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மா.உதயகுமார் க�ா.மாலமரு�ன்
வெளிச்சத்தை வெறுக்கும்... க�ோலெோல�ரின் மு�மூடி

கெண்ோம் 
குரங்குச  
க்சட்்!

தலையங�ம்

மெத்தப் படித்த  
மெ்தாவிகளிடம்
 நான்கு வினாககள்!

சுப.வீரபாண்டியன்
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ப�ொருளொதொரத்தில் நலிவடைநத 
முன்னேறிய சொதியினேருக்குப் �த்து 
விழுக்்ொடு இைஒதுக்கீடு என்ற  சடைம் 
நிட்ற்வறிய்�ொ்த, இது சமூ் நீதிக்கு 
எதிரொனேது எனறு தமிழ்ம் உரத்துச் 
பசொனனேது. அது இப்்�ொது உணடமையொகி 
விடைது. 

அநதச் சடைம் நிட்ற்வறியபின 
பவளிவநதுளள வங்கித் ் தர்வு முடிவு்ள 
்�ரதிர்ச்சியொய் உளளனே. இநதிய அரசு 
வங்கி (ஸ்ைட ் �ங்க் ஆப் இநதியொ)ப் 
�ணி்ளுக்்ொனே முதல்நிடைத் ் தர்வில் 
ப�்ற்வணடிய  குட்றநிடைத் தகுதி 
மைதிப்ப�ணடணை (்ட ஆப் மைொர்க்) 
அவவங்கி  பவளியிடடுளளது. அதன 
�டி, ப�ொதுப்்�ொடடியில் �ங்்்ற்�ொர் 
(ஓசி), பிற�டுத்தப்�ட்ைொர்(பிசி), 
தொழத்தப்�ட்ைொர்(எஸசி) அடனேவரும் 
குட்றநதது 61.25%  மைதிப்ப�ண்ளொவது 
ப�றறிருநதொல்தொன, இறுதித்்தர்வுக்கு அவர்்ள  
பசல்ை முடியும். மைடைவொழமைக்்ள(எஸடி) 
கூை 53.75% மைதிப்ப�ண்ள ப�றறிருக்் 
்வணடும். ஆனேொல், மைொதம் 65000 
ரூ�ொய் ஊதியம் ப�றும் ஏடழ்ளொனே 
(!) முன்னேறிய வகுப்பினேர் 28.5% 
மைதிப்ப�ண்ள ப�ற்றொ்ை ்�ொதும், 
இறுதித் ்தர்வுக்குச் பசனறுவிைைொம். 

இப்�டி ஒரு சமூ் அநீதி நம்நொடடில் 
இடழக்்ப்�டடுளளது. இப்்�ொதும் தமிழ்ம் 
தவிரப் பி்ற மைொநிைங்்ள அடமைதியொ்்வ 
இருக்கின்றனே. 

இங்்் நொனகு வினேொக்்டள மைடடும் 
நொம் முனடவக்கி்்றொம். .

1. அடனேத்து வங்கி்ள �ணியொளர் 
்தர்வுக்கும், ஊழியர்்டளத் ் தர்நபதடுப் 
�தறகு IBPS (Institute of Bank Person-
nel Selection Committee) எனே ஒனறு 
இருக்கும்்�ொது, இநதிய அரசு வங்கிக்கு 
மைடடும், தனித்த ் தர்வுக் குழு எதற்ொ்?

2. இறுதிநிடைத் ் தர்வுக்குத்தொன தகுதி 
மைதிப்ப�ண (Qualifying mark) உணடு, 
முதல்நிடைத் ் தர்வுக்கு அது கிடையொது 
எனனும்்�ொது, தகுதி மைதிப்ப�ண்ணை 
இல்ைொத இைத்தில், குட்றநிடைத் தகுதி 
மைதிப்ப�ண எங்கிருநது வநதது? 

3. 10% இைஒதுக்கீடு பசல்ைொது எனறு 
உச்சநீதிமைன்றத்தில் பதொடுக்்ப்�டடிருக்கும் 
வழக்கு, வரும் 30 ஆம் ்ததி மீணடும் 
விசொரடணைக்கு வர இருக்கும் ் வடளயில், 
இநதத் ்தர்வு முடிவு்டள இவவளவு 
அவசரம் அவசரமைொ் பவளியிை ் வணடிய 
்தடவ எனனே? ஒரு்வடள, உச்சநீதிமைன்றம், 
இடைக்்ொைத் தடை விதித்து விடு்மைொ 
என்ற அச்ச்மை ்ொரணைமைொ? அதறகுள 
முடிநதவடர தங்்ள ஆள்டள உள்ள 
ப்ொணடுவநது விைைொம்  என்ற துடிப்�ொ? 
‘�லித்தவடர...என�துதொன �ொர்ப்�னியம்' 
எனறு எங்்ள அய்யொ ப�ரியொர் பசொனனேது 
இப்்�ொது  பமைய்ப்பிக்்ப்�டுகின்றதொ? 

4. மைடைவொழ மைக்்ளின பிளடள்ள 
வொங்கியுளள மைதிப்ப�ண்ளில் கூைப் 
�ொதிடயத்தொன எடை முடிநதுளளது 
என்றொல், இதுவடரயில் வொய்கிழியப் 
்�சிவநத முன்னேறிய சொதியினேரின 
‘தகுதி, தி்றடமை' என�பதல்ைொம் நூறறுக்கு 
நூறு ப�ொய்தொ்னே? 

இனனும் �ை வினேொக்்ள இருக்கின்றனே. 
இப்்�ொடதக்கு இநத நொனகு வினேொக்்ளுக்கு 
மைடடுமைொவது, பமைத்தப் �டித்த ் மைதொவி்ள 
யொருமிருப்பின விடை பசொல்ைடடும்!

மெத்தப் படித்த மெ்தாவிகளிடம்
 நான்கு வினாக்கள்!

சுப.வீரபாண்டியன்

கடந்த 28 ஆண்டுகளாகச் சிறையில் இருநதுவரும் 
நளினிக்கு, நீதிமனைம், அவருறடய மகள் 
திருமணதற்தயயாட்டி, ஒருமா்த காலம் பர�ாலில் 
விடுப்பு ்தநதுள்ளது. 

அவர் இப்ரபாது, ரவலூர், சததுவாச்சாரியில் 
உள்ள, நம் தி�ாவிட இயக்கத ்தமிழர் ரப�றவயின 

மாநிலத துறணப் யபாதுச்யசயலாளர் ர்தாழர் சிஙக�ாயர் இல்லததில் 
்தஙகியுள்ளார். அவர் ்தஙகுவ்தற்கு இடம்யகாடுக்க, எல்ரலாரும்  ்தயஙகிய 
ரவறளயில், அவற� இ்தற்குமுன சநதிததுமி�ா்த  ர்தாழர் சிஙக�ாயரும், 

அவர் குடும்பததினரும் ்தஙகள் வீட்டில் 
்தஙக  இடம்்தநது வ�லாற்றில் இடம் யபற்றுக் 
யகாண்டனர். 
ரப�றவயின யபாதுச்யசயலாளருடன 

ரபசி, ஒப்பு்தறலப் யபற்ைபினபு, ்தஙகள் 
இல்லததில் ்தஙக இடம் ்தந்த அவருக்கும், அவர் 
குடும்பததினருக்கும், ரப�றவயின சார்பில், நனறிறயயும், பா�ாட்டுகறளயும் 
ய்தரிவிததுக் யகாள்கினரைாம். 
்தஙகள் யசயறகயால், ரப�றவக்குப் யபருறம ர்தடித ்தநதுள்ள  

அவர்கறள எவவளவு பா�ாட்டினாலும் ்தகும்! 

‘சிங்க' ராயருக்கு நன்றியும் பாராட்டும்
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‘திருத்தம்’ என்ற பசொல்லுக்குப் 
ப�ொதுவொனே ப�ொருள, தவ்றொ் இருப்�டதச் 
சரிபசய்வது என�தொகும். ஆனேொல் 
மைத்தியில் இருக்கும் �ொ.ஜ.் அர்சொ, 
சரியொ் இருப்�னேவறட்றபயல்ைொம் 
தவ்றொனேடவயொ் மைொறறித் ‘திருத்தம்’ 
என்ற பசொல்லுக்்ொனே ப�ொருடள்ய 
திருத்தியிருக்கி்றது. 

நைநது வரும் நொைொளுமைன்றக் கூடைத் 
பதொைரில் �ொ.ஜ.் அரசு அவசர அவசரமைொ்ச் 
பசய்திருக்கும் சடைத் திருத்தங்்ள யொவும் 
மைக்்ளுக்குத் ் தடவயற்றடவ்ளொ்்வ 
இருக்கின்றனே. ஆனேொல் அடவ 
சங்�ரிவொருக்குத் ் தடவப்�டுகின்றனே. 
இச்சடைத் திருத்தங்்ள மைக்்ளுக்குத் 
்தடவயற்றடவ்ளொ் மைடடுமைனறு, 
்�ரொ�த்டத விடளவிப்�னேவொ்வும் 
இருக்கின்றனே. 

அணடமையில் த்வல் அறியும் உரிடமைச் 
சடைம் திருத்தப்�டடு நிட்ற்வற்றப்�டடுளளது. 
‘Chief Information Commissioner’ எனறு 
பசொல்ைப்�டும் தடைடமைத் த்வல் 
ஆடணையர் மைறறும் ‘Central and State 
Information Commissioners’ எனறு 
பசொல்ைப்�டும் மைத்திய மைொநிைத் த்வல் 
ஆடணையர்்ள அடனேவருக்குமைொனே �தவிக் 
்ொைம், ஊதியம் உளளிடைவறட்றத் 
தீர்மைொனிக்கும் உரிடமைடய மைத்திய 
அரசு இச்சடைத் திருத்தத்தின மூைம் 
எடுத்துக்ப்ொணடிருக்கி்றது. 

இதறகு முன த்வல் அறியும் உரிடமைச் 
சடைம் 2005 இன �டி மைத்தியத் 
தடைடமைத் த்வல் ஆடணையருக்குத் 
்தர்தல் ஆடணையருக்கு இடணையொனே 
அதி்ொரம் அளிக்்ப்�டடிருநதது. இநத 
அதி்ொரத்டத மைத்திய அரசு �றித்துக் 
ப்ொணடுளளது. தனனேொடசி ப�ற்ற 
்தர்தல் ஆடணையத்தின பசயல்�ொடடில் 
்ொவியொடசி நடைப�றுவடத நொம் பசன்ற 
்தர்தலிலும், ் தர்தல்்டள அறிவிக்கும் 
்�ொக்கிலும் �ொர்த்்தொம். தற்�ொது 
அநத உரிடமையும் இல்ைொமைல் ் �ொனேொல் 
்நரடியொ்த் தொங்்்ள ஆடணையத்டத 
நைத்திக் ப்ொளள எளிதொ் இருக்குமைல்ைவொ?

ஆடசிடயத் பதொைங்குகி்றொர்்ள, அதனேொல் 

முதலி்ை்ய பிரச்சிடனே தருவனேவற 
ட்றபயல்ைொம் எளிதொக்கிக் ப்ொணைொல் 
ஆடசியில் பிரச்சிடனே்ள ஏற�ைொது அல்ைவொ? 
பி்றகு �ல்்டைக்்ழ்ங்்ளில் துடணை்வநதர் 
நியமைனேம் �றறி யொரொவது ் ்ட�ொர்்ள. 
�ொர்ப்�னேர்்்ள நிரப்�ப்�டடுளளனேர் 
எனறு அவர்்்ள வொக்கு மூைம் ப்ொடுக்் 
்வணடும். அதனேொல் சடைத்டத்ய 
தங்்ள ட்க்குள டவத்துக்ப்ொளள இநத 
ஏற�ொடடிடனேச் பசய்துப்ொணைொர்்ள. 
எதுவும் பவளிச்சத்திறகு வநதுவிைக் 
கூைொது எனறு யொர் நிடனேப்�ொர்்ள 
என�டத நொம் அறி்வொம்.

மைொநிைத் த்வல் ஆடணையர்்ளுக்கு 
மைொநிை அரசு ஊதியம் ப்ொடுக்கி்றது. 
ஆனேொல் நிர்ணையமும் நியமைனேமும் மைடடும் 
மைத்திய அரசு பசய்யும். ் �ொகி்ற ் �ொக்கில் 
மைொநிை உரிடமை்டளயும் ்சர்த்துப் 
ப�யர்த்துக் ப்ொணடு ் �ொவது. வரவு, 
அதி்ொரம் எனறு வரும் ் �ொது அதடனே 
முழுடமையொ் எடுத்துக் ப்ொளவது. பசைவு 
எனறு வரும் ்�ொது மைடடும் அதடனே 
மைொநிைங்்ள தடையில் ் டடி விடுவது. 
இவவளவு அற�மைொனே அரடசப் �ொர்ப்�து 

அரிதினும் அரிது. 

இநதத் திருத்தங்்ளொல் த்வல் ஆடணையத்தின 
சுதநதிரம் �ொதிக்்ப்�டுவ்தொடு, மைக்்ளின 
அடிப்�டை உரிடமை்ளும் �ொதிக்்ப்�டுகின்றனே. 
இநத சடைத்திருத்தத்தினேொல், மைற்ற 
அரசுத்துட்றச் பசயைொளர்்ள த்வல் 
ஆடணையத்தின ஆடணைடய மைதிக்்ொத 
நிடைதொன உணைொகும் எனறு மைத்திய த்வல் 
ஆடணையத்தில் �ணிபுரியும் அதி்ொரி்ள 
பதரிவிக்கின்றனேர். இதற்ொ்த்தொ்னே 
ஆடசப்�டைது �ொ.ஜ.்.

சூத்திரர்்ளுக்கு ் ல்விடயக் ப்ொடுக்்க் 
கூைொது எனறு பசொனனேவர்்ள, அவர்்ளுக்கு 
இருக்கும் த்வல் அறியும் உரிடமைடய 
மைடடும் விடடுடவப்�ொர்்ளொ? ் ைடமைடயச் 
பசய் �ைடனே எதிர்�ொரொ்த எனறு 
பசொனனேவர்்ள, ் ணைக்குக் ் ்டைொல் 
விடடுடவப்�ொர்்ளொ?

அதனேொல் தொன வநததும் வரொததுமைொ் 
த்வல் அறியும் உரிடமைச் சடைத்டத 
நீர்த்துப் ் �ொ் டவப்�தற்ொனே முயறசி்ளில் 
இ்றங்கியிருக்கி்றொர்்ள.

வெளிச்சத்தை    
வெறுக்கும்  

 பா.ஜ.க  
மா.உதயகுமார்
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குரங்கு தன வொடை நீடடி நீடடி இழுத்துக் ப்ொளளும் 
குணைமுடையது. அடதவிை ் மைொசமைொ் மைத்திய �ொஜ் 
அரசு இநதிடய நீடடி நீடடி இழுத்துக் ப்ொணடிருக்கி்றது 
தமிழ்த்தில். 

இதறகுக் ் ொரணைம் தமிழர்்ளின வலிடமையொனே எதிர்ப்பு. 

�ல்்வறு பமைொழி்ள ் �சும் மைக்்ள வொழும் மைொநிைங்்டள 
அச்சுறுத்தும் எ்தச்சொதி்ொரமைொய் இருக்கி்றது இது.

இவவொணடின புதிய �ொைத்திடைத்தினகீழ 12-ஆம் வகுப்பு 
ஆங்கிைப்�ொைத்தில், 142-ஆம் �க்்த்தில் சமைஸகிருதத்தின 
்ொைம் கி.மு. 2,000 எனறும் தமிழபமைொழியின ்ொைம் 
கி.மு.300 எனறும் குறிப்பிைப்�டடுளளது.

மி்த் பதொனடமையொனே பமைொழி்ளுள ஈப்ரூ, தமிழ, 
ைத்தீன ஆகியடவ்்ள முதனடமை ப�றறுளளனே. 
இடவ்ளுக்குப் பினனே்ர சமைஸகிருதம் வருகி்றது 
வரைொறறில். 

ட்�ர் ் �ொைன ் ணைவொய் வழியொ்க் ் ொல்நடை்டள 
்மைய்த்துக் ப்ொணடு ஆரியர்்ள இநதியத் துடணைக்்ணைத்தில் 
நுடழநத ் ொைம் கி.மு. 1,500. இதறகு 500 ஆணடு்ளுக்குப் 
பினனேர் கி.மு. 1,000 ஆணடில் உருவொனேது ரிக், யஜூர், 
சொமை, அதர்வனே (்வதம்) நூல்்ள.

அப்ப�ொழுது சமைஸகிருதம்  எழுத்து வடிவம் 
ப�்றவில்டை.்மைற்ணை நூல்்டள உருவொக்கிய ஆரியர்்ள 
அப்ப�ொழுது ் �சிய பமைொழி ‘ஆர்ய’ என்ற ஒரு வட் 
்�ச்சு பமைொழி்ய தவிர சமைஸகிருதம் அனறு எனேப் 
்�ரறிஞர் அம்்�த்்ர் குறிப்பிடுகி்றொர். சமைஸகிருத 
பமைொழி எழுத்து வடிவம் ப�ற்ற்த கி.மு. 1,000-த்திறகுப் 
பினனேர் என�்த வரைொறு. 

சிைப்�தி்ொர அடியொர்க்கு நல்ைொர்  உடரப்�ொயிரம், 
இட்றயனேொர் அ்ப்ப�ொருள உடரயின�டி தமிழபமைொழிக்கு 
ஏ்றத்தொழ 10,000 ஆணடு்ளுக்கு முன்� சங்்ம் டவத்து 
வளர்த்தவர்்ள தமிழர்்ள. அப்ப�ொழு்த தமிழ வரி 
வடிவம் ப�றறு நூல்்ளும் எழுதப்ப�றறுளளனே என�தும் 
தமிழர்்ளின வரைொறு.

தொைமி, பிளினி, பமை்ஸதனிஸ உளளிடை ்மைடை 
நொடைவர்்ளின நூல்்ளில் தமிழின பதொனடமைடயப் 
�ொர்க்் முடிகி்றது.

பசம்பமைொழித் தமிழுக்கு இருக்கும் பதொனடமை 
சமைஸகிருததுக்கு இல்டை என்ற வரைொறறு உணடமைடய 
மைட்றத்துவிடடு, சமைஸகிருதத்திறகு கி.மு.2,000 எனறும், 
தமிழுக்கு கி.மு.300 எனறும் ப�ொய்யொனே த்வடை 
மைொணைவர்்ள மைத்தியில் ப்ொணடுபசல்வது நஞ்சுக்கு 
ஒப்�ொனேது. 

பதொைக்்த்தில் இநதி, இநதி எனறு பசொல்லிக் 
ப்ொணடிருநத �ொஜ் அரசு, இப்ப�ொழுது சமைஸகிருதத்டத 
விடதக்்த் பதொைங்கிவிடைது.

தமிழ் அடமைச்சர் பசங்்்ொடடையன பசொல்கி்றொர் 
இது ஏ்தொ தவ்றொ் நைநதுவிடைது எனறு. இதுநொள 
வடரயிலும் தமிழுக்கு இப்�டி ஒரு நிடை வரொமைல் 
இப்ப�ொழுது மைடடும் தமிழ் அரசுக்கு பதரியொமைல் 
வநதது எப்�டி?

மைத்திய மைொநிைக் ்ொவி அரசு்டள வனடமையொ்க் 
்ணடிக்கி்்றொம்.     

ரவண்டாம் கு�ஙகுச் ரசட்றட!

யசனறனக் கருத்த�ஙகம்

21-07-2019 அனறு யசனறன, ர்தனாம்ரபட்றட, அனபகததில், தி�ாவிட 
இயக்கத ்தமிழர் ரப�றவயின யசனறன மாவட்டததின சார்பில் நறடயபற்ை 
கருத்த�ஙக ரமறடயில்,்தயாநிதிமாைன எம்.பி., ரப�ா.கருணானந்தன, 
ர்தாழர்கள் யபல் �ாஜன, எட்வின, கார்ததிக், யஜயசூர் ஆகிரயார். 

நூல் யவளியீடு

23-07-2019 அனறு யசனறன, பாரிமுறன, ஒய.எம்.சி.ஏ அ�ஙகில் 
நறடயபற்ை, ‘காலதற்த யவனை கறலஞர்’ எனனும் நூறல யவளியிட்டு. 
ர்தாழர் சுப.வீ�பாண்டியன உற�யாற்றினார்.  
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்மைொடி தடைடமையிைொனே 
மைத்திய அரசு, ஆர் எஸ எஸ 
(ரொஷைரிய ஸவயம்்சவக் 
சங்க்) (சுருக்்மைொ் இனி்மைல் 
‘சங்க்’) அடமைப்பின இநதுத்வொ 
சித்தொநதம் மைறறும் வழி 
்ொடடுதலின அடிப்�டையில் 
நைத்தப்�டுகி்றது என�து 
நொம் அடனேவரும் அறிநத்த. 
ஆனேொல் ்மைொடியின 
அரசு எநத அளவிறகு 
சங்கின சித்தொநதத்டதச் 
பசயல்�டுத்துகி்றது? இ்தொ 
இங்்் ஒரு சினனே அைசல்.  

்மைொடி அரசின பசயல் 
�ொடு்டள நொம் அறிய 
்வணடும் என்றொல் ் ்ொல் 
வொல்்ர் என�வரின எணணை 
ஓடைத்டதப் �றறி நொம் 
பதரிநது ப்ொளள்வணடும். 

்்ொல்வொல்்ர்தொன சங்க் அடமைப்பிறகு 1939-லிருநது 1973 
வடர  (33 ஆணடு்ள) தடைடமை தொங்கினேொர். “Bunch of 
Thoughts” என்ற 38 ்டடுடர்ள ப்ொணை பதொகுப்பு, 
்்ொல்வொல்்ரின முழு எணணை்வொடைத்டதயும் சங்கின 
இநதுத்வொ சித்தொநதம் �றறியும் பதளிவொ் எடுத்துக் கூறுகி்றது. 

1939-இல் பவளிவநத “We or Our Nationhood Defined” 
எனனும் ் டடுடரயில் ் ்ொல்வொல்்ர் ‘இநது ் தசம் (Hindu 
Nationhood)” என�டத வடரயறுக்கி்றொர். “இநதுஸதொன” 
அல்ைது “�ொரதம்” எனறு அடழக்்ப்�டும் நிை�ரப்பு (இமைய 
மைடைக்கும் இநதியப் ப�ருங்்ைலுக்கும் இடைப்�டை நிைம்), 
இநது இனேம், இநது மைதம், இநதுப் �ண�ொடு மைறறும் 
சமைஸகிருதம் பமைொழி ஆகியடவ வொயிைொ் ஒ்ர நொைொ்க் 
்டைடமைக்்ப்�டடுளளது என்றொர். 

ஆயிரமைொயிரம் ஆணடு்ள தடழத்த இநத �ொரத ் தசம், 
மு்ைொயர்்ள மைறறும் பிரித்தொனியர்்ள ஆடசியொல், ் ைநத 
1000 ஆணடு்ளின ் �ொது துணைொைப்�டைது எனகி்றொர் 
்்ொல்வொல்்ர். �ொரத ் தசத்திலிருநது தொன �ொகிஸதொன, 
ஆப்்ொனிஸதொன, �ர்மைொ ஆகிய நொடு்ள உருவொகினே. 
்ொஷமீரின ஒரு �குதியும் பிரித்து எடுக்்ப்�டைது. ் மைலும் 
்்ொல்வொல்்டர ப�ொருத்தமைடடில், இஸைொமியர்்ள, 
கிறித்துவர்்ள, ் ம்யூனிஸட்ள ஆகிய மூனறு பிரிவினேரும் 
இநதியொவின உளநொடடு அச்சுறுத்தல்்ள ஆவர். இநத 
மூனறு பிரிவினேரின ் ்ொட�ொடு்ளும் �ொரதத்தின பவளி்ய  
உருவொனேடவ எனறும் ஆதைொல் நம்முடைய ்தசிய 
நீ்ரொடைத்திறகு அடவ உ்நதடவ அல்ை எனறும் ் ருதினேொர்.  

்்ொல்வொல்்ர், 1962-இல் நைநத ் தசிய ஒருடமைப்�ொடடு 
ஆடணையத்திறகு அனுப்பியிருநத �ரிநதுடரயில் நொடடில் 
நிைவும் �ல்்வறுவிதமைொனே பிரிவிடனேவொதங்்டள நிரநதரமைொ் 
எதிர் ப்ொளளக் கீ்ழயுளள �த்து வழிமுட்ற்டள விவரித்து 
இருநதொர்.

(1) சொதி மைதம் ் ைநது ஒவபவொருவரும் �ொரதத்டத வலுவொ்வும், 
பசல்வமுளளதொ்வும் ஆக்குவதறகுத் தம்டமைத்தொ்மை 
அர்ப்�ணித்துக் ப்ொளள்வணடும்.

(2) இநது அல்ைொதவர்்ள, இநது மைரபு்ளுக்கு மைரியொடதயும் 
மைதிப்பும் அளிக்் ் வணடும். ் மைலும் அவர்்ள, தங்்டள 
இநதுமைதப் �ொரம்�ரியத்துைனும் �ழக்்வழக்்ங்்்ளொடும் 
அடையொளம் ்ொணை்வணடும்.

(3) ்தசத்தில் உளள அடனேவரும் சமைமைொ்க் ்ருதப்�ை 
்வணடும் என�தொல் சொதி மைத அடிப்�டையில் எநத 
குழுவும் நிதியுதவி, இைஒதுக்கீடு ்�ொன்ற சி்றப்பு 
சலுட்்டளக் ்்ொரக்கூைொது.

(4) �ொரதத்தின ப�ரும்�ொைொனே மைக்்ள ்�சும் பமைொழி 
இநதி என�தொல் அது்வ நொடடின ப�ொது பமைொழியொ் 
்வணடும்.

(5) இநதிய நொடடில் ஒறட்றயொடசி அடமைப்பு முட்றடய 
(“Unitary State”) நிறுவ ்வணடும். இப்்�ொது நொம் 
்டைப்பிடித்துக் ப்ொணடிருக்கும் கூடைொடசி அடமைப்பு 
(“Federal System”), பிரிவிடனே வொதத்டதத் தூணடும். 
அதனேொல் நம் அரசியல் சடைத்தில் மைொற்றங்்ள பசய்து 
ஒறட்றயொடசி அடமைப்பு முட்றடய அமைல் �டுத்த்வணடும். 

(6) இநது வழி�ொடடுத் தைங்்ளுக்கும், வழிமுட்ற்ளுக்கும் 
ஊறுவிடளவிப்�து, மைொடடைக் ப்ொல்வது, சடைத்திறகுப் 
பு்றம்�ொ்ப் ப�ொது அல்ைது தனியொர் இைங்்ளில் 
மைசூதி்ள  ் டடுவது, அனுமைதியினறி ஊர்வைம் ் �ொவது 
்�ொன்ற பசயல்்ளுக்குக் ்டுடமையொனே தணைடனே 
அளிக்் ்வணடும்

(7) இநது மைதம் சொர்நத ஒவபவொருவருக்கும் இநத ் தசம்தொன 
தர்மை பூமியொகும். அதனேொல் இநது என�வர் இநத 
்தசத்திறகு எப்்�ொது்மை விசுவொசமைொ் இருப்�ொர் 
என�தொல் ஓர் இநதுடவ “Communal” எனறு கூறி மைற்ற 
மைதத்தவ்ரொடு ஒப்பிைக்கூைொது. 

(8) இநதுக்்ள ்வறு மைதங்்ளுக்கு மைொறறுப்�டுவடத 
முறறிலுமைொ்த் தடுத்து நிறுத்த்வணடும். 

(9) சமூ்த்தில் இநதுக்்ளின ்வுரவமைொனே இைத்டதப் 
�ொதுக்்ொக்் ஒரு ப்ொளட் வடரயறுக்்ப்�ை ் வணடும்; 
்மைலும் அநதக் ப்ொளட்யில் பி்ற மைதத்தவர் இநதுக்்்ளொடு 
ஒருங்கிடணைநது வொழ, பின�ற்ற ் வணடிய வழிமுட்ற்ளும் 
இருக்் ்வணடும்.

(10) ் தசிய ஒருடமைப்�ொடடு ஆடணையத்டத மூை ் வணடும். 

்மை்ையுளள 10 வழிமுட்ற்டளயும் �ொர்க்கும்்�ொது, 
்மைொடி அரசொங்்ம் ் ்ொல்வொல்்ரின ் ்ொட�ொடு்டள்ய 
தனனுடைய ் ்ொட�ொடு்ளொ் ஏறறுக்ப்ொணடிருக்கி்றது 
என�து பதளிவொகி்றது. 

குறிப்�ொ், ஒறட்றயொடசி அடமைப்பு முட்றக்கு ஏதுவொ் 
�ை  ப்ொளட்/நிர்வொ் முடிவு்டள எடுத்து வருகி்றது, 
்மைொடியின அரசு. 

“ஒ்ர நொடு, ஒ்ர ்தர்தல்”, “ஒ்ர நொடு, ஒ்ர பமைொழி”, 
“ஓ்ர நொடு, ஒ்ர வரி”, “ஒ்ர நொடு, ஒ்ர குடும்� அடடை”, 
“ஒ்ர நொடு, ஒ்ர ்ல்விக்ப்ொளட்”, “ஒ்ர நொடு, ஒ்ர 
நுடழவுத் ்தர்வு”, “ஒ்ர நொடு, ஒ்ர மின ்டைடமைப்பு”, 
்�ொன்ற ஒவபவொரு நைவடிக்ட்யும் ‘ஒ்ர நொடு, ஒ்ர 
அரசடமைப்பு, ஒ்ர சடைமைன்றம், ஒ்ர நிர்வொ்ம்” எனனும் 
திடசடய ் நொக்கி இநதியொடவ எடுத்துச் பசல்வதற்ொனே 
சூழச்சி்யயொகும். 

இடதவிைக் ப்ொடுடமை எனனேபவன்றொல், 2014-இல் 
ஆடசியடமைத்த ் மைொடி அரசு, இதுவடர ் தசிய ஒருடமைப்�ொடு 
ஆடணையத்டத ஒரு முட்றக்கூைக் கூடைவில்டை என�து 
தொன (வழிமுட்ற-10)! 

்மைொடி அரசு, சங்கின ட்ப்�ொடவ என�தறகும் இநதிய 
நொடடை இநது ்தசமைொ் மைொற்ற ்வடை்ள பசவவ்னே 
நைநதுவருகின்றனே என�தறகும், ் மைொடிதொன ் ்ொல்வொல்்ரின 
மு்மூடி என�தறகும், இடதவிை ்வறு சொனறு எனனே 
்வணடும்?

க�ா.மாலமரு�ன்
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