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அ5>?,$ உAB அ டை +,DதாF? – GHவI*வJ

இ"த ஜூ& மாத), செ & னை  .&றாவ1 2 றை யாக, தன1 வ5டா"7ர வான9: 9ழா வை  
நட=த95>?ற1. மா@பBட பாCDEF மG@) பா: அ டை யாள) JKடவDக ளை  ஆதM>கN), அவDகO 
பGP ச.க=7: 9QEFணD வை  ஏGபT=தN) மG@) அவDகU& வெ UEபாB டை V) அவGP& 
ப& மை யை V) JKடாTவ தே  ஒ5 மாத கால) ந டை பெ ற95>Z) இ[9ழா9& \>க).

1969 ஆ) ஆKT ]VயாD> நகM: Stonewall Inn எ&ற இட=7:, ஜூ& மாத) ]க_"த `ராBட) 
நாள டை 9: உல கெ b?c) மா@பBட பாCDEF மG@) பா: அ டை யாளbகO JKட ம>கU& மdத 
உM மை  இய>கbகளாக உ5 வெ T=த1. நb கை  (த&பாCDEF JKட பெ KகO/Lesbian ) ,ந)e 
(த&பாCDEF JKட ஆKகO/Gay ),ஈரD (இ5பாCDEF JKடவDகO/Bisexual),  75னD 
(75நb கை கO, 75ந)eகO/Transgender) எ&@ வான9:g& வKணbகO `&ற பல 
அ டை யாளbகO இவG@O அடbZ).

பல ஒ5b? ணை "த ]@வனbகh), Ziமbகh), உOjD kBட மை EF>கh) ஒ&றாக இ ணை "1, 
இ"த ஜூ& மாத), மா@பBட பாCDEF மG@) பா: அ டை யாள) JKடவDகh>கான க லை  9ழா, 
இவDகU& eரlச னை க ளை  பGPய கல"1 ரை யாட: ]க_lm, மா@பBட பாCDEF மG@) பா: 
அ டை யாள) JKடவDகU& பெ GnDகU& ச"7EF ]க_lm, மனநல ம5=1வDகO மG@) 
ஆoசகDகh>Z பாgய: m@பா& மை pன ரை  பGPய 9QEFணD வை  ஏGபT=1) ச"7EF ]க_lm , 
7 ரை Eபட 7 ரை qட:கO, `&ற பல Zrகல2BT), பயsOள ]க_mக ளை  7BடtBTOளன. 
இதG கெ :லா) 2=தாpDF வை =தாG`ல அ மை யE`வ1 – செ & னை  நகர=7& வரலாGP: .&றாவ1 
2 றை யாக மெ uனா கடGக ரை p: ஜூ& 26 ஆ) தே 7 நட>க95>Z), வான9: பே ரv.

“அ&eGZ) உKw அ டை >Z" தா_?” எ&ற வOhவM& வா>?ய= தை  நாbகO இbZ 
] னை NkD?n). ஆK- பெ K உறNகO எ&?ற ஏG@>JOளEபBட 9 ழை Nகh>Z), பாgன 
அ டை யாளbகh>Z), எ7DபாDEFகh>Z) வெ U யே  ]Gப வை  எbகh டை ய காத:, அ&F மG@) 
அ டை யாளbகO. இ வை கO ச.க=தா:, 'இயG கை >ZE Fற)பான வை ' எ&@) ' வெ UநாBT 
இற>Zம7கO' எ&@) rGறEபT?&றன. ஆனா: இ"த> காத:கh), அ டை யாளbகh) எbகh>Z 
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இயG கை யான வை . ந)2 டை ய பKபாBxc) y&@yBT இ5"1 வ5ப வை . 
z1வாக ஏG@>JOளEபT) பாgய: மG@) பாgன வ ரை ய றை கh>ZO அடbகாதவDகO எ&ற 
காரண=தா:, எbகள1 மdத உM மை கO ம@>கEபTவ1 அ{7.

இ"த வான9: 9ழா9: -

- ஜூ லை  2, 2009 அ&@ 7:g உயD {7ம&ற) நா| பNK டே ஷ& ஐ.e.m 377 ஐ எ7D=1 
yT=75"த வழ>?: “வய1வ"த இ5வM& 95Eப1ட& நட>Z) பா: சம"தEபBட உறN ZGறம:ல” 
எ&@ �DEF வழb?ய1. இ"த �DE பை  இ"7ய உlச {7ம&ற), ] லை ]@=த வே KT) எ&@ 
வே KT�O 9T>?n). இ"த �DE பை  ] லை ]@=7, மா@பBட பாCDEF மG@) பா: அ டை யாள) 

JKடவDகU&, அxEப டை  மdத உM மை க ளை  பா1கா=1, அவDகh) எ:o ரை V) `ல, 
�த"7ரமாக, �ரவ=1ட&, சம உM மை க�T வாழ உடனxயாக வQ செ �Vமா@, இ"7ய உlச {7 
ம&ற= தை  வே KT?n).

- மா@பBட பாCDEF மG@) பா: அ டை யாள) JKடவDகO �1 yடD"1 ]க_"1 வ5) 
வ&2 றை கh>Z), உM மை  �ற:கh>Z) உடனxயாக ]@=த பட வே KT). தd மdதDகh), எbகO 
ZT)பbகh), காவ: 1 றை pன5), {7= 1 றை V), z1ம>கh) எbகO �1 yT>Z) வ&2 றை , 
ஒ1>Zத: ஆ?யவGPGZ உடனx= �DN வே KT).

- எ:o5>Z) தே வை யான 2 றை யான ம5=1வ வச7கO ? டை >கE பெ ற வே KT). ஒ5வ5 டை ய 
பாCDE பை  மாG@வ1 எ&ற பே M: ம5"1கO .ல2), t& அ7Dlm m>? சை கO .ல2) செ �யEபT) 
J�ர 2யGmகO ]@=தEபட வே KT). அP9ய�DவமGற, ஆதார�DவமGற இ"த 2யGmகO ம5=1வE 
பvp& ந& னெ Pக ளை  அவம7>Z) செ ய:பாTகO எ&ப1 த9ர மdத உM மை  �ற:கh) kட.

-எbகh டை ய 9 ழை Nக ளை  இயG கை யான வை  எ&@ ஏG@>JOh)பxV), எbகள1 
உ டை கO ,காத:, வா_> கை = 1 ணை  ஆ?யவG றை = தே DN செ �V) �த"7ர= தை  எbகh>Z 
அsம7>Zமா@ எbகள1 ZT)பbக ளை > கே BT>JO?n). எbகO 95Eப=7GZ மாறாக ஆK-
பெ K 75மண உற9GZO எbக ளை  வGF@=7= 7v>க வே Kடா) எ&@) கே BT>JO?n).

- எbகள1 வா_> கை க ளை V) எbக ளை E பGPய செ �7க ளை  வெ UpT)zi1) ]யாயமாகN), 
z@EFணDlmVடs) செ ய:பT)பx ஊடகbக ளை > கே BT>JO?n). எbக ளை E பGPய 
கGeதbக ளை V) தவறான தகவ:க ளை V) yடD"1 வெ UpTவ தை V) த9D>கN). எbக ளை V) 
எbகள1 eரlச னை க ளை V) Jl சை EபT=1) 9தbகU: m=தMEப தை = த9D>கN).
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http://www.orinam.net/campaigns எ&ற இ ணை யதளE ப>க=7: உOள கxதbகU: கை �EபtBT 
எbகU& மdத உM மை கh>Z உbகள1 ஆதர வை = தெ M9>கN). ந&P.
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