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தலையங்கம்சாரதாததவி ராஜ்

மாநில உரிமமகமைப் 
பறிக்கும் மமாடி அரசு

சுப. வீரபாண்டியன் 

தி.மு.கழகம் ஏன் 
ஆட்சிக்கு வரமவண்டும்?

ஆளுநர் மவமல
‘திவசம்’ சசயவதா? 

நசுக்கப்படும்  
69% இடஒதுக்கீடு



1

அண்மையில், 'பால் பாக்கெட்' 
புகெழ் எஸ்.வி.சேகெர், ேமூகெ வ்ைத்தளம் 
ஒன்றில் (twitter), உமைாநா்தன் என்பவரின் 
பதிவு ஒன்்றை மீள் பதிவிட்டிருந்தார்.  
அந்தப் பதிவு இது்தான் -- 

"கிரணசபடி புது தில்லி து்ைநி்ை 
ஆளுநர் ஆகெ நியமைனம்.. 

அப்பறைம் என்னப்பா.. பாணடிசசேரி 
கொங்கிரஸ் ஆட்சிககு கொரியம் பணை 
மைாதிரி ் ெல்லி ஆம் ஆதமி ஆட்சிககு 
்தவேம் பணை கிளம்பிட்ொங்கெ.." 

எதிர்ககெட்சிகெ்ள மிரட்டுவ்தாகெ 
நி்னததுக ் கொணடு, ஆளுநர் ப்தவி்யசய 
இவர்கெள் இழிவு படுததுகின்றைனர். 
கிரண சபடி தில்லி ஆளுநராகெ 
நியமிககெப்படுவாரா இல்்ையா 
என்ப்்தல்ைாம் ஒருபுறைம் 
இருககெட்டும், ஆளுநரின் சவ்ை 
இது்தானா என்றை சகெவைமைான 
நி்ை இநதியாவில் இப்சபாது 
ஏறபட்டுள்ளது என்ப்தாகெசவ 
இந்தப் பதிவு ்ோல்கிறைது! 

புது்வயில் கிரண சபடி 
து்ைநி்ை ஆளுநராகெ இருந்தசபாது, 
அவர் நெநது்கொணெ வி்தம், அந்த 
ஆட்சிககு முடிந்தவ்ரயில் இ்ெயூறு 
்ேயவ்தாகெசவ இருந்தது. இ்தறகொகெத்தான் 
ஆளுநர் ப்தவி என்றைால், அப்படி ஒன்று 
ச்த்வயில்்ை என்சறை ச்தான்றுகிறைது.  

இநதியாவில் இப்சபாது பை 
மைாநிைங்கெளில், ஒன்று,  பாஜகெ 
சநரடியாகெ ஆட்சி ் ேயகிறைது அல்ைது, 
ஆளுநர்கெள் மூைம் ஆட்சிககுத ் ்தால்்ை 
்ேயகிறைது. ்தமிழ்நாட்டிசைா இரணடும் 
ச்த்வப்பெவில்்ை.  அவர்ளின் 
எல்ைா சவ்ைகெ்ளயும், மு்தை்மைசேர் 
பழனிசோமிசய பார்ததுக ் கொள்கிறைார். 

அவர்கெள் சநரடியாகெ ஆட்சி ் ேயயும் 
உ.பி., கெர்நாெகொ சபான்றை மைாநிைங்கெளில் 
ேர்வாதிகொரம் முழு்மையாகெத ்த்ைவிரிதது 
ஆடுவ்்த நாம் பார்ககிசறைாம். அண்மையில், 
கெர்நாொகொவில் அசயாததி ராமைர் 
சகொயிலுககு வீடு வீொகெச ் ேன்று பைம் 
சகெட்டுள்ளனர். ்தர மைறுத்தவர்கெளின் வீட்டு 
வாேலில் ஓர் அ்ெயாள ஸ்டிககெ்ர 

ஒட்டிச ்ேன்றுள்ளனர். 
எந்த சநரமும் அந்த வீடு ்தாககெப்படும் 
என்ப்தறகொன அறிகுறிசய அது! அ்த்னக 
கெணடித்த கெர்நாெகெ  முன்னாள் மு்தல்வர் 
குமைாரோமி்ய இநது மை்தததிறகு எதிரானவர் 
என்று பரப்பு்ர ் ேயகின்றைனர். இந்த 
அராஜகெங்கெ்ள எல்ைாம் ்தமிழ்நாட்டில் 
்ேயய முடியவில்்ைசய என்பது்தான் 
பாஜகெவின் இன்்றைய கெவ்ையாகெ உள்ளது. 

்ேயய சவணடிய சவ்ைகெ்ள 
மைததிய, மைாநிை அரசுகெள் ் ேயயவில்்ை. 
குறிப்பாகெ எரி்பாருள்கெளின் வி்ை - 
அது ் பட்சரால், தீேல், எரிவாயு என 
எதுவாயிருப்பினும் - மிகெக கெடு்மையான 
ஏறறைததில் உள்ளன. இரணடு நாள்கெளுககு 
முன் இநதிய எண்ையக கெழகெம் (Indian 

oil corporation) ் வளியிட்டுள்ள ஒரு 
புள்ளி விவரம், இந்த எரி்பாருள்கெளின்  
அடிப்ப்ெ வி்ை (basic  prize) இன்்றைய 
விறப்ன வி்ையில், ்வறும்  41 
ே்தவீ்தம்்தான் என்றும், மைததிய, மைாநிை 
அரசுகெளின் வரியும், விறப்னயாளரின் 
சிறு ைாபமும் சேர்நது 59% என்றும் 
கூறுகின்றைது.  

இ்த்ன ஒழுங்குபடுத்த சவணடும் 
என்றை எணைமைாவது மைததிய  அரசிெம் 
உள்ள்தா? எடுததுச்ோல்லும் துணிவு 
்தமிழகெ அரசிெம் உள்ள்தா? இரணடுசமை 
இல்்ை என்பது்தாசன வி்ெ!  

்ேயய சவணடிய்வகெ்ள விட்டுவிட்டு, 
ஏச்தா ் பரி்தாகெச  ் ேயதுவருவது சபாை  
ஒரு பாோங்கு கொட்டுகிறைது ்தமிழகெ 
அரசு!  இன்று மு்தை்மைசேர் பழனிசோமி 
்வளியிட்டுள்ள ஒரு சகெலிககூத்தான 
அறிவிப்பு, "்கொரானா ஊரெங்கு விதிகெ்ள 
மீறிய்தாகெப் பதிவு ்ேயயப்பட்ெ 10 
ைட்ேம் வழககுகெள் ரதது" என்ப்தாகும்!

அந்த வழககுகெள் எல்ைாம் என்ன 
்பரிய ்கொ்ை, குறறை வழககுகெளா? 
உண்மையான ்கொ்ை வழககு 
ோத்தான்குளதததில் ந்ெ்பறறை 
இரட்்ெக ்கொ்ை வழககு்தாசன! 
சபாகிறை சபாககில், அ்த்னயும் 
ஊரெங்கு கொைததில் விதி்ய மீறிய 
வழககுப் பட்டியலில் சேர்தது, ரதது 
்ேய்தாலும் ்ேயது விடுவார்கெள்! 

ஒன்்றை  நி்னவில் ் கொள்சவாம்! வரும்   
்தமிழ்நாடு ேட்ெமைன்றைத ச்தர்்தலில், ஒசர 
ஒரு இெததில் கூெ பாஜகெ ்வறறி 
்பறறுவிெககூொது. அதிமுகெ கூட்ெணியில் 
இருப்ப்தால், கெட்டுத்்தா்கெ்ய (்ெபாசிட்) 
சவணடுமைானால் மீட்டுக்கொணடு 
சபாயத ்்தா்ையட்டும்!
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தமிழகம் ஆசியப் பகுதியில் உயர்நத 
மனித வளமும்,  நிறை்நத இயறறக 
வளமும் ககொண்ட ஒரு நிலமொகும். 
இ்ந்நன்னிலதறத ஒரு நூைொணடு முன்்னே 
கெலுததியப் கபருறம, நீதிககட்சியின் 
பொரப்பனேரல்லொதொர அரசியறலயும், 
த்நறத கபரியொர முன்கனேடுதத திரொவி்டக 
கருததியறல தறழககச் கெயத கழக 
அரசியறலயும் ்ெரும்.

1920களில் கதொ்டங்கிய இ்நதக கருததியல் 
ஒரு நூைொணடு ் கொ்லொச்சியதொல் தமிழகம் 
அற்ட்நத ்நன்றமகள் ஏரொளம். இன்றைககு 
உலகின் பல்்வறு ்நொடுகளின் அறிவுக 
கருவூலமொக, உறழப்பு முதலீ்டொகத 
தமிழரகள் திகழ்கின்ைனேர. அதறகு பல 
ெமூக, மத மூ்ட்நம்பிகறககறள, பததொம் 
பெலிததனேங்கறள, கட்டுப்பொடுகறள 
தமிழரகள் துணி்நது உற்டதது முன்்னேறிய்த 
கொரணம். அ்நதத துணிறவயும், பர்நத 
முற்பொககுச் சி்நதறனேகறளயும் தமிழரின் 
மனேதில் விறததததுதொன் திரொவி்டக 
கருததியலின் ெொதறனே.

பொழொயப்்பொனே பததொணடுகள் – த்நறத 
கபரியொரின் வழியில் 50 ஆணடு கொலம் 
ஆட்சி கெயது, ஓரிரு தறலமுறைகள் 
முன்்னேறிய தருணததில், முதல் கட்்ட, 
இரண்டொம் கட்்டத தறலவரகறளச் 
்ெொரவும் முதுறமயும் வர்வறைனே. 
அடுதத கட்்டத தறலவரகள் உருவொகும் 
முன்்ப அவரகறளச் சிறதகக ஆரியப் 
பொரப்பனீயம் ்பொட்்ட திட்்டம் தொன் 
2ஜி எனும் ் �ொ்டறனே வழககு. குறிப்பொக 
ஆ.ரொெொ, கனிகமொழி, மொைன் ஆகி்யொறரப் 
பதம் பொரததனேர எதிரிகள். அ்நதக 
கலககததில், குழப்பததில் க்நடு்நொள் 
்நட்புகளும் விலக, தனிதது வி்டப்பட்்டது 
திரொவி்ட முன்்னேறைக கழகம்.

2011 ் தரதறலக குறிறவதது வீெப்பட்்ட 
அ்நத ெதி வறல, ெரியொகத தன் ் வறலறயச் 
கெயதது. திரொவி்ட இளம் தறலமுறை, தன் 
மீது விழு்நத ெதி வறலறய அவிழ்ககுமுன், 
என்று்ம திரொவி்ட முன்்னேறைக 
கழகததின் ஒடுககப்பட்்ட முகதறதப் 
கபொறுககொத ஆதிககச் ெொதியினேர, தம் 

ஆண்ட கபருறமறயத தககறவகக 
உருவொககிகககொண்ட தமிழ்த்தசிய 
அரசியறல வளரகக இததருணதறதப் 
பயன்படுததிகககொண்டனேர. அணற்ட 
்நொட்டில் ்ந்ட்நத ் கொரப் ் பொரில் றகயறு 
நிறலயில் நிறுததப்பட்்ட கறலஞறர 
்வணடுமட்டும் களங்கப்படுததினேர. 
மறுபுைம் ்பொறரக ககொண்டொடிய, 
க�யலலிதொ அம்றமயொரின் பககம்  
நின்ைனேர. சில்லறைகளொகச் சிதைடிககப்பட்்ட 
தமிழ், தமிழர குறிதத வீர வெனேங்களும், 
ஆண்ட கபருறமகளும் ஒரு கட்்டததில் 
இம்மணணில் கல்நது வொழ்்நது வ்நத  
பிை கமொழியினேறர, குறிப்பொகத 
கதலுங்கறர வ்ந்தறிகளொக பறகவரொக 
அற்டயொளங்கொட்டுவதில் குவி்நதது. ெொதி 
அற்டயொளமொகி, அது்வ கபருறமயொகி, 
வீர வன்னியன், ் த்வ்நதிர ் வளொளன், 
்ெொழப் பறையன் எனே ்பொலியொனே 
அற்டகமொழிகளில் தஞெம் புகு்நதனேர 
இறளஞரகள்.     

தமிழக இறளஞரகறளத திறெத திருப்பும் 
்வறலறயச் கெவவ்னே கெயது முடிதத 
பொரப்பனியம், கபொருளொதொரததில் பின்தங்கிய 
முறபட்்ட வகுப்பினேருககு இ்ட ஒதுககீடு 
அளிககவும், பிறபடுதப்பட்்ட, தொழ்ததப்பட்்ட 
மொணவரகளின் இ்டஒதுககீட்ற்டப் 
பறிககவுமொனே தன் ் ்நொககங்கறள ஆளும் 
அ.தி.மு.க றவ தன் கட்டுப்பொட்டுககுள் 
றவதது, ககொஞெ ககொஞெமொக நிறை்வறறி 
வருகிைது. தமிழக ் வறல வொயப்புகறளயும், 
உயரகல்வி வொயப்புகறளயும் தமிழர 
அல்லொத வ்டமொநிலததொர அனுபவிககவும் 
அற்டயவும் புைவழி்ய வொயில்கள் 
ஏறபடுததி வருகின்ைனேர.

இப்படிப் பொழொயப்்பொனே  
பததொணடுகறளயும், மொநில உரிறமகறளயும் 
மீட்க தி.மு.க மீணடும் ஆட்சிககுவர்வணடும்.

தி.மு.க தலைவரின் முழககஙகள்

ககொ்ரொனேொ கொலததில் கதொ்டங்கி 
ஒன்றிறண்வொம் வொ, ஸ்டொலின் தொன் 
வொரொறு; விடியல் தரப் ் பொைொரு, அ.தி.
மு.க.றவ நிரொகரிப்்பொம் ்பொன்ை 

முழககங்களு்டன் தமிழக மககளின் 
க்நஞசில் நிறை்நது வரும் தளபதி ஸ்டொலின் 
அவரகள், கிரொம ெறபக கூட்்டங்கள், 
முதல் நூறு ்நொள்களில் மககள் குறை 
தீரப்பு, விவெொய, கல்விக க்டன்கள் ரதது 
எனே அதிரடித திட்்டங்களொல் தமிழக 
அரசியல் சூழறல ஒரு கலககு கலககி 
வருகிைொர. ஸ்டொலின் வொயச் ெவ்டொல்கொரர 
அல்ல. அவர கெொன்னேறதச் கெயவொர. 

தி.மு.க தறலவர ஆட்சிககு வ்நது 
கெயவதொகச் கெொல்வறத அ.தி.மு.க 
அரசு இப்்பொ்த கெயவதொக 110 விதியின் 
கீழ் அறிவிப்புகள் கெயய ்வணடிய 
கட்்டொயததில் உள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் அனிதொ அச்சீவரஸ 
அகொ்டமி, மீணடும் ெமததுவபுரங்கள் எனே 
கறலஞர விட்டுப்்பொனேப் கபொறுப்புகறளச் 
 சுமகக ஸ்டொலின் அணியமொகிவிட்்டொர. 
அவர பதவிககு முன்பொக்வ கபொறுப்கபடுதத 
அழறக மூதத தறலமுறையினேர வொஞறெயு்டன் 
பொரதது ரசிககிைொரகள்.

கலைஞரின்  நிலைவவைாக கனவுகள்

‘உன் எறதயும் தொங்கும் இதயதறதக 
ககொடு’ என்று கெொன்னேொர கறலஞர, 
அணணொவின் ்பருைகக இரங்கலில். 
அ்தொடு கறலஞரின் ெகதியில் பொதிறயக 
்கட்்டொர தளபதி,  கறலஞரின் நிறை்வைொத 
கனேவுகறளயும் இலட்சியங்கறளயும் 
நிறை்வறறி்ட அவருற்டய இரங்கலில்… 

அ்நதக கனேவு, அ்நத இலட்சியம்,  
தமிழகதறத ஆசியொவின் தறலசிை்நத 
மொநிலமொக முன்்னேறறுவது. ெொதி மத 
்பதங்கள் ஒழி்நத ெமததுவபுரமொக தமிழக்ம 
மொறுவறதக கொணபது. தமிழ்கமொழிறயயும், 
தமிழ் நிலதறதயும், தமிழக மககறளயும் 
ெமூக நீதி தறழகக முதன்றமயொககிக 
கொட்டுவது என்ை உயர்நத அ்நத 
இலட்சியதறத அற்டயவும், உ்டனேடியொகத 
தமிழகதறதப் பின்்னேொககி இழுககும் 
ஆறைல்கறளக கட்டுப்படுததவும் தி.மு.க 
ஆட்சிககு உ்டனேடியொக வர்வணடும். 
அதறகொனே முதுககலும்பும், ‘்நொ’ணயமும் 
கபறை கட்சி தி.மு.க மட்டு்ம!  

தி.மு.கழகம் ஏன் ஆட்சிக்கு வரவவண்டும்?
சாரதாததவி
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நசுக்கபபடும் 69% இடஒதுககீடு

உதவி ஆசிரியர்கள்:

எம்.டெக் படிபபு்களில் இநத ஆண்டு மத்திய அ்ரசின் இெஒதுக்கீடலெ 
அண்்ணா பல்்கலைக்்கழ்கம் பின்பற்ற வவண்டும் என்று உயர்நீதிமன்்றம் 
தீர்பபளித்துள்ளது. மணாநிை அ்ரசின் 69% இெஒதுக்கீடடின் அடிபபலெயில் 
இத்தலை ஆண்டு்கள மணா்வர் வேர்க்ல்க நலெடபறறு வநத நிலையில் 
இநத ஆண்டு குழபபம் ஏறபடுத்தி இெஒதுக்கீடலெ நசுக்கும் வவலைலயச் 
டேய்திருக்கி்றது பணார்பபனீய வமணாடி அ்ரசு. 

ஆளுநர், துல்வவநதர் வபணான்்ற நியமைப பதவி்கல்ள லவத்து மணாநிைங்களின் 
உரிலம்களில் மூக்ல்க நுலழத்து, மத்திய அ்ரசு பல்வவறு இலெயூறு்கல்ளத் 
டதணாெர்நது டேய்து வருகி்றது. பிறபடுத்தபபடெ, தணாழத்தபபடெ மணா்வர்்களின் 
்கல்வியுரிலமலயப பறிக்கும் வல்கயில் அவர்்களுக்்கணாை இெஒதுக்கீடலெ 
இல்ைணாமல் டேய்யத் டதணாெநது அ்ரசியல் அலமபபிறகு எதி்ரணா்கச் டேயல்படடு 

விலை : 25

ஆ.இராசா M.P

திடமான ஒற்றுலமயும் ஒருலமப்ாடும் 
ஆற்்றல் க�ாணட ஜனநாய�மும் 
த ே ச த் தின்  இன்ல்ற ய  த ேலை . 
ைகுபபுைாே இருணலமக்கு எதிரா�, 
‘சமூ� நல்லிணக்�ம்’ என்்ற ஒளிதயற்்ற 
தநருவின் க�ாளல��ள இன்ல்றக்கும் 
அைசியத் தேலை�ளாகின்்றன.

நேரு சிந்தனை  
இலக்கும் ஏளைமும்

ஒரு
 நிமி

டம் ஒரு
 செய்தி

  I சுப. வீ
ரபாண்

டியன்

வரலாற்றில் நவம்பர் 26ஆம் நாளுக்கு ஒரு தனி இடம் 
உண்டு. இந்திய  அரெமைப்புசெடடம், குடியரசுத் 

தமலவரின் ஒப்புதல்  மைசயாப்பத்மதப் சபற்்ற நாள் நவம்பர் 
26, 1949ஆம் ஆண்டு. அந்தச ெடடத்மதத் தந்மத  
சபரியார் தீயிடடுக் சைாளுத்திய நாளும், நவம்பர் 26, அது 
1957. விடுதமலப் புலிைளின் தமலவர் பிரபாைரன் 
பி்றந்தநாளும்  நவம்பர் 26, 1954ஆம் ஆண்டு. கியூபாவில் 
பாடிஸடாவின் ெர்வாதிைார ஆடசிமய  எதிர்த்து முழங்கிய 
ஜ�ாெப் ைார்டி என்னும் புரடசியாளனின் தமலமைமய 
ஏற்று பிடல் ைாஸடஜரா ஜபான்்றவர்ைள் விடுதமலப் 
ஜபாராடடத்தில் ஈடுபடடனர். அந்த ஜநாக்ைத்திற்ைாை 
அர்ச�ன்மடனாவிற்குச சென்்ற ைாஸடஜரா 
ஜெகுஜவராமவச ெந்தித்தார். இருவருைாை இமளஞர்ைமளத் 
திரடடி,  ஓர் ஆயுதப் பமடமய  உருவாக்கினர். அந்தப் 
பமடயினமரத் திரடடிக் சைாண்டு, கிராண்ைா என்னும்  
ைப்பலில் பிடல் ைாஸடஜரா கியூபாவிற்கு வந்து, அந்த 
ைண்ணில் ைால் மவத்த  நாளும்,  
நவம்பர் 26தான், அது 1956ஆம் ஆண்டு.

விலை: ரூ.50

சுப. வீரபாண்டியன்
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விலை: ரூ.50

சுப. வீரபாண்டியன்

ஒரு 
நிமிடம் 
ஒரு 

செய்தி

க�ோடகடேஸ்வரம்ோ

சின்்னச் சின்்னத் துன்பங்களைக் கூடத்  தாங்க முடியாமல்,   
பல நேரங்களில் ோம் தன்னிரக்்கம் ச்காள்கின்நறாம். ஆ்னால் 

வாழக்ள்க முழுவதும் ்காயங்களைச்  சுமந்து, அந்தக் ்காயங்கநைாடு, 
ெமு்க  விடுதளலக்்கா்கவும், சபண் விடுதளலக்்கா்கவும் இறுதிவளரயில் 
நபாராடியவர் ந்காடநடஸவரம்மா. அவளரப் பற்றித் நதாழர்   
எஸ.வி.ஆர் தன் நூசலான்றில் குறிப்பிடடுள்ைார். அந்த அம்ளமயாரின் 
்கணவர், சுருக்்கமா்க ந்க.எஸ. என்று அறியப்படட ச்காண்டப்பள்ளி 
சீதாராளமயாளவ ேம்மில் பலரும் அறிநவாம். ‘மக்்கள் யுத்தம்’ என்னும் 
ஆயுதம் தாஙகிய நபாராளிக் குழுளவ உருவாக்கியவர்்களில் அவரும் 
ஒருவர். அவர் இறந்த பிறகு, மூத்த ம்கள் ்காவல் துளறயால் சுடடுக் 
ச்கால்லப்படட பிறகு, ம்ன அழுத்தம் ்காரணமா்க இளைய ம்கள் 
தற்ச்காளல செய்துச்காண்ட பிறகு, இத்தள்னக்கும் பிறகு, அவர் தன் 
துயரங்களை எண்ணாமல், ்களடசி ோள் வளர சபாதுவாழவிற்குத் 
தன்ள்ன அர்ப்பணித்து  வாழந்துள்ைார் என்பது எவவைவு ம்கத்தா்ன 
ஒன்று! அவர் தன் வரலாற்ளற  “ஆைற்ற பாலம்” என்னும் சபயரில் 
நூலா்க எழுதியுள்ைார். 

வெற்றிசவசெலென்

வள்ளுவருக்கு வடநாட்டில் சிலை 

லவப்பதிலிருந்து, குறள் குறித்து நூல் 

வவளியிடுவது வலை அணலமையில் நலடவ்பறும் 

முயற்சிகள் கவனிக்கத்்தக்கன.  

இத்்தலகய வெயல்களுக்கான அடிப்பலட, 

திருக்குறலை எப்படியாவது இந்து 

ெனா்தனத்திற்குள் வெரித்துவிட வவணடும் 

என்பவ்த. அந்்த முயற்சிகளுக்குச் ெரியான 

்பதிைடிலயத் ்தந்துள்ைது இந்நூல்.

திருக்குறளில்  
இந்து சனாதன

மைறுபபு
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âN™. Þ÷ƒ«è£õ¡ ªî¡îIöèˆF¡  
F¼ªï™«õL ñ£õ†ì‹, êƒèó¡«è£J™ 
õ†ì‹, «ñCò£¹óˆF™ 1948‹ Ý‡´ 
Ü¼‰îFò˜ Þò‚è Íˆî î¬ôõ˜èÀœ  
å¼õó£ù ªð¼.âNôöè¡ - Cõ£ù‰î‹ î‹ðFJùK¡  
Íˆî ñèù£èŠ Hø‰î£˜. Fó£Mì‚ è¼ˆFò™ îIöèˆF™  
M¬îˆî ð°ˆîP¾Š ð£¬îJ™ î¡ ÜóCò™ 
ðòíˆ¬îˆ ªî£ì˜‰î  Þõ˜ ßöˆîIö˜èO¡ 
àK¬ñ‚è£è °ó™ ªè£´ˆîõ˜.  1990èÀ‚°Š H¡ù˜,  
î£¡ Hø‰î å´‚èŠð†ì Ü¼‰îFò˜ êÍèˆF¡ 
MNŠ¹í˜„C‚è£èŠ ðEò£ŸPù£˜. 1977‹ Ý‡´  
ï£õô˜ Þó£.ªï´…ªêNò¡ Üõ˜èœ ïìˆFò 
‘‘ñ‚è÷£†C’’ ÞîN™ Þõ¼‹, ÞõK¡ ¶¬íMò£¼‹  
àîM ÝCKò˜è÷£è ðEò£ŸP»œ÷£˜èœ. 1994 ºî™  
2007 õ¬ó ÝFˆîIö˜ «ðó¬õJ¡  
ªð£¶„ªêòô£÷ó£è Þ¼‰¶œ÷£˜ ÞõK¡  
¶¬íMò£˜ Þó£.Müòô†²I â¿ˆî£÷¼‹,  
èMë¼‹ Ýõ£˜. Þ.ÜóM‰î¡, Þ.Þ÷ñ£ø¡ ÞõK¡  
ñè¡è÷£õ˜. ÞŠªð£¿¶ «ðó£CKò˜ ²ð.ióð£‡®ò¡ 
Üõ˜èO¡ î¬ô¬ñJô£ù ‘‘Fó£Mì Þò‚èˆ îIö˜  
«ðó¬õ’’J¡ ªð£¼÷£÷ó£è ªêòô£ŸP õ¼Aø£˜.

âö¤ô¢.Þ÷é¢«è£õù¢

Þ‰Fò îˆ¶õ C‰î¬ùJ™  
«õîñó¹‹- - «õîñÁŠ¹‹
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நந்தனம் புத்தகக் கணககாட்சியில்  
கருஞ்சட்்்சப் பதிப்பகம் (புதிய வெளியீடுகள்!)

24/02/2021 - 09/03/2021 

வருகி்றது மத்திய பணாஜ்க அ்ரசு. 

மத்திய அ்ரசின் 49.5% இெஒதுக்கீடு அடிபபலெயில் மணா்வர் வேர்க்ல்க 
நெத்திக்ட்கணாள்ள அகிை இநதியத் டதணாழில்நுடபக் ்கல்விக் ்கவுன்சில் 
த்ரபபில் ஒபபுதல் வழஙகியுள்ளதணா்க அண்்ணா பல்்கலைக்்கழ்கம் 
த்ரபபில் டதரிவிக்்கபபடடுள்ளது. எைவவ மணா்வர்்களின் நைலைக் 
்கருத்தில் ட்கணாண்டு இவவணாண்டு மத்திய அ்ரசின் 49.5% இெஒதுக்கீடு 
அடிபபலெயில், மணா்வர் வேர்க்ல்கலய அண்்ணா பல்்கலைக்்கழ்கம் 
டதணாெங்க வவண்டும் என்று உயர்நீதிமன்்றம் கூறியுள்ளது. 

இெஒதுக்கீடு பறறி அகிை இநதியத் டதணாழில்நுடபக் ்கல்விக்  ்கவுன்சில்  டேணால்வலத  
ஏறறுக்ட்கணாளவதணாைணால் எதறகு இஙகு மணாநிை அ்ரசு 69% 
இெஒதுக்கீடடுக் ட்கணாளல்கலயக் ்கலெபபிடிக்்க வவண்டும்? இவவ்ளவு 
அபபடெமணா்க அண்்ணா பல்்கலைக்்கழ்கம் மணாநிை அ்ரலே மதிக்்கணாமல்  
டேயல்படுவது ஆளும் அதிமு்க அ்ரசின் பைவீைத்லதக் ்கணாடடுகி்றது. 
இதைணால் பணாதிக்்கபபடுவது பணார்பபைர் அல்ைணாத மணா்வர்்களதணான்.

ஆடசி மணாற்றம் நலெடபறறுத் தி.மு.்கழ்க அ்ரசு அலமநதவுென் 
தமிழநணாடடில் ்கல்வி வவலை வணாய்பபு்கள அலைத்திலும் 69% 
இெஒதுக்கீடு நிலைநணாடெபபடும் நணாள வில்ரவில் வரும்.   



மகாநில உரி்மக்ைப் பறிக்கும் மமகாடி அரசு

è¼…ê†¬ìˆ îIö˜   பிப்ரவரி 20, 202144

Published By Dravida Iyyakka Tamilar Peravai. . Editor Suba. Veerapandian, 

மததி மாற்றம்!
இனமானப் பேராசிரியர் ேடிப்பு வட்டத் த�ா்டக்க விழாவும், 
திரு. ஆ.இராசாவின் நூல் அறிமு்க விழாவும் 22-02-2021 
திங்கள் மாலை 6 மணிககு, தசன்லன இராயப்பேடல்ட, 

இந்திய அலுவைர் சங்கத்தில் நல்டதேற உள்்ளது.
 - கே.ராஜன்,  

 இயக்குனர், ேருஞ்சட்டைப்பதிப்பேம்

நிம்றவு சபறுகி்றது மபரமவயின் இமையக் கருததரஙகம்
ககொ்ரொனேொ என்னும் ககொடிய ் ்நொயத கதொறறு மனித 

ெமூகதறத வீடுகளுககுள் மு்டங்க றவதத சூழலில்தொன் 
்நம்முற்டய ் பரறவயின் ெொரபொக ‘ZOOM’ கெயலி வழியொக 
இறணயக கருததரங்குகறள ்ந்டததத கதொ்டங்கி்னேொம். 
இதறகொனே முன்கனேடுப்றபச் கெயதது ் பரறவயின் ் தொழர 
கொரததிக ஆவொர. 2020 ஏப்ரல் 12ஆம் ் ததி “மருததுவமும் 
திரொவி்டமும்” என்னும் தறலப்பில் முதல் கருததரங்கம் 
்ந்டததப்பட்்டது. மருததுவர எழிலன் அவரகள் இறணயக 
கருததரங்றகத கதொ்டங்கி றவததுச் சிைப்புறரயொறறினேொர. 
ஒவகவொரு வொரமும் புதன், ெனி மறறும் ஞொயிறு எனேத 
கதொ்டர்நது கருததரங்குகள் ்ந்டததப்பட்்டனே. ஊர்டங்கில் 
தளரவுகள் வ்நத பின்னேர வொரததிறகு இரணடு ்நொள்கள் 
எனேவும் பின்னேர ஒவகவொரு ெனிககிழறம எனேவும் 
கருததரங்கம் ்ந்டததப்பட்்டது. 

ெமூகநீதி, கபணணியம், பகுததறிவு, அரசியல், தததுவம், 
வரலொறு, ெட்்டம், சூழலியல், இலககியம், மருததுவம், 

்நொட்டின் பன்முகத தன்றமறய அழிதது ்நொடுமுழுவதும் 
ஒறறைப் பணபொட்டு முறையின் மூலம் பொரப்பனிய 
்மலொணறமறய நிறலநிறுததுவ்த ஆர.எஸ.எஸ.இன் 
்்நொககம்.  க்ட்நத ஏழு ஆணடுகளொகத தங்களின் ஆட்சி 
அதிகொரததொல் மககளி்டம் கவறுப்புணரறவத தூணடி 
இ்நதுததுவதறத நிறலநிறுதத முயல்கிைது ்மொடி அரசு.   
்தரதல் கவறறி என்பது மட்டு்ம ஆர.எஸ.எஸ.இன் 
குறிக்கொளொக என்று்ம இரு்நதது இல்றல, ஏகனேனில்  
இரண்டொயிரம் ஆணடுகளொக அதிகொரததின் உச்சியில் 
அவரகள்தொன் இரு்நது வருகிைொரகள். 

்தசிய அளவில் கொங்கிரஸ ் பொன்ை ஓர ் பரியககதறத 
வீழ்ததித தங்களின் இருப்றப நிறல்நொட்டிவிட்்டனேர. 
இப்்பொது தொங்கள் ் வரூன்ைொ மொநிலங்கறளக குறிறவததுப் 
பல்்வறுத திட்்டங்கறள வகுததுச் கெயல்படுததி வருகிைொரகள். 
கதன்னி்நதிய மொநிலங்களில் குறிப்பொகத தமிழகம் மறறும்  
்கரளொ தற்பொதும் பொரப்பனியததிறகு எதிரொனே மனேநிறலயில்  
இருப்பதொல் மதரீதியொக மககறள ஒன்றுதிரட்்ட்வ ் தரதல் 
்்நரததில் ெபரிமறல பிரச்ெறனேறயக ் கரளததிலும், முருகர 
பிரச்ெறனேறயத தமிழகததிலும் றகயில் எடுததொரகள். அது 
எதிரபொரதத கவறறிறய அளிககவில்றல என்ைொலும்  மொநிலக 
கட்சிகளிற்ட்ய ெலனேதறத ஏறபடுததியது. 

 ரஜினிறய றவதது தி.மு.க. வொககு வங்கிறயப் பிரிகக 
திட்்டம் வகுததொரகள், ஆனேொல் அதுவும் ்தொல்வியில் 
முடிய்வ, தறலறமயறை கட்சியொனே அ.தி.மு.க.றவக 
றகயில் எடுததுள்ளொரகள். தமிழக அரறெத தங்களின் 
றகப்பொறவயொக றவததுக ககொணடு மொநில உரிறமகறளப் 
பறிககும் திட்்டங்கறள அமல்படுததி வருகிைொரகள். நீட், 
புதிய கல்விக ககொள்றக ்பொன்ைறவகள் ்நம் கணமுன் 
்ந்ட்நத உதொரணங்கள்.

 தன் றகறய றவத்த தன் கணறணக குததுவது்பொல, 
ஒரு திரொவி்டக கட்சிறய றவத்த இன்கனேொரு திரொவி்டக 
கட்சியொனே தி.மு.க றவ வீழ்தத நிறனேககிைது பொரப்பனியம். 
அவரகளின் திட்்டப்படி அ.தி.மு.க வு்டன் கூட்்டணி றவதது, 
பொ.�.க தமிழகததில் நுறழய முயல்கிைது. கபரியொரின் வழிவ்நத 
்நொம் அவரகளின் திட்்டதறத மககளி்டம் அம்பலப்படுததுவது  
்நம் க்டறம.

உதயகுமார் - ்கார்த்திக 

ராஜ்

கபொருளொதொரம், ்ந்டப்பு நிகழ்வுகள் எனே 66 தறலப்புகளில் 
இறணயக கருததரங்குகள் ்ந்டததப்பட்டிருககின்ைனே. துறை 
ெொர்நத  வல்லு்நரகள், ஆயவறிஞரகள், கெயறபொட்்டொளரகள், 
இளம் ்பச்ெொளரகள் கருததுறர ஆறறியிருககின்ைனேர.

கபரிய அளவில்  ் பெப்ப்டொத பழங்குடியினே மககளின் 
கல்வி உரிறம குறிதது அவரகளிற்ட்ய பணியொறறும் 
ஆசிரியர மகொலட்சுமி அவரகள் ்நம்முற்டய கருததரங்கில் 
உறரயொறறினேொர. அ்த ் பொல் ெரவ்தெ அளவில் மிகப்கபரிய 
ஒடுககுமுறையொக உருகவடுதத கருப்பினேததவரொனே �ொரஜ் 
ஃப்லொயட், அகமரிககக கொவல் துறையினேரொல் தொககப்பட்டுக 
ககொல்லப்பட்்டறதகயொட்டி, “நிைகவறிப் ் பரி்டர” என்னும் 
தறலப்பில் அகமரிககொவின் “Black Nonbeleivers” அறமப்பின் 
தறலவர திரு. மணடிெொ தொமஸ அவரகள் ்நம் கருததரங்கில் 
உறரயொறறினேொர.

பல்்வறு இறணயக கருததரங்குகள் இரங்கல் கெயதி்யொடு 
கதொ்டங்கப்பட்்டனே. இ்நத நிறலயில் ்நம்றம ஒன்ைொக இறணதது, 
்ெொர்நதுவி்டொது கதொ்டர்நது கெயல்ப்ட ஊககுவிப்பதொகவும், 
மொறல்்நர வகுப்புகளொகவும் கருததரங்குகள் ்நற்டகபறைனே. 
மனித ெமூகம் எதிரககொண்ட கபரும் ெவொலில் இரு்நது 
தற்பொது ்நொம் மீணடும் புைகவளியில் கெயலொறைத 
கதொ்டங்கியிருககி்ைொம். கதொ்டர்நது ்நம்முற்டய ் பரறவ, 
படிப்பு வட்்டம், புததகக கணகொட்சி, ்தரதல் பரப்புறர 
எனேப் பல்்வறு வடிவங்களில் கெயல்ப்ட இருககிைது. 
இதுவறர இறணயததில் ெ்நதிதது உறரயொடியதிலிரு்நது ்நொம் 
மீணடும் ் ்நரில் இறண்நது கெயலொறை ் வணடிய நிறலயில் 
இறணயக கருததரங்குகறள இன்று்டன்(20-02-2021) நிறைவு 
கெயகி்ைொம். கமொததம் 66 கருததரங்குகள் ்நற்டகபறறுள்ளனே 
என்பறத மகிழ்வு்டன் பதிவு கெயகி்ைொம். 

சிைப்புப் ் பச்ெொளரகளுககும், கருததரங்கில் கதொ்டர்நது 
இறண்நது ஆதரவு ககொடுதத அறனேததுத ் தொழரகளுககும் 
எங்களின் க்நஞெொர்நத ்நன்றி.

"க்கடடதிலும் ஒரு நல்லது என்பது தபா்ல, இநதக 
க்காதரானா ஊரடங்கு எமககு அளித்த அரிய வாய்பபு, 
திராவிட இயக்கத் தமிழர் தபரவவயின் இவையக 
்கருத்தரங்கு்களில பங்குகபற்றதாகும். பலதவறு நல்ல 
தவ்லபபு்களின்கீழ் நவடகபற்ற அவனத்துக ்கருத்தரங்்கங்்களும், 
அதவனத் கதாடர்நத த்கள்வி-பதில தநரமும் உ்றங்கிக 
கிடநத சிநதவன்கவைத் தடடி எழுபபும் வண்ைம் இருநதன. அதந்கக 
குடும்பங்்கள் கபண்்களுக்கான சுயமரியாவதவயயும், அவர்்களுக்கானப 
பு்றகவளிவயயும் அனுமதிபபது இலவ்ல. இன்று கபண்்கைால படிக்க 
முடிகின்்றது. ஆனால குடும்பங்்கள் மி்க விவரவித்லதய படிபபின் மூ்லம் 
வைர்நத எங்்களின் சி்றகு்கவை கவடடிவிடுகின்்றனர். குடும்பம் என்்ற 
கூடடினுள் அவடபடடவர்்களுககும் இவையக ்கருத்தரங்கு்கள் மூ்லம் 
'சிநதவன' என்னும் சி்றகு்கவைப பரிசளித்த திராவிட இயக்கத் தமிழர் 
தபரவவககு என் கநஞசார்நத நன்றி்கள்
 - .திவயா(ஆங்கிைப் சபராசிரியர்)


