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த்தி அசு மூயம் செல்படும் மூன்மாயிம் பள்ளிகளரயும்
உளமவிடப் பள்ளிகளரகளரயும் மூடத் ச ாடங்கியுள்ரது
சபாருரா ாத் துளமயிலும், கல்வித்துளமயிலும் அசின் ளகாயாகத் னத்ள க் காட்டுகிமது !
அசின் க்கள் விரா ப் பண்ளப செளிப்படுத்துகிமது !
சத்திஷ்கர் அபசாங்கம் மூன்ாயிபம் ள்ளிகளகளயும், உளவிடப் ள்ளிகளகளயும்
மூடும் டயடிக்ளகயுடன் டப்பு 2015-2016ஆம் ஆண்டு கல்வினாண்டில் அடியனடுத்து ளயத்துள்து.
இந்த ஆண்டு சசர்க்ளக இல்ள ன் யனரில் ல்ா உளவிடப் ள்ளிகளயும் மூடத்
யதாடங்கியுள்து. இந்தப் ள்ளிகளில் ணிபுரிந்த ஆசினர்கள் அருகிலுள் சயறு ள்ளிகளுக்கு
இடநாற்ம் யசய்னப்ட்டுள்ர். மூடப்ட்ட யதாடக்கநிள, இளடநிள உளவிடப்
ள்ளிகளில் மிகப் யரும்ாாளய மங்குடிகள் யசிக்கும் குதிகளில் இருப்ளய, குறிப்ாக
ஸ்தார் யட்டாபத்ளதச் சசர்ந்தளய. இது ா.ஜ.க. அபசாங்கத்தின் நக்கள் விசபாத, மங்குடி
விசபாதப் ண்ளயும் யபாற்ளயும் நட்டுநல், யாருாதாபத் துளயிலும், கல்வித்
துளயிலும் அதன் ளகனாாகத் தத்ளதயும் காட்டுகிது.
இத்சதாடு, ன்ாட்டு நிதி நிறுயம், உக யங்கி முதா காதித்தின நிதி
அளநப்புகளின் யயட்கக்சகடா நிந்தளகளுக்கு உடன்ட்டு, நக்கள் த் திட்டங்களத்
யதாடப யக்கற்று, நக்கள் விசபாதக் யகாள்ளககள அபசாங்கம் சநற்யகாள்கின்து. கல்வி
யநன்சநலும் தனினார்நனம் ஆக்கப்டுகிது. இது ளம மங்குடிகளும் தலித்துகளும் பிற்ட்ட
யகுப்புகளும் கல்வி கற்ளதயும் யர்ச்சி யறுயளதயும் தடுப்தற்கு நளமுகநா அடியனடுத்து
ளயத்தல் ஆகும்.
சநம்ாட்டுப் ணிகள், ஆசிரினர் நினநம் முதாயற்றின் மீதா யசவீத்ளதக்
குளத்தல் ன் யனரில், மிக நீண்ட காநாக மூன்ாம், ான்காம் நிள அபசு ஊழினர்கள்
யசனற் நிளயில் ளயக்கப்ட்டு உள்ர். சிக்ர கர்மி திட்டத்தின் யழினா நினாநம் ன்
யனரில் ஒப்ந்த அடிப்ளடயில் ஆசிரினர்கள் திக் கூலினாக, நிபந்தநற்ப் ணினார்காக மிகக்
குளந்த சம்த்தில் தற்காலிகநாக நினநம் யசய்னப்டுகின்ர். இப்சாது இந்த நாநித்தில்
ஆயிபக் கணக்கா உளவிடப் ள்ளிகள் மூடப்ட்டுள். சாதுநா ள்ளிகள், ஆசிரினர்கள்
இல்ாளநனால் ண்ணற் சிக்கல்களுக்கு முகம்யகாடுத்துக் யகாண்டிருக்கும் மங்குடிப்
குதிகளில், இப்சாது சிார் கல்வி முற்றிலும் ஒழிக்கப்ட்டு, கல்ாளந அபங்சகற்ப்ட்டுள்து.
த்து ஆயிபக்கணக்கா ஆசிரினப் ணி காலியிடங்கள் நினநம் நிபந்தபநாக நிறுத்தி
ளயக்கப்ட்டுள்து. பின்தங்கின மங்குடிப் குதிகளில் சயளயாய்ப்புகள் அளத்தும்
ஒழிக்கப்ட்டு, சயளனற்யர்கள் ஆக்கப்ட்டுள்ார்கள். யயட்ககபநா நிதி நிளளநனால்
நத்தின அபசாங்கம் நூகம், ஆய்யகங்கள், சாட்டுப் புத்தகங்கள், ாடப் புத்தங்கள், நதின உணவு,
புதின ஆசிரினர்களப் ணியில் அநர்த்தல், அயர்களுக்குச் சம்ம் யகாடுத்தல், இன்னும் பி
யசதிகள் முதா, யமங்க சயண்டின உள்கட்டளநப்பு யசதிகளின் யர்ச்சிளன யயட்டியுள்து.
`ச்சசா, சதா-லிச ா, ஆசக சடா (சிறுயர்கச டிப்திலும் ழுதுயதிலும் முன்சறுக)`
ன்று யதாளகாட்சியிலும் யாயாலியிலும் யதாடர்ச்சினாகச் யசய்னப்டும் சாலி
பிபாச்சாபத்தின் உண்ளநனா சாக்கம், நாசயாயிஸ்ட்கள் மங்குடியிர் கல்விக்கு திபாயர்கள்
ன்று நக்களுக்குக் காட்டுயதற்கு ஆகும். தங்கள் யசாந்தக் கிபாநத்தில் ள்ளிகள் இருந்தாலும்கூட,
சிறுயர்கள், குறிப்ாகச் சிறுமிகள் ள்ளி யசல்லும் யாய்ப்புகற்று உள்ர். யதாளவில்
1

இருக்கும் ள்ளிக்குச் யசல்லுயதற்கு ண்ணற் இளடயுறுகள் ற்டுகின். குடும்த்திர்
சிார்களயும் சிறுமிகளயும் தாங்கள் கஷ்டப்ட்டு சநற்யகாள்ளும் சயாண்ளநயில்
உளமக்கவும், உள்ளூரில் சயளக்குச் யசல்வும் யற்புறுத்துகின்ர் ன் நறுக்கவினாத சூமல்
அயர்களச் சூழ்ந்துள்து. இளதவிட ல் நிளளநயில் உள் சி குடும்த்திர் தங்கள்
சிறுயர்களப் டிக்களயக்கின்ர். ஆால் சசர்க்ளக இல்ள ன் யனரில் அபசாங்கம்
ள்ளிகள மூடிக்யகாண்டு உள்து. இது ஒடுக்கப்ட்ட பின்தங்கின நக்கள் பிரிவிரின் கல்வி
குறித்து மிக சநாசநா அக்களனற், சதித்தநா அபசாங்கத்தின் ார்ளயனல்ாநல்
சயயான்றுமில்ள. இது இருளில் முழ்கியுள் மங்குடிப் யண்களின் கல்விளன, யண்
கல்விளன சநலும் ாதிக்கிது. ` சட்டி ச்சசா, சட்டி யதௌ ` (யண்களப் ாதுகாப்சாம்,
யண்களுக்குக் கல்வி அளிப்சாம்) ன் யதாடர்ச்சினா பந்திபசநாடியின் முமக்கம் நக்களின்
காதுகளில் யதளியாக விழுகிது. இந்த யளகனா முமக்கங்கள் ல்ாம் நக்கள நாற்று
யதற்கும் திளசத்திருப்புயதற்கும் ஆகும். ஒருபும் ஆயிபக் கணக்கா உளவிடப் ள்ளிகள
மூடிவிட்டு, நறுபும் இந்தக் கல்வினாண்டில் ஆளப இட்சம் சிறுயர் உளவிடப் ள்ளிகளில்
சசர்ந்துள்ர் ன்று சத்திஷ்கர் கல்வி அளநச்சர் யகடார் கஷ்னாப் அறிவித்துள்ார். இந்த அறிவிப்பு
ளகப்புக்கு உரினது நட்டுநல், நாற்றுச் யசனலும் ஆகும். பிற்டுத்தப்ட்சடார், தலித்துகள்,
மங்குடிகள், குறிப்ாகப் யண்கள்  ல்ா நக்கள் பிரிவிரும் கல்வி கற்திலிருந்து
யயளிசனற்ப்டுகின்ர். இது அபசின் நக்கள் விசபாத, மங்குடி விசபாத, யர்ச்சி விசபாதப்
சாக்ளக நிரூப்பிக்கிது.
பாநன் சிங் அபசாங்கம் தலித், மங்குடிகள் முதா பின்தங்கின நக்களக் கல்வி
கற்திலிருந்து யயளிசனற்றுதல், அது யர்ச்சிக்கு திபாக உள்து ன்தற்கு ஒரு சான்று ஆகும்.
பாநன் சிங் அபசாங்கத்தின் யர்ச்சி ன்தன் யாருள் உள்ாட்டு, யயளிாட்டுக் கார்சபட்களுக்கு
நக்களின் நிம், நீர், காட்டு யங்கள யமங்குயதும், அதன் மூம் கார்சபட்டுகள் குசபச்
யசல்யத்ளத அளடயதுசந ஆகும். இந்த யர்ச்சியின் உண்ளநனா யாருள் ளம,
பிற்டுத்தப்ட்ட, தலித், மங்குடி நக்களுக்குக் குடிக்கும் தண்ணீர், உணவு, உளட, குடியிருப்பு,
உடல்ம் முதாயற்ள முற்றிலும் இல்ாநல் ஆக்குயது ஆகும். மங்குடிகள் கல்வி கற்று,
அறிவு யற்று, அயர்களின் சுபண்டளயும் ஒடுக்குமுளளனயும் திர்த்து இன்னும் யலிளநனாகக்
குபயழுப்பி, தங்கள் உண்ளநனா யர்ச்சிக்கும், சுன ஆட்சிக்குநா ஆயுதப் சாபாட்டத்தில்
இளணந்துவிட்டால் ன் யசய்யது ன்று பாநன் சிங் அச்சநளடந்துள்ார்.
ஸ்தார் யட்டாபத்தில் உள்  ள்ளிக் கூடங்கள் இப்சாது காயல் ளட, துளண
இபாணுயப் ளட ஆகினயற்றின் தங்குமிடங்காக நாற்ப்ட்டுள். ாட்டின் உச்ச
நீதிநன்த்தின் தீர்ப்பு இந்த நிளளன முடிவுக்குக் யகாண்டுயந்துள் சாதிலும், இன்னும்
ளடகள் அங்சகசன தங்கியுள். நற்யாரு க்கம், அபசாங்கத்தின் ஆயுதப் ளடகளின்
தாக்குதலுக்கு ஆாகியிருக்கும் நது கட்சித் தளளநயின் கீழ் உருயாக்கப்ட்டுள் ஜன்தன்
சர்க்கார் (நக்கள் அபசு) ள்ளிகள டத்தி யருகின்து. ாபானணப்பூர், கன்சகர், ஸ்தார், பீஜப்பூர்,
தண்சடயாடா, சுக்நா ஆகின நாயட்டங்களில் நக்கள் அபசு டத்தி யரும் டஜன் கணக்கா
ள்ளிகளின் மீது தக்குதல் டத்தப்ட்டுள்து. சாட்டுப் புத்தங்கள், ாடப் புத்தகங்கள், உளடகள்,
இன்னும் சயறு சி நதிப்புயாய்ந்த யாருள்கள் ரிக்கப்ட்டுள். இளயயனல்ாம்
மங்குடிகளின் கல்வி ற்றி இபாநன் சிங் அபசாங்கத்திற்கு உள் அக்களயின்
சாலித்தன்ளநளனத் யதளியாகக் காட்டுகிது.
உளவிடப் ள்ளிகள் மூடும் முடிளயத் திரும்யக் சகாரும்டியும், இப்ள்ளிகளத்
யதாடர்ச்சினாக டத்தக் சகாரும்டியும், சத்திஷ்கர் அபசாங்கத்தில் கல்விக்கு திபா யகாள்ளகக்கு
யலிளநனா திர்ப்ளக் காட்டுநாறும் ல்ா நாணயர்களயும், ஆசிரினர்களயும்,
யற்சார்களயும், நாணயர்களின் உவிர்களயும், முற்சாக்கா, ஜானக அறியாளி
களயும், நனித உரிளந அளநப்புகளயும், மங்குடிச் சமூக அளநப்புகளயும், பி சமூக
அளநப்புகளயும் நது கட்சி அளகூவி அளமக்கிது. ாதிக்கப்ட்ட கிபாநங்களின்
யற்சார்களயும், ஆசிரினர்களயும் உளவிடப் ள்ளிகள, அளய இருந்த இடங்களில்
யதாடர்ந்து டத்த முன்யருநாறு அளகூவி அளமக்கின்சாம்.
ுட்ச உசசந்தி,
யசய்தித் யதாடர்ார்,
தண்டகாபண்னச் சிப்பு நண்டக் குழு,
இயாக (நாசயாயிஸ்ட்).
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