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தமிழகமே
வழி நடத்து!
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மத்தியில் ஆளும் கட்சியான 
பாஜகவிடமிருந்தும், பாஜகவை ஆளும் 
ஆர்எஸ்எஸ் தவைைரிடமிருந்தும் இந்த 
ஒரே ைாேத்தில் இேண்டு செய்திகள் 
ைந்துள்்ளன. 

கடந்த 18 ஆம் ரததி, ஆர்எஸ்எஸ் 
தவைைர் ரமாகன் பகைத், புதுதில்லியில் 
நவடசபற்ற 'ஞான உத்ெவ்' நிகழ்ச்சியில் 
நிவ்றவுவேயாறறும்ரபாது, ெமூக நீதிவயச் 
ொய்த்துவிடும் ரநாக்கில் ஒரு கருத்வதச் 
சொல்லியுள்்ளார். 

 "தாழ்த்தபபட்ட பழங்குடிகள் 
பிறபடுத்தபபட்ரடார், ஆகியைர்களுக்குத்  
தறரபாது  இந்திய அேெவமபபுச் ெட்டம் 
அளித்துள்்ள உரிவமபபடி, ைழங்கபபட்டு 
ைரும் இடஒதுக்கீட்வட  நீக்கிவிட, 
இடஒதுக்கீடு ரைண்டும் என்பைர்களும், 
ரைண்டாம், கூடாது என்பைர்களும் 
சுமுகமான சூழ்நிவையில் அமர்ந்து 
விைாதித்து அதுபறறி ஒரு நல்ை முடிவுக்கு 
ைேரைண்டும்." 

என்கி்றார் ரமாகன் பகைத். உள்ரநாக்கம் 
சதளிைாகப புரிகி்றது. இடஒதுக்கீடு 
ரைண்டுமா, ரைண்டாமா என்பது 
குறித்துப ரபெ அைர் எல்ரைாவேயும் 
அவழக்கவில்வை. அதவன நீக்கிட என்ன 
ைழி என்று ஆோய்ைதறகு மட்டுரம 
அவழபபு விடுக்கி்றார். 

இன்று ரமாகன் பகைத் ரபசியுள்்ளவத, 
நாவ்ள ரமாடி ரபசுைார். ஆகசமாத்தம், 
இடஒதுக்கீட்வட நீக்குைரத அைர்களின் 
அடுத்த திட்டம் என்பது புரிகி்றது. 
அதவனயும் செய்துவிட்டால், அைர்களின் 
நிகழ்ச்சி நிேல் சபரும்ளவிறகு நிவ்றவு 
சபறறுவிடும். 

ஏறகனரை இடஒதுக்கீட்டு உரிவமவய 
(ெலுவக அன்று) இழந்து  
சகாண்டுள்ர்ளாம். அேசுப 
பணிகளில் மட்டுரம 
இடஒதுக்கீடு உள்்ளது.  
அது சமாத்தமுள்்ள 
ரைவைைாய்பபில் 
15 விழுக்காட்டிறகும் 
குவ்றரை. மீதமுள்்ள 
85% ரைவைைாய்பபுகள் 
தனியார் ைெரம உள்்ளன. 
அங்கு இடஒதுக்கீடு இல்வை. 
அேசுப பணிகளிலும், மாதம் 
65000 ரூபாய் ஊதியம் 
சபறும் 'ஏவழகளுக்கு' 10% 
இடஒதுக்கீடு ைழங்கபபட்டு 
விட்டது. சகாஞெ நஞெம் 
இருக்கின்்ற இடஒதுக்கீட்வடயும்  

முறறிலுமாக ஒழித்துவிட்டால், சைறும் 
3 விழுக்காடு மட்டுரம உள்்ள அைர்கள், 
90% விழுக்காடு அேசு ரைவைகவ்ளக் 
வகபபறறிக் சகாள்ைார்கள். ஏைல் 
ரைவை, துபபுேவுப பணி ரபான்்ற 10% 
விழுக்காடு ரைவைகள் நமக்குத்தான், 
அைர்கள் அதில் நம்முடன் ரபாட்டிக்கு 
ைேமாட்டார்கள்.

இது ஒருபு்றமிருக்க, ரநறறு (23.08.19) மத்திய 
நிதி அவமச்ெர் நிர்மைா சீதாோமன், நாடு 
கடுவமயான நிதி சநருக்கடியில் இருபபவத 
ஏறறுக்சகாண்டுள்்ளார். ரைவையில்ைாத்  
திண்டாட்டம் என்றுமில்ைாத அ்ளவுக்குக் 
கூடி ைருைவதயும், ரைறு ைழியின்றி 
ஒபபுக் சகாண்டுள்்ளார். 

ஆம், கடந்த 70 ஆண்டுகளில் 
இல்ைாத சபாரு்ளாதாே சநருக்கடிவய, 
நாடு இன்று ெந்தித்து ைருகின்்றது. 
அரத ரபாை ைட்ெக்கணக்கான 
ஊழியர்கள் தங்கள் ரைவைகவ்ள 
இழக்கக்கூடிய நிவையும்  கண்கூடாகத்  

சதரிகி்றது. 

எல்ைாைறறிறகும் முந்வதய 
காங்கிேஸ் ஆட்சிதான் காேணம் 
என்கின்்றனர். அபபடியானால், 
கடந்த 5 ஆண்டுகளில்  பாஜக 
அேசு என்னதான் செய்தது?  
ரமாடி ஆட்சி சகாண்டுைந்த 
பணமதிபபிழபபு, ஜிஎஸ்டி ைரி 
ரபான்்றவைகர்ள இன்வ்றய 

நிவைக்குக்  காேணம் என்கின்்றனர் 
சபாருளியல் ைல்லுநர்கள். 

செய்ய ரைண்டியவைகவ்ளச்  
செய்யாமலும்,செய்ய ரைண்டாத 
மதசைறிச் செயல்கவ்ளச்  செய்தும், 
நாட்வட அழிவுபபாவதக்கு அவழத்துச் 
சென்று சகாண்டுள்்ளது இன்வ்றய 
மத்திய அேசு. 

ைழக்கம்ரபால் இந்தியாவை ைழிநடத்த 
ரைண்டும் தமிழகம்! 

வழி நடத்து!



è¼…ê†¬ìˆ îIö˜   ஆகஸ்ட் 24, 20193

இகைாஸ் உசேன்

நீங்கள் ைல்ைேொக இருக்கைாம். ஆனால் 
ஒரு நல்ைேொக இருக்க, நாட்டு மக்கள் 
உணேத்தக்க ைவகயில்  ஒவ்சைாரு 
அடிவயயும் அ்ளந்து எடுத்து வையுங்கள்.

"ஆணைமும் அதிகாேமும் உங்கவ்ளரய 
சுட்டுச் ொம்பைாக்கி விடும்"

என்று  ஒரு ரபேேசுக்கு   எதிோக 
சைகுமக்கள் சகாதித்சதழுந்தது,  காஷ்மீரில் 
அல்ை,  ஹாங்காங்கில் என்பவத நிவனவில் 
சகாள்ளுங்கள்.

ஆம், சீனாவின் ஆளுவகயில் சுயாட்சி 
அதிகாேத்ரதாடு இருைாேங்களுக்கு முன் 
பிரிக்கபபடாத ஜம்மு காஷ்மீவேப ரபாைரை  
ஹாங்காங்குக்கு எனத் தனிச்ெட்டம் ,

தனிஆட்சி  அவடயா்ளத்ரதாடு மட்டும்  
இல்ைாமல்,  தனி நாணயமும் என்று 
ஹாங்காங் சீனாவில் ஆளுவகக்குட்பட்டு 
தனிநாடாகரை  இருந்து ைருகி்றது.

காஷ்மீவே இந்தியாவிடம் 
ஒபபவடத்த ஹரிசிங் 
மன்னன் ரபால், 

பிரிட்டன், சீனா 
இருநாடுகளும் மூன்்றாண்டு 
ரபச்சுைார்த்வதயில் 1984இல் 
ஏறபட்ட ஒபபந்தத்தால், 
பிரிட்டன்,   ஹாங்காங்வக 
99ஆண்டுகாைம் குத்தவக   
அடிபபவடயில் ஆட்சி  
செய்து 1997இல் சீனாவிடம் 
ஒபபவடத்தது. சீனா 
ெட்டதிட்டம் ஏதும் 
இல்ைாமல் பிரிட்டன் 
ெட்டத்ர தாடு அவே நூற்றாண்டு 
காைம் சுயாட்சிரயாடு  
இருக்கவும் , 2047இல் 
சீனத்தின் ெட்டத்ரதாடு இவணயவும் 
அந்த ஒபபந்தத்தில் முடிைாயிறறு.

ஹாங்காங்ைாசிகள், 80விழுக்காட்டினர்க்கு 
ரமல் சீனர்கள் என்்றாலும்,  தங்கவ்ளச் 
சீனர்கள் என அவழத்துக்சகாள்்ளாமல்,  
ஹாங்காங்கியர் என்ர்ற அவழத்துசகாள்கி்ற 
உ்ளவியல் உருைாக்கம் சபற்ற தனித் 
ரதசிய இனத்தைர்கள்.

அறிஞர் அண்ணாவின் மாசபரும் 
ைட்சியமான,  மாநிை சுயாட்சி ரபால் 
சீனாவின் ஆளுவகயில் மாநிை  சுயாட்சியாக 
ஹாங்காங் 22ஆண்டு காைம் இருந்து 
ைருகி்றது.

இந்நிவையில்தான் இந்தியப ரபேேசு 
காஷ்மீர் 370ெட்டபபிரிவைச் சிவதத்தது 
ரபாைவும், அவத எதிர்த்துப ரபாோடும் 
காஷ்மீரிகவ்ள எவ்வித விொேவணயும் 
இன்றிக்  வகது செய்ைது ரபாைவும்,  சீனா 
ஹாங்காங் குற்றவியல் ெட்டத்தில் ஒரு 
திருத்தத்வதக்  சகாண்டுைே முயன்்றது..

நம்  நாட்டின் ரதசியப புைனாய்வு முகவமச் 
ெட்டத்திருத்தம்,  சகாண்டுைேபபட்ட 
ஜூவை 15, 2019க்கு ஒரு மாதத்திறகு 
முன்பு, ஹாங்காங்கில் குற்றைாளி அல்ைது 

குற்றைாளி எனச் ெந்ரதகிக்கும் நபவே 
நாடு கடத்த,  அதாைது சீனாவுக்குக் 
சகாண்டுரபாய் விொேவண நடத்த, 
ெட்டத்திருத்தம் ஹாங்காங் நாடாளுமன்்றத்தில் 
சகாண்டுைேபபட்டது.

தன் நாட்டுக் குற்றைாளி அல்ைது  
குற்றஞொட்டபபட்ரடாவே நாடு கடத்த 
அனுமதிபபது, தன் நாட்டின் சுதந்திேத்திறரக 
ஆபத்தானது. அத்ரதாடு ஹாங்காங்கியர்கவ்ள, 
யாவே ரைண்டுமானாலும், எபரபாது 
ரைண்டுமானாலும் ெந்ரதகத்தின் 
அடிபபவடயில் வகது செய்து நாடுகடத்த 
இச்ெட்டம் ைழிைக்கும் என்பதால், 
"ஒட்டுசமாத்த  நாட்டுச் சுதந்திேத்துக்கு 
எதிோனது இச்ெட்டம்" எனக் சகாந்தளித்த 
ஹாங்காங்கியர்கள், சீனாவுக்கும், 
ஹாங்காங்கின் சீனா சபாம்வம அேசுக்கும் 
எதிோகக் கடுவமயான ரபாோட்டத்வத 
முன்சனடுத்தார்கள்.

இந்தப ரபாோட்டம் இேண்டு மாதமாக 

நீடித்து ைந்தாலும், கடந்த ைாேம் வீக்சகன்ட் 
என்்ற ைாே இறுதிநாள் ரபாோட்டத்தில்  
17ைட்ெம் ரபர் கைந்துசகாண்டு, ஹாங்காங் 
விமான நிவையம். இேயில் நிவையம் 
என்று அவனத்வதயும் முடக்கினர்.

ஹாங்காங்கியர்களின் வீேம் செறிந்த 
இந்தப ரபாோட்டம் உைகம் முழுக்க 
முக்கிய விைாதப சபாரு்ளாகியிருக்கி்றது.

ஹாங்காங்கின் ஆட்சி அதிகாேம் 
ஹாங்காங்கியர்க்ரக என அம்மக்கள் 
சொன்னாலும், 1984இல் ஏறபட்ட ஒபபந்தத்தின் 
அடிபபவடயில் பிரிட்டன் ெட்ட ஆட்சி 
முவ்ற   இன்னும் 28ஆண்டுகள் மட்டுரம 
ஹாங்காங்கில் இருக்கும்.

ைேைாறறில் ஹாங்காங் ஒரு நாடு இல்வை.

 ஆங்கிரையர்கள்  இந்தியாவில் 
சென்வன, மும்வப, கல்கத்தா ரபான்்ற 
சபருநகேங்கவ்ளத் தங்கள் ைணிக 
ரநாக்கத்திறகாக உருைாக்கியது ரபால் 
சீனாவில் ஹாங்காங்வக உருைாக்கினார்கள்.

இதில் காஷ்மீர் சமாகைாய மன்னர் 
அக்பர் ஆட்சிக்கு முன்னும்,  ஆங்கிரைய 
ஆட்சியிலும் தனிநாடாக இருந்து,  சுதந்திே 

இந்தியாவில் ஒரு மாநிைமாக - சுயாட்சி 
மாநிைமாக - இருந்தவத, தந்திேத்தால் 
ஒரு மாநிைமாக கூட இருக்கவிடமால்,ஒரு 
மாநகோட்சிவய ரபால் இந்துத்ைா ஆட்சி  
செய்துவிட்டது.

 ஒரு நகேமான ஹாங்காங்,   தன்வன 
ஒரு நாடாக   அறிவிக்கப ரபாோடுைதும்.
ஒரு தனிநாடாக இருந்த காஷ்மீர், மூன்று 
ஒன்றிய பிேரதெங்க்ளாகச் சுருக்கப 
பட்டதும் ைேைாறறு அைைங்கள் 

இந்தியா, எளிதில் காஷ்மீவேச் சித்றடித்தது 
ரபால் , சீனா ஹாங்காங்வக நசுக்க 
முடியாது.

உைக முதலீட்டா்ளர்கள் உைக்ளாவிய 
ைர்த்தக நகேமாக ஹாங்காங்வக 
ஆக்கியுள்்ளனர் தங்கள் கள்்ளபபணத்வத 
அல்ைது ைருைானைரிக் ரகள்விக்கு 
உட்படாமல் ரெமித்துப பாதுகாத்த பணத்வத, 
ஹாங்காங்கில் பதுக்கி வைக்கின்்றனர்.

அ ப ப டி ப ப ட் ட  
ஹாங்காங்வக, முழுவமயாகச் 
சீனச் ெட்டத்திறகுபபட்ட 
நாடாக மாறறினால், பன்னாட்டு 
சதாழில் நிறுைனங்களின் 
1500க்கு ரமறபட்டவைகளின் 
கிவ்ள அலுைைகங்கவ்ள 
ரைறு நாடுகளுக்கு மாறறும் 
நிவைைரும்.

ஹாங்காங்வக,  சிங்கபபூவேப 
ரபால் தனிநாடாகப 
பிரிந்துரபாகச் சீனா 
ஒருரபாதும் ெம்மதிக்காது.

ஹாங்காங், சீனா விைகாேம் 
இந்தியா காஷ்மீர் ரபாை 
உள்நாட்டுப பிேச்சிவன 

அன்று. அதில் அண்வட நாடுகள் 
தவையிடும்.  ஐக்கிய நாடுகள் ெவபயும் 
உள்ர்ள ைரும்.

ஹாங்காங்கின் கட்டுபபாடற்ற கார்பரேட் 
ைர்த்தகத்தினாலும். கட்டுபபாடற்ற பிரிட்டன் 
ெட்டமுவ்றயினாலும், உைக ைல்ைாதிக்க 
நாடுகள் குேல்கள் ஹாங்காங்கிறகு ஆதேைாக 
ைலிவமயாக ஒலிக்கும். இருநாள்களுக்கு 
முன்பு அசமரிக்க அதிபர் ட்ேம்ப, சீனாவை 
இவ்விடயத்தில் எச்ெரிக்கும் ரபாரத 
இதவன நாம் புரிந்துசகாள்்ள்ளாம்..

காஷ்மீரின் ஜனநாயகத்வத மதைாதத்தால் 
வீழ்த்தியது ரபால். ஹாங்காங் சுயாட்சி 
ஜனநாயகத்வத அடக்குமுவ்றவயக் 
சகாண்டு  சீனாைால் வீழ்த்த முடியாது. 
உைக நாடுகள் ஒருரபாதும் அதவன 
அனுமதிக்காது. 

காஷ்மீரிலும், ஹாங்காங்கிலும் 
ஒடுக்கு முவ்றகள் ஒரே மாதிரியாக 
உள்்ளன. ஆனால் காஷ்மீர் மக்களின் 
இன உரிவமக் குேவைக் காட்டிலும், 
ஹாங்காங்கின் பணைலிவமரய உைக 
அேங்கில் உேத்துக் ரகட்கும் என்பதுதாரன  
எதார்த்தம்!

ஓ ஹாங்ாங!
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திண்டுக்கல் மாவட்டம், பேரவவயின் ‘மாதம் ஒரு ்கலந்துவரயா்டல் கூட்டம்’  
18-08-2019 அன்று பதாழர் புபலந்திரன் தலவமயில் நவ்டபேற்றது. 
இககூட்டத்தில் எதிர்வரும் பெப்டம்ேர் 17ஆம் நாள் தந்வத பேரியாரின் 
பி்றந்தநாள் விழாவவச் சி்றபோ்கக ப்காண்்டாடுவபதன்று முடிவு பெயயபேட்டது.

பென்வனை, பேரவவத் தவலவம நிவலயத்தில் 11-08-2019 அன்று 
மாதம்பதாறும் நவ்டபேறும் இரண்்டாம் ஞாயிறு கூட்டத்தில் பதாழர்்கள்  
சுே.வீரோன்டியன், ோரதி, சிலம்ேரென் ஆகிபயார் உவரயாறறினைார்்கள்.

்கரூர் மாவட்டம் சீத்தபேடடியில் திராவி்ட இயக்கத் தமிழர் பேரவவயின் 
ொர்பில் ப்காள்வ்க ேரபபுக கூட்டம் 18-8-2019 அன்று நவ்டபேற்றது. 
்காவல்துவ்றயின் ப்கடுபிடி்கவை மீறி கூட்டம் சி்றபோ்க நவ்டபேற்றது.

திண்டுக்கல்

்கரூர்

பென்வனை

முன்னாள் நிதியவமச்ெர் ப.சிதம்பேம் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா 
சதாடர்பான ைழக்கில் வகது செய்யபட்டுள்்ளார்.

 ெட்டபடி வகது நடைடிக்வக நடந்துள்்ளதாக மத்திய 
ஆளும் தேபபினர் சொல்கி்றார்கள். ஆனால் அபபடித் 
சதரியவில்வை.

உச்ெநீதி மன்்றத்தில் ைழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் 
சபாழுது, அைவேக் வகது செய்தது ெட்டபடியா என்று 
சதரியவில்வை.

ஒரு ‘கிரிமினவை’ வகது செய்யைது ரபாை இந்தியாவின் 
முன்னாள் நிதியவமச்ெோய் இருந்த ஒருைவேக் வகது 
செய்ய, சி.பி.ஐ அதிகாரிகள் சுைர் ஏறிக் குதித்திருக்கி்றார்கள் 
என்பது ரைடிக்வகயாக இருக்கி்றது.

2010ஆம் ஆண்டு ஒரு என் கவுண்டர் ைழக்கில்  
அமித்்ா வகது செய்யபபட்டார். அபரபாது ப.சிதம்பேம் 
உள்துவ்ற அவமச்ெோக இருந்தார். 

இபசபாழுது ப.சிதம்பேம் வகது செய்யபபட்டிருக்கி்றார். 
உள்துவ்ற அவமச்ெோக இருபபைர் அமித்்ா. ஒரு 
ைவகயில் இந்த வகது நடைடிக்வக பழிைாங்கும் ைவகயில் 
இருக்கி்றது.

ஊழல் குறித்து விொரிபபதும், வகது ரபான்்ற  
நடைடிக்வககளும் ெட்டபடியானவைதான். ஆனால் 
அது குறித்த அணுகு முவ்ற விைாத்திறகு உள்்ளாகி்றது.

இந்தக் வகது நடைடிக்வகயில் காட்டிய ரைகம் 
அொத்தியமானது, பதற்றமிக்கது. 

இந்த மத்திய அேசு ஜனநாயகத்வத மதித்து ப.சிதம்பேத்வதக் 
வகது செய்ய காட்டிய அரத ரைகத்வத, ஆளும் தேபபு, 
ஆளும் தேபபுக்கு ஆதேைானைர்கள் மீது ஏன் காட்டவில்வை?

கர்நாடகாவின் முதைவமச்ெர் எடியூேபபா மீது ஊழல் 
ைழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கின்்றன. அைர் இதுைவே 
வகது செய்யபடவில்வை. மா்றாக பா.ஜ.க அைவே ஒரு 
மாநிைத்தின் முதல்ைோக்கியிருக்கி்றது.

தமிழக முன்னாள் தவைவமச் செயைா்ளர் ோம்ரமாகன்ோவ் 
அலுைைகத்தில் நுவழந்து பேபேபவப ஏறபடுத்திய சிபிஐ, 
பின்னர் அவமதியாகி விட்டது.

தமிழக அவமச்ெர் குட்கா புகழ் விஜயபாஸ்கர் இன்னும் 
சைளியில்தான் இருக்கி்றார். 

இைர்கள் மத்திய அேசுக்கு ஆதேைானைர்கள் என்பதனால் 
இைர்கள் மீது எந்த நடைடிக்வகயும் இல்வை, அதறகான 
ரைகமும் இல்வை.

இந்தியாவின் பிேதமர் இது குறித்சதல்ைாம் ரபெமாட்டார், 
வி்ளக்கம் தேவும் மாட்டார். அைர் தான் இந்தியாவில் 
இருபபதில்வைரய.

நாட்வடச் சீேழித்துக் சகாண்டிருக்கும் எவ்ை்ளரைா 
பிேச்ெவனகள் இருக்க, அவைகவ்ளசயல்ைாம் கைனிக்காமல் 
மக்களுக்கு எதிோக இருக்கும் மத்திய பாஜக அேசின் 
இந்த வகது நடைடிக்வகயும், அதில் காட்டிய ரைகமும், 
அணுகுமுவ்றயும் மக்கவ்ள முகம் சுழிக்க வைத்து விட்டன.

ப.சிதமபரம  
கைது...
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மா. உதயகுமார்
பாேதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு 

ைரும்ரபாசதல்ைாம் மதைாதம் 
தவைவிரித்தாடும் என்பது உைகறிந்தது. 
இதவன இபபடி ரமரைாட்டமாகச் 
சொல்ைாமல், நுண்ரணாக்கிச் சொல்ை 
ரைண்டும் என்்றால் இசுைாமியர்கவ்ளயும், 
பார்பபனேல்ைாத இந்துக்கவ்ளயும் 
பலியாக்கி பார்பபனியம் தவைவிரித்தாடும். 
இது எல்ரைாரும் அறிந்த உண்வம. 

பார்பபனியத்தின் வக எபரபாதுரம 
ெமூகத்தில் ஓங்கித்தானிருக்கி்றது. ஆனால் 
ைேைாறு காணாத அ்ளவிறகு இபரபாது 
அது பன்மடங்கு அதிகாேம் சபறறு 
வீறறிருக்கி்றது. சபாரு்ளாதாேம் ைேைாறு 
காணாத அ்ளவிறகு வீழ்ச்சியுறறிருக்கி்றது.

இதவனச் சித்தாந்த ரீதியில் அனுகிணால் 
பார்பபனர்களின் ரபதம் கறபிக்கும் 
சகாள்வகயானது, அ்றம் ொோதது 
மட்டுமன்று, சபாருள் ொோததும் ஆகும் 
என்பதறகுத் சதளிைான ொன்்றாக இந்தப 
சபாரு்ளாதாே வீழ்ச்சி அவமகி்றது. 
அ்றமும் சபாருளும் இல்ைாத இடத்தில் 
இன்பம் எங்்ஙனம் கிவடக்கபசபறும்?

அ்றம், சபாருள், இன்பத்வத நம்முவடய 
திருக்கு்றள்தான் தேமுடியுரம தவிே, 
ஆரியர்களின் (ெனாதன)தர்ம, அர்த்த, 
காம, ரமாட்ெ ொஸ்திேங்களின் படி 
நடக்கும் ஆட்சியா்ளர்க்ளால் தேரை 
முடியாது. இந்த ஆரிய சித்தாந்தம் 
பார்பபனர்கள் அல்ைாத ஆரியர்களுக்ரக 
அநீதி விவ்ளவிக்கக் கூடியதுதான். 
எனரை தீவிேைாதத்வத விட தீவிேமாக 
ஒழிக்கபபட ரைண்டியது பார்பபனர்களின் 
சித்தாந்தரம.

இந்த நாடு ைேைாறு காணாத வீழ்ச்சி 
அவடந்திருக்கி்றது என்று ஒபபுதல் 
ைாக்குமூைம் சகாடுத்திருபபைர் பா.ஜ.க 
உருைாக்கிய நிதி ஆரயாக்கின் துவணத் 
தவைைர் இோஜீவ் குமார் ஆைார். 
ஆட்ரடாசமாவபல் துவ்ற, ஜவுளித் 
துவ்ற, உறபத்தித் துவ்ற, உணவுத் 
துவ்ற எனத் துவ்றகள் ரதாறும் வீழ்ச்சி 
ஏறபட்டிருக்கி்றது. ஆனால் இந்த அேரொ 
ப.சிதம்பேத்வதக் வகது செய்ய ஏறபாடு 
செய்கி்றது. சுைர் ஏறிக் குதித்துக் வகது 
செய்யும் சுைாேஸ்யமான காட்சிகவ்ளக் 
காட்டி எத்தவன நாள்கவ்ளக் கடத்த 
முடியும்? 

ரநாய்நாடி ரநாய்முதல் நாடிப 
பார்த்தால் அது நைம்பர் 8, 2016 
இேவு 8 மணிக்கு நம்வம அவழத்துச் 

செல்கி்றது. பணமதிபபிழபபு என்னும் 
பயங்கேைாதம் இந்த நாட்டு மக்கள் 
மீது கட்டவிழ்த்துவிடபபட்டது. ஆனால் 
அதவன வீேதீேச் செயைாக இந்த 
நாட்டு மக்கவ்ளப பார்பபனியம் நம்ப 
வைத்தது. அைர்கள் ரதடிப பிடித்துக் 
சகாண்டு ைந்த ரிெர்வ் ைங்கியின் 
ஆளுநர் உர்ஜித் பட்ரடல், பதவிவய 
இோஜினாமா செய்தார். அவதத் 
சதாடர்ந்து GST. சதாழில்துவ்றகள் 
சகாஞெம் சகாஞெமாக முடங்கின. 
இன்று அதன் விவ்ளவுகள் எரிமவை 
ரபால் சைடித்துக் சகாண்டிருக்கின்்றன. 
பை ஆயிேம் ரபருக்கு ரைவைகள் 
பறிரபாய்க்சகாண்டிருக்கின்்றன. இனி 
பக்ரகாடா ரபாட்டாலும் அவத 
ைாங்குைதறகு மக்களிடம் பணம் இல்வை. 

பார்பபனியம் இபரபாது அவமதியாக 
இருக்கி்றது. தனக்கு மட்டும்தான் அறிவு 
இருக்கி்றது என்று எல்ைாைறவ்றயும் 
செய்துவிட்டு, பின்னர் ரமாெமான 
விவ்ளவுகவ்ளச் ெந்திக்கும் ரபாது 
பார்பபனர்கள் அவமதி காபபவதத் 
தான் அம்ரபத்கர் ‘conspiracy of silence’ 
என்று சொன்னார். 

நாடு தத்தளித்துக் சகாண்டிருக்கும் 
இந்த நிவையில்தான், ஒரு அறிவு 
ஜீவி பாேம்பரியமான முவ்றயில் 
இவடக்காை பட்சஜட்வடத் தாக்கல் 
செய்தார். சபாரு்ளாதாே ைல்லுநர்கள் 
எதிர்க்ரகள்விகவ்ளத் தாக்கல் செய்தனர். 
அைர்கள் அத்தவன ரபவேயும் நாட்டின் 
ை்ளர்ச்சிக்கு எதிோனைர்கள் என்று 
முத்திவே குத்தினார்கள். பட்சஜட் 
ஆைணங்கவ்ள ரமறகத்திய பாணியில் 
சூட்ரகஸில் சகாண்டு ைரும் ைழக்கத்வத 
மாறறி, பாேம்பரியப வபயில் சகாண்டு 
ைந்தால் நாடு ை்ளர்ச்சியவடந்துவிடும் 

என்று மக்கவ்ள நம்ப வைத்தார்கள். 
தகுதியும் தி்றவமயும் சகாண்ட “உயர்ஜாதி” 
அவமச்ெர்கவ்ளக் சகாண்டு காட்டுக்குள் 
துணிச்ெைாகச் செல்லும் பிேதமரின் 
ஆட்சியில் சபாரு்ளாதாேம் மட்டும் 
பைவீனம் அவடந்திருக்கி்றது.

பாகிஸ்தாவனக் காட்டிரய இந்த நாட்டு 
மக்களின் கண்கவ்ளக் கட்டுகின்்றனர். பாகிஸ்தான் 
என்்ற நாடு மட்டும் இல்வைசயன்்றால் 
பா.ஜ.கவிறகு ைாழ்க்வகரய கிவடயாது.  
சொல்ைபரபானால் பாகிஸ்தானால் இைர்கள் 
தான் ைாழ்க்வக சபறறிருக்கி்றார்கள்.

தறரபாது ஒட்டு சமாத்த நாரட 
சபாரு்ளாதாே வீழ்ச்சிவயச் ெந்தித்துக் 
சகாண்டிருக்கி்றது. பை நிறுைனங்கள் 
நட்டத்தில் இயங்குகின்்றன. ஆனால் 
ஒருைரின் சொத்து மதிபபு மட்டும் ஒரே 
நாளில் ரூ.29,000 ரகாடி அதிகரித்தது. ஜிரயா 
நிறுைனம் மற்ற சதாவைத் சதாடர்பு 
நிறுைனங்கவ்ளத் தின்று ை்ளர்ந்து ைருகி்றது. 
அம்பானியும் அதானியும் நாட்வடப 
பங்கு ரபாட்டுக் சகாண்டிருக்கி்றார்கள். 
அதில் பார்பபனியம் தன்னுவடய பங்வகச் 
ெரியாகப சபறறுக் சகாள்கி்றது.

நவீனப சபாரு்ளாதாேக் சகாள்வககள் 
சபரும்பாலும் அ்றம் ொோதவை. அவை 
முதைாளித்துைம் ொர்ந்தவை. அடித்தட்டு 
மக்களின் ைாழ்க்வகயில் சபரிசதாரு 
மாற்றத்வதக் சகாண்டு ைோதவை. ஆனால் 
இந்தப சபாரு்ளாதாேரம ெரிகி்றசதன்்றால் 
இந்த நாட்டு மக்களின் ைாழ்க்வக 
நிவை எவ்ை்ளவுதூேம் பின்னுக்குப 
ரபாகபரபாகி்றது என்பது புைபபடுகி்றது.

மீண்டும் ொணக்கியர்கவ்ள தவை 
தூக்கவிட்டால், நாம் நிவை தாழ்ந்து 
ரபாரைாம் என்பவத மக்கள் உணே 
ரைண்டும்.


