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தனியார் மயமாகும் ப�ாதுத்துறை...

விவாத (அ)நாகரிகம் ! முதல் அறமச்சரறவ

தலையங்கமதம்பி பிரபு வெற்றிசவசெலென்

உள்ாட்சித் ததர்தல் 
ஜனநாயக வன்முறை

குடியு ரிமை  
மக்களுக்ககா? மதத்திற்ககா?

எழில்.இளங்்கோவன்
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எழில்.இளங்்கோவன்
பவுத்த ம்தவா்தம் இலங்கை அரசுக்குச் 

ச�ாந்தம். இநது ம்தவா்தம் மமாடி அரசுக்குச் 
ச�ாந்தம். இ்்த உறுதி ச�யவது ம�ால 
அ்மநதிருக்கிறது ̀இநதியக் குடியுரி்மச் 
(திருத்த) �ட்டம்  2019'.

குஜராத கைலவரம், மகைாதரா இரயில் 
எரிப்பு இ்வகைளால் ச�ரும் �ாதிப்புகைளுக்கு 
உளளானவரகைள முஸ்லிம்கைள. அமயாததியில் 
�ா�ர மசூதி இடிக்கைப்�ட்டதிலும், அது 
இராமன் பிறந்த இ்டம் என்று ச�ால்வதிலும் 
இஸ்லாமிய எதிரப்பு இருக்கிறது.

இநதியாவில் இஸ்லாமியரகைளுக்கு எதிரான சகைாள்கை 
நி்லப்�ாட்்டக் சகைாண்டிருக்கும் அ்மப்பு ஆர.எஸ்.எஸ்.     
1915 ஆம் ஆண்டு அமிர்த�ரசில் ம்தன்மமாகைன் மாளவியா, 
லாலா லஜ�திராய ஆகிமயார ்த்ல்மயில் உருவான அ்மப்பு 
‘அகில �ாரதிய இநது மகைா ��ா'. 1920 ஆம் ஆண்டு இ்தன் 
்த்லவராகை வந்த வினாயக் ்தாமமா்தர �ாவரக்கைார என்�வரால் 
சகைாள்கையாகை வடிவ்மக்கைப்�ட்டது்தான் ‘இநது ம்தசியம்'. 
இ்தற்குள இருப்�து இநதுராஷ்டிரம், �ாரப்�னியம்.  இந்த 
��ாவில் இருநது உருவானது ஆர.எஸ்.எஸ் என்ற   ‘ராஷ்டரிய  
சுயம் ம�வக் �ஙக்' . 1925 ச�ப்்டம்�ர 27 ஆம் நாள  இவவ்மப்்� 
உருவாக்கியவர மகை�வ �ாலிராம் செடமகைவர. 

 1940 மு்தல் 1973 வ்ர இ்தற்குத ்த்லவராகை இருந்த 
மகைாம்தவ �்தாசிவ மகைால்வால்கைர, இநது மகைா��ாவின் 
அம்த இநது ம்தசியத்்த ஆர.எஸ்.எஸ்-இன் அடிப்�்்டக் 
சகைாள்கையாக்கினார. ஆர.எஸ்.எஸ்-இன் இன்்றய அரசியல் 
பிரிவான �ாரதிய ஜன்தா கைடசி்ய முன்னிறுததி, மமாடி 
என்ற நிழல் பிர்தம்ர ்வதது இன்று இநதியா்வ ஆடசி 
ச�யகிறது ஆர.எஸ்.எஸ்.

இநநி்லயில் ஒமர சமாழி, ஒமர கைலாச்�ாரம், ஒமர நாடு, 
அது இநது ராஜயம், இநது ம்தசியம் என்ற மகைாட�ாட்்டத 
ம்தாலுரிததுக் கைாடடுவ்தாகை அமித ஷா மூலம் வநதிருக்கிறது 
‘இநதியக் குடியுரி்மச் (திருத்த) �ட்டம் 2019.   இச்�ட்டததின்�டி 
�ாகிஸ்்தான், �ஙகைளாம்தஷ், ஆப்கைானிஸ்்தான் ஆகிய 
முஸ்லிம் நாடுகைளில் இருநது அகைதிகைளாகை வரும் இநதுக்கைள, 
கிறித்தவரகைள, சீக்கியரகைள, �ாரசிகைள, �வுத்தரகைள, �மணரகைள 
உளளிடம்டாரகைளுக்கு இநதியக் குடியுரி்ம வழஙகைப்�டும். 
ஆனால்  முஸ்லிம்கைளுக்குக் குடியுரி்ம மறுக்கைப்�டுகிறது, 
வழஙகைப்�்ட மாட்டாது.

ம்தச்�ார�ற்ற �மததுவம் இப்�டித ்தகைரக்கைப்�டுவ்தால்,  
எதிரக்கைடசிகைள நா்டாளுமன்றததின் இரு அ்வகைளிலும் இச்�ட்ட  
முன்வடி்வ எதிரத்தன. 1955 ஜூ்ல 19ஆம் நாள இயற்றப்�ட்ட 
இநதியக் குடியுரி்மச் �ட்டததின்�டி, இநதியாவில் 11 ஆண்டுகைள 

்தஙகி இருந்தால் அவரகைளுக்குக் குடியுரி்ம 
கி்்டக்கும். இந்தச் �ட்டம் திருத்தப்�ட்ட 
ம�ாது 11 ஆண்டுகைள 6 ஆண்டுகைளாகைக் 
கு்றக்கைப்�ட்டன. கைவனிக்கை மவண்டிய 
ச�யதி, இஙமகை ம்தம் நு்ழக்கைப்�்டவில்்ல.

1971 இல் ந்்டச�ற்ற இநதியா - 
�ாகிஸ்்தான் ம�ார, �ஙகைளாம்தஷ் விடு்த்லப் 
ம�ாராட்டஙகைளினால், அந்த நாடுகைளில் 
இருநது �ல இலட�ம் ம�ரகைள அகைதிகைளாகை 
இநதிய வ்டகிழக்கு மாநிலஙகைளான 
அஸ்்ாம், திரிபுரா, மமகைாலயா, மமற்கு 
வஙகைததில் குடிமயறினாரகைள.

1971 மாரச் 24ஆம் ம்ததி நளளிரவுக்கு முன்னால்  
இநதியாவில் வசிதது வந்த அகைதிகைள ‘ம்தசியக் குடிமக்கைள 
�திமவடடில்' ம�ரக்கைப்�டடு, அவரகைளுக்கு வாக்குரி்ம 
உளளிட்ட பிற உரி்மகைளும் சகைாடுக்கைப்�ட்டன. இஙகும் 
ம்தம் நு்ழக்கைப்�்டவில்்ல. ஆனால், நா்டாளுமன்ற இரு 
அ்வகைளிலும் ் வக்கைப்�ட்ட, 2019 குடியுரி்மச் �ட்டததில் 
முஸ்லிம்கைளுக்கு எதிராகை, மநரடியாகை ம்தம் �ாயச்�ப்�டடு 
விட்டது. இநதியாவின் ம்தச்�ார�ற்ற, �மததுவம், �ன்முகைத 
்தன்்ம ஆகிய மகைாட�ாடுகைளுக்கு எதிராகை இந்தக் குடியுரி்மச் 
�ட்டம் இடியாகை இறஙகி விட்டது.

இது ஒருபுறம் இருக்கை, �வுத்த சிஙகைளப் ம�ரினவா்தத்தால் 
அகைதிகைள ஆக்கைப்�டடு ்தமிழகைம் (இநதியா) வநதுளள ஈழத 
்தமிழ் அகைதிகைள குறிதது இந்தக் குடியுரி்மச் �ட்ட முன்வடிவு 
எதுவும் ச�ால்லவில்்ல.

்தமிழ்நாடடில் 24 மாவட்டஙகைளில், 107 அகைதி முகைாம்கைளில் 30 
ஆண்டுகைளாகை ் வக்கைப்�டடுளள 59,714 ஈழத ்தமிழரகைளில் 98 
விழுக்கைாடு இநதுக்கைள. இவரகைளின் நி்ல என்ன? இவரகைளுக்குக் 
குடியுரி்ம உண்்டா? இல்்லயா?

அஸ்்ாம், திரிபுரா, மமகைாலயா, மமற்கு வஙகைம் ஆகிய 
வ்டகிழக்கு மாநிலஙகைளில் இச்�ட்டததிற்கு எதிராகை  
மக்கைள ம�ாராடுகிறாரகைள. அஙமகை �மூகை ஊ்டகைஙகைள 
துண்டிக்கைப்�ட்ட்தாகைச் ச�யதிகைள ச�ால்கின்றன. �ல்மவறு 
மாநிலஙகைளில் எதிரப்பும்தான்றத ச்தா்டஙகி விட்டது என்றும் 
ச�யதிகைள வருகின்றன.

இந்தக் குடியுரி்மச் �ட்டம் நா்டாளுமன்ற இரு அ்வகைளிலும் 
நி்றமவறி விட்டது.  

இததிருத்தச் �ட்டம் இன்று முஸ்லிம்கைளுக்கு எதிராகை 
இருக்கிறது. நா்ள ்தலிததுகைள உளளிட்ட சிறு�ான்்ம மக்கைளின்  
நி்லயும் இப்�டித்தான் ஆகும்.

குடியு ரிமை  
மக்களுக்ககா? மதத்திற்ககா?
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உள்ளாட்சித் தேரேல் த�ளார்வையில் 
ஜனநாயக வன்முறை

தமிழகை அரசியல் வரலாற்றிமலமய உளளாடசித ம்தர்தலில் 
இத்த்ன குழப்�ஙகைள, ்தவறுகைள, முன்சனப்ம�ாதும் ந்டந்ததில்்ல. 
இ்தற்சகைல்லாம் ்தகுதியற்றுத்தான் 1996க்கு முன்பு உளளாடசித 
ம்தர்தமல ந்்டச�றவில்்ல ம�ாலும்! 

�ற்றுப் பின்மனாக்கிப் �ாரப்ம�ாம். 

ஊராடசி மன்ற அலுவலகைம் அது. நாற்கைாலியின் நுனியில் 
அமரநதிருந்தார அவர. யாராவது வநது எழச் ச�ால்லலாம், 
”சவளிமய ம�ா” என்று அ்தட்டலாம் என்ற �யததில் அமரநதிருந்தார 
ம�ாலும். அப்�டித்தான் அவர உ்டல்சமாழி இருந்தது. இத்த்னக்கும் 
அவர்தான் ஊராடசித ்த்லவர. அஙகுளளவரகைளுக்குச் 
�ரி�மமாகை இவ்ரப் ம�ான்றவரகைள அமரவாரகைள என்ற ஒமர 
கைாரணததிற்கைாகை சநடுஙகைாலமாகைத ம்தர்தல் ந்டக்கை வி்டாமல், 
ந்டந்தால் ்தஙகைளுக்குள மவண்்டப்�ட்ட 
ஒருவ்ர நிறுததி, பின்னர �்தவி 
விலகைச் ச�யய ் வக்கும் �ாதிய 
வாதிகைள ச�ரும்�ான்்மயாகை 
உளள ஊர அது. 

அந்த ஊர மது்ர மாவட்டததில் 
உளள �ாப்�ா�டடி. இம்த ம�ால் 
�ாதிக் கைடடுமானம் உளள 
கீரிப்�டடி, நாட்டாரமஙகைலம், 
சகைாட்டாஙகைச்சிமயந்தல் ம�ான்ற 
ஊரப் ச�யரகைளும் அவவப்ம�ாது 
ச�யதித்தாளகைளில் வரும், 
அப்ச�ாச்தல்லாம். 

பின்னர ம்தர்தல் ந்்டச�ற்று 
ஊராடசி மன்றத ்த்லவரகைள 
அந்தந்த ஊரகைளுக்குத ம்தரந 
ச்தடுக்கைப்�ட்டனர. அதில் ஒருவர்தான் நான் மமமல குறிப் 
பிடடுளளவரும், ்தனது �்தவிமயற்பின்ம�ாது நாற்கைாலியின் 
ஓரததில் அமரநதிருந்தவருமான ச�ரிய கைருப்�ன். 

பின்னர நிகைழ்ந்த கை்்தகைள நி்றய உண்ச்டனினும் 2006-ஆம் 
ஆண்டு ஆடசிக்கு வந்த கை்லஞர ்த்ல்மயிலான திமுகை அரசு்தான் 
அஙகு ம்தர்தல் ந்டநம்த ஆகை மவண்டும்,  ஜனநாயகைம் எனும் 
மாளி்கையின் வா�லுக்கைாவது ்தாழ்த்தப்�ட்ட, ஒடுக்கைப்�ட்ட 
மக்கைளும் வரமவண்டும் என ஒற்்றக்கைாலில் நின்று அ்்த 
ந்டததி முடித்தது. மது்ர மாவட்ட ஆடசியர ்த.உ்தயச்�நதிரன் 
அவரகைளி்டம் ச�ாறுப்பு ஒப்�்்டக்கைப்�டடு, �ாதுரயமாகைவும்,  
வி்ரவாகைவும் ச�யல்�டடு அப்ம�ாது ம்தர்தல் ந்்டச�ற்றது. 
அ்தன்வி்ளவாகை, ்தனி ஊராடசிகைளான �ாப்�ா�டடியில் ச�ரிய 
கைருப்�ன், கீரிப்�டடியில் �ாலுச்�ாமி, நாட்டாரமஙகைல்ததில் 
கைமண�ன், சகைாட்டாஙகைச்சிமயந்தலில் கைருப்�ன் ஆகிமயார 
சவற்றிச�ற்றுத ்த்லவரகைளாகைத ம்தரநச்தடுக்கைப்�டட்டனர. 

இ்தற்சகைல்லாம் முன்முயற்சியாகைக் கை்லஞர அரசு அஙகிருந்த 
மற்ற �மு்தாய மக்கை்ள அ்ழததுப் ம�சி, �மததுவத்்த ஏற்�டுததி, 
‘‘�மததுவப் ச�ருவிழா”சவல்லாம் ந்டததி, ம�ாடடியிட்டவரகைளுக்கு 
ஊக்கைமளிதது, �ாதுகைாப்�ளிதது, ம்தர்தல் சுமுகைமாகை ந்டந்தால் 
ஊர மமம்�ாடடுக்கைாகை அதிகை நிதி ஒதுக்கைப்�டும் என்சறல்லாம் 
அறிவிதது, பின்னர ந்டந்த ம்தர்தல் அது.

ச�ரியா்ர வழிகைாடடியாகைக் சகைாண்டு, �மூகை நீதி்யப் ம�ணிக் 
கைாக்கும் ஓர அரசு எப்�டி இயஙகைமவண்டும் என்�்தற்கைான 
இலக்கைணத்்த நிரூபித்த வரலாற்றுத ்தருணம் அது.

ஒரு ்தனிந�மரா, அரசு இயநதிரததுக்குச் �ம்�ந்தமில்லா்த ஒரு 
கூட்டமமா, விழிப்புணரவில்லா்த ஒரு கும்�மலா, �ாதிசவறி 
்த்லக்மகைறிய �மூகைததின் ஒரு �குதிமயா மமற்ச�ான்ன 

மாதிரித ்தவறி்ழத்தால் அ்்தத திருத்த மவண்டிய ச�ாறுப்பு 
ஒரு அரசுக்கு இருக்கிறது. ஆனால் அரம� இந்த ஜனநாயகை 
வன்மு்ற்யப் பிரமயாகித்தால்? ்தற்ம�ாது ஆடசி பீ்டததில் 
மகு்டம் சூடியிருக்கும் எ்டப்�ாடி ்த்ல்மயிலான அரசு 
அ்்தத்தான் ச�யதுசகைாண்டிருக்கிறது.

மாநகைராடசி, நகைராடசி, ம�ரூராடசி, ஊராடசி உளளிட்ட உளளாடசிப் 
�குதிகைளுக்குச் �ரிவர வாரடு வ்ரய்ற ச�யயப்�்டவில்்ல 
என்�து அ்னததுக் கைடசியினரும் ஒப்புக்சகைாளளும் உண்்ம. 
பிரதிநிதிததுவச் �ட்டததின் �டி �ட்டமன்றத ம்தர்தலில் ஒரு 
ச்தாகுதிக்குள வரும் வாரடு அ்மப்பு, உளளாடசித ம்தர்தலின் 
ம�ாது மவறு ஒரு ச்தாகுதிக்குள ச�ல்லக்கூ்டாது. இது கைணக்கில் 
எடுததுக்சகைாளளப்�்டவில்்ல.

நி்றயக் குழப்�ம் இருந்தாலும் 
கூ்ட நாம் இதில் கைவனிக்கைமவண்டிய 
முக்கியச் ச�யதி என்னசவனில் �மூகை 
நீதி �ரிவரப் பின்�ற்றப்�டுகிற்தா 
என்�து்தான். திமுகை ச்தா்டரந்த 
வழக்கும் இ்தன் அடிப்�்்டயில்்தான். 
இந்த வ்ரய்றகைளில் ்தாழ்த்தப்�ட 
ம்டார மற்றும் �ழஙகுடியினருக்கைான 
இ்ட ஒதுக்கீடு மற்றும் சுழற்சிமு்ற்யப் 
பின்�ற்றாமலும், அவ�ர கைதியில் 
ம்தர்தல் அறிவிப்்� சவளியிடடுள 
ளது, எ்டப்�ாடி அரசின் 
்கைப்�ா்வயாகை விளஙகும் 
மாநிலத ம்தர்தல் ஆ்ணயம். 

ச�ண்கைளுக்கு 50 �்தவிகி்தம், 
்தாழ்த்தப்�டம்டாருக்கு 18 �்தவிகி்தம் 

என்�்்தப் புதிய மாவட்டஙகைளுக்கு மடடுமன்றி இன்னும் 
�்ழய மாவட்டஙகைளுக்கும் கூ்ட வ்ரய்ற ச�யயா்த நி்லயில், 
அ்தற்கு முயற்சிக்கைாமல் “ம�டி ்கை வாளாண்்ம” ம�ாலச் 
ச�யல்�டும் இந்த அரசு கைடும் கைண்்டனத்்தப் ச�ாது சவளியில் 
எதிரசகைாளகிறது என்�்்த நாம் கைண்கூ்டாகைக் கைாண்கிமறாம்.

நகைரப்�குதிகைளுக்குத ம்தர்தல் இல்்ல என்றும், ஊரகைப்�குதிகைளுக்கு 
மடடும் என்றும் ச�ான்னவரகைள இப்ம�ாது அதிலும் ஒரு சவடடு 
சவடடுகிறாரகைள. 9 மாவட்டஙகைள ்தனிதது வி்டப்�டடுளள்தாம். 
இவரகைள ம்தர்தல் ந்டததுவது ஜனநாயகைத்்தக் கைாக்கை என்று 
யாரும் இன்னும் நம்பிக்சகைாண்டிருந்தால் அயமயா �ாவம், 
அவரகைள �ரி்தா�ததுக்குரியவரகைள.

பின் ஏன் அவரகைள சமனக்சகை்ட மவண்டும்? அவரகைளின் 
மநாக்கைம் நமக்குத ச்தரியாமலில்்ல. அவரகைள கைண்கைளுக்குத 
ச்தரிவது நமக்கும் ச்தரிகிறது. உளளாடசி அ்மப்புகைளுக்கு 
ஒதுக்கைப்�டும் நிதி, மததிய அர�ால் வழஙகைப்�்டாமல் இருக்கும் 
அந்த நிதி்தான் அவரகைள கைண்்ண உறுததுகிறது. இருக்கிற 
அ்னததுத து்றகைள மூலமும் நல்ல வரும்�டி �ாரத்த ்கை 
இந்தத து்ற்ய விடடுவிடுமா?

கிணறு சவட்டாமலும், அ்்த மூ்டாமலும் அவரகைள 
கை்்டசியாய எழு்தப்ம�ாகும் கைணக்கு்தான் அவரகைளின் இத்த்ன 
நா்டகைஙகைளுக்கும் கைாரணம். ஆனால் அதுமவ அவரகைளின் 
கை்்டசிக் கைணக்சகைன அவரகைள அறிநம்த ் வததிருக்கிறாரகைள. 
அ்தற்குத்தான் இத்த்ன அக்கை்றமயாடு எலி அரிசி மூட்்ட்ய 
அவிழ்க்குமம அதும�ால மவகைமாகைச் ச�யல்�டுகிறாரகைள.

ஆஙகைாஙமகை ச�ரிய அளவில் �ணம் �டடுவா்டா ச�யயப்�டடுப் 

தமபி பிரபு 

த�ாடர்ச்சி 4-ஆம் பககம்
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அண்மைக்காலங்ளில் செய்தித் சதகா்லக்காட்சி்ள்  
பல்்வேறு நடப்புச் செய்தி்ள் குறித்த விவேகாத நி்ழ்ச்சி்்ை நடத்தி  
வேருகின்றன. அநதநதத் து்்ற ெகாரநத வேல்லுநர்்ை 
விவேகாதிக்ச் செய்து, மைக்ளி்ட்ே ஒரு செய்தி குறித்த 
பலரின பகார்வே்ேக ச்காணடு செல்கின்றன. 

சபருமபகாலும ஒரு மைணி ் நரம நடககும இவவே்்ேகான 
விவேகாதங்ளில் 4 முதல் 5 ் பர வே்ர ் லநது ச்காள்வேதகால், 
ஒவசவேகாருவேரும அவேருககுரிே ் நரத்தில் சுருக்மைகா்க 
்ருத்து்்ை முன்வேக் ்வேணடியிருககி்றது.

எல்்லகாரும எப்்பகாதும ஒ்ர ் ருத்து்டேவேர்ைகா் 
இருப்பதில்்ல. இருக் ் வேணடிே அவேசிேமும இல்்ல. 
என்வே மைகாற்றுக ்ருத்து்்ைப் பகிரநதுச்காள்ை 
்வேணடிே தைமைகா் இத்த்்ே விவேகாதங்ள் ந்டசப்ற 
்வேணடும. 

ஆனகால், மைகாற்றுக்ருத்து்்ை முனவேககும்பகாது அ்த 
்்ட்பதற்குக கூடச் ெகிப்புத்தன்மை அற்று கூச்ெலிட்டுக 
குழப்பம வி்ைவித்து விவேகாதப் ்பகாககி்னத் தி்ெ 
திருப்புவேது சிலரின சதகாடர நடவேடிக்்ேகா் இருநது 
வேருகின்றது. குறிப்பகா், ‘வேலதுெகாரிச் சிநத்னயு்டேவேர்ள்’ 
இவவிதமைகா்த் சதகாடரநது நடநதுச்காள்வேது ் ணகூடு.

அதுமைட்டுமினறி, முற்றிலும உண்மைககு மைகா்றகான 
ெகானறில்லகாத ் ருத்து்்ைக ச்காஞெமும கூச்ெமினறிப் 
சபகாதுசவேளியில் முன்வேககின்றனர சிலர.

இதன உச்ெ்ட்டமைகா், சில நகாட்்ளுககு முனனர 
ந்டசபற்்ற ஒரு விவேகாதத்தில், தனனுடன விவேகாதம 
செய்த திமு் ஆதரவேகாைர பகாலகா்வேத்  தகாககுவேது 
்பகால அச்சுறுத்தியிருககி்றகார ் ரகாத்்த திேகா்ரகாஜன. 

கு்்றவேகான ் நரத்தில், செறிவேகான ் ருத்து்்ைப் பகிரநது 
ச்காள்ை்வே விவேகாத நி்ழ்ச்சி்ள். லட்ெக்ணக்கான 
மைக்ள் பகாரககும விவேகாத நி்ழ்ச்சி்ளில், ஆ்ரகாககிேமைகான 
்ருத்துப் பரிமைகாற்்ற்மை மைக்ளிடம நமைது ் ருத்து்்ைக 
ச்காணடு ்பகாய்ச் ்ெரககும. சவேற்றுக கூச்ெல்்ளும, 
சபகாய்ேகான த்வேல்்ளும மைக்ளி்ட்ே உங்ைது 
்பகாலிேகான மு்த்்தத் ்தகாலுரித்துக ்காட்டிவிடும.   

விொத (அ)நாகரிகம் !

�்தவிகைள ஏலம் எடுக்கைப்�டுகின்றன. கை்டந்த 7-ஆம் ம்ததி ம்தர்தல் 
அறிவிப்பு சவளிவநது 9-ஆம் ம்ததி மனுத்தாக்கைல் ச்தா்டஙகி, 
இன்னும் அதிமுகை �ாரபு மவட�ாளரகைள அறிவிக்கைப்�்டா்த 
நி்லயில் �ல இ்டஙகைளில் சவளிப்�்்டயாகை ஏலம் 
ந்்டச�றுகிறது. �ண்ருடடி அருமகை ஊராடசித ்த்லவர 
�்தவி்ய 50 லட�ததிற்கு  ஏலம் எடுததுளளார அப்�குதி 
அதிமுகை பிரமுகைர. து்ணத ்த்லவர �்தவி ரூ.15 லட�ம் ‘ஒரு 
்தரம், இரண்டு ்தரம்’ என்று கூப்�ாடு ம�ாடும் கைாசணாளி 
�மூகை ஊ்டகைஙகைளில் �ரவிக் கி்டக்கிறது.

2011 மக்கைளச்தா்கை கைணக்கீடடின்�டி வரும் 27, 30-ஆம் 
ம்ததிகைளில் ம்தர்தல் ந்டத்த உத்தரவிடடுளளது நீதிமன்றம். 
2011ஆம் ஆண்டில் ்தமிழகை மக்கைள ச்தா்கை 7.14 மகைாடியாகும். 
அ்தற்கு முன் 2001ஆம் ஆண்டில் ்தமிழகை மக்கைள ச்தா்கையானது 
6.21 மகைாடியாகை இருந்தது. இந்த வளரச்சியின் அடிப்�்்டயில் 
2018-ஆம் ஆண்டு மக்கைள ச்தா்கை 8.12 மகைாடி எனப் புளளி 
விவரஙகைள ச�ால்கின்றன. 2018ல் 5.18 மகைாடி ம�ர வாக்கைாளரகைள 
இருக்கிறாரகைள எனவும் புளளிவிவரம் ச�ால்கிறது. ஆகை, 
வாக்கைாளரகைள எண்ணிக்்கை உயரும்ம�ாது அவரகை்ளப் 
பிரதிநிதிததுவப்�டுத்தத ம்தரநச்தடுக்கைப்�்டவுளள உளளாடசிப்  
பிரதிநிதிகைள இ்ட ஒதுக்கீடடுக் சகைாள்கையின் �டி ம்தரநச்தடுக்கைப் 
�டடுளளாரகைளா என்ற மகைளவி எழுகிறது.

ஆனால் 1991-ஆம் ஆண்டு வ்ரய்ற்ய மாற்றாமமல 
ம்தர்த்ல ந்டத்த முற்�டுகிறது அரசு. 1991 வ்ரய்றயின்�டி 
நாம் மக்கைள ச்தா்கை்யக் கைணக்கிடடுத ம்தர்தல் ந்டத்த 
முற்�டு்கையில் ்தாரமீகை ரீதியாகை மடடுமல்ல, ்தரக்கை ரீதியாகைத 
்தவறாகை அ்மயும். எனமவ மு்றயாகைவும், முழு்மயாகைவும் 
2011ம் ஆண்டு மக்கைளச்தா்கை கைணக்கின் �டி வ்ரய்ற 
ச�யதுவிடடுத ம்தர்தல் ந்டத்த மவண்டும் எனவும் மமல்மு்றயீடடில் 
ச்தரிவித்தனர திமுகை மற்றும் இ்தரக் கைடசி்யச் ம�ரந்த 
வழக்கைறிஞரகைள.

நீதிமன்றததில் இறுதியாகை 2011 மக்கைள ச்தா்கைக் கைணக்கீடடின் 
�டி்தான் ந்டததுகிமறாம் என ஒப்புக்குச் ச�ால்லிவிடடுத 
்தன் �ணி்யத ச்தா்டஙகிவிட்டது எ்டப்�ாடி அரசு. 

்தமிழகை மக்கைளான நாம் விழிப்பு்டன் இருக்கை மவண்டிய 
மநரம் இது. 2006-இல் இருந்த கை்லஞர ்த்ல்மயிலான 
அர்�யும், ்தற்ம�ாதுளள அடி்மகை்ளயும் ஒப்பிடடுப் 
�ாரக்கைமவண்டிய ்தருணம் உஙகைளுக்கு வாயததிருக்கிறது.

நாம் ச�யய மவண்டிய கைாரியஙகைள, ஒன்று �மூகை நீதி்யப் 
புறந்தளளும், ஜனநாயகை வன்மு்ற்ய ஏவும் �மூகை விமராதிகை்ளப் 
புறந்தளளுமவாம். 

இரண்டு �மூகை நீதிக்கைாகைப் ம�ாராடும், இன நலன், சமாழி 
நலனுக்கைாகைத ச்தா்டரநது குரல் சகைாடுக்கும், ்த்லவர ஸ்்டாலின் 
அவரகைளின் ்த்ல்மயிலான திராவி்ட முன்மனற்ற கைழகைத்்த 
ஆ்தரிப்ம�ாம்.

அவர முன்னின்று நி்றமவற்றிய தீரமானததில் குறிப்பிடடுளள்்தப் 
ம�ால், உளளாடசி அ்மப்புகைமள இல்லாமல் ்தஙகைளு்்டய 
கு்றகை்ளயும் ம்த்வகை்ளயும் பிரதி�லிக்கும் வாயப்பின்றி, 
வாயப்பூடடுப் ம�ா்டப்�டடு அல்லலுக்கு ஆளாகி 
வரும் ்தமிழகை மக்கைள திமுகை �க்கைம் நின்று ம�ரா்தர்வ 
நல்கிடுமவாம்.

3-ஆம் பகக த�ாடர்ச்சி

்கருஞசடலடைப் ்பதிப்்ப்கத்தின் ‘2020 நாளகாட்டி’ வவளியிடைப்்படடுளளது. 
விலை ரூ.50.  

10 நோள்கோடடி வோஙகு்பவர்்களுக்குக் ்கடடைணம இன்றி அஞசலில் 
அனுப்்பப்்படும. 

வதாடர்புக்கு: 9940407468 / 044 24726408   
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முன்னேற்றப் பாதை வகுதை 
முைல் அதைச்சரதவ

ஆஙகிமலயரின் ஆடசிக் கைாலததில், 1920ஆம் ஆண்டு ச�ன்்ன 
மாகைாணச் �ட்ட�்�க்கு ந்டத்தப்�ட்ட ம்தர்தலில் நீதிக்கைடசி சவற்றி 
ச�ற்று, நீதிக்கைடசியின் மு்தல் அ்மச்�ர்வ அ்மக்கைப்�ட்டது. 
அ்மச்�ர்வயின் மு்தல்மச்�ராகை சுப்�ராயலு சரடடியாரும், 
இரண்்டாவது அ்மச்�ராகை இராமராய நிஙகைாரும் (�ானகைல் 
அர�ர) �்தவிமயற்றுக் சகைாண்்டனர. அடுத்த ஆண்டில் (1921), 
சுப்�ராயலு சரடடியார உ்டல்நலக் கு்றவினால் ம்றந்த பின்னர, 
�ானகைல் அர�ர மு்தல்மச்�ராகைப் ச�ாறுப்ம�ற்றுக் சகைாண்்டார. 
இன்று வ்ர, ்தமிழகைம் �மூகைநீதிப் �ா்்தயில் அ்்டநதுளள 
வளரச்சிக்கைான அடித்தளம், அந்த அ்மச்�ர்வயில்்தான் 
அ்மக்கைப்�ட்டது.

1921ஆம் ஆண்டு, அ்னததுச் �மூகைததினருக்கும் அரசுப் �ணிகைளில் 
வாயப்�ளிக்கை மவண்டும் என்ற ஆ்ண பிறப்பிக்கைப்�டடு, 
அ்தற்கைான தீரமானம் �ட்டமன்றததில் நி்றமவற்றப்�டடு, 
வகுப்புவாரிப் பிரதிநிதிததுவ ஆ்ண பிறப்பிக்கைப்�ட்டது. 
எனினும், �ாரப்�ன- ஆஙகில அதிகைார வரக்கைததின் ் கைவரி்� 
இருந்த்தால் அவவா்ண மு்டக்கி ்வக்கைப்�ட்டது. (பின்னர 
நீதிக்கைடசி்யச் ம�ரந்த சுப்�ராயன் அ்மச்�ர்வயில் எஸ். 
முத்்தயா அ்மச்�ராகை இருந்தம�ாது, எல்லா வகுப்பினருக்கும் 
மக்கைள ச்தா்கையின் அடிப்�்்டயில் அரசுப் �ணிகை்ளப் 
�ஙகிடடு அளிக்கும் ஆ்ண (G.O. Ms. No. 1071 / Public, dated. 
04.11.1927.) சவளியி்டப்�ட்டது).

இன்று உலகின் முன்மனறிய நாடுகைளாகை  அறியப்�டு�்வ 
்தஙகைள நாடடுப் ச�ண்கைளுக்கு ஆண்கைளுக்கு நிகைரான 
வாக்குரி்ம்ய அளிப்�்தற்கு முன்�ாகைமவ, 1921-ஆம் ஆண்டு 
நீதிக்கைடசி அர�ால் ச�ன்்ன மாகைாணததில் ச�ண்கைளுக்கு 
வாக்குரி்ம அளிக்கைப்�ட்டது.

ச�ரும்�ாலான அரசுக் கைல்லூரிகைளின் ச�ாறுப்பு �ாரப்�னரகைளின் 
ஆதிக்கைததிமலமய இருந்தது. �ாரப்�னர அல்லா்த மாணவரகைளுக்குக் 
கைல்லூரியில் இ்டம் கி்்டக்கைா்த நி்லமய இருநது வந்தது. 
அரசுப் �ணிகைளில் மடடும் ்தாழ்த்தப்�ட்ட, ஒடுக்கைப்�ட்ட, 
�ாரப்�னர அல்லா்த மக்கைளுக்குப் �ஙகைளித்தால் ம�ா்தாது. 
அரசுப் �ணிகைளில் நு்ழயும் ்தகுதி்ய உருவாக்கும் கைல்வித 
து்றயிலும் அ்னவருக்கும் �மவாயப்பு அளிக்கை மவண்டும். 
இ்தற்கைாகை நீதிக்கைடசி அ்மச்�ர்வ ஒரு திட்டத்்தத ்தயாரித்தது. 
அ்னதது வகுப்்�ச் ம�ரந்த மாணவரகைளும் கைல்லூரிகைளில் 
இ்டம்ச�ற்று, �டிக்கை வாயப்�ளிக்கும் திட்டமம அது. ஒவசவாரு 
கைல்லூரியிலும் குழுக்கை்ள அ்மதது அ்தன் மூலமம மாணவர 
ம�ரக்்கை ந்்டச�ற மவண்டும். கைல்லூரித ்த்லவரகைள ்தஙகைள 
விருப்�ம் ம�ால் மாணவரகை்ளச் ம�ரக்கைக் கூ்டாது என்ற 
ஆ்ண பிறப்பிக்கைப்�ட்டது. இ்தற்குப் பின்னர்தான் �ாரப்�னர 
அல்லா்த �மூகைத்்தச் ம�ரந்த மாணவரகைளுக்குக் கைல்லூரியில் 
ஓரளவு இ்டம் கி்்டக்கும் நி்ல உருவாயிற்று.

்தாழ்த்தப்�ட்ட மக்கை்ளப் �ஞ�மர, �்றயர என்று அ்ழப்�்்த 
விடடு, ஆதி திராவி்டர என்மற அவரகை்ள அ்ழக்கை மவண்டும் 
என்று ஆ்ண பிறப்பித்தது நீதிக்கைடசி அரசு.

மகைாயில்கைளில் ந்்டச�ற்ற நிரவாகைச் சீரமகைடுகை்ள முடிவுக்குக் 
சகைாண்டு வர, அறநி்லயத து்றப் �ாதுகைாப்புச் �ட்ட 
முன்வ்ரவு சகைாண்டுவரப்�ட்டது. எனினும், இரண்்டாவது 
அ்மச்�ர்வயில்்தான் (1923-26) அது நி்றமவற்றப்�ட்டது.

இவவாறாகைப் �ல்மவறு �ா்த்னகை்ளச் ச�ய்த நீதிக்கைடசியின் 
மு்தல் அ்மச்�ர்வ அ்மக்கைப்�ட்ட நூறாவது ஆண்டு 

வவற்றிசவசல்வன்

ச்தா்டஙகைவிருப்�து இந்த மநரததில், நாம் ச�ரு்மயு்டன் 
நி்னவு கூரவ்தற்கு உரியது. 

(மு்தல் அ்மச்�ர்வ அ்மக்கைப்�ட்ட நாள –  
17.12.1920)


