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முதல்வர் அறிவிபபு

ஆ.சிங்கராயர்
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‘ச்பரியார் உலகம’

தலையங்கம் சாரதா ததவி

குடியுரிமைச் 
ெட்டத்திறகு  

எதிரான தீர்ைானம

 சுப.வீரபாண்டியன்

தமிழ்நாடு 
அரசின்  

செயல்நாடு 
ெரியில்லை!
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இன்றைய திமுக அரசின மீது 
ஏதேனும் கு்றை ச�ொல்லிவிட தேண்டும் 
எனறை அே�ரத்தில், �ரியொக எழுத்துக் 
கூட்டிப் படிக்கவும்  சபொறு்ை இல்்ொே 
நண்பரகள் சி்ர, �ஙக இ்க்கியத்திற்கு 
எப்படித் திரொவிடக் களஞ்சியம் எனறு 
சபயர ்ேக்க்ொம் எனக்  தகட்டு 
எகிறிக் குதித்ேொரகள். அ்ைச�ர ேஙகம் 
சேனனரசு,  அறிவிப்்பச �ரியொகப்  
படித்திடுக எனறு சுட்டிக்  கொட்டியபின, 
எஙக்ளக் கண்டு பயந்து விட்டொரகள் 
எனறு கூறி அந்ே ைன தநொயொளிகள் �ற்று 
ஓயந்ேனர. 

அடுத்ேேொக, ேந்்ே சபரியொர பிறைந்ே 
நொளொன ச�ப்.17 ஆம் நொ்ள �மூக நீதி 
நொள் எனறு முேல்ேர அறிவித்ேொர. 
அே்ன சேளிப்ப்டயொக எதிரக்க 
முடியொேேரகள், “உள்தள அழுகிதறைன, 
சேளிதய சிரிக்கிதறைன” எனனும் 
க்ேயொக அே்ன ேரதேற்றுப் 
தபசினொரகள். இருப்பினும், பொஜக ேமிழ் 
ைொநி்த் ே்்ேர, “ே.உ.சி., பொரதியொர 
தபொனறைேரக்ள எல்்ொம் விட்டு 
விட்டீரகதள” எனறு நீலிக் கண்ணீர 
ேடித்ேொர. 

சி் நொள்களுக்கு முனபுேொன, கடந்ே  
5 ஆம்  தேதி, ச�க்கிழுத்ே ச�ம்ைலின  
150 ஆேது பிறைந்ேநொள் சேொடக்கத்்ே   
ஒட்டிச �ட்டைனறைத்தில் பல்தேறு 
அ றி வி ப் பு க ் ள  மு ே ல் ே ர 
சேளியிட்டிருந்ேொர அே்னப் பொரக்க  
அண்்ொை்் அேரகளுக்கு  தநரமில்்் 
தபொலும். அேரகள்  கட்சி ‘ரொகேனகள்’ 
ேழக்கு ஏதேனும் புதிேொக ேந்திருக்குதைொ 
எனனதேொ! 

இப்தபொது பொரதியொர பிறைந்ே 
நொ்ளயும் ைகொகவி நொள் எனறு 
அறிவித்துள்ளதேொடு, அேருக்குச 
சிறைப்புச  த�ரக்கும் ே்கயில் பல்தேறு 
அறிவிப்புக்ளயும் �ட்டைனறைத்தில் 
முேல்ேர சேளியிட்டுள்ளொர. இனிதைல் 
அேரொல் அது குறித்தும் தப� முடியொது. 

நம்்ைப் தபொனறைேரகளுக்குப் 
பொரதியொரின கருத்துகளில் நி்றையக்  
கருத்து  தேறுபொடு உண்டு. அதிலும் 

அேரு்டய உ்ரந்டயில் உள்ள 
ச �யதிகள்  ப்  எதி ர க் க ப்பட 
தேண்டியனேொகதே உள்ளன. இருப்பினும்  
அேர ஒரு ைகொகவி எனப்ே யொரேொன 
ைறுக்க முடியும்? அரண்ை்னப் 
பு்ேரகளின சைொழியொக இருந்ே ேமி்ழ, 
அ்னத்து ைக்களின சைொழியொகவும் 
ைொற்றியேர பொரதிேொதன! 20ஆம் 
நூற்றைொண்டின ேமிழ்க்கவி்ே நவீனத்திற்கு 
வித்திட்டேரும் அேரேொதன! எனதே 
அேருக்குரிய  இடத்்ேயும் நம் முேல்ேர 
ேளபதி சகொடுக்கத்  ேேறைவில்்். 

இன்றைய திமுக ஆட்சி சபொறுப்பு 
ஏற்றைதிலிருந்து நொமும் ஒன்றைக் 
கேனித்துக் சகொண்தடேொன ேருகிதறைொம். 
எதிரக்கட்சியினதரொ, எதிரக்கருத்து 
உ்டயேரகதளொ எந்ே ஒரு கு்றை்ய 
எடுத்து ் ேத்ேொலும்,  உடதன அேற்குச  
�ரியொன ைறுப்பு ச�ொல்்ப்படுகிறைது 
அல்்து அந்ேக் தகொரிக்்க உடனடியொக 
நி்றைதேற்றைப்படுகிறைது.

இப்படித் ேைக்கு ேொக்களித்ேேரகள், 
ேொக்களிக்கொேேரகள் என தேறுபொடு 
இல்்ொைல் எல்த்ொருக்கும் நன்ை 
ச�யகினறை ஓர ஆட்சியொக இது 
இருக்குைொனொல், பிறைகு எதிரக்கட்சிகள் 
எனனேொன ச�யேொரகள்? அேரகள் 
தபசுேேற்கு ஒரு சிறிய இடைொேது 
சகொடுக்க தேண்டொைொ?  

அரசு ஊழியரகளுக்கு அடுத்ே ஏப்ரல் 
ைொேம்ேொன அகவி்்ப்படி உயரவு எனறு 
நிதி அ்ைச�ர ச�ொனனொர. அே்ன 
்ேத்து, ஊழியரக்ளத்  தூண்டி ஒரு 
தபொரொட்டத்திற்கு ேழி ேகுக்க்ொம் 
எனறு எதிரக்கட்சியினர திட்டமிட்டு 
முடிப்பேற்குள், ேரும் ஜனேரி ைொேதை 
அகவி்்ப்படி உயரவு ேரப்படும், 
அதுே்ரயில் சபொறுத்துக் சகொள்ளுஙகள் 
எனறு முேல்ேர கூறிவிட்டொர. அேரகளும் 
அரசுக்கு நனறி சேரிவித்து விட்டனர. 

பி ள் ்ள ய ொ ர  அ ர சி ய ் ் க் 
்கயிச்டுக்கப் பொரத்ேனர. அேற்கு  
ைக்களிடம் எந்ே ஆேரவும் இல்்். 
“ ந ொ ங க ள்  எ ந் ே  ை ே த் தி ற் கு ம் 
எதிரொனேரகள் இல்் .் ஒனறிய அரசின 
ேழிகொட்டலினபடி, சகொரொனொ கொ்ம் 
எனபேொல்ேொன இந்ே அறிவிப்பு’’ எனறு 
முேல்ேர ச�ொனனது �ரிேொன எனறு 
ைக்களுக்குப் பட்டது. 

ஆந்திரொவில்  குப்்ப ேண்டியில் 
ஏற்றைப்பட்ட பிள்்ளயொர சி்்க்ளப் 
படம் பிடித்துப் தபொட்டு, “இதேொ 
பொருஙகள் திமுக அரசின இந்து விதரொேப் 
தபொக்்க” எனறைனர. அடுத்ே அ்ர ைணி 
தநரத்தில் உண்்ை சேளிேந்துவிட்டது. 
மீண்டும் அதே சபொய்யச ச�ொனனொல் 
ைக்கள் கொறித் துப்பி விடுேொரகள் 
எனபேொல், சபொய தபசிய நண்பரகள்  
ேொ்ய மூடிக் சகொண்டொரகள். 

இப்படி எல்்ொக் கேவுக்ளயும் 
மூடுேது எனன நியொயம்? ேொை்ர இஙகு 
ை்ரொது எனபது எல்த்ொருக்கும் சேரியும். 
ஆனொல் அேற்கொக,   ே்்கொட்டதே 
முடியொே நி்்்ய  ஏற்படுத்துே்ே 
எப்படிச �ரி எனறு ச�ொல்் முடியும்? 
ேனனியரகளுக்கு இடஒதுக்கீடு சகொடுத்து, 
ைொம்பழம் நி்்்யயும் நம் முேல்ேர 
தைொ�ைொக்கி விட்டொர. 

இப்படியொக, பூ, இ்், பழம் என 
எல்்ொேற்்றையும் ஒனறுமில்்ொைல் 
ஆக்குே்ே  எப்படி ஏற்க முடியும்? 
ஆம், ேமிழ்நொடு அரசின ச�யல்பொடுகள் 
ஒனறுகூடச �ரியில்்்! 

தமிழ்நாடு அரசின்  
செயல்நாடு ெரியில்லை!

 சுப.வீரபாண்டியன்
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அரசியலில்  ே்்ே் ர த் 
சேொண்டரகளும், சேொண்டரக்ளத் 
ே்்ேரகளும் நனகு புரிந்து 
்ேத்துள்ளொரகள் எனப்ே ைறுக்க 
முடியொது.

என ே்்ேன இப்படித்ேொன எனறு 
அடித்துச ச�ொல்லும் சேொண்டரக்ள 
உ்க அரசியல் ைட்டுைல்்  நம்  
ேமிழக அரசியலும் கூட கண்டு 
ேந்துள்ளது.

 ஆனொல் சேொண்டரகளொல் 
ைட்டுைல்்,  கூடதே பயணிக்கும் 
ே்்ேரகள் கூடப் புரிந்துசகொள்ள 
முடியொே அளவுக்குத் ேந்்ே 
சபரியொர, அறிஞர அண்்ொ, 
ே்்ேர க்்ஞர இேரகளிடம் 
ை்றைந்து கிடந்ே சிந்ே்னக்ள,  
ைனேளவில்  நீண்ட நொட்களொகத் 
தேக்கி ் ேத்திருந்ே நம் ேமிழ்நொட்டு 
முேல்ேர மு.க.ஸடொலின அேரகள் 06 
- 09-2021 அனறு �ட்டப்தபர்ேயில், 
விதி எண் 110-இன கீழ் ஓர அறிக்்க்ய 
சேளியிட்டொர. 

“இந்தியொ முழுேதும் �மூக நீதி 
பரே ேந்்ே சபரியொர அ்ைத்ே 
அடித்ேளதை கொர்ம். சபரியொரின 
ச�யல்கள் குறித்துப் தப� தேண்டும் எனறைொல் 
பத்து நொட்கள் அ்ே்ய ஒத்தி ் ேத்து விட்டுப் 
தப� தேண்டும். ச�ப்டம்பர 17 �மூக நீதி 
நொளனறு அ்னத்து அரசு அலுே்கஙகளில் 
உறுதி சைொழி எடுக்கப்படும். யொரும் எழுேத் 
ேயஙகிய்ே எழுதியேர. யொரும் தப�த் 
ேயஙகிய்ேப் தபசியேர சபரியொர. இேனொல் 
சபரியொர பிறைந்ே ச�ப்டம்பர 17 ஆம் தேதி “�மூக 
நீதி நொளொக”க் சகொண்டொடப்படும் “ - எனறை 
முேல்ேரின இந்ே அறிவிப்பு, உண்்ையில் 
ேமிழ்நொடு ேர்ொற்றில், சபொனசனழுத்துகளொல் 
சபொறிக்கப்பட தேண்டிய ஒரு திருப்புமு்ன 
அறிவிப்பொகதே அ்ைந்து விட்டது.

ே ழ க் க ை ொ க  அ ர சி ய லு க் க ொ க ப் 
பொரொட்டுதேொர எனப்ேத் ேொண்டி  ைக்கதள 
பொரொட்டித் ேள்ளும் அளவுக்கு முேல்ேரின 
இந்ே அறிவுப்பும், அேரின அணுகுமு்றையும் தேறை ச்ே்ொக 
இருக்கிறைது. 

  ேமி்ழ, ேமிழ்நொட்்ட, ேமிழ்இனத்்ே, ேமிழ்சைொழி்ய 
தநசித்ேேர ேந்்ே சபரியொர.

அேர ஒரு பகுத்ேறிேொளர. அ்ேயும் ேொண்டி அேர 
்கயில் எடுத்ே �மூக நீதி ேமிழ் நொட்்ட ைட்டுைல்், இந்திய 
ஒனறியத்தின ப் ைொநி்ஙக்ளதய அதிர ் ேத்து விட்டது.

ேந்்ே சபரியொர முழு்ையொன கடவுள் ைறுப்பொளர.   
தகொயில்களுக்குள் இதுநொள் ே்ரப் புகுந்து சகொண்ட 
பொரப்பனரகள், சூத்திரரகளுக்குப்  புரியொே சைொழியில் 
ச�ொல்லி ேந்ே ைந்திரஙக்ளயும், அ்ேப் புரியொைத்தய தகட்டு 
ேந்ே  ைக்க்ளயும், தகொயிலுக்குள் நு்ழயத் ே்ட விதித்து 
அேற்குத் “தீட்டு” எனறு ஒரு உேேொக்க்ரக் கொர்த்்ேயும் 

ச�ொனனொரகள்.  ச�ொல்்ப் தபொனொல் 
தகரள ைொநி்ம் ்ேக்கம் தகொயில் 
சேருக்களில் கூட நடக்கக் கூடொது 
எனறு ச�ொனனொரகள்.

நொத்திகரொன சபரியொர அ்ே 
எதிரத்ேொர. தபச�ளவில் இல்்ொைல் 
களம் இறைஙகிப் தபரொடி ைக்களின 
உரி்ை்யப் சபற்றுத் ேந்ே �மூக நீதிப் 
தபொரொளி, ேந்்ே சபரியொர.

�ொதி ஒழியவும், சபண்கள் மீேொன 
ஆ்ொதிக்கத்திற்கு எதிரொவும், �ொதி  
ஒழிந்ே �ைநீதிக்கொகவும் ேன 
ேொழ்நொசளல்்ொம் பொடுபட்டேர, 
ேந்்ே சபரியொர.

அ த் ே ் க ய  ந ம்  ே ந் ்ே 
சபரியொ்ர, அேர பிறைந்ே நொ்ள 
‘�மூக நீதி நொளொக’ அறிவித்ேதேொடு, 
ேமிழ்நொட்டு ைக்களுக்கு ஒரு 
�மூகப் புரட்சிக்கொரரொக  ைக்கள் 
சகொண்டொடும் ஒரு ைொைனிே்ன, 
அேரின சிந்ே்னக்ள அழுத்ேைொகப் 
பதிவு ச�யதுவிட்டொர  ேளபதி, 
முேல்ேர மு.க ஸடொலின அேரகள்.

அதி க ொ ர ம்  ே ந் துவிட்டது 
எனபேற்கொகத்  ே்்கொல் புரியொைல் 
ஆடிதயொ்ரப் பொரத்ே ேமிழ்நொடு, 

முேனமு்றையொக  அதே அதிகொரத்்ே 
்ேத்துத்  ேஙக்ளத் தேரந்சேடுத்ே 
ைக்களுக்கு எனன ச�யய்ொம் எனறு 
சிந்திப்பேற்தக  மிகச சிறைந்ே சபொருளொேொர 
அறிஞரக்ள ஆத்ொ�கரகளொக நியமித்து, 
ைக்கள் பணியொற்றிக் சகொண்டிருந்ேொலும்,  
ேந்்ே சபரியொரின �மூக நீதி்யப் புகழின 
உச�ொனிக்சகொம்பிற்தக உயரத்தியிருக்கிறைொர 
முேல்ேர அேரகள்.

ேமிழ் நொட்டு அரசியல் எனபது ஒனறிய 
அர்� ்ையப்படுத்தி கிட்டத்ேட்ட 
அடி்ைச த�ேகம் ச�யயும் அளவுக்கு  
ச�யல்பட்டொல்ேொன இயஙக முடியும் எனப்ே 
ைொற்றினொர.

“இே்ன இேனொல் இேன முடிக்கும்  
எனறைொயந்து  அே்ன அேனகண் விடல் “

எனபது திருேள்ளுேரின ேொக்கு. 

இது தேறு எேருக்கு ஒத்துப் தபொகிறைதேொ, இல்்்தயொ  நம் 
முேல்ேருக்கு முழு்ையக ஒத்துப் தபொகிறைது

 ஆம் !  ேமிழரகளுக்கும் ஓர கு்முண்டு. 

ேொன சபற்றை்ே, கற்றை்ேத் ேனக்கொக ைட்டும் 
்ேத்துக்சகொள்ளொைல், பிறைருக்கொகவும், �முேொயத்திற்கொகவும் 
திருப்பிக் சகொடுப்பது எனபதில் சபயர ேொஙகியேரகள் 
ேமிழ்நொட்டுக்கொரரகள். 

ே்்ேரும், முேல்ேருைொன நம் ேளபதி ேொம்  சபற்றை 
அனுபேத்்ே, கற்றை அறி்ே இந்ேச �மூேொயத்துக்தக 
திருப்பிக்சகொடுத்துக் சகொண்டிருக்கிறைர  “சபரியொர பித்ேனொக “  
- அேற்கு ஒரு �ொனறு ச�ப்டம்பர 17, “ �மூக நீதி நொள்“ !

செப்டம்ர் 17, ‘ெமூக நீதி ் நாள்’
 முதல்வர் ஸ்நாலின் அறிவிப்பு !

 ஆ. சிங்கராயர்
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திரொவிடர கழகம் 

கடந்ே ஆகஸட் 30 ஆம் 

தேதி ஓர அறிக்்க்ய 

சேளியிட்டது.

அதில் திருசசிக்கு 

அருகில் சிறுகனூரில், 

சபரியொர சுயைரியொ்ே 

பிரச�ொர நிறுேனத்தின 

� ொ ரபில்  அ்ைய 

இருக்கும் “சபரியொர 

உ்க”த்தில் 95 அடி உயர 

சி்் அ்ைக்கப்படும், 

அேற்குத் ேமிழ்நொடு 

அரசு அனுைதி ேழஙகி இருக்கிறைது எனறை ச�யதி 

இடம்சபற்றிருந்ேது. இசச�யதி சி் ஏடுகளில் ேேறைொகவும் 

இடம் சபற்றிருந்ேது.

சபரியொர உ்கம், 27 ஏக்கர நி்ப்பரப்பில் ேந்்ே 

சபரியொரின ஒலி, ஒளி கொட்சிகளுடன கூடிய 

அருஙகொட்சியகம், அறிவியல் கண்கொட்சி, தகொளரஙகம், 

சபரியொர படிப்பகம், நூ்கம், குழந்்ேகளுக்கொன 

வி்ளயொட்டு, சபொழுதுதபொக்கு அம்�ஙகள் அடஙகிய 

பூஙகொ, சு்ேயொன உ்ேகம், ேொகன நிறுத்ேத்துக்கு 

ே�திகள் எனறு, அ்ைய இருக்கினறை சிறைப்புமிக்க 

உ்கத்தில், 40 அடி பீடம்,  95 அடி உயரத்தில் ேந்்ே 

சபரியொருக்கு ஒரு சி்்யும் அ்ைக்கப்படும். இந்ேப் “ 

சபரியொர உ்கம்”  அ்ைக்க ஏறைத்ேொழ  ருபொய 100 தகொடி 

ஆக்ொம்.

உடதன ஒரு தகொயபல்ஸ,  பதடல் சி்்க்கு 3,000 தகொடி, 

சபரியொர சி்்க்கு 100 தகொடியொ?  எனன வித்தியொ�ம்?  

எனறு �ஙகியின குர்ொகக் கேறியது. 

குஜரொத்தில் பதடல் சி்்க்கு ைட்டுதை 3,000 தகொடி 

ச�்வு ச�யேனர. இஙதக சபரியொர சி்்க்கு ைட்டும் 

இல்்், ஒட்டு சைொத்ே சபரியொர உ்கத்திற்தக ச�்வு 100 

தகொடி ேர்ொம். அந்ே ‘சீ்ை’ க் தகொயபல்ஸ ைண்்டக்கு 

இ்ே எல்்ொம் எட்டொது, அதுக்ளப் பற்றி நொம் 

கே்்ப்பட தேண்டியதும் இல்்்.

எனதே அ்ையவிருக்கும் திருசசி, சிறுகனூர “சபரியொர 

உ்கம்” சிறைப்பொகவும், வி்ரேொகவும் அ்ைய தேண்டும் 

எனறு ேொழ்த்தி, ேரதேற்தபொம் - நொம் !

வரவவறவபோம் “ பபரியோர் உலகம்”
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திரொவிட இயக்கத் ேமிழர தபர்ேயின திண்டுக்கல் ைொேட்ட 
அ்ைப்புக் கூட்டம் ச�ப்டம்பர 5, 2021 ஆம் நொளனறு, திருசசியில் 
ந்டசபற்றைது. தபர்ேயின திருசசிப் சபொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் 
நி்றைதேற்றைப்பட்டத் தீரைொனஙக்ள ஏற்றுச ச�யல்படுேது 
எனறும், ச�ப்டம்பர 17 ேந்்ே சபரியொர பிறைந்ே நொ்ள சிறைப்பொகக் 
சகொண்டொடுேது எனறும் முடிவு ச�யயப்பட்டது. 

 தேொழரகள் புத்ந்திரன, ஞொனத�கர, ரவிச�ந்திரன, 
ேமிழினியன, ஆனந்ேரொஜ், நடரொ�ன, கத்�ன, அரசு, எழி்ன, 
சஜயரொைன, சஜயச�ந்திரன, ைணிதேல் ஆகிதயொர க்ந்து 
சகொண்டனர. இக்கூட்டத்தில் ைொநகரப் சபொருளொளரொக 
த�கர, ைொேட்டத் து்்த்ே்்ேரொக திரொவிட அசுரன, 
து்்சச�ய்ளொரொக விடுே்் ஆகிதயொர நியமிக்கப்பட்டனர.

 திண்டுக்கல் மாவட்ட அமமப்புக கூட்டம்

திராவிடப் பள்ளி

 இரண்டாம் ஆணடு  
த�டா்க்க விழடா

18-9-2021
சனிக்கிழமை ைாமை 6.00ைணி

அன்பகம், தேனாம்த்படமடை 
சசனமன- 600018

பேரவை பிற தளங்களில்

திராவிடத் தமிழர் அறக்கடடளை

்கருஞ்சடளடப் பதிப்ப்கம்

திராவிடம்100 வளைய�ாளி

்கருஞ்சடளடத் தமிழர் மின்னிதழ்

பபராசிரி�ர் படிப்பு வடடம்

்கல்வி உதவித் திடடம்

்களை இைககி�ப் பபரளவ

திராவிடப் பள்ளி 
120, â¡.®.Ý˜ ªî¼, óƒèó£ü¹ó‹,  

«è£ì‹ð£‚è‹, ªê¡¬ù- -  600024
044 24726408
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“புதிேொகப் சபொறுப்தபற்றைொரொ அல்்து புதிேொகப் 
பிறைந்ேொரொ?!” எனறைொர தேொழர சுபவீ. முேல்ேரின ஒவசேொரு 
நகரவும் உள்ளபடிதய அ்னேரின ைனதில் எழுப்பும் தகள்வி 
இதுேொன. 08.09.2021 அனறு கொ்் “இந்தியக் குடியிரி்ைத் 
திருத்ேச �ட்டம், 2019”-ஐ ரத்து ச�யயக் தகொரும் அரசினர 
ேனித் தீரைொனத்்ே, ேமிழ்நொடு �ட்டப்தபர்ேயில் ேமிழ்நொடு 
முே்்ைச�ர திரு.மு.க.ஸடொலின அேரகள் முனசைொழிந்து, 
தபர்ேயின தபரொேரவுடன நி்றைதேற்றி உள்ளொர.

குடியுரி்ைத் திருத்ேச �ட்டம், 2019 ைத�ொேொேொகத் 
ேொக்கல் ச�யயப்பட்டு அே�ர அே�ரைொகச �ட்டைொக்கப் 
பட்டதபொதே இந்ே நொட்டின அ்னத்து ஜனநொயக முற்தபொக்கு 
அ்ைப்புகளும் அே்ன எதிரத்து ைொசபரும் தபொரட்டஙக்ள, 
சேொடர விேொேஙக்ள எழுப்பின. ஷொஹீனபொகுகள் 
எஙகும் இசு்ொமியப் சபருைக்கள் கூட்டம் கூட்டைொகத் 
திரண்டு ேஙகளுக்கு தநரவிருக்கும் தபரொபத்துக்கு எதிரொக 
முற்தபொக்கு ஆற்றைல்களுடன இ்்ந்து தபொரொட்டஙக்ள 
ஒருஙகி்்த்ேனர. அப்தபொது எதிரக்கட்சித் ே்்ேரொக 
இருந்ே திரு.ஸடொலின அேரகள் ே்்்ையில்  நீண்ட  சநடிய 
தபரணிகள் நிகழ்த்ேப் சபற்றைன.  ப் ைொேஙகள் நீடித்ே அந்ேப் 
தபொரட்டஙகள், 2020-இல் சகொதரொனொப் சபருந்சேொற்றுப் 
பரேல் அறிவிக்கப்பட்டு ஊரடஙகு ந்டமு்றைக்கு ேந்ே 
பினதப, தேறு ேழியினறி ஓயந்ேன.  

தபொரொட்டஙகளின வி்ளேொகச �ட்டப் பொதுகொப்புடன 
ஒனறிய அரசு அறிமுகப்படுத்ே இருந்ே தேசியக் குடியுரி்ைப் 
பதிதேடு, தேசிய ைக்கள்சேொ்கப் பதிதேடுகள் உருேொக்கல் 
பணி ப் ைொநி்ஙகளில் நிறுத்தி்ேக்கப் பட்டேொகத் 
சேரிகிறைது. அணுக்கைொக எனசனனன தே்்கள் 
நடக்கினறைன எனபது பொதிப்புகள் சேளிப்பட்டொல்ேொன 
நொம் சேரிந்து சகொள்ள இயலும்.

இந்திய அரசிய்்ைப்பின 14ேது பிரிவினபடி இந்திய 
நி்ப்பரப்பில் ேொழும் எந்ேக் குடிைகவும் �ொதி, ைே, இன, 
சைொழி தேறுபொடினறி �ைைொனச �ட்டப்படியொனக் 
குடியுரி்ை உ்டயேரகள். 1955 குடியுரி்ைச �ட்டம் 
அப்படித்ேொன ச�ொல்கிறைது. ேற்தபொ்ேய இந்துத்துே ஒனறிய 
அரசு இந்ே நி்ப்பரப்பில் இசு்ொமியரகளின ேமிழரகளின 
எண்ணிக்்க்யக் சகொஞ்�ம் கு்றைத்து ஹிந்தி தபசும் 
இந்துக்களின விகிேொச�ொரத்்ேக் கூட்ட முடியுைொ என 
எண்ணுகிறைது. அந்ேக் குறுகிய தநொக்கத்துக்கு எடுத்துக் 
சகொண்ட ஆயுேம்ேொன இந்ேத் திருத்ேச �ட்டம்.

குடியுரி்ைத் திருத்ேச �ட்டம், “பொகிஸேொன, ேஙகதே�ம், 
ஆப்கொனிஸேொன ஆகிய நொடுகளிலிருந்து 2014 ஆம் ஆண்டு 
டி�ம்பர ைொேத்திற்கு முனனர இந்தியொவிற்குள் பு்ம்சபயரந்து 
குடிதயறிய இந்துக்கள், சீக்கியரகள், �ை்ரகள்,சபௌத்ேரகள், 
பொரசிகள் ைற்றும் கிறித்ேேரகள்” ஆகிதயொருக்குக் குடியுரி்ை 
ேழஙகுேேற்கு ேழிே்க ச�யகிறைது. இசு்ொமியர இதில் 
திட்டமிட்டுத் ேவிரக்கப்பட்டுள்ளனர. அது ைட்டுைொ? பு்ம் 
சபயரும் அண்்ட நொடுகளின பட்டியலில் இ்ங்க சேகு 
கேனைொக விடுபட்டிருக்கிறைது. ஒரு கல்லில் இரண்டு ைொஙகொய! 
ஒரு திருத்ேத்ேொல் இரண்டு எதிரிக்ளக் கு்றைக்கும் இரொஜ 
ேந்திர நடேடிக்்க அல்்ேொ? ஆயினும் எனன ச�யய? எந்ேத் 
ேந்திரமும் உண்்ைக்கும் நீதிக்கும் புறைம்பொக அ்ைே்ே 
�மூக நீதியின ் ைந்ேரகள் ஒருதபொதும் சபொறுத்துப் தபொகப் 
தபொேதில்்்.

அர�்ைப்புச �ட்டத்தின ைேச �ொரபின்ைக்கு எதிரொக 
இசு்ொமியரக்ள ஒதுக்கும் இந்ேச ச�ய்் பொ.ஜ.க ஆளொே 
எல்்ொ ைொநி்ஙகளும் எதிரத்ேன. ேடகிழக்கு ைொநி்ஙகள் 

தபொரக்தகொ்ம் பூண்டன. உக்கிரைொனப் தபொரொட்டஙக்ள 
ஒருஙகி்்த்ேன. இன அழிப்பு நடேடிக்்ககளொல், 
இ்ங்கயிலிருந்து  ேொயகம் தநொக்கித் ேப்பி ேரும் ஈழத் 
ேமிழரகளின உரி்ைகள் இழக்கும் ஆபத்்ே நொம் ைட்டுதை 
உ்ர முடியும். அவே்கயில் இன்றைய முேல்ேர ஸடொலின 
அேரகள் அ்ே அனதறை உ்ரந்திருந்ேொர.

இந்ேச �ட்டத்திற்கு எதிரொக முனனொள் அ.தி.மு.க  அரசு  
தீ ரைொனம்  நி்றைதேற்றை ொைல்  இசு்ொமிய்ரச 
�ைொேொனப்படுத்தும் முயற்சிக்ளயும், சபொயயொன 
உறுதிக்ளயுதை அளித்ேது. ஈழத் ேமிழரகள் பற்றி 
அேரகள் ேொய திறைக்கவும் இல்்். ஆனொல் எவவிே 
உறுதிசைொழியொகதேொ, தேரேல் ேொக்குறுதியொகதேொ கூடப் 
பதிேொகவில்்் எனறைொலும் ேன சநஞ்சில் ்ேத்ே ஒரு 
கடப்பொடொக இந்ேக் குடியுரி்ைத் திருத்ேச �ட்டத்்ேத் 
திரும்பப் சபறை ் ேக்க ஒரு சேொடக்கப் புள்ளியொக ஸடொலின 
அேரகள் இந்ே அரசு ேனித் தீரைொனத்்ே நி்றைதேற்றிக் 
கொட்டி உள்ளொர.

இ்ங்கத் ேமிழரகள் அந்ே நொட்டில் ேொழ முடியொைல் 
ேமிழகம் ேப்பி ேந்து முகொம்களிலும், சேளியிலும் ேொழந்து 
ேருகிறைொரகள். மீண்டும் இ்ங்கக்குத் திரும்ப விரும்பொைல், 
இஙகு குடியுரி்ைப் சபற்று ேொழ்ொம் என நி்னப்பேரகளின 
உரி்ை்ய இந்ேச �ட்டம் பறிப்ப்ேயும், இ்ங்கத் 
ேமிழரக்ளப் பற்றி கே்்ப்படவில்்் எனப்ேவிட 
அேரக்ள ேஞ்சிக்கும் ச�ய்்ச ச�யேேொக முேல்ேர 
அத்தீரைொனத்்ே எதிரக்க தேண்டியக் கொர்ஙக்ள 
விளக்கியுள்ளொர. 

ேர்ொற்றில் ேஙகள் முயற்சியினறித் ேொதன உருேொன 
இந்ே நல்ேொயப்்பயும், தீரைொனத்துக்கு முனனேொகதே 
சேளிநடப்பு ச�யது, இழந்துள்ளனர அ.தி.மு.க அடி்ைகள். 

இந்ேத் திருத்ேச �ட்டத்தின படி தேசியக் குடியுரி்ைப் 
பதிதேடும், தேசிய ைக்கள்சேொ்கப் பதிதேடும் உருேொனொல், 
இந்ே நி்ப்பரப்பில் ேொழ்ந்ே, ேொழும் �ொனறுக்ளத் 
ேர இய்ொே எண்்ற்றை எளிய ைக்கள், அரசின எந்ேத் 
திட்டஙகளிலும் பஙகு சபறைொே தகொடொனு தகொடி ைக்கள் 
ேஙகள் குடியுரி்ை்ய நிரூபிக்கப் தபொரொட தேண்டி 
ேரும். இந்ேச �ட்டம் ந்டசபறும் தைொடி அரசின குறுகிய 
தநொக்கஙக்ள நி்றைதேற்றைப் பயனபடுே்ே நொம் ேடுத்து 
நிறுத்திதய ஆகதேண்டும். அேற்கொன முேல் கல்்் எறிந்து, 
இந்திய ஒனறியத்தின முேன்ையொகப் தபொற்றைப்படும் 
முே்்ைச�ரொக ைட்டுைல் ,் முேன்ையொகப் பினபற்றைப்படும் 
முேல்ேரொகவும் திரு.ஸடொலின உயரந்துள்ளொர!

குடியுரி்ைத் திருத்தச் ெட்த்திற்கு  
எதிரநான தீர்ைநானம்

 சாரதா ததவி


