முதலமைச்சருக்கு ஒரு திறந்த ைடல்
அன்பார்ந்த முதலமைச்சர் திரு ஓ.பன்ன ீர்சசல்வம் அவர்களுக்கு,
வணக்கம், நலம் வாழ்க!
தைிழகத்மதச் சூழ்ந்துள்ள தற்பபாமதய நிமலமைகள் குறித்து உங்களுமைய கவனத்திற்குக் சகாண்டு
கடிதத்மத அனுப்புகிபறன்.

வரபவ இந்தக்

நீங்களும், உங்கள் அமைச்சரமவ சகாக்களும், சிறிதும் கவமலப்பைாைலும் அறியாைலும்

இருக்கும் தைிழகத்தின் யதார்த்த நிமலகள் பற்றி தான் இங்பக நான் குறிப்பிை விரும்புகிபறன்.
ைிகப்சபரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் சதாழில் சதாைங்க ஆர்வத்துைன் நம் ைாநிலத்மத பநாக்கி அணி அணியாக வந்த
காலம் ஒன்று இருந்தது. அப்பபாது தைிழகம் ஆற்றல் நிமறந்ததாகவும், ஆக்கப்பூர்வைானதாகவும், சதாழில்பநயம்
சகாண்ைதாகவும் திகழ்ந்தது. ஆனால், இன்மறக்க ோ தைிழ ம் ைிகுந்த க ோய்வோய்பட்டு அவசர சி ிச்மசப் பிரிவில்

(ICU)

வமலக் ிடைோ க்

ிடத்தப்பட்டு இருக் ிறது. நாட்டிபலபய அதிகைான சதாழில் முதலீடுகமளப் சபறும்

முதல் மூன்று ைாநிலங்கள் பட்டியலில் இருந்த தைிழகம் இப்பபாது, விட்ைால் பபாதும் என்று கம்சபனிகள் ஓடி
ஒளியும் முதல் மூன்று ைாநிலங்களுள் ஒன்றாகி விட்ைது.

அரசின் ஆதரவு இல்லாததால் ஃபாக்ஸ்கான், பநாக்கியா

பபான்ற கம்சபனிகள் கதமவ மூடிவிட்டு நம் ைாநிலத்மத விட்பை சவளிபயறிவிட்ைன. ஹூண்ைாய், ஃபபார்டு,
சசயின்ட் பகாமபன் பபான்ற கம்சபனிகள் தங்களது அடுத்த கட்ை விரிவாக்கத்மத ைற்ற ைாநிலங்களுக்கு ைாற்றிக்
சகாண்டு சசல்லபவ விரும்புகின்றன.
சசத்து ைடிந்து சகாண்டிருக்கின்றன.
விளம்பரப்படுத்தப்பட்ை

"உலக

சிறு ைற்றும் குறுந் சதாழில் நிறுவனங்கள் கைந்த நான்கு வருைங்களாகச்
சதாழிலதிபர்கமளச் சந்திக்க "சரியான" முதலமைச்சர் இல்லாததால் ைிகவும்

முதலீட்ைாளர்கள்

ைாநாடு"

இரண்டு

முமற

தள்ளி

மவக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த

ைாநாட்டின் விளம்பரங்களுக்காக ைக்கள் வரிப்பணத்தில் இருந்து 100 பகாடி ரூபாமய வணடித்துள்ள
ீ
ீர்கள். இந்த
ைாநாட்டின்

மூலம்

76,000

பகாடி

ரூபாய்

முதலீடு

வரப்பபாகிறது

என்று

கூறின ீர்கள்.

70

சதவத
ீ

பட்ைதாரிகள்

பவமலயின்றி தவித்துக் சகாண்டிருக்கும் தைிழகத்தில் 76,000 பகாடி ரூபாய் முதலீடு மூலம் எத்தமன பவமல
வாய்ப்புகமள உருவாக்கியிருக்க முடியும் என்பமத நீங்கள் உணர்ந்துள்ள ீர்களா? உங்கள் அரசுக்கு இமளஞர்களின்
எதிர்காலத்மதப்

பற்றி

ஏதாவது

அக்கமற

உண்ைா?

இலட்சக்கணக்கான

இமளஞர்களின்

எதிர்கால

கனவுகமள

அழித்துக் சகாண்டிருக்கிறீர்கபள, இது நியாயைா?
உங்கள் அரசால் எண்ணற்ற அறிவிப்புகள் சவளியிைப்பட்ைன, அமவசயல்லாம் சவற்று அறிவிப்புகளாக காகிதங்களில்
முைங்கி உள்ளனபவ தவிர, அதற்கு சசயல் வடிவம் தருவதற்கான அறிகுறி எதுவும் சதன்பைவில்மல. சபரிய
அளவிலான உள்கட்ைமைப்புத் திட்ைங்கள் ஏதும், இதுவமர உங்கள் ஆட்சியில் சசயல்படுத்தப்பைவில்மல. உங்கள்
அரசாங்கத்திற்கு, ைாநில முன்பனற்றத்திற்கான சதாமலபநாக்குப் பார்மவயும் இல்மல.

அதனால் அரசு நிர்வாகபை

இன்மறக்கு ஸ்தம்பித்துப் பபாய் நிற்கிறது. கைந்த நான்கு வருைங்களில் ைக்கமளப் சபரிதும் அச்சுறுத்தும் அளவிற்கு
குற்றங்கள் சபருகி விட்ைன. குறிப்பாகக் குழந்மதகளுக்கும் சபண்களுக்கும் எதிரான குற்றங்கள் அதிகைாகி விட்ைன.
ைின் பற்றாக்குமற கட்டுக்கைங்காைல் மகைீ றிச் சசன்று விட்ைது. ஊழல் எங்கும் நீக்கைற நிமறந்திருக்கிறது. பகாமை
சவயிலில்

அவதிப்படும்

ைக்களின்

பபாக்குவரத்திற்குப்

சபரிதும்

பயன்படும்

20,000

பகாடி

ரூபாய்

ைதிப்பிலான

குளிர்சாதன சைட்பரா ரயில் திட்ைப் பணிகள் பகாயம்பபடு முதல் ஆலந்தூர் வமர முடிவமைந்தும் திறந்து மவக்க
யாருக்காக

காத்திருக்கிறீர்கள்?

ஒரு

திறப்பு

விழாவிற்குக்

கூை

தமலமை

தாங்க

முடியாத

ஒரு

முதல்வராக

இருக்கிறீர்கபள. நம் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்மத முற்றிலும் அழித்சதாழிக்கும் வமகயில் அமண கட்ை கர்நாைக
ைாநிலம் முயற்சி சசய்வமத வாய் சபாத்தி பவடிக்மக பார்த்து சகாண்டிருக்கிறீர்கள். பபாக்குவரத்து ஊழியர்கள்,
ஆசிரியர்கள், சத்துணவு ஊழியர்கள், ைாற்றுத் திறனாளிகள் என அமனத்து தரப்பினரும் தம் பகாரிக்மககளுக்காக
பபாராடிக் சகாண்டிருக்கிறார்கள். பபாயஸ் கார்ைனின் கண் அமசவின்றி யாருைனும் பபச முடியாது என்பதால்,
பபாராடும் ஊழியர்களுைன் நீங்கள் பபச்சுவார்த்மத கூை நைத்தாைல் ைவுனம் சாதிக்கிறீர்கள். ைாநில வளர்ச்சிக்கான
சதாமலபநாக்குத் திட்ைங்கள் குறித்து விவாதிக்கவும், ஜனநாயகத்தின் தூணாகவும் விளங்கும் சட்ைைன்றத்மத உங்கள்
தமலவிக்குத் துதி பாடும் ைன்றைாக ைாற்றிக் காட்டிவிட்டீர்கள். உங்கள் அமைச்சர்களின் வசூல் சவறி ைிரட்ைல்
தாங்க முடியாைல் அரசு அதிகாரிகள் தற்சகாமல சசய்து சகாள்கிறார்கள். முதலமைச்சர் திரு. ஒ.பன்ன ீர் சசல்வம்
அவர்கபள! இது தான் இன்மறக்கு உங்கள் ஆட்சியில், தைிழகத்தின் அவல நிமல!

அரமச நிர்வாகம் சசய்ய பவண்டிய நீங்களும் உங்கள் அமைச்சர்களும் தினந்பதாறும் பூமஜகள் சசய்து, பால் குைம்
தூக்கி,

தீ

ைிதித்து

சகாண்டிருக்கிறீர்கள்.

இது

என்ன

தைிழக

ைக்கள்

நலன்

கருதியா

சசய்கிறீர்கள்?

ஊழல்

வழக்கிலிருந்து உங்கள் தமலவி விடுதமல சபற பவண்டும் என்பதற்காகத் தாபன சசய்கிறீர்கள்? நீங்கள் உங்கள்
பவண்டுதலுக்காகச் சசலவு சசய்யும் முழு பநரத்தில் ஒரு சிறிய பங்மகயாவது அரசு நிர்வாகத்மத நைத்துவற்குச்
சசலவழிக்கலாம்

என்று

உங்களுக்குத்

பதான்றவில்மலயா?

உங்கள்

அரசு

நிர்வாகத்தில்

முக்கியத்துவம்

சகாடுக்கப்படும் ஒபரசயாரு நிறுவனம் ைாஸ்ைாக் தான். அது தான் இன்மறக்கு உங்கள் அரசின் சைாத்த வருவாயில்
30 சதவதத்மதக்
ீ
ஈட்டுகிறது. ைது அருந்துவதில் ைற்ற ைாநிலங்களுக்கு எல்லாம் முதன்மை ைாநிலைாக அ.தி.மு.க
ஆட்சியில் தைிழகம் உருவாகி இருக்கிறது. இது தான் உங்களுக்கும், அ.தி.மு.க அரசுக்கும் சபருமை பதடித் தருகிறதா?
உங்கள் நான்காண்டு ஆட்சிக் காலத்தில் இதுபவ உங்கள் ஒபர சாதமன என்று விளம்பரம் சகாடுக்கப் பபாகிறீர்களா?
ைதுமவ ைட்டுபை நம்பியுள்ள ஒபர ைாநிலைாக தைிழகத்மத ஆக்குவது தான், எங்கள் ஒற்மறக் குறிக்பகாள் என்று
இந்த அரசாங்கம் நமைசபற்று சகாண்டிருக்கிறதா?
உங் ள் தமலவி ஊழல் வழக் ில் தண்டிக் ப்பட்டுள்ளோர் என்பதற் ோ

ீங் ள் தைிழ

ைக் மளத் தண்டிப்பது

சரியோ? ைாநிலத்தின் நலனில் அக்கமற காட்ைாைல் உங்கள் தமலவியின் நலனில் ைட்டுபை நீங்கள் அக்கமற
காட்டுவதால்

ஏழமரக்

பகாடி

தைிழ்

ைக்களின்

எதிர்காலமும்,

வாழ்வாதாரமும்

இன்மறக்கு

பகள்விக்குறியாகி

நிற்கிறது. உங்களுக்கும், உங்களின் கீ ழ் உள்ள அமைச்சர்களுக்கும் சபாறுப்புணர்வு எப்சபாழுது வரும்? தங்களுமைய
குடும்பத்தின் எதிர்காலம் நிம்ைதியானதாக இருக்க பவண்டும் என்ற நம்பிக்மகயிலும், எதிர்பார்ப்பிலும் தாபன ைக்கள்
உங்களுக்கு வாக்களித்தார்கள்? அப்படி நம்பி வாக்களித்த ைக்களின் நம்பிக்மகமய நாம் நாசம் சசய்துவிட்பைாபை,
அவர்களுமைய பிள்மளகளின் எதிர்காலத்மதயும் பாழ்படுத்துகிபறாபை என்ற வருத்தமும், சவட்கமும் உங்களுக்குச்
சிறிதும் இல்மலயா?
நான்

தைிழக

அரசின்

இமணயதளத்மதப்

பார்த்பதன்

(http://www.tn.gov.in/government/keycontact/18358)

திரு ஒ. பன்ன ீர் சசல்வம், முதலமைச்சர் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது. நீங்கள் இன்று வமர அப்படி நைந்து சகாண்ைதாக
சதரியவில்மல. ஆட்சியின்

கமைசி

வருைத்தில்

அடி

எடுத்து

மவத்துள்ள

உங்களது

நிர்வாகம்

இனிபைலாவது

விழித்துக் சகாள்ளுைா? ைக்களின் பதமவகமள பூர்த்தி சசய்ய இப்பபாதாவது முயற்சி சசய்வர்களா?
ீ
தைிழ்நாட்டு
ைக்கள் நலனில் சகாஞ்சைாவது அக்கமற காட்டுவ ர்களா?
ீ
இந்த கடிதத்மத நிமறவு சசய்யும் முன்பு இறுதியாக ஒரு
பகள்விமய

உங்களிைம்

பகட்க

ஆமசப்படுகிபறன்.

உங்களிைம்

ைட்டுைல்ல,

உறுப்பினர்கள் ஒவ்சவாருவரிைமும் பகட்க விரும்புகிபறன். "உங் ளது முதல்
போடுபடுவதோ? அல்லது

ீதிைன்றத்தோல் தண்டிக் ப்பட்டுள்ள உங் ள்

அ.தி.மு.க.வின்

டமை தைிழ

ட்சி தமலவியின்

ைக் ள்

சட்ைப்பபரமவ
லனுக் ோ ப்

லனுக் ோ

போடுபடுவதோ?" இந்த பகள்விக்கு ைனச்சாட்சிமய சதாட்டு பதில் அளிக்கும் துணிச்சல் உங்களுக்கு உண்ைா?
அன்புைன்,
மு.க.ஸ்ைாலின்.

ைட்டும்

