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அங்கே 
சாமியார், 
இங்கே 

பெரியார்!

மாநிலக் கேட்சிகேள் 
ெலம் பெறுவது  
திராவிட மாட்ல!

தலையங்கம் சிற்பி செல்வராஜ்

அவரது ஓட்டம்  
அனைவர்க்கும் 

ஊக்கேம்!                                                                         

ஏப். 14 - நீட் எதிர்ப்பு ஆர்ப்ொட்டம் 
ஏப். 29 - கேருஞசட்னட விருது வழஙகும் விழா
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அவைத்துவைத் தவைைர் 
ப�ொள்ொச்சி மொ. உமொ�தி 

தவைவமயுவ்ர

துவைப  
ப�ொதுச் பெயைொ்ர்  

ஆ.சிங்க்ரொயர்

துவைப  
ப�ொதுச் பெயைொ்ர்  
சிற்பி பெல்ை்ரொஜ்

முதனவமச் 
பெயைொ்ர்  
புலைந்தி்ரன

அவமபபுச் பெயைொ்ர்  
்கொசு. நொ்க்ரொஜன

ப�ொதுச் பெயைொ்ர்  
உவ்ர நி்கழ்த்துகிறொர்

ஏப். 14 - நீட் எதிர்ப்பு ஆர்ப்ொட்டம் 
ஏப். 29 - கேருஞசட்னட விருது வழஙகும் விழா

02.04.2022 ஆம் நாள் காலை, திருச்சியில் 
நலைபெற்ற  பெரலையின் பெயறகுழுவில் 
74 பெயறகுழு உறுப்பினரகள் கைந்து 
பகாணைனர. அலைத்துலைத் தலைைர 
பொள்்ாச்சி மா உமாெதி தலைலமயில், 
பொதுச் பெயைா்ர சுெ.வீரொணடியன் 
கருத்துலரயின் பின்  மாநிை பெயறகுழு 
உறுப்பினரக்ால்  கீழ்ககாணும் 
தீரமானஙகள் ஒரு மனதாக நில்றபைற்றப்ெடைன.

தீர்மானம் 1:
நீட் தேர்வின் தீமைகமை உணர்ந்து,   

அந்ேத் தேர்வு ேமிழகத்திற்குத்  தேமையிலமலை 
என்்பமே ஒருமுமைக்கு  இரண்டு முமைகள் 
ேமிழ்நாடு சட்்டைன்ைத்தில ஒருைனேநாகத் 
தீர்ைநானம் நிமைதைற்றி ஒன்றிய அரசின் 
ஒப்புேலுக்குத்  ேமிழ்நாடு அரசு 
அனுப்பியுள்ைது.   ஆனநால ேமிழ்நாட்டின் 
ஆளு்ர் ரவி அைர்கள்,  எதேசசதிகநாரைநாக  
அந்ேத்  தீர்ைநானத்மே ஒன்றிய அரசின் 
ஒப்புேலுக்கு அனுப்்பநாைல, கநாலைம் 
ேநாழத்தி ைருைது ைருத்ேத்திற்குரியதும், 
கண்்டனத்திற்கு உரியதும் ஆகும். நீட் 
தேர்வில இருந்து ேமிழ்நாட்டிற்கு விலைக்கு 
அளிக்க ைலியுறுத்தியும், ஆளு்ரின்  
சர்ைநாதிகநாரப் த்பநாக்கிமனக் கண்டித்தும்,  
எதிர்ைரும் அண்ணல அம்த்பத்கர் 
அைர்களின் பிைந்ே ்நாைநான ஏப்ரல 
14ஆம் தேதி, சசன்மனயில ஓர் 
ஆர்ப்்பநாட்்டம் ்்டத்துைது என 
இசசசயற்குழு தீர்ைநானிக்கிைது.

 
தீர்மானம் 2:

புரட்சிக்கவிஞர் ்பநாரதிேநாசனநார் 

அைர்களின் பிைந்ே்நாைநான ஏப்ரல 29 
அன்று திரநாவி்ட இயக்கத் ேமிழர் 
த்பரமையின் சநார்பில திரநாவி்ட  
இயக்க ைைர்சசிக்கநாக நீண்்ட ் நாள்கைநாக 
சசயல்பட்டு ைரும் 3 மூத்ே முன்தனநாடிகளுக்கு 
“கருஞசட்ம்ட விருதும்” ரூ்பநாய் ஒரு 
லைட்சம் நிதியும் ைழங்குைது என்று 
முடிசைடுத்து, அேன்்படி திரநாவி்டர் 
கழகத்தின் துமணத் ேமலைைர் ைநானமிகு 
கவிஞர் கலி.பூங்குன்ைனநார்  
அைர்களுக்கும்  திரநாவி்ட இயக்கத் ேமிழர் 
த்பரமையின் ச்பநாருைநாைரும், ேமலைசிைந்ே 
்பவுத்ே அறிஞருைநான தேநாழர்  
எழில இைங்தகநாைன் அைர்களுக்கும், 
திரநாவி்ட முன்தனற்ை கழகத்தில  

சைளியில சேரியநாே தைர் த்பநாலைத்  
சேநா்டக்க ் நாள் சேநாட்டு  சேநாண்்டநாற்றி 
ைரு்பைரும் மூத்ே சேநாண்்டருைநான  
அய்யநா சகநாைத்தூர் சின்னரநாசு அைர்களுக்கும் 
ைழங்குைது என சசயற்குழு முடிவு 
எடுத்துள்ைது.

தீர்மானம் 3 
ஏப்ரல 14 முேல ஏப்ரல 30 ைமர 

ேமிழ்நாடு முழுைதும் அமனத்து 
ைநாைட்்டங்களிலும் திரநாவி்ட இயக்கத் 
ேமிழர் த்பரமையின் சகநாடியிமன ஏற்றி 
மைத்துக் சகநாள்மகப் ்பரப்புமர சசய்ைது 
என இசசசயற்குழு முடிசைடுத்துள்ைது.

தீர்மானம் 4: 
புரட்சிக்கவிஞர் ்பநாரதிேநாசனநார் 

அைர்கள் பிைந்ே ஏப்ரல 29ஆம் ் நாமை 
த்பரமை ் நாைநாக ் நாம் ஆண்டுதேநாறும்  
சகநாண்்டநாடுைது ைழக்கம். அந்்நாளில  
த்பரமைத் தேநாழர்களி்டம் இருந்து த்பரமை 
்நாள் நிதிமயப் ச்பற்று சசயல்பட்டு 
ைருகிதைநாம். அவைமகயில இந்ேப் த்பரமை 
்நாளிமனசயநாட்டியும், ஏப்ரல 20 முேல 
30 ைமர த்பரமைத் தேநாழர்கள் அமனைரும் 
ேங்கைநால இயன்ை ஒரு  நிதியிமன 
த்பரமைக்கு ைழங்க தைண்டும் என்றும் 
அமனத்து நிமலைகளிலும் உள்ை  
த்பரமை நிர்ைநாகிகள் அைர்கதைநாடு 
சேநா்டர்பில உள்ை அமனத்துப் த்பரமைத் 
தேநாழர்களி்டமும் எடுத்துசசசநாலலி 
த்பரமை நிதியிமனப் ச்பருந்சேநாமகயநாக 
ைழங்க ஏற்்பநாடு சசய்ய தைண்டும்  
என்று சசயற்குழு ைலியுறுத்திக் 
தகட்டுக்சகநாள்கிைது.

திராவிட இயக்கத் தமிழர்  பேரவையின்  
செயற்குழுவில்  தீர்்ானம்

்மானமிகு கலி.பூங்குன்றன
துவைத்தவைைர், தி்ரொவிடர் ்கழ்கம்

த�மாழர எழில்.இளங்தகமாவன
ப�ொரு்ொ்ர், தி்ரொவிட இயக்கத் தமிழர் ல�்ரவை

 ககமாளத்தூர சினனரமாசு
தி்ரொவிட இயக்கச் பெயற்�ொடடொ்ர்

விருது பெறும் மூத்த முன்னோடிகள்
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சுெ. வீரொண்டியன்

அவரது ஓட்டம்  
அனைவர்க்கும் ஊக்்கம்!                                                                          
எண்்பது ையது ேநாண்டிய 

ஒருைமர, சைளியில த்பநாகும்த்பநாது 

மகபிடித்து அமழத்துச சசலைதுேநான் 

இயலபு. ஆனநால 88 ையமேக் 

க்டந்ே ஒருைர், எலதலைநாமரயும் 

மகபிடித்து அமழத்துச சசலலும் 

அதிசயம் இப்ப்த்பநாது ேமிழ்நாட்டில 

்்டந்து சகநாண்டிருக்கிைது! 

அந்ே அதிசயத்மே நிகழத்திக் 

சகநாண்டிருப்்பைர், திரநாவி்டர் 

கழகத்தின் ேமலைைர், ஆசிரியர் 

கி. வீரைணி அைர்கள். ைரும் 

டிசம்்பர் ைநாேம் அைர் ேன் 90 

ஆைது அகமையில அடிசயடுத்து 

மைக்கின்ைநார். ஆனநால அைர்ேநான் 

இப்த்பநாது ேமிழ்நாடு முழுைதும் 

சுற்றிைந்து ேங்கள் சகநாள்மககமைப்  

்பரப்புைேற்குப் ்பம்்பரைநாய்ச சுழன்று சகநாண்டிருக்கிைநார். 

ஏப்ரல 3 ஆம் தேதி, ்நாகர்தகநாயிலில ேன் ்பயணத்மேக் 

சேநா்டங்கிய அைர், ைரும் 25 ஆம் தேதி சசன்மனயில அேமன  

நிமைவு சசய்கிைநார். சேநா்டக்கி மைத்ேைர், ்நா்டநாளுைன்ை 

உறுப்பினர் கனிசைநாழி. முடித்து மைக்க இருப்்பைர் ைநாண்புமிகு 

ேமிழ்நாடு முேலைர்!

ஒவசைநாரு ் நாளும் இரண்டிரண்டு ஊர்களில ச்பநாதுக்கூட்்டங்கள்! 

இம்டயில ைக்கதைநாடும், சேநாண்்டர்கதைநாடும் சந்திப்பு. 

இம்டவி்டநாே ்படிப்பு, எழுத்து, த்பசசு என்று சேநா்டரும் இந்ேப் 

்பயணம் ் ம் ் நாட்டிற்கநானது. ் ம் 

பிள்மைகளின் எதிர்கநாலைக் 

கலவிக்கநானது!

ஆம், நீட் தேர்வு என்னும் 

்பலிபீ்டத்மே எதிர்த்தே. ேமிழர் 

ேமலைைர், ஆசிரியர் இப்்பயணத்மே 

தைற்சகநாண்டுள்ைநார். 

்பன்னிசரண்டு ஆண்டுகள் ் ம் 

பிள்மைகள் ்பள்ளிகளில ்படித்துப் 

ச்பற்ை ைதிப்ச்பண்கமை 

ைதிப்்பற்ைனைநாக்கி, அைர்களின் 

ைருத்துைக் கலலூரிக் கனவுகளுக்கு 

குறுக்தக நீட் என்னும் ஒரு 

்பலிபீ்டத்மேக் சகநாண்டுைந்து 

நிறுத்தியுள்ைது இந்திய ஒன்றிய 

அரசு! அந்ே நீட் தேர்வில சைற்றி 

ச்பற்ைைர்கள் எலதலைநாருக்கும் 

ைருத்துைக்கலலூரிகளில இ்டம் 

கிஉம்டத்துவிடும் என்்பதும் கூ்ட  

உறுதியிலமலை. அைர்களின் 

ேரப்்பட்டியமலைப் ச்பநாறுத்தே 

இ்டம் கிம்டக்கும். 

நீட் என்னும் இந்ேக் சகநாடுைநாமை 

எதிர்த்துத்  ேமிழ ் நாத்ட நிற்கிைது. 

குறிப்்பநாக இன்மைய ேமிழ்நாடு 

அரசு அேமன விலைக்க தைண்டும் 

என்ை தகநாரிக்மகமய ைலிமையநாக 

முன்மைத்துள்ைது. ்பேவிதயற்ை 

ைறு  ைநாேைநான ஜூன் ைநாேதை, 

நீதி்பதி ஏ.தக. ரநாஜன் அைர்கள் 

ேமலைமையில ஒரு குழு அமைத்து, 

ஜூமலை ைநாேத்தில அந்ேக் 

குழுவின் அறிக்மகமயப் ச்பற்ைது. உ்டதன சசப்்டம்்பர் ைநாேம் 

சட்்டைன்ைத்தில தீர்ைநானம் நிமைதைற்றி ஆளு்ருக்கு அனுப்பி 

மைக்கப்்பட்்டது.

அேமன ஆளு்ர் ேமிழ்நாடு அரசுக்தக திருப்பி அனுப்பி 

விட்்டநார். மீண்டும் ஒருமுமை சட்்டைன்ைத்தில நிமைதைற்றி 

அனுப்பிய பிைகும்,ஆளு்ர் அமசயநாைல இருக்கிைநார். இந்ே 

ைக்கள் விதரநாேப் த்பநாக்கு ைக்களிம்டதய ஒரு தகநா்பத்மே 

உருைநாக்கியுள்ைது.

தகநா்ப அமலைகள் சகநாப்்பளிக்க, ஆேரவு அமலைகள்  

அணிதிரை, ஆசிரியரின் 

்பயணம் ் ம்டத்பநாடுகின்ைது. 

இந்ே ையதிலும் அைமர 

இப்்படி இயக்குகின்ை 

ச்ருப்பு எது? அய்யநா 

ச்பரியநார் அைர்கைநால 

உருைநாக்கப்்பட்்ட அமணயநா 

ச்ருப்்பநாம்  சமூக நீதிேநான் 

அது!  அேனநாலேநான் 90 

ையது என்னும் சிந்ேமனமயத் 

தூக்கி எறிந்துவிட்டு,  

அைர் ஓடிக்சகநாண்த்ட 

இருக்கிைநார்!

அைரது ஓட்்டம், ்ம் 

அமனைர்க்கும் ஊக்கம்!

2022 ஜூன 9, 10 சனி, ஞமாயிறு  
க�ோவை ைடக்கு மோைடடம் 
த�ோணடோமுத்தூரில் 

�மிழ்மாடு அரசின  
நிதிநிலை அறிகலகலை விளககியும்  
உளளமாட்சித் த�ர�ல் கவற்றிககு 

்னறி கூறியும் 
திமுக க�மாதுககூட்்டங்களில் 

உலரைமாற்றுகி்றமார 
    திராவிட இயக்கத் தமிழர் பேரவைப் 
    போதுசபசெயலாளர் 

  த�ோழர் சுப. வீரபோண்டியன் 
   அலனவரும் வருக!
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அஙல்க ெொமியொர், இஙல்க ப�ரியொர்!

 இனபைறி புத்த ெொமியொர்்கவ்த் தவையில் தூககி 
ஆடிகப்கொண்டிருககும் சிங்க் நொடு இனறு திைொைொகிக 
ப்கொண்டிருககிறது.

மக்கள நைன ெொர்ந்தத் திடடங்கள, நொடடின ை்ர்ச்சி 
உளளிடட உள்கடடவமபபு்கவ் ைலுைொ்கக ்கடடவமப�வத 
விடடுவிடடு, ஈழத் தமிழர்்களுககு எதி்ரொன இனைொதப ல�ொரில் 
இ்ரொணுைத்திற்குப ப�ரும்வு நிதிவயச் பெைவு பெயததன 
விவ்வு, இனறு அவமதியற்ற ைொழ்லைொடு ல�ொ்ரொடுகிறொர்்கள 
மக்கள. இது இைஙவ்க !

மதபைறிச் ெொமியொர்்கவ் வைத்துக ப்கொண்டு இ்ரொமன 
ல்கொயில், கிருஷைன ல்கொயில், இ்ரொமொனுஜர் சிவை 
என�தில் ்கைனம் பெலுத்திக ப்கொண்டிருககிறது லமொடி அ்ரசு.

�ொர்ப�னர், உயர்ஜொதியர் தவிர்த்த இத்ரப பிற்�டுத்தப�டட, 
தொழ்த்தப�டட, கி்ரொமபபுற மொைைர்்களின ்கல்வி மற்றும் 
மருத்துைக ்கல்வி்கவ் நுவழவுத் லதர்வு, நீட லதர்வு்க்ொல் 
சிவதத்துக ப்கொண்டிருககிறது �ொ.ஜ.்க அ்ரசு. நொடடின 
பெ ொத்து்கவ் அம்� ொனி ,  அத ொனி்களுககு ைொரி 
ைொரிகப்கொடுககும் லமொடி அ்ரசு, ப�டல்ரொல், டீெல், ெவமயல் 
எரிைொயு்களின விவைலயற்றத்வத ைொரி ைொரிக ப்கொடுககிறது 
மக்களுககு. இது இந்திய ஒனறியம்!

மொநிைத்தின உள்கடடவமபபு்கவ்ப �ைப�டுத்துகிறொர் 
முதல்ைர் ஸடொனின. மக்களின -  நொடடின ை்ர்ச்சி குறித்த 
சிந்தவன, அதற்்கொனத் திடடங்கவ் உருைொககிக ப்கொண்டு 
அ்ரசியந்தி்ரங்கவ் முடுககி விடடிருககிறொர் அைர்.

்கல்விககும், மருத்துைம், சு்கொதொ்ரத்திற்கும் முனனுரிவம 
ப்கொடுபல�ொம் எனறு பெொல்லும் ஸடொலின உறஙகுைது 
ப்கொஞெம், உவழப�து அதி்கம். இது தமிழ்நொடு!

இைஙவ்கயிலும், இந்தியொவிலும் ெொமியொர்்களின 
ஆதிக்கம்.

தமிழ்நொடடில் ப�ரியொரின ஆடசி, அவை்வுதொன !
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ஆசிரியர்: 
சு�.வீ்ர�ொண்டியன 

ப�ொறுப�ொசிரியர் 
எழில்.இ்ஙல்கொைன 

ஆசிரியர் குழு: 
உதயகுமொர் 
பைற்றிச்பெல்ைன 
ெொ்ரதொ லதவி

பெளியீடு: 
தி்ரொவிட இயக்கத் தமிழர் ல�்ரவை

இணையதளம்: 
www.keetru.com,  

www.karunchattaibooks.com 

மின் அஞ்சல்:  
karunchattai@gmail.com 

டுவிட்டர்: suba_vee 

பதொ்டர்புக்கு 
120 என.டி. ்ரொம்ரொவ பதரு,  
்ரங்க்ரொஜபு்ரம், ல்கொடம்�ொக்கம் 

பெனவன- 600 024,  

பதொணைப�சி: 044-2472 6408 

2022ஆம் ஆண்டின் புதிய ப�ொறுப�ொளர்கள்  நியமனம்
 
தி்ரொவிட இயக்கத் தமிழர் ல�்ரவையின  அவமபபுககுழு அளித்த, நொனகு  

மண்டை ஆயைறிகவ்கயின �ரிந்துவ்ரயின�டிப புதிய ப�ொறுப�ொ்ர்்கள 
நியமிக்கப �டுகிறொர்்கள.

 
1) தெங�ல்்படடு மோைடடம் :

மொைடடத் தவைைர் - பெந்தொமவ்ரக்கண்ைன  
 
மொைடடச் பெயைொ்ர்- இ்மொறன 
 
மொைடடப ப�ொரு்ொ்ர் - தொம்�்ரம் பெந்தில்  
 
மொைடடத் துவைத்தவைைர் - முத்துககுமொர்
  
மொைடடத் துவைச்பெயைொ்ர் - இ்ஙல்கொ

 
2) திருைள்ளூர் மோைடடம் (கிழக்கு):

 
மொைடடத் தவைைர் - லமொ்கன்ரொம்  
 
மொைடடச் பெயைொ்ர் - ஆ.்ரொஜு 
 
மொைடடப ப�ொரு்ொ்ர் - பஜய�ொல்

 
3) திருைள்ளூர்: மோைடடம் (கமற்கு):

 
மொைடடத் தவைைர் - சூர்யொ 
 
மொைடடச் பெயைொ்ர் - ்ரகு�தி  
 
மொைடடப ப�ொரு்ொ்ர் - �ொைொஜி

 
4) திருைண்ோமவை மோைடடம்:

 
மொைடடத் தவைைர் - இ்ரொலஜந்தி்ரன  
 
மொைடடச் பெயைொ்ர் - �னனீர்பெல்ைம்

 
5) புதுவை மோநிைம்:

 
மொநிைத் தவைைர் - தி்ரொவிடமஙவ்க  
 
மொநிைச் பெயைொ்ர் - �்ரத்  
 
மொநிைப ப�ொரு்ொ்ர் - யொழ்அமுதொ  
 
மொநிை ம்களி்ரணி அவமப�ொ்ர் - அஸவினி

 
6) �டலூர் மோைடடம்:

 
ைடலூர் ந்க்ரத் தவைைர் - நட்ரொென  
 
ைடலூர் ந்க்ரச் பெயைொ்ர் - குருநொதன

 
விருத்�ோசெைம் ைடடம்:

இருப்புக் கிராமக்கிளை 
 
தவைைர் - ெகதிலைல்
  
பெயைொ்ர் - தமிழ்க்கனல்  
 
ப�ொரு்ொ்ர் - திைொ்கர் 
 

� சுப.வீரபாண்டியன் 
 ப�ொதுச் பெயைொ்ர்.
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Published By Dravida Iyyakka Tamilar Peravai.   Editor Suba. Veerapandian 

இந்திய ஒன்றிய அரசின்  ்தரந்திர 

தைநாடி அமைசசரமையில மிக முக்கியைநான 

அமைசசர்களில ஒருைரநாக இருப்்பைர் 

நிதின்கட்கரி. 

 சமீ்பத்தில ஒரு விழநாவில த்பசும் 

த்பநாது கநாங்கிரஸ் கட்சி ்பலைம் ச்பை 

தைண்டும் என்று ேநாம் விரும்புைேநாகக் 

கருத்துத் சேரிவித்து இருந்ேநார். 

அேற்கு அைர் சசநான்ன கநாரணம்ேநான், 

ஆடு ்மனகிைதே என்று ஓ்நாய் கேறி 

அழுே கமேயநாக இருந்ேது.

ஏசனனில கநாங்கிரஸ் ்பலைம் மிக்க 

எதிர்க்கட்சியநாக ைரவிலமலை எனில 

ைநாநிலைக்கட்சிகள் ்பலைம் ச்பற்று விடுைநாம்.  

அசசப்்படுகிைநார் அைர்.

 ைநாநிலைக்கட்சிகள் ்பலைைநாக இருக்கும் 

ைநாநிலைங்களில தேசியக்கட்சிகளின் 

ைைர்சசியும், ைலிமையும் குமைைநாகத்ேநான் இருக்கும். 

இேற்குப் ்பலதைறு்பட்்ட கநாரணங்கள் உண்டு.

 குறிப்்பநாக ைநாநிலை சுயநாட்சிமய ைலியுறுத்துகின்ை 

ேமிழ்நாட்டில திரநாவி்ட முன்தனற்ைக் கழகம் ைநாநிலைக் 

கட்சியநாக ைலிமை ச்பற்று இருப்்பது 

நிதின்கட்கரி த்பநான்ைைர்களுக்குப் ்பயத்மேயும்,  

கலைக்கத்மேயும் உருைநாக்கி இருக்கிைது.

 ்பலதைறு்பட்்ட இனம் ,சைநாழி, கலைநாசசநாரம் 

சகநாண்்ட ைக்கள் ைநாழும் இந்திய ஒன்றியத்தில 

இைர்கள் த்பசும் இந்தி (சைஸ்கிருேம்) ஒதர 

சைநாழி , ஒதர ்நாடு, ஒதர சட்்டம் என்ை 

ஆர்.எஸ்.எஸ் - இன் முகமூடி ்பநா.ஜ.கவின் 

சகநாள்மகயநாக முன்சனடுப்்பமே  

தி.மு.கழகம் கடுமையநாக எதிர்க்கிைது.

 ைநாநிலைக்கட்சிகள் ்பலைைநாக இருக்கும் 

ைநாநிலைங்களில இது த்பநான்ை நிமலை ஏற்்பட்டு 

வி்டக் கூ்டநாது என்்பேனநால ைநாநிலைக் 

கட்சிகள் ைலிமை ச்பற்று வி்டக் கூ்டநாது 

என்கிைநார் நிதின் கட்கரி.  இது அைரி்டம் 

இருக்கும் அசசத்மேக் கநாட்டுகிைது. 

இந்திய ஒன்றியத்தில கநாங்கிரஸ் கட்சி 

தேய்ந்து ைருகிைது என்்பது உண்மைேநான். 

சிற்பி செல்வராஜ்

ைநாநிலைங்களின் கட்சிகள் ்பலைம் ச்பற்று விட்்டநால ைநாநிலைத்தில 

சுயநாட்சி, ைத்தியில கூட்்டநாட்சி என்ை திமுகழகத்தின் 

சகநாள்மக முழக்கம் ்ம்டமுமையில உண்மையநாகிவிடும் 

என்ை கலைக்கம் நிதின் கட்கரியின் த்பசசில சேரிகிைது.

 அது ைட்டுைன்று, கூட்்டநாட்சி முமைக்கு எதிரநாக 

ைநாநிலைக் கட்சிகளின் மீேநான ்பநா.ஜ.கவின் 

ைன்ைத்மேக் சகநாட்டி இருக்கிைநார்  

நிதின்கட்கரி.

ஏதேநா கநாங்கிரஸ் கட்சியின் மீது அதிக 

அக்கமையுள்ைைர் த்பநாலை அைர் கநாட்டிக் 

சகநாள்ைது முேமலைக் கண்ணீரநாகத்  

சேரிகிைது.

 கநாங்கிரஸ் கட்சியின் எதிர்கநாலைம் எனக் 

கருேப்்படும் ரநாகுல கநாந்தி ைநாநிலைக் 

கட்சிகமைக் கூட்்டணிக்குள் இமணத்து 

கூட்்டநாட்சித் ேத்துைத்திற்கு ைலு தசர்த்து 

விடுைநாதரநா என்ை அசசமும் சேரிகிைது. 

ஏன் இந்ே அசசம் ?

கநாரணம் “திரநாவி்ட ைநா்டல - ஆட்சி’’,

 “திரநாவி்ட ைநா்டல -அரசியல” , 

“திரநாவி்ட ைநா்டல - மு.க.ஸ்்டநாலின்’’.

மாநிலக் கட்சிகள் பலம் பபறுவது  
திராவிட மாடலல!

மாநிலத்தில் சுயாட்சி, 
மத்தியில் கூட்்ாட்சி 
என்ற தி.மு.கழகத்தின 
ககாள்க முழககம் 
ந்்மு்்றயில் 

உண்மயாகிவிடும் 
என்ற கலககம் நிதின 
கட்கரியின பேச்சில் 

கெரிகி்றது


