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மு.தமிழ்மறவன் இகைலாஸ் உசேன்
ப�ோப�ோ "ஜெய் ரோம்" வங்கிப் புரட்சி

தமிழினபே 
எச்சரிக்கை!

தலையங்கம்

சர்வம் மத்திய அரசு மயம்
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(இச்சட்டம் குறித்துப் பேரா. அ.மார்க்ஸ் 
எழுதியுள்ள கடடுரரயிலிருந்து சில ேகுதிகள 
கீபே தரப்ேடடுள்ளன...) 

NIA சட்டத்தில் சசய்யப்படடுள்ள 
மாற்றங்கள்ளப ்பாரபப்பாம்.

செளிநாடடில் சசய்யப்படும் குற்றங்கள்ள 
விசாரிப்பது நள்டமுள்றச் சாத்தி்யமா 
என்பது ஒரு மி்கப ச்பரி்ய ப்களவிக்குறி. 26/11 
எனப்படும் மும்ள்பத் தாக்குதளை ஒடடி 
2008இல் ‘பதசி்யப புைனாயவு மு்களம’ 
(NIA) உருொக்்கப்பட்டப்பாது இநதச் 
சட்டத்தில் எல்ைாெறள்றயும் மத்தியில் 
குவிக்கும் ப்பாக்கு அதில் தீவிரமா்க 
செளிப்படுெதா்க விமரசிக்்கப்பட்டது. 
அதறகு ஆதரொ்க இருநதெர்கள இநத 
ஐ்யத்ளதயும் விமரசனத்ளதயும் மி்க 
எளிதா்க ‘டிஸ்மிஸ்’ ்பண்ணினார்கள. 

முதல் NIA செடி குண்டுத் தாக்குதலுக்குப 
பினனணி்யா்க இருக்கும் “்ப்யங்கரொத 
நிதி உதவி” (terror funding) மறறும் 
‘்ப்யங்கரொதக் குழுக்்கள’ குறித்த புைன 
விசாரளை்களிபைப்ய அது ்கெனம் 
ச்காண்டிருநதது. NIA சட்டத்ளதப 
ச்பாருத்தமடடில் அதறகுக் ள்கது சசயயும் 
அதி்காரம் கிள்ட்யாது. NIA அளமபபு, 
புைன விசாரளை சசயயுபம ஒழி்யக் ள்கது 
சசயயும் அதி்காரம் ்காெல்துள்றயி்டபம 
இருநதது. அபத ப்பாை NIA வுக்கு 
்ப்யங்கரொத ந்டெடிக்ள்க்கள்ளத் தடுக்கும் 
அதி்காரமும் கிள்ட்யாது.  NIA சட்ட 
இளைபபில் ச்காடுக்்கப்பட்ட குற்றங்கள்ளப 
புைனாயவு சசயது ெழக்ள்க ந்டத்துெது 
மடடுபம அதன ்பணி.

இபப்பாது NIA சட்டத் திருத்தத்தில் 

பமறச ்காள்ளப்படும் ஒரு அம்சம் எனனசெனில் 
இபப்பாதுள்ள அரசின ஆதரசங்க்ளான 
இஸ்பரல் மறறும் அசமரிக்்க ்பாணியில் 
எல்ைாெறள்றயும் சசய்ய பெண்டும் 
என்பதுதான. அஙகுள்ள புைன விசாரளை 
முள்றள்ய அப்படிப்ய இஙகு ்காபபி 
அடிக்்க பெண்டுமானால் அதறகுரி்ய 
ெள்கயில் இஙகு அ்கக் ்கடடுமானங்கள 
இருக்்க பெண்டுபம எனகி்ற சிநதளன 
இெர்களுக்குக் கிள்ட்யாது.

எடுத்துக்்காட்டா்க ஒனள்றப ்பாருங்கள.  
எஙச்கல்ைாம் இநதச் சட்டம் சச்யல்்படுத்தப 
்படும் என்பளத இச்சட்டத்தின பிரிவு 1   
ெளர்யறுக்கி்றது. இதில் கூடுதைா்க ஒரு 
கூறள்ற இபப்பாது பசரக்கி்றார்கள. 
அதன்படி, “்படடி்யலிலுள்ள குற்றம் 
ஒனள்றச் சசய்பெர, இநதி்யாவுக்கு 
அப்பால் இருநது குற்றத்ளதச் சசயத 
ப்பாதிலும் அக்குற்றம் இநதி்யாளெப 
்பாதிக்கும் அல்ைது இநதி்யர்கள்ளப 
்பாதிக்கும் எனகி்றப்பாது அஙகும் இச் 
சட்டம் ்ப்யன்படுத்தப்படும்”. 

இனசனாரு நாடடில் குற்றம் ந்டநதால் 

அளதயும் விசாரிக்கும் அதி்காரம் உள்ள 
சட்டம் நம்மி்டம் இருநதால் மடடும் 
ப்பாதுமா? அதறகு உரி்ய அனுமதிள்யயும் 
உதவி்கள்ளயும் அநத நாடு அளிக்குமா? 
அதுவும் நல்ை உ்றவு இல்ைாத நாடு்களில் 
இசதல்ைாம் சாத்தி்யமா? அப்படிக் 
குற்றம் சசயதெர்கள்ள அநத நாப்ட 
பிடித்துக் ச்காடுக்்காத நிளையில் நாம் 
ப்பாய அளதச் சசயதுவி்ட முடியுமா? 
அெர்கப்ள பிடித்துக் ச்காடுப்பார்கள 
என்றால் பி்றகு இப்படி ஒரு சட்டம் 
எதறகு? இசதல்ைாம் ந்டக்கி்ற ்காரி்யமா?

NIA சட்டத்தில் இபப்பாது சசய்யப்படும் 
இனசனாரு திருத்தம் 11ம் பிரிவில் உள்ள 
(3) லிருநது (7) ெளரக்குமான உட பிரிவு்கள 
இனி சசல்ைாது. இநதப பிரிவு்கள எனன 
சசால்கின்றன? ஏன இபப்பாது பமாடி 
அரசு அெறள்ற நீக்குகி்றது?  தறப்பாது 
உள்ள NIA சட்டப பிரிவு்களின்படி. 
புைன விசாரளை முடிநது ெழக்கு 
விசாரளை சதா்டஙகும்ப்பாது அவெப 
்பகுதி மாநிை உ்யரநீதிமன்றத் தளைளம 
நீதி்பதி்களின ்பரிநதுளரயின்படி சி்றபபு 
நீதிமன்றத்திற்கான நீதி்பதி்கள்ள மத்தி்ய 
அரசு நி்யமிக்கும். இளத இபப்பாது 
பமாடி அரசு மாறறுகி்றது. எப்படி? இனி 
சி்றபபு நீதிமன்றங்கள அளமக்்கப்ப்டாமல் 
இபப்பாதுள்ள சசஷனஸ் ப்காரடடு்கப்ள 
இநத NIA ெழக்கு்கள்ளயும் விசாரிக்குமாம். 
இது ஏற்கனபெ ெழக்குச் சுளம்க்ளால் 
கூன விழுநது கி்டக்கும் நீதித்துள்றள்ய 
பமலும் பிரச்சிளனக்கு உள்ளாக்கும். 

(இக்்கடடுளரள்ய முழுளம்யா்கப 
்படிக்்க விரும்புபொர அ.மாரக்ஸ் (Marx  
Anthonisamy) அெர்களின மு்கநூல் 
்பக்்கத்ளதப ்பாரக்்கவும்.)

புதிய சட்டத் திருத்்தம்
சர்வம் மத்திய அரசு மயம்
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2008ஆம் ஆண்டு, ்கலாஙகிரஸ் அரசினலால் க்கலாண்டு வரப்பட்ட சதசியப புைனலாய்வு மு்கல்மச் ேட்டத்தில் (National Investigation 
Agency Act, 2008) ச்மலும் சிை திருத்தங்கலை இன்லறய ்பலாஜ்க அரசு க்கலாண்டுவந்துளைது. இது ச்மலாேத்திலிருந்து 

மி்க ச்மலாேம் என்னும் நிலைலய ச�லாககியதலா்க உளைது. 2008ஆம் ஆண்டு ேட்டத்லத, அன்று திமு ்கழ்கம் ஆதரித்ததலால், இன்று 
இத் திருத்தத்லதயும் ஆதரிக்க  ச�ர்ந்துளைது என்்பலதப புரிந்துக்கலாளை முடிகிறது. திமு ்கழ்கத்லத �லாம் நூற்றுககு நூறு 
ஆதரித்தலாலும், இந்த முடிலவ �ம்்மலால் ஏற்றுகக்கலாளை முடியவில்லை. 
்கத்தி ்பலழய ்கத்திதலான் என்றலாலும், அதலன இபச்பலாது ல்கயில் ஏந்தி இருககும் புதியவர் மி்க ஆ்பத்தலானவர் என்்பலத �லாம் 

்மறந்துவி்டககூ்டலாது. அந்தச் ேட்டத்லதசய முழுல்மயலா்கத் திரும்்பப க்பற சவண்டும் என்று வலியுறுத்துவசத,  திமு்கவின் ஜன�லாய்கக 
ச்கலாட்பலாடடிற்கும், ்மலாநிை சுயலாடசிக க்கலாளல்கககும் ஏற்றதலா்க இருககும். 

 - சு்ப.வீர்பலாண்டியன்
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மு.தமிழ ்மறவன்

தலாரு்கலா வனத்தில் 
ரிஷி்பத்தினி்கலை வன்புணர்ந்த சிவலன வணஙகி, 
்பலாலியல் வழககிசை ச்பலாரலாளி்கலைக ல்கது கேய்!

க�ருபபிசை சுடடு, க�ய்யிசை வதககிய, 
சிவந்த சுலவயலான ்பசுவின் இலறச்சிலய உண்்ட 
இரலா்மலன வணஙகி, 
்மலாடடிலறச்சி உண்்ட இசுைலாமியலன அடித்துக க்கலால்!

சீனலாவுககு ்மலாடடிலறச்சி ஏற்று்மதி கேய்யும் 
ச்மலாடிலய சிைலாகித்துக க்கலாண்ச்ட, 
்மலாடு்கலை ஏற்றிச் கேல்லும் வியலா்பலாரி்கலைப ்படுக்கலாலை கேய்!

்கழ்கங்கள இல்ைலாத தமிழ்கம் ்பல்டக்கக 
்கழ்கங்கசைலாடு கூட்டணி லவ!

இந்தியலாவின் முதல் குடி்ம்கலனக 
ச்கலாவிலுககுள வி்டலாசத!
ஆயினும், தலித் வீடடில் உணவருந்து!

துறவறம் ச்பசிக க்கலாண்ச்ட 
்களை உறவு்கசைலாடு ்கலாதல் கேய்!

தன்லனத்தலாசன தலாககிக க்கலாண்டு
இசுைலாமியன் தலாககியதலாய்ச் கேலால்!

ேடல்டயில் சதசியக க்கலாடி ஏற்று
ேட்டத்லத ்மதிக்கலாசத!
நீதி்மன்றத்தில் ்மன்னிபபு ச்கள!
்மக்கள ்மன்றத்தில் ்மலார்தடடு!

"முத்தன்ன கவண்முறுவல்
கேவவலாயும் முலையும்
அழ்கழிந்சதன் �லான்
புணர்வசதலார் ஆலேயினலால்"

"அவலரப பிரலாயம் கதலா்டஙகி 
ஆதரித்கதழுந்த என் த்டமுலை்கள
துவலரப பிரலானனுகச்க ேங்கற்பித்துக க்கலாடுத்சதன் "
எனக ்கலா்மம் கவளிப்படுத்திப ்பலாடிய 
ஆண்்டலாலைத் கதய்வம் என்று கேலால்!
க்பண்ணுரில்ம ச்பசுசவலாலர சவசி என ஏசு!

தலித் ்மக்கலை தீண்்டத்த்கலாதவன் எனச்கேலால்!
இந்துக்கசை ஒன்றிலணசவலாம் என முழஙகு!
ேலாதிகக்கலாரு ேட்டமியற்று!

பிரிடடிஷலாருககுச் சேலவ கேய்!
ஹிடைரின் ல்க வலுத்தலால் கஜர்்மன் ்படி!
சுதந்திரம் ச்கட்டலானலா? ்கலாடடிக க்கலாடு!
ஆனலால், சூத்திரனுககு சதே்பகதி ்கற்றுகக்கலாடு!

பிரத்மர் அலுவைர்்கள �ம்்மலாளு,
உயர் ்பதவி்கள �ம்்மலாளு,
நீதி்பதி்கள �ம்்மலாளு,
IAS, IPS �ம்்மலாளு,
்கவர்னகரல்ைலாம் �ம்்மலாளு,
இந்தியத் தூதர்்ககைல்ைலாம் �ம்்மலாளு,
�ம்்மலாளு என்றலால் பூணூலு!
இருந்தலாலும் ஏலழகயன்று நீ கேலால்லு!

இ்ட ஒதுககீடல்ட எதிர்த்து நில்லு!
ஆனலா,
10% ச்கடடு துளளு!

தமிலழ நீே்பலாலஷனு தளளிலவ!
�லாங்களும் தமிழசரன்னு திரலாவி்டத்துககுக க்கலாளளிலவ!

ச்பலாசைலா "கஜய் ரலாம்"!!!

ப�ோப�ோ "ஜெய் ரோம்"

2019 ஜூலை 21, 23, 25
ஜூலை 21, மாலை 6 மணி
 அன்பகம், த்தனாம்த்படல்ட, 

சசனலன -18
புதிய கல்விக் சகாளலக  

புதிய அ்பாயம்
 கருத்்தரஙகம்

்தலைலம: ‘ச்பல்‘ ராஜன’
சிறப்புலர: ்தயாநிதிமாறன எம்.பி. 

த்பரா. கருணானந்தம்.

ஜூலை 23, மாலை 6 மணி 
YMCA அரஙகம்,  
்பாரிமுலன, சசனலன 

காைத்ல்த செனற 
கலைஞர் 

நூல்செளியீடடு விழா
்தலைலம: மினனூர் சீனிொசன 
கருத்துலர: சு்ப. வீரமாண்டியன, 

்தஞலச கூத்்தரசன,  
கண்மணி சுப்பு கண்ண்தாசன

ஜூலை 25, மாலை 6 மணி

ச்பரியார் தி்டல், சசனலன, 

கலைஞரின 
 செஞசுக்கு நீதி
ச்தா்டர் சசாறச்பாழிவு

ச்பாழிவு- 10

உலரயாளர்: சு்ப. வீரமாண்டியன

அனைவரும் வருக
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ச்பரி்யார மண்ணின தமிளழ, தமிழர்களின தாய 
சமாழிள்ய, ்பல்ைாயிரம் ஆண்டு்கள சசழிபபுறறு ெ்ளரநத 
‘தமிளழ’ ஒழித்துக் ்கடடுெசதன பமாடியின மத்தி்ய 
அரசு ்கங்கைம் ்கடடிக்ச்காண்டிருக்கி்றது.   

சசன்ற ொரம் அஞசல் துள்றயில் அஞசல் ்பணி்யா்ளர்கள மறறும்  
உதவி்யா்ளர்கள பதரளெ இநதி மறறும் ஆஙகிைத்தில்தான 
எழுத பெண்டும் என்ற மத்தி்ய அரசின அறிவிபபு, 
தமிழ்கத்தின ்கடும் எதிரப்பால், திரும்்பப ச்ப்றப்பட்டது.

இதுகுறித்து திமு்க சட்டமன்ற உறுபபினர எழிைரசன 
சசனளன உ்யரநீதி மன்றத்தில் சதாடுத்த ெழக்ள்க 
விசாரித்த நீதி்பதி்கள, எதிர்காைத்தில் மத்தி்ய அரசு 
ந்டத்தும் பதரவு்களில், தமிழ் சமாழியும் பதரவு சமாழி்யா்க 
இருக்குமா இருக்்காதா எனறு மத்தி்ய அரசு ்பதிைளிக்்க 
ஆளையிடடுள்ளது.

இநத நிளையில் உச்சநீதிமன்றம், தன அதி்காரபபூரெ 
ெளைத்த்ளப ்பக்்கத்தில் இனிெரும் ெழக்கின தீரபபு்கள 
இநதி, சதலுஙகு, அசாமி, ்கனன்டம், ஒடி்யா,ஆஙகிைம் 
ஆகி்ய 6 சமாழி்களில் செளியி்ட இருப்பதா்கச் சசயதி 
செளியிடடு இருநதது.

இதறகும் தமிழ்கத்தில் திமு்க உளளிட்ட  அரசி்யல் 
்கடசி்கள, ெழக்்கறிஞர்கள, தமிழறிஞர்களின ்கடும் 
எதிரபபு எழுநதது. இபச்பாழுது, இரண்டு ெழக்கு்களின 
தீரபபு்கள தமிழில் சமாழி ச்ப்யரக்்கப்படடு உச்ச 
நீதிமன்ற ெளைத்த்ளத்தில் செளியி்டப்படடுள்ளன.

நீண்்ட்காைக் ்கடும்ப்பாராட்டத்திறகுப பி்றகு நீதிமன்றத் 
தீரபபு தமிழில் செளி்யாகி்றது என்பது ஒருபு்றம் மகிழ்ச்சி்யா்க 
இருநதாலும், இனசனாரு பு்றத்தில் தமிழ் சமாழிக்கு 
எதிரான  ந்டெடிக்ள்க்கள்ளத் சதா்டரநது மத்தி்ய 
அரசு சசயது ச்காண்டிருப்பது ெருத்தம் தருகி்றது.

தமிழ்கத்தில் இருக்கும் 3,688 அரசு உ்யரநிளைப்பளளி்கள, 
4,040 பமல்நிளைப்பளளி்களில், ்பப்யாசமடரிக் ்கருவி்களின 
மூைம், தமிழ் உளளிட்ட சமாழி்களில் ஆசிரி்யர்கள 
ெருள்கள்யப ்பதிவு சசயதுெநதனர.

ஆனால், இபச்பாழுது திடீசரன எநத முனனறிவுபபுமினறி, 
இநதி, ஆஙகிைம் ஆகி்ய இரு சமாழி்களில் மடடுபம 
்பதிவு சசயயும் முள்றள்யத் சதா்டஙகி இருக்கி்றது.

அதாெது தமிழர்களின தாய மண்ணில், தமிழ் சமாழி 
நீக்்கப்படடு இநதிள்ய நுளழக்கி்றது மத்தி்ய ்பாஜ்க அரசு. 

அதுகுறித்து, ்பப்யாசமடரிக் ்கருவியில் இநதியிலும்,ஆஙகிைத்திலும் 
ஆதார அடள்ட அச்சிடடிருப்பதினால், அளத 
இக்்கருவியில், இளைக்கும்ச்பாழுது இநதி ெருகி்றது 
எனறு துள்ற சாரநது ்பதில் சசால்கி்றார்கள.

இது ஏறறுக் ச்காள்ளக் கூடி்ய வி்ளக்்கம் இல்ளை. 
தமிளழப பு்றக்்கணித்துவிடடு இநதிள்யத் தமிழர்கள 
ஏறறுக் ச்காள்ள மாட்டார்கள.

மத்தி்ய அரசு சிை பெள்ள்களில் பினொஙகுெது ப்பாை 
்பாெளன ்காடடினாலும், தமிழ் சமாழி அழிபபில் 
எண்ைமுள்ட்யதா்கபெ இருக்கி்றது. அதறகுத் துளை 
ப்பாகி்றது தமிழ்க அரசு.

 எச்சரிக்ள்க்யா்க இருக்்க பெண்டும் தமிழ்கம். 

தமிழினமே எச்சரிக்கை!

அறிவுத் மதடல் -3 

13-07-2019 அன்று திருசசி, கை்ைஞர் அறிவாையத்தில் ந்டபெற்ற 
அறிவுத் மதடல் கைருத்தரங்கில், ‘வால்மடரும் ரூம்சாவும்’ என்னும் த்ைப்பில் 
மதாழர் சுெ.வீரொண்டியன் உ்ரயாறறினார். முன்னாள் அ்ேச்சர் மகை.என். 
மநரு, என்.ஆர்.- ஐ.ஏ.எஸ் அகைடமி நிறுவனர் விஜயாையன், மெர்வத் 
மதாழர்கைள் புமைந்திரன், கைார்த்திக, பிரவீன், தீன தயாளு, ெழ.ேணிவண்்ணன் 
ஆகிமயார் ெங்மகைற்றனர். 

திராவிட இயககைத் தமிழர் மெர்வயின் ்சார்பில், 14-07-2019 அன்று 
ம்சைத்தில் போழிப்மொர் குறித்த கைருத்தரங்கைம் ந்டபெற்றது. புைவர் 
ப்சந்த்ை கைவுதேன் சி்றப்பு்ரயாறறினார். மதாழர்கைள் சிறபி ப்சல்வராஜ், 
புவமனஸ்வரி, ராஜ்குோர், சுந்தரவதனம் ஆகிமயார் ெங்மகைற்றனர். 

ம்சைம் கைருத்தரங்கைம்

மகைா்வயில்  

கருஞசடல்டப் ்பதிப்்பகம்
19-07-2019 முதல் 28-07-2019 வ்ரயில், 
மகைா்வ பகைாடீசியா அரங்கில் ந்டபெறும் 

புத்தகைக கைண்கைாட்சியில் கைருஞ்சட்்டப் ெதிப்ெகைம்  
இடம் பெறறுள்்ளது.

கடை எண்: 214 
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ஒரு நாடடின ச்பாரு்ளாதாரத் சதாழில் 
ெ்ளரச்சிள்ய ெஙகி்களதான தீரமானிக்கின்றன.

1969 ஜூளை19 நளளிரவு இநதி்யாவின 
ெஙகிப புரடசி்யா்க அனள்ற்ய பிரதமர 
இநதிரா ்காநதி ஒரு அறிவிபள்ப 
செளியிட்டார. ்பதினானகு தனி்யார 
ெஙகி்கள அரசு்டளம்யாக்்கப்படும் எனறும், 
அது அனறு நளளிரவு முதல் அமலுக்கு 
ெருெதா்கவும் அறிவித்தார.

1935-இல் சதா்டங்கப்பட்ட ரிசரவ ெஙகிதான 
இநதி்யா சுதநதிரம் ச்பற்றபின 1948-இல்  
அரசு்டளம்யாகி்ய முதல் ெஙகி. அதனபின  
1955இல் இம்பீரி்யல் ெஙகி அரசு்டளம்யாக்்கப 
்படடு, அளத ஸ்ப்டட ப்பஙக் ஆப இநதி்யா 
எனப ச்ப்யர மாற்றம் சசயது ரிசரவ 
ெஙகியின பநரடித் தளைளமயின கீழ் 
ச்காண்டு ெநதனர.

ெஙகி்கள என்பது ஒரு ்பைத்பதாட்டம்  
ப்பான்றளெ.  எஙப்க ்பைம் புரளகி்றபதா 
அஙப்க ்பைத்பதாட்டமும் உருொகும். 1939-45இல் இரண்்டாம் 
உை்கபப்பாரால் ்பைபபுழக்்கம் அதி்கரிக்்க அதி்கரிக்்க, புதி்ய 
ெஙகி்கள சதா்டங்கப்பட்டன. 

்பைபபுழக்்கம் அதி்கரித்தால் ெஙகி்கள உருொெதும்,  
்பைபபுழக்்கம் மநதமாகும் ப்பாது  ெஙகி்கள திொைாெதும் 
2009இல் அசமரிக்்காளெயும் 1941-44இல் இநதி்யாளெயும் 
ஒபபிடடுப ்பாரத்தாபை புரியும்.

1969-இல் ெஙகி்கள்ள அரசுள்டளம்யாக்கி்ய ப்பாது அநத  
ெஙகி்கள ்கடுளம்யான நிதி சநருக்்கடியில் சிக்கி இருநதன. 
அளதக் ்காப்பாற்றத்தான இநதிரா ்காநதி அரசு்டளம்யாக்கினார 
என்ற குற்றச்சாடள்ட எழுத்தா்ளர பிபரம்நாத் ்பசாஸ் 
தன ‘இநதி்ய ெரைாறறில் ்ப்கெத்கீளத’ என்ற நூலில் 
சசால்லியுள்ளார. 

ெஙகிப புரடசிக்குப பின 1971இல் ெங்கப ப்பாரின 
செறறியில் பு்கழின உச்சத்தில் இருநத இநதிரா ்காநதி 
அரசு, 1972-இல் நிதிநிளை அறிக்ள்கயில்  52 விழுக்்காடு 
ராணுெத்துக்குச் சசைவி்டக்கூடி்ய அெைத்தில் இ்யஙகி்யது. 
அபப்பாளத்ய நம் ்பைவீக்்கம் 40 விழுக்்கா்டா்க இருநதது.

1969க்குப பி்றகு இநதிரா ்காநதியின அளமச்சரளெயில் 
பமா்கன குமாரமங்கைம் ப்பான்ற ்கம்யூனிஸ்ட்கள  
அளமச்சர்கள ஆனபதாடு சிை முக்கி்ய ்பதவி்களிலும் 
அமரத்தப்பட்டார்கள.

1969இல் ந்டநத ெஙகி அரசு்டளம்யாக்்கலுக்குக் ்காரைம் 
இநதிராவின  சதாளைபநாக்குக்குச் சிநதளனப்யா, கூட்டணி 
்கடசி்யான ்கம்யூனிஸ்ட்களின நிர்பநதபமா,  இல்ளை, 
தனி்யார ெஙகி்கள்ள நிதிசநருக்்கடியில் இருநது ்காப்பாறறும் 
மு்யறசிப்யா என மூனறு விதமான ்காரைங்கள இருநதன.

இதுெளர இநதி்யாவின ச்பாரு்ளாதார ்பைம் என்றால் 
அது அரசு ெஙகித்துள்றயின நம்்ப்கத்தனளமதான.

இனள்றக்கு 2019 ஜூளை 19-இல் ெஙகிபபுரடசி ந்டநது 
50ஆண்ள்ட ச்காண்்டா்டப ப்பாகின்றன ச்பாதுத்துள்ற  
ெஙகி்கள.

இனிெரும் ்காைங்களில் அரசு ெஙகி்கள இநதி்யாவின 
ச்பாரு்ளாதாரத்துக்கு ஒரு உநதுசக்தி்யா்க இருக்்கப 
ப்பாெதில்ளை.

அரசு ெஙகி்கள்ள அழித்சதாழிக்கும் பெளைள்ய ளம்ய 
அரசு சதா்டஙகிவிட்டது.

ஒவசொரு அரசு ெஙகியும் ொராக்்க்டன என்ற 
ெசூலிக்்கமுடி்யாமல் ப்பாகும் ்க்டன்கள, ைடசக்்கைக்்கான 

ப்காடி்களில் நிலுளெ்யால் அடுத்த்கட்டச் 
சச்யல்்பாடடுக்குப ப்பா்கமுடி்யாமல் 
திைறுகின்றன.

விஜய மல்ளை்யா 9,000 ப்காடி ெஙகி 
்க்டன ஏமாறறினார என்றால், அதில் 
8,000 ப்காடி அரசு ெஙகி்களில் ொஙகி்ய 
்க்டனா்கத்தான இருக்கும்.

இனள்றக்கு ரிளை்யனஸ் Jio நிறுெனம் 25 
ஆயிரம் ப்காடியில் சதா்டஙகி அெறறின 
ப்பரில் ஒனபன்கால் ைடசம் ப்காடி ்க்டன 
ொங்கப்படடுள்ளது. ஒரு நிறுெனத்துக்ப்க 
இவெ்ளவு ்க்டன ச்காடுக்கும் ச்காடுளம 
ஒருபு்றம் இருக்்க, சமீ்பத்தில் ரிசரவ 
ெஙகி அளித்த மறச்றாரு விெரத்தின 
்படி, ெஙகி்கள ெழஙகி்ய ்க்டன்களில்  
30 ொடிக்ள்க்யா்ளர்கள மடடும் சுமார  
ரூ.8.42 ைடசம் ப்காடி்கள்ளப ச்பறறு 
உள்ளனர.

 சமாத்த ெஙகிக் ்க்டன்களின மதிபபு 
ரூ.85.16 ைடசம் ப்காடி்கள. 

 அதாெது சமாத்தக் ்க்டன்களில் 10 சதவீதத்ளத செறும் 
முப்பபத ொடிக்ள்க்யா்ளர்கள ச்பறறுள்ளனர. 

 விெசா்யத் துள்றக்கு ெழங்கப்பட்ட சமாத்தக் ்க்டன்களின 
மதிபப்ப ரூ. 11.07 ைடசம் ப்காடி்களதான.

இதில் ொராக்்க்டன என்பது 9ைடசம் ப்காடிக்கு பமல் 
ப்பாயவிட்டது.

இனள்றக்கு இநதி்யாவில் 27அரசு ெஙகி்களும் 55தனி்யார 
ெஙகி்களும் சச்யல்்படுகின்றன.

ஆனால் ொராக்்க்டன அ்ளவு 80விழுக்்காடடிறகு பமல் 
அரசு ெஙகி்களின தளையில்தான விழுநதுள்ளது.

25ஆயிரம் முதலீடப்டாடு  சதா்டஙகி்ய ஜிப்யாவுக்கு 
ஒரு ைடசம் ப்காடி ்க்டன ச்காடுக்கும் இநதி்ய அரசுதான, 
நாலு ைடசம் ப்காடி சசாத்து ளெத்துள்ள பி.எஸ்.என.
எல்-க்கு நிதி திரட்ட முடி்யாமலும்,  ஊழி்யரக்கு ஊதி்யம் 
ச்காடுக்்ககூ்ட முடி்யாமலும் ச்பாதுத்துள்ற ச்டலி்காம் 
நிறுெனத்ளத அழித்சதாழிக்கும் பெளைள்யச் சசயதுெருகி்றது.

தனி்யார முதைாளி்களின நைனுக்்கா்க அரசு ெஙகி்கள்ள, 
மீட்கமுடி்யாத ்பாதா்ளத்துக்குள தளளி, அரசு சசாத்ளதத் 
தனி்யாரக்குத் தாளர ொரத்து ெருகி்றது இனள்ற்ய பமாடி 
அரசு.

தறசாரபுப ச்பாரு்ளாதார ெ்ளம் என்பது ஒரு நாடடின 
முதுச்கலும்பு ப்பான்றது.

அது மீண்டும்  அநநி்ய நாடு்களின ள்க்களுக்ப்கா, தனி்யார 
முதைாளி்களின ஆளுள்கக்ப்கா, ப்பானால் அறிவிக்்க்ப்டாத 
அநநி்ய ஆடசியின முதுச்கலும்்பற்ற ச்காத்தடிளம்கள 
ப்பானறு மக்்கள ொழ பெண்டி்ய அெைநிளை உருொகும். 

இன்ற்ய இநதி்யாவின ச்பாரு்ளாதார ெ்ளம் என்பது 
ெஙகி்கள மறறும் ்காபபீடடு நிறுனங்கள ச்பாதுத்துள்ற 
நிறுெனமா்க  இநதிரா ்காநதி அம்ளம்யார உருொக்கி்ய 
ெஙகி புரடசி்யால் ஏற்பட்டளெப்ய. 

இநதிரா ்காநதி்யால் ஏற்பட்ட ெஙகிபபுரடசிள்ய, 
தனி்யாருக்கும், ச்பரு முதைாளிக்கும் தாளரொக்கும் 
பெளை்கள்ளச் சஙகிபபுரடசி்யா்க  சஙகி்கள சதா்டரநது 
சசயது ெருகி்றார்கள.

சஙகிபபுரடசி முழுளம்யா்க நிள்றபெறினால் இநதி்யாவின 
எதிர்காைம் இருண்்ட்காைமா்கத்தான இருக்கும்...

இகைலாஸ் உசேன்

வங்கிப் புரட்சி


