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     நாடா�மன்ற ேதரதத-----2019    

               

                  பாமா 

தற்பாாதத மக்காைதய� எம.பய.க்க 521 ்ப�ல 83% ்பர ்்ா�ஸைவர்க, 

33%  ்பர ்ி�மினல ைழக்்ாக எதிர்்ாாணககனர எ�் த�னாரை 

அாமப் ஒ�்ி� ஆயையல ்த�தைந்கக். 

்டநத 2014-ல மக்காைக்் ்தர் ்சயதபப்ட 543 உ்பபயனர்ககல 521 

்ப�� பயவமாண ப்திவர்ாக ஜனநாத் சீரதிி்தர்ஙக்ான சர்ம (ஏ�ஆர) 

எ�் த�னார் அாமப் ஆய் ்சய் இநத அ்ிகா்ாத  ்ைககதய்ணகக .் 

சாமானகத மக்க ்தரதல்ககல ்பா்�தயட ��தையலாை  எ�பாத்த இ் 

்ா்ண்ி்்.  

இப்பாாதத மக்காை் ்தரதல, ஜனநாத்்ாத நம்்ைார்ஙக் 

மி்ப்ப�த ்ைக்்ாத ஏறபண்திதகக .் மதசசாரபற  ்நாண எ�் 

்பதவகையல ்சாலைிக்்ாாடா்ம  சம�ப ்ாைர்ககல மத்தி� ்பதவால 

ையககம் நிாை , சி்பா�ாம மக்க ப�பா்்ாப் எ�் ்பாராைதயல அ�்்க 

்்ாலைபபணை் சரைசாதாவணமா  ்நாட்ப்்ி் .் பைைா்பப்ட 

பாபா்ணக �்்ாகக ்்ாாட நம் நா்�ல , ‘்ைற்ாமதயல ஒற்ாம’ 

எ�் �ழர்ிக ்்ாா்ட இநநா்�� ்�ம்க\்�ம்� எநத உண் உாண 

்ைாணம , எநத ்மாழி ்பச ்ைாணம , எநத ஆாட உண்த ்ைாணம எநதக 

்ட்ாகக ்மபயட ்ைாணம  எ�் ஒறா் அாடதாக்ாத ை��ா்தா்  ்

திணயக்ம  இநத ஆ்சிதயல ஜனநாத்ம சிாதக்பபணைாதக ்ாண 

்ைக்மா்்தா� இிக்ி்். இநத ஜனநாத்ப பண்்ாாைக் எதிவா்க  ்வல 

்்ாணபபைர்க, எ�்பைர்க ்்ாாை ்சயதபபண்ி்ார்க. 

மிவ்டபபண்ி்ார்க. ஓவர்்டபபண்ி்ார்க.  

உண் உறப்தி ்சயதம ையைசாதய்க  ையைசாத்தில ஏறப்ட 

இழப்்ககனா்ம  ்ட� �ாம்கா்ம  ்்ா்்க ்்ா்தாய ்ச்்க 
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்்ாா�ிக்ி்ார்க. நா்�� ைகரசசி எ�் ்பதய�ல இதறா் ைகர்ாக 

்ா்�்தனமா் அழி்்க ்்ாா�ிக்ி்ார்க. 

  பைையத் தாட்ஙக்ிாட்த ப�்்ைிம இாகஞர்ஙக  ்்ைாை ைாயப் 

இலாை. தர்க் ்ன்்க ்ி்ிப ்பான நிாைதயல ையவகதிதய� ையககம்க் 

ையவ்டபப்ட அைர்க   நிாை்ாைந  ்நிற்ி்ார்க. தற்்ாாைக்  ்

தககபபண்ி்ார்க.  இ்தா்த அைைர்ாக  அந�தி்ாகப பற்ி எ�தினா்ைா 

இைற்ிற் எதிவா்க ்வல ்்ாண்தா்ைா ்பாவா�னா்ைா ்தச் ்்வா்ி்க 

என �்திாவதய்ண  அைர்ாக ஒணக்ிையண்ி்் இநத அவ� . 

்பா்ஙக் சி்மி்ஙக்ப பா்்ாப் இலாை. ��்னப்பா்மிலைாதப� 

இப்பா் ்பா்க, ்்ிபபா் சி்மி்க பாைிதல ை�்ணர்்ஙக் 

ஆகாக்பப்ண ைாதபப்ண ்்ாலைபபணை் ்தாடரந் நாட்பற்க 

்்ாாண இிக்ி்். ்நஞசம பாதபாதக் பா்்ாபபற் நிாைதயல 

ையககம்நிாை மக்ஙம ்பா்ஙம சி்மி்ஙம அசச்தில தினம ்ச்்க 

்்ாா�ிக்ி்ார்க. இநநா்�ல ஒி ப�ையற்க ்ிாடக்ம பா்்ாப்  ஒி 

மனகத�க்க ்ிாடபபதிலாை. 

ையணதாைபபண்த ்ைா�த ்லைய இ�் ையதாபாவமாக்பப்ண பணம 

சமபாதிக்ம இதநதிவர்ாக உறப்தி ்சயதம இடர்கா் ்லைய 

நி்ைனர்க ்சதலப்ணக ்்ாா�ிக்ி�்ன. ச்் ந�திக்ா் ்வல எ�ப்ம 

மாணாக்ர்க மத்தி� ்பதவால சாதிதய� ்பதவால ்மாழிதய� ்பதவால 

நி்்தி� ்பதவால அழிக்பபண்ி�்னர. அைர்க் ைாழகா் 

சி�னாபய�னமாக்ப பண்ி்். ்பாிகாதாவ பைமி�்ி த்ண்தணமா்ி 

உதர்லையதயல ்ா்ைண்் ாைக்ம  தைி்்்ாக மன�திதா்் ்�்்்தி  

தி்டமி்்ட அைர்க் உணர்்ாகக ்்ா�் அைர்ாக ஒ�்மிலைாமல 

ஆக்ம பைசகதி்க ்சதலப்ணக ்்ாா�ிக்ி�்ன.  

சாதி�திதான ்்சி்க , சாதி�திதான தாைைர்க, சாதி�திதான சர்ர்க, 

மக்ககாட்த சாதி உணராை் �ா�ைய்ண ைாக்்ாகக ா்பபற் 

�ானபபா்ச ்சதலபணைாதக ்ாண��்ி்். இநதிதா ��ை்ம ்தரதல 

ஆாணத்தால ப்ி�தல ்சயதபப்ண ைிம ்்ா�க்ணக்ான பணம, 

நா்்க, ம்ைா்்க, இைைசப ப��ப ்பாி்்க ்சால்ை் எ�ன? எநத 
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எலாைக்ம ்ச�் ைாக்்ாகக ா்பபற்ி ்ைற்ி ்பற்ையட ்ைாணம 

எ�் ்ை்ி்தன்தி� உசச்்ட்ாத உணர்்்ி்். ஊட்ர்ககல 

உாவக்பபணம ்பாய்ஙம பய்தைா்டர்ஙம மக்ாக மதக்ி அைர்ாகச 

சிநதிக்ையடாமல ம�ர்�பப்ம ்ைர்�பப்ம இாடையடாமல நாட்பற்க 

்்ாா�ிக்ி்். ைிமானை�்்ா  ், சி.பய.ஐ ்பா�் ்பா்்்ா்்ாக 

தர்க் அவசிதல அதி்ாவ்தால ைாக்் அைறா் நிதாதமா்ச ்சதலபட 

�்ணக்ாட ்பாண்ி்ார்க. 

்தரதாை ஜனநாத்் திிையழா எ�் ்சாலைிக ்்ாாடா்ம மக்க இதான 

ையழாைா்க ்ாண��தையலாை. எல்ைாிக்கஙம ஒிையதப பதற்்ம 

நிை்்ி்். இநத நாண எ�னா்்மா ஏதா்்மா எ�் ்ிைி ்பிமபா�ாம  

மக்ககடம ்ாணபபண்ி்்.  ஆ்சிதயல அமரந் ்்ாாண தின்மாி 

தி்ட்ாதப பற்ி ையகமபவபபண்திக ்்ாா�ிபபைர்க ்்ாமாகக்கா….. 

நாம ஏமாகக்கா….. இலாை நமாம ்்ாமாகக்காக்ி அைர்க ்்ாக்�்்க 

்்ாா�ிக்ி்ார்கா ….. சிநதி்் ்சதைாற் ்ைா�த  ்நவம இ். 

இபப�பப்ட நிாைதயல மக்க நிான்தால நலை்தாி மாற்்ாதக 

்்ாாணைவ��தம. இநத அசச�ம பதற்�ம ந�ர்ிட, ்ைக்�ம மதக்�ம 

அ்�்ிட நம ா்தய்கக நலை்தாி ஆததம நம் ைாக்�ாம. நடந் 

்்ாா�ிக்ம ஜனநாத்ப பண்்ாாைக் ஒி �ற்ப்ககக ாை்திட நம் 

ைாக்ிானச ச�தான நபர்ஙக் அகக்் ச�தான நபர்ாக் 

்தரந்தண்தால இநநா்�ானக ்ாபபாற் ��தம.  ்டநமபயகா்க்ஙக்ம 

, சடர்சமபயவதாதர்ஙக்ம  சா்மணயத�க் இ் ஒி நலை சநதரபபம.  

அசசமி�்ி நம் ைாக்்ாக் தை்ா் ச�தான நபர்ஙக் அகக்் 

உாாமதான ஜனநாத்்திற் உவம ்சரக் ்ைாணம. ப்்த்ி் ்்ாாண 

ஆவாயந் பார்்  எலைா மக்கக� உணர்்ாக உ�ாம்ாக மதிக்் 

்த�நத ஆ்சிதாகர்ாக இனர்ாண நம் ைாக்ிானச ்ச்்த ்ைாணம. 

நம் அவசிதைாமப்ச ச்ட்தி்ககப� அானைிக்ம �தநதிவம சம்்ைம 

ச்்ாதவ்்ைம ்ிாட்திட நம் ைாக்�ாமாதப  பத�பண்த  ்ைாணம. 


