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ேந$% (23.05.2021) ம'த உ*ைமக- ./0 ச2க ெசய$பா7டாள:;, ெபா<=/0 
ெதாட>க; ெபா?க@A வைர ம>க- ேபெரDE. இய>க<GH இைணJபாளKகL0 
ஒ:வ:மான G:.சபார7ண; .வேயாகநாதH (OலH) அவKகLH GராRமS ம7ட>களJT0 
அைமU=-ள இ0ல<G$V வ:ைகதUத பயWகரவாத தSJX T*ைவEேசKUத இ: XலனாRY 
உ<GேயாகZதKக- அவK[= ஒHறைர  ம]<GயாலWக- கSைமயான /சாரைண^ைன 
ேம$ெகா@டனK. 
 
இதHேபா= த_`ழ /Sதைல X?கைள [b:வா>க; ெசRய cய$.>dHeKகளா எHற 
ேகாண<Gg;, .hலWகா அர.னா0 தைட ெசRயJப7ட அைமJX>கbடH ெதாடKXகைள 
ேபidHeKகளா எHற ேகாண<Gg; /சாரைணக- ேம$ெகா-ளJப7டன. அ<=டH 
அவ:டH ெதாடKXைடய ஊடக/யலாளKக- ெதாடKபாகY; /சாரைணக- 
ேம$ெகா-ளJப7டன. ெவLJபைடயாக ஜனநாயக ெவL^0 ெசய$பS; ஒ:வ:>V 
வழைம ேபாலேவ பயWகரவாத c<Gைர V<=வத$V அர.னா0 ேம$ெகா-ளJபS; 
cய$.யாகY;, ம'த உ*ைமக- ./0 சcக ெசய$பா7டாளKகைள அEl%<G அவKகLH 
ெசய$பாSகைள cட>d தம= சKவாGகார அராஜக ஜனநாயக /ேராத ஆ7.^ைன 
cHெனS>க அரl நட<=; கபடநாடகமாகYேம பாK>கேவ@An-ள=. 
ேம$VhJTடJபS; /சாரைணக- அைன<=; /சாரைணக- எo; ெபய*0 ம'த 
உ*ைமக- ./0 ெசய$பா7டாளKகைள அEl%<=வ=டH அவKக- ெதாடKU= 
ெசய$படாதவா% உள/ய0 pGயான அEl%<தைலn; ெந:>கAகைளn; ெகாSJப= ஆV;. 
VhJபாக த_ழK தாயக<GH ஒ: பVGயான dழ>V மாகாண<G0 அ@ைம>கால<G0 
ஊடக/யலாளKக- உ7பட ./0 ெசய$பா7டாளKக- ம$%; ெபா=ெவL^0 ெசய$பS; 
இைளஞKகைள .hலWகா ஆnத பைடகLனா0 ெகா0லJப7ட தம= உறYகb>V 
rைனேவUதைல நட<Gயைம, cகs?0 XைகJபடWகைள ெவL^7டைம, cகJX<தக<G0 
அtச? ெசg<Gயைம ேபாHற காரணWகைள cHைவ<= பயWகரவாத தைடEச7ட<GH uv 
ைக= ெசR= .ைற^0 அைட<=-ளனK. இUநடவA>ைகயான= த_ழK தாயக<Gg-ள 
அைன<= த_v ம'த உ*ைமக- ./0 ெசய$பா7டாளKகb>Vமான மைறcக 
_ர7டைலn; அEl%<தைலn; ெந:>கAகைளn; ெகாS<= அவKகLH ெசய$பாSகைள 
ஒ7Sெமா<தமாக cட>VவதாV;. இw அர.H கடUதகால ம$%; த$கால ெசய$பாSகb; 
cHெனSJX>கb; இவ$%>V .றUத எS<=>கா7S>களாV;.   
 
நா7A0 த$ேபா= ெகாேரானா ைவரxH தா>க; _கேவகமாக  பர/ பல உ^Kகைள 
ப?ெயS<= வ:; அவல; rைறUத yழ?0 cD ம>கLனcேம த; வாvைவ>Vh<= 
கலWd r$V; இwேவைள^0 அரl தன= அராஜக<ைதn; ஒS>Vcைற^ைனn; எw/த 
மா$றேமா மனEசா7.ேயா இHh ெதாடKdHற=. எனேவ இwவரl நா7Ag-ள VhJபாக 
வட>V dழ>VJ TரேதசWகL0 ெசய$ப7S வ:; த_v ம'த உ*ைம ெச$பா7டாளKகைள 
இல>Vைவ<= நடா<Gவ:; அEl%<த0 அட>Vcைற ெசய$பாSகைள 
உ$%ேநா>VdHறேபா= ம'த உ*ைமக- ெசய$பா7டாளKகb>V எw/த பா=காJX 
உ<தரவாதWக- இ0லாத rைலn; இதH அS<த க7ட; எHனவாக அைமn; எHபேத ஓK 
அEச; rைறUத ஒHறாகேவ உ-ள=. VhJபாக பWV' (மாKE) மாத<G0 ஐ.நா சைப^0 
rைறேவ$றJப7ட 46/1 |Kமான<G0 l7A>கா7டJப7டவா% ஊடக/யலாளK ம$%;  
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./0 ெசய$பா7டாளKகb>கான ஜனநாயக ெவLக- ேமg; l:Wd வ:வ=டH ெதாடKU= 
அEl%<தg>V ஆளாd வ:வGைனn; இWV ேகாA7S கா7ட /:;XdHேறா;.   
     
எனேவ அர.H இw அராஜக ஜனநாயக /ேராத ெசய$பா7ைட, VhJபாக ெதாடKU=; 
பயWகரவாத தைடEச7ட<GH uv த_ழKகைள ைக= ெசRவைதn;, /சாரைணக- 
ெசRவைதn; _க வHைமயாக க@AJப=டH இEெசய$பா7ைட தS<= r%<G ம'த 
உ*ைமக- ./0 ெசய$பா7டாளKகLH ெசய$பாSகb>V உ<தரவாதமL>Vமா% 
அைன<=லக ம'த உ*ைமக- ./0 ெசய$பாSக- }G>Vமான அைமயWக-, ம$%; ஐ.நா. 
மHற<Gைனn; _க அவசரமாகY; அவ.ய<=டo; ேகா* r$dHேறா;. அ<=டH 
இலWைக^0 இட;ெப%; ம'த உ*ைமக- [ற0 ெதாடKபான சா7.ய ேசக*JT0 
இw/டயWகL0 ~Aய கவன; ெசg<G ேசK<=>ெகா-வ=டH, ஆ%மாத அh>ைக^ட?0 
த_v ேபl; ம>க- [தான பயWகரவாத தைடEச7ட Tரேயாக; ெதாடKபான /டயWகைள 
ேசK<=> ெகா-bமா% ஐ.நா ஆைணயாள*ட; ேவ@A r$dHேறா;.     
 
 
ெபா<=/0 ெதாட>க; ெபா?க@A வைர ம>க- ேபெரDE. இய>க;  
GகG: 24.05.2021  
 
      
 
 
 
 
 

 
 


