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சுே.வீரோண்டியன்
இப்படியெல்லாம் யெய்வதை விடத்  ைங்களின் தைலாலவிதெ 

ஒபபுகய்கலாண்டு, தைரைல நடத்ை விரும்்பவிலத் என்று மத்திெ 
அரசு  யெலாலலிவிட்லாம் என்று தைலான்றுகிறது! 

இந்திெப  பிரைமர, ைமிழநலாட்டிற்குத் தைரைல ்பரபபுதரக்கலா்க 
மதுதரககு ்வருகின்றலார. தி.மு.்கழ்கத் ைத்்வர ம்களின் வீட்டில 
அதை நலாளில ்வருமலான்வரிச் தெலாைதன நதடய்பறுகிறது. த்கட்டலால, 
இைற்கும், அைற்கும் யைலாடரபிலத் என்்பலார்கள். 

எைற்கும் எைற்கும்ைலான் தநரடிெலா்கத் யைலாடரபு இருககும்? யென்ற ஆண்டு 
தம மலாைம் ய்கலாரலானலாத்வக ்கலாரணம் ்கலாட்டி நிறுத்தித்வக்கப்பட்ட 
ைலாைலா  ெலாதேப ்பலாலத்க விருது, இந்ை ஆண்டு, அ்வெரம் அ்வெரமலா்க, 
ஏபரல மலாைதம  ைமிழநலாடு தைரைலுககுச் சி் நலாள்்கள் முன்்பலா்கக 
ய்கலாடுக்கப்படுகிறதை, அைற்கும் தைரைலுககும் தநரடிெலா்க்வலா யைலாடரபு 
இருககிறது?  ஒரு நலாட்டின் பிரைமர, ரஜினி்கலாந்த்தைத் ைத்்வலா 
என்று அதழககிறலாதர, அைற்கும் தைரைலுககும் தநரடிெலா்க என்ன 
யைலாடரபிருககிறது? 

எல்லாம் ைற்யெெ்லா்க நடககின்றன....அவ்வளவுைலான்! 

10 ஆண்டு்கள் ஆட்சியில இருந்ை்வர்கள் அ்வர்கள். ஆனலால 
்வருமலான்வரிச் தெலாைதன அதனத்தும் எதிரக்கட்சியினர வீடு்களில 
நடககிறது!  அதுவும், ்கட்சித் ைத்்வரின் ம்கள் வீட்டித்தெ தைரைலுககு 
நலான்கு  நலாள்்களுககு முன்னலால இப்படி நடககிறது என்றலால என்ன 
ய்பலாருள்? 

தைரைலில ைங்களுககு ்வரபத்பலாகின்ற தைலாலவிதெச் யெரித்துக 
ய்கலாள்ள முடிெலாமல, இப்படிப்பட்டச் யெெல்கதள மதறமு்கமலா்க மத்திெ 
அரசு தூண்டி விடுகிறது என்்பதுைலாதன? நலாட்டில வித்்வலாசி என்றும் 
இல்லாை அளவிற்கு கூடியிருககிறது, ய்பண்்களுககுப ்பலாது்கலாபபிலத், 
சுற்றுச் சூழல மலாசு ்படிகிறது, வி்வெலாயி்கள் யைருவில நிற்கிறலார்கள் - 
இத்வ எது குறித்தும் த்பெலாமல, ‘‘மக்கதள, எலத்லாரும் ்வருமலான்வரிச் 
தெலாைதன ்பற்றி த்பசுங்கள்’’ என்று திதெ திருபபு்வதும் தநலாக்கமலா்க 
இருக்க்லாம்.  

தைரைல ்பரபபுதரயில இருககும் ைத்்வர்களின் ்க்வனத்தை த்வறு 
்பக்கம் திருபபி விட்லாம் என்றும் அரசு எண்ணககூடும்.  எவ்வலாறலாயினும், 
ஒன்தற ஆளும் ்கட்சியினர நிதனவில த்வத்துக ய்கலாள்்வது நல்து. 
இதுத்பலான்ற மலி்வலான நட்வடிகத்க்களலால, திமு்க வின் ய்வற்றிதெத் 
ைடுத்து விட முடிெலாது. மலாறலா்க, அைன் ய்வற்றிககு மட்டுதம இத்வ 
உைவும். கூடுை்லான ்வலாககு்கதளக ய்கலாண்டு்வந்து தெரககும்!

ய்வற்றி நிச்ெெம்! வீறு  ய்கலாண்யடழுந்து தமலும் உதழப்பலான், 
்கழ்கத் யைலாண்டன்! விதளந்ை யநற்்கதிர வீடு ்வந்து தெரும் ஏபரல 
6 ஆம் நலாள்!
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வருகிறது தேரேல், வந்துவிட்டது  
வருமானவரிச் த�ாேனன! 
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வாக்ாளப் பெருமக்ளள!

பேராசிரியர் அருணன்,  
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

பாஜக வெற்றி வபற்்ால் நேரடியாக 
மனுொதிகளின் ஆட்சிதான் ேடைவபறும். 
மனுொதிகள் என்பெரகள் ெர்ாசிரம 
தரமதடத, ஆண் ஆதிககதடத 
நிடைோட்ைக கூடியெரகள். தமிழ் 
ோட்டையும் உததரப்பிரநதசம் 
நபால் ஆககிவிடுொரகள். இடத 
வெளிப்படையாகநெ அெரகள் 
வசால்கி்ாரகள். அநதநபால் சமூகநீதி, 
தமிழர ேைன், மாநிை உரிடமகள் 

எல்ைாம் பறிககப்படும். மாநிை அரசுகநே நதடெயில்டை 
என்று கருதுபெரகள்தான் இெரகள். ஆர.எஸ்.எஸ். இடத 
ஒரு தீரமானமாகநெ டெததிருககி்து. மததியில் ஒரு 
ோைாளுமன்்மும் மற்்டெவயல்ைாம் பஞசாயததுகோகவும், 
ேகராட்சிகோகவும் இருநதால் நபாதும். அதனால்தான் 
ஜம்மு-காஷ்மீரின் மாநிை அநதஸ்து பறிககப்பட்ைது. 
வைல்லியின் அதிகாரம் என்படத துட்நிடை ஆளுேருககு 
மாற்்ப்பட்ைது.

ப�ாழர் ஓவியா,  
புதிய குரல்

நெறு எநதத நதரதடையும் விை 
இநத நதரதலில் அபாயமான 
காைகட்ைதடத எதிரவகாள்கிந்ாம். 
இநதத நதரதலில் வெளிப்படையாகநெ 
திராவிை இயககதடத அழிகக 
நெண்டும் என்று எதிரிகள் நபசுெடதக 
நகட்கிந்ாம். எனநெ இதடன 
முககியமானத நதரதைாகப் பாரகக 
நெண்டிய அெசியம் இருககி்து. 
மாநிைததிற்கானத நதரதைாக 
இருநதாலும்கூை இநதத நதரதல் தமிழ்ோட்டு அரசியடை 
தீரமானிப்பதற்கு மட்டுமன்று. இநதியாவினுடைய ஒட்டுவமாதத 
அரசியல் நபாககில் ெநதுவகாண்டிருககும் நபராபததிற்கு 
ஒரு தடுப்பட் நபாடுெது மாதிரியான நதரதல்.  இநதத 
நதரதலில் திராவிை முன்நனற்்க கழகதடத ேமககானத 
தடுப்பட்யாக ோம் பாரககிந்ாம். திமுகடெ ோம் 
வெற்றிவப் டெககவில்டை என்்ால் ெரககூடிய அழிவு 
என்பது நபரழிொக இருககும்.

வாக்களியுங்கள் உதயசூரியன்
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கட்சி பேட்ோ்ர்கள பேர்ேலில் போட்டியிடுேதும், ோக்குகள 
பகட்டு அேரேர்கள பிரச்்ாரம் ப்யேதும் அேர்களின் ஜனநாயக 
உரிமம. ஆனால் அதில் ஒரு பநர்மம பேண்டும்.

சில நாளகளுக்கு முன் ோ.ஜ.கவுக்கு ஆேரோகத் பேர்ேல் 
பிரச்்ாரம் ப்யேேறகாக ஒரு நாள ேயணமாக பகாமேக்கு ேநோர் 
உ.பி.முேல்ேர் பயாகி ஆதித்யநாத்.

அேர் ேமிழகத்மே உத்ேரப் பிரபே்ம் என்று நிமனத்துக் 
பகாண்்ார் போலத் பேரிகிறது.

யாத்திமர என்ற பேயரில் ்ஙக்ேரிோரஙகள, இரு ்க்கர 
ோகனஙகளில் காவிக் பகாடிகளு்ன் ேலம் ேநோர்கள. பகாமே 
்வுன்்ால் ேகுதியில் கம்களின் மீது கறகம் வீசியும், ் ாமலபயார 
ேழக்கம் போன்றமேகம் ் ாமலயில் வீசிச் சிேறடித்துச் ப்ன்றார்கள 
என்ேமேத் போமலக் காட்சிகளிலும், ் மூக ஊ்ஙகளிலும் ோர்த்போம்.

இநேப் பேரணிமயத் பேர்ேல் ஆமணயம் எப்ேடி அனுமதித்ேது ? 

இது ் ாோரணமான ஒன்றுோன், ஊ்கஙகள பேரிது ேடுத்துகின்றன 
என்கிறார் பிரேமர் பமாடி. இது ஒன்றும் பேரிய வி்யம் இல்மல 
என்கிறார் ோனதி சீனிோ்ன். மேம் கூர்மமயான கத்தி போன்றது. 
கேனமாகக் மகயா் பேண்டும். 

அமமதியாக இருக்கும் ேமிழகத்தில் கலேரத்மே உருோக்கும் 
ேமகயில் இநேச் ப்யல் அமமநதிருக்கிறது.

அரேக்குறிச்சியில் ோ.ஜ.க பேட்ோ்ர் அண்ணாமமல, தி.மு.க 
பேட்ோ்ர் ப்நதில் ோலாஜிமயப் ோர்த்துச் ப்ால்கிறார் ேனக்குக் 
கர்நா்கா என்ற இன்பனாரு முகம் இருக்கிறது என்று. இநேப் 
பேச்சிலும் ஒரு ேமகயில் ேன்முமற பேரிகிறது.

இது ேமரயும் அமமதிச் ப்ாமலயாக இருக்கும் ேமிழநாட்டில் 
ேன்முமறக்கு இ்ம் இல்மல, இ்ம் பகாடுக்கவும் கூ்ாது.

ேநமே பேரியார் இநே மண்ணில் விமேத்ே மனிே பநயம், 
பேண் விடுேமல, ் மூகநீதி , சுயமரியாமே போன்ற கருத்துக்ால் 
ேலிமம பேறற "பேரியார் மண்ணில் " ்ஙக்ேரிோரஙகளின் காவி 
பேமலகள  எடுே்ாது.

காவி ேண்ணம் காறறில் கமரயப் போகிறது என்ேமே இநேத் 
பேர்ேலில் மக்கள ப்ால்ோர்கள.

கமரகிறது காவி ேண்ணம்

பரப்புரரயில் பபரரை...
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சார�ாப�வி 

தி.மு.க கூட்ைணியின் ஒவவொரு 
வெற்றியும் மாநிைஙகேடெயில் ேம்முடைய 
ெலிடமடயக கூட்ைப்நபாகி்து. 
இநதிய அரசியலில் ேம் பஙகு என்பது 
அதிகார நபாடதயின் உசசததில் 
இருநது வகாண்டு, இநத ோட்டின் 
எளிநயார மீது நபார வதாடுததுக 
வகாண்டிருககும் பாசிசஙகளின் 
டககளிலிருநது ஆட்சிடய மீட்க 
நபருதவியாக இருககும். 

உடழப்நபாம்! கடுடமயாக உடழப்நபாம்! பாசிசம் அகற்் 
ஜனோயகம் காகக அறிொயுதம் ஏநதி விழிப்புைன் கேம் 
காண்நபாம்! வெற்றி ேமநத!

அதிமுகவின் நதரதல் அறிகடக 
எப்படி இருககி்து என்்ால், 

ஏைக கம்வபனிகளில் ஏைம் 
விடுொஙகநே வதரியுமா?

அது நபாை, ஒரு வபாருள்  
1000 ன்னு வசான்னா இன்வனாருததன் 
1001 ன்னு வசால்லுொன்..

அநத மாதிரி தான் அதிமுக 
நதரதல் அறிகடக இருககி்து. 
திமுகவின் நதரதல் அறிகடககடே 
எல்ைாம் வஜராகஸ் எடுதது,  
+1 ன்னு நசரததி விட்டிருககாஙக, 
புரிஞசுதா!  அவெேவுதான் அவிஙக சாமாசசாரம் .

த்கலாத்வ கூட்டத்தில போள்ாச்சி உமாேதி த்பச்சு

பகாதிக்கின்ற  பேநநீரின்  பகாப்பு ்ஙகள

 குளிர்கின்ற  போதுமமறந  போடிப்  போகும்

பகாதிக்கின்றார் சிலபேர்கள ; குறுகிக்  கூனிக்

 கி்க்கின்றார்  சிலபேர்கள; கீழபமல்  ஆகிக்

பகாதிய்ஙகித்  தீர்ப்புகம்  ோக்கால்  மக்கள

 பகாடுப்ோர்கள  பேர்ேலினால்,  குளிரும்  நாடு!

உதிக்கின்ற  சூரியமன  உலகம்  ோர்க்கும்  

 உேோே  ோமமரயும்  இமலயும்  வீழும் !

மேோேம்  பேசுோர்கள; மாட்ம்  மேத்து

 மக்களி்ம்  இனோேம்  மூட்டு  ோர்கள

்திகாரச்  " சி. ஏ. ஏ "  ்ட்்ம்  மேத்துச்

 சிேறடிக்கப்  ோர்க்கின்றார்  சிலபேர்  நாட்ம் !

உேோேக்  காவியி்ம்  இமலகள  கூடி

 உமழக்கின்ற  மக்களி்ம்  உருேம்  மாறறி

மிேோேம்  பேசிக்பகாண்டு  மிரட்டு  ோர்கள

 மேோேப்  ேடுகுழியில்  மிதிப்ேர்  நாம் !

இருண்டிருக்கும்  ேமிழநாட்டில்  எழுச்சி  பேண்டும்,

 இதுேமரயும்  ேட்்துயர்  இல்லா  ோகி

ேறண்டிருக்கும் ேமிழகத்தில்  ே்மம  காண

 ோருஙகள  போழர்கப்  ோக்க  ளிப்போம்!

திரண்டுேரும்  பமகம்போல்  திரண்டு  ோரீர்

 பேர்ேலிபல  திராவி்மரத் பேர்நபே டுப்போம்

இரண்்ல்ல  ஒன்றுோன்  உதிக்கும்  நாம்

 இரு்கறறும்  சூரியனில்  இடுபோம்  ோக்மக !

ைாக்களிப்போம்
எழில்.இ்ஙபகாேன்


