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நீதி  
வேண்டும் 
பாத்திமாவுக்கு! நம்பிக்்கை தரும் திமுகை 

பபாதுக்குழுத் தீரமானஙகைள்
தலையங்கம தம்பி பிரபு

மண்டல் அறிக்கையும்  
மதவாத அரசியலும் 

வவற்றிசவசெலவன்
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வவற்றிசவசெலவன்

Íõ£Jó‹ Ý‡´èÀ‚°‹ «ñô£èˆ ªî£ì¼‹ õ¼í£CóñˆF¡ 
Ü®Šð¬ìJô£ù êÍè‚ è†ì¬ñŠ¹, Þ‰Fò£M™ ð™«õÁ 

ê£FèO¡ õ÷˜„CJ½‹, º¡«ùŸøˆF½‹ ªð¼‹ î£‚èˆ¬î 
ãŸð´ˆF»œ÷¶.

           & -ñ‡ì™ °¿ ÜP‚¬è, ªî£°F å¡Á, ð.16.

1979 Ý‹ Ý‡´, ªñ£ó£˜T «îê£Œ î¬ô¬ñJô£ù Üó², 
ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF¡ HK¾ 340 Þ¡ W›, è™MJ½‹, 
êÍèˆF½‹ HŸð´ˆîŠð†ìõ˜èO¡ ïô¡è¬÷‚ °Pˆ¶ 
Ýó£ò, H‰«îvõK Hóê£ˆ ñ‡ì™ â¡ðõ˜ î¬ô¬ñJ™ 
å¼ °¿¬õ Ü¬ñˆî¶. Ü‚°¿ Üî¡ î¬ôõK¡ ªðòó£™ 
ñ‡ì™ °¿ â¡Á Ü¬ö‚èŠð†ì¶. ñ‡ì™ °¿ îù¶ 
ÜP‚¬è¬ò 1980 Ý‹ Ý‡´ êñ˜ŠHˆî¶. ªñ£ˆî‹ 3,743 
ê£Fè¬÷Š HŸð´ˆîŠð†ì ê£Fè÷£è Ü¬ìò£÷‹ è£†®ò 
ñ‡ì™ °¿, Ü¬õ H¡îƒAò G¬ôJ™ Þ¼ŠðîŸ°‚ è£óí‹ 
ê£F«ò â¡Á îù¶ ðK‰¶¬óJ™ °PŠH†ì¶. ñ‡ì™ 
°¿M¡ èí‚°Šð®, Þ‰Fò£M™ HŸð´ˆîŠð†ì ñ‚èO¡ 
M¿‚è£´ 52% Ý°‹. Ýù£™, HŸð´ˆîŠð†ì õ°ŠHù˜ 
ï´õ‡ ÜóC¡ «õ¬ôõ£ŒŠH™ 12.55% ñ†´«ñ ªðŸP¼‰îù˜ 
â¡Á‹ ñ‡ì™ °¿ îù¶ ÜP‚¬èJ™ °PŠH†ì¶.

ï´õ‡ ÜóC¡ ðEèO™ HŸð´ˆîŠð†ì 
ê£FèÀ‚° 27% Þìå¶‚W´ õöƒ°õ«î Þ‰î„ 
êñˆ¶õñŸø G¬ô¬òŠ «ð£‚°õîŸè£ù õN 
â¡Á‹ ñ‡ì™ °¿ ðK‰¶¬ó ªêŒî¶.

üùî£ Üó²‚°Š H¡ù˜ õ‰î Þ‰Fó£ 
ñŸÁ‹ Þó£Tš è£‰FJ¡ Üó²èœ, ñ‡ì™ 
°¿M¡ ðK‰¶¬óè¬÷‚ AìŠH™ «ð£†ìù. 
1989 Ý‹ Ý‡´ Ý†C‚° õ‰î Hóîñ˜ 
M.H.Cƒ î¬ô¬ñJô£ù «îCò º¡ùE 
Üó², ñ‡ì™ °¿M¡ ðK‰¶¬óè¬÷„ 
ªêò™ð´ˆ¶‹ Ý¬í¬ò 13.08.1990- Þ™ 
ªõOJ†ì¶.

Þ‰î ÜPMŠH¬ù Ü´ˆ¶, Þ‰Fò£M¡ 
õì ñ£GôƒèO™ IèŠªð¼‹ «ð£ó£†ìƒèœ 
ªõ®ˆîù. F™LŠ ð™è¬ô‚èöè ñ£íõ˜ 
Þó£Tš «è£võ£I b‚°Oˆî£˜. îŸªè£¬ô 
ºòŸCJ™ ß´ð†ìF™ 62 «ð˜ àJKö‰îù˜. 
èôõóƒèO™ ï¬ìªðŸø ¶Šð£‚A„ Å†®™, 50-

மண்டல் அறிக்கையும்  
மதவாத அரசியலும் 
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‚°‹ «ñŸð†«ì£˜ àJKö‰îù˜. Ü´ˆî ñ£î«ñ à„êcFñ¡øˆF™ 
Þšõ£¬í¬ò âF˜ˆ¶ õö‚°ˆ ªî£ìóŠð†´ˆ î¬ìò£¬í 
ªðøŠð†ì¶.

HŸð´ˆîŠð†ì ñ‚èO¡ ïô¡ 
«ðE‚è£‚èŠð´õ¬î‚ è‡ì ð£˜Šðmò‹ 
îù¶ õö‚èñ£ù èôõó Ý»îˆ¬î‚ 
¬èJªô´ˆî¶. Ý‹! «ïó®ò£è Þì 
å¶‚W†¬ì âF˜‚è º®ò£î ð£üè, Þó£ñ˜ 
«è£J™ Mõè£óˆ¬î‚ ¬èJªô´ˆî¶. 1990 
ªêŠì‹ð˜ 25 Ü¡Á Üˆõ£Q Ü«ò£ˆFJ™ 
Þó£ñ˜ «è£J™ è†ì õL»ÁˆF Þóî 
ò£ˆF¬ó¬òˆ ªî£ìƒAù£˜. ªõÁŠðóCò¬ô 
õ÷˜‚°‹ «ï£‚èˆ¶ì¡, ñî àí˜¬õˆ 
É‡´‹ õ¬èJ™ ï¬ìªðŸø Þóî ò£ˆF¬ó, 
dè£˜ ñ£GôˆF™ î´ˆ¶ GÁˆîŠð†ì¶. 
ô£½ Hóê£ˆF¡ Üó², Üˆõ£Q¬ò‚ ¬è¶ 
ªêŒî¶. Ýù£½‹, Þóî ò£ˆF¬óJ¡ 
É‡´îô£™ àˆîóŠHó«îêˆF™ °M‰î 
èó«êõè˜èœ õ¡º¬øJ™ ß´ð†ìù˜. ð£ð˜ 
ñÅF¬òˆ îè˜‚è ºŸð†ìù˜. ÜŠ«ð£¶ 

ததொடர்ச்சி மறுபக்கம்...

ñ‡ì™ °¿M¡ 
ðK‰¶¬óè¬÷ 

àìù®ò£è 
G¬ø«õŸPì 

ï´õ‡ Üó² º¡õó 
«õ‡´‹ â¡ø 

CøŠ¹ˆ b˜ñ£ùˆ¬î 
12.05.1989 

Ü¡Á îIöè 
ê†ìŠ«ðó¬õJ™ 
º¡ªñ£N‰îõ˜ 

è¬ôë˜.
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Þó£µõˆFŸ°‹, èó«êõè˜èÀ‚°‹ ï¬ìªðŸø 
«ñ£îL™, 20 èó«êõè˜èœ àJKö‰îù˜. 
Üõ˜è÷¶ àì™èœ ê£‹ðô£‚èŠð†´, 
ð£¬ùèO™ ê£‹ð™ «êèK‚èŠð†ì¶. ê£‹ð™ 
«êèK‚èŠð†ì ð£¬ùè¬÷ àˆîóŠHó«îêˆF¡ 
iFèO™ M²õ Þ‰¶ ðKêˆ Ü¬ñŠHù˜ 
á˜õôñ£è â´ˆ¶„ ªê¡øù˜. ñ£‡´ «ð£ù 
Fò£AèÀ‚è£èŠ ðNõ£ƒè «õ‡´‹ â¡Á 
Þ‰¶‚èœ É‡ìŠð†ìù˜. Þ²ô£Iò˜èO¡ 
Þ¼ŠHìƒèœ Å¬øò£ìŠð†ìù. Þ²ô£Iò˜èœ 
ªè£™ôŠð†ìù˜. Þóî ò£ˆF¬ó ‘Þóˆî’ 
ò£ˆF¬óò£ù¶.

Üˆõ£Q ¬è¶ ªêŒòŠð†ìî£™ ÝˆFó‹ 
Ü¬ì‰î ð£.ü.è. îù¶ Ýîó¬õ Mô‚A‚ 
ªè£‡ì¬îò´ˆ¶, M.H. Cƒ Üó² èM›‰î¶. 
ï£ì£Àñ¡øˆF™ M.H. Cƒ Üó² eî£ù 
ï‹H‚¬èˆ b˜ñ£ùˆ¶‚° Ýîóõ£è Þ¼‰î¶ 
F.º.è. Ýù£™ õ£‚èO‚è F.º.è.Mì‹ 
â‹.H.‚èœ Þ™¬ô. Ýù£™ Ü.F.º.è.M¡ 
ãó£÷ñ£ù â‹.H.‚èœ b˜ñ£ùˆFŸ° âFó£è 
õ£‚èOˆîù˜. 1991 ï£ì£Àñ¡øˆ «î˜îL™ ð£.ü.è.M¡ 
ñ‚è÷¬õ àÁŠHù˜ â‡E‚¬è 85-Þ™ Þ¼‰¶, 120Ýè 
àò˜‰î¶. ð£.ü.è. â¡Â‹ ñó‹ èôõóˆ¬îˆ É‡ì£ñ™ 
è£Œˆî«î Þ™¬ô â¡ð¶ õóô£Á. 

ÞîQ¬ì«ò, ñ‡ì™ °¿ õö‚A™ à„êcFñ¡ø‹ îù¶ 
b˜Š¬ð 16.11.1992 Ü¡Á õöƒAò¶. å¡ð¶ cFðFèœ ªè£‡ì 
Üñ˜M™, ÝÁ «ð˜ ñ‡ì™ °¿M¡ ðK‰¶¬óèÀ‚° 
Ýîóõ£è¾‹, Íõ˜ âFó£è¾‹ b˜ŠðOˆîù˜. ÞÁFJ™ 
ªð¼‹ð£¡¬ñ Ü®Šð¬ìJ™ b˜Š¹ õöƒèŠð†ì¶. ñ‡ì™ 
°¿M¡ ðK‰¶¬óèO¡ð®, ï´õ‡ Üó²Š ðEèO™ 

HŸð´ˆîŠð†«ì£¼‚° 27% Þì å¶‚W´ 
õöƒA, M.H. Cƒ HøŠHˆî àˆîó¾ ªê™½‹ 
â¡Á‹, 1991- Þ™ ªð£¼÷£î£ó Ü®Šð¬ìJ™ 
10% Þì å¶‚W´ õöƒAò è£ƒAóv ÜóC¡ 
àˆîó¾ ªê™ô£¶ â¡Á‹ õóô£ŸÁ„ CøŠ¹I‚è 
b˜Š¬ð à„êcFñ¡ø‹ õöƒAò¶. âQÂ‹ 
Þì å¶‚W´ 50 M¿‚è£†¬ìˆ î£‡ì‚ 
Ãì£¶ â¡Á b˜ŠH™ ªê£™ôŠð†ì¶, 
îIöèˆF™ 1980 ºî™ 12 Ý‡´è÷£è 
ï¬ìº¬øJ™ Þ¼‰î 69% Þì å¶‚W†®Ÿ° 
Ü„²Áˆî¬ô ãŸð´ˆFò¶. Þî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶, 
Fó£Mì˜ èöèˆF¡ ªî£ì˜ ºòŸCò£½‹, 
«ð£ó£†ìˆî£½‹, ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF¡ 
31- C HKM¡W› îIöè Üóê£™ îQ„ê†ì‹ 
ÞòŸøŠð†´, îIöèˆF¡ Þì å¶‚W´ 
àK¬ñ ð£¶è£‚èŠð†ì¶ â¡ð¶ îQ 
õóô£Á. 

à„êcFñ¡øˆF¡ b˜Š¹ 27 Ýõ¶ Ý‡¬ì 
â†´‹ Þ‰î «õ¬÷J½‹, ï´õ‡ Üó²Š 
ðEèO™ HŸð´ˆîŠð†«ì£K¡ M¿‚è£´ 

15% Ãìˆ î£‡ìM™¬ô â¡ð¶ ñ£ªð¼‹ ÜcF. Þî¬ù‚ 
è¬÷ò «õ‡´‹ â¡ð¬î õL»Áˆî«õ 2018-Ý‹ Ý‡´ ï¬ì 
ªðŸø Fó£Mì Þò‚èˆ îIö˜ «ðó¬õJ¡ êÍè cF  
ñ£ï£†®™ Þì å¶‚W´ õöƒèŠð´õ¬î‚ è‡è£E‚°‹ 
Ü¬ñŠ¹ à¼õ£‚èŠðì «õ‡´‹ â¡ø b˜ñ£ù‹ ªè£‡´õóŠ 
ð†ì¶. 

à„êcFñ¡øˆF¡ b˜Š¹ êKò£ù º¬øJ™ ï¬ìº¬øŠð´ˆîŠðì 
«õ‡´‹. ÜŠ«ð£¶î£¡ b˜ŠH¡ «ï£‚è‹ G¬ø¾ ªðÁ‹. 
ÝJóñ£‡´ è£ô ÜcF‚°ˆ b˜¾ A¬ì‚°‹. 

...முனபக்கத் ததொடர்ச்சி

è¼…ê†¬ìŠ ðFŠðè‹
இ்ையத்தள விறப்ன  (online sales)

்கருஞ்சட்டப் பதிப்ப்க தெளியீடு்களும், ததொழர் சுபவீ, தபரொசிரியர் அருணன ஆகிதயொர் எழுதியுள்ள பிற நூல்களும் 
இப்தபொது இ்ணயத்த்ள விறப்ையில உள்ளை. இந்தியொவின எந்தப்  பகுதியிலிருந்தும் நூல்க்்ள இ்ணய 

ெழியில  அ்ைெரும் தபறறுகத்கொள்ளலொம். ெங்கி அட்ட்கள மூலதமொ, அலலது வீடடிறகுப் புத்த்கம் ெரும்தபொது 
பணம் த்சலுத்திதயொ நூல்க்்ளப்  தபறறுக த்கொள்ளலொம்.

இ்ணயத்த்ள மு்கெரி : karunchattaibooks.com

êÍè cF ñ£ï£´, 2018 
b˜ñ£ù‹ 6:  
ñ£Gô ñŸÁ‹  
ï´õ‡ Üó²Š 
ðEJìƒèO™ 
Þì å¶‚W´ 

ï¬ìº¬øŠð´ˆîŠð´‹ 
º¬ø¬ò‚ 

è‡è£Eˆ¶, 
ÜóCŸ° 

Ý‡´«î£Á‹ 
ÜP‚¬è 

ÜO‚èŠðì«õ‡´‹.
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ÝCKò˜ °¿
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வெளியீடு:
திராவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவெ

Þ¬íòî÷‹
www.keetru.com

www.karunchattaibooks.com

I¡ Ü…ê™
karunchattai@gmail.com

´M†ì˜
suba_vee
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120 â¡.®. ó£ñó£š ªî¼
óƒèó£ü¹ó‹, «è£ì‹ð£‚è‹

ªê¡¬ù & 600 024

ªî£¬ô«ðC: 044&2472 6408

îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK!

ஏறத்தாழ மததியில் பதாஜக ஆட்சி அமமந் பிறகு 
நதாட்டின் அமமதி சீர்குமைந் நிமைக்கு வநதுவிட்்டது. 

குறிபபதாகக் கல்விமைக் கூறைதாம். கல்வி நிமைைஙகளும் 
அபபடித்தான் இருக்கின்றன. 

சென்மன ஐஐடி வளதாகததில் மம 4, 2011 அன்று 
நிதின் செட்டி ச்தா்டஙகி, நவம்பர் 9, 2019 வமெ 11 
மதாணவர்கள் ் றசகதாமை செய்து சகதாண்டிருக்கிறதார்கள். 

கதாெணம் அவர்களுக்கு ஏறபடும் மன அழுத்ஙகள், 
உமளசெல்கள் என்று ச்ரிைவருகிறது. கம்டசிைதாக 
அவவளதாகததில் ் றசகதாமை செய்துசகதாண்்ட மதாணவி 
18 வை்தான பதாததிமதா ைததீப. இவர் முதுகமை 
மு்ைதாமதாண்டு படிததுக் சகதாண்டிருந்வர். 

ஐஐடி வளதாகம் ச்தா்டர்நது ெர்சமெக்கு உள்ளதாகிக் 
சகதாண்டிருக்கிறது என்பது உைகறிந் செய்தி. 

க்டந் கதாைஙகளில் இமறசசி ெதாபபி்டக்கூ்டதாது என்றும், 
அபபடிச ெதாபபிடும் மதாணவர்கள் ் னிமமப படுத்ப 
பட்்டதார்கள் என்றும், இதுமபதான்ற ெதாதி, ம்வதா்ச 
சிந்மனகளும் நம்டமுமறகளும் ஐஐடி வளதாகததில்  
இருந்ன என்பம் அறிமவதாம். 

இன்றும் அம் மபதாக்கு்தான் ச்தா்டர்கிறது என்ப்றகுப 
பதாததிமதா ைததீப ெதான்றதாக இருக்கிறதார். 

இவரின் அம்மதா மபசும்சபதாழுது வ்ட இநதிைதாவில் 
படிபப்றகு வதாய்பபு இருநதும்கூ்ட அஙகு அனுபப 
எஙகளுக்கு விருபபம் இல்மை. கதாெணம் அஙகு 
ம்வதா்ம் ் மைதூக்கி ஆடுகிறது. என் மகள் முஸ்லீம் 
என்ப்தால்  பதாதுகதாபபிறகு உத்ெவதா்ம் இல்மை. 
ஆனதால் ் மிழநதாட்டில் அந் நிமை இல்மை என்ப்னதால், 
பதாதுகதாபபதாக இருபபதாள் என் மகள் என்று சென்மன 
ஐஐடிக்கு அனுபபி மவதம்தாம். இபசபதாழுது பிணமதாக 
இருக்கிறதாள் என்று செதான்ன செய்தி சிநதிக்கத்க்கது. 

  பதாததிமதா ைததீப ச்தா்டர்நது மன உமளசெலுக்கு 
உள்ளதாக்கபபட்டிருக்கிறதார். சு்ர்ென் பதமநதாபன் என்ற 
மபெதாசிரிைர் சகதாடுத் மனஉமளசெலினதால் ் றசகதாமை 
செய்துசகதாள்வ்தாக ்ன் மெண வதாக்குமூைமதாகத 
்நதிருக்கிறதார் பதாததிமதா.

அவருக்கு நீதி கிம்டக்க மவண்டும் என்பது மட்டுமல்ை, 
அவரின் மெணததிறகுக் கதாெணமதானவர்கள் ் ண்டிக்கபப்டவும்  
மவண்டும். 

ஒமெ நதாடு, ஒமெ சமதாழி, ஒமெ ம்ம் என்ற பதார்மவயில் 
ஆர்.எஸ்.எஸ் சித்தாந்ஙகமள மதாணவர்களி்டமும் 
திணிக்கும் மவமைமை பதாஜக செய்து சகதாண்டிருக்கிறது. 
இது ஆபத்தானது.

 

நீதி தெண்டும் பொத்திமொவுககு!

 Fó£Mì Þò‚èˆ îIö˜ «ðó¬õ  
ªð£¶„ªêòô£÷˜  

«î£ö˜ ²ð. ióð£‡®òQ¡
    Þšõ£ó„ ²ŸÁŠðòí Mõó‹&2019 ïõ‹ð˜

ÅÖ˜ 
16-&11&2019, ñ£¬ô 5 ñE, - ¹ôõ˜ ªê‰î¬ô è¾îñQ¡ 

‘‘ªðòK™ ñ†´ñ£ ªðKò£˜?’’  
Ë™ ªõOf†´ Mö£ 

***  
F¼ŠÌ˜ 

16&11&2019, Þó¾ 7 ñE -  -  

Fºè ªð£¶‚Ã†ì‹

***  
 «è£¬õ 

17&11&2019, ñ£¬ô 6 ñE -   

«õô£‡®ð£¬÷òˆF™ êƒèñ‹  
15 Ýõ¶ Ý‡´Mö£

***  
 è£OòŠð‚è¾‡ìÛ˜ 

18&11&2019, ñFò‹ 12 ñE 

ñ‚èÀì¡ å¼ ê‰FŠ¹
***  
 ªð£œ÷£„C 

18&11&2019, ñ£¬ô 6 ñE 

Fºè è¼ˆîóƒè‹
***  
 ªê¡¬ù 

21&11&2019, - ñ£¬ô 6.30 ñE, ªðKò£˜ Fì™ - 

"ªï…²‚° cF -14" ªî£ì˜ ªê£Ÿªð£N¾
***  
 ªê¡¬ù 

22&11&2019, ñ£¬ô 6 ñE, ªè£÷ˆÉ˜ Þô‚Aò iF ïìˆ¶‹  

Þô‚Aò‚ Ã†ì‹ ‘ ð£õô˜ ð™ôõ¡ èM¬îèœ ’ 

***  
ªê¡¬ù

23&11&2019, ñ£¬ô 6 ñE, Þó£òŠ«ð†¬ì 

‘FŠ¹ ²™î£¡’ Hø‰îï£œ Mö£
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å¼ ñ£ªð¼‹ Þò‚è‹ ÞòƒA‚ªè£‡®¼‚Aø¶ â¡ðîŸ° 
Üî¡ Ü®ï£îñ£è M÷ƒè‚Ã®ò ªè£œ¬èèœ 

ªî£ì˜‰¶ åLˆ¶‚ ªè£‡«ìJ¼Šð¶ ÜõCò‹.

ÜóCò™ Ü¬ñŠ¹„ ê†ì‹ ÞòŸøŠð†´ 70 Ý‡´èœ 
G¬øõ¬ì‰î¬î ÜPë˜ Ü‡í£ ñŸÁ‹ î¬ôõ˜ è¬ôëK¡ 
ñ£Gô àK¬ñ‚è£ù «ñŸªè£œè¬÷„ ²†®‚è£†® 
ÜóCòô¬ñŠH™ Ü®Šð¬ì àK¬ñè¬÷ˆ F¼ˆî«õ£, 
Ü®Šð¬ìŠ ð‡¹è¬÷„ C¬î‚è«õ£ Ãì£¶ âùŠ 
ªð£¶‚°¿ õL»ÁˆF»œ÷¶ °PŠHìˆî‚è¶. ñ£Gô 
àK¬ñèœ «èœM‚°œ÷£°‹ Þš«õ¬÷J™, ñ£Gô ²ò£†C 
ÜFè£óˆ¶ì¡ Fèö è¬ôë˜ Ü¬ñˆî Þó£êñ¡ù£˜ 
°¿ ÜOˆî ðK‰¶¬óè¬÷ G¬ù×†®ò¶ ªð£¶‚°¿.

ï£†¬ì 200 ÃÁè÷£èŠ(ü¡ðˆ) HKˆ¶ å¼ Ã†´‚°œ 
¬õˆ¶ G˜õA‚°‹ Ý˜.âv.âv.--Þ¡ Å›„C‚° Ü®ðEò£¶ 
ÞˆF†ìˆ¬î‚ ¬èMì «õ‡´ªñùŠ ªð£¶‚°¿ 
«è†´‚«è£‡´œ÷¶. å¼ ê£ñ£QòQ¡ ð£˜¬õJ™ 
Þªî™ô£‹ è‡µ‚°Š ¹ôŠðì£¶. Ýù£™ Ü‰î 
ê£ñ£QòQ¡ ð£¶è£õôù£èˆ Fè¿‹ Fó£Mì º¡«ùŸø‚  
èöè‹ Þ¬îˆ î‚è êñòˆF™ ¬èJªô´ˆ¶ Þ‰Fò ÜóCò™ 
è†CèÀ‚° â™ô£‹ º¡«ù£®ò£è ºî¡ºîô£è â„êKˆF¼Šð¶ 
ð£ó£†´‚°Kò¶ ñ†´ñ™ô, 
å¼ ê£ñ£QòQ¡ ð£˜¬õJ™ 
ï¡P‚°Kò¶. Fºè ÜE‰F¼Šð¶ 
ß«ó£†´‚ è‡í£®ò™ôõ£? 
Ü‰îˆ ªî£¬ô«ï£‚°Š ð£˜¬õ 
âŠð® Þ™ô£ñ™ Þ¼‚°‹?

ÜóCòô¬ñŠ¹„ ê†ìˆF¡ â†ì£õ¶ 
Ü†ìõ¬íJ™ °PŠHìŠð†´œ÷ 
ï£†®¡ 22 ªñ£Nè¬÷»‹ 
Ý†C ªñ£Nò£‚°õ¬îˆ Fºè 
ªî£ì˜‰¶ õL»ÁˆF õ¼õ¬î‚ 
è£í º®Aø¶. ªñ£N‚è£è Þ¡ÂJ˜ ß‰î ßAò˜èœ 
èù¬õ ïùõ£‚°‹ õ‡í‹ ñˆFò ñ£Gô Üó²èœ 
Ü¬ñò«õ‡®ò¶ ÜõCò‹. Þ¼‰î£½‹ Ý‰Fó£M™, 
«èó÷£M™, è˜ï£ìèˆF™, õƒè£÷ˆF½‹ îŸ«ð£¶ 
ªñ£N»í˜¾ â¿„Cò¬ì‰¶œ÷¶. ÜóCò™ ê†ìˆF™ 
F¼ˆî‹ «ñŸªè£œ÷ õL»ÁˆFò ªð£¶‚°¿M¡ b˜ñ£ù‹ 
Ü¬ùõK¡ èõùˆ¬î»‹ ß˜ˆ¶ Þ¡Â‹ â¿„C è‡ì£™ 
ï‹ èù¾ G¬ùõ£°‹ è£ô‹ ªî£¬ôM™ Þ™¬ô.

'We believe in ballot, rather than bullet' â¡ø£˜ 
Ü‡í£. Üˆ¶¬ù «ñ¡¬ñ õ£Œ‰î üùï£òè‹ Þ¡Â‹ 
«ñ¡¬ñò¬ìòˆ «î˜î™ º¬øèO™ Y˜F¼ˆî‹ «î¬õ. 
ÜóCò™ è†Cèœ î£‹ ªðŸø õ£‚°èO¡ Ü®Šð¬ìJ™ 
MAî£„ê£ó º¬øJô£ù HóFGFˆ¶õ‹ «î¬õªòù 
FºèM¡ ªð£¶‚°¿ õL»Áˆ¶õ¶ Þ¡Á üùï£òè 
«î˜î™ º¬øèO™ Gô¾‹ æ†¬ìè¬÷ GóŠ¹‹. Ü¶«õ 
è£ôˆF¡ è†ì£òº‹ Ãì.

î¬ôõ˜ î÷ðF Üõ˜èO¡ CøŠ¹ˆ b˜ñ£ù‹ îM˜ˆ¶ 
20 b˜ñ£ùƒèœ ñ‚èœ â‡íƒè¬÷Š HóFðLŠðî£è«õ 
Þ¼‰î¶.

ªð£ŒJ«ô Hø‰¶ ªð£ŒJ«ô õ£›‰¶ õ¼‹ ÜFºèM¡ 
îIö˜ M«ó£î G¬ôŠð£†¬ì»‹, Þó†¬ì «õìˆ¬î»‹ 
è‡®ˆ¶ G¬ø«õŸøŠð†ì b˜ñ£ù‹ Iè¾‹ º‚Aòñ£ù¶. 
Þ‰Fˆ FEŠ¹, T.âv.®, «îCò àí¾Š ð£¶è£Š¹„ ê†ì‹, 
¹Fò è™M‚ ªè£œ¬è, c† «î˜¾, ¬ý†«ó£ è£˜ð¡  
F†ì‹, ºˆîô£‚ ñ«ê£î£ âù Ü¬ùˆ¬î»‹ âF˜Šðî£è„ 
ªê£™L‚ªè£‡«ì Üî¬ù º¿i„C™ ÝîKˆ¶„ 
ªêò™ð´ˆ¶õ¶ â¡ð¬î ð£üè ºîô£Oèœ «ð£†ì 
â½‹¹ˆ ¶‡´èÀ‚°‚ è£†´‹ M²õ£êñ£è â‡E 

õ£¿‹ ÜFºèM¡ «ð£‚¬èŠ ªð£¶‚°¿ è‡®‚Aø¶.

ªï´…ê£¬ôˆ¶¬ø, ñ‚èœ ï™õ£›¾ˆ ¶¬ø, 
àœ÷£†Cˆ¶¬ø, I¡ê£óˆ¶¬ø, ªî£N™¶¬ø âù 
Ü¬ùˆ¶ˆ ¶¬øè¬÷»‹ áöL™ F¬÷‚èM†´œ÷ 
Ü¬ñ„ê˜ ªð¼ñ‚èœ, õ¼ñ£ùˆ¶‚° ÜFèñ£è„ ªê£ˆ¶‚ 
°Mˆ¶ ¬õˆF¼‚°‹ ¶¬í ºî™õ˜ âù Ü¬ùõ¼‹ 
î£ƒèœ ñ£†®‚ªè£œ«õ£‹ â¡ø ðòˆF™, ñˆFJ™ 
ÝÀ‹ ð£üè ÜóC¡ Þó†¬ìò˜èÀ‚° õ£›ï£œ 
Ü®¬ñè÷£èˆ îƒè¬÷ õKˆ¶‚ ªè£‡´œ÷ù˜.

Þ‰î Ü®¬ñèœ ªî£ì˜‰¶ îIöèˆF¡ àK¬ñè¬÷‚ 
è£M‚ è£ŸP™ ðø‚è M†´M†´ ñ£Gô àK¬ñè¬÷‚ 
è£Š«ð£‹ âù åŠ¹‚°‚ Ã¾Aø èðì «õì G¬ôŠð£†¬ì„ 
êKò£ù î¼íˆF™ è‡®ˆ¶œ÷¶ Fºè-M¡ ªð£¶‚°¿.

ÞÁFò£è, îù¶ î¬ôò£ò ªè£œ¬èªòù º¡QÁˆF 
êÍè cF‚è£ù Ü´ˆî è£™«è£¬÷ ï´‹ Mîñ£è 
G¬ø«õŸøŠð†ì å¼ b˜ñ£ù‹ ï‹ ËŸø£‡´ è£ô‚ 
èù¬õ ªñŒŠHŠðî£è Ü¬ñ‰¶œ÷¶.

ãŸèù«õ ïìŠH™ àœ÷ HŸð´ˆîŠð†«ì£¼‚è£ù Þì 
å¶‚W´ õ¬óº¬øèœ êKõóŠ H¡ðŸøŠðìM™¬ô. Ü¬îŠ 

H¡ðŸP ÜóC¡ F†ìƒèœ 
ªêò™ð´ˆîŠðìM™¬ô. 
Üî¬ù„ ²†®‚è£†®ò«î£´ 
Þì å¶‚W†®¡ ðôù£ù 
êÍè cF º¿¬ñò¬ìò 
HŸð´ˆîŠð†«ì£¼‚è£è àœ÷ 
27 êîMAî å¶‚W†¬ì 50 
êîMAîñ£è àò˜ˆF Ü‰î 
õ°ŠHù¼‚° cF õöƒAìŠ 
ªð£¶‚°¿M™ õL»ÁˆîŠð†ì¶.

”ªð£¼÷£î£óˆF™ H¡îƒAò Þîó  
õ°ŠHù˜” â¡ø ñˆFò ÜóC¡ Å›„C¬ò‚ è‡®ˆî«î£´ 
Ü‰î õ¬óò¬ø¬òˆ F¼‹ðŠ ªðø õL»ÁˆFò¶ ªð£¶‚°¿.

Gò£òñ£è„ ªêŒò«õ‡´ªñQ™ Üó²ˆ ¶¬øèœ 
ñ†´ñ¡P, îQò£˜ ¶¬øèO½‹ 100 êîMAî‹ Ü¬ùˆ¶ 
ñ‚è¬÷»‹ Þì å¶‚W´ ªè£œ¬è õ¬óò¬ø‚°œ ªè£‡´ 
õ‰¶, ñ£ŸÁˆFøù£Oèœ, F¼ïƒ¬èèœ âù å¶‚èŠð†ì 
Ü¬ùõ¼‚°‹ êÍè cF A¬ì‚è„ ªêŒõ«î êÍèˆF¡ 
êññ£ù êKMAî õ÷˜„C‚°ˆ ¶¬í GŸ°‹.

Fºè ªð£¶‚°¿M™ G¬ø«õŸøŠð†ìˆ b˜ñ£ùƒèœ êÍè, 
ÜóCò™, î÷ƒèO™ Mõ£F‚èŠð†´ Ü¶ ï¬ìº¬ø‚° 
õ¼ªñQ™ îIöè‹ Þ¡Â‹ å¼ ð® «ñ™ â¿‹¹‹ 
â¡ø ï‹H‚¬è ¶O˜Aø¶.

ïì‰¶ º®‰î ï£ì£Àñ¡øˆ «î˜îL™ Fºè ªðŸø ªõŸP 
â¡ð¶ Þ‰Fò£M™ «õÁ âƒ°‹ A¬ìˆFó£î ªõŸP. 
å´‚èŠð†ì, î£›ˆîŠð†ì, HŸð´ˆîŠð†ì, ðöƒ°®Jù, 
CÁð£¡¬ñJù˜ ñŸÁ‹ êÍè ïô¡ «ðµ‹ ñ‚èO¡ 
à‡¬ñŠ HóFGFè÷£è ñ‚è÷¬õ‚°„ ªê¡Áœ÷õ˜èœ 
îIöèˆ¬î„ «ê˜‰î 38 àÁŠHù˜èœ ñ†´«ñ âù ï£‹ 
ñ£˜î†®„ ªê£™ôô£‹.

Üšõ£Á ªð¼‹ ªõŸP‚°Š H¡ ï¬ìªðÁ‹ ªð£¶‚°¿‚ 
Ã†ìñ£JÂ‹ î¬ôõ˜ î÷ðF Ý˜ŠðK‚èM™¬ô. Ü¬ê‚è 
º®ò£î ê‚Fò£èˆ î¡¬ù G¬ôGÁˆF‚ ªè£‡ì£½‹, 
ð‚°õŠð†ì, ðE¾ Gó‹Hò, ªð¼‰î¡¬ñ õ£Œ‰î î¬ôõó£è 
Üõ˜ Fè›Aø£˜. ÝJó‹ õ¬êò‹¹èœ Üõ¬ó «ï£‚A 
õ‰î£½‹ Üõ˜ ñ‚è¬÷ «ï£‚A âŠ«ð£¶‹ õ¼Aø£˜. 
Üõ˜ ð‡¬ðŠ «ð£ŸP Üõ˜ H¡ù£™ ÜEõ°Šð«î 
îIö˜è÷£ù ïñ¶ èì¬ñ.


