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கடந்த வியாழன் (16.06.22) அன்று சென்்னை, எழும்பூர் 

ராஜரத்தினைம் வி்ையாட்டு அரஙகம் அருகில், ்தமிழர் 

்த்ைவர் ஆசிரியர் கி. வீரமணி அவர்கள் ்த்ை்மயில் 

ஆளுந்ரக் கண்டித்து ஆர்்ப்ாட்டம் ந்டச்ற்றது.

நீதி்தி அரி ்ரந்தாமன், கலி. பூஙகுன்்றன், 

சு். வீர்ாண்டியன், அருள்சமாழி ஆகியயார் முன்னி்ையில் 

ந்டச்ற்ற அந்த்ப ய்ாராட்டத்தில் கருஞெட்்ட்ப ் ்ட 

்தன் கண்டனைத்்்த்ப ் திவு செய்தது. இந்த ஆளுநர் எஙகளுக்கு 

யவண்டாம் என்றும், இனி ஆளுநர் என்்ற ச்ாறு்பய் 

யவண்டாம் என்றும் அவர்கள் முழக்கமிட்டனைர்.

மனி்தர்களுக்குள் வருண ய்்தத்்்த  ஏற்டுத்தி, 

ஏற்றத்்தாழ்வுக்ை நி்ைக்கச் செயயும் ெனைா்தனை ்தர்மத்்்த 

ஆளுநர் வரயவற்தும், வலியுறுத்துவதும் அரெ்ம்பபுச் 

ெட்டத்திறகு எதிரானைது என்றும், ெனைா்தனை ்தர்மம் என்்றால் 

அது வர்ண ்தர்மம்்தான் என்்்்த ்னைாரஸ் இநது 

்ல்க்ைக்கழகயம ஒ்பபுக் சகாண்டிருக்கி்றது என்றும் 

ொன்றுக்ை எடுத்து்வத்து ஆசிரியர் உ்ரயாறறினைார்.

2020ஆம் ஆண்டு ச்தாடஙகி, இன்று வ்ரயில் ்தமிழ்நாடு 

ெட்டமன்்றத்தில் நி்்றயவற்ற்ப்ட்டுள்ை 21 மயொ்தாக்க்ை, 

ஊறுகாய ஜாடியில் ஊ்ற ்வத்துவிட்டு ஊசரஙகும் 

நடக்கின்்ற கூட்டஙகளில் ் ஙயகறகச் செல்கின்்றார் ஆளுநர் 

என்்றார் ஆசிரியர். செயயயவண்டிய 

்தன் யவ்ை்யச் செயயாமலும் 

யவண்டா்த யவ்ைக்ை 

எல்ைாம் செயது சகாண்டிரு்ப்்தாகவும் 

ஆளுநர் மீது அவர் குற்றம் 

ொட்டினைார்

நீதி்தி அரி்ரந்தாமன் 

அவர்கள் ்தன் கண்டனை உ்ரயில், 

இநதிய அரெ்ம்பபுச் ெட்டம் 

200 ஆவது பிரிவின் கீழ், ஓர் 

ஆளுநர் ெட்டமன்்றம் நி்்றயவறறும் 

மயொ்தாக்க்ை ஆறு வாரத்திறகுள் 

குடியரசுத் ்த்ைவருக்கு 

அனு்பபிவிட யவண்டும் 

என்று்தான் மு்தலில் இருந்தது 

என்றும், அந்தக் காை அவகாெம் 

கூடு்தைாக இருக்கி்றது என்று 

கருதி, பி்றகு திருத்்த்ப்ட்ட்தாகவும் 

எடுத்துச் சொன்னைார்.  ஆறு 

வார காைம் என்்்்தக் கூடிய வி்ரவில் எனை மாற்றம் செய்தனைர். 

ஆனைால் நம் ஆளுநயரா இரண்டு ஆண்டுகைாகியும் சிை 

மயொ்தாக்க்ை அனு்ப்ாமல் ்வத்திரு்ப்து அரெ்ம்பபுச் 

ெட்டத்்்தயய அவமதி்ப்து ஆகும் என்்றார்.

ஆளுநரிடம் இருநது அரெ்ம்பபுச் ெட்டத்்்தக்  

கா்ப்ாற்ற யவண்டிய நி்ையும், ஆளுந்ரத் ்தன் யவ்ை்யச் 

செயயுமாறு சகஞசிக் யகட்டுக் சகாள்ை யவண்டிய நி்ையும் 

்தமிழ்நாட்டில் ஏற்ட்டுள்ைது, மிக்பச்ரிய துயரம் என்று அஙயக 

சொல்ை்ப்ட்டது.

ய்தாழர் முத்்தரென் கூறியிரு்ப்து 

ெரியானைது!  ஆர்.என். ரவி அவர்களுக்கு 

்தன் கருத்்்த எடுத்துச் சொல்ை 

எல்ைா உரி்மயும் இருக்கி்றது. 

அவர் ெனைா்தனைத்்்த, ் வதீகத்்்த 

வலியுறுத்துவது குறித்து நமக்கு 

எந்தக் கவ்ையும் இல்்ை. ஆனைால் 

அண்ணாம்ை ய்ாைத் ்தன் 

்்தவி்ய ராஜினைாமா செயதுவிட்டு்ப 

பி்றகு எ்்த யவண்டுமானைாலும் 

ய்ெட்டும். அ்ப்டியில்ைாமல் 

இரட்்ட யவடம் இனியும்  

யவண்டாம். ஆளுநர் அவர்கயை, 

ஒன்று நீஙகள் ஆளுநராக இருஙகள் 

அல்ைது அெல் ்ார்்ப்னைராக 

இருஙகள். இரண்டுமாக இரு்ப்து 

நாட்டுக்கும், உஙகளுக்கும், நல்ைது 

இல்்ை.

சுப.வீேபோண்டியன்

“ஆளுந்ே வெளி்யறுக”  
அதிர்்ந�து ஆர்ப்போடடம் 



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜ ஜூன் 18, 2022
2

நாட்டில் திடீரென்று புல்்டாசர்களுக்கு ‘கிொக்கி’ அதி்கமாகிவிட்டது.  
நாரடங்கும் இசுலாமியக் குடியிருப்பு்கள் அனுமதியின்றிக் ்கட்டப்்பட்டுள்்ளதா்க 
இப்்்பாது ்கண்டுபிடித்துவிட்டார்கள். அறிவிப்்்பா, ்்பச்சுவாரத்்த்யா, 
நிவாெணங்்க்்ளா, சட்ட வழி்க்்ளா இல்லாமல் அ்டத்துவிட்டு, 
இசுலாமியர்களின் வீடு்க்்ள இடிக்்கக் கி்ளம்பிவிட்டார்கள் சங்கி்களின் 
விசுவாசி்கள்!

எப்்படித் ரதாடங்கியது இநத அெசியல்? ்கடநத மாரச் மாதம் “்கஷ்மீர 
ஃ்்பல்ஸ்” என்்ற ஒரு தி்ெப்்படம் ரவளியிடப்்பட்டது. ்காசுமீெத்தில் 
்பாரப்்பனர்கள் தாக்்கப்்பட்ட நி்கழ்வு்க்்ளச் ரசான்ன அநதப் ்படத்்தப் 
பு்கழ்நது, உண்்ம ்பல த்ட்க்்ளக் ்கடநது ரவளிவநதுவிட்டதா்கப் 
பூரித்தார இநதியப் பிெதமர ் மாடி அவர்கள். அடுத்த சில வாெங்்களி்ல்ய, 
முதலில் ்பா.ஜ.்க. ஆளும் மத்தியப் பிெ்தசத்தில், ்கார்்கான் மாவட்டத்தில், 
10.04.2022 அன்று நடநத ொம நவமி ஊரவலத்தில் ரதாடங்கியது இநத 
்பயங்்கெவாதம். ்கலவெங்்க்்ள ஏற்பாடு ரசய்து, அதன் வி்்ளவா்க 50க்கு 
்மற்பட்ட இசுலாமியர்களின் வீடு்க்்ள இடித்துத் தள்ளினார்கள். ் ்கட்டால் 
அ்வ அனுமதியின்றிக் ்கட்டப்்பட்ட வீடு்கள் என்்றார்கள். அடுத்து உள்்ளாட்சி 
அதி்காெத்்த ்பா.ஜ.்க. ் ்கப்்பறறி இருக்கும் ரடல்லியில் ஜஹாங்கீரபூரியில் 
20.4.2022 அன்று இநத ்பயங்்கெத்்தத் ரதாடரநதார்கள். இநதிய 
மாரக்சியப் ர்பாதுவு்ட்மக் ்கட்சியின் மத்தியக் குழு உறுப்பினர  
திரு.பிருநதா ்காெத் அவர்கள் ஓ்டாடிச் ரசன்று உச்ச நீதிமன்்றத்தில் த்ட 
ஆ்ண வாங்கி வநதும், சில வீடு்க்்ளக் ்காப்்பாற்ற முடியவில்்ல. 

இப்்்பாது உத்தெபிெ்தசத்தில் இெண்டு முக்கிய இசுலாமியர்களின் 
வீட்்ட இடித்தபின், ஜூன் 12 ஆம் நாள் அஃப்ரீன் ஃ்பாத்திமாவின் தாயின் 
வீட்்ட அவர்கள் இடித்துத் தள்ளி இருக்கி்றார்கள். அஃப்ரீன் ்பாத்திமா 
ஜவஹரலால் ்நரு ்பல்்க்லக்்கழ்கத்து வித்தான வி்்ளச்சல்! ஆளும் 
்பா.ஜ.்க.வின் ்பாசிச நடவடிக்்்க்களுக்கு எதிொ்க இவர எழுப்பிய 
குெல்்க்ளால் குறித்து ் வக்்கப்்பட்டவர இவர. இவெது தந்த இசுலாமிய 
அ்மப்ர்பான்றில் த்லவொ்க உள்்ளார. ்்பாதாதா உத்தெபிெ்தச 
அெசுக்கு? நபி்கள் நாய்கம் குறித்து ்கடநத ்ம26 அன்று, நூபுர ஷரமா 
ஒரு ரதா்லக்்காட்சியில் ்்பசிய அவதூறுப் ்்பச்சுக்குக் ்கண்டனம் 
ரதரிவித்து ஆரப்்பாட்டங்்க்்ள ஒருங்கி்ணத்ததற்கா்க, அவர்களுக்கு 
அளிக்்கப்்படும் தண்ட்னயா்க அவர்கள் வீட்்ட இடித்துத் தள்ளி 
உள்்ளார்கள்! ஆம்! அநத மாநிலத்தின் முதல்மச்சரும், உள்து்்ற 
அ்மச்சரும் அப்்படி்ய ரசால்கி்றார்கள்! 

ஆரப்்பாட்டக்்காெர்களின் வீடு்கள் இடிக்்கப்்படுவது என்்பது இதுவ்ெ 
வெலாறு ்காணாத ்பாசிச வடிவம். அனுமதியின்றிக் ்கட்டப்்பட்ட வீடு்க்்ள 
இடிக்்கப்்படுகின்்றன என்று நியாயம் ்கறபிக்கி்றார்கள். அனுமதி அற்ற 
வீரடன்று அறிவிக்்க்வ இல்்ல என்று ரசால்வீர்க்ளானால், இெவு 

அறிவிப்்்ப ஒட்டி, ்கா்ல இடிக்்க வநது விடுவார்கள். சனநாய்க 
அடிப்்ப்டயி்லா, இயற்்க நீதியின் அடிப்்ப்டயி்லா, ்கால அவ்காசம் 
்்காெமுடியாது. சட்ட நடவடிக்்்க்கள் ஏதும் பின்்பற்றப்்படமாட்டா. 
“்்கங்க்ஸ்டர சட்டம்” எனும் மாநிலத்தின் சி்றப்புச் சட்டத்தின் ்படி எல்லா 
விதி்களும் மீ்றப்்படும். 

அரு்ம வாச்கர்க்்ள, நுபுர ஷரமா என்்ற ஒரு ்பாரப்்பனப் ர்பண்்ணக் 
்்கது ரசய்யாமல் ்பாது்காக்்க, உல்க நாடு்களுக்குக் ர்காடுத்த எல்லா 
வாக்குறுதி்க்்ளயும் ்காறறில் ்ப்றக்்கவிட்டு, ஆளும் இநதுத்துவ அெசு 
எப்்படிப்்பட்ட ஒடுக்குமு்்ற்யயும் ் ்கயாளும் என அவர்கள் மக்்க்்ளப் 
புரிநது ர்காள்்ளச் ரசய்கி்றார்கள்! ்மயத்தில் நின்று இயக்கும் 
்பாரப்்பனீயத்திறகு ் மாடியும் ்பயநது தான் ஆ்க ் வண்டும் என அவர்கள் 
ரசால்கி்றார்கள். “்மாடி ் ்பானால் எங்்களுக்கு ் யாகி” என்று அவர்கள் 
ரசால்கி்றார்கள்.

அவர்கள் இ்த மட்டும் ரசால்லவில்்ல. இசுலாமியர்கள் மாட்டுக்்கறி 
உண்ணக்கூடாது என்று அவர்கள் முதலில் ரசான்னார்கள். வீடு புகுநது 
குழம்புச் சட்டியில் ்்கவிட்டு மாட்டுக்்கறி தின்்பவர்க்்ள அடித்துக் 
ர்கான்்றார்கள். இெயிலில் மாட்டுக்்கறி தின்்றதா்க இசுலாமியப் ்பயணி்க்்ள 
அடித்துக் ர்கான்்றார்கள். அவர்களு்டய உண்வ நிம்மதியா்க உண்ண 
விடாமல் ரசய்த பின்னர, அவர்கள் ஹிஜாப் அணிவது தவறு என்்றார்கள்! 
ஹிஜாப் அணிநதால் ்கல்வி ்கற்க முடியாது என அவர்கள் அச்சமூட்டினார்கள்.

உணவு, உ்டயில் ்்க ்வத்த பின்னர, அவர்கள் இப்்்பாது 
இசுலாமியரின் வீடு்களுக்குக் குறி ்வத்துள்்ளார்கள்! எதிரத்து ்்கள்வி 
்்கட்டால், சன நாய்க ரீதியா்க ஒருங்கி்ணநதால், இருக்்க வீடு இருக்்காது 
என்கி்றார்கள்! இசுலாமியரின் அடிப்்ப்டத் ் த்வ்கள் ஒவரவான்்றா்கப் 
பிடுங்குவதன் மூலம் இநத நாட்்ட, அவர்களுக்கு வாழ வக்்கற்றதா்க 
மாறறிக் ர்காண்டிருக்கி்றார்கள்! ஆம்! ஓடிவிடுங்்கள் என்று ரசால்லாமல் 
ரசால்லி, மீண்டும் ஒரு பிரிவி்ன ் ்காரும் இநதுத்துவாவின் அணுக்்கமான 
திட்டத்்த அவர்கள் அெங்்்கறறிக் ர்காண்டுள்்ளார்கள்.

உத்தெபிெ்தச முதல்வர ்யாகி ஆதித்யநாத்தின் ஊட்க ஆ்லாச்கர 
ம்ருத்துன்ரஜய் இப்்படிச் ரசால்கி்றார - “ஒவரவாரு ரவள்ளிக்கிழ்மக்குப் 
பின்னரும் சனிக்கிழ்ம வரும் என ஆரப்்பாட்டக்்கா ெ ர்கள் 
ரதரிநதுர்காள்்ளட்டும்” - இது இசுலாமியர மீது ஒடுக்குமு்்ற்கள் ரதாடரும் 
என்்பதற்கான ம்்றமு்க எச்சரிக்்்க!.

உலகின் அத்த்ன சனநாய்க ஆற்றல்்க்்ளயும் இநது ்பாசிசத்திறகு 
எதிொ்க ஒருங்கி்ணக்்க ் வண்டிய ் நெம் வந்தவிட்டது. 

திொவிட இயக்்கத் தமிழர ் ்பெ்வ உள்ளிட்ட ர்பரியாரிய அ்மப்பு்கள் 
சனநாய்க ஆற்றல்்க்்ள ஒருங்கி்ணக்்கத் ரதாடங்கிவிட்டன. உச்ச 
நீதிமன்்றத் த்ல்ம நீதி்பதி என்.வி.ெமணா அவர்களுக்கு, உச்சநீதிமன்்ற 
முன்னாள் நீதி்பதி்கள் ்்க.சநதுரு, சாநதி பூஷன், பிெசாநத் பூஷன், ஏ.
்்க.்கங்குலி, வி.்்கா்பால ர்கௌடா, பி.சுதரசன ரெட்டி உள்ளிட்ட ்பல்்வறு 
நீதி்பதி்களும், வழக்்கறிஞர்களும் உத்தெபிெ்தசத்தில் நடக்கும் இநத 
அநீதி்களுக்கு எதிொ்க, தானா்க முன்வநது ்பதிநது வழக்்்க விசாெ்ணக்கு 
எடுத்துக் ர்காள்்ள ் வண்டும் என ்கடிதம் எழுதி உள்்ளனர. 

 நூபுர ஷரமா விடயத்தில் ்பன்னாட்டு ்கண்டனங்்கள் ஓய்வதறகு முன்்்ப, 
இநத நடவடிக்்்க்க்ளால் உல்கநாடு்களின் மனசாட்சி்ய  மீண்டும் எழுப்பி 
உள்்ளார்கள் சங்கி்கள்!

ஆம் நாமும் ரசால்்வாம்! ரவள்ளிக்கிழ்ம்களுக்குப் பின் 
சனிக்கிழ்ம்கள் மட்டுமல்ல, நீங்்கள் மதத்தின் ர்பயொல் ரசய்யும் 
அநீதி்களுக்குப் பின்பு, மக்்கள் புெட்சியும் வரும்! ்பாசிஸ்டு்களின் முடிவு்க்்ள 
மக்்க்்ள வெலாறு முழுதும் எழுதியிருக்கி்றார்கள்!

‘புல்டோசர்’  வெள்ளிக்குப்பின் சனி ெரும்? 
சோே�ோ்�வி
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எழில்.இ்ளங்்்காவன் 

ஆசிரியர் குழு: 
உதயகுமார 
ரவறறிச்ரசல்வன் 
சாெதா ்தவி

பெளியீடு: 
திொவிட இயக்்கத் தமிழர ்்பெ்வ

இணையதளம்: 
www.keetru.com,  

www.karunchattaibooks.com 

மின் அஞ்சல்:  
karunchattai@gmail.com 

டுவிட்டர்: suba_vee 

பதொ்டர்புக்கு 
120. என்.டி. ொமொவ ரதரு,  
ெங்்கொஜபுெம், ்்காடம்்பாக்்கம் 

ரசன்்ன- 600 024,  

பதொணைப�சி: 044-2472 6408 

  இது ஒரு நல்ல ரதாடக்்கம் !
2024 ஆம் ஆண்டு ஒன்றியத்தின் ர்பாதுத் ் தரதல் ந்டர்ப்ற உள்்ள 

நி்லயில், குடியெசுத் த்லவர ்தரதல் 2022இல் ந்டர்ப்ற 
இருக்கி்றது.

்பாெதிய ஜனதா ்கட்சி தன் ்வட்்பா்ள்ெ நிறுத்தி ரவறறி ர்ப்றச் 
ரசய்திட முயன்று வருகி்றது.

இநநி்லயில் எதிரக்்கட்சி்களின் வாக்கு்கள் சித்றாமல், ஒரு ர்பாது 
்வட்்பா்ள்ெ நிறுத்த ் வண்டும் என்்ற முடிவில் திரிணாமுல் ்காங்கிெஸ் 
த்லவர மம்தா ்பானரஜி எதிரக்்கட்சி்களுக்கு ஓர அ்ழப்பு விடுத்தார.

அ்ழப்்்ப ஏறறு 15-06-2022 அன்று டில்லி அெசியல்மப்பு 
மன்்றத்தில்  தி.மு.்க, ்காங்கிெஸ், ் தசியவாத ்காங்கிெஸ், சமாஜவாதி, 
ொஷ்ட்ரிய ஜனதா த்ளம், ொஷ்ட்ரிய ் லாக்த்ளம், இநதிய ்கம்யூனிஸ்ட், 
மாரக்சிஸ்ட் ்கம்யூனிஸ்ட், சிவ்சனா, ்தசிய மாநாடு ்கட்சி, மக்்கள் 
ஜனநாய்கக் ்கட்சி, மதச்சார்பற்ற ஜனதா த்ளம், ஜாரக்்கண்ட் முக்தி 
்மாரச்சா, இநதிய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், புெட்சி்கெ ் சாசலிஸ்ட் ்கட்சி 
என 17 ்கட்சி்கள் மம்தா ்பானரஜி த்ல்மயிலான அக்கூட்டத்தில் 
்கலநது ர்காண்டன.

இநதக் கூட்டத்தில் ்பா.ஜ.்க ்வட்்பா்ள்ெத் ்தாற்கடிக்்க 

எதிரக்்கட்சி்களின் ர்பாது ்வட்்பா்ளொ்க செத் ்பவார முன் நிறுத்தப் 
்பட்டாலும் அவர மறுத்து விட்டார. எதிரவரும் 21 ஆம் நாள் செத் ்பவார 
த்ல்மயில் மீண்டும் கூடி முடிரவடுக்்க உள்்ளன எதிர்கட்சி்கள்.

ஒன்றிய அெசின் நாடாளுமன்்ற, சட்டமன்்ற உறுப்பினர்களின் 
ரமாத்த வாக்கு மதிப்பு 10.86 இலட்சம்.

இதில் ்பா.ஜ.்க த்ல்மயிலான கூட்டணிக்கு 48 விழுக்்காடு 
வாக்கு மதிப்பு இருப்்பதா்க மதிப்பிடப்்பட்டுள்்ளது.

என்வ எதிரக்்கட்சி்களின் ஒன்றி்ணவும், சித்றாத வாக்கு்க்ளால் 
மட்டு்ம ்பா.ஜ.்க வின் ரவறறி்யத் தடுக்்க முடியும், தடுக்்க ் வண்டும்.

எதிரக்்கட்சி்கள் நாட்டின், மக்்களின், நலன் ்கருதி, கி்டத்துள்்ள 
வாய்ப்்்பச் சரியா்கப் ்பயன்்படுத்திக் குடியெசுத் த்லவர ் தரதலில் 
ரவறறி ர்ப்ற ் வண்டும்.

 ்பா.ஜ.்க  ் தால்வி்யத் தழுவ ் வண்டும்!

15-06-2022 அன்று திேோவிட நடபுக் கழகம் நடத்திய 
நுபுர் சர்மோவெக் கண்டித்� கண்டனக் கூடடத்தில

தி்ெப்்பட இயக்குநர ்கரு.்பழனியப்்பன் வழக்்கறிஞர அஜிதா

ஊட்கவியலா்ளர விஜய சங்்கர திொவிட நட்புக் ்கழ்கத்தின் மண்டலப் ர்பாறுப்்பா்ளர்கள்  
்தாழர விஜயொணி, வழக்்கறிஞர இ்ளஞ் சித்திென்
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 அக்னி்பாத் திட்டத்்த எதிரத்து இெயில்்கள், 
்்பருநது்கள் தீக்கி்ெயாகி எறிகின்்றன. 
உ்டநது ரநாறுங்குகின்்றன. வட இநதியா 
முழுவதும் ்்பாொட்டங்்கள். குறிப்்பா்க பீ்கார, 
இொஜஸ்தான், உத்திெப் பிெ்தசம், ஹரியானா, 
்மறகு வங்்கம் ஆகிய  மாநிலங்்களில் 
இ்்ளஞ ர ்கள்  ்ப ட் ட ா ்ள த் தின்  நி்ல 
்கட்டுப்்பாடு்களுக்கு முறறிலுமா்க அப்்பாற்பட்டு 
்மாடி அெசின் ரசயல்்பாட்்ட எதிரக்கின்்றனர. 
்கடு்மயான ்்பாொட்டங்்க்்ளப் ்கட்டுப்்படுத்த 
முடியாமல் அெசு்கள் திணறுகின்்றன.

ஆயிெக்்கணக்்கான கி்லா மீட்டர்கள் 
உங்்க்்ள நடக்்க ் வத்த்்பாது வொத ் ்கா்பம், 
பு்தக்்க இடமில்லாமல் ்கங்்்கக்்க்ெ ஓெம் 
அ்லநத்்பாது வொத ் ்கா்பம், பு்தக்்க எரிக்்க 
வழியில்லாமல் பிணங்்க்்ளக் ்கங்்்கயில் 
தூக்கிப்்்பாட்டுப் ் ்பான்்பாது வொத ் ்கா்பம், 
ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர இல்லாமல் அல்லாடிய 
்்பாது வொத ் ்கா்பம் வட இநதிய இ்்ளஞர்களுக்கு  
இப்்்பாது மட்டும் எப்்படி வநதது?

 வடஇநதியாவின் ்கணிசமான இதெ 
பிற்படுத்தப்்பட்ட இ்்ளஞர்கள் அதி்கம் நம்பி 
இருக்கும் ்வ்லவாய்ப்பு இொணுவ்ம. 

்பணிக்குப் பி்றகு ஓய்வூதியம், ்காப்பீடு ஆகிய்வ 
ர்காடுக்்கப்்படும். பின் ஏ்தனும் ஒரு நிறுவனத்தில் 
்காவலாளியா்கப் ்பணிபுரியும் வாய்ப்பும் 
ர்பறுவார்கள். இப்்படிப்்பட்ட நி்லயில் நான்கு 
ஆண்டு்கள் மட்டு்ம இொணுவப் ்பணி என்்ற 
அக்னி்பாத் திட்டத்தால் இொணுவத்தில் ் நெடியா்க 
ஆள் எடுக்கும் மு்்ற ்்கவிடப்்படு்மா என்்ற 
அச்சம் வடஇநதிய இ்்ளஞர்க்்ளப் ்பறறிக் 
ர்காண்டது.  அக்னி்பாத் திட்டத்தில் 4 ஆண்டு்கள் 
மட்டு்ம ்பணியாறறிய பின்னர அதில் இருநது 
25% மட்டு்ம நிெநதெப் ்பணிக்கு எடுக்்கப்்படுவார்கள்.

எஞ்சிய 75% ்்பர்கள் ரவளி்யற்றப் 
்படுவார்கள். அவர்களுக்கு  ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட 
எதுவும் கி்டக்்காது.

இநதத் திட்டத்்த எதிரத்துக் ்காங்கிெஸ் 
உட்்பட சில எதிரக்்கட்சியினர அறிக்்்க 
ரவளியிட்டாலும் இ்்ளஞர்கள் தன் எழுச்சியா்க்வ 
்்பாொடுகின்்றனர. எதிரக்்கட்சி்கள் ஒன்றி்ணநது 
ஒரு கு்டயின் கீழ் இ்்ளஞர்க்்ள அெவ்ணத்து 
சரியான தி்ச்யக் ்காட்டி, அவர்களின் 
நியாயமான ் ்காரிக்்்க்க்்ள ரவன்று ர்காடுக்்க 
்வண்டும். “அநத அதானியின் ் வ்லக்்காெனிடம் 
ரசால், இொகுல் வநது ரசன்்றார என்று” என 
்பஞ்ச் அடித்துக் ்கலக்கிய இொகுல்்காநதி, இது 
்்பான்்ற நி்கழ்வில் எதிரக்்கட்சியின் ஆக்்கப்பூரவமான 

வெற்றிசவசலென்
திருவண்ணாம்லயில் அ்மயவிருக்கும் 

முத்தமிழறிஞர ்க்லஞர ்கருணாநிதி அவர்களின் 
உருவச்சி்லக்குத் த்ட ்்காரிய வழக்கு, 
ரசன்்ன உயரநீதிமன்்றத்தால் சில நாட்்களுக்கு 
முன்னர தள்ளு்படி ரசய்யப்்பட்டிருக்கி்றது. 
்ப க் த ர ்களுக்கு ப்  ்ப ா தி ப் பு  ஏ ற ்ப டு ம் , 
நீரநி்ல்களுக்குப் ்பாதிப்பு, ்பட்டா இல்்ல 
என்று இல்லாத ்காெணங்்க்்ளக் கூறித் தாக்்கல் 
ரசய்யப்்பட்டுள்்ளது அவவழக்கு.

த்லவர்களின் பி்றநத அல்லது நி்னவு 
நாட்்களில் அவர்களின் சி்ல்களுக்கு மரியா்த 
ரசலுத்துவது, அவர்களின் சித்தாநதங்்க்்ள 
நி்னவூட்டுவதற்கா்கவும், அவறறின்வழி 
ந ட ப் ்ப த ற ்க ா ்க வு ் ம .  அ வ வ் ்க யி ல் 
தமிழ்நாட்டிறகும், சி்ல்களுக்கும் ரநடிய 
வெலாறறுத் ரதாடரபும், மெபும் உண்டு. ஆனால் 
ரவறும் ்கல்லால் ஆன சி்ல்க்்ளக் ்கண்டு 
்காவி்கள் ்கலங்குவது ரதாடரநது தமிழ்கத்தில் 
ந்டர்பறறு வருகி்றது. சி்ல்க்்ள உ்டப்்்பன் 
என்று கூறுவது, பின்னர எதிரவி்ன்யக் 
்கண்டு அஞ்சிப் பின்வாங்குவது, ்காவி வண்ணம் 
பூசுவது என்று ர்பரியாரின் சி்ல்யக் ்கண்டு 
அவர  இ்றநது 5 0  ஆண்டு்கள் ஆ்கப் 
்்பாகி்ற்்பாதும் அஞ்சுகின்்றனர ்்கா்ழ்கள். 
தற்்பாது வழக்குத் ரதாடுத்திருப்்பதும் 
அத்னாடு ்சரநததுதான். ஆனால் ்க்லஞர 
சி்ல குறித்்த ஒரு வெலாறு எழுதப்்படும் 
அ்ளவுக்குப் ர்பருமிதம் உ்டயது அவரின் சி்ல 

வெலாறு.

1971-ம் ஆண்டு, ஆ்கஸ்ட் 24-ம் ்ததி 
ர்பரியார திடலில் அப்்்பாது முதல்வொ்க 
இருநத ்க்லஞருக்கு நடத்தப்்பட்ட ்பாொட்டு 
விழாவில் ்கலநதுர்காண்ட தந்த ர்பரியார, 
”யார யாருக்்்கா சி்ல இருக்கி்றது. ரசயற்கரிய 
ரசயல்்க்்ளச் ரசய்த முதல்வர ்க்லஞருக்குச் 
ரசன்்னயில் சி்ல ்வக்்கப்்பட ்வண்டும்” 
என இெண்டாவது மு்்றயா்கக் ’்க்லஞருக்குச் 
சி்ல ் வக்்க ் வண்டும்’ என்்ற ் ்காரிக்்்க்ய 
முன்்வத்தார . இநதக் ்்காரிக்்்க்ய 
்ம்டயில் அமரநதிருநத குன்்றக்குடி அடி்க்ளார 
உள்ளிட்ட ்பலர ஆ்மாதித்தனர.

சி்ல அ்மப்புக்குழு்வயும் ர்பரியார 
அ்த ்ம்டயில் அறிவித்த்தாடு, முதல் 
ந்பொ்க நன்ர்கா்ட ர்காடுத்துப் ்பணி்யயும் 
ஆெம்பித்து ்வத்தார. சி்ல அ்மக்கும் 
குழுவின் புெவலொ்கப் ர்பரியார இருநதார. 

த்லவொ்கக் குன்்றக்குடி அடி்க்ளார இருநதார. 
து்ணத் த்லவொ்க இன்்்றய திொவிடர 
்கழ்கத் த்லவர ஆசிரியர  இருநதார. 

ர்பரியாரின் ம்்றவுக்குப் பி்றகு, அன்்ன 
மணியம்்மயார முயறசியால் ்க்லஞருக்கு 
21.9.1975 அன்று எல்.ஐ.சி அருகில் சி்ல 
தி ்ற ந து  ் வ க் ்க ப் ்ப ட் ட து .  அ ன்்ன 
மணியம்்மயார த்ல்மயில் குன்்றக்குடி 
அடி்க்ளார தி்றநது்வத்தார. முன்னாள் முதல்வர 
எம்.ஜி.ஆர. இ்றநத்்பாது, அ.தி.மு.்க.வினர 
சிலொல் அச்சி்ல உ்டக்்கப்்பட்டது. அப்்்பாது 
்க்லஞர எழுதினார.

 உடன்பி்றப்்்ப,
ரசயல்்பட விட்்டார
சிரித்து மகிழ்நது நின்்றாலும்
அநதச் சின்னத் தம்பி
என் முதுகில் குத்தவில்்ல,
ரநஞ்சி்லதான் குத்துகி்றான்
அதனால் நிம்மதி எனக்கு!
வாழ்்க! வாழ்்க!!

 இநதப் ர்பருநதன்்மதான் திொவிடப் 
ர்பருநத்்கயா்ளர ்பண்பு. ர்காள்்்கக் 
குண்்றாக் ்க்லஞரின் மாண்பு. அதனால்தான் 
அத்த்்கய ர்காள்்்கயா்ளரின் சி்ல்ய 
அண்்மயில் குடியெசுத் து்ணத் த்லவர 
ரவங்்்கய நாயுடு தி்றநது ்வத்த்்பாது, 
அதறகு அவர ர்பாருத்தமானவரதானா என்்ற 
்்கள்வி ்க்லஞ்ெ ் நசிப்்பவர்களிடம் எழுநதது.

சி்ல்கள் நமக்கு சித்தாநதத்்தச் ரசால்லிக் 
ர்க ாடுக்கின்்றன .  சிலருக்்்க ா  அ்வ 
அச்சமூட்டுகின்்றன. அவவ்ளவுதான் ் வறு்பாடு.

சிலைக்கு அஞ்சும் சிற்றினம் !

கோவிமயத் திடடமோ அக்கினி போத்?
மதிெோணன் ரசயல்்பாட்்ட நிறுவ்வண்டும் என்்பது 

ஜனநாய்கத்தின் மீது அக்்க்்ற ர்காண்்டாரின் 
எதிர்பாரப்்பா்க இருக்கின்்றது.

இதில் சில விஷயம் ரதரிநத ந்பர 
முன்்வக்கும் சந்த்கங்்களும் ்கவனிக்்க 
்வண்டிய்த. அதில் முதலாவது, நிெநதெம் 
ரசய்ய இருக்கும் 25% ்்ப்ெ எதன் 
அடிப்்ப்டயில் ் தரவு ரசய்வார்கள், இொணுவம் 
்காவி மயம் ஆகு்மா என்்ற அச்சத்்த 
எழுப்புகின்்றார்கள் . அ்த்வ்்ளயில் 
நான்்காண்டு ்கழித்து ரவளிவரும் 75% ்்பர, 
தன் மீதி வாழ்க்்்க்ய எ்த நம்பி 
இருப்்பார்கள் அல்லது என்ன ரசய்வார்கள்? 
ர்பரும்ளவு ்வ்லயில்லாமல் இருக்்க 
்நரிடும். சட்டம் ஒழுங்கு ர்கட்டுப் ்்பா்க 
வழிவ்்க ரசய்துவிடும். இது ்்பான்்ற 
நி ் ல் ய  ம த வ ா த  அ் ம ப் பு ்க ள் 
்பயன்்படுத்திக்ர்காள்்ள ஏதுவானதாகிவிடும். 
இொணுவப் ்பயிறசி ர்பற்ற இ்்ளஞர்கள் 
்வ்லயில்லா நி்லயில் இநதுக்்க்்ள 
இொணுவ மயமாக்கு்வாம் என்று கூறும் ்காவி 
மதவாதி்கள் உள்நாட்டில் ்கலவெத்திறகுப் 
்பயன்்படுத்திக் ர்காள்்ள வாய்ப்்பா்க அ்மயும் 
என்்ற ர்பரும் இரு அ்பாயங்்க்்ள இதில் 
சுட்டிக் ்காட்டுகின்்றனர.


