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தனியார் மயமாகும் ப�ாதுத்துறை...

குடியுரிறமச் சட்டம்- 
திரும்�ப் ப�றுக!

 காப்்�ாம் 
மதச்சார்பினறம

தலையங்கமபேராசிரியர் அ.இராமசாமி வழக்கறிஞர் வவரமுத்து 

பிரிககப்�டும் 
�லகறைககழகம்

சு்ப. வீர்பாண்டியன்

ரஜினிகாந்த் அவரகளே
எது வன்முறை? 
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முழுப் ப�ொய்யைக் கொட்டிலும், அ்ைகு்ை உண்மை 
ஆ�த்ொனது. அத் த�ொல, எது குறிததும் த�சொமைல் இருப்�்் 
விட, அ்ைகு்ையைொகவும். ப�ொத்ொம் ப�ொதுவொகவும் த�சுவது 
ஆ�த்ொனது. 

அ்்னத்ொன் நடிகர்  ைஜினிகொந்த இப்த�ொது பசயதிருக்கிைொர்.   

குடியுரி்மைச் சட்டத திருத்ம், இஸலொமியை மைக்களுக்கும், 
ஈழத ்மிழர்களுக்கும் இ்ழததிருக்கும் அநீதி்யை எதிர்தது 
நொதட  �ற்றி எரிந்து பகொணடிருக்கிைது. இ்்ன ஆ்ரிததுப் 
த�ொைொட்டததில் இைஙகவில்்ல என்ைொலும் குற்ைமில்்ல. 
த�சொமைலொவது இருந்திருக்க தவணடும். ஆனொல் ைஜினி 
அறிவு்ை பசொல்கிைொர். வன்மு்ை எ்ற்கும் தீர்வொகொ்ொம். 
இப்த�ொது நடக்கும் வன்மு்ை தவ்்ன ்ருகிை்ொம்! 

இப்�டித்ொன், தூததுக்குடியில் துப்�ொக்கிச் சூடு நடந்்த�ொதும் 
த�சினொர். வன்மு்ை கூடொது என்ைொர். 

எது வன்மு்ை என்�்் ைஜினி பசொல்வொைொ? 

ஊர்வலம் நடததியைது வன்மு்ை, அந்் மைக்களின் மீது 
துப்�ொக்கிச் சூடு நடதததியைது வன்மு்ை இல்்ல!அநீதியைொன 
ஒரு சட்டத்் எதிர்தது அைவழியில் மைொணவர்கள் த�ொைொட்டம் 
நடததியைது வன்மு்ை, ஆனொல் அவர்க்ை அடிததுத து்வதது 
அைசு நடததியை பவறியைொட்டம் வன்மு்ை இல்்ல! 

உ்ழப்பிற்குரியை ஊதியைம் ப�ைொ் ஒரு ப்ொழிலொளி ப்ருவில் 
இைஙகிப் த�ொைொடும் தவ்ையில், ஒரு கல்்ல எடுதது வீசுவது 
மைட்டுதமை வன்மு்ை இல்்ல. அவனுக்கு உரியை ஊதியைம் 
பகொடுக்கொ் பசயைலும்  வன்மு்ை்ொன். 

தநற்று கர்நொடகததில், வைலொற்றுப் த�ைொசிரியைர் ைொமைச்சந்திை 
குஹொ, நியைொயைம் தகட்டுத ப்ருவுக்கு வந்்ொர். ஆள் இல்்ல, 
ஆயு்ஙகள் இல்்ல. ஒதை ஒரு அட்்ட மைட்டுதமை அவர் ் கயில் 
இருந்்து. அவ்ை எப்�டிக் கொவல்து்ை இழுததுக் பகொணடு 
த�ொனது என்�்்க் கொபணொளியில் கணதடொம். அவர் என்ன 
வன்மு்ைப் த�ொைொட்டததிலொ ஈடு�ட்டொர்?

உண்மை்யைச் பசொன்னொல் இைணடு வி்ஙகளில் அைசு்ொன் 
வன்மு்ையில் இைஙகியுள்ைது. அைச்மைப்புச் சட்டததின் அடிப்�்ட 
உரி்மைகளுக்தக எதிைொன சட்டத திருத்த்்க் பகொணடு வந்்்ன் 
மூலமும், அ்்ன எதிர்ப்த�ொர் மீது கொவல்து்ை்யை ஏவி விடுவ்ன் 
மூலமும் வன்மு்ையில் ஈடு�ட்டுள்ைது. எதிர்க்கருததுகள் �ைவொமைல் 
இருக்க மைொநிலஙகள் சிலவற்றில் இ்ணயைத்ைத ப்ொடர்்�யும் 
துணடிததுள்ைது. இ்வ அ்னததும்்ொன் வன்மு்ை. இவற்்ை 
அைச �யைஙகைவொ்ம் என்தை கூை தவணடும். 

இ்்னக் கணடிக்கத துணிவில்லொமைல், மைக்க்ைப் 
�ொர்தது வன்மு்ை கூடொது என்று உ�த்சிக்கும் மைகொதமைொ  
அவர்கதை, நீஙகள் அைசியைலுக்கு வருவ்ற்கு முன்த� நீஙகள் 
யைொர், உஙகளு்டயை முகம் யைொரு்டயைது. நீஙகள் யைொருக்கொக 
அைசியைலுக்கு வருகின்றீர்கள் என்�்் பவளிப்�டுததியைது ஒரு 
வி்ததில் நல்லது்ொன்! நன்றி ைஜினி!!

இன்னும் கடந்தால் ஈரதாண்டு
எஙகள் 
பேரதாசிரியருக்கு நூறதாண்டு!
அவர் 
்தாஙகிப்பிடித் திரதாவிடக்்கதாடி
்தாழதாமல் ்தாஙகும் 
எம் ப்தாள்கள்!

- சுே.வீரோண்டியன்

பேராசிரியர்-98
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பிரிக்கப்படும்   
 ்பல்கலைக்கழ்கம்..?
நாட்டில் உள்ை �ல்க்லக்கழகஙகள் 

அ்னத்்யும் ்ைம் பிரிதது 'Institute of 
Eminence' என்று மைொற்றுவ்ற்கொன திட்டத்் 
மையயை அைசு பகொணடு வந்திருக்கிைது. அது 
�ொைொட்டுக்குரியை திட்டம்்ொன். ஆனொல் 
அதிதல சில குைறு�டிகள் இருக்கின்ைன. 
�ல்க்லக்கழகஙகளுக்கு என்று பசொல்லிவிட்டு 
ஒரு கட்டடம் கூட இல்லொ் 'ஜிதயைொ' (Jio) 
�ல்க்லக்கழகததிற்கு ஆணடுக்கு ஆயிைம் 
தகொடி பகொடுக்கத திட்டம் வகுததிருக்கிைொர்கள். 
ஆக ஆைம்�ததிதலதயை 'Institute of Eminence' 
என்�தில் சில கு்ை�ொடுகள் இருக்கின்ைன. 

்மிழநொட்டில் அைசு �ல்க்லக்கழகமைொன 
அணணொ �ல்க்லக்கழகத்் 'Institute of 
Eminence'  என்று மைொற்றுவ்ற்கு ் மையை அைசு 
முன்வந்திருக்கிைது. அது வைதவற்கத்க்கது 
்ொன். 

அ்் எப்�டிச் பசயயைலொம் என்று வ்ையைறுக்க 
்மிழக அைசு ஒரு குழு்வ அ்மைதது இருக்கிைது. 
அந்்க் குழுவில் யைொர் யைொர் இருக்கிைொர்கள் 
என்�து்ொன் தவடிக்்கயைொகவும், விசிததிைமைொகவும் 
இருக்கின்ைது. 

உயைர்கல்விதது்ை அ்மைச்சர் இருக்கிைொர். அது நியைொயைமைொனது. 
ஏற்றுக்பகொள்ைலொம்.  நிதிதது்ை, உயைர் கல்வித து்ை, சட்டத 
து்ைச் பசயைலொைர்கள் இருக்கிைொர்கள்.  �ள்ளிக்கல்வித 
து்ை அ்மைச்சரும் இருக்கின்ைொர். அவருக்கும் �ல்க்லக் 
கழகததிற்கும் என்ன சம்�ந்்ம்? அவர் இருக்கக் கூடொது. 
அது கூடப் �ைவொயில்்ல. மீன்வைதது்ை அ்மைச்சர் இடம் 
ப�ற்றிருக்கிைொர். ப்ரு ஓைததில் நின்று தலகியைம் விற்�வர்க்ைப் 
த�ொல 'சர்வதைொக நிவொைணி' என்று  எல்லொவற்றுக்கும் திரு 
பெயைக்குமைொர் அவர்க்ைப் த�ொடுகிைொர்கள். அது அவர்கள் 
�ொடு. ஆனொல் உயைர் கல்விக்கும் மீன்வைத து்ைக்கும் என்ன 
சம்�ந்்ம்? மைதுவிலக்குத து்ை்யைச் தசர்ந்் ஒரு அ்மைச்சர் 
குழுவில் இருக்கிைொர். இவருக்கும் �ல்க்லக்கழகததிற்கும் 
என்ன ப்ொடர்பு இருக்கிைது? ஆக எதுவுதமை சரியில்லொ் 
ஒரு குழுவொக இது இருக்கிைது. கல்வியைொைர்க்ைக் பகொணட 
குழுவொக அ்மைக்கப்�ட தவணடும். 

உ்ொைணததிற்குச் பசொல்ல தவணடும் என்ைொல் ஆறு மைொ்ததிற்கு 
முன்பு புதியை கல்விக் பகொள்்க்யை 
்மையை அைசு அறிவித்து. அது�ற்றி 
திமுக ்்லவர் மு க ஸடொலின் 
உடதன கருதது ப்ரிவிக்கவில்்ல. 

கல்வியைொைர்கள் பகொணட ஒரு 
குழு்வ அ்மைத்ொர். 10 த�ர் 
பகொணட அந்்க் குழுவில் நொன்கு 
த�ர்்ொன் அைசியைல்வொதிகள், ஆறு 
த�ர் கல்வியைொைர்கள். 

அந்்க் கல்வியைொைர்கள் கூட்டம் 
கூடி இைணடு மைொ்ஙகள் விவொ்ம் 
நடததி அ்ன் பிைகு அறிக்்க 
சமைர்ப்பித்து. அறிக்்க்யைப் �டிததுப் 
�ொர்த் பின்னர்்ொன் அவர் கருதது 
ப்ரிவித்ொர். 

அத்த�ொல ்மிழக அைசும் 
கல்வியைொைர்கள் பகொணட குழு்வ 
நியைமிக்க தவணடும். அந்்க் குழுவின் 
�ரிந்து்ை்யை ஏற்றுச் பசயைல்�ட 

தவணடும்.

இைணடொவது, அணணொ �ல்க்லக்கழகத்் 
இைணடொகப் பிரிக்க முயைல்கிைொர்கள். கிணடி 
ப�ொறியியைல் கல்லூரி்யைத  ் னிதயை ஒரு ஆயவுப் 
�ல்க்லக்கழகமைொகவும் மைற்ை 600 ப�ொறியியைல் 
கல்லூரிக்ையும் இ்ணதது இ்ணவிப்புப் 
�ல்க்லக்கழகம் ஒன்றும் பகொணடுவருகிைொர்கள். 

2009-இல் க்லஞர் மு்ல்மைச்சைொக 
இருக்கும்த�ொது ப்ொ்லதநொக்குப் �ொர்்வதயைொடு 
அணணொ �ல்க்லக்கழகம் 600 கல்லூரிகதைொடு 
பசயைல்�டுவ்ொல் பசன்்னயில் உள்ை கிணடி 
ப�ொறியியைல் கல்லூரியில் ஆைொயச்சிப் �டிப்பும் 
பகட்டுப் த�ொகிைது, மைொணவர்களுக்கும் சிைமைமைொக 
இருக்கிைது என்று ஐந்து �ல்க்லக்கழகஙக்ை 
உருவொக்கினொர். 

பசன்்ன, மைது்ை, திருச்சி, திருபநல்தவலி,  
தகொ்வ என ஐந்து இ்ணப்பு �ல்க்லக் 
கழகஙகைொகவும் கிணடி ப�ொறியியைல் கல்லூரி 
்னியைொக ஆயவுப் �ல்க்லக்கழகமைொகவும் 
பகொணடுவந்்ொர்.  அவர் கல்வியைொைர்க்ைக் 
தகட்டுத்ொன் இ்்னச் பசய்ொர். 

க்லஞர் அவர்கள் எவவைவு ப்ொ்லதநொக்குப் �ொர்்வயுடன் 
பசய்ொர் என்�்் மைைந்துவிட்டு  2011-ல் ஆட்சிக்கு வந்்துதமை 
கல்வியைொைர்க்ைக் கலந்்ொதலொசிக்கொமைல் அன்்ையை மு்ல்மைச்சர் 
பெயைலலி்ொ இந்் ஐந்து �ல்க்லக்கழகஙக்ையும் ஒழிததுவிட்டு 
ஒன்ைொக இ்ணதது விட்டொர். இப்த�ொது இைணடொகப் 
பிரிக்கிைொர்கள். க்லஞர் பசய் ஏற்�ொட்்டப் த�ொல ஐந்து 
�ல்க்லக்கழகஙகைொகக் பகொணடு வைதவணடும் என்று 
அவர்க்ைக் தகட்டுக்பகொள்கிதைன்.

 மூன்ைொவ்ொக இட ஒதுக்கீட்டுப் பிைச்ச்ன. 

இட ஒதுக்கீடு நீடிப்�து ப்ொடர்�ொக ்மிழக அைசு மைததியை 
அைசுக்குக் கடி்ம் எழுதி இருக்கிைது அவர்கள் இட ஒதுக்கீடு 
நீடிக்கும் என்று ப�ொத்ொம் ப�ொதுவொகச் பசொல்லி இருக்கிைொர்கள். 
இட ஒதுக்கீடு நீடிக்கும். அதில் யைொரும் ் க ் வக்க முடியைொது. 
ஆனொல் 69 ச்விகி் இட ஒதுக்கீடு இருக்குமைொ? அது்ொன் 
தகள்வி. அ்ற்கு உறுதியைொன �தில்அஙகிருந்து வைவில்்ல. 
அவர்களும் ் ைவில்்ல. இவர்களும் தகொைவில்்ல. ஆ்ட்யை 

விற்றுவிட்டு அன்ன்ொனம் பசயயை 
முடியைொது. ஆணடுக்கு 200 தகொடி 
ரூ�ொய ் ருகிைொர்கள் என்�்ற்கொக இட 
ஒதுக்கீட்்ட விட்டுவிட முடியைொது. 

எனதவ ் மிழக அைசு கல்வியைொைர்க்ைக் 
பகொணடு இதில் முடிவு எடுக்க 
தவணடும். 

அணணொ �ல்க்லக்கழகம் ஒரு 
்ன்னொட்சி ப�ற்ை நிறுவனமைொக 
இருக்க தவணடும். ் மையை அைசின் 
்்லயீதடொ, UGC இன் ் ்லயீதடொ 
இருக்கக்கூடொது.

அணணொ �ல்க்லக்கழகம் ் மிழக  
அைசின் நிதியிலிருந்து்ொன் உருவொக்கப் 
�ட்டது. எனதவ அதில் ் மையை அைசு 
அதிகொைம் பசலுத்க் கூடொது. நிதி 
பகொடுப்�த்ொடு அவர்கள் நிறுததிக் 
பகொள்ை தவணடும்.  

பேராசிரியர் அ.இராமசாமி, முன்்ாள் துவைபவந்தர், அழ்கபோ ேல்கவைக்கழ்கம்

பேராசிரியர் அ.இராமசாமி
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முன்ாள் பிரதமர் வாஜ்ாய் நின்வு கருததரங்கில் 
ப்சிய முன்ாள் குடியரசுத தனைவர் பிரணாப் 
முகர்ஜி, ‘‘பதர்தலில் ப்ரும்ானனம இடங்களில் 
பவற்றி ப்றுவது என்து ஒட்டுபமாதத மககளின 
ப்ரும்ானனமனயப் ப்ற்்றதாக ஆகாது. மா்றாக ஒரு 
நினையா் அரனை அனமகக மககள் அளிததிருககும 
ஓர் உரினம மட்டுபம அது’’ எனறு  ப்சியிருககி்றார்.

இது ் ாஜக குறிதது மன்றமுகமாக அவர் பைான் 
கருததாக இருககி்றது. 

பதசியக குடியுரினமத திருததச் ைட்டதனதப் 
ப்ரும்ானனம ் ைம இருப்்த்ால், நாடாளுமன்றததில் 
நின்றபவற்றியது ்ாஜக அரசு.

அதன வினைவு இனறு இந்தியாபவ  பகாந்தளிததுக 
பகாண்டிருககி்றது. மாணவர்கள், வணிகர்கள், மககள் 
எனறு அன்தது மட்டததி்ரும குடியுரினமச் ைட்டததிற்கு 
எதிராகக கிைமபிவிட்ட்ர்.

ஜாமியா-மிலியா இஸைாமியப் ் ல்கனைககழகததில் 
காவைர்கள் எவ்வித அனுமதியும இனறி நுனழந்து 
அனமதியாகப் ப்ாராட்டம நடததிய மாணவர்கள் 
மீது தடியடி வனமுன்றத தாககுதல்கள் நிகழ்ததியதால், 
அதன தாககம இந்தியா முழுவதும ்ரவிவிட்டது.

்ல்பவறு மாநிைங்களில் 144 தனட உததரவு 
பி்றப்பிககப்்ட்டுள்ைது. இனணயததைச் பைனவகள் 
முடககப்்ட்டுள்ை். உைகததிபைபய அரசியல் 
காரணங்களுககாக இனணயததைச் பைனவகள் 
முடககப்்டுவதில் முதனனமயாய் இருககும நாடு 
இந்தியா எனறு ஒரு புள்ளி விவரம கூறுகி்றது.

அன்றாடப் ப்ாககுவரததிற்குப் ப்ரும ்ய்ாக 
இருககும பமட்பரா ரயில்கள் சிை மாநிைங்களில் 
நிறுததப்்ட்டுள்ை்.

கர்நாடகததின வரைாற்றுப் ப்ராசிரியர்கள் 
இராமச்ைந்திர குஹா, பயாபகந்திர யாதவ் இவர்கள் 
கர்நாட அரைால் னகது பைய்யப்்ட்டுள்ைார்கள்.

இதன் அததுமீறிய பையல் எனறு கண்டிததுள்ைார் 
திமுக தனைவர் தை்தி ஸடாலின அவர்கள்.

 காஷ்மீரில் வீட்டுககாவலில் னவககப்்ட்டுள்ை 
பமஹ்பூ்ா முுஃப்தி பவளியிட்டுள்ை அறிகனகயில், 
‘‘ஜமமு-காஷ்மீரில் வசிககும உள்ளூர் மககள் அடககு 
முன்றகனை அனு்விதது வருகி்றார்கள். இந்த நினைனயக  
காண்்தற்கு நாட்டு மககள் யாரும காஷ்மீர் ் ள்ைததாககுககு 
வரபவண்டியதில்னை. ஏப்ன்றால் காஷ்மீரின 
நினைனய நாட்டின ஒவ்பவாரு ் குதிககும ் ாஜக அரசு 
பகாண்டுப்ாய் விட்டது’’ எனறு பைால்லியிருககி்றார்.

இனதவிடத பதளிவாக பவறுயாரும  இனன்றய 
நாட்டின நினைனய, இனன்றய மததிய ஆட்சியின அதது 
மீ்றனைச் பைால்லிவிடமுடியாது. இந்த நினை பதாடர்ந்து 
நீடிப்்து நாட்டின நைததிற்கு உகந்தது அனறு. 

மககளுககாகததான ைட்டபம ஒழிய, ைட்டததிற்காக 
மககள் இல்னை. 

மததிய ்ாஜக அரசு உட்டியாக குடியுரினமத 
திருததச் ைட்டதனதத திரும்ப் ப்றுவபத இதற்கு  
ஒபர தீர்வு.

குடியுரிவமச் சட்டம் - திரும்ேப பேறு்க!

ப்காவவ, சூலூரில திராவி்ட இயக்கத் ்தமிழர் பேரவவ  ஆபைாசவ்க 
கூட்டம் சிற்பி பசலவராசு ்தவைவமயில நவ்டபேற்்றது. சூலூர் ப்தவராஜ் 
முன்னிவை வகித்்தார். சூலூர் ந்கர திராவி்ட இயக்க ்தமிழர் பேரவவ 
்தவைவரா்க ப்தாழர் சம்ேத், பசயைாளரா்க ப்தாழர் ்கவு்தமன் ஆகிபயார் 
ப்தர்வு பசயயபேட்ட்ர்.

பசன்வ்யில கு்றளும் கீவ்தயும்

பேரியார் தி்டலில ‘பநஞ்சுககு நீதி’

சூலூரில ்கைநதுவரயா்டல 

14-12-2019 அன்று பசன்வ் அன்ே்கத்தில திராவி்ட இயக்கத் ்தமிழர் 
பேரவவ- ்கருஞ்சடவ்டப ேதிபே்கம் ஏற்ோடு பசய்த ‘கு்றளும் கீவ்தயும்’ 
என்்ற நி்கழ்ச்சி சி்றபோ்க நவ்டபேற்்றது.  பேராசிரியர் சுே.வீரோண்டியன் 
கு்றவளயும், வழக்கறிஞர் அருள்பமாழி கீவ்தவயயும் விளககி நி்கழ்த்திய 
்கைநதுவரயா்டல இநநி்கழ்வு. நி்கழ்ச்சி ப்தா்டங்குவ்தற்கு முன்்ர்  
எழில.இளங்ப்காவன் எழுதிய ‘அருந்ததிய இயக்க வரைாறு’, பவற்றிச்பசலவன் 
எழுதிய ‘்கருஞ்சடவ்டயின் வரைாறு’, உமாவின் ப்தாகுபபு நூைா்  ‘திராவி்ட 
இயக்கமும் சமூ்க நீதியும்-2’ ஆகிய 3 நூல்கள் பவளியி்டபேட்ட்.   

பசன்வ் பேரியார் தி்டலில, பேரியார் நூை்க வாச்கர் வட்டம் ஏற்ோடடில 
19-12-2019 அன்று ்கவைஞர் எழுதிய ‘பநஞ்சுககு நீதி’ நூல குறித்்த  
15-ஆவது உவரவயப பேராசிரியர் சுே.வீரோண்டியன் அவர்்கள் நி்கழ்த்தித் 
ப்தா்டவர நிவ்றவு பசய்தார் .   
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 மதச்சார்பின்ம கசாப்பசாம்
குடியுரி்மைத திருத்ச் சட்ட 

மைதசொ்ொ நொடொளுமைன்ைததின் இரு 
அ்வகளிலும் அறிமுகப்�டுத்ப்�ட்ட 
த�ொது, மைக்கை்வயில் ஆ்ைவொக 
311 உறுப்பினர்களும், எதிைொக 80 
உறுப்பினர்களும் வொக்களித்னர். 
மைொநிலஙகை்வயில் 125 உறுப்பினர்கள் 
ஆ்ைவொகவும், 105 உறுப்பினர்கள் 
எதிைொகவும் வொக்களித்னர். ் ற்த�ொது 
குடியைைசுத ் ்லவரின் ஒப்பு்்லயும் 
ப�ற்று இம்மைதசொ்ொ சட்டமைொகி 
உள்ைது. 

இந்்ச் சட்டததில் �ொகிஸ்ொன், 
ஆப்கொனிஸ்ொன், வஙகத்சம் நொடுகளில் இருந்து (இலங்க 
இந்்ப் �ட்டியைலில் இல்்ல) ஆவணஙகள் இன்றி அகதிகைொக 
வரும் இந்துக்கள், கிறிஸ்வர்கள், சீக்கியைர்கள், �ொர்சிகள், 
பெயின் மைற்றும் ப�ைத் மை்ததினர் ஆகிதயைொருக்கு இந்தியைக் 
குடியுரி்மை வழஙகப்�டும். ஆனொல், முஸலிம்களுக்கு இந்்ச் 
சட்டததில் இடம் அளிக்கப்�டவில்்ல. கடந்் 2014-ம் 
ஆணடு டிசம்�ர் 31-ம் த்திக்கு முன்�ொக வந்துள்ைவர்கள் 
குடியுரி்மை ப�ைத ்குதியைொனவர்கைொகக் கரு்ப்�டுவர்.

குடியுரி்மைத திருத்ச் சட்டததின்�டி உரியை ஆவணஙகள் 
எதுவுமில்்ல என்ைொலும், கு்ைந்்து 5 ஆணடுகள் இந்தியைொவில் 
வொழந்்ொதல அவர்களுக்கு இந்தியைக் குடியுரி்மை வழஙகலொம் 
என்ை வொயப்பு வழஙகப்�ட்டுள்ைது

இந்்ச் சட்டம் மை்ரீதியைொன �ொகு�ொடு �ொர்ப்�்ொல், நமைது 
அைசியைல் சட்டததுக்கு எதிைொனது என்�்்யும்,  இந்தியை 
முஸலிம்களுக்கு எதிைொக இந்்ச் சட்டத்்ப் �யைன்�டுத்  
வொயப்பு இருப்�்்யும் மைறுப்�்ற்கு இல்்ல. அண்ட 
நொடுகளில் இருந்து அகதிகைொக வரும் மை்ரீதியைொன ஆதிக்கத்ொல் 
�ொதிக்கப்�ட்ட சிறு�ொன்்மையினரின் நலன் கொக்கத்ொன் இந்் 
சட்டத  திருத்ம் என்ைொல் �ொகிஸ்ொனில் இருந்து வரும்  
அகமைதியைொ மைற்றும் ஷியைொ முஸலிம்கள், மியைொன்மைரில் இருந்து 
வரும் தைொஹிஙகியைொக்கள், இலங்கயில் ப�ரும் �ொதிப்்�ச் 
சந்திதது ் மிழகததிற்கு அகதிகைொக வந்துள்ை ஈழத்மிழர்கள் 
த�ொன்தைொருக்குக் குடியுரி்மை வழஙக இந்்ச் சட்டததில் 

வழக்கறிஞர் லவரமுத்து 
ஏன் வழிவ்க பசயயைப்�டவில்்ல 
எனப் �ல்தவறு அைசியைல் கட்சிகள் 
தகள்வி எழுப்பியுள்ைன. 

தமைற்கு வஙகொைம், தகைைொ, 
மைததியைப் பிைத்சம், �ஞசொப் மைற்றும் 
சததீஸகர் ஆகியை மைொநிலஙகள் இந்்ச் 
சட்டத்் அமைல்�டுத் மைொட்தடொம் 
என்று அறிவிததுள்ைன. படல்லி, 
வடகிழக்கு மைொநிலஙகள், தகைைொ, 
்மிழநொடு என நொபடஙகும் இ்ற்கு 
எதிைொன த�ொைொட்டஙகள் ந்டப�ற்று 
வருகின்ைன. தமிழகத்தில் தி.மு.க இளைஞர் 
அணி சார்பில் சட்டத்ளதக் கிழித்து 

எறிந்தும், தி.மு.க சார்பில் கண்டன ஆர்்போட்டமும் நள்டபேற்றது்டன் 
தி.மு.க தளைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தளைளையில் அளனத்துக் கடசிக் 
கூட்டமும் ந்டத்த்பேட்டது. அதன் முடிவில் வரும் 23.12.2019 அன்று 
பசன்ளனயில் "குடியுரிளைத் திருத்தச் சட்ட எதிர்்பபு பேரணி" ந்டத்த 
முடிவு பசயய்பேடடுளைது.

எரிகிை தீயில் எணபணய ஊற்றும் வ்கயில் இச்சட்டத்்த 
ப்ொடர்ந்து, அசொமில் பசயைல்�டுத்ப்�ட்ட "த்சியை 
குடிமைக்கள் �திதவடு" ந்டமு்ை்யை நொடு முழுவதும் 
விரிவு�டுத் நடுவணைசு திட்டமிட்டுள்ை்ொகத ் கவல்கள் 
பவளிவருகின்ைன. த்சியைக் குடிமைக்கள் �திதவட்டு ந்டமு்ை 
நொடு முழுவதும் அமைல்�டுத்ப்�டும் த�ொது என்ன நடக்கும் 
என்று சிந்தித்ொல் மிகப் ப�ரும் ஆ�தது்ொன் ஏற்�டும். 
அந்நியை நொடுகளில் இருந்து வந்் இஸலொமியைர்கள் அல்லொ் 
அ்னவரும் சொன்ைொ்ொைஙகள் இல்்லபயைன்ைொலும், 
இந்தியைைொக ஏற்றுக்பகொள்ைப்�டுவொர்கள். இஸலொமியைர்கள் 
முற்றிலுமைொகப் புைக்கணிக்கப்�டுவொர்கள். 

நொட்்டச் சூழந்துள்ை இந்் த�ைொ�ததில் இருந்து விடு�ட 
கட்சி, பமைொழி, மை்ம், சொதி த�ொன்ை தவறு�ொடுக்ை துைந்து 
ஓைணியில் திைணடு இந்்க் பகொடும் சட்டஙக்ை எதிர்ததுப் 
த�ொைொட தவணடும். இல்்லதயைல் நமைது அைசியைல்மைப்பின் 
அடிநொ்மைொன மை்ச்சொர்பின்்மை சி்்ந்து விடும். 

எழுதவொம் ! திைள்தவொம் ! மை்ச்சொர்பின்்மை கொப்த�ொம் !!

எழு்�சாம் !  திரள்�சாம் !
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இறையத்தள விற�றை  (online sales)

்கருஞ்சடவ்டப ேதிபே்க பவளியீடு்களும், ப்தாழர் சுேவீ, பேராசிரியர் அருைன் ஆகிபயார் எழுதியுள்ள பி்ற நூல்களும் 
இபபோது இவையத்்தள விற்ேவ்யில உள்ள். இநதியாவின் எந்தப  ேகுதியிலிருநதும் நூல்கவள இவைய 

வழியில  அவ்வரும் பேற்றுகப்காள்ளைாம். வங்கி அடவ்ட்கள் மூைபமா, அலைது வீடடிற்குப புத்்த்கம் வரும்போது 
ேைம் பசலுத்திபயா நூல்கவளப  பேற்றுக ப்காள்ளைாம்.

இவையத்்தள மு்கவரி : karunchattaibooks.com


