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ே் நடாட்டு 

உணேரசியல்!
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இது  
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ககடாடியிலும் 
சடாதியக்கறை
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வதசியக் ககடாடியிலும் 
சடாதியக்கறை

சுப.வீரபடாணடியன்

வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் நாள், 75 ஆவது 
விடுதலை நாள் என்பதால் அதற்கு ஒரு சிறப்பு 
இருக்கிறது. வீடுகள் ததாறும் ததசியக்்காடி 
ஏற்ற தவண்டும் எனறு பிரதமர் தகட்டுக் 
்காண்டிருக்கிறார். நல்ை தவண்டுதகாள்தான. 
ஆனாலும் அநதக் ்காடிகள் லகததறியிதைா 
கதரிதைா இல்ைாமல், ்பாலிஸ்்டரில் இருக்கும் 
என்பதுதான ் காஞ்சம் ் நரு்டைாக இருக்கிறது. 
நடுவில் அத்சாகச் ்சக்கரததிற்குப் ்பதிைாக 
அதானியின முகதலதப் ்பதிக்காமல் இருக்கிற 
வலரயில் மகிழ்ச்சிதான. 

த்பாகட்டும், இப்த்பாது எழுநதுள்்ள இன்னாரு 
்்பரிய சிக்கல் ்பற்றி நாம் த்ப்ச தவண்டி 
இருக்கிறது. ்பை ஊர்களில், குறிப்்பாகச் 
சினனச் சினன ஊராட்சிகளில், ்பட்டியலினதலதச் 
த்சர்நத மக்கள் ஊராட்சித தலைவராகத 
ததர்ந்தடுக்கப்்பட்டிருநதால், அவர்கள் ததசியக் 
்காடிலய ஏற்றக் கூ்டாது எனறு ஊரில் 
இருக்கும் ்சாதி ்வறியர்கள் சிைர் தல்ட 
த்பாடுகினறனர். அதத ்சாதிலயச் த்சர்நத 
ஜனநாயக வாதிகள் அதற்கு எதிர்ப்பு ் தரிவிததுப் 
்பட்டியலின மக்கத்ள ஏற்ற தவண்டும் எனறு 
கூறும் நிலைலயயும் நாம் ்பார்க்கிதறாம். 

இது ஒரு ் ்பரும் சிக்கைாகப் ்பை சிற்றூர்களில் 
தலை்யடுதது இருக்கிறது .  ததசியக் 
்காடியிலும் இப்்படிச் ்சாதியக் கலறகள் ்படிநது 

கி்டப்்பது ஒரு ்்பரிய அவமானம் எனதற 
்்சால்ை தவண்டும். 

இநத நிலையில் தான தமிழ்நாடு அரசின 
்சார்பில், தலைலமச் ்்சயைா்ளர் ஓர் 
அறிக்லகலய ்வளியிட்டு இருக்கிறார் .  
ய ா ர்  முலறப்்படி ததர்ந்தடுக்கப்்பட்டு 
இருக்கிறார்கத்ளா அவர்கள்தான ் காடிதயற்ற 
தவண்டும், தடுப்்பவர்கள் மீது ந்டவடிக்லக 
எடுக்கப்்படும் எனறு அநத அறிக்லக ் ்சால்கிறது. 

்சமூக நீதிலய நிலைநாட்்ட இப்்படி ஓர் 
அறிக்லகலய ் வளியிட்டுள்்ள தமிழ்நாடு அரல்ச 
நாம் ்பாராட்டுகிதறாம். அதத தவல்ளயில், 
இதற்கு இப்்படி ஓர் அறிக்லகலய  ்வளியி்ட  
தவண்டிய நிலையில்தான நான இருக்கிதறாம் 
என்பது தவதலன நிரம்பிய ் ்சய்திதான. 

சிை ஊர்களில் இநதச் சிக்கல் தீர்நது விட்்டது 
்பல்தவறு கட்சிகல்ளயும், முற்த்பாக்குச் 
சி ந தலனகல்ளயு ம்  ் க ாண் ்ட வ ர் க ள் 

ஒருங்கிலைநது அலனவரு்டனும் த்பசி 
நியாயமான, ்சமததுவமான முடிலவக் ் காண்டு 
வநதிருக்கிறார்கள். 

ஆனால் இனனும் சிை ஊர்களில்அநதச் சிக்கல் 
இனனும் தீராமல் இருக்கிறது என்பது 
உண்லமதான. அப்்படிப்்பட்்ட இ்டங்களில் அரசு 
தலையிட்டுச் ்சற்றுக் கடுலமயாக ந்டநது 
்காண்டுதான ்சமூக நீதிலய நிலைநாட்்ட 
தவண்டி இருக்கிறது. 

அரசியல் விடுதலைலயப் ்்பற்றிருக்கிதறாம். 
ஆனால் நம் நாடு இனனும் ்சமூக,  ்பண்்பாட்டு 
விடுதலைத த்ளங்களில் ஊ்டாடிக் ் காண்த்டதான 
இருக்கிறது என்பதற்கு இது ஓர் எடுததுக்காட்டு. 

இனனும் எததலன காைததிற்குததான ்சாதி 
எனனும் நச்சு மரதலத எதிர்தது நாம் த்பாரா்ட 
தவண்டி இருக்குதமா ் தரியவில்லை. எததலன 
காைமானாலும் எவவ்ளவு கடுலமயான 
நிலைகல்ளச் ்சநதிததாலும், ்சாதியின ்சல்லி 
தவர்கல்ளக் கிள்ளி எறியும் வலர த்பாராட்்டம் 
்தா்டர தவண்டும். 

திராவி்ட இயக்கம் ்்சனற நூற்றாண்டில் 
்தா்டக்கி லவதத இநத ்சமூக நீதிப் த்பார் 
இனனும் ்தா்டர்கிறது. இறுதி ்வற்றிலய 
எட்டும் வலரயில் ்தா்டரும். இறுதியில் 
்வல்லும்.

15-08-2022 அன்று  
ஈர�ோடு, பெரியோர் மன்்றத்தில்,  

மோலை 6 மணிக்குப்  
வபரடாசிரியர் சுப.வீரபடாணடியன், 

சிற்பி கசல்ேரடாஜ், ஈவரடாடு வீரமணி 
ஆகிரயோர் சி்றப்புல�யோற்ற 

இருக்கி்றோர்்கள். 
வோருங்கள் ர�ோழர்்கரே!

திரடாவி் இயக்கத் தமிழர் வபரறே 
ஈர�ோடு.
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தமிழ்நாட்டின் “ஆனைக் குப்பி”  
சநாதித்துக் கநாட்டிைநார் ஸ்நாலின்!

சடாரதடாவதவி

சிற்பி கசல்ேரடாஜ்

வில்ளயாட்டில் த்பரார்வம் ் காண்்ட ஒருவர், கணியன பூங்குனறனாரின 
த்பரர், முதல்வரானால் எனன ந்டக்கும்? கில்டததற்கரிய வாய்ப்புகள் கூ்ட 
எல்லைகள் க்டநது ததடி வரும். ஆம்! 44ஆவது ் ்சஸ் ஒலிம்பியாட் ந்டததும் 
வாய்ப்பு அப்்படிததான தமிழ் நாட்டுக்குக் கில்டததது! ருசிய நாடு ந்டததி 
இருக்க தவண்டிய இநதப் த்பாட்டிகல்ள, உக்லரன த்பார் காரைமாக 
்சர்வதத்சச் ் ்சஸ் அலமப்்பான FIDE மாற்ற நிலனக்க, அது ஒரு தவல்ள 
இநதியாவிற்கு வநதால் தமிழ்நாடு அநத வாய்ப்ல்பப் ்்பற தவண்டும் 
என முதல்வர் மு.க. ஸ்்டாலின கட்்டல்ள இ்ட, எதிர்்பார்தத ்படிதய 
இநதியாவி்டம் அநத அலமப்பு வினவியது. பிற மாநிைங்கள் தயக்கம் 
காட்டிய அதத தநரததில், தம்மால் முடியும் எனத தமிழ்நாடு ஆர்வம் காட்்ட 
நமக்குக் கில்டததது ் ்பரும் வாய்ப்பு!   

186 நாடுகள்! 2000க்கும் தமற்்பட்்ட வீரர்கள்! 2 வாரங்கள்! ் ்சனலன 
தாங்குமா? ்பைம் இருக்கிறதா? தயாரிப்புக்குக் காைம் இருக்கிறதா? 
வில்ளயாட்டுத தி்டல் இருக்கிறதா? தங்கும் வ்சதி இருக்கிறதா? இல்லை 
என்பதத ‘இல்லை’ எனறவர்கள் தமிழர்கள்! “்பார்டா உனது மானு்டப் 
்பரப்ல்ப!”; வி்சாைப் ்பார்லவயால் விழுங்கு மக்கல்ள!” “அலைநது ் காள் 
உனலனச் ்சங்கமமாக்கு!” எனறு ்பாடியவரின மண்ைாயிற்தற?! சிறிதும் 
தயங்காமல் அததுலன நாடுகல்ளயும், அததுலன வீரர்கல்ளயும் வாரி 
அலைததுக் ் காண்்டார் முதல்வர்! 

்தா்டக்கமும் தகாைாகைம்! முடிவும் தகாைாகைம்! 

100 தகாடிகள் உ்டனடியாக ஒதுக்கீடு. அரசுப் ்பள்ளிகளில்  
்சதுரங்கப் த்பாட்டியில் ்வனற மாைாக்கர் ்காடி தாங்கி முன ந்டக்க, 
வில்ளயாட்டு வீரர்களின அணிவகுப்பு!  ்பாரம்்பரிய ந்டனங்கள்! இல்ச 
வில்ளயாட்டுகள் !  கண்களுக்கும் க ாதுகளுக்கும் விருநது !  
கமைஹா்சனின பினனணிக் குரலில் சிததாநதத தநலத ் ்பரியார் வரைாறு! 
சிவகா ர்ததிதகயன மகளின வாழ்ததுப் ்ப ா ்டல் !  விக்தனஷ்  
சிவனின நிகழ்ச்சி இயக்கம்! யாலர எங்தக எதற்குப் ்பயன்படுததுகிதறாம் 
எனற ் தளிவு! தலைலம அலமச்்சர் வருவதற்குத தாமதமானாலும் குறிதத 
தநரததில் ் தா்டங்கும் திண்லம! தமிழ் நாட்டின ் தால்லியல் ் ்பருலம, 

ஆலன க்கு ப் பி  எனறு  த மி ழ்  இை க் கி ய ங் க ள்  ் ்ச ா னன  
்சதுரங்க வில்ளயாட்டின தலைநகராகச் ்்சனலன அல்டயா்ளம்,  
கீழடியில் கில்டதத தநத வடிவங்கள் ்சதுரங்கக் காய்க்ளாக இருக்கும் 
வி்ளக்கம் என முதைலமச்்சரின த்பச்சில் எனன ஒரு முதிர்ச்சி! வழலமயாகப் 
்ப்டம் பிடிப்்பவலனதய ்பார்க்கும் ்்பரியவலரக் கூ்ட முதைலமச்்சலரப் 
்பார்க்க லவதத ் ்பருலமயும் அவருல்டய த்பச்சுக்தக உண்டு! 

ஒவ்வாரு வீரருக்கும் வரதவற்புப் ்பரிசு முடிப்புகள்! உைகத தரதது்டன 
ஒரு நாளும் மீண்டும் வராத உைவு வலககள்! ஓய்்வடுக்கவும் புதுப்பிததுக் 
்காள்்ளவும் மாமல்ைபுரததுக் க்டற்கலரகள்! கலர ஏறியவு்டன இயற்லகயும் 
கலையும் சிற்்பங்களும் ்சங்கமிக்கும் வரைாற்று நகரததில் 50,000 x 40,000 
்சதுர அடியில் வில்ளயாட்டு அரங்கம்! பிரமிக்க லவததுவிட்்டார் முதல்வர்! 
உைகிதைதய க்டநத 98 ஆண்டுகளில் இல்ைாத அ்ளவு வ்சதிகள் 
்்சய்யப்்பட்டிருநததாக வில்ளயாட்டு வீரர்கத்ள ்பாராட்டி இருக்கிறார்கள்! 
சிறிதும் பிசிறில்ைாமல் ஒரு ் ்பரிய நாட்டுக்கு இலையாக ஒரு மாநிைம் 
இவவ்ளலவயும் தனனுல்டய ்்பாருட்்்சைவிதைதய ்்சய்து, இநதிய 
நாட்டுக்கும் தன மாநிைததுக்கும் உைக அரங்கில் அல்சக்க முடியாத 
்்பருலமலயச் த்சர்ததிருக்கிறது!

இது ் தா்டக்கம்தான எனகிறார்கள்! நம் எதிர்்பார்ப்புகள் எகிறுகினறன! 
“உங்கள் தமிழ்நாடு” எனறு நா்டாளுமனறததில் மண்டியிடும் மாமிகளுக்தகா 
இரததக் ் காதிப்பு எகிறும்!

க்டநத சிை நாட்களுக்கு முனனர் தமிழகததினுல்டய ஆளுநர்  
திரு ஆர்.என ரவி அவர்கல்ளத தான ்சநதிததத்பாது இருவரும் 
அரசியல் நிைவரங்கள் குறிததுப் த்பசியதாகச் ்்சய்தியா்ளர்களி்டம் 
்்சானனார் நடிகர் ரஜினிகாநத. அரசியல் நிைவரங்கல்ளப் ்பற்றிப் 
த்பசியதாகக் கூறிய  ரஜினிகாநத அவர்கள், எனன த்பசினார்கள் 
என்பலத ் வளிப்்பல்டயாகக் கூற மறுததுவிட்்டார், ் ்சய்தியா்ளர்களி்டம்.

 எனன த்பசி இருப்்பார் எனகிற தகள்வி அலனவருக்கும் ஏற்்படுவது 
இயல்பு. ்சரி, அரசியல் நிைவரங்கல்ள இவர்கள் த்பசினார்கள் எனறு 
்்சானனால் எனன த்பசினார்கள்?

 ் ்பட்தரால், டீ்சல் விலை உயர்வு குறிதது த்பசினார்க்ளா, இநதிய 
ஒனறியததின பிரதம அலமச்்சர்  நதரநதிர தமாடி தகஸ் சிலிண்்டர் 
விலைலய உயர்ததி இருக்கிறாதர அது ் தா்டர்்பாகப் த்பசினார்க்ளா, 
மக்கல்ள வலதக்கும் மின்சார ்சட்்டத திருதததலத நா்டாளுமனறததில் 
்காண்டு வநதிருக்கிறார்கத்ள அது குறிததுப் த்பசினார்க்ளா, ரத்பல் 
விமானங்கள் எப்்படி வாங்கப்்பட்்டன என்பது குறிததுப் த்பசினார்க்ளா, 
ரூ்பாய் 15 ைட்்சம் ஒவ்வாருவர் வங்கிக் கைக்கிலும் த்பா்டப்்படும் 
எனறு ்்சால்லி ஆட்சிக்கு வநத தமாடி, அலத மறநதது  குறிததுப் 
த்பசினார்க்ளா,  5ஜி அலைக்கற்லற ஏைததில் மிகப்்்பரிய ஊழல் 
ந்டநதிருப்்பதாகச்  ் ்சால்கிறார்கத்ள அது குறிததுப் த்பசினார்க்ளா?

அல்ைது தமிழ்நாட்டில் நல்ட்்பற்றுக் ்காண்டிருக்கும் த்ள்பதி 
ஸ்்டாலின அவர்களின ‘திராவி்ட மா்டல்’ ஆட்சியின ்சாதலனகல்ள 

எதிர்்காள்்ள முடியாமல், ஒரு வலகயான தலை சுற்றும் அரசியலைப் 
த்பசியிருப்்பார்க்ளா? 

நான அரசியல் த்பசிதனன எனறு ் ்சால்வதும், எனக்கு அரசியதை 
தவண்்டாம் எனறு ் ்சால்வது ஒரு புதிய வலகயிைான அரசியல் த்பாை 
இருக்கிறது.

அடுதது, ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர், ஆளுநர் மாளிலகயில், 
அதுவும் இதுவலரயும் அரசியலுக்குள் வராத ஒருவரி்டம்  அரசியல் 
த்பசினார் எனறால் அது எனன ஆளுநர் மாளிலகயா அல்ைது கட்சி 
அலுவைகமா?

 தமிழ்நாட்டின ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய  ஆர்.என.ரவி  ்பல்தவறு 
வலகயில் அரசியலையும், ்சனாதன விமர்்சனங்கல்ளயும் 
்்பாது்வளியில் ் தா்டர்நது த்பசிக் ் காண்டிருக்கிறார்.

அண்லமயில் டில்லிக்குப் த்பாய் விட்டுத திரும்பி வநதார் ரஜினி. 
விலரவில் தமிழகம் வர இருக்கிறார் அமித ஷா.  இதற்கு இல்டயில் 
ஆளுநர் ரவியும், நடிகர் ரஜினிகாநததும் ஆளுநர் மாளிலகயில் 
்சநதிதது, ்்சய்தியா்ளர்கள் மூைம் மக்களுக்குச் ்்சால்ை முடியாத 
அ்ளவுக்கு அரசியல் த்பசியிருக்கிறார்கள் எனறால் அநத அரசியலுக்குப் 
்்பயர் எனன?

ஜீ... பூம் ... ்பா....!

ஜீ...பூம்...பா......!
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இது மக்கள் விதராத மத்சாதா!
மின்சார ்சட்்டததிருதத மத்சாதாலவ 08-08-2022  அனறு 

நா்டாளுமனற மக்க்ளலவயில் ஒனறிய மினதுலற அலமச்்சர் 
ஆர்.தக.சிங் தாக்கல் ்்சய்தார். அப்த்பாதத தி.மு.கழகம் 
உள்ளிட்்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் இம்மத்சாதாலவ 
கடுலமயாக எதிர்ததனர்.

இது நல்டமுலறக்கு வருமானால் ஏலழ மக்களுக்கான 100 
யூனிட் இைவ்ச மின்சாரம், வில்சததறி ்ந்சவா்ளர்கள், 
விவ்சாயிகள் உள்ளிட்்ட  குடில்ச வீடுகளுக்கான இைவ்ச 
மின்சாரம் அலனததும் கடுலமயாகப் ்பாதிக்கும்.

மாநிை அரசுக்ளால் உருவாக்கப்்பட்டுள்்ள மின ஒழுங்குமுலற 
ஆலையங்கள் எவவித அதிகாரமும் இனறி, ஒனறிய ஒழுங்கு 
முலற ஆலையததால் அதிகாரங்கள் ்பறிக்கப்்படும்.

ஒனறிய ஆலையம் பிறப்பிக்கும் உததரலவ மாநிை 
அரசுகள் கல்டப்பிடிக்கவில்லை எனறால் அ்பராதமாக ஒரு 
தகாடி ரூ்பாய் வலர ் ்சலுதத தவண்டி வரும்.

நாட்டுல்டலம நிறுவனங்கல்ளத தனியாருக்கு விற்று 
வருவலதப் த்பாை இநதத திருதத மத்சாதாவும், மின்சாரத 
துலறலயத தனியார்மயமாக்க எடுக்கும் முயற்சியாக 
இருக்கிறது.

மாநிை அர்சால் கட்்டப்்பட்்ட மினதுலற கட்்டலமப்புகள், 
டிரானஸ்்பார்மர்கள் உள்்ப்ட அலனததும்  அப்்படிதய 
்பறித்பாய்விடும்.

அதற்கான எவவிதக் கட்்டைமும் மாநிை அரசுக்குக் 
கில்டக்காது.

தனியார்மயமாக ஆக்கப்்பட்டு விட்்டால், இனறு தமிழக 
அரசு தரும் இைவ்ச மின்சாரததிற்கு கட்்டைம் ்்சலுதத 
தவண்டிவரும். அதுவும் தனியார் நிர்ையிதத விலையில்.

இப்்படிப்்பட்்ட மக்கள் விதராத ்சட்்ட மத்சாதாக்கல்ளத 
்தா்டர்நது ்பா.ஜ.க. அரசு நிலறதவற்றி வருவது கவலை 
அளிப்்பதாக இருக்கிறது.

இப்்்பாழுது நா்டாளுமனற அலுவல் ஆய்வுக் குழுவில் 
இருக்கும் இம்மத்சாதா, முழுலமயாகதவ மக்கள் நைன கருதி 
ரதது ் ்சய்யப்்ப்ட தவண்டும்

மாநிை அரசுகளின உரிலமகல்ளப் ்பறிக்கும் ்பா.ஜ.க.அரசின 
்்சயல் வனலமயான கண்்டனததிற்கு உரியது.

07-08-2022 அனறு காலையில் திராவி்டர் இயக்கத தமிழர் த்பரலவத 
தலைலம அலுவைகததில் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்குப் த்பரலவப் 
்்பாதுச் ்்சயைா்ளர் சு்ப.வீர்பாண்டியன தலைலமயில் புகழஞ்சலி 
்்சலுததப்்பட்்டது.

மதுலர மாநகர் மாவட்்டப் த்பரலவ ்சார்பில் தலைவர் கலைஞருக்கு  
07-08-2022 அனறு புகழ் வைக்கம் ்்சலுததப்்பட்்டது. ததாழர் ்ஜய்பால் 
்சண்முகம் தலைலமயில், ததாழர்கள் வீரகதை்சன,  ்சரவைன, அமர்நாத, 
கார்ததிக்,  கருப்ல்பயா, முருகன, சுகுமார், நாகரா்சன உள்ளிட்த்டார் 
இநநிகழ்வில் கைநது ் காண்்டனர்.

07-08-2022 அனறு ்பழனி நகரில் ஐநது இ்டங்களில் ஆளுநரின RSS 
முகமூடிலய மக்களி்டம் அம்்பைப்்படுததித திராவி்ட இயக்கத தமிழர் த்பரலவயின 
்பரப்புலரக் கூட்்டங்கள்  ந்டததப் ் ்பற்றன. த்பரலவத ததாழர்கள் புதைநதிரன, 
ஞானத்சகர், தமிழினியன, விடுதலை, தமிழ்முதது,  ்பார்ததி்பன,  ்்சயராம், 
்்சயச்்சநதிரன, அய்யாவு ஆகிதயாரு்டன தநலத ்்பரியார் திராவி்டர் கழகம் 
-  விடுதலைச் சிறுதலதகள் கட்சித ததாழர்கள் ்பாதவநதன, கார்ததி,அன்பழகன 
உள்ளிட்த்டார் கைநது ் காண்டு கண்்டன உலரயாற்றினர்.

தலைவருக்குப் புகழஞ்சலி

மதுலரயில் புகழஞ்சலி

்பழனியில் கண்்டனப் ்பரப்புலர
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இங்கு வேண்டாம், ே் நடாட்டு உணேரசியல்!

பீகாரில் 2020ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சடைப்ெரடைத் ்ேரேலில் 
கூடைணி அடைத்துப ்ொடடியிடை ொ.ஜ.க 77 இைஙகளிலும், ஐக்கிய 
ஜனோ ேளம் 45 இைஙகளிலும் பைன்றன. ்ேரேலுக்கு முநடேய 
ஒபெநேபெடி ஐக்கிய ஜனோ ேளத்தின ேடைைர நிதிஷ் குைார 
முேல்ைராகப ெேவி்யற்றார. நிதிஷ் குைார அடைசசரடையில் 
ொ.ஜ.கடைச ் சரநே 16 ் ெர அடைசசரடையில் இைம் பெற்றனர. 

ொஜகவுைன போைரசசியாகக் கருத்து முரண்ொடுகள் நிைவிய 
நிடையில் அக்கடசியுைனான கூடைணிடய முறித்துக் பகாள்ைோக 
நிதிஷ்குைார அறிவித்ேதுைன ஆளுநடர ்நரில் சநதித்து முேல்ைர 
ெேவியில் இருநது விைகுைோகக் கடிேம் அளித்ோர. 

ஆளுநர ைாளிடகயில் இருநது ் நராக ைாலு பிரசாத் யாேவ் இல்ைம் 
பசனறு அைரது ைகனும் இராஷ்டரிய ஜனோேளம் ேடைைருைான 
்ேஜஸ்வி யாேடை சநதித்ோர. அைரது ் ைண்டு்காடள ஏறறு ஐக்கிய 
ஜனோ ேளத்திறகு இராஷ்டரிய ஜனோேளம், காஙகிரஸ், இைதுசாரிகள் 
கூடைணி ஆேரவு அளித்துள்ளது. 7 கடசிகடளச ் சரநே 164 சடைைன்ற 
உறுபபினரகளின ஆேரவுைன பீகார முேல்ைராக நிதிஷ் குைார, துடை 
முேல்ைராக ் ேஜஸ்வி ெேவி ஏற்றனர.

“ொ.ஜ.க சமூக ைடைத்ேளஙகளில் டி.பிடய (முகபபுப ெைம்) 
ைாறறுைாறு ் கடைது. நாஙகள் அைரகளது அரடச்ய ைாறறி விட்ைாம்” 
எனறு ேனது ொணியில் ைாலு பிரசாத் கருத்து பேரிவித்துள்ளார. ொ.ஜ.க 
ஐக்கிய ஜனோ ேளத்டே அழிக்க முயறசித்ே காரைத்ோல் கூடைணிடய 
விடடு பைளி்யறி இருபெோகக் கூறும் நிதிஷ் குைார இேறகு முனபு 
ஒ்ர இரவில் இராஷ்டரிய ஜனோேளம் கூடைணியில் இருநது ைாறி 
ொ.ஜ.கவுைன அணி ்சரநேைர. நிதிஷ் குைாரின நம்ெகத்ேனடை 
்கள்விக்குறியாக இருபபினும், அைரது கைநே காைத் ேைறுகடள ை்றநது 
அைருக்கு ஆேரைளித்துள்ள ் ேஜஸ்வியின முடிவு  ைர்ைறகத்ேக்கது.

இது போைரொக ேமிழக முேல்ைர  மு.க.ஸ்ைாலின பைளியிடை 
டவிடைர ெதிவில், “பீகார முேல்ைராக மீண்டும் ெேவி்யறறுள்ள நிதிஷ் 
குைாருக்கும், துடை முேல்ைராகப ெேவி்யறறுள்ள ்ேஜஸ்வி 
யாேவுக்கும் இேயம் நிட்றநே ைாழ்த்துகள். நாடடின ைேசசாரெற்ற, 

ஜனந ா ய க  ச க்திகடளக் க ா க்கும்  ைடகயில் க ாைத் ்ே 
்ைறபகாள்ளபெடடுள்ள ஒரு முயறசியாக மீண்டும் ைகா கூடைணி 
அடைநதுள்ளது” எனத் பேரிவித்ோர. 

ேமிழ்நாடடின முேல்ைர மு.க.ஸ்ைாலினின ைாழ்த்துக்குப பீகார துடை 
முேல்ைர ்ேஜஸ்வி “நனறி அண்ைா! இநே பிரிவிடனைாே ைறறும் 
எ்ேசசதிகார அரடச எதிரத்து நாம் அடனைரும் ஒனறிடைநது 
்ொராடு்ைாம். அைரகளுக்கு இனறு முேல் பினனடைவு போைஙகுகி்றது” 
எனறு ெதிைளித்துள்ளார.

சிை ைாேஙகளுக்கு முனனர முேல்ைர மு.க.ஸ்ைாலினின ேன 
ைரைாறறு நூைான ‘உஙகளில் ஒருைன’ புத்ேக பைளியீடடு விழாவில் 
்ேஜஸ்வி “சமூக நீதி ெறறிய எஙகள் ொரடைக்குத் ேமிழ்நா்ை உநது 
சக்தி. பெரியார, அண்ைா, கடைஞர ஆகி்யார எஙகளுக்பகல்ைாம் 
முன்னாடி ேடைைரகள். சமூக நீதியும், பொருளாோர நீதியும் 
இடைநே்ே மு.க.ஸ்ைாலினின திராவிை ைாைல்” எனறு ்ெசியது 
குறிபபிைத்ேக்கது.

ெடழய கசபபுைரவுகடளப பு்றநேள்ளி ொ.ஜ.கவிறகு எதிராக 
ைலுைான அணிடய கடைடைத்துப பெரும் பைறறிடய ஈடடிய 
ேமிழ்நாடடின முேல்ைர மு.க.ஸ்ைாலின அைரகடள முனைாதிரியாக 
பகாண்டுள்ள  ்ேஜஸ்வியின இநே அணுகுமுட்ற எதிர ைரும் 2024 
நாைாளுைன்ற ்ேரேலில் அைரது கூடைணிக்குப பெரும் பைறறிடய 
ஈடடித் ேரும் எனெோல் இநதிய ஒனறியத்தில் ொ.ஜ.க அல்ைாே அரசு 
அடைைேறகான போைக்கைாக்ை பீகாரில் நிகழ்நதுள்ள இநே ஆடசி 
ைாற்றம் அடைகி்றது.

வழக்கறிஞர் இராம.லவரமுதது

கடந்த மே ோ்தம் திருப்பத்தூரில் நடடப்பறுவ்தாக இருந்த 

ஆம்பூர் பிரியாணித் திருவிழா, ோட்டுககறி ப்தாடர்்பாக 

எழுந்த சர்சடசையினால் ஒத்தி டவககப்பட்டது. பிரியாணித் 

திருவிழாவில் ோட்டுககறி கூடாது என்று திருப்பத்தூர் 

ோவட்ட நிர்வாகத்தினால் பகாடுககப்பட்ட அறிவிபம்ப 

சைர்சடசைககுக காரணம். இ்தடனயடுத்து ்தமிழநாடு ோநில 

ஆதிதிராவிடர் ேற்றும் ்பழங்குடியினருககான ஆடணயத்்தால் 

திருப்பத்தூர் ோவட்ட ஆட்சியரிடம் விளககம் மகட்கப்பட்டது. 

அது ப்தாடர்்பாக, ்தற்ம்பாது, அரசைால் நடத்்தப்படும் 

பிரியாணித் திருவிழாககளில் ோட்டுககறிடயத் ்தடட 

பசையயக கூடாது என்்ற அறிவுடரடய ஆடணயம் ஆட்சியருககு 

வழங்கியுளளது. அவவாறு ோட்டுக கறிடய விலககி டவப்பது, 

உணவு ப்தாடர்்பாகப ்பாகு்பாடு காட்டுவ்தாக ஆகிவிடும் 

என்றும் ஆட்சியருககு ஆடணயம் அறிவுறுத்தியுளளது.

இநநிடலயில், மசைலம் ோவட்டத்தில், ்பல ஆண்டுகளாக 

்பாதுஷா டேதீன் என்்பவர் நடத்தி வந்த ோனா 

சில்லி கடடயிடன இநது முன்னணி அடேபபினரின் 

அராஜகப ம்பாககிற்கு அடி்பணிநது, சில 

நாட்களுககு முன்னர் கடடடய மூடி சீல் 

டவத்துளளது ோவட்ட நிர்வாகம்.

இரண்டு ோ்தங்களுககு முன்னர் தி.மு.க 

அரசின் ஓராண்டு சைா்தடன விளககப ப்பாதுக 

கூட்டத்தில் ம்பசிய மு்தல்வர் அவர்கள, “ஆட்சிககு 

வர முடியா்தவர்கள, ஆட்சியின் மீது குட்ற 

பசைால்ல முடியா்தவர்கள, ஆன்மிகத்தின் ப்பயரால் அரசியல் 

பசையகின்்றனர். ே்தத்தின் ப்பயரால் அரசியல் பசைய்பவர்கள, 

ே்தபவறிடயத் தூண்டி, ஆட்சியின் மீது ப்பாயயான 

அவதூறுகடள ம்பசி வருகின்்றனர். எவரது ்பகதிககும், 

வழி்பாட்டுககும் நான் ்தடடயாக இருந்ததில்டல. 

இருககபம்பாவதுமில்டல. ்பகதிப பிரசசைாரம் ஒருபு்றம் 

நடககட்டும், ்பகுத்்தறிவுப பிரசசைாரம் ஒருபு்றம் நடககும் 

என்்பது்தான் கடலஞரின் பகாளடக. ஆட்சி என்்பது 

அடனவருககும் ப்பாதுவானது” என்று ம்பசினார்.

மு்தலடேசசைர் அவர்களின் அறிவுடரடயச பசைவிேடுத்து 

அடனவருககுோன சைமூக நீதி ஆட்சிடய வழங்குவம்த 

திராவிட ோடலுககுப ப்பருடே மசைர்ககும். அலுவலர்களின் 

அலட்சியப ம்பாககு அண்ணா வழியில் நடககும் 

அரசுககுக களங்கம் கற்பிப்ப்தாக அடேநது 

விடக கூடாது.

ோட்டுக கறியின் ப்பயரால் வட நாட்டில் 

ஆர். எஸ். எஸ். பசையது வரும் அரசியடல 

இங்கும் அரங்மகற்்றப ்பார்ககின்்றன சில சைமூக 

விமரா்த அடேபபுகள. அ்தற்கு அரசு அலுவலர்களும் 

காவல்துட்ற அதிகாரிகளும் துடண நின்றுவிடக 

கூடாது என்்பம்த நேது மகாரிகடக.

பீகார் ஆட்சி மாற்றம் 
ஒன்றிணைந்தால் உண்டு நன்ணமை

்வற்றிச்்்சல்வன


