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மா.உதயகுமார்

இன்று இஸ்ரேல், 
நாளை தமிழகம்?

பார்பபன 
அளைச்சரேளை

தலையங்கம்

ப�ாள்ாச்சி மா.உமா�தி

ம�ோடியின்  
அரசியல் நோகரிகம்
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ப�ாள்ாச்சி மா.உமா�தி

்ைாடியின்  
அரேசியல் நாகரிகம்

2019 நாடாளுமன்றத் 
தேரேலில்  திமுக 

ேலைலமயிைான மேச்ார்பற்ற 
ஜனநாயகக் கூடடணி 
ேமிழநாடலடப் ப்பாறுத்ேவலையில் 
ப்பரும் பவறறியிலன ஈடடி 
உள்ளது. 1971ஆம் ஆண்டு 
தேரேலுக்கும், இநே 2019ஆம் 
ஆண்டு தேரேலுக்கும் இரு ப்பரு 
ஒறறுலமகள உள்ளன. ஒனறு, 
அநேத் தேரேல் அறிஞர அண்்ா 
அவரகள மல்றவுக்குப்பி்றகு, 
ேலைவர கலைஞர அவரகள 
ேலைலமயில் கண்ட முேல் 
தேரேல்.  இது நமது அருலமத் 
ேலைவர கலைஞர அவரகளின 
மல்றவுக்குப் பினனால், இல்ளய 
கலைஞர  ே்ள்பதி அவரகளின 
ேலைலமயில் கழகம் காணும் 
முேல் தேரேல்.  இைண்டாவது, 
அநேத் தேரேலின த்பாது ேநலே 
ப்பரியார ைாமன ்படத்லேச 
ப்ருப்்பால் அடித்ோர எனறு 
கூறி, "ைாமலனச ப்ருப்்பால் 
அடித்ேவரகளுக்கா உஙகள 
வாக்கு?" என்ற முழக்கத்லே 
முனலவத்து  துக்்ளக்கும், 
காஙகிைசும் கடுலமயாகப் ்பைப்புலை 
ப்யேன. ஆனால் அப்த்பாது மக்கள 
அவரகளின ்பைப்புலைகல்ள ஒதுக்கித் ேளளி, 
கழகக் கூடடணிக்குப் ப்பரும்்பானலம 
பவறறிலயத் ேநேனர. அதுத்பால் இநேத் 
தேரேலிலும், தேரேல் ்பைப்புலைக்குச  
்ம்்பநேம் இல்ைாமல், ப்பரியார திடலில் 
ேமிழர ேலைவர ஆசிரியர வீைமணி அவரகள 
த்பசிய ஒரு த்பசல் முேனலமப் ்படுத்தி, 
"கிருஷ்லன இழிவு்படுத்தியவரகளுக்கா 
உஙகள வாக்கு?" எனறு ்பைப்புலை 
ப்யேனர அதே துக்்ளக்கும், ்பாஜகவும். 
இப்த்பாதும் ேமிழக மக்கள அவரக்ளது 

்பைப்புலைகல்ள ஒதுக்கித் ேளளி 
கழகக் கூடடணிக்கு மகத்ோன 
பவறறிலயத் ேநதுள்ளனர.
ஆனால் அநே பவறறிலய 
மகிழசசிதயாடு பகாண்டாட 
முடியாே நிலையில் மத்தியில் 
காஙகிைஸ் கடசி எதிர்பாரத்ே 
பவறறிலயப் ப்ப்றவில்லை. 
நாபமல்ைாம் எதிர்பாைாே 
வலகயில் ்பாஜக ப்பரும் 
பவறறிலயப் ப்பறறு ஆடசிலயக் 
லகப்்பறறி உள்ளது. 

மீண்டும் நதைநதிைதமாடி 
பிைேமைாகி விடடார. பிைேமரும், 
அவைது அலமச்ைலவயும்  தம 
30 அனறு ்பேவி ஏற்றனர.   ்பேவி 
ஏறபு விழாவுக்குப்  பிைேமர  
தமாடி, அண்லட நாடுகளின 
பிைேமரகல்ள எல்ைாம்  
அலழத்திருநோர. ஆனால்  
்பாகிஸ்ோன பிைேமர இம்ைான 
காலன அலழக்கவில்லை.  
தகடடால், அவர எதிரி நாடடின 
பிைேமர எனகின்றனர. ஆனால் 
அவரோன தேரேலுக்கு முன 
்பாகிஸ்ோனுக்குள  குண்டு 

த்பாடடு அவரகளிடம் மாடடிக்பகாண்ட 
அபிநநேன எனனும் விமானப்்பலடக் 
கமாண்டலை இநதியா தகடடுக்பகாள்ளாமதைதய 
நல்பைண்் அடிப்்பலடயில் விடுேலை 
ப்யோர  ்பாகிஸ்ோன பிைேமர 
இம்ைானகான. அவவாறு நல்பைண்் 
ல்லகலய பவளிப்்படுத்திய சூழலில்   
அவலையும் அலழத்திருக்க தவண்டும். அது 
இரு நாடுகளுக்கும் இலடயில் இருக்கும் 
்பலகலயக் குல்றத்து, நடபுச  சூழல் 
உருவாக வாயப்்பளித்திருக்கும். ஆனால்  
நமது பிைேமருக்கு நடபுச சூழலும் 
அலமதியும் இருப்்பலே விட , த்பாரசசூழலும் 
கைவைமும்ோன தவண்டி இருக்கி்றது. 

õ£ó Þ¬íòÞî› (êQ‚Aö¬ñ«î£Á‹) • F¼õœÀõ˜ Ý‡´ 2050 • ஜூன் 1, 2019 Weekly E-paper JUNE 1, 2019

ÝCKò˜: ²ð.ióð£‡®ò¡

எட்டிமரத்தில் எப்படி மாம்பழம காய்க்கும?

நமது பிரதமருக்கு  
நட்பு சூழலும் அமமதியும் 

இருப்பமத விட , 
ப்போர்ச்சூழலும் கலவரமும் 
தோன் பவண்டி இருக்கிறது.

இது மிகவும்,  
ஆ்பததோன ப்போக்கு
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இது மிகவும் ஆ்பத்ோன த்பாக்கு.

அலேப்த்பாைதவ,  நமது நாடடுக்குள இருக்கும் அலனத்துக்கடசித் 
ேலைவரகல்ளயும் அலழத்து இருக்கதவண்டும். அலேயும் 
ப்யயவில்லை. குறிப்்பாக, ேமிழகத்தில் மிகப்ப்பரிய பவறறிலயப் 
ப்பற்ற திைாவிட முனதனற்றக் கழகத்தின ேலைவலை 
அலழத்திருக்க   தவண்டும். அதுோன மைபு, ஆஙகிைத்தில் 
ப்ானனால் PROTOCOL. அலே கிஞ்சிறறும் மதிக்காமல் ்பேவி 
ஏறபு விழா நடத்தியுள்ளார. நாம்,ஒனறும்,  பகா்ளத்தூர 
போகுதியின ்டடமன்ற உறுப்பினர மு.க.ஸ்டாலிலன 
அலழக்கதவண்டும்  எனறு கூ்றவில்லை. மக்க்ளலவயில் மூன்றாவது 
ப்பரிய கடசியான திமுகவின ேலைவர ே்ள்பதி ஸ்டாலின  
அவரகல்ள அலழக்க தவண்டும் எனறு கூறுகித்றாம்.. அவரகள 
அலழக்காேோல் நமது ேலைவருக்கு எதுவும் குல்றநதுவிடப் 
த்பாவதில்லை.தைாஜாலவ எநேப் ப்பயரிடடு அலழத்ோலும் 
தைாஜா தைாஜாோன.  தகடடால் ்பாஜகவினர, அப்்படி 
எல்தைாலையும் அலழக்க தவண்டும் எனறு ்டடமில்லை. 
எனகின்றனர. இேறபகல்ைாம் ் டடம் எதுவும் ப்ால்ைாது, 
ஆனால் மைபுகல்ளப் ்பாதுகாக்க தவண்டும் எனகி்ற எண்்ம் 
பிைேமருக்கு இருநதிருக்க தவண்டும்.  

அதே ் மயம் ைஜினிகாநத், ஜக்கி வாசுதேவ த்பானத்றாலை 
அலழத்துள்ளார. அவரகல்ள அலழத்ேது ேவறு எனறு 
ப்ால்ைவில்லை .அலழத்து விடடுப் த்பாகடடும்.  எவவ்ளவு 
இறுக்கிப் பிடித்ோலும் நழுவிப்த்பாகும் ைஜினிகாநலே 
எப்்படியாவது ேஙகள வலையில் விழ லவக்க அவரகளும் 
‘பிைம்மப்  பிையத்ேனம்’ ப்யது வருகின்றனர.அது அவரகள 
்பாடு, ைஜினி ்பாடு. ஆனால் ஜக்கி வாசுதேவ எனனும் அநே 
்ாமியார, ேமிழ நாடடில் தகாலவ வனப் ்பகுதியில் யாலனகளின 
வழித்ேடத்தில் மாப்பரும் கடடடஙகல்ளக் கடடிலவத்து 
இயறலகலய, வனத்லேச சீைழிக்கும் ஒரு குற்றவாளி. அவர 
நடத்தும் சிவைாத்திரி விழாவுக்குப் பிைேமர த்பாகி்றார.பிைேமரின 
்பேவிதயறபு விழாவுக்கு ஜக்கிக்கு அலழப்பு வருகி்றது. ஆனால், 
நாடாளுமன்றத்தில், மக்க்ளலவயில் 
மூன்றாவது ப்பரிய கடசியின 
ேலைவலை அலழக்கப் பிைேமருக்கு 
மனம் இருக்காது. இது ்பாஜகவின 
கடசி  விழாவாக இருநதிருநோல் நாம் 
அலேப் ப்பாருட்படுத்ேப் த்பாவதில்லை.  
ஆனால் இநே நாடடின 120 தகாடி 
மக்கல்ளயும் அடுத்ே ஐநது ஆண்டுகளுக்கு 
ஆ்ளப்த்பாகும் பிைேமர ்பேவி  
ஏறகும் விழாவுக்கு தவண்டியவர, 
தவண்டாேவர எனறு ்பாரத்து 
அலழப்்பது  எப்்படிச ்ரியாகும்?  
இது ஜனநாயகத்திறகு எதிைானது. 
அவரகளின சிறுமதிலயத்ோன பவளிப் 
்படுத்துகி்றது. நமது கவலை எல்ைாம், 
இப்்படிப்்படட ஒரு பிைேமரின ஆடசியில் 
நாடு எனன ்பாடு்படப் த்பாகி்றதோ 
என்பதுோன. 

ப்பாதுவாகதவ வடநாடடு அைசியல் 
ேலைவரகள ப்பருநேனலமயுடனும்,  
அைசியல் கடநே நடபுடனும்  நடநது 
பகாளவாரகள எனறு ப்ால்வாரகள... 
ேமிழநாடடில்ோன அத்ேலகய 
த்பாக்லகக் கா் முடியாது என்பாரகள.  
அத்ேலகய அநாகரிகப்  த்பாக்கு இஙகு 
நிைவுவேறகு எனல்றக்கும் திமுக 
காை்மாக இருநேது இல்லை. ஆனால் திமுக தோழரகளுடன 
நடபு ்பாைாடடியேறகாக அதிமுகவினர அதநகம் த்பர  
ேண்டிக்கப்்படடுள்ளனர. அப்்படி நடவடிக்லக எடுத்து 
அைசியல் அநாகரிகத்லே பவளிப்்படுத்தியவர அம்லமயார 
பஜயைலிோ.  அைசியல் காழப்பு்ரவு பகாண்ட அம்லமயார 
பஜயைலிோ மல்றநது விடடார எனறிருநதோம். ஆனால் 
அவர ஆண்  பஜயைலிோவாக, நதைநதிை தமாடியின வடிவில் 
இனனமும் உயிர வாழவலேப் ்பாரக்கித்றாம்.

அைசியல் ப்பருநேனலம எனன என்பலே, ப்னலன 
மாநகைாடசியின ்ாரபில் ேனக்குச சிலை லவப்்போகச 
ப்ானன ேனது கடசி தமயரிடம், " எனக்குச சிலை தவண்டாம்,  
கல்வி வள்ளல் காமைா்ருக்குச சிலை லவயுஙகள" எனச  
ப்ானன அறிஞர அண்்ா அவரகளிடம் பேரிநதுபகாள்ளடடும். 
அதே காமைா்ரஅவரகள  1971 தேரேலுக்குப் பின  
உேலக "ேமிழகம் மாளிலக"யில் ஒரு மாேம் ேஙகி ஓயபவடுக்க 
முேல்வர கலைஞரிடம் காஙகிைஸ் கடசித் ேலைவர ைா்ாைாம் 
நாயுடு அனுமதி தகடட  த்பாது, "காமைா்ர  காஙகிைஸ் 
கடசிக்கு மடடும் ேலைவர இல்லை, ேமிழக மக்களின  
ேலைவர. அவர ஒருமாேம் அல்ை, எவவ்ளவு காைம் 

தவண்டுமானாலும் உரிலமதயாடு 
அைசு விருநதினைாக அஙகு ேஙகைாம்"  
எனறு கூறிய ேலைவர கலைஞரிடம் 
பேரிநது பகாள்ளடடும். 

கலைஞர அவரகள முேல்வைாக 
இருநேத்பாது, ேமிழகச ் டடமன்றத்தில், 
ஒரு பிைச்லனயில் அதிமுகவினர 
பவளிநடப்பு ப்யது விடடு பவளிதயறி 
விடுகின்றனர. அேனபின மின்ாைத்துல்ற 
போடர்பான ஒரு முக்கிய விவாேம் 
நலடப்ப்ற தவண்டும். அதில் விவாதிக்க 
அதிமுகவினர ப்பரும் ஆரவத்துடன 
இருநேனர. இப்த்பாது அதிமுக 
உறுப்பினரகள  மன்றத்தில் இல்லைதய 
எனறு கருதிய முேல்வர கலைஞர, ே்ள்பதி 
அவரகல்ளயும், மூத்ே அலமச்ரகள 
தகாசி மணி, வீை்பாண்டி ஆறுமுகம், 
கா.நா.தநரு ஆகிதயாலையும்  அனுப்பி 
எதிக்கடசித் ேலைவர அலுவைகத்தில் 
இருக்கும் அதிமுக உறுப்பினரகல்ள  
அலழத்துவைச  ப்ானனார. அவரகள 
அவரகளின ேலைவிலயக் தகடகாமல் 
வை முடியாது. அவர அனுமதி ப்ப்றக் 
காைோமேமாகி விடும் என்போல் 
வைவில்லை என்பது தவறு. 

ஆனால் எதிரக்கடசியினர இல்ைாமல் 
்ல்பலய நடத்ேக்கூடாது. அவரகள ் ல்பக்கு வநது விவாேத்தில் 
்பஙதகறக தவண்டும் எனறு கருதிய அைசியல் நாகரிகத்துக்குச 
ப்ாநேக்காைர  முேல்வர கலைஞர. ஜனநாயக மைபுகல்ளப்  
த்பணி ்பாதுகாக்கக் கலைஞர  தமறபகாண்ட முயறசி  
அது. அப்்படிப்்படட அைசியல் நாகரிகஙகல்ள ்பாஜகவினரிடமும், 
பிைேமர நதைநதிை தமாடியிடமும் எதிர்பாரப்்பது வீண்.  
எடடி மைத்தில் மாம்்பழஙகல்ள எதிர்பாரப்்பது நமது  
குற்றம்ோன.

ககோரட்டூர் கதோகுதியின் 
சட்டமன்ற உறுபபினர் 
மு.க.ஸடோலிமன 
அமழக்கபவண்டும்  
என்று கூறவிலமல. 
மக்களமவயில 
மூன்றோவது க்பரிய 
கட்சியோன திமுகவின் 

தமலவர் தள்பதிஸடோலின்  
அவர்கமள அமழக்க 

பவண்டும்.
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மத்தியப்பிைதே்ம், கரநாடகம் உளளிடட ்பை 
மாநிைஙகள அநேநே மாநிைத்லேச த்ரநேவரகளுக்தக 
அைசு தவலையில் முனனுரிலம என்பலே உறுதி ப்யயும் 
வலகயில் ்டடம் பகாண்டு வநதுள்ளது.

ஆனால் வநோலை வாழலவக்கும் ேமிழகம் எனறு ப்ால்லிக் 
பகாண்தட ேமிழகத்லேத் தி்றநே மடமாக்கிவிடடார 
எடப்்பாடி ்பழனிச்ாமி.

ஏறகனதவ போடரவண்டி, அஞ்்ைகம் உளளிடட  மத்திய 
அைசுப் ்பணியிடஙகளில் வடநாடடவர ேமிழரகல்ளவிட 
அதிகமாக நியமிக்கப்்படடுக் பகாண்டிருக்கி்றாரகள.

த்பாோக்குல்றக்கு ேமிழக அைசும், அைசு மருத்துவமலனப் 
்பணிகளில் வடநாடடவரகல்ளப் ப்பரும்ளவு நிைப்பிக் 
பகாண்டிருக்கி்றது.

ேறத்பாது ேமிழநாடு மின உற்பத்தி மறறும் மின 
்பகிரமானக் கழகம், அண்்ா ்பல்கலைக் கழகம் மூைம் 
தேரவு முல்றயில் ப்பாறியா்ளரகல்ளத் தேரவு ப்யேது. 
அதில் பமாத்ேப் ்பணியிடஙகளில் 12.5% ஆநதிைம், 
தகை்ளம், கரநாடகம், உத்திைப்பிைதே்ம், மத்தியப்பிைதே்ம், 
ைாஜஸ்ோன உளளிடட  மாநிைத்ேவரகள தேரவு ப்யயப் 
்படடுள்ளனர.

ேமிழநாடடில் தவலைவாயப்பு அலுவைகத்தில் ஏ்றத்ோழ  
90 ைட்ம் த்பரகள ்பதிவு ப்யது, காத்துக் 
பகாண்டிருக்கி்றாரகள. 

இயநதிைப் ப்பாறியா்ளர துல்றக்கு 219 த்பர தேலவ 
என்ற நிலையில், 67 த்பர ப்பாதுப்்படடியலில் தேரவு 
ப்யயப்்படடுள்ளனர. இதில் 47 த்பர பவளிமாநிைத்ேவரகள. 
அோவது, 68  விழுக்காடு.

போழில் துல்றயில் ேமிழநாடு முனதனறிக்பகாண்டிருக்கி்றது 
எனறு வாய கூ்ாமல் ேமிழக அதிமுக அலமச்ரகள 
எனனோன ப்ால்லிக்பகாண்டிருநோலும் உண்லம 
தவ்றாக இருக்கி்றது.

போழில்துல்றயில் ேமிழநாடு பினேஙகி இருப்்பதோடு, 
தவலைவாயப்புகளிலும் ேமிழரகள பு்றக்கணிக்கப் 
்படடுக்பகாண்டிருக்கி்றாரகள. இேன பினவில்ளவுகள 
தமா்மாக இருக்கும்.

்பாைஸ்தீனத்லே இஸ்தைலியரகள ஆக்கிைமித்து, 
ேனவயப்்படுத்திப் பினனர ்பாைஸ்தீனியரகல்ள 
அப்பு்றப்்படுத்தியது வைைாறு.

 நால்ள ேமிழகமும் வடவரகள லகயில் த்பாயவிடாது 
என்பேறகு எனன உத்திைவாேம்.

இனறு இஸ்ரேல், நொளை �மிழ்கம்?

பண்ருட்டியில்
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நடநது முடிநே மக்க்ளலவத் தேரேலில் ப்பரும்்பானலம 
இடஙகல்ளப் ப்பறறு ஆடசி அலமத்திருக்கி்றது ்பா.ஜ.க.

இப்்படி ஒதை வரியில் ்பா.ஜ.க ஆடசி அலமத்ேலேச 
ப்ால்லிவிடுகித்றாம். ஆனால் இனி நலடப்ப்றவிருக்கும், 
இநே ஆடசியின அக்கிைமஙகல்ளப் ்பக்கம் ்பக்கமாக எழுே 
தவண்டுதம. அதில் முேல் ்பக்கத்லே அலமச்ைலவப் 
்படடியலில் இருநது போடஙக தவண்டியிருக்கி்றது.

இநே அலமச்ைலவ மக்கள ்பயனப்பறுவேறகாக 
அலமக்கப்்படடோ? அல்ைது மக்கல்ளப் ்பயமுறுத்துவேறகாக 
அலமக்கப்்படடோ?

தேரேல் முழுக்க ‘இநது’ மக்களின மீது மிகுநே அக்கல்ற 
பகாண்டவரகள த்பால் நாடகமிடுவது. ஆனால் அலமச்ைலவயில் 
முக்கிய ப்பாறுப்புகல்ளப் ்பாரப்்பனரகள ோஙகத்ள எடுத்துக் 
பகாளவது. 25 அலமச்ரகளில் 9 த்பர ்பாரப்்பனரகள. 
்பாைாளுமன்றமா அல்ைது ்பாரப்்பனர மன்றமா? ஆடசிலயப் 
்பா.ஜ.க லகப்்பறறியது. ஆனால் அலமச்ைலவலயப் 
்பாரப்்பனரகள லகப்்பறறியிருக்கி்றாரகள. ‘இநது’ எனறு 
ப்ால்லி ஏமாற்றப்்படும் மக்கத்ள ேயவு ப்யது நீஙகள 
்பாரப்்பனர அல்ைாதோர என்பலே உ்ருஙகள.

ஒதை நாடு எனறு உரிலம பகாண்டாடு்பவரகள பேனனிநதியாலவச 
த்ரநே மூவலை மடடுதம அலமச்ரக்ளாகியிருக்கின்றனர. 
அநே மூவரும் யார என்றால் நிரமைா சீோைாமன, 
பஜய்ஙகர, ் ோனநே கவுடா. இதில் நிரமைா சீோைாமனும், 
பஜய்ஙகரும் ேமிழநாடலடப் பூரவிகமாகக் பகாண்டவரகள 
ோன. இவரகள பேனனிநதிய நைனுக்காக உலழப்்பவரக்ளா 
எனறு ்பாரத்ோல் அதுவும் இல்லை.

ஓதை நாடு எனறு அவரகள உரிலம பகாண்டாடுவது 
எல்ைாம் பேனனிநதியாவின 
வ்ளரசசியில் குளிரகாயவேறகுத் 
ோன. பேனனாடடு மக்கத்ள, 
திைாவிடர இனத்லே இழிவு 
ப்யயும் ஆரிய ஆதிக்கத்லே 
அறிநதிடுஙகள.

ஆரியப் ்பாரப்்பன ஆடசியின 
அலமச்ைலவ என்பது அதிகாை 
தவடலடக்காக அலமக்கப் 
்படடது. இநே அதிகாை 
தவடலடக்குத் ேலைலம 
ஏறறிருப்்பவரகள ோன தமாடியும்,  
அமித்்ாவும். இப்த்பாதே 
க ர ந ா ட க த் தி ல் ஆ ட சி 
கவிழும் எனறு எடியூைப்்பா 
நம்பிக்லகதயாடு த்பசி வருகி்றார. 
தமறகு வஙகத்தில் திரி்முல் 

காஙகிைசில் குழப்்பம் வில்ளவித்து கடசி மாறி வருகின்றனர. 
இவரகள தேரேலில் மடடும் தநரலமயாகவா பவறறி 
ப்பறறிருப்்பாரகள?

10 ஆண்டுகளுக்கு முன ்பா.ஜ.கவில் இல்நே நிரமைா 
சீோைாமன, தேரேலில் த்பாடடியிடாே நிரமைா சீோைாமன, 
ப்ன்ற அலமச்ைலவயில் ்பாதுகாப்புத் துல்ற அலமச்ர, 
ேறத்பாது நிதியலமச்ர. ்பாரப்்பனரகளின வ்ளரசசிலயப் 
்பாரீர! இநதியாவில் நிரமைா சீோைாமலனத் ேவிை இநேப் 
்பத்து ஆண்டுகளில் தவறு யாரும் இப்்படிப்்படட வ்ளரசசிலயப் 
ப்பறறிருக்கமாடடாரகள. அவரகள நாடடின வ்ளரசசி 
்பறறிப் த்பசுவபேல்ைாம் ்பாரப்்பனரகள வ்ளரசசிக்காக 
மடடுதம.

யாருதம எதிர்பாைாே வண்்ம், முனனாள பவளியு்றவுத் 
துல்றச ப்யைா்ளர, தமாடியின கடடல்ளகல்ள 
நில்றதவறறு்பவர, ஆனால் ்பா.ஜ.கவில் இல்ைாேவைான 
பஜய்ஙகர பவளியு்றவுத் துல்ற அலமச்ைாக்கப்்படடிருக்கி்றார. 
்பா.ஜ.க வில் உள்ளவரகள கூட இேலனபயல்ைாம் ேடடிக்  
தகடக முடியாது. ்பா.ஜ.க.வில் இருக்கும் ்பாரப்்பனர 
அல்ைாதோதை, நீஙகள ்பாடு்படுவபேல்ைாம் ்பாரப்்பனரகளின 
உயரவுக்குத் ோதன அனறி தவறு எநே ஒனறிறகாகவும் 
அனறு.

ப்ன்ற அலமச்ைலவலயப் த்பாைதவ, மேவாதிக்ளால் 
இநே அலமச்ைலவயும் அலமக்கப்்படடிருக்கி்றது. 
மேவாதிக்ளாக அலமச்ரகள இருநோல் மக்கள மனிேரக்ளாக 
வாழமுடியாது. மேம் ஒவபவாரு வீடடிறகுளளும் ்பாயும், 
மனிேவ்ளம் வ்ளைாது தேயும்.

நாம் எலே தவண்டுமானாலும் இழக்கைாம் ஆனால் 
சுயமரியாலேலயயும், மனிேவ்ளம் - கல்விலயயும் இழநது 

விடக்கூடாது.

இப்்படிக் தகட்பாரினறி 
கடடவிழத்துவிடப்்படும் 
்பாரப்்பன ஆதிக்கத்லேப் 
்பேம் ்பாரக்கும் இயக்கம் 
இநதியாவில் இருக்கி்றபேன்றால் 
அது திைாவிட இயக்கம்  
ஒனறுோன. திைாவிட 
இயக்கம் தநைடியாகத் தேரேல் 
அைசியலில் ஈடு்படாே த்பாதே, 
இநதிய அைசியைலமப்பின 
முேல் ்டடத் திருத்ேம் 
ஏற்படுவேறகுக் காை்மாயிருநேது 
என்பலே நாம் டில்லியில் 
இருப்த்பாரக்குசப்ால்லி 
லவப்த்பாம்.

ஆட்சியைக் யைப்பற்றிைது  

‘பா.ஜ.க’ 
அயைச்சரயையைப யைப்பற்றிைது 

‘பார்பபனரகள்’
மா.உதயகுமார்


