு பதிவு வசய்திே நாம் 
விரும்புகிடறாம்.  

சமூக அழுத்தங்கள் : 
முதலில் வபண்களுக்கு குடும்ப சூழடல ஒரு டபார்க்கைம் ஆகிறது. தங்கள் 
புதல்விகளின் தன்மானத்லத ,  வகௌரவத்லத காப்பதாக எண்ணிக்வகாண்டு 
வபற்டறார்கள் வதாடுக்கும் விதண்ோவாதங்களுக்கு அவர்கள் பதிலளித்து 



ஆகடவண்டியிருக்கிறது ;  வாதாடிப் டபாராே டவண்டியிருக்கிறது. டதசிய 
விடுதலலப் டபாராட்ேத்தில் பங்குவபற விரும்பும் இைம் வபண்களுக்கு வீட்டில் 
எழும் சிக்கல்கள் எவ்விதமானலவ என்பலத உதாரைம் காட்டி விைக்க இங்கு 
பாலஸ்தீனிய மாதர்வபாதுமன்றத்லதச் டசர்ந்த ஒரு வபண்ணின் அனுபவக் 
கூற்லற தருகிடறாம்:  
“முதலில் டதசியப் டபாராட்ேம் குறித்து குடும்பத்துேன் கலந்துலரயாேல் 
நேத்துமாறு நாம் எமது வபண் வதாண்ேர்களிேம் டகட்டுக்வகாள்டவாம். . .  
வபற்டறார்கள் தங்கள் வபண்கலைப் பற்றி மற்றவர்கள் கலத கட்டுவலத ,  
அதாவது மாப்பிள்லை பிடிப்பதற்குத்தான் அவள் முகாமிற்குச் வசல்கிறாள் 
அல்லது வீட்டுக்குப் பிந்தி வருகிறாள் என்வறல்லாம் கூறுவலத 
விரும்புவதில்லல.. . . . .  குடும்ப அரங்கில் டபாராட்ேங்கலை நேத்திய 
எம்டபான்டறாடர சிறந்த வதாண்ேர்கைாக முடியும். உண்லமயில் 
டபாராட்ேங்களில் மிகக் கடினமான டபாராட்ேம் இது. வபண்கள் தங்கள் 
உரிலமகலை நிலலநாட்ேப் டபாராே டவண்டும் என்பலத நாம் 
வலியுறுத்துவதுண்டு. ஏவனனில் அவர்கைது பங்களிப்பானது ஒரு நாள் 
அவர்கைது வபற்டறாராலும் சமுதாயத்தாலும் ,  வகௌரவிக்கப்படும்.” 5 
கைவர்கடைாடு எழும் பிரச்லனகள் பற்றி குறிப்பிடும்டபாது அவள் 
வசான்னாள்: 
“பல வபண்கள் தமது கைவர்மாரினால் கஷ்ேத்ேத்திற்கு ஆைாகிறார்கள். 
அவர் புரட்சியில் ஈடுபட்ே வராக இருக்கலாம். ஆனால் தாம் அன்றாேம் 
வீட்டுக்கு வரும்டபாது உைவு தயாரிக்கப்பட்டு இருக்க டவண்டும் என 
எண்ணுகிறார். தாம் பிறந்து வைர்ந்த பாரம்பரியத்தின் மரபுகலைடய அவர் 
டபணிப்பார்க்கிறார். மாற்றங்களினால் தனது வாழ்க்லக முலறகள் 



பாதிக்கப்படுவலத அவர் விரும்பவில்லல. அவரது வசால்லுக்கும் வசயலுக்கும் 
இலேடய வபரிய முரண்பாடு இருக்கிறது” 6 
இன்வனாரு பாலஸ்தீனப் வபண்ணிேமிருந்து அடுத்த உதாரைம்:  
“நான் அனுபவித்த அேக்கு முலறயும் துன்பதுயரங்களும் என்லனப் 
புரட்சியில் பங்டகற்கச் வசய்தன. எமக்கு முன்னிலலயில் எனது தந்லதலய 
சித்திரவலத வசய்தனர். இது என்னுள் ஒரு ஆழமான பாதிப்லப ஏற்படுத்தியது. 
எனது குடும்பம் எவ்வைவு தான் டதசப்பற்றில் திலைத்திருந்தடபாதும் 
பாரம்பரியமும் சமூக மரபுகளும் தலேகலைத் திணிக்கத்தான் வசய்கிறது. 
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ே பிரடதசத்தில் வாழ்ந்தடபாதும் ,  இக்காரைங்களின் நிமித்தம் 
டபாராட்ேத்தில் வபரிய அைவு பங்குபற்ற முடியவில்லல. என்னுலேய குடும்பம் 
என்லன எவ்வைவு தூரம் அனுமதிக்க டவண்டும் என்பதற்கான எல்லலலயயும் 
இலவ நிர்ையித்தன. நாங்கள் பங்கு பற்றிடனாம் என்றால் அது மிகவும் 
இரகசியமாகத்தான் இருந்தது. இைம் வபண்கள் எலதவயல்லாம் வசய்ய 
அனுமதிக்கப்பே டவண்டும் என்பதில் குடும்பத்தினர் மட்டுமின்றி அயலாரும் 
தலலயிடுவார்கள்” 7 
ஒரு புரட்சிப் டபாராளியாகவும் அடதடவலை தன்மீது தங்கியிருக்கும் 
குழந்லதகளுக்கு வபாறுப்பான தாயாகவும் இருக்கும்வபாழுது ஏற்படும் 
முரண்பாடு வபண்கள் எதிர் வகாள்ை டவண்டிய மிகத் துன்பகரமான 
நிலலயாகும். எனினும் பல வபண்கள் தமது அரசியல் உறுதிப்பாட்லேயும் 
தனிப்பட்ே குடும்பப் வபாறுப்புகலையும் ஒன்று டசர்ந்த மடனாதிேத்துேனும் 
வீரத்துேனும் வசயல்பட்டு வருகின்றனர். ஓர் உதாரைத்திற்கு:  



 
குழந்லதலயயும் துப்பாக்கிலயயும் கரங்களில் ஏந்தி நிற்கும் பாலஸ்தீனியப் 

வபண் டபாராளி  



“எனக்கு ஒன்பது குழந்லதகள் இருந்தாலும் நான் எல்லாச் 
வசயற்பாடுகளிலும் பங்டகற்க விரும்புகிடறன்.. .  நாம் (வபண்கள் என்ற 
முலறயில்) முடிந்த அைவு டபாராடுகிடறாம். ஒரு இயக்க அலமப்பில் 
இருந்தாலும் இல்லாவிட்ோலும் முடிந்தைவு தன்லன அர்ப்பணிக்க டவண்டியது 
அவள் கேலமயாகிறது. குழந்லதகலை வைர்த்து ஆைாக்குவது என்பதும் 
புரட்சியின் வபாறுப்டப ஆகும். ஆயுதம் ஏந்துபவர்கள் தான் டபாராடுபவர்கள் 
என்பதல்ல. அழுது வகாண்டிருக்கும் குழந்லதலய வீட்டில் விட்டுவிட்டு 
புரட்சிப்டபாராட்ேத்தில் என்னால் முடிந்த பங்களிப்லபச் வசய்வதற்கு வவளிடய 
வசல்வதுதான் மிகவும் டவதலனலயக் வகாடுக்கும் விசயம். நான் வசய்யும் 
காரியங்களிலும் எனக்கு முழு நம்பிக்லக இருக்கிறது. எனது இலட்சிய 
உறுதிப்பாட்டிலிருந்து என்லன நம்பிக்லக இழக்கச்வசய்ய எனது அயலாரும் 
எனது உறவினரும எவ்வைடவா முயன்று பார்த்தனர். நான் அவர்கள் 
கூறுவலதக்கைக்கில் எடுத்துக்வகாள்வதில்லல. மாறாக என்டனாடு டசர்ந்து 
உலழக்குமாறு நான் அவர்கலை மனம்மாற்ற முயற்சிப்பதுண்டு.. .  
வபண்கடைாடு இலைந்து வசயலாற்றும்டபாது சகல நிலலகளிலும் நாம் 
பரஸ்பரம் அவர்கைது துன்ப துயரங்கலை பகிர்ந்துவகாள்ை டவண்டும். 
அவர்கள் எத்தலகய சாக்குகள் கூறுவதற்கும் விட்டுவிேக்கூோது. 
அவர்களுலேய பிரச்லனகள் ,  குழந்லதகள் அல்லது வீட்டு டவலலகைாக 
இருந்தால் நாம் அவர்களுக்கு அதற்கான டநரத்லத ஒதுக்கிக்வகாடுத்து 
இத்தலகய சாக்குகள் கூறுவதற்கான காரைங்களுக்கு இேமளிக்கக் கூோது. 
அவர்கலை எமது சடகாதரிகைாக மதித்து ,  ஒரு குடும்பத்தின் அங்கமாகக் கருதி 
அவர்கைது நம்பிக்லகலய வவன்வறடுக்க டவண்டும்.” 8 
இலதப் டபாலடவ ,  டதசிய விடுதலல இயக்கங்களின் இராணுவ ,  வகாரில்லாப் 



பிரிவுகளில் டசர்ந்த பல வபண்களுக்கு ,  ஆண் ஆதிக்கமும் ,  பாரம்பரியமாக 
வபண்களுக்கு வரிக்கப்பட்ே டவலலகள் என்ற தப்வபண்ைமும் வபரும் 
பிரச்லனகலை உருவாக்குவதுண்டு. நிகராகுவாவின் சான்டினிஸ்ட் டதசிய 
விடுதலல முன்னணிலயச் டசர்ந்த ஒரு வபண் வகாரில்லா வீராங்கலன 
கீழ்க்கண்ேவாறு கூறுகிறார்.  இவர் நிகராகுவாவின் தலலநகலரக் லகப்பற்றி 
இறுதித் தாக்குதலில் தலலலம தாங்கியவர்களில் ஒருவர் என்பது 
குறிப்பிேத்தக்கது. இவர் கூறுவதாவது:  
“சான்டினிஸ்ட் டதசிய விடுதலல இயக்கத்டதாழர்களிலேடய ஆண் ஆதிக்கப் 
பிரச்லன வவளிப்பலேயாக இருந்தது. வபண்கள் வீட்டு டவலலக்கு மட்டுடம 
தகுதி வபற்றவர்கள் என்ற எண்ைம் அவர்களிலேடய நிலவியது. வசய்திகள் 
தாங்கி தூது வசல்வதற்கு டமலாக எதுவுடம எம்மால் முடியாது என அவர்கள் 
நிலனத்தார்கள். இதுபற்றி எல்லாம் நிலறய விவாதிக்கப்பட்ேது. பாலியல் 
பிரச்லனகள் பற்றி சில டதாழர்கள் வவளிப்பலேயாகடவ டபசினார்கள். 
ஏலனடயார் வமௌனம் சாதித்தனர். மலலப் பிரடதசப் டபாராட்ேத்திற்கு 
வபண்கள் தகுதியற்றவர்கள் ;  பாலுறவுக்கு மட்டுடம அவர்கள் சிறந்தவர்கள் ;  
அவர்கள் பிரச்லனகலை - அதாவது ஆண் வபண் உறவுப் பிரச்லனகலை 
உருவாக்கிய வண்ைம் இருப்பார்கள் என்று சில ஆண் டதாழர்கள் வாதாடினர். 
ஆனால் அடதடவலை ,  வபண் பிரச்லனயில் புரட்சிகரப் பார்லவ வகாண்ே 
ஆண்களும் இருக்கத்தான் வசய்தனர். எமது டபாராட்ேடமா ஒரு நீண்ே 
டபாராட்ேமாக இருந்தது. விவாதங்கள் வாயிலாகவும் ,  வபண் டதாழியர் டபார் 
அரங்கில் தமது திறனாற்றலலயும் ,  வீரத்லதயும் நிரூபித்துக் காட்டியதாலும் 
இப்டபாராட்ேத்தில் நாம் வவற்றிவபற முடிந்தது.” 9 

 



டபார்க்கைத்தில் வீரகாவியம்  
குடும்ப சூழலும் சமூக அழுத்தங்களும் அவர்கைது பங்களிப்பிற்கு 
முட்டுக்கட்லேயாக விைங்கியடபாதும் ,  டதச சுதந்திர விடுதலலப் டபாரில் பங்கு 
வகாள்வதுதான் ஒடுக்கு முலறயிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒடர வழி என 
வபண்ணினம் வதளிவாக உைர்ந்து வகாண்ேது. சமத்துவம் நிலவும் ஒரு 
சமதர்ம சமுதாயத்லத சிருஷ்டிப்பதில் தாமும் பங்டகற்படத தமது விடிவுக்கு 
வழி என்பதலனயும் அவர்கள் புரிந்து வகாண்ேனர். எனடவ ,  தமது 
டதசாபிமான உைர்விற்கு வசயல் வடிவம் வகாடுக்க ஆயிரக்கைக்கில் 
வபண்கள் டபாராட்ேக்கைத்தில் குதித்தனர். வபண்கள் பங்குவகாண்ே வீர 
சுதந்திரப் டபாராட்ேங்கள் அலனத்லதயும் இந்த சிறிய நூலில் விவரித்து 
எழுதுவது முடியாத காரியம். நாம் இங்கு ஒரு சில உதாரைங்கலைடய தர 
விரும்புகிடறாம். அவமரிக்க ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக வியட்னாமிய மக்கள் 
வதாடுத்த விடுதலலப் டபாராட்ேத்தில் வபண்களின் பங்களிப்பு ஒரு மகத்தான 
வீர காவியமாகும். வபண்கள் ,  வகாரில்லா வீரர்கைாகப் பயிற்சி வபற்றுப் 
டபாராடினர். அவர்கள் மக்கலை அணி திரட்டினர் ;  மக்களுக்கு தலலலம 
தாங்கினர் ;  மக்களின் துன்ப துயரங்கலைப் பகிர்ந்து வகாண்ேனர். இப்புரட்சிப் 
வபண்களில் எத்தலனடயா டபர் வகாடூர சித்திரவலதக்கு ஆைாகினர். 
எண்ைற்டறார் வசத்து மடிந்தனர்.  
கியூபாவில் ,  சர்வாதிகாரி பாட்டிஸ்ோவின் ஆட்சிலய தூக்கி எறிவதற்கு 
நேத்தப்பட்ே விடுதலலப் டபாராட்ேத்தில் வபண்களின் பங்களிப்பு 
அதிமுக்கியமாக அலமந்தது. இப்புரட்சிப் வபண்கள் எதிர்ப்புப் டபரணிலய 
திரட்டினார்கள் ;  தலலமலறவு இயக்கத்தில் பணி புரிந்தனர் ;  நிதி 
திரட்டினார்கள் ;  வகாரில்லா வீரர்களுக்குத் டதலவயான வபாருட்கலை 



டசகரித்தார்கள் ;  விடுதலலப்டபாராளிகளுக்கு தங்கள் வீடுகளில் புகலிேம் 
வகாடுத்தார்கள் ;  ஆலேகளுக்குள் ஆயுதங்கலை ஒளித்வதடுத்துச் வசன்று 
வகாடுத்தார்கள் ;  வகாரில்லாப் டபார்க்கைத்திலும் குதித்து அஞ்சா வநஞ்சத்துேன் 
டபாராடினார்கள். வீர வரலாறு பலேத்த வபண் பலேப்பிரிவு ஒன்றும் 
அலமக்கப்பட்ேது. இவ் விடுதலல வீராங்கலனகளின் தீரம்பற்றி பிேல் 
காஸ்ட்டரா கீழ்க்கண்ேவாறு கூறுகிறார்:  
“வ ால்குவின் நகலர டநாக்கி முன்டனறிய பலேயில் ,  வபருந்வதாலகயில் 
வபண்கலைக் வகாண்ே அணி ஒன்றும் பங்டகற்றது. வ ால்குவின் நகலர 
சமீபித்தடபாது எதிரி இராணுவத்திற்கும் வபண் பலேப்பிரிவுக்கும் மத்தியில் 
ஆக்டராஷமான சண்லே மூண்ேது. இதில் பலேப்பிரிவுத் தலலவி 
காயமலேந்தார் . பலேப்பிரிவுத் தலலவர் காயமுற்றால் பின் வாங்கிவிடுவது 
என்பது வபாதுவான விதியாக இருந்தது. இது சரியானவதாரு முலறயல்ல 
என்றாலும் வசயற்பாட்ோல் ஏற்பட்ே வழக்கமாயிருந்தது. சிப்பாய்கலை ஏற்றி 
வந்த ஒரு இராணுவ வாகனத்லத இந்தப் வபண் பலேப்பிரிவு தாக்கியது. அதில் 
பலேப்பிரிவுத் தலலவி காயமலேந்த டபாதும் வபண் டபாராளிகள் 
சலைத்துவிேவில்லல. வதாேர்ந்து டபாராடிய அவர்கள் வண்டியிலிருந்த சகல 
இராணுவத்தினலரயும் வகான்று குவித்து ஆயுதங்கள் அலனத்லதயும் 
லகப்பற்றினர். இவர்கைது இந்த நேவடிக்லக தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த 
தீரச்வசயல் என்டற வசால்ல டவண்டும்.” 10 
 



புரட்சிக்கைத்தில் கியூபப் வபண்கள் 
ஆயுதப் டபாராட்ேம் மூலடம டதசிய விடுதலலலயப் வபற்வறடுக்கலாம் என்ற 
வகாள்லகத் திட்ேத்துேன் எரீத்திரிய மக்களின் விடுதலல முன்னணி 
அலமக்கப்பட்ே அந்தக் காலம் வதாட்டு விடுதலலப் டபாரில் வபண்கள் 
பங்டகற்றனர். எரித்திரிய டதசிய விடுதலலக்கும் தமது வசாந்த சமூக 
விடிவிற்கும் வபண்களின் பங்களிப்பு முக்கியமானவதன்பது அவர்கைது 
புரட்சிகர அரசியற் திட்ேத்தின் முக்கிய அம்சமாகும். வகாரில்லா வீரர்களுக்குத் 
டதலவயான உைவு ,  உலறவிேம் ஆகியனவற்லற வபண்கடை ஏற்பாடு 
வசய்கின்றனர். எதிரிப் பலேகளின் நேமாட்ேம் பற்றி தகவல்கள் டசகரித்துக் 
வகாடுக்கிறார்கள். காயமலேந்தவர்கலைக் கண்காணித்துக் வகாள்கிறார்கள். 
சுதந்திரப் டபாராட்ே வீரர்களுக்கு அலேக்கலம் வகாடுக்கிறார்கள். ஆண்கள் 
டபாலடவ வபண் டபாராளிகளும் டபாராட்ே லமயக்குழுக்களில் அணி 



டசர்க்கப்படுகிறார்கள். எதிடயாப்பிய ஒடுக்குமுலறயாைருக்கு எதிரான 
டபாராட்ேங்களில் அவர்கள் பல வவற்றிகலை ஈட்டியிருக்கிறார்கள். மக்கள் 
விடுதலல இராணுவத்தில் வபண் வதாழிலாைர்கள் ,  வபண் விவசாயிகள் ,  
மாைவிகள் வபருந்வதாலகயில் அங்கம் வகிக்கின்றனர். அவர்களுக்கு ஆறு 
மாதம் இராணுவப் பயிற்சியும் ஆறு மாதம் அரசியல் பயிற்சியும் 
அளிக்கப்படுகிறது. மக்கள் விடுதலல இராணுவத்தின் தாக்குதல் பிரிவுகள் 
சிலவற்றிற்கு வபண்கள் தலலலம தாங்கி வருவது குறிப்பிேத்தக்கது. ஆழமாக 
அரசியல் மயப்படுத்தப்பட்டு ,  பலமாக ஆயுதம் தரித்த வபண் டபாராளிகள் 
விடுதலலப் டபாராட்ேக்கைங்களில் எதிரிப்பலேகலை விரட்டியடித்து 
வீரவரலாறுகலைப் பலேத்து வருகின்றனர். அதிரடிப்பலே நேவடிக்லககளிலும் 
பங்குபற்றி எதிரியின் இராணுவத்தைங்கலையும் ,  வபாருைாதார 
நிலலயங்கலையும் தகர்த்வதறிந்து வபண்கள் பல சாதலனகலைப் புரிந்து 
வருகின்றனர். தாய் நாட்லே மீட்கும் இந்த இலட்சியப் டபாராட்ேத்தில் 
எத்தலனடயா புரட்சிப் வபண்கள் வீர மரைமும் எய்தியுள்ைனர். இராணுவ 
ரீதியில் மட்டுமின்றி ,  விடுதலலப் டபாராட்ேத்தின் சகல நிலலகளிலும் - 
லவத்தியப் பிரிவு ,  கல்விப் டபாதலன ,  பிரச்சாரம் ,  சமூக நலன் ஆகிய பல்டவறு 
துலறகளிலும் எரித்திரியப் வபண்கள் பணிபுரிந்து டதசியப் டபாராட்ேத்லத 
முன்வனடுத்துச் வசல்கின்றனர்.  



 
வகாரில்லா வீரர்களுக்கு ஆயுதத்தை பாேங்கலைத் தாங்கிச் வசல்லும் 

எரித்திரியப் வபண் டபாராளிகள்  
வதன்னாப்பிரிக்க வவள்லையாட்சியாைரின் நிறவவறிக் வகாள்லகக்கு எதிரான 
டபாராட்ேத்தில் வதன்னாப்பிரிக்க கறுப்பரினப் வபண்கள் முன்னணி 
வகிக்கிறார்கள். கறுப்பரின மக்களின் டதசிய சுதந்திரப் டபாராட்ேம் எண்பது 
ஆண்டுகால வரலாற்லறக் வகாண்ேது. டபாராட்ேத்தின் ஆரம்ப 
காலத்திலிருந்டத பலம்வாய்ந்த வதன்னாப்பிரிக்க ஒடுக்குமுலற அரசுக்கு 
எதிராக வபண்கள் துணிடவாடும் தைரா உறுதிடயாடும் டபாராடிவருகின்றனர். 
தமது வசாந்த நாட்டிடல வதாழிலாற்றுவதற்கும் சுதந்திரமாக நேமாடுவதற்கும் 
அனுமதிச் சீட்டுகள் வபற்றிருக்க டவண்டும் என்று வதன்னாபிரிக்க அரசு ஒரு 
அநீதியான ஆலைலயப் பிறப்பித்தது. இந்த அேக்குமுலற ஆலைலய 
எதிர்த்து நேந்த எழுச்சிமிக்க டபாராட்ேத்லத வபண்கள் தலலலமடயற்று 
நேத்தினர். இந்த எதிர்ப்பு இயக்கத்தில் பங்கு வகாண்ே ஆயிரக்கைக்கான 



வபண்கள் சிலற வசன்றனர் ;  மிருகத்தனமான சித்திரவலதக்கு ஆைாகினர். 
டதசிய விடுதலல என்ற இலட்சியத்தில் அவர்கள் வகாண்டிருந்த அரசியல் 
உறுதிப்பாடு காரைமாக ,  தமது குடும்பத்திலிருந்தும் குழந்லதகளிேமிருந்தும் 
அவர்கள் பிரிந்து வாழ டநர்ந்தது. எனினும் ,  மக்கலை அடிலமத்தனத்திலும் 
இழிலமத்தனத்திலும் தாங்வகாைா வறுலமயிலும் தள்ளிவிட்டு ,  அவர்கைது 
அடிப்பலே மனித உரிலமகலை படிப்படியாக விழுங்கிவரும் இந்த இனவவறி 
ஆட்சியலமப்லப ஒழித்துக்கட்டுவதில்தான் எதிர்கால சுபீட்சம் தங்கியிருக்கிறது 
என்பதலன இப்வபண்கள் முழுலமயாக உைர்ந்திருக்கின்றனர். இதனால் 
இவர்கள் ஆப்பிரிக்க டதசிய விடுதலல இயக்கத்தின் கீழ் அணிதிரண்ேனர். 
இவ்வியக்கம் (ஆபிரிக்க டதசிய காங்கிரஸ்) 1960-லிருந்து தலேவசய்யப்பட்டு 
தலலமலறவாக இயங்கி வருகிறது. இதன் இராணுவ அலமப்பில் வபண்கள் 
அணிதிரண்டு புரட்சிகர ஆயுதப் டபாராட்ேத்தில் தம்லம அர்ப்பணித்து 
வருகின்றனர்.  
நிகராகுவாவில் ,  சன்டினிஸ்ட் டதசிய விடுதலல முன்னணியின் தலலலமயில் 
முன்வனடுத்துச் வசல்லப்பட்ே டதசிய விடுதலலப் டபாரில் ஆயிரக்கைக்கில் 
புரட்சிப் வபண்கள் பங்கு வகாண்ேனர். டதசிய விடுதலல இராணுவத்தில் 
பலேப்பிரிவுத் தலலவிகைாகவும் ,  டபாராளிகைாகவும் டசர்ந்து வபண்கள் 
டபாரிட்ேனர். விடுதலலப் டபாராட்ேம் வவற்றிவபற்ற தருைத்தில் டதசிய 
இராணுவத்தில் 30 வீதமாடனார் வபண்கைாக இருந்தனவரன்பது 
குறிப்பிேத்தக்கது.  

  



புரட்சியில் புரட்சி  
புரட்சியில் பங்குவகாள்டவாரின் வாழ்க்லகயானது புரட்சிகரமான 
மாற்றங்கலைக் காண்கிறது. டதசிய விடுதலலப்டபாராட்ேங்களில் 
உருவகம்வகாள்ளும் புரட்சிகர சூழ்நிலலயானது வபண்களின் வாழ்க்லகயில் 
வபண்கள் பற்றிய பழலமவாதப் பார்லவயில் ,  ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்லத 
வகாண்டுவரத்தான் வசய்கிறது. டபாராட்ேத்தில் கால்லவத்த 
ஆரம்பகட்ேத்திலிருந்டத வபண்கள் பிரச்லன விமர்சனத்திற்கு ஆைாகிறது. 
குடும்ப ,  சமூக ,  ஆைாதிக்க தப்வபண்ைங்கள் விவாதத்திற்கு 
எடுக்கப்படுகின்றன. ஆயுதப் டபாராட்ேத்தில் பங்கு வகாள்ளும் வபண்கள் 
ஆரம்பத்தில் மரபு வழி டவலலகளில் ஈடுபடுத்தப்படுவதுண்டு. காயமுற்ற 
விடுதலலப் டபாராளிகலை கண்காணித்தல் ,  சலமத்தல் டபான்ற டவலலகளில் 
ஈடுபடும் வபாழுது அவர்களின் டசலவ பாராட்ேப்படுகிறது. எனினும் 
காலப்டபாக்கில் ,  ஆயுதம் ஏந்துவது உட்பே ,  டபாராட்ேத்தின் சகல 
பரிமாைங்களிலும் வபண்கள் பங்டகற்கின்றனர். இக்கட்ேத்தில் ,  ஆண்-வபண் 
உறவு முலறகளிலும் ,  பாலுறவு ரீதியான வதாழில் பிரிவுகளிலும் 
அடிப்பலேயான மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துவிடுகிறது. இப்டபர்ப்பட்ே அனுபவங்கள் 
வபண்களுக்கு ஒரு புதிய விழிப்புைர்லவ ,  ஒரு புதிய நம்பிக்லகலய ,  தமது 
ஆற்றல் பற்றி ஒரு புதிய மதிப்பீட்லே உண்டுபண்ணி விடுகிறது. இது 
சம்பந்தமாக ,  நிகராக்குவா விடுதலல இராணுவத்தின் புரட்சிகர வபண் தைபதி 
ஒருவர் கூறுவதாவது:  
“தனிமனித உறவுகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பேத்தான் வசய்தன. வபாதுவாக ,  
இவ்வுறவுகளில் முன் டனற்றம் ஏற்பட்ேது என்டற நான் நிலனக்கிடறன். ஒரு 
புரட்சிகரமான டபாக்கிலும் கருத்துக்களிலும் மாற்றம் ஏற்பேத்தான் வசய்கிறது. 



வபண்கலைப் வபாறுத்த மட்டில் இதுதான் நிகழ்ந்திருக்கிறது. எமது புரட்சியில் 
வபண்களும் பங்டகற்றனர். சலமயல் அலறக்குள் அவர்கள் புரட்சிலய 
நேத்தவில்லல. ஆயுதம் தாங்கிய டபாராளிகைாகவும் ,  அரசியல் 
தலலலமயிலும் வபண்கள் பங்டகற்றனர். இது எமக்கு முற்றிலும் ஒரு புதிய 
அனுபவத்லதக் வகாடுத்தது. யுத்த காலத்தில் ,  எமது வபண்கள் டவறு பல 
பணிகளிலும் ஈடுபட்ேனர் என்பது உண்லமடய. இதன் காரைமாக வபரும் 
தார்மீக திேத்லத அவர்கள் வபற்றனர். ஆண்களும் ,  மிக வநருங்கிய 
உறவில்கூே ,  வபண்களுக்கு மதிப்பளிக்கடவ வசய்தனர். இதனால் ,  ஒரு வபண் 
டபாராளிக்கு லக நீட்ேடவா அல்லது துன்புறுத்தடவா எந்தவவாரு ஆணும் 
துணிந்துவிேப் டபாவதில்லல. வபண்கள் பற்றிய நிலலப்பாடு உட்பே ,  மிக 
ஆழமாக டவரூன்றியிருக்கும் எதிலுடம மாற்றம் ஏற்பேடவ வசய்கிறது.” 1 1  
நமீபிய விடுதலல இயக்க (வதன்டமற்கு ஆப்பிரிக்க மக்கள் இயக்கம்) மாதர் 
அலமப்பு உறுப்பினர் ஒருவர் கூறுவதாவது:  
“டபாராட்ேத்தின் மும்முலனகளிலும் ,  அதாவது ராஜதந்திர ,  இராணுவ ,  
அரசியல் ரீதியாக ,  ஆண்களுேன் டதாடைாடு டதாள் நின்று டபாராே வபண்கள் 
முன்வந்ததால் அவர்களுக்கு ஆண்கள் வபரும் மதிப்லப அளித்தனர். 
ஆபிரிக்க மரலபச் சார்ந்த ஆண்கள் ,  வபண்களின் வைர்ச்சிக்கு குந்தகம் 
விலைவிக்கும் பாரம்பரிய வழக்கங்களில் திலைத்துப் டபாயிருந்ததால் ,  
வபண்கலைப் பலவீனமானவர்கள் எனக் கருதினர். ஆனால் இன்று 
(முகாம்களிலுள்ை ஆண்கள் அப்படிக்கருதுவதில்லல. சலமயல் 
வசய்வதற்காகடவ வபண்கள் ஒதுக்கப்பேடவண்டியவர்கள் என 
எண்ணுவதில்லல. இன்று டவலலகள் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றன. 
டதாட்ேடவலல ,  சலமயல் டவலல ,  முகாமில் டவவறந்த டவலலயாக 



இருந்தாலும் ,  பால் டவறுபாடின்றி குழுக்களிலேடய பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. 
நமீபிய விடுதலல இயக்கத்தலலலமலய எடுத்துப்பார்த்தால் மத்திய குழு ,  
நிர்வாகக்குழு ஆகியவற்றில் ஆண்-வபண் இரு பாலாருடம அங்கம் 
வகிப்பலதக் கண்டுவகாள்ைலாம். எமது விடுதலல இயக்கத்திற்கு ஆதரவு 
திரட்டும் டநாக்கில் சர்வடதச அரங்கிலும் வபண்கள் இயங்கிவருகிறார்கள். 
ஆண் வபண் உறவில் எத்தலனடயா பாரம்பரிய தலேகள் இருந்தடபாதும் ,  
ஒடுக்குமுலற அலமப்பிற்கு எதிராக ஒன்றிலைந்து டபாராேடவண்டிய 
அவசியத்லத வபண்கள் உைர்ந்துள்ைனர் என்பலத அறிய நாம் வபருமிதம் 
வகாள்கிடறாம். நாம் வபண்கள் என்றரீதியில் மட்டு மல்லாமல் ,  கறுப்பர்கள் 
என்ற ரீதியில் ஆண்கைாகவும் ,  வபண்கைாகவும் ஒடுக்கப் படுகிடறாம்.” 12 
விடுதலலப் டபாராட்ேத்தில் பங்டகற்றதன் காரைமாக ,  வபண்களின் அரசியல் 
விழிப்புைர்வு எவ்விதம் மாற்றமலேந்தது என்பது பற்றி இவர் டமலும் 
கூறுவதாவது:  
' 'எழுபதுகளில் முதன் முதலாக வபண்கள் விடுதலல இயக்கத்தில் பங்களிக்க 
முன்வந்தடபாது ,  எந்தவவாரு வபண்ைாவது தனது கருத்லத 
வவளிப்பலேயாகக் கூறுவலதக் காண்பது அரிதாக இருந்தது. வபண்கள் 
எதற்கும் அருகலதயற்றவர்கள் ,  சலமயலலறக்குள் நிரந்தரமாகத் 
தள்ைப்பேடவண்டியவர்கள் என்ற கருத்லத நமீபியா நாட்டில் எதிரி நன்கு 
நிலலநிறுத்திவிட்ோன். ஆனால் வபண்கள் வவளிவரத் வதாேங்கியதும் நாம் 
அவர்கலை அணிதிரட்டி ,  சகல முலனகளிலும் டபாராே தயார் வசய்தடபாது 
அவர்கைது விழிப்புைர்வு விரிவலேயத் வதாேங்கியது. ஆயுதம் ஏந்துவது ,  
டபாராடுவது ,  டபாராட்ேத்தில் உயிர்துறப்பது என்பவதல்லாம் காலத்லத 
விரயமாக்கும் வசயல்கள் என அவர்கள் கருதவில்லல. மாறாக அவர்கள் 



இதில் வபருமிதம்வகாண்ோர்கள். டபார்ப் பயிற்சிக்கைத்திற்கு 
(அங்டகாலாவிலுள்ைது) ஒருமுலற நான் விஜயம் வசய்தடபாது ,  அவர்கள் 
திறந்தவவளியில் ,  குளிரில் ,  பசியில் உறங்கிக்வகாண்டிருந்தலதக் கண்டேன். 
அவர்களிேம் டகட்டேன். “டதாழிகடை ,  ஏன் இங்கு வந்தீர்கள்? ஏன் நமீபி 
யாலவ விட்டு வவளிடயறினீர்கள்?” அவர்கள் வசான்னார்கள்: நாம் 
பயிற்சிவபற்று ,  திரும்பிச்வசன்று ,  டபாராே விரும்புகிடறாம். அதுடவ எமது 
சுபீட்சத்திற்கு வழி ,  எமது சுதந்திரத்திற்கு ஒடர வழி.” 13 
சர்வடதச மாநாடு ஒன்றில் டபசும்வபாழுது சிம்பாப்டவலயச் டசர்ந்த வபண் 
புரட்சிவாதி ஒருவர் கீழ்கண்ேவாறு குறிப்பிட்ோர் :  
“கேந்த காலத்தில் ,  கிராமப்புற வைர்ச்சிக்கு வபண்கள் வதாழிலாைராக 
உலழத்தனர். ஆனால் துரதிர்ஷ்ேவசமாக ,  அவர்கைது உலழப்புக்கு 
ஆண்வர்க்கத்தினால் எந்தவித முக்கியத்துவமும் வகாடுபேவில்லல. ஆனால் ,  
விடுதலலப் டபாராட்ேத்தில் வபண்கள் அளித்த பங்குதான் எங்கள் தகுதிலய 
ஆண்கள் ஏற்றுக்வகாள்ளும்படிச் வசய்தது.” 14 

மகத்தான வவற்றிகள்  
டதசிய ஒடுக்குமுலறக்கு எதிரான டபாராட்ேத்தில் சிக்குப்பட்டிருக்கும் 
வபண்கைது பலரகப்பட்ே புரட்சி அனுபவங்கலை இப்பிரசுரத்தின் முதற்பகுதி 
சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேத்தில் எத்தலகய 
பரிமாைங்களில் அவர்கள் பங்குபற்றுகிறார்கள் ,  அவர்கள் எதிர்வகாள்ளும் 
சமூக ஒடுக்குமுலறயின் தன்லம ,  அவர்களின் பங்களிப்புக்கு பாதகம் 
விலைவிக்கும் சக்திகள் ஆகியனபற்றியும் இதில் எடுத்துக்கூறியுள்டைாம். 
ஒவ்வவாரு டதசிய ,  சமூக அலமப்பிலும் இந்த தாக்குதல்கள் மாறுபட்ே 
வடிவங்கலைக் வகாண்டிருப்பினும் ஒட்டு வமாத்தத்தில் அலவ வபண்ணினத்தின் 



உலகைாவிய ஒடுக்குமுலறலய குறித்து நிற்கின்றன. புரட்சிப் வபண்களின் 
டபாராட்ே அனுபவங்களிலிருந்து இந்த உண்லமலய நாம் அறியக்கூடியதாக 
இருக்கிறது. சதா டபாராட்ேத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் புரட்சிப்வபண்ணின் 
விடுதலலக் குரலல நாம் இங்கு டகட்கமுடிகிறது. சமூக வாழ்வின் சகல 
பரிைாமங்களிலும் தாமும்பங்குவகாள்ை டவண்டும் ,  ஒரு டதசத்தின் சமூக ,  
அரசியல் வாழ்லவ வைப்படுத்தி வநறிப்படுத்த தாமும் தமது பங்களிப்லபச் 
வசய்யடவண்டும் ,  வபண்ணினம் விடிவுவபற்று சுதந்திரமான சமூக ஜீவிகைாக 
வாழடவண்டும் என்படத இந்தப் டபார்க் குரலாகும். இந்தப் புரட்சிப் டபாரில் 
வபண்ணினம் மகத்தான வவற்றிகலை ஈட்டிவருகிறது. டதசிய விடுதலலப் 
டபாராட்ேங்களில் பங்குவகாண்டு ,  டதசிய வவகுசன விடுதலலயுைர்லவ 
வலுப்படுத்தி ,  வபண்பற்றிய தவறான கருத்துக்கலை தகர்த்வதறிந்து ,  சமூக 
வாழ்வில் தமது பங்லகயும் மதிப்லபயும் நிலல நிறுத்திவருகிறார்கள் இன்லறய 
புரட்சிப் வபண்கள். 

இரண்ோவது பகுதி 
தமிழ்ப் வபண்களும் தமிழீழத் டதசியப் டபாராட்ேமும்  
டதசிய ஒடுக்குமுலறயும் தமிழ்ப் வபண்களும் 

ஒடுக்கப்படும் மக்கள் என்ற ரீதியில் நாம் ஒரு டதசிய விடுதலலப் 
டபாராட்ேத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிடறாம். உலக நாடுகைால் சர்வடதச ரீதியில் 
ஏற்றுக்வகாள்ைப்பட்டிருக்கும் டதசிய சுயநிர்ைய உரிலம என்ற சனநாயக 
தத்துவத்தின் கீழ் எமது டபாராட்ேம் வநறிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ரீதியில் 
எமது டபாராட்ேம் நியாயமானது ;  சட்ேரீதியானது. சிங்கை இனவவறி 
ஆட்சியாைர்கள் எம்மீது வதாேர்ச்சியாக கட்ேவிழ்த்துவரும் வகாடூர 



ஒடுக்குமுலற காரைமாகடவ நாங்கள் அரசியல் சுதந்திரத்திற்காகப் 
டபாராேடவண்டிய நிர்ப்பந்த நிலலக்கு தள்ைப்பட்டிருக்கிடறாம். ஒரு பாசிச ,  
பயங்கர வாத அரசலமப்பின்கீழ் நாம் மானம் இழந்த ,  மனிதம் இழந்த ,  
இழிவான வாழ்க்லகலய வாழ டவண்டியிருக்கிறது. எத்தலனடயா 
ஆண்டுகைாய் எமது மக்கள் காந்தீயப் பாலதலயக் கலேப்பிடித்தனர். 
வபாறுலமடயாடு ,  வபரும் சகிப்புத்தன்லமடயாடு எமது மக்கள் அகிம்லசத் 
தத்துவத்தின் அலமதி வழிலய நாடினர். அடிப்பலே உரிலமகலை மீைப்வபற்று 
ஒரு சுதந்திரமான ,  வகௌரவமான வாழ்க்லகலய வாழ்வதற்கு நாம் 
வமன்முலறப் டபாராட்ேங்களில் ஈடுபட்டோம். ஒரு கூட்ோட்சியின் கீழ் சிங்கை 
இனத்டதாடு கூடிவாழ்வதற்கு நாம் எம்மாலானவலர முயற்சிகலை எடுத்டதாம். 
ஆனால் சிங்கை இனவாத ஆளும்வர்க்கடமா எமது நியாயமான ,  நாகரிகமான 
டகாரிக்லககளுக்குச் வசவிசாய்க்கவில்லல. பதிலாக ,  எமது அலமதிவழி 
அரசியல் டபாராட்ேங்கள் ஆயுத பலாத்காரத்தால் அேக்கிவயாடுக்கப்பட்ேன. 
அரச பயங்கரவாதத்தின் அட்டூழியங்கள் வபாறுலமயின் எல்லலக்கு எமது 
மக்கலைத் தள்ளின. இறுதியில் ,  இனக் வகாலல வடிவம் எடுத்த இந்த 
அேக்குமுலறயானது எமது டதசத்தின் அடிப்பலே அலமப்புகலை ஆட்ேம் 
காைச் வசய்தது ;  எமது மக்களின் உயிர்வாழ்விற்டக ஆபத்தாக அலமந்தது. 
இந்த சூழ்நிலலயிடலடய பிரிவிலனப் டபாராட்ேம் ஒரு தவிர்க்கமுடியாத 
டகாரிக்லகயாக எழுந்தது. இவ்விதம் வரலாற்று ரீதியாக உருவகம் வபற்ற எமது 
விடுதலலப் டபாராட்ேம் ,  வைர்ச்சிவபற்று முதிர்ச்சிவபற்று ஆயுதப் 
டபாராட்ேவடிவத்லத எடுத்திருக்கிறது. இந்த ஆயுதப் டபாராட்ேத்திற்கு மூலகர்த் 
தாவாகத் திகழ்ந்து ,  ஆயுதப் புரட்சிப் டபாலர முன்வனடுத்துச் வசல்வது எமது 
விடுதலல இயக்கமாகும். எமது மக்களின் டதசிய விடுதலலக்கும் சமூக 



விடிவிற்கும் புரட்சிகர ஆயுதப் டபாராட்ேடம ஒடர வழி என்பலத சதாவலியுறுத்தி 
வந்ததும் எமது புரட்சிகர இயக்கடம. நாம் முன்வனடுத்துச் வசல்லும் இந்த 
ஆயுதப் டபாராட்ேமானது இன்று வவகுசன மட்ேத்தில் விரிவலேயும் கட்ேத்லத 
அலேந்துள்ைது. இந்தப் புரட்சிகர சூழ் நிலலயில் ,  ஆயுதம்தரித்த டதசிய 
விடுதலலப் டபாரில் வபண்களும் பங்குவகாள்வது இன்றியலமயாதது ;  தவிர்க்க 
முடியாததும் கூே. வபண்களின் பங்களிப்டப எமது விடுதலலப்டபாலர வவகுசன 
ரீதியில் ஆழமாக்கி ,  விரி வாக்கம் வசய்யும்.  
தமிழீழ டதசிய இனத்தில் சரிபாதி சனத்வதாலக என்ற காரைத்திற்காக தமிழ்ப் 
வபண்களும் டதசிய அரசியல் சுதந்திர எழுச்சியில் சிக்குப்பட்டுள்ைனர். டதசிய 
அரசியல் டபாக்கால் எழுந்த வநருக்கடியிலும் ,  வகாந்தளிப்பிலும் வபண்களும் 
ஈர்க்கப்பட்டுள்ைனர். அரச அேக்குமுலறகளுக்கு அவர்களும் டநரடியாகப் 
பலியாக டவண்டியிருக்கிறது. தமிழினத்தின் சமூக வபாருைாதார வாழ்வில் மிக 
ஆழமாக ஊடுருவியிருக்கும் இந்த ஒடுக்குமுலறயானது தமிழ்ப் வபண்கலைப் 
வபாறுத்தமட்டில் பாரதூரமான விலைவுகலை ஏற்படுத்தத் தவறவில்லல. 
இதனால் அவர்கைது வாழ்க்லகடயா ஆழமாகப் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.  

இனவவறிக் வகாடுலமயும் கற்பழிப்பும்  
எமது மக்கள் மீது ஏவப்பட்டிருக்கும் இன ஒழிப்பு ஒடுக்குமுலறயின் மிகக் 
வகாடூரமான அம்சமாக விைங்குவது திட்ேமிேப்பட்ே இனவவறித் 
தாக்குதல்கைாகும். இப்டபர்ப்பட்ே இனவாதப் வபரும் தீ இலங்லகத் தீவில் 
1956, 1958, 1961 ,  1974, 1977, 1979, 1981 ,  1983  ஆகிய வருேங்களில் 
சுவாலலவிட்டு எரிந்தது. இந்தப் பயங்கரமான இனவவறிப் டபயாட்ேங்களின் 
டபாது ஆயிரக்கைக்கான தமிழர்கள் மிருகத்தனமாகக் வகால்லப்பட்ேனர். 
டகாடிக்கைக்கில் வசாத்துகள் நாசமாக்கப்பட்ேன. லட்சக்கைக்கான மக்கள் 



வீடிழந்தனர். இந்த இனவவறிப் பித்தலாட்ேத்தில் மிக டமாசமான 
வகாடுலமக்கும் அவமானத்திற்கும் ஆைாக்கப்பட்டோர்  வபண்கள் ஆவர். 
தமிழ்ப்வபண்கள் மிகவும் அருவருக்கத்தக்க முலறயில் இனவவறிக்கும் 
காமவவறிக்கும் இலக்காகி கற்பழிக்கப்பட்ேனர். கேந்த ஜூலலயில் ஏற்பட்ே 
இனப்பூகம்பத்தின்டபாது இருநூறுக்கும் டமற்பட்ே வபண்கள் சிங்கை 
வவறியரின் காமாந்தகாரவன்முலறக்கு பலியாகியிருக்கலாம் என 
மதிப்பிேப்பட்டிருக்கிறது. திருமைமாகாத இைம் வபண்கள் ,  திருமைமாகிய 
வபண்கள் ,  மூதாட்டிகள் ,  கர்ப்பிணி கைாகத் தமிழ்ப் வபண்கள் மிகவும் 
காட்டுமிராண்டித்தனமாகக் கற்பழிக்கப்பட்ேனர். வபற்டறார்கள் கண்முன்டன 
இைம்வபண்களும் ,  கைவர்கள் கண்முன்டன மலனவிகளும் 
கற்பழிக்கப்பட்ேனர். இத்தலகய அருவருப்பான காட்டு மிராண்டித்தனமான 
வசயல்கள் மனிதக் கீழ்லமயின் ஆழத்லத மட்டும் காட்ேவில்லல ;  எமது 
மக்கள்மீது மிகவும் டமாசமான அவமானத்லதயும் அவமரியாலதலயயும் 
ஏற்படுத்தடவண்டுவமன்ற சிங்கை இனவவறியரின் குரூரத்தனமான 
டநாக்கத்லதயும் காட்டுகிறது.  
தமிழ்ப் வபண்கள் மீதான கற்பழிப்பு வவறும் இனவவறி அல்லது காம 
விரக்தியின் வவளிப்பாடு என்று மட்டும் வகாள்ைக்கூோது. இதன் 
அடிப்பலேயான டநாக்கம் தமிழ்க் கலாசார அறவநறிக் டகாட்பாடுகலை 
மிகக்டகவலமான முலறயில் அவமரியாலத வசய்வதாகும். கற்பு ,  தூய்லம 
டபான்ற பண்பியல்புகலை தமிழ்ப் பண்பாடு புனிதமானதாகக் வகாள்கிறது. 
எனடவ ,  இந்தக் கற்பழிப்புகள் தமிழ்க் கலாசார மதிப்பீடுகள் ,  அறவநறிக் 
டகாட்பாடுகள் ஆகியவற்றின் மீது வதாடுக்கப்பட்ே திட்ேமிட்ே தாக்குதல்கள் 
ஆகும். கற்பழிப்புக் வகாடுலமக்கு ஆைான பல வபண்கள் தனிப்பட்ே 



முலறயில் தாங்வகாைாத் துன்பத்லதயும் ,  ஆழமான அவமான உைர்லவயும் 
அனுபவித்தனர். இதனால் சிலர் வாழ்க்லகலய எதிர்வகாள்ை முடியாது 
தற்வகாலல வசய்து வகாண்ேனர். இந்தக் கற்பழிப்புச் வசயல்கள் மூலம் தமிழ் 
மக்கலைக் டகவலப்படுத்தி அவமானத்திற்கு ஆைாக்குவடத சிங்கை 
இனவவறியர்களின் இழிவான டநாக்காக உள்ைது. எனடவ ,  கற்பழிப்பிலன 
வபண்ணினத்லத அடிலமவகாள்ளும் சிங்கை இனவாதிகளின் பயங்கர 
ஆயுதமாகடவ நாம் வகாள்ைடவண்டும்.  

இருதுருவ ஒடுக்குமுலற  
தமிழ்ப் வபண்கள் இருவலகயான ஒடுக்குமுலறக்கு ஆைாகிறார்கள். ஒன்று ,  
சிங்கைப் டபரினவாதக் கைத்திலிருந்து பிரவாகவமடுக்கும் டதசிய 
ஒடுக்குமுலற. மற்றது தமிழ்க்கலாசார அறவநறி விதிகள் ,  மரபுகைால் எழும் 
சமூக ஒடுக்குமுலறகள்.  
தமிழ்த் டதசிய இனத்தின் அத்திவாரத்லதடய ஆட்ேம் காைச் வசய்துவிட்ே 
டதசிய ஒடுக்குமுலறயின் தாக்கம் தமிழ்ப்வபண்ணினத்திற்கு வபரும் 
தீலமகலை விலைவித்தது. தமிழ் மக்களின் சமூக-வபாருைாதார வாழ்விலனச் 
சீர்குலலக்கும் டநாக்கமாய் சிங்கை அரசுகள் வகாண்டுவந்த இனவாதச் 
சட்ேங்கள் ,  பாரபட்ச நேவடிக்லககள் தமிழ்ப் வபண்ணினத்லதப் பாரிய 
அைவில் தாக்கியது. 1948-49ம் ஆண்டுகளில் சிறிலங்கா அரசினால் 
அமுலாக்கப்பட்ே குடியுரிலமச்சட்ேங்களின் விலைவாக மலலயகத்தில் ஐந்து 
லட்சம் வபண்கள் நாேற்றவர்கள் ஆக்கப்பட்ேதுேன் மிகடமாசமான அடிலமத் 
வதாழிலுக்கு நிரந்தரமாகத் தள்ைப்பட்ேனர். கல்வித்துலறயிலும் 
வதாழிற்துலறயிலும் வகாண்டுவரப்பட்ே அநீதியான இனவாதச் சட்ேங்கள் தமிழ் 
இைம்வபண்கலைப் வபரும் இன்னல்களுக்கு இலக்காக்கியது. உயர்கல்விக் 



கதவுகள் அலேக்கப்பட்டு ,  வதாழில்வாய்ப்புகள் தலேவசய்யப்பட்ேதன் 
காரைமாகப் பல்லாயிரக் கைக்கான இைம்வபண்கள் நிரந்தரமாகத் தமது 
வீடுகளில் முேங்கிக்கிேக்கடவண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிலல ஏற்பட்ேது. 
இவ்வாறாகத் தமிழ்ப் வபண்ணினத்தின் ஆற்றல்கள் நசுக்கப்பட்ேன ;  
ஆர்வங்கள் சிலதக்கப்பட்ேன. அதனால் ,  தமிழ்த் டதசத்தின் வபாருைாதார 
வாழ்வு சீர்குலலக்கப்பட்ேது. 
டதசிய ஒடுக்குமுலறயால் தமிழ்ப் வபண்ணினம் எதிர் வகாள்ளும் துன்ப 
துயரங்கள் ஒருபுறமிருக்க ,  கலாசார சித்தாந்த அலமப்பிலிருந்து எழும் 
குரூரமான சமூக ஒடுக்குமுலறகளுக்கும் அவர்கள் 
ஆைாகடவண்டியிருக்கிறது. இச்சமூக ஒடுக்குமுலறகள் பற்றி சுருக்கமாகப் 
பார்ப்டபாம்.  

சுரண்ேப்படும் வதாழிலாளிகைாகப் வபண்கள் ;  
தமிழ்த் டதசிய இன அலமப்லப எடுத்துக் வகாண்ோல் ,  
வபருந்டதாட்ேத்துலறயிலும் விவசாயத் துலறயிலும் தமிழ்ப் வபண்ணினம் மிக 
மலிவான உலழப்புச் சக்தியாக மிக டமாசமான முலறயில் சுரண்ேப்பட்டு 
வருவலதக்காைலாம். டதாட்ேத்துலறயில் டவலலப் பளுமிக்க ,  காலத்லத 
விழுங்கும் (டதயிலல பறிக்கும்) கடினமான வதாழிலலப் வபண்கள் 
டமற்வகாள்கின்றனர். அவர்கைது உற்பத்தித்திறன் அதிகமாக இருந்தடபாதும் 
ஆண்கலைவிேக் குலறவான ஊதியடம அவர்களுக்குக் கிலேக்கிறது. வே ,  
கிழக்கு மாகாைங்கலைப் வபாறுத்தவலர ஒடுக்கப்படும் சாதிகலைச் டசர்ந்த 
வபண்கள் தமது மலலயகச் சடகாதரிகலைப் டபான்று மிக டமாசமான 
சுரண்ேல் முலறக்கு ஆைாகியிருக்கின்றனர். வநல் வயல்களில் நேவுவசய்தல் ,  
கலைபிடுங்கல் ,  அறுவலே வசய்தல் மற்றும் வநல் குத்தல் டபான்ற 



கடுலமயான டவலலகளில் ஈடுபடும் இப்வபண்கள் ஆண்கலை விே மிகக் 
குலறந்த கூலிலயடய வபறுகின்றனர். வபண்கைால் வசய்யப்படும் இந்த 
டவலலகளுக்கு 'வபண்களுலேய டவலல '  என முத்திலர குத்தப்படுகிறது. 
அத்டதாடு வபண்களுலேய டவலல என்ற ரீதியில் சில குறிப்பிட்ே வதாழில்கள் 
இழிவு வசய்யப்பட்டு ,  எந்தச் சமுக முக்கியத்துவமும் இல்லாதலவயாகக் 
கருதப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி இவ்விதமான வதாழில்களில் வபண்களுக்கு 
எவ்விதமான மாற்றடமா ,  முன்டனற்றடமா ஏற்பேப் டபாவ தில்லல. 
வபருந்டதாட்ேப் வபண் வதாழிலாளிகைாகிய எமது சடகாதரிகள் நவ-
காலனித்துவ வபாருைாதாரச் சுரண்ேல் முலறக்கும் ,  திட்ேமிட்ே இனவாதத் 
தாக்குதலுக்கும் ,  ஆழமாக டவரூன்றியுள்ை சமூக ஒடுக்கு முலறகளுக்கும் 
ஆைாகியுள்ைனர். டதயிலலத் டதாட்ேங்களில் எமது வபண்கள் தினமும் எட்டு 
அல்லது ஒன்பது மணி டநரம் வதாேர்ச்சியாக டவலல வசய்கிறார்கள். டதயிலல 
பறிப்பது ,  வதாழிற்சாலலகளில் டதயிலலலயத் தரம்பிரித்து உலர லவப்பது ,  
இப்படியாக மிகக் கடினமான டவலலகலை டமற்வகாள்ளும் தமிழ்ப் வபண் 
பாட்ோளிகள் ஆண்கலைவிே மிகக் குலறந்த கூலிக்கு அமர்த்தப்படுகிறார்கள்.  
இவ்விதம் சமூக உற்பத்தியில் தினமும் நீண்ே டநரத்லத வசலவிடுவடதாடு 
சலமத்தல் ,  குழந்லதகலைப் பராமரித்தல் ,  விறகு வபாறுக்குதல் ,  தண்ணீர் 
வகாண்டு வருதல் இப்படியாக வீட்டு டவலலகளின் முழுப் வபாறுப்பும் வபண்கள் 
மீத சுமத்தப்படுகின்றன. இத்டதாட்ேப்பாட்ோளிப் வபண்கள்  வபரும்பாலும் கல்வி 
அறிவு இல்லாதவர்கள். பள்ளிக்குச் வசல்பவர்களும் ஆரம்பப்பள்ளிலயத் 
தாண்டுவதில்லல. பிரசவத்தில் இறக்கும் தாய்மார்களின் எண்ணிக் லகடயா 
அதிகம். சுருங்கச் வசால்லப்டபானால் மலலயகத் தமிழ்ப் வபண்கள் வபாருள் 
உற்பத்தியில் மிக டமாசமாகச் சுரண்ேப்படுவதுேன் ,  



 
ஈவிரக்கமற்ற சுரண்ேலுக்கு இலக்காகியுள்ை மலலயகப் வபண் வதாழிலாைர் 

 
ஒடுக்கப்படும் கூலிப்வபண் வதாழிலாைர்கள் வயல்களில் வாடுகிறார்கள்  

  



வீட்டிலும் அடிலம வாழ்வு வாழ்ந்து வருகின்றனர். இடத டபான்று ,  வே ,  
கிழக்கில் ஒடுக்கப்படும் சாதிகலைச் சார்ந்த வபண்கள் மிகக் கடினமான 
உலழப்பாளிகைாக ,  வசல்வத்லதப் பலேப்பவர்கைாக ,  உலழப்புச் சக்திலய மறு 
உற்பத்தி வசய்பவர்கைாக இருந்தடபாதும் கல்வியறிவு அற்றவர்கைாக ,  
வபாருளுற் பத்தியில் மிகவும் சுரண்ேப்படுபவர்கைாக ,  சமுதாயத்தில் 
வகாடூரமாக ஒடுக்கப்படுபவர்கைாக இருக்கிறார்கள்.  

வீட்டு ஊழியம்  
தமிழ்ப்வபண்களின் சமூக ஒடுக்குமுலறயின் ஒரு வடிவமாக விைங்குவது வீட்டு 
ஊழியமாகும். வீட்டு ஊழியம் என்பது ஒரு வதாழில் முலற. இத்வதாழிற் 
பாட்டில் நீண்ே டநரத்லத விழுங்கும் சலமயல் டவலல ,  அடுப்புச்சூட்டில் 
சதாகிேந்து அவதியுறல் ,  குழந்லதகலைப் டபணுதல் டபான்ற பல டவலலகள் 
அேங்கும். வபண்கலை வீட்டுக்குள்டை சிலற லவத்து ,  அவர்களின் 
எல்லலயற்ற சக்தி டநரத்லத விழுங்கி ,  சலமயல் அலறயிலும் குழந்லதப் 
பராமரிப்பிலும் அவர்கலைத் தலையிட்டுப் பிலைக்கும் வகாத்தடிலமத்தனடம 
இதுவாகும். சலிப்பூட்டுகின்ற ,  அற்பமான இந்தப் பணிகளின் தன்லம 
சிந்தலனலயயும் சிருஷ்டித்திறலனயும் மழுங்கடித்து விேக்கூடியதாகும். 
"உயிரியற் வதாழிற்பாடு” ,  “அவளுக்வகன்று விதிக்கப் பட்ேடவலல” ,  
' ”அவளுலேய இயல்பான குடும்பப்பணி” "அவளுலேய கர்மம் ' '  என்ற 
தத்துவார்த்தப் டபார்லவகளின் கீழ் ஆண்களுக்கும் குழந்லதகளுக்கும் பணி 
விலே வசய்து ,  வபண்கள் மாள்கிறார்கள். வபண்களின் குடும்ப ஊழியம் 
என்பது நிரந்தரமானதும் ,  மாற்றியலமக் கப்பே முடியாததும் என்ற கருத்திலன 
இலவ விலதத்துச் வசல்கின்றன. சமுதாய உற்பத்திக்கான பணிடயாடு வீட்டு 
ஊழியமும் டசர்ந்து வகாண்டு வபண்களின் மீது 



இரட்லேப்பளுலவச்சுமத்துகிறது ;  இரு முலனகளில் 
ஒடுக்குமுலறலயத்திணிக்கிறது. ஒரு மனித ஜீவி என்ற வலகயில் தனிப்பட்ே 
ஆளுலமலய வைர்த்வதடுப்பதற்டகா அல்லது நாட்டின் சமுதாய-அரசியல் 
வாழ்க்லகயில் காத்திரமான பங்களிப்பிலன வழங்குவதற்டகா டநரத்லதடயா 
வாய்ப்லபடயா இலவ வழங்குவதில்லல. 

சீதனம்: வபண்கலைச்சிறுலமப்படுத்தும் ஒரு நலேமுலற  
திருமைங்களில் சீதனம் வகாடுக்கும் நலேமுலற யானது இல்லம் என்ற 
சாம்ராஜ்யத்தில் “வீட்ேடிலம”யாக வபண்கள் நேத்தப்படுவதுேனும் ,  
வபாருைாதாரரீதியிலும் சமுதாய ரீதியிலும் ஆண்கலைச் சார்ந்துவாழ டவண்டிய 
நிர்ப்பந்தத்துேனும் இறுகப்பின்னிப்பிலைக்கப்பட்டுள்ைது. டகாட்பாட்ேைவில் ,  
சீதனம் என்பது வபண்களுக்குரியதாகக் கருதப்படுகிறது ;  வதாழில் எதுவும் 
வசய்யாத நிலலயில் ,  கைவனின் வருவாயிடலடய வாழடவண்டும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படும் வபண்ணுக்கு சீதனமானது சுதந்திரமான ஒரு 
வருமானமாகக் வகாள்ைப்படுகிறது. இரண்ோவதாக ,  வபாருைாதார ரீதியில் 
பலம் உள்ைவராயும் மலனவிலயயும் குழந்லதலயயும் பராமரிக்கக் 
கூடியவருமான திறலமயான ஒருவலரக்கண்ேறிவதற்கான ஒரு வழியாகடவ 
சீதனம் கருதப்படுகிறது. ஆனால் ,  சீதனம் வகாடுக்கும் வழக்கமானது இந்தச் 
சமுதாயத்லதப்பற்றியும் ,  இந்த சமுதாயத்தில் வபண்களின் நிலலலமலயப் 
பற்றியும் நமக்கு நிலறய தகவல்கலைத் தருகிறது. 
வசல்வம் மிகுந்த சாதிகைதும் வர்க்கங்கைதும் நலேமுலறயில் ,  ஒரு 
திருமைத்தின்டபாது வழங்கப்படும் சீதனமானது ,  சுரண்டுகின்ற சாதிகளினதும் 
வர்க்கங்களினதும் சமூக ,  அரசியல் வலிலமயின் தைத்லத ஸ்திரப் 
படுத்துவதற்காக ,  ஒரு மகளுக்கூோக ஒரு குடும்பத்திலிருந்து இன்னுவமாரு 



குடும்பத்திற்கு மூலதனம் என்பதலன காணி ,  வசாத்து ,  நலக ,  பைம் 
என்பனவற்றிக்கூோக லகமாற்றும் வழிமுலறயாகும். வசல்வமும் 
வசாத்துேலமயும் சமூக ,  அந்தஸ்தின் சின்னமாக அங்கீகரிக்கப் பட்டிருக்கும் 
இன்லறய சமுதாயத்தில் சீதனம் வழங்கும் முலறயானது சீழ் வடியும் 
புண்லைப் டபான்று தனது நச்சுத் தன்லமலய மத்திய தர ,  நசுக்கப்பட்ே 
சாதிகளினதும் வர்க்கங்களினதும் மத்தியிடலயும் பரப்பிவருகிறது. இந்தச் 
சுரண்ேப்படும் குடும்பங்கள் வசல்வத்லதத்திரட்டு வதற்கும் அந்தஸ்லத 
வவளிப்படுத்துவதற்கும் சீதனத்லதடய வழிமுலறயாகக் வகாள்கின்றன.  
சீதனம் என்னும் இந்த நலேமுலறயானது குடும்பங்கலைத்தாங்வகாைாத 
வறுலமயிலும் கேனிலும் மூழ்கடித்து விடுகிறது ;  திருமைம்பற்றிய 
திட்ேங்கலைக் குலலக்கிறது ;  தங்களின் சடகாதரிகலைக் கலர டசர்ப்பதற்காகப் 
டபாதுமான சீதனக்காசு டசரும்வலர இலைஞர்களின் மைவாழ்விற்கான 
வயதின் எல்லலலயத்தள்ளிப் டபாடுகிறது ;  சில சமயங்களில் தங்களின் 
சடகாதரிகளுக்கு சீதனம் வகாடுப்பதற்காகடவ அவர்கள் திருமைம் வசய்து 
வகாள்ைவும் நிர்ப்பந்திக்கிறது. இச்சீதன நலேமுலறயின் குரூரத்தாக்குதலுக்கு 
வபண்கடை இலக்காகிறார்கள் ;  இலரயாகிறார்கள்.  
திருமைத்தின் டபாது சீதனம் வழங்குவதானது வபண்கள் வபாருைாதாரரீதியில் 
தமது கைவரில் தங்கி நிற்க டவண்டியிருப்பலத அனுமானம் வசய்து 
வகாள்கிறது. இவர்கள் சமூகரீதியிலும் தங்கைது கைவன்மாரது அந்தஸ்து 
வழியாகடவ தமது அந்தஸ்லதயும் வபறுகின்றனர். தனது சுயமான 
தனித்துவம் ,  தனது வபாருைாதார சுதந்திரம் ,  தனது சமூக அங்கீகாரம் 
என்பனவற்றிற்கு மாறாக தமது கைவர் ,  குடும்பத்திற் கூோகடவ வாழ்க்லக 
அந்தஸ்லதப் வபற்றுக்வகாள்ை டவண்டிய அைவுக்கு வபண்கள் 



தரமிறக்கப்படுகிறார்கள். சீதனம் வபண்களின் தரத்லதக்குலறக்கிறது ;  
அவர்கலைக் டகவலப்படுத்துகிறது. ஏவனனில் ,  வபண்களின் 
மைவாழ்க்லகயின் வசௌந்தரியங்கலை சீதனத்வதாலகயின் அைவு தான் 
நிர்ையம் வசய்கிறது. சீதனம் இல்லாமல்வபண்கள் திருமைம் முடிக்கும் 
சந்தர்ப்பங்கள் மிக அருலேடய. 
ஒரு வபண் ஆனவள் தனக்வகன சுயமான விருப்புகளும் ஆற்றல்களும் 
வகாண்ே சிந்திக்கத்வதரிந்த ,  ஆசாபாசங்கள் வகாண்ே ,  உைர்வுபூர்மான 
மனிதஜீவி என்று டநாக்கப்படுவடதயில்லல. திருமைத்திற்கூோக வசாத்து ,  
சுகம் வகாண்டு வருபவைாகடவ அவள் கருதப்படுகிறாள். ஒரு வபண்ணின் 
அழகு ,  வயது ,  கற்பு ,  ஜாதகப் வபாருத்தம் ,  சமயம் ,  சாதி டபான்ற பிற்டபாக்கு 
அம்சங்கலையும் டமவிக்வகாண்டு அவளுலேய திருமைத்திலன நிர்ையிக்கும் 
முக்கிய காரணியாக சீதனடம அலமகிறது என்பது தான் உண்லம. டவறு 
வார்த்லதகளில் வசால்வதானால் ,  ஒரு திருமைத்தின் டபாது வபண்ணின் 
வபறுமதி என்பது சீதனத்வதாலகயின் அைவினால் தான் நிர்ையிக்கப்படுகிறது 
என்பது வபண்லைத்தாழ்த்துவதும் டகவலப்படுத்துவதும் ஆகும்.  
ஆக ,  சீதனம் என்பது பரந்து பட்ே சமுதாயத்தில் ஊன்றிப்டபான 
மனப்பாங்குகலைப் பிரதிபலிப்பதாகும். ஆடுமாடுகலைச் சந்லதயிடல டபரம் 
டபசி விற்பலன வசய்வது டபால ஜனத்வதாலகயின் சரிபாதியினரான 
வபண்கலைப் பண்ேமாற்றுக்கு விடுவலத அனுமதிக்கின்ற ,  அதில் பங்கு 
வகாள்கின்ற ,  அதலன நிலலப்படுத்த முலனகின்ற அதடனாடு டமாதுகின்ற ஒரு 
சமுதாயத்தின் பிரதிபலிப்டப இது. ஆயிரக்கைக்கான இைம்வபண்கலை 
விரக்திக்கும் வவறுப்புக்கும் இட்டுச்வசல்லும் ஒரு அலமப்பு இது. தங்களின் 
வபண்களுக்கு சீதனம் வழங்க முடியாத நிலலயில் அப்வபற்டறார்கள் 



அவர்கலைத் தனிலமச் சிலறயிடல தள்ளிவிடுகிறார்கள். டவலலயும் இல்லாத 
நிலலயில் தங்கள் குடும்பத்திற்கு தாங்கள் நிரந்தரச்சுலம என்றும் ,  
குடும்பத்லதப் பிடித்த சாபக்டகடு என்றும் உைர்த்தப்படுகிறார்கள். 
வபண்களுக்கு எதிரான பலாத்காரத்திற்கு சீதனடம வழிவகுக்கிறது. சில 
சந்தர்ப்பங்களில் வபண்கள் தற்வகாலல வசய்து வகாள்வதற்கும் இது துலை 
டபாகிறது.  

நாம் வசய்ய டவண்டியது என்ன? 
டதசிய இன ஒடுக்கு முலற ஒருபுறமும் ,  சமூகக் கட்டுப்பாடுகள் மறுபுறமுமாக 
தமிழ்ப் வபண்கள் பல்டவறு பரிமாைங்கைால் நசுக்கப்பட்டு ,  சுரண்ேப்பட்டு 
வருகிறார்கள் என்பலத நாம் இந்நூலின் இரண்ோம் பகுதியில் சுருக்கமாகப் 
பார்த்டதாம். இவ்விதம் டதசிய ரீதியிலும் ,  சமூக ரீதியிலுமாக தமிழ்ப் 
வபண்ணினம் இரு துருவ ஒடுக்கு முலறக்கு ஆைாகி அவதியுறுவதால் ,  
அவர்கைது விடிவு டதசிய விடுதலலயிலும் டசாஷலிசப் புரட்சியிலும் தான் 
தங்கியிருக்கிறது. எனடவ டதசிய சுதந்திரப் டபாரிலும் சமூகப் புரட்சியிலும் 
வபண்களின் பங்கு முக்கியமாகிறது.  
சகல டதசியப் டபாராட்ேங்களும் வவகுசனப்டபாராட்ேங்கைாகும். வவகுசன 
விரக்தியின் எழுச்சியாகடவ இப்டபாராட்ேங்கள் வவடிக்கின்றன. இரு டதசிய 
இனங்கள் மத்தியில் எழும் வநருக்கடிடய இப்டபாராட்ேங்களில் நிலவும் பிரதான 
முரண்பாோகும். அதாவது ,  ஒடுக்கு டவாரும் ஒடுக்கப்படுடவாருமாய் உள்ை 
இரு டதசிய சமூகங்கள் மத்தியில் எழும் முரண்பாடு. வர்க்கப் டபாராட்ேத்திற்கு 
டமடலாங்கியதாக விரிவுவகாள்ளும் டதசியப் டபாராட்ேங்களில் பரந்துபட்ே 
வவகுசனங்கள் அதாவது ,  ஒரு டதசத்தின் சகல மக்களுடம அணிதிரட்ேப் 
படுகின்றனர். ஏவனனில் ,  இப்டபாராட்ேங்கள் டதசியத் தன்லம வகாண்ேன. 



புரட்சிகர டசாஷலிச வகாள்லகத் திட்ேத்தின் அடிப்பலேயில் வசயற்படும்டபாது ,  
இத் டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேங்கள் வர்க்கப் டபாராட்ேத்துேன் 
இலைந்ததாக ஒருமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் டநாக்கம் டதசிய 
விடுதலலயுேன் புரட்சிகரமான சமுதாய மாற்றத்லதயும் வகாண்டு வருவதாகும். 
அந்நிய ஆதிபத்தியத்தினால் ,  சமூகக் கட்டுப்பாடுகளினால் எழும் ஒடுக்குமுலற 
அலமப்புகளிலிருந்து வபண்ணினம் பூரை விடுதலல வபறுவதாயின் 
இத்தலகய ஒரு டவலலத்திட்ேடம சிறந்ததாகும். மூன்றாவது உலக நாடுகளில் 
தலல தூக்கியிருக்கும் டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேங்கள் வர்க்கப் 
டபாராட்ேங்கலை உள்ைேக்கியதாகடவ அலமயப் வபற்றிருக்கின்றன. இப் 
டபாராட்ேங்களில் வபண்களும் தீவிரமாகப் பங்கு வகாண்ேதால் ,  அலவ டதசிய 
ரீதியிலும் சமூக ரீதியிலும் வபரும் வவற்றிகலை ஈட்டிக் வகாள்ை முடிந்தது. 
தமிழீழத் டதசிய விடுதலலப் டபாராட்ேம் இன்று ஒரு புதிய திருப்பத்லத 
அலேந்துள்ைது. சிங்கை இன ஒழிப்பு ,  பயங்கரவாத அட்டூழியங்கள் 
காரைமாக தமிழீழத்தில் ஒரு புரட்சிகரமான சூழ்நிலல பிறந்திருக்கிறது. 
ஆயுதந்தாங்கிய எமது டபாராட்ேம் விரிவலேந்து வவகுசன ஆயுதப் 
டபாராட்ேமாக விசாலமலேயும் காலகட்ேம் அண்மித்துள்ைது. இந்தப் டபாராட்ே 
சூழ்நிலலயில் வபண்களின் பங்களிப்பு ,  அவர்கைது தீவிரமான ஈடுபாடு 
என்பன அத்தியாவசியமாகின்றன. 
தமிழீழ அரசியற் டபாராட்ே வரலாற்றில் வபண்கள் தமது 
பங்களிப்லபச்வசய்யத் தவறவில்லல. அறுபதின் ஆரம்பத்தில் வவடித்துக் 
கிைம்பிய அலமதிவழிப் டபாராட்ேேங்களில் வபண்ணினம் வபருந்திரைாய்ப் 
பங்டகற்றது. ஆர்ப்பாட்ேங்கள் ,  ஊர்வலங்கள் ,  உண்ைாவிரதங்கைாய் டதசிய 
ரீதியில் வவகுசனத்லத ஈர்த்த சத்தியாக்கிரகப் டபாராட்ேங்களில் ஆண்-வபண் 



டவறுபாடின்றி முழுத் டதசமும் எழுச்சி கண்ேது. சுதந்திரம் என்ற இலட்சியப் 
பாலதயில் ஆண்கடைாடு வபண்களும் சரிநிகர் சமான மாகப் 
டபாராட்ேகைத்தில் குதித்தனர். டதசாபிமானத்தில் ,  டதசியப் பற்றுைர்வில் 
ஆண்கலைவிேத் தாம் எவ்விதத்திலும் சலைத்தவர்கள் இல்லல என்பலதத் 
தமிழீழப் வபண்ணினம் நிரூபித்துக்காட்ேத்தவறவில்லல. 
அலமதிவழி தழுவிய அகிம்லசப் டபாராட்ேங்கள் ஆயுத பலாத்காரத்தால் 
அேக்கிவயாடுக்கப்பட்ேதால் ,  புரட்சிகர ஆயுத எதிர்ப்பாக எமது டபாராட்ேம் 
வைர்ச்சியும் ,  முதிர்ச்சியும் கண்டுள்ைது. இப்டபாராட்ேத்தின் வவற்றி 
வவகுசனத்தின் முழுலமயான பங்களிப்பிடலடய தங்கியிருக்கிறது. இந்த 
ரீதியில் சனத்வதாலகயில் சரிபாதியும் ,  வவகுசனத்தின் மூலதைமுமாகிய 
வபண்ணினத்தின் பங்டகற்பு தமது புரட்சிப் டபாராட்ேத்லத ஆழமாக்கி 
விரிவாக்கம் வசய்யும். வபண்களின் பங்களிப்டப எமது விடுதலலப் 
டபாராட்ேத்திற்கு ஒரு பரந்துபட்ே டதசியத்தன் லமலய ,  முழுலமலயக் 
வகாடுக்கும். வபண்களின் பங்களிப்பானது டதசிய சுதந்திரப் டபாலர 
முன்வனடுத்துச் வசல்வதுேன் ,  வபண்களின் பிரக்லஞயில் புரட்சிகர 
விழிப்புைர்லவ ஏற்படுத்தி ,  அவர்களின் வாழ்க்லக நிலலகளில் புதிய 
மாற்றங்கலைக் வகாண்டுவரும். எமது டபாராட்ே இலக்குகைாகிய டதசிய 
சுதந்திரமும் சமூகப் புரட்சியுடம தமிழ்ப் வபண்ணினத்தின் விடிவிற்கான பாலத. 
எமது வபண்கலை சதா நசுக்கிக் வகாண்டிருக்கும் சகல ஒடுக்குமுலற 
அலமப்புகலையும் உலேத்வதறிந்து ,  அவர்கைது சமத்துவத்திற்கும் ,  
சுபீட்சத்திற்கும் வழிடகாலும் ஒடர மார்க்கம் டசாசலிச தமிழீழத்தனியரடச யன்றி 
டவவறான்றுமல்ல. எனடவ ,  ஒரு உறுதியான வகாள்லகத் திட்ேத்துேன் ,  
உருப்படியான டபாராட்ேப் பாலதலய வரித்து ,  மக்கள் ஆதரவுேன் டதசிய 



சுதந்திரப் டபாராட்ேத்லத முன்வனடுத்துச் வசல்லும் எமது விடுதலல 
இயக்கத்தின் பின்னால் அணிதிரளுமாறு அன்புச் சடகாதரிகள் 
அலனவருக்கும் நாம் அலழப்பு விடுக்கிடறாம்.  
 
(இப் பிரசுரம் வபண்கள் விடுதலலபற்றிய ஒரு அறிமுக நூலாக 
வவளியிேப்படுகிறது. வபண்கள் பிரச்லனயில் எமது விரிவான 
அணுகுமுலறகள் ,  தீர்வுகள் பற்றிய விைக்கங்கள் எமது இயக்கத்தின் 
வகாள்லகத் திட்ேவிஞ்ஞாபனத்தில் தரப்பட்டுள்ைது. இவ்விஞ்ஞாபனம் 
விலரவில் வபாது மக்கள் மத்தியில் விநிடயாகமாகும். )  
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