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நாடா�மன்ற ேதர்த-----2019
பாமா
தற்ேபாைத மக்களைவய� எம.ப�.க்க 521 ேப�ல 83% ேபர ேகா�ஸ்வரர்,
33% ேபர கி�மினல வழக்�கை எதிர்ெகாண்�ள் என் தன்னார
அைமப் ஒன்றி ஆய்வ� ெத�யவந்�ள்.
கடந் 2014-ல மக்களைவக் ேதர் ெசய்யப்ப 543 உ�ப்ப�னர்கள 521
ேப�ன ப�ரமாண பத்திரங்க ஜனநாயக சீர்தி�த்தங்க�க சங்க (ஏ�ஆர)
என் தன்னார அைமப் ஆய் ெசய் இந் அறிக்ைகை ெவள�ய�ட்�ள்.
சாமான�ய மக்க ேதர்தல்கள ேபாட்�ய� ��யவ�ல்ை என்பைதே இ�
காட்�கிற.
இப்ேபாைத மக்களைவ ேதர்த, ஜனநாயகத்ை நம்�ேவார்க�
மிகப்ெப� கலக்கத் ஏற்ப�த்தி�ள. மதச்சார்ப நா� என்
ெபயரளவ�ல ெசால்லிக்ெகாண்ட சம� ப காலங்கள� மதத்தி ெபயரால
வ�ள�ம் நிைல , சி�பான்ை மக்க ப�பா�காப் என் ேபார்ைவய� அ�த்�
ெகால்லப்ப� சர்வசாதாரணமா நைடெப�கிற�. பலவைகப்பட
பண்பாட் ��கைளக ெகாண் நம� நாட்� , ‘ேவற்�ைமய� ஒற்�ை’
என் �ழங்கி ெகாண்ே இந்நாட் ��மகள\��மகன எந் உண� உண்
ேவண்� , எந் ெமாழி ேபச ேவண்� , எந் ஆைட உ�த் ேவண்� எந்த
கட�ைளக �ம்ப� ேவண்� என் ஒற்ை அைடயாளத்ை வன்�ைறயாக
திண�க்� இந் ஆட்சிய� ஜனநாயகம சிைதக்கப்ப�வை கண்
கலக்கமாகத்த இ�க்கிற. இந் ஜனநாயகப ப�ெகாைலக் எதிராகக �ரல
ெகா�ப்பவர், எ��பவர்க ெகாைல ெசய்யப்ப�கிறார.
மிரட்டப்ப�கிறார. ஓரங்கட்டப்ப�கிறா.
உண� உற்பத் ெசய்� வ�வசாய�கள வ�வசாயத்தி ஏற்பட
இழப்�கள�னா� கடன �ைமகளா�ம ெகாத்� ெகாத்தா ெசத்�

Type equation here.

ெகாண்��க்கிறார. நாட்� வளர்ச் என் ெபய��ல இயற்ை வளங்கை
கண்��த்தனம அழித்� ெகாண்��க்கிறார.
பலவ�தத தைடக�க்கிைடே ப�த்�வ� இைளஞர்க�க ேவைல வாய்ப
இல்ை. தங்கள கன�கள க�கிப ேபான நிைலய�ல வ�ரக்திய� வ�ள�ம்�க
வ�ரட்டப்ப அவர்க நிைல�ைலந் நிற்கிறார். தற்ெகாைலக்
தள்ளப்ப�கிறார. இத்தைக அவலங்கை அந�திகைளப பற்ற எ�தினாேலா
இவற்றிற எதிராகக �ரல ெகா�த்தாேல ேபாரா�னாேலா ேதசத �ேராகிகள
என �த்திைரய�ட அவர்கை ஒ�க்கிவ��கிற இந் அர� .
ெபண்க�க சி�மிக�க்� பா�காப் இல்ை. �ன்ெனப்ேபா�மில்லா
இப்ேபா ெபண்க, �றிப்பா சி�மிகள பாலியல வன்�ணர்�க�
ஆளாக்கப்ப வைதப்பட ெகால்லப்ப� ெதாடர்ந நைடெபற்�
ெகாண் இ�க்கிற. ெநஞ்ச பைதபைதக் பா�காப்பற நிைலய�ல
வ�ள�ம்�நிை மக்க� ெபண்க� சி�மிக�ம அச்சத்த தினம ெசத்�
ெகாண்��க்கிறார. இந்நாட் ஒ� ப�வ�ற்� கிைடக்� பா�காப் ஒ�
மன�த�க்� கிைடப்பதில்.
வ��தைலப்ப�த ேவண்� கல்வ இன் வ�யாபாரமாக்கப்ப பணம
சம்பாதிக் இயந்திரங்க உற்பத் ெசய்� இடங்களா கல்வ
நி�வனங்க ெசயல்பட் ெகாண்��க்கின. ச�க ந�திக்கா �ரல எ�ப்�
மாணாக்கர் மதத்தி ெபயரால சாதிய�ன ெபயரால ெமாழிய�ன ெபயரால
நிறத்தி ெபயரால அழிக்கப்ப�கின். அவர்கள வாழ்க்
சின்னாப�ன்னமாக ப�கிற�. ெபா�ளாதார பலமின்ற தட்�த்த�மா
உயர்கல்வ�ய காெல�த் ைவக்� தலித்�கை மன�தியாகத �ன்��த்
திட்டமிட் அவர்கள உணர்�கைள ெகான் அவர்கை ஒன்�மில்லா
ஆக்� பலசக்திக ெசயல்பட் ெகாண்��க்கின.
சாதி�தியான கட்சிக , சாதி�தியான தைலவர்க, சாதி�தியான சங்கங்,
மக்கள�ைடே சாதி உணர்ைவ �ண்�வ�ட வாக்�கைள ைகப்பற
�ைனப்பாக ெசயல்ப�வைத காண��கிற�. இந்திய ��வ�ம ேதர்த
ஆைணயத்தா பறி�தல ெசய்யப்ப வ�ம ேகா�க்கணக்க பணம,
நைககள, ம�வைககள, இலவசப ப��ப ெபா�ட்க ெசால்�வ என்? எந்
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எல்ைலக் ெசன் வாக்�கைள ைகப்பற் ெவற்ற ெபற்�வ� ேவண்�
என் ெவறித்தனத்த உச்சகட்டத உணர்த்�கி. ஊடகங்கள�
உைரக்கப்ப ெபாய்க� ப�த்தலாட்டங் மக்கை மயக்க அவர்கைள
சிந்திக்கவ�டா ம�ங்க�ப்ப கலங்க�ப்ப இைடவ�டாமல நைடெபற்�
ெகாண்��க்கி. வ�மானவ�த்�ை , சி.ப�.ஐ ேபான் ெபா�த்�ைறகை
தங்கள அரசியல அதிகாரத்தா வைளத் அவற்ை நியாயமாகச ெசயல்ப
�ட்�க்க ேபா�கிறார்க.
ேதர்தை ஜனநாயகத தி�வ�ழா என் ெசால்லி ெகாண்டா� மக்க இதைன
வ�ழாவாகக காண��யவ�ல்ை. எல்ேலா�க்�ள ஒ�வ�தப பதற்றே
நில�கிற�. இந் நா� என்னா�ேம ஏதா�ேமா என் கிலி ெப�ம்பான்
மக்கள�ட காணப்ப�கிற. ஆட்சிய� அமர்ந ெகாண் தினெமா�
திட்டத்ை பற்ற வ�ளம்பரப்ப�த் ெகாண்��ப்பவர ேகாமாள�களா…..
நாம ஏமாள�களா….. இல்ை நம்ை ேகாமாள�களாக்க அவர்க ெகாக்க�த்
ெகாண்��க்கிறார் ….. சிந்தித ெசயலாற் ேவண்� ேநரம இ�.
இப்ப�ப்ப நிைலய�ல மக்க நிைனத்தா நல்லெதா மாற்றத்ை
ெகாண்�வர���. இந் அச்ச� பதற்ற� ந�ங்கி, கலக்க� மயக்க�
அகன்றி நம ைகய��ள் நல்லெதா ஆ�தம நம� வாக்��ை. நடந்
ெகாண்��க் ஜனநாயகப ப�ெகாைலக் ஒ� �ற்�ப்�ள ைவத்தி நம�
வாக்கிைன ச�யான நபர்க�க அள�த் ச�யான நபர்கைள
ேதர்ந்ெத�த் இந்நாட்�ை காப்பாற ���ம. �டநம்ப�க்ைகக்க�
, சடங்�சம்ப�ரதாயங்க� சா�மண�ய�க் இ� ஒ� நல் சந்தர்ப.
அச்சமின் நம� வாக்�கைள தவறா� ச�யான நபர்க�க அள�த்
உண்ைமயா ஜனநாயகத்திற உரம ேசர்க ேவண்�. ப�த்தறி ெகாண்
ஆராய்ந பார்த எல்ல மக்கள� உணர்�கை உ�ைமகைள மதிக்க
ெத�ந் ஆட்சியாளர்க இனங்கண நம� வாக்கிைன ெச�த் ேவண்�.
நம� அரசியலைமப்� சட்டத்தி�ள் அைனவ�க்� �தந்திர சமத்�வ
சேகாதரத்�வ கிைடத்தி நம� வாக்��ைமைய பயன்ப�த ேவண்�.

