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பத்து விழுக்காடு 
இட ஒதுககீடகா? 

வழக்கறிஞர் இராம.வவரமுத்து

்ல்விக்ண்  மூடகாது 
்காப்பகாம்!
மா.உதயகுமார்

அவர்  
நடுங்லகாம்,  
தமிழ்ம் 
நடுங்காது
தவையங்கம்

சுப.வீரபகாண்டியன்

அப்பாவியும் இல்லை,  
ஆ்த்பானவரும் இல்லை

உச்சநீதிமன்்றத்தில்  
தி.மு.்!
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கலைஞரின் மலைவுக்குப் பிைகு, கழகதலதை 
நடததிச் செலை யாரும் இலலை என்று 
கருதியவரகள், தைமிழநாட்டின் தைலைலம 
சவற்றிடமாக ஆகிவிட்டது என்று வீராப்பு 
பேசியவரகள், நம் அருலமத தைளேதி 
ஆட்சிக்கு வநதை பிைகு ெற்று அதிரநது 
போனாரகள். தைலைவரின் ேணிகளுக்குச் 
ெற்றும் குலையாமல ேலபவறு ேணிகலளச் 
செய்து வரும் தைளேதியின் ஆட்சி கண்டு 
மிரண்டும் போனாரகள். 

Stalin is more dangerous than Karuna-
nidhiஎன்று சொலலிப் புைம்பினாரகள். 
இப்போது அபதை மனிதைரகள் பவறு 
மாதிரியாகப் பேசியிருக்கின்ைனர. ஆர 
எஸ் எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி மறுததை 
பின்பு, “ஸ்டாலின் ஒரு அப்ோவி, அருகில 
இருப்ேவரகள் அவலரக் சகடுக்கிைாரகள்”  
என்று சொலலி இருக்கிைாரகள். 

அவரகள் ஒன்லைத சதைரிநது சகாள்ள 
பவண்டும். எஙகள் தைலைவர ஸ்டாலின், 
அப்ோவியும் இலலை ஆேததைானவரும் 
இலலை. அவர நிதைானமானவர, பநரலமக் 
குணமுலடயவர, சநஞ்சில உரம் மிக்கவர!  

அக்படாேர 2 ஆம் பதைதி தைமிழநாட்டில 
51 இடஙகளில பேரணி நடததை அனுமதி 
பகட்டு ஆர எஸ் எஸ் உயரநீதிமன்ைதலதை 
அணுகியது. நிலைலமலயப் ேரிசீலிதது 
28ஆம் பதைதிக்குள் பேரணிக்கு அனுமதி 
அளிக்குமாறு நீதிமன்ைம் அரசுக்கு 
உததைரவிட்டிருநதைது. ஆனால, ெட்டம் 
ஒழுஙலகக் கணக்கில சகாண்டு, 
ஆரஎஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி 
அளிக்க தைமிழநாடு அரசு மறுததுவிட்டது. 

இப்போது மீண்டும் அவரகள் 
நீதிமன்ைதலதை அணுகி உள்ளனர. 
இது நீதிமன்ை அவமதிப்புக் குற்ைம் 
என்று கூறுகின்ைனர. இது எப்ேடி 
நீதிமன்ை அவமதிப்ோகும்? “இருக்கும் 
நிலைலயப் ேரிசீலிதது” என்று தைாபன 
நீதிமன்ைம் கூறியுள்ளது. ெட்டம் 
ஒழுஙலகக் காப்ோற்ை பவண்டிய 
அவசியம் அலைது கடலம அரசிடம் 
தைாபன உள்ளது. அதைலன முலைப்ேடி 
செய்ய பவண்டாமா? தைமிழநாடு 
அரசின்முதைலவரும் தைமிழநாடு அரசும் 

தைஙகள் கடலமலயச் 
ெரியாக செய்துள்ளனர. 

ஊரவைம் போவதும் 
பேரணி நடததுவதும் 
ஜனநாயக நாட்டில 
இயலோனதுதைான். 
அனுமதிக்கப்ேட 
பவண்டியலவயும் கூட. 
ஆனால ஆர எஸ் எஸ் 
இயக்கததின் கடநதை காை 
வரைாறும், பேரணி நடததை 
அவரகள் பதைரநசதைடுததுள்ள 
நாளும் நம்லம 
அச்சுறுததுகின்ைன. 

இதைற்கு முன்னால 
இநதியாவில பேரணிகலள 
நடததிபய கைவரஙகள் 
ேைவற்லை அவரகள் 
உருவாக்கியுள்ளனர. அதைற்கு 
நூற்றுக்கணக்கான -  
இலலை - ஆயிரக்கணக்கான 
எடுததுக்காட்டுகலள 
நம்மால காட்ட முடியும். 

அபதைபோை அவரகள் 
பதைரநசதைடுததுள்ள நாபளா 
காநதியார பிைநதை நாளாகவும், 
காமராஜரின் நிலனவு 
நாளாகவும் உள்ளது. இருவர 
மீதும் ஆர எஸ் எஸ் 
இயக்கம் எவவளவு ோெமும் 

ம்ேசியோவில், ‘ம்ேசிய மோந்த்ேய திரோவி்டர் கழக’ த்தின் 
ெோர்பில் 25-09-2022 அன்று ேட்டச்பற்ற ்தநட்த 

ச்பரியோரின் 144 ஆம பி்றந்த ேோள் விழோவில், ்்பரடைப 
ச்போதுச் செயேோளர் ் ்தோழர் சு்ப.வீர்போண்டியன் அைர்களுககுச் 
“ெமூக நீதிச் சு்டர் “, துடைப ச்போதுச் செயேோளர் ்்தோழர் 
சிஙகரோயர் அைர்களுககுப “ச்பரியோர் ச்பருநச்தோண்்டர் “ ஆகிய 
விருதுகள் ைழஙகப்பட்டன.  ச்பரியோர் பி்றந்த ேோள் விழோ 
மேடரப ச்போதுச் செயேோளர் சைளியி்ட, துடைப ச்போதுச் 
செயேோளர் ச்பறறுகசகோண்்டோர்.  உ்டன் துடைப ச்போதுச் 
செயேோளர் சிறபி செல்ைரோசு உள்்ப்ட, மோந்த்ேயத் திரோவி்டர் 
கழகத்்தைர்கள் இநநிகழ்வில் ்பங்கற்றனர்.

அப்பாவியும் இல்லை, 
ஆ்த்பானவரும் இல்லை

பநெமும் உலடயது என்ேலதை நாம் 
அறிபவாம், நாடும் அறியும்! 

காநதியார சகாலை வழக்கில இநதை 
இயக்கததிற்கு இருநதை சதைாடரலேக் 
கபூர கமிஷன் சுட்டிக் காட்டி இருக்கிைது. 
அபதை போை, காமராஜலரக் சகாலை 
முயற்சி செய்தைவரகளும் இவரகள்தைான். 

1966 நவம்ேர இரண்டாம் பதைதி திலலியில 
நலடசேற்ை அலனததிநதிய காஙகிரஸ் 
கட்சிக் கூட்டததில அப்போது அதைன் 
தைலைவராக இருநதை காமராஜர, ேசுவலதைத 
தைலடச் ெட்டதலதைக் சகாண்டுவர முடியாது 
என்றும், அப்ேடிக் பகாருவது லேததியக்காரத 
தைனம் என்றும் சவளிப்ேலடயாக பேசினார. 
உலழப்ேவரகள் மிகுதியாக உள்ள நாட்டில, 
இலைச்சி உணலவத தைலட செய்ய 
முடியாது என்றும் கூறினார. 

அதைனால பகாேம் சகாண்ட, ொதுக்கள் 
என்னும் சேயரில பேரணி நடததிய  
ஆரஎஸ்எஸ் அலமப்பினர அபதை ஆண்டு 
நவம்ேர 7ஆம் பதைதி காமராஜலரக் 
சகாலை முயன்ைனர. பேரணியாக வநது 
அவர தைஙகியிருநதை வீட்டிற்குத தீ 
லவததைனர. உதைவியாளரகளின் முயற்சியால 
அன்று காமராஜர எப்ேடிபயா உயிர 
பிலழததைார.  

இப்ேடிப்ேட்டவரகள்தைான் இன்று  
பேரணி நடததை அனுமதி பகாருகின்ைனர. 

அவரகளின் உள்பநாக்கம் என்னசவன்று 
சின்னப் பிள்லளக்கும் சதைளிவாகப் 
புரியும். பேரணி நடததி கைவரதலதை 
உருவாக்கி, ெட்டம் ஒழுஙலக நாட்டில 
குலைதது விட பவண்டும். அலமதியாக 
இருக்கும் தைமிழநாட்லட ஆேததைான 
கைவரஙகளால சீரகுலைக்க பவண்டும். 
பிைகு ெட்டம் ஒழுஙகு சகட்டுப் 
போய்விட்டது என்று சொலலி, தைமிழநாடு 
அரலெக் கலைதது விட பவண்டும். 
இதுதைான் அவரகளின் திட்டம்! 

இதைலனத சதைளிவாகப் புரிநது 
சகாண்டிருக்கிை நம் தைமிழநாடு முதைைலமச்ெர, 
ஆர எஸ் எஸ் உள்ேட எநதை ஓர 
அலமப்புக்கும் பேரணி நடததை, இன்லைய 
சூழலில அனுமதி இலலை என்று சதைள்ளத 
சதைளிவாக அறிவிததிருக்கிைார. 

தைஙகளின் கனவும், கைவர ஆலெயும் 
நிலைபவைாமல போய்விட்ட தைவிப்பில, 
இன்று அவரகள் ஏபதைபதைா பேசுகின்ைனர. 
எலைாவற்றிற்கும் காைம் விலட சொலலும்! 

கைவரக்காரரகள் காணாமல போவாரகள், 
கழகததின் ஆட்சி என்றும் நின்று  
நிலைக்கும்!

மலேசியாவில்  
“சமூக நீதிச் சுடர்”
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மகா.உதயகுமகார்

கலவி மறுக்கப்ேட்ட நம் ெமூகததில, 
கடநதை சிை ேததைாண்டுகளிலதைான் 
ோரப்ேனர அலைாதைாரில முதைல 
தைலைமுலைப் ேட்டதைாரிகள் உருவாகி 
இருக்கின்ைனர. 

ோரப்ேனச் ெமூகமலடநதை 
முன்பனற்ைதலதை, வளரச்சிலய 
எட்ட இன்னும் எவவளவு காைம் 
பதைலவப்ேடும் என்று உறுதியாகச் 
சொலை முடியாது. ஏசனனில 
மாநிைப் ேட்டியலில இருநது 
ஒததிலெவுப் ேட்டியலுக்குக் கலவி 
மாற்ைப்ேட்டது, நீட் போன்ை நுலழவுத 
பதைரவுகள் சகாண்டுவரப்ேட்டது, 
வாலழப் ேழததில ஊசி ஏற்றுவது 
போல புதிய கலவிக் சகாள்லக  
நலடமுலைப் ேடுததைப்ேடுவது என்று 
சதைாடரநது ோரப்ேனர அலைாதைாருக்கானக் 
கலவி வாய்ப்பு பின்பனாக்கிச் சென்று 
சகாண்டிருக்கின்ைது. இநதை வரிலெயில 
இன்னும் ஒரு மிகப்சேரும் பொதைலன 
கலவி மறுக்கப்ேட்ட மக்களுக்கு 
ஏற்ேட்டிருக்கிைது. குறிப்ோக ஏலழ 
எளிய கிராமப்புை அரசுப் ேள்ளி 
மாணவரகள் இன்று போலதைப் 
சோருட்களுக்கு அடிலமயாகி 
வாழக்லகயில ொதிக்க பவண்டும் 
என்கின்ை குறிக்பகாளின்றி தைட்டுத 
தைடுமாறி ேடிததுக் சகாண்டிருக் 
கின்ைனர. 

மாணவரகள், இலளஞரகள் இப்ேடி 
போலதைப் ேழக்கஙகளுக்கு 
அடிலமயாவலதைத தைடுக்கபவ தைமிழக 
அரசு சேரும் கவனம் செலுததி 
ேலபவறு நடவடிக்லககலள எடுதது 
வருகிைது. 

அபதைபோல இலணய வழியில 
சூதைாட்டததிற்கு அடிலமயாகிப் 
ேலபவறு மாணவரகள், கலவியிலிருநது 
கவனச்சிதைைல சேற்றுக்கலவி கற்க 

கல்விககண் மூடாது காப்பாம்!
மதம்? ப�ோதத? புதிய (குலக்)கல்வி?

சூலூர் கருத்தரஙகம்

முடியாமல ோதிக்கப்ேடுகின்ைனர. 
இதில ேைர தைற்சகாலை செய்து 
சகாள்ளும் செய்திலயயும் நாம் 
அண்லமக் காைஙகளில ோரதது 
வருகிபைாம். இதில மிகப் சேரும்ோன்ல மயாக 
பிற்ேடுததைப்ேட்ட தைாழததைப்ேட்ட 
மாணவரகபள ோதிக்கப்ேடுகின்ைனர 
இதைற்கானத தைரவுகள் ஏதும் இன்னும் 
திரட்டப்ேடவிலலை. அரசு இநதை 
நிலைலய அலனதது ேள்ளி 
கலலூரிகளிலும் ஆராய்நது மாணவரகளின் 
கலவிக்கண் மீண்டும் மூடிவிடாது 
காததிட பவண்டும்.

அவரவர குைத சதைாழிலைச் செய்ய 
வழிவலக செய்யும் புதிய கலவிக் 
சகாள்லகலய நாம் எதிரததுப் 
போராடிக் சகாண்டிருக்கிை இயக்கம் 
பவலளயில, கலவிலய கற்க முடியாமல 
போலதை ேழக்கததைாலும் சூதைாட்டததைாலும் 
பவறு வழியின்றி குைத சதைாழிலுக்பக 
செலலும் அவை நிலை இஙகு 
ஏற்ேட்டு விடக்கூடாது என்ேதில 
நாம் அதிக கவனம் செலுததி 
விழிப்புணரலவ ஏற்ேடுததை பவண்டும்.

கலவிததிட்டம் என்ேது மாணவரகலளப் 
ேகுததைறிவு ரீதியாக சிநதிக்கத 
தூண்டுவதைாகவும் ,  பகள்வி  
பகட்கும் திைலனயும் ,  அறிவியல 
மனப்ோன்லமலயயும் ,  வளரக்கக் 

கூடியதைாகவும் வடிவலமக்கப்ேட 
பவண்டும்.

ஒரு குழநலதை பிைநதைதிலிருநது 
அதைற்கு, மதைம் சொலலிக் சகாடுக்கும் 
ேழக்கவழக்கஙகளும் ெடஙகுகளும் 
திணிக்கப்ேடுகின்ைன. சிநதிக்கும் 
திைன் முலளயிபைபய மழுஙகடிக்கப்ேட்ட 
நிலையில, சிைநதை அறிவாரநதை ெமூகம் 
உருவாக கலவிபய நமக்கு இருக்கும் 
ஒபர ஆயுதைம். 

எனபவ ஒன்றிய அரசின் மதைம் 
ொரநதை கலவிக் சகாள்லகலய நாம் 
ஒருபுைம் எதிரக்கும் பவலளயில, 
இன்சனாரு புைம் நம்முலடய மாநிைக் 
கலவிக் சகாள்லக மாணவரகளின் 
இன்லைய நிலைலய ஆய்வு செய்து 
அவரகளுலடய இளலமப்ேருவப் 
பிரச்ெலனகலளத சதைளிவுடன் அணுகக் 
கற்றுக் சகாடுப்ேதைாகவும், கலவியின் 
மூைம் அறிவியல மனப்ோன்லமயும், 
ேகுததைறிவுப் ோரலவயும் உண்டாகும் 
வலகயில அலமக்கப்சேற்று விலரநது 
நலடமுலைப் ேடுததைப்ேட பவண்டும்.

ஆசிரியரகள் புதிய மதை-போலதையின்  
கலவிக் சகாள்லகயின் ஆேதலதை 
உணரநது, எதிரகாைச் ெநதைதியினரின் 
கலவிக்கண் மூடிவிடாது காததிடப், 
ேணியாற்றிட பவண்டுவது கலடலமயாகும்!

திராவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவை சார்ோ்க, ப்காவை - திருப்பூர் மாைடடங்களின், 
தநவத பேரியார், அறிஞர் அண்ா பிறநதநாள் ்கருத்தரங்கம் 24-09-2022 

அன்று சூலூரில் நவடபேறறது.  விழாவில் ப்காளத்தூர் மணி, போள்ளாச்சி மா. 
உமாேதி, மாந்கரத் தநவத ந.திபேசுகுமார், ்க.பதைராசு, பை.இளஙப்காைன் உள்ளிடபடார் 
்கலநது ப்காணடேர்.
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ெோர்தோ ்்தவி

பெளியீடு: 
திரோவி்ட இயககத் ்தமிழர் ்்பரடை

இணையதளம்: 
www.keetru.com,  
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மின் அஞ்சல்:  
karunchattai@gmail.com 

டுவிட்டர்: suba_vee 

பதொ்டர்புக்கு 
120 என்.டி. ரோமரோவ் ச்தரு,  
ரஙகரோஜபுரம, ்கோ்டம்போககம 
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திண்டுககல், விற்படன நிடேயம

அண்டமயில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் ்்பசும ்்போது ஒன்றிய 
அடமச்ெர் நிர்மேோ சீத்்தோரோமன், ்தனககு இநதியில் ்்பெச் 
ெரளமோக முடியவில்டே என்றும,  ேடுககமோக இருககி்றது என்றும 
்்பசியிருககி்றோர்.

இந்த ேடுககத்திறகுக கோரைம ்தமிழ்ேோடு ்தோன் என்்பட்தயும 
ம்றககோமல் செோல்லியிருககி்றோர், அைர்.

அமடமயோரின் இந்தப ்்பச்சு மட்றமுகமோக இநதிடய 
ைோனளைோக உயர்த்தி, ெமஸ்கிரு்தத்ட்த ் ேோககிக டககோடடும 
வி்தமோக இருககி்றது.

ஆகரோடைச் ்ெர்ந்த மருத்துைர் ்்தைோஷிஸ் ்பட்டோச்ெோர்யோ 
என்்பைர் ்தகைல் அறியும உரிடமச் ெட்டத்தின் கீழ் ெமஸ்கிரு்தம 
குறித்து விளககம ் கடடுள்ளோர்.

அ்தறகு ஒன்றிய சமோழித்துட்ற ்பதிைோளர் மறறும மககள் 
ச்தோடக கைகசகடுபபு ஆடையர் அலுைேகம அளித்்த 
்பதிலில், 2011 மககள் ச்தோடகக கைகசகடுபபின்்படி  0.002 
விழுககோடு, அ்தோைது 24,842 ் ்பர்கள்  மடடு்ம  ஒன்றியத்தில் 
ெமஸ்கிரு்தம ் ்பசுகி்றோர்கள் என்்பது ச்தரிய ைநதுள்ளது.

இப்படி ெமஸ்கிரு்தம மிகச் சிறு்போன்டமயினர் ்்பசும 
சமோழியோக இருந்த்்போதும கூ்ட அட்த, ேோடடின் 22 அதிகோரபபூர்ை 
சமோழிகளில் ஒன்்றோக ஆககியிருககி்றோர்கள்.

ெமஸ்கிரு்தம, கடி்்போலி உள்்ப்ட ்பே சமோழிகளின் கேடையோன 
இநதிடய அலுைல் சமோழியோக ஆககியிருப்ப்தன் ்ேோகக்ம 
ெமஸ்கிரு்தத்ட்த அரியடை்யறறும ஆர்.எஸ்.எஸ் / ்போ.ஜ.க 
வின் திட்டம என்்பது ச்தளிவு.

இன்ட்றய அறிவியல் ைளர்சியோன அறுடை  சிகிச்டெ, 
விண்கேம, ைோனூர்தி உள்ளிட்டடை எல்ேோம ்ை்தபுரோைக 
கட்தகளில் இருப்ப்தோகக கட்த செோல்ைதும கூ்ட ெமஸ்சமோழிடயத்  
தூககி நிறுத்்தத்்தோன்.

்்பரோசிரியர் அப்போத்துடரயோர் செோல்ைது ் ்போே இேககிய, 
இேககை, சமோழி ைளமற்றது இநதி சமோழி.

இநதியும, ைழகசகோழிநது ்்போன ெமஸ்கிரு்தமும ேமககு 
ஒன்று ்தோன்

“ஆரியம ்்போல் உேக ைழககழிந ச்தோழிந்த” என்கி்றோர் 
்்பரோசிரியர் சுந்தரனோர், ம்னோன்மணியத்தில்

அடமச்ெர் நிர்மேோ சீத்்தோரோமன் இநதியில் ் ்பெ ேடுஙகேோம.

ஆனோல் ்தமிழ்ேோடு

இநதிடய, ெமஸ்கிரு்தத்ட்த எதிர்கக என்றும ேடுஙகோது.

அைர் ேடுஙகேோம,  
்தமிழகம ேடுஙகோது
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“India for reserved and USA for deserved” என்று நக்கைடிதது 
இட ஒதுக்கீடு காரணமாக தைகுதி, திைலமக்கு மரியாலதை 
இலைாமல போய் விட்டதைாக புைம்பிக் சகாண்டிருநதை உயர 
ஜாதியினர சோருளாதைார அடிப்ேலடயில தைஙகளுக்கும் 
இட ஒதுக்கீடு வழஙக பவண்டுசமன வலியுறுததினர.  அதைன் 
ேடி ஒன்றிய அரசு கலவி மற்றும் பவலைவாய்ப்புகளில 
சோருளாதைாரததில நலிநதை சோதுப் பிரிவினருக்கு 10 ெதைவீதை 
இடஒதுக்கீடு வழஙக வலக செய்யும் ெட்ட திருததை மபொதைாலவ 
கடநதை 2019 ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில நாடாளுமன்ைததில 
நிலைபவற்றியது. இநதை இடஒதுக்கீட்லட சேறுவதைற்கான 
வருமான உச்ெ வரம்பு ரூ.8 ைட்ெமாக நிரணயிக்கப்ேட்டு 
உள்ளது. சோருளாதைாரததில நலிநதை சோதுப் பிரிவினருக்கு 
10 ெதைவீதை இடஒதுக்கீடு வழஙக ஏதுவாக அரசியல ொெனததில 
103 ஆவது திருததைம் சகாண்டு வரப்ேட்டது. 

சோருளாதைாரததைால நலிநதை பிரிவினர (Economically Weak-
er Section) இட ஒதுக்கீடு இநதிய அரசியைலமப்பு ெட்டததிற்கு 
எதிரானது. இதைற்கான வருமான உச்ெ வரம்லே ோரக்கும்போது 
பின்தைஙகிய, நலிவுற்ை 
பிரிவினருக்காக 
வழஙகப்ேட்ட 
இடஒதுக்கீடாக 
சதைரியவிலலை. 
சோருளாதைாரததில 
பின்தைஙகியவரகளுக்காகப் 
புதிதைாக உருவாக்கப்ேட்ட 
இடஒதுக்கீடு என்று 
கூறினால எஸ்சி, எஸ்டி, 
ஓபிசி வகுப்பினர இநதை 
பிரிவில ஏன் 
பெரக்கப்ேடவிலலை 
போன்ை காரணஙகளின் 
அடிப்ேலடயில தி.மு.க உள்ளிட்ட திராவிட இயக்கஙகள் 
கடும் எதிரப்பு சதைரிவிததைன. மாநிைஙகளலவயில இநதை 
மபொதைா நிலைபவற்ைப்ேட்ட போது தி.மு.கழக உறுப்பினர 
மு.க.கனிசமாழி ேைததை கண்டனக் குரலை எழுப்பினார.

அலதைத சதைாடரநது EWS இட ஒதுக்கீட்டிற்கு எதிராக 
தி.மு.க, வி.சி.க உள்ளிட்ட கட்சிகள் உச்ெநீதிமன்ைததில 
வழக்கு சதைாடரநதைன. இநதை வழக்கு தைலைலம நீதிேதி யு.யு.
ைலித தைலைலமயில நீதிேதி ரவிநதிரா ேட், திபனஷ் மபகஷ்வரி, 
எஸ்.பி.ேரதிவாைா, சேலைா தரிபவதி ஆகிபயார அடஙகிய 
அரசியல ொென அமரவுமுன் விொரலணக்கு வநதைது. 7 
நாட்களாக சதைாடரநதை விொரலணக்கு பிைகு 27.09.2022 
அன்று தீரப்பு பதைதி குறிப்பிடப்ேடாமல இவவழக்கு 
ஒததிலவக்கப்ேட்டது.

தி.மு.க ொரோக மூததை வழக்கறிஞர பி.விலென் உச்ெ 
நீதிமன்ைததில வாதைதலதை முன்லவததைார. அதில “முன்பனறிய 
வகுப்பினரில சோருளாதைாரததில பின்தைஙகியவருக்கான 10% 
இட ஒதுக்கீடு என்ேது அொதைாரண சூழலில சகாண்டு 
வரப்ேட்டுள்ளது என்கிைது ஒன்றிய அரசு. இலதை எப்ேடி 
ஏற்க முடியும்? வறுலம என்ேது அலனவருக்கும் ெமமானது. 
ஒரு வகுப்பினருக்கு மட்டும் வறுலமயின் அடிப்ேலடயில 
இடஒதுக்கீடு வழஙகுவது எப்ேடி அொதைாரணமான சூழைாகும்?” 
என்றும்,

“தைமிழநாடு ேட்டியலில உள்ள இதைர பிற்ேடுததைப்ேட்ட 
ெமூகததினர இன்னமும் முழுலமயாக மததிய அரசின் ேட்டியலில 
பெரக்கப்ேடபவ இலலை. அவரகளுக்கு மததிய அரசு ேணிகள் 
கிலடப்ேதும் இலலை. முன்பனறிய வகுப்பினரில சோருளாதைாரததில 
பின்தைஙகிபயாருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு என்ேது இதைர 
பிற்ேடுததைப்ேட்படார மற்றும் தைாழததைப்ேட்ட- ேழஙகுடியினர 

வழக்றிஞர் இரகாம.வவரமுத்து
ெமூகஙகலள அரசியல ொெனம் உருவாகிய காைததுக்கு முநலதைய 
நிலைலமக்கு சகாண்டு சென்றுவிடும் அோயம் உள்ளது. 
அததுடன் முன்பனறிய வகுப்பினரில 31.2% சோருளாதைாரததில 
பின்தைஙகியிருப்ேதைாக மததிய அரசு தைரப்பு முன்லவததுள்ள 
வாதைம் ஏற்கக் கூடியது அலை” என்றும்,“ெமததுவதலதைப் 
பின்ேற்ைச்சொலலும் ஒரு அம்ெமாக விளஙகுகிைது இநதிய 
அரசியல ொெனததின் 14 ஆவது பிரிவு. ஆனால, சோருளாதைார 
அளவுபகாலின் கீழ இட ஒதுக்கீடுகலளக் சகாண்டு வருவது 
என்ேது பிரிவு 14 ஐ அப்ேட்டமாக மீறும் வலகயிலும், 
அதைன் அடிப்ேலடத தைன்லமலயபய பகள்விக்கு உள்ளாக்குவதைாகவும், 
இநதிரா ொஹானி வழக்கில உச்ெ நீதிமன்ைததின் தீரப்புக்கு 
எதிராகவும் இருக்கிைது. ஏற்சகனபவ, ெமூக பின்தைஙகிய 
நிலைலய வலரயறுக்க சோருளாதைார அம்ெதலதை கருததில 
சகாள்ள முடியாது என உச்ெ நீதிமன்ை தீரப்பில 
சதைரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது” என்றும்,

“சோருளாதைாரததில பின்தைஙகிய முன்பனறிய பிரிவினருக்கு 
இட ஒதுக்கீடு அளிக்க வலக செய்யும் 103 ஆவது ெட்டத 

திருததைம் அரசியைலமப்பு 
ொெனதலதை மீைக்கூடியது. 
முன்பனறியப் 
பிரிவினருக்கான இட 
ஒதுக்கீட்லட 
ெமததுவததுக்கான 
சகாள்லககளுக்குள் 
சகாண்டு வர இயைாது. 
ேட்டியல, ேழஙகுடியினர 
கலவியிலும், ெமூகததிலும் 
மிகவும் நலிவுற்ை 
நிலையில, எளிதில 
சுரண்டலுக்குள்ளாகும் 
நிலையில இருக்கின்ைனர. 

ஏன், நாட்டின் குடியரசுத தைலைவபர பகாயிலுக்குள் நுலழய 
முடியாதை நிலை நிைவுகிைது. தீண்டாலமலய ஒழிக்கும் 
ெட்டம் இருநதைாலும் ெமூகததில தீண்டாலம நிைவுகிைது” 
என்றும்,

இநதைக் காரணஙகளால அரசியைலமப்பு ொெனததின் 
46 ஆவது பிரிவு மிகவும் நலிவுற்ை நிலையில இருக்கும் 
ேட்டியல, ேழஙகுடி மக்களின் கலவி, சோருளாதைார நைன்களில 
சிைப்பு கவனம் பமற்சகாண்டு அவரகலள பமம்ேடுததை 
பவண்டும். அலனதது வலகயான சுரண்டலகளிலிருநதும் 
அவரகலள ோதுகாக்க பவண்டும் எனக் கூறுகிைது. ஆனால, 
சோருளாதைாரததில பின்தைஙகிய முன்பனறிய பிரிவினருக்கான 
10% இட ஒதுக்கீடு ெட்டம் ெமூக நீதி, ெமததுவதலதைப் 
ோதிக்கிைது. எனபவ, சோருளாதைாரததில பின்தைஙகிய 
முன்பனறியப் பிரிவினருக்கான இட ஒதுக்கீடு ெட்டம் 
நியாயமானதைாகவும் இலலை, ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடியதைாகவும் 
இலலை. அவரகளுக்கு 10% இட ஒதுக்கீடு வழஙகுவது 
நியாயமற்ைது” என்று  தைன்வாதைதலதை முன்லவததைார.

தி.மு.க முன்லவததுள்ள வலுவான வாதைஙகள் வட இநதியாவிலும் 
சேரும் வரபவற்லே சேற்றுள்ளன. ேததிரிக்லகயாளர திலீப் 
மண்டல “EWS இட ஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரான அரசியைலமப்பு 
மற்றும் நீதிக்கான போரில போராடும் ஒபர சவகு மக்கள் கட்சி 
தி.மு.க தைான், தி.மு.க தைலைவர தைமிழநாட்டின் முதைலவர 
மு.க.ஸ்டாலின் அவரகளின் வழிகாட்டுதைலில வழக்கறிஞர 
பி.விலென் உச்ெநீதிமன்ைததில முன் லவததை அறிவாரநதை வாதைஙகள் 
உயரஜாதியினரின் வாதைஙகலள தைவிடுசோடியாக்கி உள்ளது” 
என்று ோராட்டி இருப்ேது குறிப்பிடததைக்கது.

சோருளாதைாரததைால நலிநதை பிரிவினர (EWS ) இட ஒதுக்கீலட 
அகற்றிச் ெமூக நீதி காப்போம் !!
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உச்சநீதிமன்றத்தில்  தி.மு.க!
பத்து விழுகககாடு இட ஒதுககீடகா? 

 ைழககறிஞர் வில்ென், கழக ைழககறிஞர்கள்


