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தலையங்கம்மா.சு. நேர்ாணல் சாரதாநதவி

வெற்றியைத் 
தீர்மானிக்கப் ப�மாகும் 

வ�ண்கள்!

-சுப. வீரபாண்டியன் 

பிற்ப�மாககுத்்தன்மான  
அதிமு்க ஆட்சி

நீதி
கியைககு்மா?

�ளிசவசெனப் புலப்�டும் 
�மாஜ்க அரசிைல்!      
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இன்னும் ஒரு மாதம் கூட ஆகவில்லை - சசிகலைா 
சி்ை விட்டு வெளிெந்து! அதற்குள் பாெம் அரசியல 
துைவி ஆகிவிட்டார் - இல்லை  - ஆககபபட்டுவிட்டார்! 
‘தீவிர அரசியலில இைங்குவென்' என்று வசன்ை ொரம் 
முழககமிட்டெர், இன்று அரசிய்லை விட்வட ஒதுங்குகிவைன் 
என்கிைார். அதிமுக வபாதுச் வசயலைாளர் என்று எழுதிக 
்கவயாபபமிட்டெர், இன்று வெற்றுததாளில வெறுமவே 
‘வி.வக. சசிகலைா' என்று மட்டுவம ஒடுங்கிப வபாகிைார். 

அெர் சி்ை விட்டு ெரும்வபாதுதான் எவெளவு 
ஆர்பபாட்டம்! ெருகின்ை ெழிவயலலைாம் ொககு ெங்கியின் 
ெலி்ம காட்டபபட்டது. வீட்டிற்கு ெந்தபிைகும், எதிர்பாராத 
விருந்திேர்கள் அெ்ர ெந்து சந்திததேர். இயககுேர் 
இமயவம வகாஞசம் குனிந்து ெந்து பார்ததுவிட்டுப 
வபாேது. மண்டியிடாத 
மாேததிற்குச் வசாந்தககாரர், 
அன்று ஒருநாள் மட்டும் 
மண்டியிடலைாம் என்று 
வபாதுககுழு்ெக கூட்டி 
முடிவெடுததார். நன்றி 
மைககாத ஒருெர் நான்கு 
ெருடங்களுககுப பிைகு 
நன்றியுணர்ச்சி சட்வடன்று  
வமலிட,  தன் ம்ேவிவயாடு 
ெந்து தியாகத த்லைவி்யச் 
சந்திததார். எலவலைா்ரயும் 
தூககி அடிபபது வபால, 
ஊழ்லை ஒழிபபதற்காகவெ 
அெதாரம் எடுததெர், 
‘ட்ராபிக' ்கவய சற்று  
வநரம் நிறுததிவிட்டு, 
சசிகலைா்ெ ெந்து பார்தது, 
அெர் எந்தக குற்ைமும் 
வசயயவில்லை என்று 
சான்றிதழ் ெழங்கிோர். இவெளவும் நடந்தவபாவதலலைாம் 
அ்மதியாக இருந்த சசிகலைா ஏன் திடீவரன்று இபபடி 
ஒரு முடிவெடுததார்? 

எந்த வபாதி மரததடியில ஞாேம் வபற்றுப புததராய 
மாறிோர் அெர்? திலலியில தயாரிககபபட்ட மரமாகததான் 
அது இருகக முடியும். வெறு எந்த மரததிற்கு அவெளவு 
ெலி்ம ெந்து வசரும்? 

இ்ெவயலலைாம் வெறும் யூகங்கள் இல்லை. அரசிய்லை 
விட்டு ஒதுங்குெதாயச் வசாலலும் அந்த அறிக்க,‘திமுக ் ெ 
ஆட்சியில அமர்ததி விடககூடாது' என்னும் வெண்டுவகாளுடன் 
வசர்ந்வத ெருகிைது என்ைால, இது அரசியல இலலைாமல 
வெறு என்ே?

சரி, அரசிய்லை விட்டு ஒதுங்குெதற்கும், திமுக எதிர்நி்லைககும் 
என்ே வதாடர்பு?  சசிகலைா கட்சி  தனிததுப  வபாட்டியிட்டால, 
திமுக எதிர்பபு ொககுகள் பிரியும்.  அபபடியாோல, சசிகலைா்ெயும், 
எடபபாடி்யயும் வசர்தது ்ெதது விடலைாவம? திலலியின் 
மிரட்டலுககு இங்குள்ள இரட்்டயர்கள் பணியாமலைா  
இருபபார்கள்? இெர்கள்தான், அமித்ா அங்கு ெரும்வபாவத, 
இங்கு குனிய ஆரம்பிதது விடுகின்ைேவர! பிைவகன்ே, இருெ்ரயும் 
அலலைது இரண்டு கட்சிக்ளயும் வசர்தது விட்டால, ொககுகள் 

பிரியாவத என்றுதான் நாம் 
நி்ேபவபாம். ஆோல 
அதற்குள் இன்வோரு 
கணககு இருககிைது. 
ஊழ்லையும், ஊழ்லையும் 
ஒன்று வசர்ததால அது மகா 
ஊழல கூட்டணி என்று 
ஆகிவிடாதா? அதிமுக வின் 
ஊழலைாெது இன்றுெ்ரயில 
விசாரிககபபடாத ஊழல. 
சசிகலைாவின் ஊழவலைா, 
தண்டிககபபட்ட ஊழல. 
எேவெ வசர்ததாலும் சிககல, 
பிரிததாலும் சிககல. 

ஆகவெதான் புதுெழி 
ஒன்்ைக கண்டுபிடிததது 
பாஜக.  அரசிய்லை விட்டு 
விலைகிகவகாண்டால ,  
வசாததுக்ளக காபபாற்றிக 

வகாண்டு, அ்மதியாகொெது ொழலைாம். இல்லைவயன்ைால 
எலலைாச் வசாததும் பறிவபாயவிடும் என்னும் ஒவர ஒரு 
மிரட்டல வபாதாதா? 

பளிச்வசன்ப புலைபபடும் இந்தப பாஜக வின் அரசியலதான், 
சசிகலைாவின் திடீர்க கடிதம். பாஜக வின் தந்திரம் பலிததுவிட்டது. 

அரசியலில தந்திரங்கள் ் கதட்டும். ஆோலும், உண்்மதான் 
இறுதியில முரசு வகாட்டும்! .

-சுப. வீரபாண்டியன் 

பளிச்செனப் புலப்படும் 
பாஜக அரசியல்!       
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பளிச்செனப் புலப்படும் 
பாஜக அரசியல்!       
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பிற்போக்குத்தனமோன  
அதிமுக ஆட்சி

உதயகுமார: 2016 முதல் 2021 வரர 5 
ஆண்டு்ள் சட்டமன்்ற உறுப்பினரா் தாங்ள் 
ஆற்றிய பணியில் குறிப்பி்டததக்னவா்க 
்ருதுபரவ.

மா.சுப்ரமணியன்: 2017 ஜூலை 1ஆம் 
தேதி பசுலை லைலேத் திட்டம் என்கிற 
திட்டத்லே ேலைவர் ேளபதி ஸ்டடாலின் 
அவர்்கள் தேடா்டங்கி லவத்ேடார்்கள். 
தேடாகுதியில் உள்ளவர்்களின் பிறநேநடாளன்று 
அவர்்கள் வீடடு வடாைலில் ைரக்கன்று 
நடும் திட்டம். அது தவற்றி்கரைடா்கச் 
தையல்படுத்ேபபடடு இதுவலர லைலேப 
பகுதியில் ைடடும் 40,000 ைரக்கன்று்கள் 
ந்டபபடடிருககின்றன. பிரபை திலரபப்ட 
நடி்கர்்கள், இயககுனர்்கள் ்கைநதுத்கடாண்டு 
ைரக்கன்று்கலள நடடிருககிறடார்்கள். 
அதேதபடால் ்கஜடா புயைடால் படாதிக்கபபட்ட 
த்டல்்டடா ைடாவட்டங்்களில் 50 ஆயிரம் 
தேன்லன ைற்றும் ைடாைரங்்கள் 
ந்டபபடடிருககின்றன. இதுவலர 
தைடாத்ேம் 90 ஆயிரம் ைரக்கன்று்கள் 
ந்டபபடடிருககின்றன.  இேலனத் 
தேடா்டர்நது தைய்து வருகிதறடாம். இது 
ஒரு மி்க முககியைடான ைகிழ்ச்சியடான 
தையல்படா்டடா்க இருககிறது. 

"்கலைஞர் ்கணினி ்கல்வி லையம்" 
தேடா்டங்்கபபடடு லைலேத் தேடாகுதியில் 
இருககும் ஏலை ைடாணவர்்களுககுக 
்கணினிக ்கல்வி, Tally தபடான்றலவ ்கற்றுக 
த்கடாடுக்கபபடடு, பயிற்சி முடிநேதும் 
தவலைவடாய்பபும் த்கடாடுக்கபபட்டது. 
இதுவலர 253 ைடாணவர்்கள் பயன் 
தபற்றிருககிறடார்்கள். இநது என்.ரடாம் 
அவர்்கலளக த்கடாண்டு அநே 253 
ைடாணவர்்களுககும் பணி அளிபபும் 
பட்டைளிபபும் ்க்டநே வடாரம் விைடாவடா்க 
ந்டத்ேபபட்டது. ஏலை ைடாணவர்்களுககுக 
்கணினிப பயிற்சியின் மூைம் தபரிய 
நிறுவனங்்களில் பணி கில்டத்ேது தபரிய 
ைகிழ்ச்சிலயத் ேருகிறது.

 அதேதபடால் மூன்று தபரிய ைருத்துவ 
தவலைவடாய்பபு மு்கடாம்்கள் ந்டத்திப 
பைருககும் தவலை வடாய்பபு்கள் தபற்றுக 
த்கடாடுத்திருககிதறடாம். ைடாந்கரடாடசி 
தைய்யத் ேவறிய, ைலைக்கடாைத்தின் 
தபடாது சிறபபு ைருத்துவ மு்கடாம்்கள் 
ஒவதவடாரு ஆண்டும் ந்டத்ேபபடடு 
வருகின்றன. இநே ஐநது ஆண்டு்களில் 
150 சிறபபு மு்கடாம்்கள் ந்டத்ேபபடடு 
இருககின்றன.

 ஒரு நூற்றடாண்டுக ்கடாைப பலைலைவடாய்நே 
லைேடாபதபடல்ட அரசு தபடாது 

ைருத்துவைலனககு எகஸதர உள்ளிட்ட 
உப்கரணங்்கள், தஜனதரட்டர் வைதி்கள் 
தபடான்றலவ 75 ைடைம் ரூபடாய் தைைவில் 
தைய்து ேரபபடடிருககின்றன. லைலே 
தேடாகுதியில் ைடடும் 148 ைலைநீர் 
தை்கரிபபு லையங்்கலள நடாங்்கள் 
தேடா்டங்கிதனடாம். அேன்பிறகுேடான் 
ைடாந்கரடாடசி தேடா்டங்குவேடா்க அறிவித்ேது. 
அறிவித்ேது அறிவித்ேபடி இருககிறது.

 2016ஆம் ஆண்டு ைட்டைன்ற தேர்ேலின்  
தபடாது தேடாகுதி முழுவதும் ந்டநதே 
தைன்று ைக்களி்டம் வடாககு்கள் த்கடத்டன்.  
அதேதபடாை இரண்டு ஆண்டு்களுககு முன் 
ந்டநதே தைன்று ைக்களி்டம் குலற்கலளக 
த்கடத்டன். ஒரு நடாலளககு 5 ைணி தநரம் 
என தேடா்டர்நது 14 நடாள்்கள், 70 ைணி 
தநரம் ந்டநது தைன்று ைக்கள் குலற்கலளக 
த்கடடு அவர்்களி்டம் ைனுக்கலளப 
தபற்தறன். தபறபபட்ட ைனுக்கலள 
துலற வடாரியடா்கப பிரித்து துலற ைடார்நே 
உயர் அலுவைர்்கள், தையைடாளர்்களி்டம் 
த்கடாடுத்து அேன் மீேடான ந்டவடிகல்க 
எடுக்க வற்புறுத்திதனன். யடார் எபதபடாது 
தேடாலைதபசி, இநே இ்டத்தில் இநேப 
பிரச்ைலன என்று தைடான்னடாலும், 
உ்டனடியடா்க அவவி்டத்திற்குச் தைன்று 
்கள ஆய்வு தைற்த்கடாண்டு ைம்பநேபபட்ட 
பிரச்சிலனலயத் தீர்க்க ந்டவடிகல்க 
எடுககிதறன்.

உதயகுமார: அதிமு்வின் ஆடசி அதிலும் 
குறிப்பா் ஜெயலலிதாவின் ஆடசி ஜபாற்்ால 
ஆடசி என்று ஜசால்லப்படுவது பற்றி 
உங்ளுர்டய ்ருதது: 

மா.சுப்ரமணியன்: தஜயைலிேடா ஆடசி 
எ்டபபடாடியுல்டய ஆடசி எல்ைடாம் 
ஒன்றுேடான். இநே இரண்டு ஆடசி்களும்  
இருபபதிதைதய மி்க தைடாைைடான 

பிற்தபடாககுத்ேனைடானப தபடாகல்க உல்டய 
ஆடசி்கள்ேடான். அது ைடடுைல்ை எநே 
விேைடான சீரிய திட்டங்்களும் சிறபபுத் 
திட்டங்்களும் தையல்படுத்ேபப்டவில்லை. 
அரசு அதி்கடாரி்கள் எழுதிகத்கடாடுத்துப 
படிபபது ைடடுதை நிதிநிலை அறிகல்க 
ஆகும். 

அல்டயடாறு ஆற்லற அ்கைபபடுத்தி 
தவள்ளத்ேடுபபுச் சுவர் ்கட்டக த்கடாரிப 
தபடாரடாட்டம் ந்டத்தி பை முயற்சி்களுககுப 
பின்னர் ்கட்டத் தேடா்டங்கினடார்்கள் 
அல்டயடாறு ஆற்றில் ்கழிவு ்கைநே ைண்லணக 
த்கடாண்த்ட ்கட்டத் தேடா்டங்கினடார்்கள். 
இரைடாயனம் ்கைநே ேண்ணீர் எடுத்து 
்கட்டத் துவங்கினடார்்கள். இநே ைணைடாலும் 
ேண்ணீரடாலும் ்கட்டத் தேடா்டங்கிய 
ேடுபபுச்சுவர் தேடாட்டஉ்டதனதய 
அரித்துக த்கடாண்டு வநதுவிடுகிறது. இலே 
தநரடியடா்க ஆய்வு தைய்து நல்டதபற்று 
வரும் முலறத்கடு்கலளப பற்றியும் 
ஊைலைப பற்றியும், ைம்பநேபபட்ட 
தபடாதுபபணித்துலறச் தையைடாளரி்டம் 
ைனுகத்கடாடுத்திருககிதறடாம்.

உதயகுமார: திமு்வின் ஜதாண்்டரா் 
சட்டமன்்ற உறுப்பினரா் நமயரா் 
ஜேடிய அனுபவம் ஜபற்றிருககிறீர்ள்.  
திமு் அதிமு் இரண்டு ்டசி்ளின் 
தரலரமயும், அதன் ஜதாண்்டர்ரை 
ே்டததுவதில் என்ன நவறுபாடு இருப்பதா் 
உணருகிறீர்ள்?

மா.சுப்ரமணியன்: திமு்கவில் 
உலைபபவர்்களுககு ைரியடாலே. அேற்கு 
நடாதன உேடாரணம். எநேவிேைடான குடும்பப  
பின்னணியும் இல்லை, ஜடாதிப பின்னணியும்  
இல்லை, தபடாருளடாேடார வைதியும் இல்லை. 
அபபடியிருநே நடாதன ைட்டைன்ற 
உறுபபினரடா்கவும் தையரடா்கவும் இருநேேற்குக  
்கடாரணம் உலைபபுககு உரிய அங்கீ்கடாரம் 
த்கடாடுக்கபபட்டதுேடான். 

தேடாண்்டர்்கள் ைைைடா்க ந்டத்ேபபடுகிறடார்்கள். 
சுயைரியடாலே உணர்தவடாடு எல்தைடாருதை 
அணு்கபபடுகிறடார்்கள்.  ஆனடால் அதிமு்கவில் 
எதுவும் இருக்கடாது. முேைலைச்ைரடா்க 
அறிவிக்கபபட்டவு்டன் எ்டபபடாடி 
எபபடி விழுநது கும்பிட்டடார் என்பது 
எல்தைடாருககும் தேரியும். ஆனடால் அேற்குப 
பிறகு ேன்லன யடாரும் தேர்நதேடுக்கவில்லை 
என்றும், ேடானடா்கதவ வநதேன் என்றும் 
தைடால்லிக த்கடாண்டிருககிறடார். எ்டபபடாடி 
ைடடுைல்ை எல்ைடா அதிமு்கவினரும் 
அபபடிதயேடான் இருபபடார்்கள்.

ரசரத சட்டமன்்ற உறுப்பினர  மா.சுப்ரமணியன், நேர்ாணல்

வாக்களிப்பாம் உதயசூரியன்
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1-3-2021 அன்று திராவிட முன்்னேற்றக் ்கழ்கத் தலைவர், தளபதி  
அவர்்களின் பி்றநதநாலளயயாட்டி யென்லனே, அண்ா அறிவாையத்தில்  
திராவிட இயக்்கத் தமிழர் ் பரலவயின் யபாதுச்யெயைாளர் ் பராசிரியர் 
சுப.வீரபாணடியன் அவர்்கள் ் நரில் வாழ்த்துச் யொல்லி மகிழ்நத ் நரம். 

திராவிட முன்்னேற்றக் ்கழ்க ம்களிர் அணி, ம்களிர் யதாணடர் அணி,  
பிரச்ொரக் குழு ொர்பா்க 2-3-2021 யெவவாய்க்கிழலம அன்று யென்லனே, 
அண்ா அறிவாையம், ்கலைஞர் அரஙகில் நலடயபற்ற தளபதி அவர்்களின் 
பி்றநதாநாள் விழா ் மலடயில் தி.மு.்க.  மாநிை ம்களிர் அணிச்யெயைாளர் 
்கனியமாழி, தி.மு.்க. உயர்நிலை யெயல்திட்டக் குழு உறுப்பினேர் எஸ்.
யெ்கத்ரட்ெ்கன்,  திராவிட இயக்்கத் தமிழர் ் பரலவ யபாதுச்யெயைாளர்  
சுப.வீரபாணடியன், யெைன் ்டவிட்ென், ்கவிஞர் ெல்மா, விெயா 
தாயன்பன் உள்ளிட்்டார்

தைபதி பி்றநத ோள்
îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK!

வதாடர் பாலியல ென்வகாடு்மகள் ந்டவபறும் 
மாநிலைம் உததரபபிரவதசம் என்ப்த சமூக ஊடகங்கள் 
வெளிச்சததுககுக வகாண்டுெந்து வகாண்டிருககின்ைே.

அந்த ெரி்சயில தமிழ்நாடும் ெந்துவிடுவமா என்ை 
அச்சம் மககளுககு ஏற்படுகிைது. அதற்கு வபாள்ளாச்சி 
பாலியல ென்வகாடு்ம நிகழ்வெ ஒரு சான்று. 

வபாள்ளாச்சியில நடந்த அந்த பாலியல ென்வகாடு்மயால    
பாதிககபபட்ட வபண்களுககு இன்ேமும் நீதி 
கி்டககவில்லை. முககியக குற்ைொளிகள் இன்ேமும் 
வெளிவய நடமாடிகவகாண்டுதான் இருககிைார்கள். 
இதில ஆளும் தரபபுககும் வதாடர்பு இருபபதாகக 
கூைபபடுெதால, முதலெர் எடபபாடி பழனிச்சாமி 
இதில அகக்ை எடுககவில்லை வபாலைதவதரிகிைது.

இபவபாழுது காெலது்ையின் சிைபபு டி.ஜி.பி. ராவஜஷ் 
மீது அவத து்ை்யச் வசர்ந்த வபண் கண்காணிபபாளர் 
ஒருெர் தன்்ேப பாலியல வதால்லைககு ஆளாககியதாகப  
புகார் அளிததுள்ளார்.

இ்தயடுததுச் வசங்கலபட்டு மாெட்ட காெல து்ைக 
கண்காணிபபாளர் கண்ணன் பாதிககபபட்ட வபண் 
கண்காணிபபாளரிடம் வகாடுதத புகா்ரத திரும்பப 
வபைச்வசாலலி ெற்புறுததியிருககிைார். 

இன்று கி்டததுள்ள வசயதியின்படி அெருககு 
வகா்லை மிரட்டலும் ெந்துள்ளது. 

காெலது்ையின் சிைபபு டி.ஜி.பி. ராவஜஷ் மீது 
பாலியல குற்ைச்சாட்டுக வகாடுககபபட்டவுடன் 
அெ்ரப பதவி இ்டநீககம் வசயது ெழககுப பதிவு 
வசயதிருகக வெண்டும்,

மாைாக அெ்ரக காததிருபவபார் பட்டியலில 
்ெததிருபபது என்பது ஏைததாழ அெர் பதவியில 
இருபபதற்குச் சமமாகும். இந்தக கண்து்டபபு நாடகததால 
நீதி கி்டககுமா என்ை வகள்வி எழுகிைது.

திமுக த்லைெர் ஸடாலின் வசாலெ்தப வபாலை சிைபபு 
டி.ஜி.பி. ராவஜ்சயும், வசங்கலபட்டு கண்காணிபபாள்ரயும் 
்கது வசயது ெழக்க வநர்்மயாக நடதத வெண்டும்.

இபவபாழுது வதர்தல நடத்த விதி இருபபதோல 
உள்து்ைச் வசயலைாளர், த்லை்மச் வசயலைாளர் இதற்காே 
நடெடிக்க்ய எடுகக வெண்டும் என்பவத மககள் 
எதிர்பார்பபு.

நீதி கிர்டககுமா?

தைபதி பி்றநத ோள் விழா

அண்ணா, ்ரலஞர நிரனவி்டம்

22-2-2021 ஆம் நாள் யென்லனே ்கடற்கலர அறிஞர் அண்ா, 
தலைவர் ்கலைஞர் நிலனேவிடத்தில் ்பராசிரியர் சுபவீ அவர்்களுடன் 
திராவிட இயக்்கத் தமிழர் ்பரலவத் ்தாழர்்கள்.
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வெற்றியைத் தீர்மானிக்கப் ப�மாகும் வ�ண்கள்!
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• அண்ணடா பல்்கலையில் ந்டககும் நடா்ட்கங்்கள், நம் 
ைடாணவர்்களின் தபடாறியடாளர் ்கனவு்கலளயும் சிேறடிபபலேப 
தபண்்கள் ்கவனித்துக த்கடாண்டுேடான் இருககிறடார்்கள்.

• ்க்டன் வடாங்கி ்க்டன் வடாங்கி அரசுக ்கருவூைத்துககு 
அனுபபடாைல் ேங்்கள் தைடாநேக ்கருவூைங்்கலள நிரபபுவலேப 
தபண்்கள் உணரத் தேடா்டங்கிவிட்டடார்்கள். 

• பிறககும் ஒவதவடாரு குைநலேயின் ேலையிலும் ரூ.60,000/- 
்க்டன் இருககிறது என்று தி.மு.்க ேலைவர் ஸ்டடாலின் 
தைடால்லும்தபடாது தபண்்கள் சுயபச்ைடாேடாபம் த்கடாள்ளவில்லை. 
ைடாறடா்க ைடாற்றத்லே விலேக்கத் ேயடாரடாகி விட்டடார்்கள்.

• நிதி ஒதுக்கடாைல் விதி 110ன் கீழ் தைய்யும் அறிவிபபு்கலள 
இனியும் அவர்்கள் நம்பத் ேயடாரடா்க இல்லை.

• த்கடாதரடானடா தபருநதேடாற்றடால் வடாழ்வடாேடாரங்்கலள 
இைநதும், வருைடானம் குன்றியும் தபடான சூைல் ஒருபுறம்! 

• தபடதரடால், டீைல், விலை உயர்வு, ைலையல் எரிவடாயு 
விலை உயர்வு, அத்தியடாவசியப தபடாருள்்கள் விலை 
உயர்வடால் கூடிய குடும்பச் தைைவு்கள் ைறுபுறம்!

• இநேப படாதிபபு்களின் தநரடித் ேடாக்கத்லேப தபண்்கதள 
அதி்கம் உணருகிறடார்்கள். வயிற்றுககுச் தைடாறிடும் தபடாறுபபு 
பை தபண்்களி்டம் ேடாதன இன்னமும் உள்ளது!

கூட்டம் கூட்டமாகப் பெணகள்

திரு.ஸ்டடாலின் அவர்்கலளப தபண்்கள் மி்கவும் தநசித்தே 
வநதிருககிறடார்்கள். அவர் தைன்லன தையரடா்க இருநேதபடாது 
த்கடாண்டுவநே திட்டங்்களடால் இன்று இைகுவடான வடாழ்கல்க 
வடாழும் தைன்லனவடாசி்கள், அவர் உள்ளடாடசி ைற்றும் ஊர்க 
வளர்ச்சித் துலற அலைச்ைரடா்கவும், துலண முேல்வரடா்கவும் 
இருநே தபடாது பு்கடார்்களுககு இ்டமின்றி நிலறதவற்றிய 
திட்டங்்கள் – ஆகியவற்லற நன்கு அறிநேவர்்கள் ஆவர்.

இன்லறய கிரடாை ைலபக கூட்டங்்களில் கூடும் தபண்்கள் 
திரு.ஸ்டடாலின் அவர்்கலள ஆரத்தி எடுத்து தவற்றித் திை்கமி்டக 
கூடும் தபண்்கள்!

ஸ்டடாலின் ைடடுைல்ை! திரு. ்கனிதைடாழி அவர்்கள் தைற்த்கடாள்ளும் 
சூறடாவளிப பயணங்்கள், ஆணவக த்கடாலை்களடாலும், ைடாதீய 
வன்த்கடாடுலை்களடாலும், படாகுபடாடு்களடாலும் அல்ைலுறும் ைக்கள் 
மீதும் ஆணடாதிக்கச் ைமூ்கத்ேடால் படாதிக்கபபடும் தபண்்கள் 
மீதும் அவர் ்கடாடடும் பரிவும், அவர் த்கடாடுககும் நம்பிகல்கயும் 
எல்ைடாத் ேரபபினலரயும், குறிபபடா்க நடுநிலையடாளர்்கலளயும், 
தபண்்கலளயும் ்கவர்நது வருகின்றன. 

தி.மு.்கவின் அறிவு மு்கம், அைத்ேல் மு்கம் திரு.திருச்சி 
சிவடா, திரு.ஆ.ரடாைடா - அவர்்கள் ஆடும் அடித்ேடாட்டம் 
தபண்்கலளக ்கவனிக்க லவககிறது. திரு.உேயநிதி திரடடும் 
இலளஞர் பட்டடாளமும் தபண்்கள் தபருநதிரளும், அவருல்டய 
ஆ்டம்பரைற்ற எளிய தபச்சு்களும் ்கவரடாே தபண்்கதள 
இல்லை எனைடாம். நம்ை வீடடுப பிள்லளயடா்க, வளரும் 
்கன்றடா்க அவலரக ்கவனிக்கத் தேடா்டங்கி உள்ளனர் தபண்்கள்!

்கருலணயும், அன்பும், உண்லையும், ைைத்துவமும் விரும்பும் 
அறம் ைடார்நே எம் தபண்்கள் வரும் தேர்ேலில் தபண்்களின் 
வலிலைலய, அறத்தின் வழியில் நின்று நிரூபிபபடார்்கள்! 
்கலைஞரின் ஆடசிலயக த்கடாண்டுவருவடார்்கள்!

Published By Dravida Iyyakka Tamilar Peravai. . Editor Suba. Veerapandian, 

2021 தேர்ேல் நடாள் அறிவிக்கபபடடுவிட்டது. ை்களிர் நடாளும் 
தநருங்கிவிட்டது. ை்களிர் இநேத் தேர்ேலில் ஆற்றபதபடாகும் 
அறம் ைடார்நே பங்ல்க சிறிது அைசுதவடாம். 

இநேத் தேர்ேல் ை்களிருககு எவவளவு முககியைடானது, 
அலே எவவடாறு அவர்்கள் அணு்கப தபடாகிறடார்்கள் என்பதும் 
தேர்ேலின் முககியத்துவத்லே ைடடுைல்ை ைனநடாய்கத்தின் 
முககியத்துவத்லேயும் உணர்த்ேப தபடாகிறது.

என்றுதை தபண்்கள் ்கருலணயடானவர்்கள் ைடடுைல்ை, உண்லை 
விரும்பி்களும், துணிவு விரும்பி்களும், ைைத்துவத்துக்கடான 
ைடாற்றத்லே உ்டனடியடா்க உள்வடாங்கிகத்கடாள்பவர்்களும் 
ஆவர். தைடாத்ேத்தில் அவர்்கள் அறம் ைடார்நேவர்்கள்.

பெண எனெதால் பெயாவின மீது பெணகள் காடடிய 
கருணை

எம்.ஜி.ஆரின் இறபபில் ேனித்து வி்டபபட்ட தஜயைலிேடாலவ, 
என்றுதை ேனி ைரைடா்க நின்றுவிட்ட தஜயைலிேடாலவ, வடாரிைற்ற 
தஜயைலிேடாலவ இறபபு வலர த்கடாண்்டடாடியவர்்கள் தபண்்கள். 
ஆம்! அபபடித்ேடான் ைலறநே முேல்வர் தஜயைலிேடாவின் 
மீது அவர்்கள் ்கருலண த்கடாண்்டடார்்கள். தைடாடியடா 
தைடியடா? நடான் இருககும்தபடாது உள்தள நுலைவியடா என்ற 
தநர்லைலய, துணிலவ அவர்்கள் த்கடாண்்டடாடினடார்்கள். ஆம்! 
ஏலை்களுக்கடா்க ்கலைஞர் த்கடாண்டுவரும் திட்டங்்கலள, 
தபயர் ைடாற்றினடாலும், கூடுேல் தேடால்கயு்டன் தைய்வடார். 
தபண்்கள் இலேதயல்ைடாம் அறம் ைடார்நதே ஆேரித்ேனர்.

அவர்்களுககுத் தேலவயடானது ந்டககும் வலர, அவர்்கள் 
தஜயைலிேடாவின் திருடல்டக கூ்ட ேண்டித்தும் ைன்னித்தும் 
்க்டநேனர்.

இனணறைய அடிணம அரசு

ஆனடால், இன்தறடா நிலைலை தவறு! 2015 தைன்லன 
தவள்ளத்தின் தபடாதே முடியடாைல் இருநேவர், 2016ல் 
தைடாத்துக குவிபபு வைககிலிருநது ேபபதவ மீண்டும் 
ஆடசிககு வரலவக்கபபட்டடார். ்க்டநே 4 ஆண்டு்களில் 
ேமிை்க ைக்கள் ைநதிககும் அவைம் தைடால்லி ைடாளடாேது!

• தபண்்களுககு இருைக்கர வண்டி என்றடார்்கள். வநே 
படாடில்லை! 

• தவலைவடாய்பபு ைடைக்கணக்கடான இலளஞர்்கள் 
ஆண்டுதேடாறும் பதியும் நிலையில் சிை ஆயிரங்்களில் 
கில்டககிறது! 

• நீட தேர்வுககு அனுைதி அளித்ேேனடால் அனிேடா 
முேல் ஆதித்யடா வலர  15ககு தைற்பட்ட அறிவடார்நே 
பிள்லள்கலள இைநதிருககிதறடாம்.

• நீட த்கடாச்சிங் என்ற தபயரடால் ைடாேடாரண நடுத்ேர 
வர்க்க ைக்களும் சிை ைடைங்்கலள தைைவு தைய்ய 
தவண்டிய  நிர்பநேத்தில் இருககிறடார்்கள்.

சாரதாநதவி

வாக்களிப்பாம் 
உதயசூரியன்


