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சுபவீ மா.உதயகுமார்

த�ொடர வேண்டிய  
பயணம்!  

வபொருக்கு 
அணிேகுபவபொம் !

�லை குனியும் 
இந்தியொ
தலையங்கம்
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நடந்து முடிந்்த நாடாளுமன்றத் த்தர்தலில், த்தற்கில், 
கரநாடகம் ்தவிரத்்த எல்்ா மாநி்ஙகளிலும், பாஜகவிற்கும்,  

தமாடிக்கும் எதிராக மக்கள்  வாக்களித்துள்்ளனர. வடக்கில், 
பஞ்ாப்  ்தவிரத்்த எல்்ா மாநி்ஙகளிலும்,   பாஜகவிற்கும், 
தமாடிக்கும் ஆ்தரவாக மக்கள் வாக்களித்துள்்ளனர. 

"ஒதர நாடு, ஒதர பணபாடு" எனபது திணிக்கப்படும் 
தவற்று முழக்கம் எனபத்தத் த்தர்தல் முடிவுகள் த்தளிவாகக் 
காட்டுகின்றன. வர்ாறு, புவியியல், பணபாடு என மூனறு 
அடிப்பதடகளில், வடக்கும், த்தற்கும் எப்தபாதும் பிரிந்த்த 
நிற்கின்றன எனபது உணதம. இது பிரிவிதன வா்தமனறு. 
க்ள எ்தாரத்்தம். 

ஏன த்தர்தல் முடிவுகள் இவவாறு அதமந்்தன?

வடக்கில் மக்கள் தமாடிதய ஆ்தரித்்த்தற்கு நியாயமான 
காரணஙகள் சி் இருக்கின்றன எனத்ற த்தானறுகி்றது. தமாடிக்கு 
எதிராக ஓர உறுதியான அணிதயா, ஒரு பிர்தமர தவட்பா்ளதரா 
அஙகு இல்்ாமல் தபாய்விட்டது. எதிரக்கட்சிகள் எல்்ாம் 
பிரிந்த்த கிடந்்தன. அது மட்டுமினறி, 'த்தாஙகு பாராளுமன்றம்' 
வருமானால், ்தான பிர்தமர ஆகிவிட்ாம் எனறு வடநாட்டுத் 
்தத்வரகள் ப்ரும் கருதினர. இந்்த நித் மக்களுக்குத் 
த்தளிவாகதவ த்தரிந்்தது. 

எதிரக்கட்சியினருக்கு வாக்களித்்தால், அவரகளுக்குள் 
தமா்தல்்தான மிஞசும், நித்யான ஆட்சி ஏற்படாது என்ற 
எணணம் மக்களிதடதய பதிந்து விட்டது. 1977 மற்றும் 1996 
ஆம் ஆணடுகளில் ப் கட்சிகளின கூட்டாட்சி ஏற்பட்டு 
அதவ ஓரிரு ஆணடுகளித்தய கத்ந்து தபாய்விட்டத்த 
மக்கள் இனனும் ம்றக்கவில்த். 

்தமிழநாட்டில், திமுக ்தத்வர, மிகத் த்தளிவாக, பிர்தமர 
தவட்பா்ளர ராகுல் காந்தி்தான எனறு அறிவித்்தார. அ்ததனக் 
காஙகிரஸ் கட்சி உட்பட யாரும் வழிதமாழியவில்த் எனபத்த 
ஒரு ப்வீனமாக ஆகிவிட்டது. ்தனக்கு ஏதும் கிதடக்குமா எனறு 
பாரக்காமல், நாட்டின நனதம கருதி ராகுத் நம் ்தத்வர 
முனதமாழிந்்தது தபா்,   எல்த்ாரும் த்ய்திருந்்தால், எதிர 
அணி வலிதம தபற்றிருக்கும். ஆனால் அஙகு ஓவதவாருவரும் 
பிர்தமராக  தவணடும் எனறு ஆத்ப்பட்டு, இறுதியில் 
தமாடிதயப் பிர்தமர ஆக்கிவிட்டாரகள். 

பாஜக வடநாட்டில் ப் மாநி்ஙகளில் நல்் கூட்டணிதயயும் 
ஏற்படுத்திக் தகாணடது. அ்ாமில், கணபரிஷத்துடன. பீகாரில், 
ஐக்கிய ஜன்தா ்த்ளத்துடன, மராத்தியத்தில் சிவத்தனயுடன எனறு 
அவரகளின கூட்டணி வலிதமயாக இருந்்தது. இந்்தப்பக்கதமா, 
வடக்கில் எஙகும் ்ரியான கூட்டணி அதமயவில்த்.  
எடுத்துக்காட்டாக, தில்லியில், காஙகிரசும், ஆம் ஆத்மியும்  
இதணந்திருந்்தால் தவற்றி கிதடத்திருக்கும். கரநாடகத்தில் 
காஙகிரசுக்கும், ம்தச் ் ாரபற்்ற ஜன்தா ்த்ளத்திற்கும் இதடயி்ான 
உ்றவு ஒவதவாரு நாளும் சித்தந்து தகாணதட இருந்்தது. 
இதவ எல்்ாவற்த்றயும் மக்கள் கவனித்துக் தகாணடு்தாதன 
இருப்பாரகள். 

கூட்டணியால் மட்டும்்தான தவற்றி ்தவறிப் தபாய்விட்டது 
எனறு த்ால்் வரவில்த். ்தமிழநாட்டிலும், தகர்ளாவிலும் 
எதிரக்கட்சிகள் தபற்்ற  தவற்றிக்கு தவறு காரணஙகளும் 
உள்்ளன. 
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்தமிழகத்திலும்,  தகர்ளாவிலும் சித்்தாந்்த அடிப்பதடகள் 
அழுத்்தமாக உள்்ளன. திராவிட இயக்கம் இஙகும், தபாதுவுதடதமக் 
கட்சி அஙகும் ்மூக நீதிதயயும், ்மத்துவத்த்தயும் ஆழமாக 
வித்தத்துள்்ளன. ம்தச்ச்்ாரபற்்ற ்தனதமயும் இஙகு தவரூனறியுள்்ளது. 
அ்தனால்்தான, ம்தவா்த அரசியல் இஙகு ்தத்தூக்க முடியவில்த். 
்தமிழகம் எனபது திராவிட மண எனபத்த மக்கள் மறுபடியும் 
ஒருமுத்ற இப்தபாது தமய்ப்பித்்ததுள்்ளனர. 

இதவ அதனத்துடனும், திமுக ்தத்வர அவரகளின கடும் 
உதழப்பு எணணி எணணி வியக்கத்்தக்க்தாக இருந்்தது. இப்படி ஒரு 
மனி்தனால் உதழக்க முடியுமா எனறு எல்த்ாதரயும் திதகக்க 
தவத்்தது. அப்பாவுக்குப் பிள்த்ள ்தப்பாமல் பி்றந்துள்்ளார 
எனத்ற ்தமிழகம் த்ானனது. அந்்த ஓயா்த உதழப்பு நம் 
தவற்றிக்கு ஒரு தபரிய காரணம். ஆம், அவர வியரதவயில் 
வித்ளந்்த தவற்றி இது!

ஒரு ்தத்வருக்குப் பினனாலும், அவர த்தாற்றுவித்்த கட்சி 
நினறு நித்ப்பது்தான, அத்்தத்வருக்குச் ் ாகா்த தபருதமதயத் 
த்தடித்்தரும். அ்ததன நம் ்த்ளபதி இப்தபாது  த்தடித் ்தந்துள்்ளார. 
தபரியார, தபரியாருக்குப் பினனால் அணணா, அணணாவுக்குப் 
பினனால் கத்ஞர, கத்ஞருக்குப் பினனால் நம் ்தத்வர 
்த்ளபதி எனறு வாதழயடி வாதழதயன வ்ளரும் திராவிட 
இயக்கத்த்த மக்கள் வாழத்தித் ்தந்துள்்ள பரிசு இது. 

இப்தபாது கிதடத்திருப்பது மு்தல் தவற்றி்தான. இனனும் 
ப் தவற்றிகத்ள ஈட்ட, இப்தபாதிருந்த்த நாம் உதழத்திட 
தவணடும் - நம் ்தத்வதரப் தபா்!   நம் இ்க்கு ஆட்சி 
மட்டுமனறு, ஆட்சியின மூ்ம், நாம் ்ாதிக்க தவணடிய 
்மூக நீதியும், ்மத்துவமும்்தான நம் இ்ட்சியஙகள்!!

� நன்றி:�முரச�ொலி

முன்்பக்கத்�ச�ொடர்ச்சி

்தமிழநாட்டில் மாதபரும் தவற்றி, இந்தியாவில் 
படுத்தால்வி எனறு த்தர்தல் முடிவுகள் 

வந்துள்்ளன. 'சி்ர சிரிப்பார, சி்ர அழுவார, 
நாம் அழுதுதகாணதட சிரிக்கினத்றாம்' 
எனப்தாக நம் நித் அதமந்துவிட்டது. 

த்தாழர உமாவின, "தகாட்த்யின துப்பாக்கி 
பத்திரமாயிருக்கி்றது" எனனும் நூல் குறித்து 
இஙகு நணபர ரவி உதரயாற்றினார. 
துப்பாக்கியில் இப்தபாது த்தாட்டாக்களும் 
நிரப்பப்பட்டுவிட்டன. ஐந்து ஆணடுகளுக்குப் 
தபாதுமான த்தாட்டாக்கள் அதில் 
இப்தபாது உள்்ளன. இப்படி நான த்ால்வது 
அச்சுறுத்துவ்தற்காக இல்த ,் எச்்ரிப்ப்தற்காக! 
எ்ததனயும் எதிரதகாள்்ளத் ்தயாராக தவணடும் 
எனபத்த உணரத்துவ்தற்காக. 

த்தர்தல் முடிவுகளில் த்தற்கும் வடக்கும் 
பிரிந்து நிற்கின்றன. வடக்தக மாதபரும் 
தவற்றி தபற்றிருப்பினும், ்தமிழகம், தகர்ளம், 
ஆந்திரம் ஆகிய மூனறு மாநி்ஙகளிலும் 
பாஜக ஓர இடத்த்தக் கூடப் தப்றவில்த். மறுபடியும் பதழய 
திராவிட நாடு எழுந்துள்்ளது தபால் இருக்கி்றது. 

எனினும், இந்தியா, ஒரு ம்தவா்தக் கட்சியின பிடிக்குள் 
தபாய்விட்டது எனபத்த நாம் மறுப்ப்தற்கில்த். இந்்த 
நித்தய நாம் எப்படி எதிரதகாள்்ளப் தபாகித்றாம் எனபது 
ஒரு தபரிய வினா. ஒத்்த கருத்துள்்ளவரகள் ஒற்றுதமயால்்தான 
அ்ததன நாம் ்ந்திக்க இயலும். நமக்குள்்ளான சினனஞ 
சிறிய தவறுபாடுகத்ள நாம் தபரிதுபடுத்திடாமல் இருக்க 
தவணடும் எனபது மு்தல் நிபந்்ததன. 

தவளிப்பதடயாகதவ ஒனத்றச் த்ால்கித்றன. நணபர 
பா.ரஞசித், எழுச்சித் ்தமிழர திருமாவ்ளவன தவற்றி குறித்து ஒரு 
த்ய்தி தவளியிட்டுள்்ளார. ்தலித்துகளின தவற்றி அவவ்ளவு 
எளிதில்த் எனகி்றார. இப்படிதயல்்ாம் பிரித்துப் பிரித்துப் 
பாரக்காதீரகள். அப்படியானால் ரவிக்குமாரின தவற்றி எப்படி 
எளி்தான்தாக இருந்்தது? நணபர திருமாவ்ளவதனத் ்தலித் 
்தத்வராக மட்டுதம காட்டாதீரகள். என தபான்றவரகள் 

அவதரத் ்தமிழர ்தத்வரகளில் ஒருவராகதவ 
பாரக்கித்றாம். 

23ஆம் த்ததி இரவு 12 மணி வதர நான 
உ்றஙகாமல், த்தாத்க்காட்சி எதிதர 
அமரந்திருந்த்தன. திருமா முனனித்க்கு 
வந்துவிட மாட்டாரா என்ற ஏக்கத்துடன 
அமரந்திருந்த்தன. 

பு்னத்தில் (வாட்ஸ் அப்) "திருமாவ்ளவன 
தவல்் தவணடும், தவல்வார. அனபுமணி 
த்தாற்க தவணடும், த்தாற்பார" எனறு 
பதிவிட்தடன. இப்படி, பா.ம.கதவ 
வம்பிழுக்க தவணடும் என்ற த்ததவயில்த். 
அவரகளுக்கு வாக்களித்்த வனனிய மக்கள் 
உதழப்பாளிகள். அவரகள் மீது எனறும் 
எனக்கு மதிப்புணடு. ஆனால் அவரகளின 
தபயதரச் த்ால்லி, த்த்ாபுரம் த்தாட்டம் 
மட்டுதம வ்ளரந்துள்்ளத்த அல்்ாமல், அந்்த 
மக்கள் வாழவில் முனதனறியுள்்ளனரா? 
அ்ததனயும் மனத்தில் தவத்துக்தகாணடு்தான, 

அந்்தப் பதிதவ நான இட்தடன. 

எனதவ, கருப்பு, சிவப்பு, நீ்ம் எனனும் மூனறு வணணஙகளும் 
ஒருஙகிதணந்து நிற்க தவணடும். அதுதவ நம் வலிதம. அது 
தவறும் த்தர்தல் கூட்டணி அனறு. தகாள்தகக் கூட்டணி. 
அ்தற்கும் முனபாக, எல்்ாக் கறுப்புச் ் ட்தடகளும் ஒனறிதணய 
தவணடும். 

இது தபரியார மண எனபத்தத் ்தமிழநாட்டு மக்கள் மீணடும் 
ஒருமுத்ற தமய்ப்பித்து  விட்டனர.  அ்ததன நாம் உறுதி 
த்ய்ய தவணடும். சிகரத்தில் ஏறுவதுக் கூடக் கடினமில்த். 
ஏறிய சிகரத்தில் நித்த்து நிற்பத்த கடினம். அ்ததனச் 
த்ய்து காட்ட தவணடிய அத்றகூவத்க் கா்ம் நம்முன 
தவத்துள்்ளது. அரசியல் எனபது ஐந்்தாணடுகளுக்கு ஒருமுத்ற 
ஆற்றும் பணியனறு. அது நம் அன்றாடப் பணி!

ஆம் த்தர்தத்த் ்தாணடியும் நம் பயணத்தின பாத்த நீணடு 
கிடக்கி்றது!!! 

தேரேலைத் ோண்டியும் நம் பயணம்!  
சுபவீ
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நாடாளுமன்றத் த்தர்தல் முடிந்து இரணடு நாட்கள் 
கூட ஆகவில்த். வனமுத்றகள் ்தத்தூக்க 

ஆரம்பித்துவிட்டன. 

அரியானா மாநி்ம் குரகராமில் ஒரு முஸ்லீம் இத்ளஞர 
கடுதமயாகத் ்தாக்கப்பட்டிருக்கி்றார. 

முகமது பாரகர ஆ்ம் என்ற அந்்த இத்ளஞர தகாடுத்்த 
வாக்குமூ்த்தினபடி 4 ம்தவா்தப் தபரவழிகள் பாரகர 
ஆ்தம வழிமறித்துத் ்தாக்கியுள்்ளனர.

ஆ்ம் ்தத்யில் குல்்ா தபாடக்கூடாது எனறும், 
‘பாரத் மா்தாகீ தஜ’ எனறு த்ால்்தவணடும் எனறும், 
அத்த்தாடு ‘தஜய்  ராம்’ எனறு த்ால்்தவணடும் 
எனறும் மிரட்டி உள்்ளரகள். 

மிரணடு தபான ஆ்ம் குல்்ாதவக் கழற்றிவிட்டு, 
‘பாரத் மா்தாகீ தஜ’ எனறு த்ால்லியிருக்கி்றார. மா்றாக 
‘தஜய்  ராம்’ எனறு த்ால்் மறுத்துவிட்டார. 
த்ால்வதும் த்ால்்ா்ததும் அவருதடய உரிதம. அத்த  
்தடுக்க யாருக்கும், எந்்த ம்த வாதிக்கும் உரிதம இல்த்.

ஆனால், தஜய்  ராம் எனறு த்ால்் மறுத்்த 
காரணத்தினால் ஆ்ம் கடுதமயாகத் ்தாக்கப்பட்டிருக்கி்றார. 

இத்த தபா் மத்தியப் பிரத்த்ம் சிதயானில் மாட்டுக்கறி 
தகாணடு தபான்தாக எழுப்பிய வ்தந்தியில் ஒரு தபண 
உள்பட 3 இத்ளஞரகள் கடும் ்தாக்கு்தலுக்கு ஆ்ளாகி 
இருக்கி்றாரகள்.

கடந்்த பாஜக ஆட்சியில் நதடதபற்்ற மாட்டித்றச்சியின   
ம்தவா்தத் ்தாக்கு்தல்கள் மீணடும் த்தாடஙகி இருக்கின்றன 
எனப்தற்கு இது ்ானறு. 

இப்தபாழுது நாடாளுமன்றத்தில் தபரும்பானதம 
ப்த்துடன இருக்கும் பாஜக அரசு சிறுபானதம 
மற்றும் ்தாழத்்தப்பட்ட மக்களுக்கு தபரும் பயத்த்த 
உணடாக்கி வருகி்றது.

இது ஆதராக்கியாமான அரசிய்ாகத் த்தரியவில்த்.

ஜனநாயகம் ்வக்குழிக்குள் தபாய்விடக்கூடாது. 

நியூயாரக் தடம்ஸ், தி காரடியன தபான்ற தமத் 
நாட்டுச் த்ய்தித்்தாள்களின விமர்னம் இந்தியாவிற்கு 
ஏற்பட்ட தபரும் ்தத்குனிவு. 

�லை�குனியும்�இந்தியொ

நடந்து� முடிந்�� நொடொளுமன்்றத்� த�ர்�லில்� திரொவிட� முன்தனேற்றக� 
்கழ்கக�கூடடணி�ச்பரும்சவெறறி�ச்பற்றலமக்கொ்க,�27-05-2019�அன்று�திரொவிட�
இயக்கத்��மிழர்�த்பரலவெத்�த�ொழர்்கள்,�ச்பொதுச்ச�யைொளர்�த�ொழர்�சு்ப.
வீர்பொண்டியன்�அவெர்்கள்��லைலமயில்�தி.மு.�்கழ்கத்��லைவெர்��ள்பதி�
ஸடொலின்� அவெர்்கலளச்� �ந்தித்து� வெொழ்த்து� ச�ரிவித்�பின்,� அண்்ொ�
அறிவெொையத்தில்�எடுத்��ஒளிப்படம்.��

ச�ன்லனே�அண்்ொ�அறிவெொையத்தில்...

அலுவெை்க�நிர்வெொ்கக�குழுக�கூடடம்�

22-05-2019� அன்று� ்கொலை� 10� மணிககு,� த்பரலவெத்� �லைலம�
அலுவெை்கத்தில்�ச்பொதுச்�ச�யைொளர்��லைலமயில்�அலுவெை்க�நிர்வெொ்கக�
குழு�உறுபபினேர்்கள்�கூடடம்�கூடியது.�கூடடத்தில்�உறுபபினேர்்கள்�எடவின்,�
வித்யொ,�்கொர்த்திக,�செயசூர்�ஆகிதயொர்�்கைந்துச்கொண்டனேர்.�உடன்�
த�ொழர்�எழில்�இளஙத்கொவென்.

வெலைத்�ள�அணி�

26-05-2019�அன்று�மொலை�5�மணிககு,�த்பரலவெ�வெலைத்�ளக�கூடடம்�
நலடச்பற்றது.�த�ொழர்்கள்�உ�யகுமொர்�ஒருஙகில்ப்பொளரொ்க�நியமிக்கப்படடொர்.� 
த�ொழர்்கள்� ச�ந்தில்,� மணி,� ஸடீ்பன்,� ரொவெ்ன்,� சரகஸ�ஆகிதயொர்�
்பஙத்கற்றனேர்.

25-05-2019� அன்று� திண்டுக்கல்லில்� நலடச்பற்ற� நூல்� அறிமு்கக�
்கருத்�ரங்கத்தில்�மொநிைக�ச்கொள்ல்க�்பரபபுச்�ச�யளொைர்�தவெடச்�ந்தூர்�
ரவி�உலரயொறறுகி்றொர்.

திண்டுக்கல்�நூல்�அறிமு்கம்
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Publisher G.Dinakaran. Editor Suba. Veerapandian, General Secretary, Dravida Iyyakka Tamilar Peravai. 

இந்தியாவில் பாரப்பனியத்திற்கு மகுடம் சூட்டப்பட்டிருக்கி்றது 
எனறுத்ால்வத்தக் காட்டிலும் பாரப்பனியம் மகுடம் 

சூட்டிக்தகாணடது எனறு த்ால்வத்த ் ரியான்தாக இருக்கும். 
இந்்த மகுடம் இந்தியாவில் உள்்ள பாரப்பனரல்்ா்த 
மக்கத்ளயும், சிறுபானதமயினதரயும் மணடியிட தவக்கும் 
மகுடம், பாரப்பனரகளுக்கும் தபரும் பணக்காரரகளுக்கும் 
மதடதி்றந்து விடும் மகுடம்.

“The BJP is the political wing of Hindu nationalism, 
a movement that is changing India for the worse. Little 
wonder, as it stands for the flagrant social dominance of 
the upper castes of Hindu society, pro-corporate economic 
growth, cultural conservatism, intensified misogyny, and a 
firm grip on the instruments of state power. The landslide 
win for Mr Modi will see India’s soul lost to a dark poli-
tics – one that views almost all 195 million Indian Muslims 
as second-class citizens.” (The Guardian - Editorial)

உயரஜாதி ஆதிக்கம், காரப்பதரட் வ்ளரச்சி, க்ாச்்ார 
பதழதமவா்தம், தபணகள் மீ்தான வனமுத்றகள், 
அதிகாரஙகத்ள அதனத்த்தயும் இறுகப் பற்று்தல், இந்தியாவின 
இஸ்்ாமியரகத்ள இரணடாம்்தர குடிமக்க்ளாக நடத்து்தல் 
என பா.ஜ.க.தவப் பற்றி த்தளிவாக இஙகி்ாந்தில் இருந்து 
தவளிவரும் “The Guardian” ஏடு எழுதியிருக்கி்றது. 

தமலும் “This is bad news for India and the world.” 
இது இந்தியாவிற்கும் உ்கத்திற்குமான தகட்ட த்ய்தி 
எனறும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கி்றது. ஏதனனில் உ்க ் மூகம் 
்மத்துவத்த்தயும் முனதனற்்றத்த்தயும் தநாக்கி நதடதபாடும் 
தபாது 125 தகாடி மக்கள் த்தாதக தகாணட உ்கின 
மிகப் தபரிய ஜனநாயக நாடான இந்தியா பினதனாக்கிச் 
த்ல்வது மனி்த கு் முனதனற்்றத்திற்குத் ்ததடயாகதவ 
அதமயும். 

பா.ஜ.கதவப் தபான்ற அடிப்பதடவா்த அதமப்புகள் 
இனனும் முதனப்தபாடு த்யல்பட பா.ஜ.கவின  

தவற்றி தூணடுதகா்ாக அதமயும். ஆதகயினால் பா.ஜ.க.வின 
இந்்த தவற்றி முனதனறிய நாட்டு மக்கத்ளயும் பாதிக்கும். 
இது உ்க அரஙகில் ஒட்டு தமாத்்த நாட்டிற்கும் ஏற்பட்ட 
்தத்குனிவு. பா.ஜ.கதவயும் தமாடிதயயும் தூக்கிதயறிந்்த 
த்தனனிந்திய மாநி்ஙகளுக்கும் குறிப்பாக ்தமிழநாட்டிற்கும் 
இந்்த அவப்தபயர ஏற்பட்டுள்்ளது. ஆனால், ்தமிழநாட்டில் 

நி்வும் அரசியல் விழிப்புணரதவயும் உ்கம் உற்றுதநாக்கிக் 
தகாணடு்தான இருக்கி்றது.

இந்்த நாட்டில் ம்தவா்தமும், ஜாதியவா்தமும்  
பல்்க்கில் ஏற்்றப்பட்டிருக்கின்றன. அந்்தப் பல்்க்கில் 
பயணம் த்ய்பவரகள் பாரப்பனப் பனியாக்கள்.  
தூக்கிச் த்ல்பவரகள் பாரப்பனரல்்ாத்தாரும், 
சிறுபானதமயினரும். இஸ்்ாமியரகள் மீ்தான  
்தாக்கு்தல்கள் த்தாடஙகிவிட்டன. இனி இந்தியரகள் 
ஒவதவாருவர வாழக்தகயின மீதும் துல்லிய ்தாக்கு்தல் 
த்தாடஙகும். 

இந்தியாவில் த்தர்தல் எனனும் தபார தவணடுமானால் 
முடிந்திருக்க்ாம். ஜனநாயகத்த்த, அரசிய்தமப்தப, 
பனதமத்துவத்த்தக் காப்பாற்றும் தபார இப்தபாது்தான 
த்தாடஙகியிருக்கி்றது.

 முனதனப்தபாத்தயும் விட இனிதமல்்தான முற்தபாக்கா்ளரகள் 
ஒனறிதணந்து வீரியத்த்தாடும் விதவகத்த்தாடும் த்யல்பட 
தவணடிய கா்மாக இருக்கி்றது.

 அரசிடமிருந்து நாட்தடயும், மக்கத்ளயும், சி் தநரஙகளில் 
நாட்டு மக்கத்ளக் காக்கும் இராணுவ வீரரகத்ளயும் காக்கும் 
பணி ் மூகத் த்தாணடாற்றும் முற்தபாக்கா்ளரகளிடதம 
இருக்கி்றது. முற்தபாக்கா்ளரகளின பணி மக்கத்ளக் காக்க 
ஒன்றாய் அணிவகுப்பத்த.

இந்திய மக்களின இ்தயஙகளும் இத்த நம்பித்்தான 
துடித்துக் தகாணடிருக்கின்றன. சிறுபானதம மக்க்ளாவது 
்தஙகளுக்கு தநரந்திருக்கும் ஆபத்த்த உணரந்திருக்கி்றாரகள். 

ஆனால் பாரப்பனரல்்ா்த மக்கள் இனனும் ்தாஙகள் 
எவவ்ளவு தபரிய பா்தா்ளத்தில் ்தள்்ளப்பட்டிருக்கித்றாம் 
எனபத்த உணரந்்த்தாகத் த்தரியவில்த். பாரப்பனரல்்ா்தார 
ஒற்றுதமதய, இனத்றக்கு இந்்த பாரப்பனிய பா.ஜ.க 
அரத் எதிரத்துப் தபாராடத் த்ததவப்படுகி்றது. 

்தமிழக ந்தன எணணிப்பாரக்கி்ற தபாது நாம் 
நம்பியிருப்பத்தல்்ாம் மக்க்ளதவயில் ஒலிக்க இருக்கும் 
திராவிடத்தின குரத்த்்தான.

மக்களைக ்காக்க  
ப�ாருககு அணிவகுபப�ாம் !

மா.உதயகுமார்


