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ஜனநாயகம் த�ாடர்ான இணைய 
வழியிலான மாநாட்டில் கலந்து 
தகாள்ளும் 110 இற்கு மமற்்ட்ட 
நாடுகளில் இலஙணகணய இணை 
த்துகதகாள்வ�ற்கு அதமரிககா மறு 
ப்புத் த�ரிவித்துள்்ளது.
 இந்தியா, ்ாகிஸ�ான், 
மாணலதீவுகள் மற்றும் மந்ா்ளம் 
ம்ான்்ற த�ன்னாசிய நாடுகளுககு 
அதமரிகக அதி்ர ம�ா ண்டன் 
அணைப்பு விடுத்துள்்ளம்ாதும், 
இலஙணகணய பு்றககணித்துள்்ளார.

 அம�சமயம், சீனா மற்றும் 
ரஸயா ஆகிய நாடுகண்ளயும் அதம 
ரிககா பு்றககணித்துள்்ள அம� 
சமயம், �ாயவான், பிலிப்ண்ன்ஸ 
மற்றும் தமகசிமகா ஆகிய நாடுக 
ளுககும் அணைப்பு விடுத்துள்்ளது.
 இ�னிணடமய, �ாயவானு 
ககு அணைப்பு விடுத்�து த�ாடரபில் 
சீனா �னது கடும் அதிருப்திணய 
தவளியிட்டுள்்ளது.
 எதிரவரும் மா�ம் 9 ஆம் 

வடககு கிைககில் காைாமல் ஆகக 
ப்்ட்ட உ்றவுகண்ளத் ம�டி வரும் 
அவரக்ளது உ்றவுகள், அவரகளின் 
விடு�ணலணய வலியுறுத்தி ்ல் 
மவறு ம்ாராட்டஙகண்ள நீணட 
காலமாக மமற்தகாணடு வருகின் 
்றனர .
 இந்நிணலயில் காைாமல் 

ஆககப்்ட்ட உ்றவுகண்ளத் ம�டிய 
ணலந்து வரும் அவரகளின் உ்றவினர 
கள், தசால்தலணைாத் துன்்ஙக 
ண்ளயும், துயரஙகண்ளயும் சுமந்து, 
வமயாதிய ஓயவு காலஙகளில் 
மநாயவாயப்்ட்டு ணவத்தியசாணல 
களிலும் ஏணனய உ்றவுகளின் ்ாது 
காப்பிலும் இருந்து வருகின்்றாரகள்.
 இவவாறு �மது உ்றவுகண்ளத் 
ம�டியணலந்� 108 உ்றவுகள் மநாயி 
னால் பீடிககப்்ட்டு உயிரிைந்துள் 
்ளனர . அம� மநரம் வவுனியா மாவ 
ட்டத்தில் 19 ம்ர இவவாறு  உயிரி 
ைந்துள்்ள�ாகத�ரிவிககப்்ட்டு 
ள்்ளது.

,yq;ifiag; Gwf;fzpj;j 
mnkupf;fh

tlf;F fpof;fpy; fhzhky; Mf;fg;gl;l cwTfisj; Njba

இலஙணகயில் மனி� உரிணம 
நணடமுண்றகள் த�ாடரந்து சீரழிந்து 
வருவ�ாக பிரித்�ானியாவின் தவளி 
விவகார மற்றும் த்ாதுநலவாய 
அபிவிருத்தித் திணைகக்ளம் தவளி 
யிட்டுள்்ள அறிகணகயில் த�ரிவித்து 
ள்்ளது.
 இந்� வருடத்தின் மு�ல் ஆறு 
மா�ஙகளுககான (�னவரி மு�ல் 
�ூன் வணர) அறிகணகயானது இந்� 
வாரம் தவளியிடப்்ட்டுள்்ளது.
 31 நாடுகள் த�ாடரபில் கவ 
ணலணய தவளியிட்டுள்்ள அந்� 
அறிகணகயில் மமலும் த�ரிவிககப் 
்ட்டுள்்ள�ாவது:
 இலஙணக அரசு �மிழ் மற்றும் 
முஸலீம் சிறு்ான்ணம இன மககள் 
மீ�ான பு்றககணிப்புககண்ளத் த�ாட 
ரந்து மமற்தகாணடு வருகின்்றது. 
நலன்புரி அணமப்புககள் மீ�ான 
�ணடகள் மமற்தகாள்்ளப்்டுவது 
டன், வடககு கிைககு மாகாைங 
களில் நிணனவுகூரும் நிகழ்வுகளுக 
கும் �ணடகள் விதிககப்்டுகின்்றன.

 ்ாதுகாப்புப் ் ணடகள் த�ாட 
ரந்து கணகாணிப்புககண்ள மமற் 
தகாள்வதுடன், மனி� உரிணம தசய 
ற்்ாட்டா்ளரகள் மீ�ான அச்சுறுத்�ல் 
கண்ளயும் மமற் தகாணடு வருகின்்ற 
னர.
 ்யஙகரவா�த் �ணடச்சட்ட 
த்ண�ப் ்யன்்டுத்திப் ்லர எழுந்� 
மானமாக ணகது தசயயப்்டுகின்்ற 
னர. ்ணடயினருககான மமலதிக 
அதிகாரஙகண்ளயும் அரசு வைஙகி 
யுள்்ளது.
 � ண ட ண ன த ் ற் ்ற ் டு 
தகாணல யாளிகளுககு அரச  �ணலவர 
மன்னிப்பு வைஙகியுள்்ளார.
 காைாமல்ம்ாமனார அலுவ 
லகம் ம்ான்்ற சுயாதீன அலுவலகங 
களுககு விமரசனத்திற்குரியவரகள் 
நி ய மி க க ப் ் ட் டு ள் ்ள ன ர . ம னி � 
உரிணம மீ்றல் த�ாடர்ான வைககு 
கண்ள இலஙணக அரசு �டுத்து 
வருகின்்றது. காவல் நிணலயஙகளி 
லும் ்ல ணகதிகள் மரைமணடந்து 
வருகின்்றனர என அதில் த�ரிவிக 
கப்்ட்டுள்்ளது.

epidT$Uk; epfo;Tfis jil nra;tJ 

KuzhdJ - gpupj;jhdpah

ரஸயாவின் உ�வியுடன் உககிமர 
னில் இராணுவப்புரட்சி ஒன்று 
ஏற்்ட்டு, அடுத்� வாரம் அ்ளவில் 
ஆட்சி ணகப்்ற்்றப்்டலாம் என 
உகமரனின் அதி்ர தவாமலா 
ணடமீர ஸிதலன்ஸகி த�ரிவித்துள் 
்ளார.

 உககிமரனின் எல்ணலயில் 
ரஸயா �னது ்ணடகண்ளக குவித்து 
வருகின்்றது. அம�சமயம், நாட்டில் 
உள்்ள த�ாழிலதி்ரகண்ள உள் 
வாஙகி, இந்� இராணுவப் புரட் 
சிணய �னது பிரதிநிதிகள் மூலம் 

தென்னாபிரிககாவில் புதி�ாக 
பி்றழ்வணடந்துள்்ள தகாமரானா 
ணவரஸ மிகவும் மவகமாகப் ் ரவும் 
�ன்ணம தகாணட�ால் உலகம் அது 
த�ாடரபில் மிகவும் அவ�ானமாக 
இருகக மவணடும் என உலக 
சுகா�ார நிறுவனம் மநற்று முன் 
தினம் தவள்ளிககிைணம (26) த�ரி 
வித்துள்்ளது.

 பி.1.1529 (Omicron) என குறியீ 
டப்்ட்டுள்்ள  இந்� வணரஸினால் 
த�ன்னாபிரிககாவில் மகாவிட்-19 
இன்  �ாககம் கடுணமயாக அதிகரித்து 
வருகின்்றது. இ�ணனத் த�ாடரந்து 
ஆபிரிகக நாடுகளில் இருந்து 
் ய ை ம் த ச ய ் வ ர க ளு க க ா ன 
்யைத் �ணடணய ்ல நாடுகள் 

முல்ணலத்தீவில் ஊடகவியலா்ள 
ணரச் சிண்றப்பிடித்�  இராணுவத் 
தினர  அவணரக கடுணமயாகத்  �ாக 
கிச் சித்திரவண� தசயதுள்்ள�ாக 
குற்்றம் சுமத்�ப்்ட்டுள்்ளது.
 மாவீரர நா்ளான மநற்று 
முல்ணலத்தீவு  ஊடக அணமயத் தின் 
த்ாரு்ளா்ளராகவும், லஙகாசிறி 
ஊடகத்தின் பிராந்திய  ஊடகவியலா 

்ளராகவும் கடணமயாற்றும்  ஊடக 
வியலா்ளரான  விஸவலிஙகம் விஸ 
வச்சந்திரன் மீம� இவவாறு  சித்திர 
வண�   மமற்தகாள்்ளப்்ட்டுள்்ளது.
மு ல் ண ல த் தீ வு ம ா வ ட் ட த் தி ன் 
மு ள் ளி வ ா ய க க ா ல் ் கு தி யி ல் 
தசயதி அறிகணகயிடலில் ஈடு்ட்ட 
ம்ாம�  இந்�  மிமலச்சத்�னமான 
� ா க கு � ண ல இ ர ா ணு வ த் தி ன ர 
நடத்தி யுள் ்ளனர.
 இந்நிணலயில், ஊடகவிய 
லா்ளர விஸவலிஙகம் விஸவச்சந் 
திரன் ்டுகாயமணடந்� நிணலயில் 
முல்ணலத்தீவு மாவட்ட மருத்துவ 
மணனயில் அனுமதிககப்்ட்டுள் 
்ளார.

khtPuu; ehspy; Clftpayhsiur; 

rpiwg;gpbj;J rpj;jputij nra;j ,uhZtk;

,uhZtg;Gul;rp Vw;glyhk;

தெொடர்ச்சி 18ஆம் பக்கம்

Gjpa nfhNuhdh itu]; Mgj;jhdJ

 - cyf Rfhjhu epWtdk;

108 cwTfs; ,Jtiu capupog;G

mr;rj;jpy; cf;Nud; mjpgu;

தெொடர்ச்சி 18ஆம் பக்கம்

சுமந்திரன் குழுவினர, அமரிகக 
ரா�ாஙகத் திணைகக்ளத்தின் �ன 
நாயகம், மனி� உரிணமகள் மற்றும் 
த�ாழிலா்ளர ்ணியகத்தின் ்தில் 
உ�வி தசயலா்ளர லீசா பீற்்றரசன் 
�ணலணமயிலான பிரதிநிதிகள் குழு 
வுடனும், உலக்ளாவிய குற்்றவியல் 
நீதிககான அலுவல கத்தின் பிரதிநிதி 
கள் குழுவுடனும் சந்திப்புககண்ள 
நடத்தினர.
 இவவணமப்புககள் இலங 
ணகயில் �மிழ்த் ம�சிய இனப்பிர 
ச்சிணன என்்ண� ஓரம்கட்டும் 
வணகயில் சிறு்ான்ணமக குழுவாக 
�மிழ் மககண்ள சித்�ரிககுமாறு 
�மது கீச்கத்தில் (twitter) தசயதி 
தவளியிட்டன.
 அரசியல் தீரவுககாக ம்சச் 
த ச ன் ்ற � ா க த ச ா ல் லி க த க ா ண ட 
சட்ட நிபுைர குழுவும் அ�ணன 
ஆமமாதிககுமாறு அச் தசயதிணய 

�மது கீச்சகப் ்ககத்தில் ்கிரந்து 
தகாணடனர.
 சிறு்ான்ணமக குழு என 
�மிழ் மககண்ள சிறுணமப்்டுத்தி, 
அவரகளின் அரசியல் ஸ�ானத்ண�க 
குண்றமதிப்புச் தசயவண� �மிழ் 
பு ல ம் த ் ய ர கூ ட் ட ண ம ப் பு 

rpWghd;ik FO vd;gij ‘jkpo; kf;fs;’ 

vd khw;wpf;nfhz;lJ mkupf;f 

ntsptptfhur; nrayfk;

தெொடர்ச்சி 18ஆம் பக்கம்

இலஙணகயில் மனி� உரிணம 
மீ்றல்கள் நடப்்�ாகக குற்்றச்சாட்டு 
கள் த�ாடரந்து எழுப்்ப்்ட்டு வரு 
வ�ால், இலஙணக காவல்துண்றககு 
அளித்து வரும் ்யிற்சிகண்ள முடித் 
துக தகாள்்ள இருப்்�ாக ஸதகாட் 
லாந்து காவல்துண்ற த�ரிவித்து 
ள்்ளது.

 2010ஆம் ஆணடு மு�ல் 
இலஙணக காவல்துண்றககு ஸதகாட் 
லாந்து காவல்துண்ற த�ாடரந்து 
்யிற்சியளித்து வருவண� எதிரத்து 
மனி� உரிணமகளுககான அணமப்பு 
ககள் கணடனம் த�ரிவித்து வந்� 
நிணலயில், இப்்யிற்சி இணட 

‘,yq;ifapy; kdpj cupik kPwy;fs;’ 
gapw;rpia epWj;j ];nfhl;yhe;J fhty;Jiw KbT

தெொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்

தெொடர்ச்சி 18ஆம் பக்கம்



Mrphpah; jiyaq;fk;

nra;jpfs;
03,jo;

158 etk;gu;;;; 28> 2021

thuhe;j kpd;dpjo;;

நம்பிக்கை தரும் மாவீரர் நி்ைவேநதலகைளும்;
நம்பிக்கையின்ம தரும் தமிழ் அரசியலோதிகைளும்

 
 ஈழத்தமிழர்கள் த்தசமா்க எழுகின்ற த்தசிய நாளாகிய மாவீரரநாள் 1989ஆம் ஆண்டு 
மு்தலான அ்தன வரிசசயில் 32ஆவது ஆண்டு மாவீரரநாளா்க 27.11.2021 இல் ஈழத்தமிழர 
்தாய்கததிலும்,  ஈழத்தமிழர்கள் புலம்்பதிந்து வாழும் உல்கநாடு்கள் எங்கும், ஈழத்தமிழரின நனறிப் 
ப்பருவிழாவா்கச் சி்றப்்பா்க இடம்ப்பற்றசமசய ஈழத்தமிழர வரலாறு ்பதிவுபசய்துள்ளது. 
 ்தாய்கததில் இந்்த மாவீரரநாள், சிறிலங்்கா அசனததுல்க நாடு்களின மன்றததின மனி்த  
உரிசம்கள் சாசனததிறகு எதிரா்க, ஈழத்தமிழர்களின த்பாரால் மரணித்தவர்கசள நிசனவு 
கூரு்தல் எனனும் மனி்த உரிசமயிசனயும், த்பாரநிசனவுச் சினனங்்கசளப் த்பணு்தல் எனகி்ற 
மனி்த உரிசமயிசனயும் மீறும் பசயல்்களான, ்பசடப்்பலம் ப்காண்டு இனங்்காணக் கூடிய 
அச்சதச்தத த்தாறறுவிதது, வழி்பாட்டு உரிசமசய மறுத்தல், நிசனவுச் சினனங்்கசள அழிததுப் 
்பண்்பாட்டு இனஅழிப்பின வழி ஈழத்தமிழர்கசள வரலா்றற்றவர்களாக்குவது எனனும் இரண்டு 
அசனததுல்கச் சட்டங்்களுக்கு எதிரான பசயல்்கசளயும் பசய்து, மாவீரரநாசள ஈழத்தமிழ் 
மக்்கள் ப்காண்டாடுவ்தறகுப் ்பலவழி்களில் ்தசட்கசள  ஏற்படுததியது. 
 ஆயினும் ஈழத்தமிழ் மக்்கள் இம்முச்ற முனசனய ஆண்டு்கசளவிட இனனும் சி்றப்்பா்க 
மாவீரரநாசள முனபனடுத்தசம, ஈழத்தமிழர ்தாய்கம் உறுதியின உச்றவிடம் என்ற உண்சமசய 
மீளவும் உலகுக்கு உறுதி பசய்துள்ளது. இந்்த உறுதியான மக்்கசள ஒரு நாடு ஒரு சட்டம் 
என்ப்தசன முனனிசலப்்படுததி, இலங்ச்கத தீவின இயல்பு நிசலயான ஒரு தீவுக்குள் இரு 
த்தசங்்கள் என்ற வரலாறறு வளரச்சி நிசலசய மாறறி, ஒரு த்தசபமன ஆக்குவ்தறகு முயறசிக்கும் 
த்காட்டா அரசியலால், ஈழத்தமிழ் மக்்கசள அவர்களின விடு்தசல தவட்ச்கயில் இருந்து 
சிறிதும் அசசக்்க முடியாப்தன்ப்தறகு, மாவீரரநாசள மக்்கள் எ்தறகும் அஞசா பநஞசுடன எதிர 
ப்காண்ட முச்றசம உ்தாரணமாகி்றது. 
 அத்த தவசளயில், உல்களாவிய நிசலயிலும், புலம்்பதிந்து வாழும் ஈழத்தமிழர்களும், 
உல்கத ்தமிழர்களும் இவவாண்டுக்்கான மாவீரரநாசள த்பாறறு்தறகுரிய எழுச்சிநாள் என்ப்தசன 
உறுதிப்்படுததும் வச்கயில் மி்கச்சி்றப்்பா்க முனபனடுத்தசம, ்தமிழினததின ்தமிழீழ மாவீரர்கள் 
தமலான ப்பருமதிப்ச்ப உல்கறியச் பசய்துள்ளது. த்காவிட் 19 வீரியத்தாக்்கததில் இருந்து 
்பாது்காப்புப் ப்பறுவ்தற்கான ்பல்தவறு ்தசட்களுக்கு மததியிலும் இலண்டனில் ்பத்தாயிரம் 
அளவில் மக்்கள் மாவீரர நிசனதவந்்தல் மண்ட்பதச்த நிச்றத்தசம எத்தச்கய ்தசட்களுக்கு 
மததியிலும் ்தமிழினம் ்தனக்்கா்க வாழாது இனமானததுக்்கா்க வாழ்ந்்த மாவீரர்கசள, சவயததுள் 
வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வானுச்றந்்த ப்தய்வமா்கதவ த்பாறறுகின்றனர என்ற உண்சமசய உல்கறிய 
சவததுள்ளது. 
 இப்த்பாது ்தாய்கததின எ்தறகும் அஞசாது, மாவீரர்கசளப் த்பாறறும் அனபும், உல்கத 
்தமிழினததின எந்்தத ்தசட்கசளயும் ்தாண்டி மாவீரர்கசள வழி்படும் ்பண்பும், ஒருங்கிசணக்்கப்்பட்டு, 
மாவீரர்கள் நிசனவில் உல்கத ்தமிழினம் மாவீரர்களின உயிரததியா்கங்்களின தநாக்ச்க 
நிச்றதவறறும் கூட்டுத ்தசலசமததுவதச்த உருவாக்கு்தல் மூலதம ஈழத்தமிழர்களின சம்காலப் 
பிரச்சிசன்கசள அவர்கள் சனநாய்க வழி்களில் எதிரப்காள்வ்தற்கான சக்திசய அவர்களுக்கு 
வழங்குவது நசடமுச்றச் சாததியமாகும் எனகி்ற நம்பிக்ச்கசய மாவீரரநாள் நிசனதவந்்தல்்கள் 
்தாய்கததிலும், உலகிலும் அதி்கரிக்்க சவததுள்ளன. 
 மாவீரரநாசளக் குறித்த த்தசியத ்தசலவர அவர்களுசடய உசர்களில் மாவீரர்களுசடய 
ஈ்கம் த்பாற்றப்்படல் தவண்டும். மாவீரர்கள் ஈழத்தமிழர்களின சு்தந்திரததின சிறபி்கள். மாவீரர்கள் 
ஈழத்தமிழர்களின எழுச்சிக்்கான விததுக்்கள் என்ற மூனறு முக்கிய விடயங்்கசள வலியுறுததி 
வந்்தசமசய, அவருசடய உசர்கசள உனனிப்்பா்கக் ்கவனிதது வந்்தவர்கள் அறிவர. த்தசத 
்தசலவனின இந்்த மாவீரர்கள் குறித்த எதிரவுகூ்றல், இனறு ்தாய்கததில் மட்டுமல்ல, ்தமிழ்கததில் 
மட்டுமல்ல, உலப்கங்கும் உள்ள ்தமிழர்களிசட நனவாகி வருவச்த மாவீரரநாள் ்காட்சி்கள் 
ப்தளிவாக்கியுள்ளன. 
 ஆனால் மாவீரர்கள் ஈழத்தமிழர்களின எழுச்சிக்்கான விததுக்்கள் என்ப்தசன ்தங்்கள் 
்தனனலததிற்கா்க மச்றக்்க முயலும் சில சிறிலங்்காவின ்தமிழ்ப் ்பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், 
்தங்்கள் அச்சததிலும் சந்த்த்கததிலும் ்தாங்்கள் உருவாக்்க முயலும் ்தமது நம்பிக்ச்கயீனததின 
மீ்தான அரசியல் சிந்்தசன்கசள ஈழமக்்களின எழுச்சிக்்கான விச்த்கள் எனத ்தவ்றான 
விளக்்கங்்கள் அளிதது, அ்தறகுப் பிராந்திய தமலாண்சம்கள் அசனததுல்க வல்லாண்சம்களின 
உ்தவி்கசள நாட முயறசிப்்பது, வங்குதராதது நிசலக்குப் ப்பாருளா்தாரததிலும், ்தகுதியற்ற அரசு 
என அரசியல் பசயற்பாட்டு நிசலயிலும், உல்கப் ்பாரசவயில் விமரசனம் ப்பறும் இனச்றய 
த்காட்டா அரசாங்்கதச்த பிசணயில் விடு்தசல பசய்யும் அசனததுல்கச் சட்ட முயறசியா்கவும் 
்பரிணாமம் அசடந்து வருகி்றது. 
 இந்தநரததில் த்தசத்தசலவர அவர்கள் 1981இல் எழுதிய ்கவிச்தயிதல மி்க எளிசமயான 
முச்றயில் ஈழத்தமிழர்களின த்தசிய விடு்தசலப் த்பாராட்டததின ்தசலசம தநாக்ச்க எடுதது 
சரத்தார. "நாம் அணிவகுததுள்தளாம் - இழந்்த நாட்சட மீட்்க" என்பத்த அந்்தத ்தசலசம 
தநாக்கு. இந்்த அணிவகுப்பில் ஒளி வாழ்வு ப்பற்ற மாவீரர உறுதி, இனறும் இந்்த அணிவகுப்பின 
அசசக்்க முடியா்த ்பலமா்க - வளமா்க உள்ளது.  மாவீரர்கள் நிசனதவந்தி நனறியுடன ஒதர 
த்தசமா்க எழும் ஈழத்தமிழர்கள், 01. ்தங்்களின ்தாய்கததின இச்றசமயின ஏறபும், 02. ்தங்்களின 
வரலாறறுக்கு முற்பட்ட ்காலம் மு்தலான த்தசியததின இருப்பின ஏறபும், 03. ்தங்்களுசடய 
எனறுதம பிரிக்்க இயலா்த அடிப்்பசட மனி்த உரிசமயாகிய ்தனனாட்சி உரிசமயின ஏறபும், 
எனனும் மூவச்க ஏறபு்கதள, ்தங்்களுக்்கான அரசியல் தீரவா்க மாவீரர்களின உயிர்களால் 
முததிசரயிடப்்பட்டன என்பச்த, உலகுக்குத ப்தளிவு்படுத்த, ்தாய்கததிலும் உலகிலும், ஓதர 
அணியில் ஒரு ப்பாது தவசலததிட்டததில், ஒரு குசடநிழல் அசமப்ச்ப உருவாக்குவத்த 
மாவீரர்களின இலட்சியமான ்பாது்காப்்பான அசமதிசய ஈழத்தமிழர ப்ப்ற உ்தவும்  வழி என்பத்த 
இலக்கின எண்ணம்.
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மாவீரரகண்ள நிணனவுகூரும் மாவீரர நாள் நிகழ்வு 
சிட்னியில் சி்றப்்ாக நணடத்ற்றுள்்ளது. சனிககிைணம 27-11-
2021 அன்று மாணல 3 மணி வணர த�ாடரமணையாக இருந்� 
ம்ாதும் மணைககுள் நின்று �யாரப்்டுத்�ணல தசய� ஏற்்ா 
ட்டா்ளரகளின் த�ாடர ஒத்துணைப்புடன் மாணல 6.05 மணிககு 
மாவீரர நாள் நிகழ்வு ஆரம்்மாகியது.
 த்ாதுச்சுடரிணன 2ம் தலப்டினட் நித்தியா அவரகளின் 
சமகா�ரி திருமதி. யமசாதினி இரட்ைகுமார அவரகள் ஏற்றி 
ணவத்�ார. அவுஸதிமரலிய பூரவகுடிகளின் தகாடிணய �மிழ்ச் 
தசயற்்ாட்டா்ளர திரு. சு�ன் தசல்மவந்திரன் அவரகள் ஏற்றி 
ணவகக, அவுஸதிமரலியத் ம�சியக தகாடிணய �மிழ் அணமப்பு 
களின் கூட்டணமப்பின் தசயலா்ளர ரிஷிமகசன் சிவ்ால 
சிஙகம் அவரகள் ஏற்றிணவகக, �மிழீைத் ம�சியக தகாடிணய 
�மிைர ஒருஙகிணைப்புக குழுவின் சிட்னிப் த்ாறுப்்ா்ளர 
திரு. �னகன் சிவராமலிஙகம் அவரகள் ஏற்றி ணவத்�ார.
 த�ாடரந்து மு�ன்ணம ஈணகச்சுடணர கரும்புலி மம�ர 
அறிவுககுமரனின் சமகா�ரர திரு. ஐஙகரன் அவரகள் ஏற்றி 
ணவகக, சமமநரத்தில் மாவீரர குடும்்த்ண�ச் மசரந்�வரகளும் 
உரித்துணடமயாரும் 240 கல்லண்றகளுககு முன்மன கூடிநின்று 
ஈணகச்சுடரகள் ஏற்றினர.
 அ�ணனத்த�ாடரந்து அகவைககம் தசலுத்�ப்்ட்டு, 
மாவீரர நாள் நிகழ்வுககு வருணக �ந்� அணனவரும் வரிணசயாக 
தசன்று கல்லண்றகளுககு மலரவைககம் தசய�னர. த�ாடர 
ந்து சி்றாரகள், இண்ளமயாரகள், த்ரியவரகள் இணைந்து 
கணல நிகழ்வு ஒன்ண்ற வைஙகியிருந்�னர. குறுகிய �யார்டு 
த்�லுடன் மமற்தகாணட இந்நிகழ்வில் மாவீரர புகழ் ்ாடு 
மவாம் என்்ற ்ாடலுககான நடனம், வீைமாட்மடாம் என்்ற 
்ாடலுககான நடனம், �மிைர கணலகண்ள இணைககும் 
சிலம்்ம், ்ண்ற என்்ன இணைந்��ாக இருந்�து.
 நிண்றவாக உறுதிமயற்்றலுடன் ம�சியக தகாடிகள் 
இ்றககி ணவககப்்ட்டன.  இந்நிகழ்ணவ திருமதி. நி�ரசினி 
தசல்வகுமார, யாைவன் ஆகிமயார சி்றப்்ாக த�ாகுத்து 
வைஙகியிருந்�னர. இந்நிகழ்வுககு Hugh McDermott, State Mem-
ber for Prospect அவரகள் மாவீரர நாள் த�ாடர்ான �னது 
உணரணய அனுப்பி ணவத்திருந்�ணம குறிப்பிடத்�ககது.
 இந்நிகழ்வில் மாவீரர நாள் தவளியீடுகள் விற்கப்்ட்ட 
துடன் இவவாணடு மாவீரரகளினதும் �மிழீை �ாயகத்தினதும் 
விடயஙகண்ளத் �ாஙகிய ‘காந்�ள்’ என்்ற புத்�கமும் தவளியி 
ட்டு ணவககப்்ட்டிருந்�து. இந்நிகழ்வுககு காலநிணல மமாச 
மாக இருந்�ம்ாதும்  3000 இற்கும் மமற்்ட்ட த்ாது மககள் 
கலந்து தகாணடிருந்�ணம குறிப்பிடத்�ககது.
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கிைககு மாகாைத்தில் யுத்�ம் 
மற்றும் இயற்ணக அனரத்�ங 

கள் காரைமாக ஏற்்ட்ட இைப்பு 
கள் என்்து எணணிலடஙகா��ாக 
உள்்ளது. குறிப்்ாக கிைககின் கணர 
மயாரப் ் குதியில் வாழும் மககளின் 
வாழ்கணகதயன்்து,இலகுவாக 
இருந்�ாலும் துன்் துயரஙகளும் 
அதிகமாகமவ இருககின்்றன.
 யுத்�காலத்தில் இைப்புகண்ள சா�ாரைமாக 
எதிரதகாணட சமூகம், இன்று அந்� இைப்புகண்ள 
எதிரதகாள்வண� சா�ாரைமாக தகாள்்ளா� நிணல  
இருந்து வருகின்்றது.
 குறிப்்ாக கிைககு மாகாைத்தில் கணரமயார 
மீனவரகள் வாழ்கணகயானது, ம்ாராட்டம் நிண்றந் 
��ாகமவ உள்்ளது. �மிழ் மீனவரகளின் இந்� நிணல  
்ாரிய ம்ாராட்டமாக இருந்து வருகின்்றது.

 இன்று மீன்பிடித் த�ாழிலானது, ்ல்மவறு 
சவால்கண்ள தவன்று, உலக்ளவில் ் ாரிய வருமான 
மீட்டும் துண்றயாகவுள்்ள ம்ாதிலும், இலஙணகயின் 
்ல ்ாகஙகளிலும் இருந்து இன்று தவளி நாடுக 
ளுககு மீன்கண்ள ஏற்றுமதி தசயயும் நிணலயுள்்ள 
நிணலயிலும், கிைககு மாகாைத்திணனப் த்ாறுத்� 
வணரயில், இன்று வணர ்ல மீனவரகள் �ஙக்ளது 
அன்்றாட வாழ்கணகயிணனக தகாணடு நடத்�ககூட 
முடியா� நிணலயில் உள்்ளணமமய உணணமயாகும்.
 1990களிலும் அ�ற்குப் பின்னரான காலப் 
்குதிகளிலும் அ�ாவது 2000ஆம் ஆணடு வணரககும் 
த�ாடரச்சியான யுத்�ப் ்ாதிப்புகண்ளக தகாணடு 
�ஙகளுணடய த�ாழில்கண்ளச் தசயயமுடியா� 

நிணலயில் இருந்�ம�ாடு, 
2002ஆம் ஆணடுககுப் 
பின்னர ஏற்்ட்ட ஓர 
இணட தவளியில் �ஙகளு 
ணடய த�ாழிணல நல்ல 
முண்றயில் மமற்தகாணடி 
ருந்�னர.
 இ�ன் பின்னர 

2004ஆம் ஆணடு ஏற்் ட்ட 
ஆழிப்ம்ரணல  அனரத் 
�ம்  காரைமாக சகல 
த�ாழில் வ்ளஙகண்ளயும் 

இைந்து, �ஙகளுணடய உ்றவுகண்ளயும் இைந்து, 
நிரககதியான நிணலககுத் �ள்்ளப்்ட்டனர. த�ாடர 
ந்து 2009ஆம் ஆணடுகாலப் ்குதியில் இடம்த்ற்்ற 
இறுதி யுத்�த்தின்ம்ாதும் கடுணமயாகப் ்ாதிககப் 
்ட்டனர. இவவா்றான ்ாதிப்புகண்ள எதிர 
தகாணட ம்ாதிலும், மீனவரகளின் வாழ்கணகதய 
ன்்து மீ்ளமுடியா� துயரஙகண்ளமய சுமந்து நிற்் 
ண�க காைமுடிகின்்றது.
 மட்டகக்ளப்பு மாவட்டத்தின் மணமுணன 
வடககு பிரம�ச தசயலா்ளர பிரிவில் திராயமடு 
கிராமமசணவயா்ளர பிரிவுககுட்்ட்ட திராயமடு 
சுவிஸ கிராமம் ் குதியிலிருந்து கடந்� 23ஆம் திகதி 
மீன்பிடிப்்�ற்குக கடலுககு தசன்்ற தசௌந்�ர 
நாயகம் சுமரஸகுமார என்னும் 43வயது மீனவர 
சடலமாகமவ கணரதயாதுஙகினார.
 அவர சிறுவயது மு�ல் கடல் த�ாழில் 
மூலமம �மது வாழ்வா�ாரத்திணன முன்தனடுத் 
திருந்�ார. அ�ன்மூலமம அவரது வாழ்கணகயிணன 
முன்தகாணடு தசன்்றார.

 அவருககு திருமைமாகி ஐந்து பிள்ண்ளகள் 
உள்்ளனர. அவரின் மூன்று பிள்ண்ளகள் கல்வி 
கற்கின்்றனர. இரணடு த்ண பிள்ண்ளகளும், ஒரு 
ஆண பிள்ண்ளயும் கல்வி கற்கின்்றனர. இரணடு 
த்ண பிள்ண்ளகளுககு வறுணம காரைமாக சிறு 

வயதிமலமய திருமைம் தசயது ணவத்துள்்ளார. 
இது�ான் இஙகுள்்ள த்ரும்்ாலான மீனவரகளின் 
நிணலணமகள்.
 உயிரிைந்� மீனவரின் குடும்்மானது, மிக 
வும் வறிய நிணலயில் உள்்ளது. இதுமவ இன்று 
மட்டகக்ளப்பு மாவட்டத்தில் உள்்ள த்ரும்்ா 
லான மீனவரகளின் நிணலயுமாகும். குறிப்்ாக 
குறித்� மீனவர கடலுககுச் தசன்று மீன்பிடித்து 

வரும் ்ைத்திமலமய அன்று அந்� வீட்டில் உள்்ள 
பிள்ண்ளகளுககு உைவு வைஙகும் நிணல காைப்் 
டுகின்்றது.
 இன்று அவர உயிரிைந்துள்்ள நிணலயில், 
குறித்� பிள்ண்ளகளுககான உைவுத் ம�ணவ, கல்வி 
ககான உ�விகண்ள வைஙகுவ�ற்கு யாரும் அற்்ற 
நிணலயில், அந்�ப் பிள்ண்ளகளும் கல்விணய இணட 
நடுமவ ணகவிடமவணடிய துரப்்ாககிய நிணலயும் 
காைப்்டுகின்்றது.

 இன்று மீனவரகளின் நிணலணம இதுவாக 
மவயுள்்ளது. வடகிைககில் உள்்ள இவவா்றான 
மீனவரகளுககு ணகதகாடுகக மவணடியது யார 
என்்ற மகள்வி இஙமக எழுகின்்றது. இவவா்றான 
மீனவரகண்ள ணவத்துத் �மது வயிறு வ்ளரககும் 
மு�லாளிகள், இவரகள் இல்ணலதயன்்றால் இவர 
கள் குடும்்ம் த�ாடரபில் சிந்திககும் நிணலயிரு 
ககாது.
 மட்டகக்ளப்பு மாவட்டத்திணனப் த்ாறு 
த்�வணரயில், 1990ஆம் ஆணடுககு முற்்ட்ட கால 
த்தில் எவரிடமும் ணகமயந்�ாதும், எவரது வருமா 
னத்ண�யும் எதிர்ாரககாதும் தசல்வந்�ரக்ளாக 
வாழ்ந்� கடற்த்றாழிலா்ளரகளின் வாழ்வு,  இன்று 
மகள்விககுறியான நிணலயில் காைப்்டுகின்்றது.

 ஆழிப்ம்ரணல அனரத்�ம், யுத்�ம் எனத் 
த�ாடரச்சியாக  அழிவுகண்ளயும், இைப்புகண்ளயும் 
எதிரதகாணடு, மீணடும் ஒரு புதிய வாழ்கணகணய  
மநாககிப் ்யணிககத் த�ாடஙகிய மீனவரகள், 

fl;Liu

   தெொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்

twpa epiyapy; thOk; 
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கடந்� ஒரு �சாப்� காலமாக சீனாவுடன் 
தநருஙகிச் தசன்றுதகாணடிருந்� இலஙணக, 

�ற்ம்ாது அவவிடயத்தில் �்ளம்புவது த�ரிகின்்றது. 
சீனாவிலிருந்து த்்றப்்ட்ட மச�னப் ்சண்ள விவ 
காரத்தில் பீஜிஙகின் அணுகுமுண்ற�ான் இ�ற்கு 
உடனடிக காரைமாக தசால்லப்்ட்டாலும், மமற் 
குலகின் அழுத்�ஙகளும் இ�ன் பின்னணியில் 
இருந்துள்்ளன. சீனாவுககுப் ் திலாக இந்தியாவுடன் 
தநருககமாகச் தசல்வ�ற்கு இலஙணக முற்்டுவ 
�ாகவும் த�ரிகின்்றது.
 மச�னப் ்சண்ளக கப்்ல் விவகாரத்தில் 
சீனாவின் கடும்ம்ாககான அணுகுமுண்ற நட்பு 
நாடு ஒன்று நடந்து தகாள்வண�ப் 
ம்ான்்ற�ாக இருககவில்ணல. ் ணக 
நாடு ஒன்றின் தசயற்்ாடுகண்ள 
ஒத்��ாகமவ இருந்�து. தகாழும் 
புககு இது ஒரு எச்சரிகணகணயக 
தகாடுத்திருககும் நிணலயில் �ான் 
நிதி அணமச்சர ்ஸில் ரா�்கச 
அவசரமாகப் புதுடில்லிககுப் ் ்றகக 
விருககின்்றார. டில்லியும் சந்�ர 
ப்்த்ண�ப் ்யன்்டுத்தி காயகண்ள 
நகரத்துகின்்றது. இலஙணகயின் 
த்ாரு்ளா�ாரப்பிரச்சிணனககுத் 
தீரணவக தகாடுத்�ால், சீனாவின் 
ஆதிககத்திலிருந்து அ�ணன மீட்க 
முடியும் எனப் புதுடில்லி சிந்திப் 
்�ாகத் த�ரிகின்்றது.
 சீனாவுடன் தநருககமாகச் 
தசல்வ�ற்கு இலஙணக தீரமானித்� 
ணமககு இரணடு காரைஙகள் இருந் 
�ன. மு�லாவது: த்ாரு்ளா�ார 
ரீதியாக ்ா�ா்ளத்தில் வீழ்ந்துள்்ள 
இலஙணகககு சீனாவின் நிதிஉ�வி 
ம�ணவயாக இருந்�து. மு�லீடுகள் 
அவசியமாக இருந்�து. இரணடா 
வது: த�னிவா ம்ான்்ற சரவம�ச 
அரஙகுகளில் மமற்கு நாடுக்ளால் 
இலஙணகககு வரககூடிய தநருக 
கடி களிலிருந்து �ப்பிப்பி�ற்கு 
சீனாணவ இலஙணக நம்பியது. அம� மவண்ளயில், 
சீனாவின் கடன் த்ாறியில் சிககிய இலஙணகககு 
அதிலிருந்து மீள்வ�ற்கு மவறு வழிகளும் இருகக 
வில்ணல.

 த�னீவாவில் மட்டுமன்றி, ஐ.நா. ்ாது 
காப்புச் சண்யில் கூட ‘வீட்மடா’ உரிணமணயக 
தகாணட ஒரு நாடாக சீனா இருப்்து, இலஙணக 
ககுப் ்லத்ண�க தகாடுத்�து. சரவம�சத் �்ளத்தில் 
உரு வாகககூடிய எந்�ப் பிரச் சிணனயிலிருந்தும் சீனா 
�ம்ணமப் ்ாதுகாககும் என தகாழும்பு முழுணம 
யாக நம்பிய�ற்கு சீனாவின் இந்� ‘வீட்மடா’ 
்லமும் ஒரு காரைம்.  த�னிவா மனி� உரிணமகள் 
ம்ரணவயில் இலஙணகககு எதிரான தீரமானஙகள் 
தகாணடுவரப்்டும் சந்�ரப்்ஙகளில், சீனாவும், 
அ�ன் ஆ�ரவு நாடுகளுமம இலஙணகககு ஆ�ரவாக 
நின்றுள்்ளன. அ�ாவது, சரவம�ச அரஙகில் இலங 
ணகககு ்லமான ஒரு நாட்டின் ஆ�ரவு ம�ணவயாக 
இருந்�து.
 இந்� இரணடு விடயஙகண்ளயும் த�ளி 
வாகப் புரிந்துதகாணடிருந்� சீனா, அ�ணன நன்கு 
்யன்்டுத்தியது. இந்து சமுத்தியப் பிராந்தியத்தில் 
�மது கால்கண்ள ஆைமாகப் ்திப்்�ற்கு இலஙணக 
யின் அணமவிடம் மகந்திர ரீதியில் ்லமானது 
என்்ண� சீனா உைரந்திருந்�து. சந்�ரப்்த்ண�ப் 

்யன்்டுத்தி அம்்ாந்ம�ாட்ணட, தகாழும்பு துண்ற 
முக நகர, துண்றமுக கிைககு முணனயம் என கால் 
்தித்துள்்ள சீனா, கடன் த்ாறிககுள்ளும் இலஙணக 
ணயச் சிகக ணவத்திருந்�து. ஆனால், மச�னப் ் சண்ள 
விவகாரத்தில் இப்ம்ாது சிககணல சந்தித்துள்்ளது.
 இரசாயன உரஙகளின் இ்றககுமதிணய அதிர 
டியாகத் �ணட தசய� மகாட்டா்ய ரா�்கச அரசு, 
அ�ற்கு மாற்றீடாக ம�ணவயான இயற்ணக உரத்ண� 
விவசாயிகளுககு வைஙகுவதில் �டுமாறியது. இறுதி 
யாக மச�னப் ்சண்ளணயயும் இ்றககுமதிதசயயும் 
முடிணவ மகாட்டா்ய அரசாஙகம் எடுத்� ம்ாது, 
அதிலும் சீனாவுகமக முன்னுரிணம தகாடுககப்்ட் 
டது. சீன அரசாஙகத்தின் கட்டுப்்ாட்டில் உள்்ள Qin-
gdao Seawin Biotech Group Co Ltd என்்ற நிறுவனத்துககு 
இந்�ப் ்சண்ளணயக தகாணடுவருவ�ற்கான 

தகாள்வனவு ஒப்்ந்�ம் இலஙணக அரசால் வைங 
கப்்ட்டது. உரியமுண்றயில் மகள்விப் ்த்திரஙகள் 
மகாரப்்டா� நிணலயிமலமய இது வைஙகப்்ட் 
டது என்்ற குற்்றச்சாட்டும் ஒருபு்றம் உள்்ளது.
 இ�ன்்டி, சீனாவிலிருந்து வந்� Hippo Spirit  
என்்ற கப்்லில் தகாணடுவரப்்ட்ட ்சண்ள ஆ்த் 
�ான ்ற்டீரியாககண்ளக தகாணடிருப்்�ாக அது 
குறித்� ் ரிமசா�ணனகளில் தவளிப்்ட்டது. ் சண்ள 
மாதிரிணய விவசாயத் திணைகக்ளத்தின் �ாவர 
மசா�ணனப் பிரிவு நடத்திய ்ரிமசா�ணனயில் 
அரவீனியா எனப்்டும் ்ாதிப்புககுரிய ்கடீரியா 
கணடுபிடிககப்்ட்டது. கிைஙகு, தவஙகாயம், கரட் 
ம்ான்்ற மரககறிகளின் விண்ளச்சணல ்ாதிககச் 
தசயயும் �ன்ணம இந்� ்கடீரியாவுககு உள்்ளது. 
இது ஆ்த்�ானது என்்ற அறிகணகணயயடுத்து, 
விவசாய அணமப்புககளும் உசாரணடந்�ன.
 இ�ணனக தகாழும்புத் துண்றமுகத்துககுள் 
அனுமதிககத் துண்றமுக அதிகார சண் மறுத்�து. 
அரசாஙகத்தின் உத்�ரணவயடுத்ம� துண்றமுக 
அதிகார சண் குறிப்பிட்ட கப்்லுககான க�வுகண்ள 
மூடிய�ாகச் தசால்லப்்ட்டது. இது சீனாவுககுக 
கடும் அதிரச்சிணயக தகாடுத்�து. சீனாவுககு இச் 
சம்்வம் அதிரச்சிணயக தகாடுத்�ணமககு இரணடு 
காரைஙகள் உள்்ளன. ஒன்று: �மது த்ாறியில் 
சிககியுள்்ள இலஙணக, என்ன தசான்னாலும் மகட் 
கும் என சீனா எதிர்ாரத்�து. இலஙணகயின் க�வ 
ணடப்பு சீனாணவ அதிரச்சிககுள்்ளாககியணமககு 
இது மு�லாவது காரைம். இரணடாவது: குறிப் 
பிட்ட சீன நிறுவனம் �மது மச�னப் ்சண்ளணய 
்ல நாடுகளுககு ஏற்றுமதி தசயகின்்றது. அ�ன் 
�ரம் குறித்து மகள்வி எழுப்பி, இலஙணக 
அ�ணனத் �ணட தசயவது, சரவம�ச ரீதியாக அ�ன் 
நற்த்யணரப் ்ாதிககககூடியது. அது வரத்�க ரீதி 

யாகப் ்ாரிய பின்விண்ளவுகண்ள ஏற்்டுத்தும். 
மீணடும், �ரப்்ரிமசா�ணன தசயது குறிப்பிட்ட 
த்ாருட்கண்ள இலஙணகயில் இ்றககிவிட மவண 
டும் என்்தில் சீனா தீவிரமாக இருந்�ணமககு கார 
ைமும் அது�ான்.
  இரு நாடுகளுககும் இணடயிலான முரண 
்ாடுகள் இந்� இடத்தில்�ான் ஆரம்்மாகின. இந்� 
இடத்தில் ஒரு நட்பு நாட்டுடன் நடந்து தகாள்வது 
ம்ால சீனா தசயற்்டவில்ணல.  குறிப்பிட்ட சீன 
நிறுவனத்துககான தகாடுப்்னணவச் தசலுத்� 
மவணடிய த்ாறுப்ண்க தகாணடிருந்� இலஙணக 
யின் மககள் வஙகிணய சீனா கறுப்புப் ்ட்டியில் 
ம்ாட்டது. த்ரும்ளவு நட்டஈட்ணடயும் மகாரியது. 
இ�ணனவிட, இலஙணக மீது மவறு வி�மான அழுத் 
�ஙகளும் மண்றமுகமாக இரா��ந்திர வழிகள் 
மூலமாகக தகாடுககப்்ட்டிருககலாம்.

 சீனாவுடனான தநருககத்ண�க குண்றத்துக 
தகாள்்ள மவணடும் என்்�ற்காக இந்தியா மற்றும் 
மமற்கு நாடுகள் தகாடுககும் அழுத்�ஙகள் ஒருபு்றம். 
சீனாவின் உணணம முகம் தவளிப்்ட்டிருப்்து 
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திடீர மசாகத்தில் ஆழ்த்திய ்டகுப் ்ாண� 
வி்த்து நா்ளான 23.11.2021ஆம் திகதிணய ம்றகக 

முடியாது. திருமகாைமணல மாவட்டம் கிணணியா 
பிரம�ச தசயலகர பிரிவில் உள்்ள கிணணியா நகர 
சண்ணயயும், கிணணியாப் பிரம�ச சண்ணயயும் 
இணைககும் ்ாலமம குறிஞசாகமகணி ்ாலம். 
இதில் ் டகுப் ் ாண� உணடந்து  கவிழ்ந்�தில் நான்கு 
மாைவரகள் உட்்ட ஆறு ம்ர உயிரிைந்�ாரகள். 

27 ந்ரகள் கிணணியா ணவத்தியசாணலயில் அனு 
மதிககப்்ட்டாரகள்.  புனரணமப்புககாக மூடப்் 
ட்ட இந்� ் ாலம் ஊடாக இயந்திரப் ் டகுப் ் ாண� 
மூலமான ம்ாககுவரத்து இடம் த்ற்று வந்�து. 
இந் நிணலயில் இந்� துயரசம்்வம் நிகழ்ந்துள்்ளது.

சம்்வ நா்ளன்று, பிரம�ச சண்ப் ் குதியில் இருந்து 
நகர சண்ப் ்குதிணய மநாககி ்யணித்து கணரணய 
அணடய சுமார 50 மீற்்றர தூரத்தில் ்டகுப் ்ாண� 
கவிழ்ந்துள்்ளது. இ�னால் கிணணியா சமூகம் 
மட்டுமல்ல, முழு நாடுமம மசாகத்தில்  மூழ்கியது. 
இ�னால் ஆத்திரம் தகாணட இண்ளஞரகள் வீதியில் 
�ணடகண்ள ஏற்்டுத்தி, டயரகண்ள எரித்து �ஙக 
ண்ளத் �ாஙகம்ள ஆற்றுப்்டுத்திக தகாணடனர. 
"இந்� ்டகு வி்த்துககு காரைம், ்டகுப் 
்ாண�ணய  மவகமாக தசலுத்தி திருப்பியணமமய.   
நான் சுழிமயாடிமய தவளிமய வந்ம�ன். அத்துடன் 
ஐந்து பிள்ண்ளகண்ளயும் காப்்ாற்றியுள்ம்ளன்" என 
்டகுப் ்யைத்தில் உயிர �ப்பிய ஆசிரியரான எம்.
சாமித் ஆழ்ந்� கவணலயுடன் த�ரிவித்�ார. இவர, 
கிணணியா �்ள ணவத்தியசாணலயில் இருந்து 
சிகிச்ணச த்ற்று வீடு திரும்பும் ம்ாது இந்� 
வி்த்தில் சிககியிருந்�ார.
 இந்� இயந்திரப் ்டகு ்ாண�யானது,  
சுமார மூன்று பி்ளாஸடிக வள்்ளஙகண்ளகதகாணடு 

்லணகயுடன் இணைககப்்ட்டுத் �யாரிககப் 
்ட்டது. கிணணியா த்றியாற்றுமுணனப் ்குதி 
ணயச் மசரந்� �னியார ஒருவருககு இப் ்டகு 
தசலுத்துவ�ற்கான அனுமதி,  கிணணியா நகரசண் 
�விசா்ளர எஸ.எச்.எம்.நளீம் அவரகளினால் ணகதயா 
ப்்மிடப்்ட்ட கடி�ம் மூலமாக 2021.10.28 வைங 
கப்்ட்டுள்்ளது.
 இக கடி�த்தில் "மமற்்டி விடயம் சம்்ந்� 
மாக குறிஞசாகமகணி இ்றஙகுதுண்றப் ்குதியில் 
்ால நிரமாைக காலப் ்குதியில் த்ாது மககளின் 

ம்ாககுவரத்திணன 
இலகு்டுத்தும் வணக 
யில் மமாட்டார ் டகு 
மசணவணய நடத்துவ 
� ற் கு � ங க ளு க கு 

பின்வரும் நி்ந்�ணனகளின் கீழ் அனுமதி வைஙகப் 
்டுகி்றது. குறித்� மசணவயின் ம்ாது ்ாதுகாப்பு 
நியமஙகள் கட்டாயமாக பின்்ற்்றப்்ட மவணடும், 
குைந்ண�கள் மற்றும் ்ாடசாணலச் சி்றாரகளுககு 
மமற்்டி மசணவயானது இலவசமாக வைஙகப்்ட 
மவணடும், ் டகினது உறுதிப்்ாடு குறித்து அவவப் 
ம்ாது மசாதிப்்து அவசியமானது. மமற்்டி நி்ந்� 
ணனகண்ள மீறும் ்ட்சத்தில் �ஙகளுககு வைங 
கப்்டும் அனுமதி இரத்துச் தசயயப்்டும்"என 
குறிப்பிடப்்ட்டுள்்ளது.
 இது த�ாடரபில் கிணணியா நகர சண் 
உறுப்பினர எம்.எம்.மஹ்தியிடம் வினவிய ம்ாது,  
“�விசா்ளரால் வைஙகப்்ட்ட இந்� அனுமதிக கடி 
�ம் சண்கமகா உறுப்பினரகளுகமகா த�ரியாமல்  
வைஙகப்்ட்டுள்்ளது. இது ்ல வா�ப்பிரதிவா�ங 
கண்ள உணடாககியிருககி்றது.
 நகரசண்ககு முண்றயாக அனுமதி வைங 
கப்்ட முடியுமாயிருந்�ால், அ�ன் �ரம் உறுதிச் 
சான்று, த�ாழில்நுட்்ம் சம்்ந்�மான சான் 

றி�ழ், Marine, Nara சான்றி�ழ், ்யணிகளின் உச்ச 
எணணிகணக, ஓட்டுனர அனுமதிப்்த்திரம், ்ாது 
காப்பு அஙகிகள் ஏற்்ாடு, உ�வி ஆட்கள் நியமனம், 
்யணிகள் காப்புறுதி ஏற்்ாடு என ்ல்மவறு 
விடயஙகள் ்ரீட்சிககப்்ட்டிருககும்.
 முண்றமகடாக �விசா்ளரால் வைஙகப்்ட்ட 
சான்றி�ழுககு �விசா்ளமர வணக கூ்ற மவணடும். 
விசாரணை ஆரம்பிககும் ம்ாது �ாமாகத் �கவல் 
கள் கிணடககககூடிய�ாக இருககும்.
 இ�ற்கு முன்னரும் இவவாறு ்ல முண்ற 
மகடுகள் நடந்து அ�ற்கு நான் சட்ட நடவடிகணக 
கண்ள எடுத்திருககிம்றன்” என்்றார. 
 இந்� ்ாலம் சுமார 100 மீற்்றர தூரம் 
தகாணடது. இ�ன் ஊடாக நா்ளாந்�ம் 8000 ஆயிரத் 
துககும் மமற்்ட்டவரகள் ்யணித்து வந்�ாரகள்.  
1977 களில் கட்டப்்ட்ட ்ைணம வாயந்� இந்� 
குறிஞசாகமகணி ்ாலம் த�ாடரபில் ்ல வாககு 
றுதிகள் அரசியல்வாதிக்ளால் தகாடுககப்்ட்டது. 
ஆனாலும் தவறும் ம்ச்சுடன் முடிவணடந்�து. 
பின் 2015 இல் தவள்்ள அனரத்�ம் காரைமாக 
்குதி ்குதியாக இந்� ்ாலம்  இரணடாக பி்ளந்து  
உணடந்து மச�மாகியது. இ�னால்  ம்ாககுவரத்து 
்ாதிககப்்ட்டது. இண�யடுத்து �ற்காலிக இரும் 
புப்  ்ாலம், வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசண் மூல 
மாக  அணமககப்்ட்டது.  
 கடந்�  �னாதி்தி ம�ர�லின் ம்ாது 
முன்னாள் �னாதி்தி ணமத்திரி்ால சிறிமசன 
கிணணியா நகர சண் ணம�ானத்தில் 2014 டிசம்்ர 
மா�ம்ளவில் இடம் த்ற்்ற த்ாதுககூட்டத்தில்  
இப் ்ாலத்ண� முழுணமயாகப் புனரணமப்பு 

   தெொடர்ச்சி 16ஆம் பக்கம்
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அத்தியாவசியப் த்ாருட்களின் விணலகள் 
நாளுககுநாள் அதிகரித்து வருகின்்றன. 

இ�ன் காரைமாக நாட்டு மககளின் இயல்பு 
வாழ்கணக த்ரிதும் ்ாதிப்்ணடந்துள்்ளது. 
விணல அதிகரிப்பினால் மமதலழும்பும் வாழ்க 
ணகச் தசலவிணன சமாளிகக முடியாமல் மககள் 
திணடாடுகின்்றாரகள். இ�னால் ்ல்மவறு துண்ற 
களும் ்ாதிப்பிணன எதிரமநாககியுள்்ளன.
 இ�னிணடமய த்ாருட்களின் விணலகள் 
இன்னுமின்னும் அதிகரிககக கூடிய வாயப்பு 
காைப்்டுவ�ாக அச்சம் 
தவளியிடப்்ட்டுள்்ளது. 
நாட்டு மககள் ஒருமவண்ள 
உைணவ மட்டுமம 
உணை மவணடிய நிணலக 
குத் �ள்்ளப் ்ட்டுள்்ள 
�ாக பிர�ான எதிரக கட்சி 
கருத்து தவளியிட்டுள்்ளது.
 த ் ா ரு ட் க ளி ன் 
விணல  அதிகரிப்்ானது, 
மணலயக மககளில் சற்று அதிகமாகமவ ்ா�க 
விண்ளவுகண்ள ஏற்்டுத்தியுள்்ள நிணலயில், இ� 
னால் ஏற்்டும் �ழும்புகள் அதிகமாகவுள்்ளன. 
இ�னிணடமய விணல அதிகரிப்ண்க கட்டுப்்டு 
த்� முடியாத�ன அரசாஙகம் ணகணய விரித்துள் 
்ளணமயானது அரசாஙகத்தின் மீது மககள் தகாண 
டுள்்ள அதிருப்தியிணன மமலும் வலுவணடயச் 
தசயதுள்்ளம�ாடு, நம்்கத் �ன்ணமயிணனயும் 
மகள்விககுறியாககியுள்்ளது. இ�ன் விண்ளவுகள் 
எதிரவரும் ம�ர�ல்களில் எதிதராலிககும் என்று 
அரசியல் அவ�ானிகள் கருத்து தவளியிட்டு 
ள்்ளனர.
 இலஙணகயின் சமகால ம்ாககுகள் 
த�ாடரபில் ்ல்மவறு விமரசனஙகள் இருந்து 
வருகின்்றன. நாட்டின் கடன் சுணம அதிகரித்துள்்ள 
நிணலயில், நாடு மிகவும் மமாசமான த்ாரு்ளா 
�ார தநருககடிககு உள்்ளாகியுள்்ள�ாக ம�.வி.பி. 
குற்்றம் சுமத்தியுள்்ளது. மமலும் த�ாற்றுமநாய 
கள் காரைமாகவும் ்ல பிரச்சிணனகள் மமதலழு 
ந்துள்்ளன. அத்தியாவசியப் த்ாருட்களின் �ட்டு 
ப்்ாடு, இ்றககுமதிப் த்ாருட்கண்ள ம�ணவக 
மகற்் இ்றககுமதி தசயய முடியா� நிதிப் ் ற்்றாக 
குண்ற, உரம் மற்றும் மருந்துகண்ள இ்றககுமதி 
தசயய முடியா� நிணல, �ரமான த்ாருட்களு 
ககு ்திலாக �ரமற்்ற மற்றும் நாட்டுககும், மகக 
ளுககும் ஒவவா� த்ாருட்கண்ள இ்றககுமதி 
தசயயும் நிணல என்று ்ல்மவறு்ட்ட சிககல் 
களும் இன்று மமதலழுந்துள்்ள�ாகவும் ்ாரதூர 
மான இரா��ந்திர தநருககடிககுள் இலஙணக 
சிககிக தகாணடுள்்ள�ாகவும் ம�.வி.பி. த�ரிவிக 
கின்்றது .சமகால நிணலணமகள் த�ாடருமானால் 
மககள் ்ஞசத்தில் உயிரிைப்்ர என்றும் எதிரவு 
கூ்றல்கள் இருந்து வருகின்்றணமயும் குறிப்பிடத் 
�கக�ாகும். 
 த்ாருட்களின் விணல அதிகரிப்பு மகக 
ளின் குரல்வண்ளணய நசுககிவரும் நிணலயில் 
அரசாஙகம் நிவாரைஙகண்ள வைஙகா� ம்ாதும், 
ஆறு�ல் வாரத்ண�கண்ளமயனும் கூ்றாணம ் லணர 
யும் விசனத்திற்கு உள்்ளாககியுள்்ளது. தடாலர  உள் 
நாட்டில் அச்சிடப்்டவில்ணல. ஆகமவ இ்றககு 
மதி தசயயப்்டும் அத்தியாவசியப் த்ாருட்க 
ளின் விணலகண்ள கட்டுப்்டுத்� முடியாது என 
வரத்�கத்துண்ற அணமச்சர ்ந்துல குைவர�ன 
த�ரிவித்திருப்்து, த்ாறுப்புவாயந்� அணமச் 
சரின் ்திலாகத் த�ரியவில்ணல. எரியும் தநருப் 
பில் அவர  எணதைணய ஊற்றி, மககண்ள கடுப் 
ம்த்தி இருககின்்றார. அத்ம�ாடு  கடந்� காலங 
கண்ளக காட்டிலும் �ற்ம்ாது அத்தியாவசிய 
த்ாருட்களின் விணலகள் குண்றவணடந்துள்்ளது 
என்று அவர த�ரிவித்துள்்ளணமயானது, நணகச் 
சுணவககுரிய ஒரு விடயமாகும் என்்ம�ாடு, 
மககளின் வலிகண்ள எந்�்ளவு அரசியல்வாதிகள் 

புரிந்து தகாணடுள்்ளாரகள் என்்ண�யும் சிந்திக 
கத் தூணடுகின்்றது.
  இம�மவண்ள த்ாருட்களின் விணலமயற் 
்றம் த�ாடரபில் அணமச்சர ்ந்துல த்ாறுப்்ற்்ற 
வணகயில் குறிப்பிடும் கருத்துககள் கவணலயளிப் 
்�ாகவும், அவவா்றான கருத்துககள் மககள் மத்தி 
யில் �வ்றான நிணலப்்ாட்ணட ஏற்்டுத்தும் என் 
றும் இரா�ாஙக அணமச்சர தசஹான் மசமசிஙக 
வும் கவணல த�ரிவித்திருந்�ார.
 நாட்டு மககள் உைவுப் த்ாருட்கண்ளயும், 
ஏணனய அத்தியாவசிய த்ாருட்கண்ளயும் த்ற் 
றுக தகாள்்ள முடியாமல் தநருககடிகளுககு முகம் 

தகாடுத்து வருகின்்றனர. த்ாருட்கண்ள தகாள் 
வனவு தசயவ�ற்கு நீணட மநரம் காத்திருகக 
மவணடிய நிணலணம மமதலழுந்துள்்ளது. அவ 
வாறு காத்திருந்�ம்ாதும், இறுதித் �ருைத்தில் 
த்ாருட்கள் இல்ணல என்று வரத்�கரகள் 
ணகணய விரித்தும் விடுகின்்றனர. விணலமயற்்றத் 
ண�க கட்டுப்்டுத்� அரசாஙகம் �வறியுள்்ளணம 
மற்றும்   அரசாஙகத்தின் ஏணனய பிணையான 
அணுகுமுண்றகள் என்்வற்ண்றக  கணடித்தும் 
மககள் நலணன உறுதி தசயயுமாறு வலியுறுத்தி 
யும்  கடந்� 16 ம் திகதி ஐககிய மககள் சகதி தகாழு 
ம்பில் ்ாரிய ஆரப்்ாட்டதமான்ண்ற முன்தனடு 
த்திருந்�து. இவவாரப்்ாட்டத்தில் ஆயிரககைக 
கானவரகள் கலந்து தகாணடு �மது எதிரப்பிணன 
தவளிப்்டுத்தி இருந்�ணமயும் த�ரிந்� விடய 
மாகும். 
 

ேறு்மயின வகைாரப்பிடி
 மணலயக மககள் வறுணமயின் ஆதிககத் 
தின் கீழ் வாழ்்வரகள். வறுணமயின் மகாரப்பிடி 
அவரகண்ளத் த�ாடரச்சியாகமவ இறுககி வருகி 

ன்்றது. சாண ஏறினால் முைம் சறுககும்நிணலயில் 
இம்மககளின் வாழ்கணக ஓடிக தகாணடிருககின் 
்றது. சகல துண்றகளும் இதில் உள்்ளடஙகும். இந் 
நிணலயில் த்ாருட்களின் விணல அதிகரிப்்ால் 
மிகவும் ்ாதிப்பிற்குள்்ளானவரக்ளாக இம்மக 
கள் வி்ளஙகுகின்்றாரகள். ஒரு சமூகககுழு என்்ற 
வணகயில் மணலயக மககளிணடமய அதிகரித்� 
வறுணம காைப்்டுகின்்றது. இம்மககளின் 
வறுணம குறித்து மநாககுணகயில் 1990/91 இல் 
த்ருந்ம�ாட்ட வறுணம நிணல 20.5 வீ�மாகவும், 

1995/96 இல் 38.4 வீ�மாகவும, 2002 இல் 30 வீ� 
மாகவும் இது காைப்்ட்டது. இம� மவண்ள 
2006/07 இல் 32 வீ�மாகவும், 2009/10 இல் 9.2 வீ� 
மாகவும் த்ருந்ம�ாட்ட வறுணம நிணல காைப் 
்ட்டது. த்ருந்ம�ாட்ட வறுணம நிணலயினால் 
மிகவும் மமாசமாக த்ணகளும் சிறுவரகளும் 
்ாதிககப்்டுவ�ாக �கவல்கள் தவளியாகியுள் 
்ளன. இம�மவண்ள த்ருந் ம�ாட்ட மககளி 
ணடமய வறுணம நிணல இன்னுமின்னும் அதிகரி 
த்து வருகின்்ற நிணலயில் தவளிப்்டுத்�ப்்டும் 
புள்ளி விவரஙகளின் நம்்கத்�ன்ணம த�ாடர 
பிலும் ் லரும் சந்ம�கம் தவளியிட்டுள்்ளணமயும் 

ம ந ா க க த் � க க � ா கு ம் . 
ம ண ல ய க ம க க ளி ன் 
வறுணம  நிணல த�ாடரபில் 
த வ ளி ப் ் டு த் � ப் ் டு ம் 
புள்ளி விவரஙகண்ளக காட் 
டிலும் இன்னும் அதிகமாக 
இருககக கூடிய நிணலணம 
க ா ை ப் ் டு வ � ா க வு ம் 
புத்திஜீவிகள் வலியுறுத்தி 
இருககின்்றனர.                                                               

 இலஙணகயில் சுமார 80 வீ�மான வறிய 
மககள் கிராமப் பு்றஙகளிமலமய வாழ்வ�ால், 
வறுணமயானது  ஒரு கிராமப்பு்ற நிகழ்வாகக 
கரு�ப்்டுகின்்றது. கிராமியத்துண்றணயச் மசரந்� 
சிறுநில விவசாயிகளும், காணியுரிணமயற்்ற விவ 
சாயத் த�ாழிலா்ளரகளும், நகரப்பு்ற மசரி வாழ் 
மககளும், கிராமம் மற்றும் நகரப்பு்றஙகண்ளச் 
மசரந்� மவணலயற்ம்றாரும், ம�ாட்டத்துண்ற 

சாரந்� மககளுமம இந்நாட்டில் வறிய மகக்ளாகக 
கரு�ப்்டுவ�ாக ஏற்கனமவ புத்திஜீவிகள் வலியு 
றுத்தியுள்்ளனர. ஏணனயதுண்ற சாரந்� மககளுடன் 
ஒப்பிடுணகயில் த்ருந்ம�ாட்டத் துண்ற மககம்ள 
குண்றந்�்ளவு வருமானத்ண�க தகாணடுள்்ளனர. 
இம்மககள் உைவிற்காக 58.3 வீ�த்ண�ச் தசல 
விடுகின்்றனர. நகர கிராமியத்துண்றகளில் இது 
முண்றமய 36.9வீ�மாகவும், 46.2 வீ�மாகவுமுள் 
்ளது. உயரந்� வருமான மட்டஙகளில் குண்றந்� 
விகி�ாசாரமம உைவிற்காக தசலவிடப்்டும். 
குண்றந்�மட்ட வருமானம் காரைமாக ம�ாட்டத் 
துண்ற சாரந்� மககள் �மது தமாத்� மா�ாந்� 
தசலவில் வீட்டுவசதி, குடியிருப்பு, கல்வி, 
ம்ாககுவரத்து, மின்சாரம் என்்வற்றிற்கு 
குண்றந்�்ளணவமய தசலவிடக கூடிய நிணலயில் 
உள்்ளனர. இணவயணனத்தும் ம�ாட்டத்துண்ற 
மககம்ள இலஙணகயில் மிக மமாசமான வறுணம 
நிணலயில் உள்்ளனர என்்�ணன எடுத்துக காட்டு 
வ�ாக உள்்ளன.

உற்பத்தி ்பாதிப்பு
 இவவா்றாக வறுணம நிணலயில் உள்்ள 
த்ருந்ம�ாட்ட மககண்ள விணலவாசி அதிகரிப்பு 
மமலும் இறுககமணடயச் தசயதுள்்ளது. இம� 
மவண்ள நாட்டில் மமதலழுந்துள்்ள ்சண்ளப் 
பிரச்சிணன காரைமாக விவசாய உற்்த்தி ்ாதிப் 
்ணடயும் கூடும் என்று கரு�ப்்டுகின்்றது. 1970  
இல்  ஆட்சிபீடமமறிய சு�ந்திரககட்சி இ்றககு 
மதிச் தசலவிணனக   கட்டுப்்டுத்தி அ�ற்கான 
்திலீட்டுப் த்ாருட்கண்ள உள்ளூரில் உற்்த்தி 
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்பதில:
 1982இலிருந்து 1991 யூன் மு�ல்த்ற்ம்றாரிடம் ஒப்்ணடககப்்ட்டுத் 
�ான் இறுதி நடவடிகணக நடந்�து. பின்னர நாஙகள், தகரில்லாப் ம்ாராளி 
க்ளாக இருந்து, மரபுவழி இராணுவமாக மாற்்றம் அணடந்�து�ான் எஙகள் 
வரலாறு. இணவ அன்ண்றய காலப் ்த்திரிணககளிலும், அன்ண்றய காலத்தில் 
நாஙகள் தவளியிட்ட பிரசுரஙகளிலும் ஆவைப்்டுத்�ப்்ட்டுள்்ளது. இந்� 
வரலாற்ண்ற திரித்து, புணனந்து வரலாறு எழுது்வரகளும், த்ாய வரலாறு 
எழுது்வரகளும் இருககின்்றாரகள்.  
 இந்திய இராணுவம் இருந்� மநரம் ஒரு ம்ாராளி மகாணடாவில் 
சந்தியில் வீரமரைம் அணடந்� ம்ாது, அவரின் வித்துடணல த்ற்ம்றாரிடம் 
ஒப்்ணடகக முடியா� சூழ்நிணல இருந்�து. எனமவ நீரமவலியில் ஒரு 
்ற்ண்றககுள் எரித்துக தகாணடிருககும் ம்ாது �ான், எஙகளுககு என்த்றாரு 
�னிச் சுடணல ம�ணவ என்்ற ஒரு சிந்�ணன ம�ான்றியது. இந்திய இராணுவம் 
நின்்ற காலகட்டத்தில் திககுத் திககாக ஒரு சில ம்ாராளிகள் நின்று 
ம்ாராடிய காலகட்டம். இந்�ச் சிந்�ணனயின் அடிப்்ணடயில் �ான் இது 
நணடமுண்றப்்டுத்தி மகாப்்ாயில் தி்றந்�தவளிச் சிண்றச்சாணல இருந்� அரச 
காணியில் எஙகளுககு என்த்றாரு சுடணல கட்டுவ�ற்கு தீரமானித்ம�ாம். 
இ�ற்கு கமல் மாஸடர என்்வர �ான். இவரின் தி்றணமணயக கணடு இவணர 
நான் யாழ். வட்டப் த்ாறுப்்ா்ளராக நியமித்ம�ன். 
 யாழ். மாவட்ட அரசியல் என்்து எஙகள் �ணலவரின் இயகக நிரவாக 
ஒழுஙகின்்டி, �்ள்தி ஒருவணரத் ம�ரந்த�டுப்்ார.  ம�ரந்த�டுத்�வணர,  
எனது மாவட்டத்திற்கு அரசியல் மவணல தசயவ�ற்கு இவர�ான் த்ாருத்� 
மானவர என்று �ணலவருககு அறிமுகம் தசயது ணவப்்ார. இ�ன் அடிப் 
்ணடயில்�ான் யாழ். மாவட்ட அரசியல் என்்து நடந்து தகாணடிருந்�து. 
இந்திய இராணுவத்தின் பின்னர இந்� ஒழுஙகில்�ான் தடாமினிக அணைா, 
நான், இ்ளம்்ரிதி ம்ான்்றவரகளின் த�ரிவு நணடத்ற்்றது. இந்� மவண்ள 
யில்�ான் நாஙகள் ஒரு சுடணலணய மகாப்்ாயில் கட்டுகிம்றாம். அப்ம்ாது 
நாஙகளும் சுடணல என்்ற தசால்ணலமய ்யன்்டுத்திமனாம். 

 கமல் மாஸடர எனது அலுவலகத்திற்கு ஒவதவாரு நாளும் காணல 
வந்து என்ணன சந்திப்்ார. அப்ம்ாது ஒருநாள் தசௌதியிலிருந்து 

ரவி என்்ற கட்டடககணல நிபுைர வந்திருப்்�ாகவும், அவணர 
�ான் சந்தித்��ாகவும் கூறினார. அப்ம்ாது நீரமவலியில் 

ம்ாராளிணய எரித்� ம்ாது, எமகதகன்று �னிச்சுடணல 
ம�ணவ என்்து நிணனவிற்கு வந்�து. உடமன நான் 
அவணர அணைத்து வரும்்டி தசான்மனன். இவற்ண்ற 
நீஙகள் ஊடகம் என்்ற ரீதியில் ஆயவு தசயது வரலா 
்றாகக மவணடும். ஏதனனில், தினககுரல் ் த்திரிணகயில் 
இராணுவ ஆயவு எழுது்வர ஒருவர நாஙகள் வி்றகு 
இல்லாணமயினால் �ான் புண�த்ம�ாம் என எழுதியுள் 

்ளார. 2009இற்குப் பின்னர சமூகப் த்ாறுப்பில்லாமல், 
அறிவாளிகளும் சரி, ஆயவா்ளரகள் என்று   சரி, கருத்துக 

கண்ள அள்ளி வீசுகின்்றாரகள். வரலாண்ற ஆராயந்து அவர 
கண்ளயும் மநரகாைல் காைமவணடும் என்்�ற்காகமவ 

�ான் நான் அவரகளின் த்யரகண்ளக கூறுகின்ம்றன். 
 அந்�க கட்டடககணல நிபுைணர நான் சந்தித்துக கண�த்� 

ம்ாது, அவர என்னிடம் மகட்டது எனககு நல்லத�ாரு த்ாறியியலா 
்ளணரயும், நல்லத�ாரு மமசணனயும் �ாருஙகள் என்று �ான்  மகட்டார. 
ரவி என்்வர 3 ்டஙகண்ளக தகாணடு வந்�ார. அதில் நாஙகள் ஒன்ண்றத் 
த�ரிவு தசயம�ாம். அப்ம்ாது த்ாறியியலா்ளராக காந்�ன் அணைா 
என்்வணரயும், மமசன் மவணல தசயவ�ற்கு தகாககுவில் த்ாற்்தி 
வீதியில் உள்்ளவரகண்ளயும் த�ரிவு தசயதிருந்ம�ாம். அவரகள் �ான் 
மாவீரர மமணடணய கட்டினாரகள். அந்�க கட்டடம் கட்டுவ�ற்கு உ�வி 
தசய�வரகள் �ற்ம்ாதும் இருககி்றாரகள். 

 அப்ம்ாம� �்ள்தி, அரசியல் த்ாறுப்்ா்ளரகளுககு அதிகாரப் 
்ரவலாககம் என்்ண� �ணலவர தி்றம்்டச் தசயது ணவத்திருந்��னாமலமய, 
நாஙகள் மவணலகண்ள இலகுவாகவும், எஙகளின் �ற்துணிவுடனும் எஙகள் 
சமூகத் திற்கும், எஙகளின் விடு�ணலயின் வ்ளரச்சிககும் தசயயககூடிய�ாக 
இருந்�து, இந்�ச் சிந்�ணனயின் அடிப்்ணடயில் நாஙகள் இண� உடமனமய 
அமுலாககிமனாம். மமணடணயக கட்டி, அந்� மமணடயில் நீஙகள் எரிககின்்ற 
ம்ாது சவால் வரும். வந்� சவால் என்னதவன்்றால், இவவ்ளவு நாளும் எஙகள் 
ஊரச் சுடணலயில் எரித்� ம்ாராளிகண்ள ஏன் மகாப்்ாயில் தகாணடும்ாய 
எரிகக மவணடும். த்ற்ம்றாரகள்,  ஊரவரகள் எல்மலாரும் முரண்ட்டாரகள். 
அந்� மநரம் அவரகளுககு ஓர வி்ளககத்ண� நாஙகள் தகாடுத்ம�ாம்.  
எஙகளுணடய ம்ாராளிகள் இனி மமல் ஊரச் சுடணலகளில் எரிவதில்ணல. 
இவரகள் சமூகத்திலிருந்து வித்தியாசமானவரக்ளாக வாழ்கி்றாரகள். 
எனமவ இவரகளுகதகன்று ஒரு �னிச் சுடணல அணமத்துள்ம்ளாம் என்று 
அவரகளுககு ஓர வி்ளககத்ண� நான் தகாடுககிம்றன். எனது மனதில் 
ம�ான்றிய எணைஙகண்ள அந்�ப் த்ற்ம்றாரிடம் எடுத்துச் தசால்லி, தகஞசி, 
அவரகண்ளத் திருப்திப்்டுத்தி, தகாணடுவந்து அந்� மமணடயில் ணவத்து 
எரிககிம்றாம். இண� நானும் ்ானு அணைாவும் ம�சியத் �ணலவரிடம் 
தகாணடும்ாயக காட்டும்ம்ாது, �ணலவர தசான்னார, இது நல்ல மவணல. 
ஆனால் இந்� மமணடயில் அஞசலி நிகழ்ணவ தசயதுவிட்டு, புண�ககும்்டி 
தசான்னார. 
 இண�யடுத்து அடுத்� உடணல நாஙகள் புண�கக ஆயத்�மாமனாம். 
அ்ளதவட்டியிலிருந்து வந்� மசாணல என்்ற ம்ாராளியின் உடலண்் புண� 
ககும் ம்ாது, அவர ணசவ சமயத்ண�ச் மசரந்�வர. அவணரப் புண�கக 
முடியாது என்்து அந்�ச் சவாலாக இருந்�து. அவரகளுககும் நாஙகள் ஒரு 

   தெொடர்ச்சி 17ஆம் பக்கம்

வகைள்வி: 
	 மாவீரர்களின்	வித்துடல்களை	ஆரம்பத்தில	எரியுட்டும	வழளம	
இருந்தது.	பின்்னர	புள்தக்கும	நளடமுளை	அமுலுக்கு	வந்தது.	அந்த	
நளடமுளையில	ஏ்தாவது	சிக்்கல்கள்	இருந்த்தா?

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் 
அலைப்பின் முன்்னாள் யனாழ்.

ைனாவட்ட அரசியல்துலைப் ப�னாறுப்�னாள 
ரனாகப் �ணியனாற்றிய ரனாஜன் அவரகள், 
ப�னாரனாட்ட வரைனாறுகள் தற்ப�னாது 

தவைனாக �திவு பெயயப்�டுவது குறித்தும், த்து 
�ணிக் கனாைத்தில் ந்டநத ெம்�வஙகளின் உணலைத் 
தன்லைகள் குறித்தும் த்து கருத்துக்கலளப் 
�கிரநது பகனாண்டனார. 

tuyhWfis vOJgtu;fs; 

cz;ikfisj; Njbf; fz;Lgpbj;J 

vOj Ntz;Lk;

gFjp
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த்ாலநறுணவணயத் �ணலநகரகக 
தகாணட மசாைரின் ஆட்சி 

கி.பி.1070 இல்  வீழ்ச்சியணடந்�ாலும் மசாை ரின் 
ஆதிககம், நிரவாக முண்ற, ்ண்ாடு என்்ன  
�மிைர பிராந்தியஙகளில் த�ாடரந்திருக கலாம்  
எனக கரு�முடிகின்்றது.  இண�    உறுதிப்்டுத் 
தும் புதிய சான்்றாகமவ மகாமரன்கடவலக  
கல்தவட்டுக காைப்்டுகின்்றது. த்ாலநறு 
ணவயில் சிஙக்ள மன்னரகளின்ஆட்சி ஏற்்ட்டு 
ஏ்றத்�ாை 125 ஆணடுகளின்  பின்னரும் �மிைர 

பிராந்தியஙகளில் மும்முடிச் மசாைமணடலம் 
என்்ற நிரவாகப் த்யரும்  �மிழ் நிரவாகமுண்ற 
யும் இருந்�ன என்்ற புதிய தசயதிணய இக 
கல்தவட்டுத் �ருகின்்றது. கல்தவட்டுப் த்ாறி 
ககப்்ட்ட காலத்தில்  இப் ்குதியில், மசாைர 
ஆட்சிககுப் த்ாறுப்்ாக மூன்்றாம் குமலாத் 
துஙக மசாைனது  ்ணடத் �்ள்திகளுள் ஒருவ 

னான   அல்லது 
அரச பிரதிநிதியான 
குமலாத் துஙக மசாைக 
க ா லி ங க ர ா ய ன் 
இருந்துள்்ளான்  என்்ற 

புதிய தசயதியும் த�ரிய வருகின்்றது. மமலும் 
இவமன கஙகரா� காலிஙக வி�ய்ாகுவிற்கு 
(கலிஙகமாகனுககு) ் ட்டாபிமேகம் தசய�ான் 
என்்ற அதிமுககியபுதிய வரலாற்றுச் தசயதியும் 
இககல்தவட்டி மலமய மு�ல் முண்றயாகச் 
தசால்லப்்ட்டுள்்ளது.

 ம்ராசிரியர.சுப்்ராயலு இககல்தவட் 
டில்  (வரிகள் (3-5) வரும் “ஸ்ரீகுமலாத்துஙக 
மசாைக காலிஙகராயமநன் ஈைமணடலமான 
மும்முடி மசாைமணடலதமறிந்தும் கஙகரா� 
காலிஙக வி�யவாகு ம�வற்கு வீராபிமேகம்”  
என்்ற தசாற்த�ாடணர புதிய தசயதி எனக 
குறிப்பிட்டு்ளார. ம்ராசிரியர இந்திர்ாலா 
அவரகள் இத்த�ாடரில் உள்்ள கஙகரா� 
காலிஙகவி�யவாகு என்்வன் 1215 இல் 
த்ாலநறுணவ அரணச தவற்றி தகாணடு ஆட்சி 
தசய� கலிஙகமாகன் (மாகன்மாமகான்)என 
அணடயா்ளப்்டுத்துகின்்றார.  அவன் வி�ய 
்ாகு என்்ற த்யராலும்  அணைககப்்ட்டான் 
என்்�ற்கு 14ஆம் நூற்்றாணடில் எழுந்� 
நிகாயசஙகிரஹய என்்ற சிஙக்ள இலககியத்தில் 
வரும் குறிப்ண் முககிய ஆ�ாரமாகக காட்டி 
யுள்்ளார. இவற்றிலிருந்து, இலஙணகணய 
தவற்றிதகாணடு த்ாலநறுணவயில் ஆட்சி 
புரிந்� கலிஙகமாகன், குமலாத்துஙக மசாை 
காலிஙகராயனால் அபிமேகம் தசயயப்்ட்டு 
ஆட்சியில் அமரத்�ப்்ட்டவன் என்்ற புதிய 
ஆ�ாரம் கிணடத்துள்்ளது. இககல்தவட்டில் 

கூ்றப்்டும் குமலாத்துஙகமசாைக காலிஙக 
ராயன் மூன்்றாம் குமலாத்துஙகமசாைன் ஆட்சி 
ககாலத்தில் இலஙணகயில் இருந்� மசாைப் 
்ணடத் �்ள்தியாக அல்லது மசாை அரசப்பிரதி 
நிதியாக இருந்திருகக மவண டும். 

 ஏதனனில் மூன்்றாம் குமலாத்துஙக 
மசாைனது  ஆட்சிககாலத்தில் (கி.பி 1178-1218) 
அவன் இலஙணக மீது ்ணடதயடுத்து சில 
தவற்றிகண்ளப் த்ற்்ற�ாக அவனது ்த்�ாவது 
ஆட்சியாணடுக கல்தவட்டுக கூறுகின்்றது. 
இஙமக கலிஙகமாகன் த்ாலநறுணவ இராச்சி 
யத் ண� கி.பி.1215 இல் தவற்றி தகாணடான்  எனக 
கூ்றப்்டுகி்றது. இ�னால் குமலாத்துஙகமசாை 
காலிஙகராயனால் கலிஙகமாகனுககு நடத்�ப் 
்ட்ட ் ட்டாபிமேகம் மூன்்றாம் குமலாத் துஙக 
மசாைனது ஆட்சியின் இறுதிக  காலப்்குதியில் 
நடந்�த�னக கூ்றமுடியும். த்ாலநறுணவ 
இராச�ானியில் நிஸஙகமல்லன் ஆட்சிணயத் 
த�ாடரந்து ்ல குைப்்ஙகளும், அயல்நாட்டுப் 
்ணடதயடுப்புககளும் ஏற்்ட்டண�ப் ்ாளி, 
சிஙக்ள இலககியஙகள் குறிப்பிடுகின்்றன. இந் 
நிணலயில் மசாை, மகர்ள �மிழ்ப்்ணட வீரரக 
ளின் உ�வியுடன் இலஙணக மீது ் ணடதயடுத்து 
வந்� கலிஙகமாகன் 1215 இல் த்ாலநறுணவ 
இராச�ானிணயக ணகப்்ற்றி 44 ஆணடுகள்வணர 
ஆட்சி தசய�ான் என்்ற வரலாறு காைப்்டுகி 
ன்்றது. இவனது ஆட்சியில் தவறுப்்ணட 
ந்� சிஙக்ள மககளும், சிஙக்ள �ணல நகரும் 
த�ற்கு மநாககி இடம்த்யரந்�ம்ாது கலிஙக 
மாகன் �ணலணமயில் வடகமக இன்தனாரு 
அரசு ம�ான்றிய�ாக சூ்ளவம்சம், ரா�தவலிய 

jkpo; ,uhr;rpaj;jpd; Njhw;wk;:  

Kd;ida tuyhw;Wg; 
ghu;itia kPs;thrpg;gpw;F 

cl;gLj;Jk; 

mupa jkpo;f; fy;ntl;L 
jpUNfhzkiyapy;

,Wjpg; gFjp

   தெொடர்ச்சி 15ஆம் பக்கம்

Nguhrpupau; g.G];gul;zk; aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk;
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மூ ன்று மவ்ளாண விமரா� சட்டஙகண்ள 
திரும்்ப் த்்றகமகாரி தடல்லிணய முற்று 

ணகயிட்டு ஓராணடாக உைவரகள் நடத்திய ம்ாரா 
ட்டம் தவற்றி அணடந்திருககி்றது.
 வரும் நாடாளுமன்்ற குளிரகாலக கூட்டத் 
த�ாடரில் இச்சட்டஙகள் திரும்்ப் த்்றப்்ட 
இருககின்்றன. இச்சட்டம் திரும்் த்்றப்்டுவது 
மட்டுமின்றி, மமலும் சில மகாரிகணககண்ள முன் 
ணவத்து உைவரகள் �ஙக்ளது ம்ாராட்டத்ண� 
த�ாடரந்து வருகின்்றனர.

1. ‘மின்சார திருத்�ச்சட்ட மமசா�ா’ணவ 
திரும்்ப் த்றுவது.
2. விண்ளத்ாருட்களுககு குண்றந்�்ட்ச 
ஆ�ார விணலணய நிரையம் தசயவது.
3. ‘ம�சிய �ணலநகர மணடலம் மற்றும் 
அருகில் உள்்ள ்குதிகள் சட்டம் 2021’ல் 
இருந்து விவசாயிகளுககு விலககு அளிப் 
்து.
4. ம்ாராட்டத்தில் உயிரிைந்� உைவரகளு 
ககு நிணனவுச் சின்னம் எழுப்புவது.
5. ம்ாராட்டககாரரகள் மீது இதுவணர 
ம்ாடப்்ட்ட அணனத்து வைககுகண்ளயும் 
திரும்்ப் த்றுவது.
6. உத்�ரபிரம�ச மாநிலம் லககிம்பூர 
தகரியில் �ன் மகணன விட்டு உைவரகண்ள 
கார ஏற்றிக தகாணல தசய�, மத்திய அணம 
ச்சர அ�ய மிஸராணவ ்�வி நீககம் தசயது 
ணகது தசயவது.

 ஆகிய ஆறு மகாரிகணககளில் மு�ல் 
மூன்று மகாரிகணககள் உைவரகளுககும் மத்திய 
அரசுககும் இணடமய நடந்� ்ல்மவறு கட்ட 
ம்ச்சுவாரத்ண�யின்ம்ாது வலியுறுத்�ப்்ட்டன. 
அவற்ண்ற நிண்றமவற்றுவ�ாக மத்திய அரசும் அப் 
ம்ாது வாககுறுதி அளித்திருந்�து.

இநதியாவும் விேசாயமும்
 இந்திய துணைககணடம் சுயம�ணவ விவ 
சாய உற்்த்திணய அடிப்்ணடயாககதகாணட ்ல் 
மவறு மன்னராட்சி நாடுக்ளாக இருந்துவந்�து. 

வியா்ாரத்திற்காக இஙகு வந்� ஐமராப்பியரகள் 
நா்ளணடவில் இந்தியாணவ தவன்று அடிணமப்்டுத் 
தினர. �ஙகளின் த�ாழிற்சாணலககுத் ம�ணவயான 
கச்சாப் த்ாருட்கண்ள உற்்த்தி தசயவ�ற்கான 
பின் நிலமாக இந்தியாணவ மாற்றி அணமத்�னர. 
ரயத்து வாரி, மகல்வாரி, �மீன்�ாரி ம்ான்்ற நில 
உ்றவுகண்ளயும் புகுத்தினர. அப்ம்ாது மு�ல் 
இந்திய விவசாயத் துண்றயில் மு�லாளித்துவ 
�ணலயீடு த�ாடஙகியது. பின்னர 1947 ல் இந்திய 
அதிகார மாற்்றம் அணடந்� பி்றகு,  விவசாயத் துண்ற 
யில் இருந்� சுயச்சாரண் அழிகக ‘்சுணமப் புரட்சி 

திட்டம்’ தகாணடுவரப்்ட்டது. இ�ன் மூலம் உரம், 
பூச்சிகதகால்லிகள் மற்றும் விண்ள த்ாருட்களின் 
தகாள்மு�ல் உள்ளிட்ட ம�ணவகளுககாக அரணச 
யும், ்ன்னாட்டுக நிறுவனஙகண்ளயும் சாரந்திருகக 
உைவரகள் நிரப்்ந்திககப்்ட்டாரகள்.
 �ற்ம்ாது இந்தும�தவறிணய அடிப்்ணட 
யாகக தகாணட ்ாசிச ்ா�க அரசானது உைவரகள் 
மீ�ான ்ன்னாட்டு ஏகம்ாக நிறுவனஙகளின் இப் 
பிடிணய மமலும் இறுகச் தசயவ�ற்காகவும்,  இந்தி 
யத் துணைககணடத்தின் உைவரகண்ள ஒடுககி 
சுரணடுவ�ற்காகவும் 3 மவ்ளாண விமரா� சட்டங 
கண்ள தகாணடு வந்�து.  

1.அத்தியாவசிய	ப்பாருட்்கள்	(திருத்்த)	சட்டம
 இணடத்�ரகரகளும், வியா்ாரிகளும், த்ரு 
நிறுவனஙகளும்  அத்தியாவசிய உைவுப் த்ாரு 
ட்கண்ள ்துககி ணவத்து, தசயற்ணகயாக �ட்டுப் 
்ாட்ணட உருவாககி விணலணய ஏற்றுகின்்றனர. 
இ�ணனத் �டுப்்�ற்காக முன்பு ‘அத்தியாவசிய 
த்ாருட்கள் சட்டம்’ தகாணடு வரப்்ட்டது. 
இப்ம்ாது இச்சட்டம் திருத்�ப்்ட்டுள்்ளது. திருத் 
�ப்்ட்ட இச்சட்டத்தின் ்டி அரிசி, மகாதுணம 
உள்ளிட்ட �ானியஙகம்ளா தவஙகாயம், �ககாளி, 
உருண்ளககிைஙகு உள்ளிட்ட காயகறிகம்ளா ் ருப்பு 
வணககம்ளா எணதைய வித்துககம்ளா இனி அத்தி 
யாவசிய த்ாருட்கள் ் ட்டியலில் ணவககப்்டாது. 
அ�ாவது இனி உைவுககு ம�ணவயான அத்தியா 
வசிய த்ாருட்கள் எதுவும் அத்தியாவசிய த்ாருட் 

கம்ள இல்ணல என இச்சட்டம் கூறுகி்றது.

2.	விவசாயி்கள்	விளைப்பாருட்்கள்	வாணி்பம	மற்	
றும	வரத்்த	சட்டம
 இச்சட்டம் ஒவதவாரு மாநிலத்திலும் 
விவசாயம் த�ாடர்ாக சட்ட மன்்றஙகள் இயற் 
றிய சட்டஙகண்ள தசயலிைககச் தசயயுமாறு அணம 
ந்�து. உ�ாரைமாக ‘�மிழ்நாடு விண்ளத்ாரு ட்கள் 
விற்்ணனச் சட்டம் 1987’ ம்ான்றுஒவதவாரு 
மாநிலத்திலும் உள்்ள சட்டஙகள் தசயல்்டாமல் 
ஆககப்்டும். மாநில அரசு க்ளால் கட்டணமககப் 

்ட்ட ஒழுஙகு முண்ற 

விற்்ணனக கூடஙகள், உைவர சந்ண�கள்,  மசமிப் 
புக கிடஙகுகள் இனி ்டிப்்டியாக மூடப்்டும்.

3.	விளை	உறுதியளிப்பு	மற்றும	்பணளணை	ஒப்்ப	
ந்தத்திற்்கா்ன	விவசாயி்கள்	சட்டம
 இச்சட்டம் உைவரகளும் த்ரு நிறுவனங 
களும் ஒரு த்ாருண்ள விண்ள விற்்�ற்கான ஒப்்ந் 
�த்ண� தசயது தகாள்ளும் சட்டமாகும். சமமற்்ற 
இவரகள் தசயதுதகா ள்ளும் இந்� ஒப்்ந்�த்தில் 
ஏம�னும் பிரச்சிணன ஏற்்ட்டால், அ�ற்கு நீதி 
மன்்றத்திற்கு தசன்று தீரவு காை முடியாது. இச் 
சட்டம் உைவரகண்ள அவரக்ளது நிலத்திமலமய 
அடிணம யாககும், உைவரகளிடம் இரு ந்து நிலத்ண� 
பிடுஙகி மு�லாளித்துவ த்ரும் ்ணணைகண்ள 
உருவாககுவ�ற்கான சட்டமாகும்.

 மமற்கணட மூன்று சட்டஙகளும் உைவரக 
ளின் உரிணமணயயும், விவசாயத் துண்றயின் மீது 
ம�சிய இன அரசுகளுககு இருந்� உரிணமயும் 
்றித்�து. த்ாது விநிமயாகத் திட்டத்ண� அழித்து, 
ஒட்டுதமாத்� உைவு மற்றும் கச்சாப் த்ாருட்கள் 
உற்்த்திணயயும் விநிமயாகத்ண�யும் ்ன்னாட்டு 
த்ருநிறுவனஙகளுககு ்ஙகு ம்ாட்டு அளிகக 
�யாரானது.
 இண�ப் புரிந்து தகாணட உைவரகள் சட்டம் 
நாடாளுமன்்றத்தில் அறிமுகப்்டுத்�ப்்ட்ட ம்ாது 

   தெொடர்ச்சி 18ஆம் பக்கம்
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�ணலணம அணமச்சர நமரந்திர மமாடியும், 
ஆட்சியிலுள்்ள ்ாரதீய �ன�ாககட்சியுமம 

கடந்� ஏழு வருடஙக்ளாக இந்திய அரசியணல ஆககி 
ரமித்து வந்திருககின்்றனர. இககாலப் ்குதியில் 
நாட்டில் சனநாயகம் மிகப் த்ரும் வீழ்ச்சிணயச் 
சந்தித்திருககி்றது. மககளின் உரிணமகளும், சு�ந்திர 
ஙகளும் ்றிககப்்ட்டு, நாடு பூராகவும் முஸலிம் 
மககள் ஓரஙகட்டப்்ட்டிருககின்்றனர.

 ஆனால் இந்திய நாட்ணடப் த்ாறுத்� 
வணரயில், சனநாயகம் மமலும் அழிவுப் ்ாண�ணய 
மநாககிச் தசல்லவிடாது �டுத்து, �ாம் மமற் 
தகாணடு வரும் ம்ாராட்டத்தின் மூலம் விவசாயி 
கள் நாட்டின் சனநாயகத்ண�ப் ் ாதுகாத்து வருகி்றார 
கள். ஒரு �ாரா்ளச் சனநாயகத்தின் விழுமியஙகண்ள 
யும், நணடமுண்றகண்ளயும் எப்்டிப் ் ாதுகாககலாம் 
என்்ண�ச் சமூக நீதிககாகப் ம்ாராடும் இந்� இயக 
கஙகள் உலகத்துககு நிரூபித்து வருகின்்றன.

 எந்�ச் சட்டஙகளுககு எதிராக இந்திய நாடு 
முழுவதும் உள்்ள விவசாயிகள் ஒரு வருடத்துககு 
மமலாகப் ம்ாராடி வந்�ாரகம்ளா, அந்� மூன்று 

சட்டஙகண்ளயும் �ான் மீ்ளப்த்றுவ�ாக �னது 
நிணலப்்ாட்டில் இருந்து பின்வாஙகிய நமரந்திர 
மமாடி, கடந்� தவள்ளிககிைணம அறிவித்�ார. 
விவசாயப் த்ாருட்களின் விணலமதிப்பு, விற் 
்ணன, க்ளஞசியப்்டுத்�ல் ம்ான்்ற விடயஙகள் 
த�ாடர்ான இந்� மூன்று விவசாயச் சீரதிருத்�ச் 
சட்டஙகளும், 2020ஆம் ஆணடு தசப்தடம்்ர மா�ம் 
இந்திய நாடாளுமன்்றத்தின் அஙகீகாரத்ண�ப் 
த்ற்றுகதகாணடன. இந்திய நாட்டின் விவசாயப் 
த்ாருணமியத்ண� மீ்ள ஒழுஙகு்டுத்தி, அவற் 
ண்றத் �னியாரமயப்்டுத்தும் மநாககுடன் இச் 
சட்டஙகள் இயற்்றப்்ட்டன.  இந்தியாவின் ்ாரம் 
்ரிய தமாத்� விற்்ணனச் சந்ண�களின் பிடியிலி 
ருந்து விவசாயிகண்ள மீட்டு, �மது உற்்த்திப் 
த்ாருட்கண்ள மநரடியாகமவ �னியார நிறுவனஙக 
ளுககு விற்்ணன தசயய குறிப்்ட்ட சீரதிருத்�ஙகள் 
வழிவகுககும் என்று ்ாரதிய �ன�ாக கட்சி 
நியாயம் கற்பித்�து.

 �மது த்ாருட்களுககான ஆகககுண்றந்� 
ஆ�ரவு விணலககு உத்�ரவா�த்ண�த் �ருகின்்ற 

தமாத்� விற்்ணனககுப் த்ாறுப்்ான இந்� 
‘மணடி’  (Mandi) நணடமுண்றணய இச்சீரதிருத்�ஙகள் 
முற்்றாகச் சீரகுணலத்து, �னியார வியா்ாரிகள் 
�மது த்ாருட்களுககு குண்றந்� விணலகண்ள 
நிரையிககும் ஆ்த்து இருககி்றது என்்ண� 
இந்� விவசாயிகள் கணடுைரந்�ாரகள். இரணடு 
தஹகமடயரகளுககும் குண்றவான நிலத்ண�க 
தகாணட 85 வீ�மான சிறு விவசாயிகளுககு இந்� 
மாற்்றஙகள் ்ாரிய மச�ஙகண்ள விண்ளவிககக 
கூடியன. ஆகமவ இந்தியாவின் மிகச் சகதிவாயந்� 
அரசியற்கட்சிணய விவசாயிகள் எப்்டி எதிர 
தகாணடாரகள் என்்ண� இககட்டுணர ஆயவு 
தசயகி்றது.
 இந்� எதிரப்புப் ம்ாராட்டம் 2020ஆம் 
ஆணடு நவம்்ர 26ஆம் திகதி ஆரம்பிககப்்ட்டது. 
ஏ்றத்�ாை 250 மில்லியன் மககள் ்ஙகுதகாணட, 
வரலாறு காைா� மவணலநிறுத்�ம் முன்தனடுககப் 
்ட்டதுடன், வடமாநிலஙக்ளான ்ஞசாப், ஹரி 

யானா, உத்�ரப் பிரம�ஷ், மத்திய பிரம�ஷ், ரா�ஸ 
�ான் ம்ான்்ற மாநிலஙகண்ளச் மசரந்� ்ல்லாயிரக 
கைககான விவசாயிகள் ஒரு அணமதியான ஊரவ 
லத்ண� �ணலநகர தடல்லிணய மநாககி முன்தனடுத் 
�னர.
 த்ால்லுகள், கணணீரப்புணக, �ணணீரப் 
பீரஙகிகள் ம்ான்்றணவ சகி�ம் இராணுவமயமாக 
கப்்ட்டிருந்� ஒரு காவல்துண்றணய இந்�ப் ம்ாரா 
ட்டககாரரகள் எதிரதகாள்்ள மவணடியிருந்�து 
மட்டுமன்றி, நகரத்துககுள் அவரகள் நுணையமுடி 
யா�்டி அணமககப்்ட்ட ்துஙகு குழிகள், முட் 
கம்பி மவலிகள், �ணடகள் என்்வற்ண்றயும் அவர 
கள் கடந்து தசல்ல மவணடியிருந்�து. இரணடு 
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மு�லான வரலாற்று இலககியஙகள் குறிப்பி 
டுகின்்றன. ஆயினும் இககலிஙகமாகன் யார? 
எந்� நாட்டிலிருந்து ்ணடதயடுத்து வந்�வன் 
என்்ண�யிட்டு இதுவணர அறிஞரகள் மத்தியில் 
மவறு்ட்ட கருத்துககம்ள இருந்துள்்ளன.   
 சில அறிஞரகள் இவணன  மமலசியா 
நாட்டிலுள்்ள கலிஙகத்திலிருந்து ்ணடதயடுத் 
�வன் எனவும் கூறியுள்்ளனர. இந்நிணலயில் 
�ற்ம்ாது கிணடத்துள்்ள கல்தவட்டில் கலிஙக 
மாகன் கஙணக வம்சத்துடனும், கலிஙக நாட்டு 
டனும் த�ாடரபுணடயவன் என்்ற புதிய 
ஆ�ாரஙகள் கிணடத்துள்்ளன. மசாைரகள் �ம் 
திருமை உ்றவுக்ளால்  கீணைச்சாளுககியரது 
(மவஙகி அரசு) கஙணக வம்சத்துடனும், ்ணட 
தயடுப்புகள் மூலம் கலிஙக நாட்டுடனும் 
த�ாடரபு தகாணடிருந்�னர என்்ண�க கலிங 
கத்துப் ்ரணியும், மசாைக கல்தவட்டுககளும் 
உறுதிப்்டுத்துகின்்றன. யாழ்ப்்ாைத்தில்  அரச 
ணமத்� ஆரியச் சககரவரத்திகளும் கஙணக 
வம்சத்துடன் த�ாடரபுணடயவரகள் என அவ 
வரசு த�ாடர்ாக எழுந்� இலககியஙகள் 
கூறுகின்்றன. இவவா�ாரஙகண்ள அடிப்்ணட 
யாகக தகாணடு யாழ்ப்்ாை அரசின் ம�ாற் 
்றத்ண� கலிஙகமாகனுடன் த�ாடரபு்டுத்தி  
ம்ராசிரியர இந்திர்ாலா அவரக்ளால் எழு�ப் 
்ட்ட அரிய கட்டுணர ஒன்று �ற்ம்ாது எமககு 
அனுப்பி ணவககப்்ட்டுள்்ளது. அக கட்டு 
ணரணய மககளுககும் மாைவரகளுககும் ்யன் 
்டும் வணகயில் இலஙணக  ஊடகஙகளில் 
விணரவில் பிரசுரமாக இருப்்து இஙகு சி்றப்்ா 
கக குறிப்பிடத்�ககது.
 இககல்தவட்டின் 8-10 வரிகளில்வரும் 
“திருககாமகமகாட்ட நாச்சியாணர எழுந்�ருளி 
வித்துத் திருப்ரதிஷ்ணட ்ணணுவித்து” என்்ற 
தசாற்த�ாடர இப்பிரம�சத்தில் சகதிகதகன 
�னிகமகாவில் (காமக மகாட்டம்)  அணமககப் 
்ட்ட புதிய தசயதிணயக கூறுவ�ாக உள்்ளது. 
ம்ராசிரியர ்த்மநா�ன் இதும்ான்்ற தசயதி 
இலஙணகயில் கிணடத்� பி்ற  �மிழ்க கல்தவட்டு 
களில் இதுவணர காைப்்டவில்ணல எனக 
குறிப்பிடுகின்்றார. �மிைக த்தில் இரணடாம் 
இரா�ரா� மசாைன் காலத்தில் இருந்து சிவன் 
மகாயிலுககுப் ் ககத்தில் சகதிககு �னிகமகாயில் 

அணமககும் மரபு இருந்�ணம த�ரிகின்்றது. 
அம்மரபு சமகாலத்தில் இலஙணகயிலும் 
பின்்ற்்றப்்ட்டணமககு இககல்தவட்டு சான் 
்றாகும். மகாமரன் கடவல சிவன்மகாயில் 
குமலாத்துஙக மசாைக காலிஙகராயன் காலத் 
திற்கு முன்ம் ்ன்தநடுஙகாலமாக இருந்தி 
ருககின்்றது என்்தும்  கல்தவட்டில் வரும் 
ஆதிமஷேத்ரம் என்்ற தசாற்த�ாடரால்  த�ரிகின் 
்றது. காலிஙகராயன் ஈைத்ண� தவற்றிதகாணட 
�ற்கும்  கலிஙகமாகனுககுப் ் ட்டம் சூட்டிய�ற் 
கும்   பி்றகு    இகமகாயிலுககு வந்து வழி்ட்டு, 
சகதிககாக �னிகமகாயில் எடுப்பித்து, �னககு 
தசாந்�மாகக கிணடத்� நிரவாகப் பிரிவில் 
இருந்து சில நிலஙகண்ள நிவந்� மாக தகாடுத்� 
ணமணய இககல்தவட்டுக குறிப்பிடுகி்றது. 
இந்� நிலஙகளுககும்  மகாயில் நிரவாகத்திற்கும்  
உரித்துணடயவரக்ளாக  ஏற்்ாடு தசயயப்்ட்ட 
வரகள் காலிஙகராயன் தசாற்்டி இக கல் 
தவட்ணட த்ாறித்திருககி்றாரகள் என்று த�ரி 
கி்றது.
 கல்தவட்டின் ஓம்்ணடககி்ளவியில் 
குமலாத்துஙகமசாைககாலிஙகராயனின் இந்� 
ஏற்்ாடுகளுககுப் ்ஙகம் தசய்வரகள் 
கஙணகககணரயில் ஆயிரம் குரால் (கபிணல)
்சுககண்ள தகான்்ற ்ாவத்திற்கும், ஆயிரம் 
பிராமைரகண்ளக தகான்்ற ்ாவத்திற்கும் 
உட்்ட்டு நாயாகவும் காகமாகவும் பி்றப்்ார 
கள் எனக குறிப்பிட்டு அவற்றின் உருவஙகளும்  
கல்தவட்டுப் த்ாறிப்புககு கீமை மகாட்டுருவ 
மாக வணரயப்்ட்டுள்்ளன. 
 இ க க ல் த வ ட் ட ா ல் அ றி ய ப் ் டு ம் 
முககிய வரலாற்றுச் தசயதிகம்ளாடு, அவற் றில்  
இடம் த்ற்றுள்்ள  சில த்யரகள், தசாற்கள் 
த�ாடர்ாக அறிஞரகள் கூறும் கருத்துககளும் 
வி்ளககஙளும் �மிைர வரலாறு ் ற்றிய ஆயவில் 
முககியத்துவம் வாயந்�னவாகக காைப்்டுகி 
ன்்றன. மு�லில் ‘“ஸவயம்புவுமாந திருகமகா 
(ைமணலயுணடய நாயநாணர” என ்டிககப்்ட் 
டண� ம்ராசிரியர இரகு்தி “ஸவயம்புவுமாந 
திருகமகாயிலுணடய நாயநாணர” எனப் ்டித்தி 
ருப்்ண� ம்ராசிரியர சுப்்ராயலு த்ாருத்� 
மானத�ன எடுத்துக தகாணடுள்்ளார.  இச் சிவா 
லயத்தில் காைப்்டும் சிவலிஙகத்தின் அணம 
ப்பு ஸவயம்பு என்்ற தசால்லுககுப் த்ாருத் 
�மாக  இருப்்தினால் இககல்தவட்டு இந்�க 

மகாயிணலமய குறிப்பிடுகின்்றது என்்து 
ம்ராசிரியர இரகு்தியின் வி்ளககமாகும். 
 மமலும் அவர  கல்தவட்டில் வரும் 
இடப்த்யணர “லச்சிகாமபுரம்” என வாசித்து 
அது இப்பிரம�சத்திற்கு உட்்ட்ட ஒரு இடத் 
தின் த்யர எனக குறிப்பிடுகின்்றார. இதில் 
வரும் மவச்சார நிலம் என்்து கு்ளத்ம�ாடு 
ஒட்டிய ்யிர நிலம் என்்ற த்ாருளில் சிஙக்ளக 
கல்தவட்டுககளில் வரும் மவசர(வாவி சாரந்�) 
என்்ற தசால்லுடன் த�ாடரபுணடயது என்்தும்  
அவரது கருத்�ாகும். ம்ராசிரியர சுப்்ராயலு 
கல்தவட்டில் வரும் ‘மாநாமத்துநாடு’ என்்ற 
த்யர இஙகுள்்ள ்ரந்� பிரம�சத்ண� குறித்� 
இடமாக இருககலாம் எனக கருதுகின்்றார.  
இககூற்ண்ற த்ாருத்�மாக கருதும் ம்ராசிரியர 
்த்மநா�ன் இ�ற்குப் த்ரியகு்ளம் கல்தவ 
ட்டில் வரும் இண�தயாத்� த்யணர ஆ�ாரமா 
கக காட்டுகின்்றார.  இககல்தவட்டில்  “்ற்று” 
என்்ற நிரவாகப் பிரிவு ் ற்றிக கூ்றப்்ட்டுள்்ளது. 
இப்த்யர மசாைர ஆட்சியில் வ்ள நாடு 
என்்ற நிரவாகப் பிரிவிற்குச் சமமாகப் ்யன் 
்டுத்�ப்்ட்டிருகக மவணடும் எனப் ம்ராசி 
ரியர ்த்மநா�ன் கருதுகின்்றார. ்ற்று என்்ற 
�மிழ்ச் தசால்  சிஙக்ளத்தில் ‘்த்து’ என அணைக 
கப்்டுகின்்றது.  இச்தசாற்கள்  �ற்காலத்திலும் 
இலஙணகயின் ்ல ்ாகஙகளிலும் நிரவாக 
அலகுச் தசாற்க்ளாகப் ்யன்்டுத்�ப்்டுகி 
ன்்றன.
 இககல்தவட்ணடப் ்டிதயடுத்� ம்ாது 
கடும் மணையாக இருந்��ாலும், பிற்்கல் 
மூன்று மணிககுப் பின்னர இஙகுள்்ள காட் 
டில் யாணனகளின் நடமாட்டம் அதிகமாக 
இருககும் எனக கூ்றப்்ட்ட�ாலும் குறுகிய 
மநரத்திற்குள் இககல்தவட்ணடக ்டிதயடுகக 
மவணடியிருந்�து. ஆயினும் மீணடும் இககல் 
தவட்ணடப் ்டிதயடுககமவணடியிருப்்�ால், 
மமலும் ் ல  புதிய �கவல்கள் தவளிவரககூடும். 
இவவிடத்தில் இககல்தவட்ணடப் ்டிப்்�ற் 
கும், அ�ன் வரலாற்று முககியத்துவத்ண� 
தவளிக  தகாைரவும்  உ�விய என் ஆசிரியரகளுக 
கும்,  எனது த�ால்லியல் ்ட்ட�ாரி மாைவரக 
ளுககும், ஆயவிடத்ண�  அணடயா்ளப்்டுத்திக 
காட்டியதுடன் எம்முடன் இணைந்து ் ணியாற் 
றிய திருமகாைமணல நண்ரகளுககும் என் 
நன்றிகள்.
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மறுபு்றம் என சில முடிவுகண்ள எடுகக மவணடிய 
நிரப்்ந்�ம் மகாட்டா்ய அரசுககு ஏற்்ட்டது. 
விவசாயிகளின் ம்ாராட்டம், ’சீனாவின் மச�னப் 
்சண்ள’ விவகாரத்தினால் மககளிடம் ஏற்்ட்ட 
அதிருப்தி என்்ன இந்� நிரப்்ந்�த்துககுமமலும் 
்லத்ண�க தகாடுத்�து. மாற்றுவழியில் சிந்திகக 
மவணடிய நிரப்்ந்�ம் ரா�்கசககளுககு 
ஏற்்ட்டது.
 இலஙணகககுத் �ற்ம்ாதுள்்ள பிர�ான 
பிரச்சிணன அ�்ள்ா�ா்ளத்தில் விழுந்துள்்ள த்ாரு 
்ளா�ாரம்�ான். இந்�ப் த்ாரு்ளா�ாரத்ண� நிமிரத்து 
வ�ற்காகப் த்ற்்ற கடன்கள் மூலமாகத்�ான், 
சீனாவின் கடன்த்ாறிககுள் சிகக மவணடிய 
அவலம் இலஙணகககு ஏற்்ட்டது. இன தநருககடி 
ககான அரசியல் தீரவு, த்ாறுப்புககூ்றல் ம்ான்்ற 
வற்ண்றத் �மது மகந்திர நலன்களுககாகத் �ான் 
இந்தியாவும் மமற்கு நாடுகளும் ்யன்்டுத்துகி 
ன்்றன என்்து ரா�்கசககளுககுத் த�ரியா��ல்ல. 
சீனாவின் பிடியிலிருந்து இலஙணகணய தவளிமய 
தகாணடு வருவ�ற்கான துரும்புச் சீட்டாகத்�ான் 
அவற்ண்ற இந்�நாடுகள் ்யன்்டுத்துகின்்றன என் 
்தும் இரகசியமான�ல்ல.
 இந்�ப் பின்னணியில்�ான் ்ஸில் ரா� 
்கசணவ இந்தியா இப்ம்ாது அணைத்திருககின்்றது. 

அதமரிககப் பிரண�யான ் ஸில், இல ஙணக அரசின் 
ம்ாகணகத் தீரமானிப்்தில் பிர�ானமானவர. 
அத்துடன் நிதி அணமச்சர. அரசாஙகத்தின் சாரபில் 
எந்�தவாரு த்ாரு்ளா�ாரத் தீரமானஙகண்ளயும் 
எடுககககூடிய அதிகாரத்ண�க தகாணடவர. அ�ற் 
கும் மமலாக, அதமரிககா ம்ான்்ற மமற்கு நாடு 
களுடனான ம்ரம்ம்சல்களி லும் முககிய ்ஙகாற் 
்றககூடியவர.
 த்ாரு்ளா�ார விவகாரஙகள் மற்றும் இலங 
ணகயில் இந்தியாவின் மு�லீடுகள் குறித்ம� ்ஸில் 
ரா�்கசவின் வி�யத்தின் ம்ாது, டில்லியில் 
முககியமாகப் ம்சப்்டவிருப்்�ாகத் �கவல்கள் 
தவளியாகியிருந்�ன.
 இந்தியாவின் பிர�ான த�ாழில் அதி்ரக 
ளில் ஒருவரான அ�ானியும் அவரது மகனும் 
சில வாரஙகளுககு முன்னர�ான் இரணடு �னி 
விமானஙகளில் இலஙணக வந்து மு�லீட்டு வாய 
ப்புககள் குறித்து ஆராயந்து தசன்றிருந்�ாரகள். 
அ�ானி இந்தியப் பிர�மர மமாடியுடன் தநருகக 
மான ஒருவர. தகாழும்புத் துண்றமுக மமற்கு 
முணனயத்தில் அவர�ான் மு�லீடு தசயயப் ம்ாகி 
ன்்றார. அ�ணனவிட மமலும் ்ல திட்டஙகண்ள 
அவர ஆராயந்து தசன்றிருககின்்றார. மன்னார 
காற்று மின் உற்்த்தி நிணலயத்திலும் அவரகள் 
மு�லீடு தசயயலாம் என எதிர ் ாரககப்்டுகின்்றது. 
தகாழும்பு, அம்்ாந்ம�ாட்ணட ம்ான்்ற ்குதி 

களில் சீனா ்ாரிய மு�லீடுகண்ள தசயதிருககும் 
நிணலயில், மன்னாரில் �மது கட்டுப்்ாடு இருப்்து 
�மது ்ாதுகாப்புககு அவசியம் என இந்தியா 
கரு�லாம்.
 இலஙணகயின் த்ாரு்ளார தநருககடிககுத் 
தீரவாக அணமயககூடியணவ மு�லீடுகள்�ான். 
அந்� மு�லீடுகண்ள இந்தியா த்ரும்ளவுககுக 
தகாணடு வருமாக இருந்�ால், மமலும் மமலும் 
சீனாவின் ்ககம் சாய மவணடிய அவசியம் 
இலஙணகககு வராது. அம�மவண்ளயில், மச�னப் 
்சண்ள விவகாரத்தில் சீனாவின் உணணம முகம் 
தவளிப்்ட்டுள்்ள நிணலயில், மாற்று வழி ஒன்ண்றத் 
ம�ட மவணடிய ம�ணவயும் இலஙணகககு உள்்ளது. 
அதமரிககாவுககு ஏற்கனமவ த�ன்்குதியில் மின் 
உற்்த்தி நிணலயம் ஒன்று த்ரும் சரச்ணசகள் 
மத்தியில் தகாடுககப்்ட்டு விட்டது. இப்ம்ாது 
இந்தியாணவயும் சமாளித்�ால் ஒரு கல்லில் இரணடு 
மாஙகாய என தகாழும்பு கைககுப் ம்ாடுகின்்றது. 
ஒன்று த்ரும்ளவு மு�லீடுகள் மூலம் ம�ணவயான 
்ைம் கிணடககும். இரணடு, த்ாறுப்புககூ்றல், 
நல்லிைககம் ம்ான்்றவற்றுககான அழுத்�ஙகள் 
குண்றயும்!
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தசயது �ருவ�ாக வாககுறுதியளித்திருந்�ார.
ஆனால் அது நிண்றமவற்்றப்்டவில்ணல. இ�னால் 
்ல ம்ாராட்டஙகண்ள மககள் நடாத்தினர.
 2019இல் நல்லாட்சி அரசாஙகத்தின் பிர�ம 
ராக தசயற்்ட்ட ரணில் விககிரமசிஙகவினால்  
குறித்� ்ாலத்ண� மீணடும் புதிப்பிப்்�ற்காக  
அடிககல் நடப்்ட்டது. பின்னர அதுவும் ம�ால்வி 
கணடது. அண�த் த�ாடரந்து திருமகாைமணல 
மாவட்ட நாடாளுமன்்ற உறுப்பினர எம்.எஸ.
த�ௌபீக அவரகளின் மவணடுமகாளிற்கிைஙக, 
சுமார 750 மில்லியன் ரூ்ா தசலவில் குறித்� 
்ாலம்  நிரமாணிககப் ்ட வுள்்ள�ாக த�ரிவித்து,   
�ற்ம்ாண�ய அரசாஙகத்தின் வீதி மற்றும் தநடுஞ 
சாணல  அபிவிருத்தி இரா �ாஙக அணமச்சர நிமால் 
லான்சா  அவரகளினால்  2021.04.10ஆம் திகதி அடிக 
கல் நாட்டப்்ட்டது. 
 இந்� நிணலயில், மவணலகள் ஆரம்பிககப் 
்ட்டு, பின் இணட நடுவில் ணகவிடப்்ட்டு 
மீணடும் ஆரம்பிககப்்ட்டது. புனரநிரமாைம் 
காரைமாக இழுணவப் ்டகு சில மா� காலஙகள்  
இயஙகின. அ�ன் பின் வி்த்துககுள்்ளான இயந்திர 
்டகு ஆரம்பித்து சுமார மூன்று வாரஙகள் கடந்� 
நிணலயில், இகமகார சம்்வம் நிகழ்ந்து உயிரகண்ள 
காவு தகாணடுள்்ளது.
 இந்� ்டகு  வி்த்து  த�ாடரபில் கிண 
ணியா நகர சண் �விசா்ளர ்டகு உரிணமயா்ளர, 
்டகு ஓட்டுனர உட்்ட நால்வர ணகது தசயயப் 
்ட்டுள்்ளாரகள்.
 கிணணியா �்ளணவத்தியசாணலயில்  சிகி 
ச்ணச த்ற்று வரும் குறித்� வி்த்தில் உயிர �ப்பி 
யவரகளில்  �ாதயாருவர,  "நீரில் மூழ்கும்ம்ாது பிள் 
ண்ளகண்ளக கூட ணகயால் பிடிகக முடியவில்ணல. 
எப்்டி பிடிப்்து. ஏம�ா உயிர �ப்பி பிள்ண்ளயுடன் 
கணர மசரந்ம�ன்"  என்்றார கணணீருடன்.
 மற்றுதமாரு �ாய �னது பிள்ண்ளயுடன் 
உயிர �ப்பியண� இவவாறு விவரித்�ார, "காணல 7.10 
மணிய்ளவில் ்டகில் ஏறி அ�ன் ணமயப்்குதிககு  
வந்ம�ாம். நிண்றய ்யணிகண்ள ஏற்றியிருந்�னர. 
இ�ன் ம்ாது ஒரு ்குதி குணட சாயந்து நீரில் 
மூழ்கடிககப்்ட்டது. எனககு நீந்�த் த�ரிந்��ால் 
ஒரு ணகயால் பிள்ண்ளணய இறுகப் பிடித்து காலால் 
நீந்தி கணர மசரந்ம�ன். ஆைமான ்குதியில் 

இருந்ம� நீந்தி வந்ம�ன். அ�ன் பின் ஆட்மடாவில் 
ணவத்தியசாணலககு தகாணடு தசல்லப்்ட்மடன் " 
என �னது உயிர �ப்பிய வாரத்ண�கண்ள  ்கிரந்து 
தகாணடார.
 குறித்� ்ாலம் ஊடாக ்யணிப்்து இலகு 
என்றும், ஆனால்  வீதி ஊடாக நகர எல்ணலகமகா 
அல்லது பிரம�ச எல்ணலகமகா   ்யணிப்்�ாக 
இருந்�ால்  சுமார 3 கிமலா மீற்்றர �ணர வழி 
ம்ாககுவரத்ண� மமற்தகாள்்ள மவணடும். இ�ன் 
காரைமாகமவ ்டகுப் ்ாண�ணய மககள் ்யன் 
்டுத்� முடிவு எடுத்திருந்�னர.

 ்ல கனவுகளுடன் ்யணித்� சி்றாரகள், 
அவரகள் கல்விககாய காத்திருந்� எதிரகாலத்ண� 
நிணனத்து ்ாரகணகயில் மனம் கனககி்றது. ஆ்றாத் 
துயரால் த்ற்்றாரகள் ஆழ்ந்� மனமவ�ணனயுடன் 
இருககி்றாரகள். இந்� ்ாலம் இருந்திருந்�ால் 
இவவா்றான ்டகு வி்த்து இடம் த்ற்றிருககாது.
ஆனால் இலஙணக கடற்்ணட மூலமாக சுமார 25 
ந்ரகள் ்ாதுகாப்பு அஙகியுடன் ்யணிகக கூடிய 
இயந்திர ்டகு மசணவ �ற்ம்ாது (25.11.2021) 
ஆரம்பிககப்்ட்டுள்்ளது. வி்த்துககுள்்ளான இயந் 
திரம் மூலமான ்டகில் ்ாதுகாப்பு அஙகிகள் இல் 
லா� நிணலயில்   இந்� வி்த்து இடம் த்ற்றிரு 
ககி்றது.
 மமலும் இந்� ்டகு ம்ாககுவரத்துககான 
அனுமதி வைஙகியது த�ாடரபில் கலந்துணரயா 
டப்்டா� நிணல இஙகு த்ரும் குற்்றமாகமவ 

்ாரககப்்டுகி்றது.
 கிணணியா பிரம�ச சண் �விசா்ளர 
மக.எம்.நிகார இது த�ாடரபில் த�ரிவிகணகயில், 
“நகரசண் அனுமதி தகாடுத்�து த�ரியாது. 
ஆனால் �ான் முன்னர இழுணவப் ்டகுககான 
ஒத்துணைப்புககண்ள வைஙகிமனமன �விர, அ�ற் 
கான எழுத்து மூலமான ஆவைஙகள் தகாடுககப் 
்டவில்ணல. சுமார 75 மீற்்றர தூரமான ஆைம் 
குண்றந்� மசணவணய நடாத்�  �னியாருககாக ஒத்து 
ணைத்ம�ன்” என்்றார.
 இந்�  இயந்திர ்டகுப் ்ாண�  மூலமாக 
நா்ளாந்�ம் 1000 ககும் மமற்்ட்மடாரகள் ம்ாககு 
வரத்து தசயதிருந்�ணம குறிப்பிடத்�ககது .
 உயிரிைந்�வரகளுககாகவும், உயிர �ப்பிய 
உ்றவுகளுககாகவும் ஆழ்ந்� அனு�ா்ஙகண்ள கிண 
ணியாவில் துககதினமாக 25.11.2021 அன்ண்றய நாள் 
அஞசலிககப்்ட்டது. ஆனாலும் எம்மவரகளின் 
உள்்ளஙகளில் அந்� நாட்கண்ள ஒரு ம்ாதும் ம்றகக 
முடியாது . 
 இந்� ் ாலம் அபிவிருத்தி த�ாடரபில்  அரசி 
யல் �ணலணமகள், அரச அதிகாரி கள் ஆரம்்த்தில் 
கரிசணன காட்டாது .மககளின் கருத்துககண்ள தசவி 
சாயககா�து்ாதிககப்்ட்டவரகளுககுத்ரும் 
கவணலணய  ஏற்்டுத்தியுள்்ளது.
 இந்� சம்்வஙகள் இனியும் நடகககக 
கூடாது இவவா்றான சம்்வஙகளில் வி்த்து 
இடம் த்ற்்ற நா்ளன்று கிணணியாமவ மசாகத்தில் 
குடிதகாணடது. ஆத்திரமணடந்� இண்ளஞரகள் 
நாடாளுமன்்ற உறுப்பினர எம்.எஸ.த�ௌபீக அவர 
களின் வீட்டிணன மச�ப்்டுத்தினாரகள் நீதி மகட்டு 
பிரம�ச தசயலகத்ண� முற்றுணகயிட்டாரகள். 
இருந்தும் ் ாதிககப்்ட்ட மககளுககு இது வணரயில் 
அரசாஙகத்�ால் எந்� உ�வித்திட்டஙகளும் வைங 
கப்்டவில்ணல என்்து குறிப்பிடத்�ககது.
 இந்நிணலயில், �ஙகளுககான நியாயமான 
விணரவான ்ாலம் அபிவிருத்திணய உரிய கால 
த்தில் தசயதிருந்�ால் இந்� உயிரிைப்புககள் ஏற் 
்ட்டிருககாது எனத் த�ரிவிககும் ்ாதிககப்்ட்ட 
குடும்்ஙகள், இந்� வி்த்து குறித்து நீதியான 
விசாரணைகண்ள முன்தனடுகக மவணடும் என்றும் 
்ாலத்திணன விணரவாக அணமத்து �ர மவணடும் 
எனவும் மகாரிகணக விடுத்துள்்ளனர.
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தசயய முடியும் என்்ற மநாககில்  தசயற்்ட்டது. 
எனினும் இந்�த் திட்டம் ம்ாதிய  முன்னாயத்� 
மில்லாது அறிமுகப்்ட்ட�ன் காரைமாக 
சமூகப் ்ாதிப்பு அதிகமாக இருந்�து. இ�ணனப் 
ம்ான்ம்ற மச�னப்்சண்ள விடயம் சி்றப்்ான 
த�னினும் முன்னாயத்�மற்்ற உடனடிச் தசயற் 
்ாடுகள் ்ாரிய பின்விண்ளவுகண்ள ஏற்்டுத்தி 
யுள்்ளன.
 இப்்சண்ள விவகாரம் ம�யிணல உற்்த்தி 
மற்றும் த�ாழிலா்ளர சாரந்� விடயஙகளிலும் 
கணிசமான �ாககத்ண� ஏற்்டுத்தும் என்று நம் 
்ப்்டுகின்்றது. இது த்ருந்ம�ாட்ட மககளின் 
மவணல நாட்கள், வருமானம் என்்வற்றிலும் 
�ாககம் விண்ளவிககவும்  வாயப்புள்்ளது. 1995 
இல் த்ருந்ம�ாட்ட ம�யிணல உற்்த்தி 168.8 
மில்லியன் கிமலா கிராமாகும். இது 2000 இல் 
100.1, 2005 இல் 111.5, 2010 இல் 100.8, 2017 இல் 104 
மில்லியன் கிமலா கிராமாக இருந்�து. ்சண்ளப் 
பிரச்சிணனகள் காரைமாக இந்� உற்்த்திப் 
ம்ாககில் வீழ்ச்சி நிணல ஏற்்ட இடமுள்்ள�ாக 
த�ரிவிககப்்டுகின்்றது. த்ருந்ம�ாட்டத் த�ாழி 
லா்ளரகண்ளப் த்ாறுத்�வணரயில் ம�யிணலயின் 
உற்்த்தி வீழ்ச்சியானது ்ா�க விண்ளவுகளுகமக 
இட்டுச் தசல்வ�ாக அணமயும்.
 ம�யிணலயின் உற்்த்தி அதிகரித்� மற்றும் 
உயரவான சந்ண�விணல கிணடத்� காலகட்டத் 
திமலமய த�ாழிலா்ளரகளுககு உரிய சம்்்ளத் 
திணன வைஙகாது ்ஞசப்்ாட்டு ்ாடிய நிறுவன 
ஙகள் உற்்த்தி வீழ்ச்சியால் த�ாழிலா்ளரகளின் 

வறுணம நிணல மமலும் அதிகரிப்்�ற்மக வித்தி 
டும். இ�னிணடமய  இரசாயனப் ்சண்ளணய �னி 
யார துண்ற இ்றககுமதி தசயவ�ற்கு அரசாஙகம் 
�ற்ம்ாது அஙகீகாரமளித்துள்்ள நிணலயில், 
�னியாரின் ஆதிககம் காரைமாக இரசாயனப் 
்சண்ளகளின் விணலகள் மமலும் ்ன்மடஙகு 
அதிகரிககக கூடுதமன்றும், இது மரத்தில்இருந்து 
விழுந்�வணன மாடு ஏறி மிதிககின்்ற ஒரு நிணல 
ணமகமக விவசாயிகண்ள இட்டுச் தசல்லுதமன் 
றும் விசனம் த�ரிவிககப்்ட்டு வருகின்்றது.
 இத்�ணகய ம்ாககுக்ளால் நாட்டின் விவ 
சாய உற்்த்தி ்ாதிககப்்டும் நிணலயில் விணல 
வாசி அதிகரிப்பிற்கு இது மமலும் உந்துசகதி 
யாகுதமன்றும் கருத்துககள் முன்ணவககப்்ட்டு 
வருகின்்றன.
 இந்� நிணலயில் மாற்று வருமானமில்லாது 
ம�யிணலத் த�ாழில் ரீதியான வருமானத்ண� 
மட்டுமம நம்பி வாழும் த�ாழிலா்ளரகள், த்ாரு 
ட்களின் விணலகள் த�ாடரந்தும் அதிகரிககும் 
நிணலயில் த்ரும் சிரமத்ண� எதிர தகாள்்ள 
மவணடிமயற்்டும். இம�மவண்ள ஆயிரம் ரூ்ா 
சம்்்ள உயரவின் பின்னரான நிணலணமகள் 
ம�ாட்டஙகளில் திருப்திகரமாக இல்ணல. த�ாழி 
லா்ளரகளின் வருமானத்தில் முடககத்ண� ஏற்்டு 
த்தி உச்ச இலா்த்ண�ச் சுருட்டிக தகாள்வம� 
நிறுவனத்தினரின் மநாககமாக வுள்்ளது.
 இந்நிணலயில் மணலயக அரசியல்வாதிகள் 
குறிப்்ாக அரசாஙகத்துடன் இணைந்து தசயற் 
்டும் இலஙணக த�ாழிலா்ளர காஙகிரஸ அமரர 
தசௌமியமூரத்தி த�ாணடமானின் அரசியல் 
சாைககியத்ண�ப் பின்்ற்றி த�ாழிலா்ளரகளின் 

த்ாரு்ளா�ார அபிவிருத்தி கருதி பூரை ஒத்துணை 
ப்பு வைஙக மவணடும். வறுணம நிவாரைஙகண்ள 
அரசாஙகத்ண� வலியுறுத்தி இலஙணக த�ாழிலா 
்ளர காஙகிரஸ த�ாழிலா்ளரகளுககு த்ற்றுக 
தகாடுகக மவணடும். அரசாஙகத்துடன்  இணை ந்து 
தசயற்்டுவ�ால் மணலயக மககளின் நலன்கண்ள  
அதிகமாக உறுதிப்்டுத்�முடியும்என்்ற அமரர 
த�ாணடமானின் நிணலப்்ாடு தமயப்பிககப்் 
டு�ல் மவணடும். இ�ற்கு ஏணனய மணலயக அரசி 
யல்  மற்றும் த�ாழிற் சஙகவாதிகளும் பூரை 
ஒத்து ணைப்ண் வைஙக மவணடியதும் மிகவும் 
அவசிய மாகும். தவறுமமன அரசுடன் ஒட்டிக 
தகாணடு தமௌனித்திருப்்�ால் சா�க விண்ளவு 
கள் ஏற்்ட மாட்டாது.
 அரசாஙகம் அட்சயப் ்ாத்திரமாக இருந்து 
�மது ம�ணவகண்ள நிண்றமவற்றிணவககும் என்்ற 
கனவில், எதிர்ாரப்பில் ் லரும் அரசாஙகம் ஆட்சி 
பீடமமறுவ�ற்கு ஒத்துணைத்�னர. அந்�  எதிர ் ார 
ப்பு சகல துண்றகளிலும் சகல இனத்�வருககும் 
சாத்தியமாகமவணடும். குறிப்்ாக பின் �ஙகிய 
மககளின் வரிணசயில் மணலயக மககளுககு இது 
அதிகமாகமவ சாத்தியப்்டமவணடும் என்்து 
அமநகமாமனாரின் எதிர்ாரப்பும்   நி�ரசன 
முமாகும்.
 அட்சயப் ்ாத்திர எதிர்ாரப்பு மழுஙகடிக 
கப்்ட்டு மககளின் ணககளில் பிச்ணசப்்ாத்திரம் 
ஏந்துவ�ற்கு யாரும் இடமளிககலாகாது. இது 
இடம்த்்றா� விடத்து பின்விண்ளவுகள் மமாச 
மான�ாக அணமயலாம். 
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வி்ளககத்ண�க தகாடுககின்ம்றாம். புண�ககும் 
ம்ாது மா�ம் மா�ம் நீஙகள் வந்து ்ாரககலாம். 
நீஙகள் வீட்டிலும் அஞசலி தசயயலாம் என்று 
வி்ளககம் தகாடுககின்ம்றாம். அந்� மநரம் எனது 
மனதில் ஏற்்டும் கருத்தும்,சிந்�ணனயுமம 
்திலாக இருந்�து. இது�ான் எஙகளின் அரசியல் 
்ணி. மககளுணடய பிரச்சிணனகளுககும் ்தில 
ளித்து, எஙகளின் தகாள்ணக கண்ளயும் அவர 
களுககுத் த�ரியப்்டுத்தி, இவவ்ளவு பிரச்சிணன 
கண்ளயும் �ாணடித்�ான் மு�லாவது மாவீரணர 
நாஙகள் அந்� மணணில் விண�க கிம்றாம். நான் 
கூறியது ம்ால, இந்�ப் ம்ாராளியின் 31ஆம் 
நாள் அன்று மகாப்்ாய துயிலும் இல்லத்தில் 
இன்தனாரு ம்ாராளிணய புண�ப்்�ற்காகக 

தகாணடு தசல்லும் ம்ாது, இம� ம்ாராளியின் 
த்ற்ம்றார த்ாஙகல்ணவத்து எஙகளுககும் 
�ந்து. “�ம்பி நீ தசான்னது இப்்�ான் எஙகளுககு 
வி்ளஙகுது” என்று தசால்லிய வரலாறும் உள்்ளது. 
இவற்ண்றதயல்லாம் நாஙகள் மநமர அனு்வித் 
ம�ாம். இப்்டியாக மநமர அனு்வித்� குடும்் 
ஙகள் இப்ம்ாதும் இருககி்றாரகள். அவரகண்ள 
நீஙகள் அணுகிக மகட்டால், அவரகம்ள தசால்லு 
வாரகள்.
 ஆகமவ இவவா்றான நிகழ்வுகண்ள, 
நாஙகள் எழுந்�மானமாகமவா, வி்றகுத் �ட்டுப் 
்ாட்டால் இப்்டி தசயகிம்றாம் என்று வரலாற் 
்றாசிரியரகள் எழுதும் ம்ாது, குறிககப்்ட்மடார 
அவணர நம்்த்�ான் தசயவாரகள். ஆனால் 
வரலாறு என்று வரும் ம்ாது, இந் நிகழ்வுகளுடன் 
சம்்ந்�ப்்ட்டவரகள் உயிருடன் இருககும்ம்ாது 
அவரகண்ள அணுகுவதும், அவரகண்ள அணுகி 
�கவல்கண்ளப் த்றுவதும் அல்லது அந்�க 
காலத்தில் தவளிவந்� ்த்திரிணககண்ள ம�டிப் 
்ாரப்்தும் �ான் சாலச்சி்றந்�துஎன்்ண� நான் 
இந்� மநரத்தில் கூறிகதகாள்்ள மவணடிய ஒரு 
கருத்து. இவரகண்ள நாஙகள் எழு� மவணடாம் 

என்று தசால்லவும் கூடாது. தசால்லவும் முடி 
யாது. எனமவ அவரகள் உணணமகண்ளத் ம�டிக 
கணடுபிடித்து எழு� மவணடும். ஆயவா்ளர 
கள் சம்்ந்�ப்்ட்டவரகள் உயிருடன் இருககும் 
ம்ாம� த�ரிந்து தகாணமட சிலர த்ாயணய 
எழுதுகின்்ற ஒரு வரலாறும் இருககின்்றது. 
அப்்டி எழுதியவரகளிடம் ஏன் அப்்டி எழுதி 
னீரகள் என நான் மநராகவும் மகட்மடன். மறுநாள் 
என்னிடம் மன்னிப்புக மகட்டார. நாஙகள் 
உயிருடன் இருககும் ம்ாது இவற்ண்ற நாஙகள் 
மகட்கத் �ான் தசயமவாம். உணணமயான கருத்து 
ககண்ள நாஙகள் ஆ�ாரபூரவமாக தசால்லவும் �ான் 
தசயமவாம். ஆகமவ இண�யிட்டு ஒருவரும் மன 
மவ�ணனப்்டவும் ம�ணவயில்ணல. அன்ண்றய 
காலத்தில் �ாககி்றது என்்ம� வைககத்தில் 
இருந்� தசால்லாகும். புண�குழி, புண�ப்்து 
என்்து ம்ான்்ற தசாற்களுகதகல்லாம் தசாந்�க 
காரன் புதுணவ இரத்தினதுணர அவரகம்ள. அந்� 
வரலாறு உருவான கண�ணய நான் பின்னர தசால் 
கிம்றன். 
 யாழ். மாவட்டத்தில் வட்டப் த்ாறுப்்ா 
்ளர என்்து 15 வட்டத்திற்கும் ஒவதவாரு த்ாறு 
ப்்ா்ளர, தீவகம், வடமராட்சி, த�ன்மராட்சி, வலி 
காமம் ஆகியவற்றிற்கும் 4 த்ாறுப்்ா்ளரகள். 435 
கிராம மசவகர பிரிவுகளிலும் பிரம�சப் த்ாறுப் 
்ா்ளரகள் இருந்�ாரகள். இந்� ரீதியில் �ான் 
நிரவாகக கட்டணமப்பு இருந்�து. 
 எனமவ இனிமமல் எழுதும் ம்ாது சிந்தி 
த்து, தியாகிகளின் வரலாறுகண்ளயும், மாத்ரும் 
இயககத்தின் வரலாண்றயும் எழு� மவணடும் 
என்ம்ற அவரகளிடம் நான் இந்� மநரத்தில் 
மகட்டுக தகாள்கிம்றன். இவவாறு�ான் இந்�ப் 
புண�குழி, துயிலும் இல்லம் உருவான வரலாறு, 
சவால்கண்ள நாஙகள் சந்தித்ம�ாம். இந்� சந்�ரப் 
்த்ண� ஏற்்டுத்தி �ந்� ILC வாதனாலிககு நன்றி. 
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நாட்களின் பின்னர, திககிரி (Tikri), சிஙகு (Sin-
ghu),  காசிப்பூர (Ghazipur) ம்ான்்ற நகரஙகள் 
�ணலநகர தடல்கியுடன் எல்ணலணயப் ்கிரந்� 
இடஙகளில் இப்ம்ாராட்டககாரரகள் எதிரப்பு 
முகாம்கண்ள நிறுவினாரகள். ஏ்றத்�ாை மூன்று 
இலட்சம் எணணிகணகணயக தகாணட மககள் 
ஒரு அ்றவழிப் ம்ாராட்டத்ண� நடத்தினாரகள். 
த�ாடரவணடிப் ் ாண�கண்ளத் �ணடதசய�ல், அரச 
கட்டடஙகண்ள மூடு�ல், வரி அ்றவிடும் த�ருக 
கண்ளத் தி்றகக ணவத்�ல் ம்ான்்ற வன்முண்றயற்்ற 
தசயற்்ாடுகண்ள அவரகள் முன்தனடுத்�ாரகள்.
 த�ாடரச்சியாக நணடத்ற்றுக தகாணடி 
ருந்� இந்� எதிரப்பு ஆரப்்ாட்டஙகளில் ்ஙகு 
தகாணடவரகண்ளப் ‘்யஙகரவாதிக்ளாக’ சித்�ரி 
த்து, பிரிவிணனவாதிக்ளாக அவரகண்ள நடத்திய 
்ாரதிய �ன�ாககட்சி அரசு, எதிரப்பு முகாம்கண்ளச் 
சுற்றி ் ாதுகாப்பு அரணகண்ள எழுப்பியதுடன், அந்� 
முகாம்களுககான நீர விநிமயாகம், மின் விநிமயாகம் 
ம்ான்்றவற்ண்றயும் துணடித்�து. ஆரப்்ாட்டத்தில் 
்ஙகுதகாணட நூற்றுககைககான விவசாயிகண்ள 
அரசு ணகதுதசயது, �டுத்து ணவத்�து. இந்� ஆரப் 
்ாட்டஙகள் த�ாடர்ான தசயதிகண்ள வைஙகிய 
ஊடகவியலா்ளர மீது ம�சத்துமராகக குற்்றம் சுமத் 
�ப்்ட்டது. தடல்கியிலும் ஹரியானாவிலும் 
இணையச் மசணவகள் மூடப்்ட்டு, தசயதி நிறுவ 
னஙகளின் கைககுகண்ள மூடும்்டி ருவிற்்றர 
நிறுவனம் ்ணிககப்்ட்டது.
 அரசு எடுத்� இந்� நடவடிகணககளுககுப் 
்திலாக ‘அணனவணரயும் உள்வாஙகும் சனநாயக 
அணுகுமுண்றணய’ விவசாயிகள் எதிரப்பு முகாம் 
களில் நணடமுண்றப்்டுத்தினர. இணச, கணல 
என்்வற்றுடன் அத்தியாவசியப் த்ாதுச் மசணவ 
க்ளான ்ாடசாணலகள், மருத்துவ முகாம்கள், 
ம்ான்்றவற்ண்ற அணனத்து மககளும் த்ற்றுக 
தகாள்்ள வழிவணககள் தசயயப்்ட்டன. த்ாதுச் 

சணமயற்கூடஙகள் மூலம் எதிரப்பு இயககத்துடன் 
எந்�தவாரு த�ாடரபும் இல்லா� குடித்யரந்� 
த�ாழிலா்ளரகள், வறியவரகள் உட்்ட ஆயிரக 
கைககான மககளுககு நா்ளாந்�ம் உைவு வைங 
கப்்ட்டது. இந்� முகாம்களுககுள்ம்ள ஒன்்றாக 
வாழ்ந்து, உைவு அருந்தி, ஆரப்்ாட்டஙகளுககுத் 
ம�ணவயான ஒழுஙகணமப்புகண்ள மமற்தகாணட 
�ன் மூலம், தவவ மவறு சாதி, ்ாலினம், சமயம், 
வயது, தமாழி மவறு்ாடுகண்ளக தகாணட மககளி 
ணடமய ஒன்று்ட்டு இயஙகும் �ன்ணம ஏற்்டுத் 
�ப்்ட்டது. சுகா�ாரப் த்ாருட்கண்ள விநிமயாகி 
த்�ல், த்ாது அமரவுகளில் உணரயாற்று்வரகள் 
ம்ான்்றவற்ண்றத் தீரமானிப்்து ம்ான்்ற அணன 
த்துத்  தீரமானஙகளும் நா்ளாந்� சந்திப்புகளில் 
கூட்டாகமவ மமற்தகாள்்ளப்்ட்டன.
 சனநாயகத் �ன்ணம வாயந்� சமூகஙகண்ளக 
கட்டிதயழுப்்வும், அடககுமுண்றணயக ணககதகா 
ள்ளும் ஒரு அரணச எதிரதகாள்்ளவும், சீககிய தகாள் 
ணககளிலும், நணடமுண்றகளிலும் உள்்ள விடயங 
கண்ளமய ஆரப்்ாட்டககாரரகள் பின்்ற்றினர. 
இந்� இயககத்தில் சமத்துவத்துககு முன்னுரிணம 
வைஙகப்்ட்டதுடன் அணனவணரயும் உள்வாஙகும் 
�ன்ணமககும், த�ாழிலா்ளரகளின் வாழ்வா�ாரங 
கண்ளப் ம்ணுகின்்ற �ன்ணமககும் முககிய இடம் 
வைஙகப்்ட்டது.
 ்ஞசாப் மற்றும் ஹரியானா ஆகிய 
மாநிலஙகளின் கிராமஙகண்ளச் மசரந்� மககள் 
ஒருமித்து இந்� இயககத்துககு �ஙக்ளது ஆ�ரணவ 
வைஙகியிருந்�ாரகள். முகாம்களில் ஆரப்்ாட்ட 
ஙகளில் ்ஙகு்ற்றும் மககள் குழுணவ முடிவு 
தசயயும் த்ாறுப்ண்யும், மமற்்டி இயககத்துக 
கான விநிமயாகஙகண்ள மமற்தகாள்ளும் த்ாறுப் 
ண்யும் கிராமஙகளிலுள்்ள சீககிய ஆலயஙகள் 
ஏற்றுகதகாணடம�ாடு, அறிவூட்டும் இடமாகவும் 
அணவ ்ணியாற்றின. எதிரப்பியககத்ண� நடத்திக 
தகாணடு, �மது விவசாயப் ்ணிக்ளான விண�த் 
�ணலயும், அறுவணட தசய�ணலயும் கிராமமககள் 

சமகாலத்தில் மமற்தகாணடு வந்�னர. �மது 
விவசாய மவணலகண்ளயும், ஆரப்்ாட்டப் ்ணிக 
ண்ளயும் மாறிமாறி அவரகள் முன்தனடுத்துக 
தகாணடிருந்�னர.
 இந்� எதிரப்பு முகாம்கள் எதிரகாலத்தில் 
எப்்டி இயஙகப் ம்ாகின்்றன என்்து இன்னும் 
த�ளிவாகத் த�ரியவில்ணல. ஆரப்்ாட்டத்தில் 
ஈடு்டும் அணனத்து விவசாயிகண்ளயும் வீடு 
திரும்புமாறு மமாடி மகட்டிருககி்றார. இந்�மூன்று 
விவசாயச் சட்டஙகளும் முண்றயாக மீ்ளப் த்்றப் 
்ட்டு, எல்லா விவசாயப் த்ாருட்களுககும் ஆகக 
குண்றந்� ஆ�ரவு விணலகள் நிரையிககப்்டும் 
வணர, �ாம் திரும்பிச் தசல்லப் ம்ாவதில்ணல 
என்று விவசாயிகள் திட்டவட்டமாகத் த�ரிவித்து 
விட்டனர. அடுத்து எப்்டிப்்ட்ட நடவடிகணக 
எடுப்்து என்்து த�ாடர்ாக விவசாயத் த�ாழி 
ற்சஙகஙகள் ஆராயந்து தகாணடிருககின்்றன.
 இந்திய அரசு அமுலுககுக தகாணடு வந்� 
சரச்ணசககுரிய குடியுரிணமச் சட்டத்துககு எதிராக 
தடல்கியின் ோஹீன் ்ாக (Shaheen Bagh) என்்ற 
இடத்தில் 2019 இலிருந்து 2020 வணர முன்தனடுககப் 
்ட்ட ்ல மா�ஙக்ளாகத் த�ாடரந்� எதிரப்பு ஆரப் 
்ாட்டத்ண�ப் ம்ால, இந்� எதிரப்பு ஆரப்்ாட் 
டமும் �மககிணடமய சனநாயக ரீதியிலான நணட 
முண்றகண்ளக ணககதகாணடன. இந்திய அரசியல 
ணமப்பிலுள்்ள முற்ம்ாககான விடயஙகண்ள நணட 
முண்றப்்டுத்� இந்� நணடமுண்றகள் துணையாக 
இருந்திருககின்்றன.
 சனநாயகத்தின் தவவமவறு சிந்�ணனக 
மகாட்்ாடுகண்ளப் ்ரீட்சித்துப் ்ாரப்்�ற்கு, 
அணனவணரயும் உள்வாஙகும் இவவா்றான நணட 
முண்றகண்ள குடிமககள் எவவாறு ்யன்்டுத் 
�லாம் என்்ண� இந்� அணுகுமுண்ற எடுத்துக 
காட்டுகின்்றது.

நன்றி: ெ சவொஷிஙடன் சபொஸ்ட்

அதி�கதி வொய்நெ  ... தெொடர்ச்சி  ...

இன்று �ஙகளுணடய வாழ்வா�ாரத் த�ாழிணல 
சு�ந்திரமாகவும், நிம்மதியாகவும் தசயயமுடியா� 
நிணலயில் �த்�ளிககி்றாரகள்.
 “நிம்மதியாக  வாைமவணடும். எஙகளுக 
காக உணைகக மவணடும் என ்ல இலட்சம் ரூ்ாய 
ககுக கடன்்ட்டு, கடற்த்றாழில்கண்ள ஆரம்பித்து, 
இன்று நாஙகள் கடனாளிக்ளாகமவ இருககின் 
ம்றாம். வாழ்கணகயில் எந்� முன்மனற்்றமும் 
இல்ணல. ்ரம்்ணர ்ரம்்ணரயாகக கடற் த�ாழி 
ணலமய தசயது, அ�ன் மூலம் வருமானமீட்டி 
வாழ்ந்� நாஙகள், இன்று இந்�த் த�ாழில்கண்ள 
ணகவிட்டு, அரபு நாடுகளுககும் தகாழும்புககும் 
மவணல ம�டிச்தசல்லும் அவல நிணல ஏற்்ட்டுள் 
்ளது” எனக கடற்த்றாழிலா்ளரகள் த�ரிவித்துள் 
்ளனர.
 இவவா்றான நிணலணம மாற்்றப்்ட 
மவணடும். கிைககில் உள்்ள �மிழ் மீனவரகளின் 
நிணலணமகள் த�ாடரச்சியாக ம்சப்்டும் ம்ாம� 
அவரகளுககான ஏ�ாவது உ�விககரஙகள் நீளும் 
நிணலமயற்்டும்.

வறிய நிவையில்    .... தெொடர்ச்சி  ...

நிறுத்தி ணவககப்்ட்டது.
 அத்ம�ாடு இந்� ்யிற்சி ஒப்்ந்�ம் 
வரும் மாரச் மா�ம் முடிவணடயவுள்்ள நிணல 
யில், அது மீணடும் புதுப்பிககப்்டாது என்று 
ஸதகாட்லாந்து காவலரகளுககான �ணலவர (Chief 
Constable) ஐயான் லிவிஙஸடன் த�ரிவித்துள்்ளார.
இந்நிணலயில், இலஙணக காவல்துண்றயினருக 
கான ் யிற்சி வைஙகுவண� ஸதகாட்லாந்து  காவல் 
துண்றயினர  நிறுத்துவ�ற்கு தீரமானித்திருப்்ண� 
யிட்டு நாஙகள் மகிழ்ச்சியணடகின்ம்றாம். என 
சரவம�ச உணணம மற்றும் நீதிககான தசயற் 
திட்டத்தின் நிண்றமவற்றுப் ்ணிப்்ா்ளர 
�ஸமின் சூககா த�ரிவித்துள்்ளார என்்து குறிப் 
பிடத்�ககது.

‘இைஙவ்கயில் மனி    .... தெொடர்ச்சி  ...

வரைொறு்கவை எழு ... தெொடர்ச்சி  ...
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�ஙக்ளது ம்ாராட்டத்ண� த�ாடஙகினர. ்ஞசாப், 
ஹரியானா, பீகார, உத்�ரப் பிரம�சம் ம்ான்்ற 
மாநிலஙகளில் உைவரகள் உைவு இயந்திரப்ம்ரணி 
கள் மற்றும் சாணல மறியல்கள் மூலமாக �ஙக்ளது 
எதிரப்ண் த�ரிவித்�னர. உைவரகள் மற்றும் 
எதிரககட்சிகளின் எதிரப்ண்யும் கடந்து சட்டம் 
நிண்றமவற்்றப்்ட்ட�ானது, உைவரகண்ள தகாந்�ளி 
ப்புககு உள்்ளாககியது. எனமவ மத்திய அரசின் 
அலுவலகஙகண்ளயும் ரயில் ்ாண�கண்ளயும் உை 
வரகள் முற்றுணகயிட்டனர.  அப்ம்ாதும் இச்சட் 
டஙகள் திரும்் த்்றப்்டு வ�ற்கான அறிகுறிகள் 
த�ன்்டா��ால் ்ஞசாப், உத்�ரப் பிரம�சம், 
ஹரியானா உள்ளிட்ட மாநிலஙகண்ள மசரந்� 
உைவரகள் தடல்லிணய மநாககிப் பு்றப்்ட்டனர. 

 அவரகள் தடல்லியின் எல்ணலயிமலமய 
துணை ராணுவப் ்ணடயினரால் கடுணமயாகத் 
�ாககப்்ட்டு �டுத்து நிறுத்�ப்்ட்டனர.  எல்ணலப் 
்குதிக்ளான முககிய தநடுஞசாணலகண்ள முற்று 
ணகயிட்ட உைவரகள் த்ாதுககூட்ட மமணடகள் 
மற்றும் கூடாரஙகண்ள சாணலகளிமலமய அணமத்து 
ம்ாராட்டத்ண� த�ாடரந்�னர. இதுவணர துணை 
ராணுவப் ்ணடயினரால் �ாககப்்ட்டும், குளிரா 
லும் 800ககும் மமற்்ட்ட விவசாயிகள் ம்ாராட் 
டத்தில் �மது இன்னுயிணரத் தியாகம் தசயதுள் 
்ளனர. ஆனால் ்ா�க அரசு இவரகண்ள காலிஸ 
�ான் தீவிரவாதிகள் என பிரச்சாரம், ம்ாராட்ட 
்குதிகளில் அருகில் வசிககும் மககண்ள ம்ாராட் 
டககாரரகளுககு எதிராக திணச திருப்் சதி தசய�து. 
இவற்ண்றதயல்லாம்   �ஙக்ளது ஒற்றுணமயின் 
மூலம் உைவரகள் தவற்றிகரமாக  முறியடித்�னர. 
இன்று இச்சட்டத்ண� திரும்்ப் த்்றவும் ணவத்தி 
ருககின்்றனர.
 ஒட்டுதமாத்� இந்திய துணைககணடத்தில் 
உள்்ள அணனத்து ம�சிய இனஙகண்ளயும் மசரந்� 
விவசாயிகண்ளயும் ஒடுககி சுரணடமவ சட்டஙகள் 
தகாணடு வரப்்ட்டுள்்ளன. என்்றாலும், ்ஞசாப், 
ஹரியானா, பீகார, உத்�ரப் பிரம�சம், ரா�ஸ�ான் 
ம்ான்்ற மாநிலஙகண்ள மசரந்� விவசாயிகள் மட் 
டுமம இப்ம்ாராட்டத்தில் அதிகம் ஈடு்ட்டனர. 
அதிலும் ்ஞசாப் விவசாயிகம்ள இப்ம்ாராட்டத் 
திற்கு �ணலணம ஏற்்றனர. இந்திய அரசுடன் ம்ச்சு 
வாரத்ண� நடத்திய 35 சஙகஙகளின் 32 சஙகஙகள் 
்ஞசாப்ண் மசரந்�ணவயாகும்.
 ்ஞசாப் உைவரகள் உறுதியாக ம்ாராடி 
ய�ற்கும் �மிைரகள் உள்ளிட்ட சில மாநில உைவர 
கள் ம்ாராடாமல் ம்ாராடாமல் இருந்��ற்கும் 
காரைஙகள் உணடு.

1.்ஞசாப் என்்ற தசால்லுககு ஐந்து நதிகளின் 
ம�சம் என்று த்ாருள். ்ஞசாப் த்ரும்்ாலும் 
ஆற்று நீர ் ாசனத்ண� அடிப்்ணடயாகக தகாணட 
தசழுணமயான ்குதியாகும். இந்தியாவின் மற்்ற 
்குதிகள் அவவ்ளவு நீர வ்ளம் தகாணடணவ 

அல்ல.

2.்ஞசாப் விவசாய உற்்த்திணய பிர�ானமாகக 
தகாணடது. த�ாழில்துண்ற வ்ளரச்சி த்ரும்ளவில் 
இல்ணல. அ�னால்�ான் அப்்குதி இண்ளஞரகள் 
மவணலவாயப்புககாக  இராணுவத்திற்கும், தவளி 
மாநிலஙகளுககும், தவளிநாடுகளுககும் தவளி 
மய்ற மவணடிய சூைல் ஏற்்டுகி்றது. ஆனால் 
�மிழ்நாடு த�ாழில்துண்ற உற்்த்தியில் வ்ளரந்� 
்குதியாகும். இஙகு  விவசாயம் இரணடாம் ்ட்ச 
மான�கமவ இருககி்றது.

3.்ஞசாபில் உற்்த்தி தசயயப்்டும் உைவு �ானி 
யஙகளில் 90 ச�வீ�த்திற்கும் மமற்்ட்டணவ 
மாநில அரசின் ஒழுஙகுமுண்ற விற்்ணன கூடங 
களில் தகாள்மு�ல் தசயயப்்டுகின்்றன. இணவ 
ஹரியானாவில் இந்� ச�வீ�த்திற்கும் சற்று 
குண்றவு உத்திர பிரம�சத்தில் இன்னும் சற்று 
குண்றவு. ஆனால் �மிழ்நாட்டில் 10 ச�வீ�த்திற்கும் 
குண்றவாகமவ ஒழுஙகுமுண்ற விற்்ணன கூடஙக 
ளில் தகாள்மு�ல் தசயயப்்டுகின்்றன. இந்திய 
துணைககணடத்தில் ஒழுஙகுமுண்ற விற்்ணனக 
கூடஙகண்ள ் யன்்டுத்துவதில் ் ஞசாப் விவசாயி 
கம்ள மு�ன்ணமயானவரக்ளாக உள்்ளனர.

4.்ஞசாபில் அதிக அ்ளவில் விவசாய உற்்த்தி 
கருவிகள் வ்ளரச்சி அணடந்திருககின்்றன. பி்ற 
மாநிலஙகண்ளப் ம்ால ஏர பூட்டி உைவு தசயயும் 
அவசியம் இஙகில்ணல. விவசாய உற்்த்தி கருவி 
கண்ள அதிகம் நுகரவு தசயயும் ்குதியாகவும் 
்ஞசாப் உள்்ளது.

5.ஒப்்ந்� விவசாயத்ண� அதிகம் தசயயும் ஒரு 
மாநிலமாக ் ஞசாப் உள்்ளது. மற்்ற மாநில உைவர 
களுககு ஒப்்ந்� விவசாயம் ்ற்றி ம்ாதுமான 
விழிப்புைரவு இல்ணல.

6.்ல்மவறு ம�சிய இனஙகளின் சிண்றக கூடமான 
இந்தியாவில் விவசாயம் மற்றும் நீர மமலா 
ணணம ஆகியணவ மாநில அரசுகளின் கட்டுப் 
்ாட்டிமலமய உள்்ளன. ஒவதவாரு மாநிலமும் 
தவவமவறு சட்டஙகள் மூலமாக தவவமவறு 
வணகயிலான வ்ளரச்சிகண்ள அணடந்துள்்ளன.

7.’ம�சிய �ணலநகர மணடலம் மற்றும் அருகில் 
உள்்ள ்குதிகள் சட்டம்’ ஆகியவற்றின் மூலமாக 
ஹரியானாவிலும்  ்ஞசாபிலும் “விவசாயிகள் 
�ஙகள் நிலத்தில் ணவகமகாணல எரித்�ால் கூட, 
தடல்லியில் காற்று மாசு்டுகி்றது” என்று கூறி  
அ்ரா�ஙகள் விதித்�தும் விவசாயிகண்ள ஆத்திர 
மூட்டும் விேயஙக்ளாக இருந்�ன.

8.்ஞசாப் விவசாயிகள் இதுவணர �ஙக்ளது 
மாநில அரணச எதிரத்� த�ாடர ம்ாராட்டஙகளின் 
விண்ளவாக �ஙகண்ள ஒரு வரககமாக அணி திரட்டி 
அணமப்்ாககிக தகாணடனர. அணமப்்ாககப் 
்ட்ட ம்ாராட்டஙகள் வழியாகமவ அவரகள் 
விவசாய விண்ளத்ாருட்களின் தகாள்மு�ல், 
கூட்டு்றவு கடன்கள், குண்றந்� ்ட்ச ஆ�ார விணல 
ஆகியவற்ண்ற சாதித்துக தகாணடனர. �ற்ம்ாது 
்ஞசாப் மாநிலம் காஙகிரசால் ஆ்ளப்்ட்டதும், 
காஙகிரஸ கட்சி இச்சட்டஙகளுககு எதிராக முழு 
ணமயான ஆ�ரவு வைஙகியதும் ்ஞசாப் விவசா 

யிகளுககு கூடு�ல் ்லத்ண� மசரத்�ன.
 மமற்கணடணவமய ்ஞசாப் விவசாயிகள் 
ம்ாராடுவ�ற்கும் �மிழ்நாட்ணட மசரந்� உைவர 
கள் மவடிகணக ்ாரப்்�ற்கும் முககிய காரைஙக 
்ளாகும்.

்பாசிசத்தின ததாடர் வதாலவிகைள்:
 நடந்து முடிந்� அதமரிகக அதி்ர ம�ர� 
லில் ்ா�க  ஆ�ரவளித்� டிரம்ப் ம�ால்வி அணட 
ந்�தும், ஆப்கானிஸ�ானில் ஆட்சிணய �கக 
ணவப்்தில் குவாட் முகாமின் ம�ால்வியும் சீன 
ரஷ்ய முகாமின் தவற்றியும் சரவம�ச அ்ளவில் 
்ா�கவிற்கு பின்னணடணவ ஏற்்டுத்தி உள்்ளன.
 இந்திய இராணுவத்தில் த்ரும்ளவில் 
நிண்றந்திருககும் ்ஞசாப் இராணுவ வீரரகளி 
ணடமய இப்ம்ாராட்டத்திற்கு ஆ�ரவு குரல்கள் 
த�ாடககத்திலிருந்து எழுவதும் லகிம்பூர தகரி சம்் 
வத்திற்குப் பி்றகு அவணர அதிகமாக இருப்்தும் 
இராணுவத்தில் சலசலப்ண் ஏற்்டுத்தி உள்்ளன.
 �மிழ்நாடு, மகர்ளா, மமற்கு வஙகம் ஆகிய 
்குதிகளில் மாநில சட்டமன்்றஙகண்ள ணகப்்ற்்ற 
முடியாமல் ம்ானதும், இணடத்ம�ர�ல்களில் ஏற் 
்ட்ட மமாசமான ம�ால்விகளும் ்ஞசாப், உத்�ரப் 
பிரம�சம், மகாவா உள்ளிட்ட 5 மாநில ம�ர�ல் 
விணரவில் வர இருப்்தும், அ�ன் பி்றகு குடியரசுத் 
�ணலவருககான ம�ர�ல் நடகக இருப்்தும் ்ாசிச 
்ா�க அரணச பின் வாஙக ணவத்துள்்ளன. மவறு 
வழியில்லா� காரைத்�ால் மமாடி அரசு மூன்று 
சட்டஙகண்ளயும் திரும்்ப் த்றுவ�ாக ஒப்புக 
தகாணடுள்்ளது.
 விவசாயிகள் உறுதியான ம்ாராட்டத்தின் 
மூலமாக அவரகளுககான உரிணமணய மட்டுமின்றி 
இந்திய துணைககணடத்தின் அணனத்து மககளுக 
குமான உைவுப் ்ாதுகாப்புககான உரிணமணயயும் 
ம்ாராடி த்ற்றுத் �ந்துள்்ளனர.
 இந்திய துணைககணடத்தின் உைவர புரட்சி 
நிலப்பிரபுத்துவத்ண� மட்டுமின்றி ்ன்னாட்டு நிறு 
வனஙகளின் ஏகம்ாக ஆதிககத்ண�யும் எதிரகக 
மவணடிய இந்� சூைலில், இந்தியாவில் உள்்ள 
்ல்மவறு ம�சிய இனஙகளின் உைவரகளும் வீரம் 
தசறிந்� இப்ம்ாராட்டத்தின் அனு்வத்ண�யும், 
உறுதித் �ன்ணமணயயும் முன்மாதிரியாக எடுத்துக 
தகாணடு ம்ாராட முன்வர மவணடும்.

தவன்று ்கொட்டிய    ... தெொடர்ச்சி...

[TAMIL DIASPORA ALLIANCE] என்்ற புதிய 
அணமப்பு ஆட்மசபித்து அமரிகக இரா�ாஙகத் 
திணைகக்ளத்தின் த�ற்கு மற்றும் மத்திய ஆசியா 
வுககான தவளியு்றவுச் தசயலகத்தின் துணைச் 
தசயலர தடானால்ட் லூ [Donald Lu] வுடன் 
சந்திப்பு நடந்�து.
 இச்சந்திப்ண் த�ாடரந்து ‘சிறு்ான்ணம 
குழு’ என்்�ற்கு ்திலாக ‘�மிழ் மககள்’ என்று 
மாற்றிக தகாணடது என கீச்சகத்தில் தசயதி 
தவளியிட்டனர.

சிறுபொன்வம குழு    .... தெொடர்ச்சி  ...
நாள் ஆரம்்மாகும் இந்� மாநாட்டில் நாடுகளின் 
�ணலவரகள், த்ாது அணமப்புககள் மற்றும் 
�னியார அணமப்புககளின் பிரதிநிதிகள் ்ஙகு 
்ற்றுவாரகள்.
 மனி� உரிணமகள் மற்றும் �னநாயகம் 
ஆகியவற்ண்ற மமம்்டுத்துவது த�ாடரபில் எதிர 
தகாள்ளும் சவால்கள் குறித்து இந்� மாநா ட்டில் 
கலந்துணரயாடப்்டும் என த�ரிவிககப்்டு 
கின்்றது.

இைஙவ்கவயப் புற    .... தெொடர்ச்சி  ...

மமற்தகாள்்ள ரஸயா திட்டமிட்டுள்்ளது என 
அவர மமலும் த�ரிவித்துள்்ளார.
 ஆனால் �மககு அவவா்றான திட்ட 
மில்ணல என கிரம்லின் ம்ச்சா்ளர த�ரிவித்து 
ள்்ளார. ்ணட குவிப்ண்யும் அவர மறுத்துள்்ளார.
 இ�னிணடமய, உககிமரனுககு எதிராக 
ரஸயா ்ணடயினணரப் ்யன்்டுத்தினால், 
அதிக விணலணயச் தசலுத்�மவணடிவரும் என 
மநட்மடாக கூட்டணியின் தசயலா்ளர த�னரல் 
த�ன்ஸ ஸதரால்ன்ம்ர த�ரிவித்துள்்ளார.

இரொணுவப்புரட்சி    .... தெொடர்ச்சி  ...

தகாணடு வந்துள்்ளன. ஐமராப்பிய நாடுகளும், 
அதமரிககா மற்றும்
பிரித்�ானியாவும் ்யைத்�ணடணய அறிவித்து 
ள்்ளன.
 இந்� ணவரஸ மு�லில் த�ன்னாபிரிககா 
வில் கணடறியப் ்ட்டம்ாதும், �ற்ம்ாது 
த்ல்ஜியம், இஸமரல், த்ாஸவானா மற்றும் 
தஹஙதகாங ஆகிய நாடுகளில் ்ரவியுள்்ளது.
 புதிய ணவரஸ ் ல பி்றவுகண்ள தகாணடது, 
அதில் ் ல ஆ்த் �ானணவ, விணரவாக மககளிடம் 
்ரவும் �ன்ணம தகாணடது என உலக சுகா�ார 
நிறுவனத்தின் மகாவிட்-19 த�ாடர்ான த�ாழில் 
நுட்்த் �ணலவர மரியாவன் தஹரதகாவ த�ரி 
வித்துள்்ளார.
 எனினும் இந்� ணவரஸ �டுப்பு மருந்துககு 
எதிரப்புச் சகதி தகாணட�ா என அறிவ�ற்கு 
வாரஙகள் தசல்லும் என அவர மமலும் த�ரி 
வித்துள்்ளார.

புதிய த்கொசரொனொ  .... தெொடர்ச்சி  ...
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2020 மாரச் 11ஆம் திகதியன்று உலக சுகா�ார 
நிறுவனம் Covid -19 இணன உலக்ளாவிய த�ாற்று 
மநாயாக அறிவித்�து. வ்ளரந்து வரும் சுற்றுலாத்து 
ண்றயினாலும், ஏரா்ளமான தவளிநாட்டவராலும்  
இலஙணகயில் ணவரஸ ்ரவல் ஏற்்ட்டு மிகவும் 
்ாதிககப்்டககூடிய�ாகக காைப் ் ட்டது. மு�ல் 
த�ாற்்றா்ளர 2020 �னவரி 27ஆம் திகதியன்று 
இனஙகாைப்்ட்டதுடன், மு�ல் இலஙணக நாட் 
டவர 2020 மாரச் 10ஆம் திகதியன்று Covid -19 
த�ாற்்றா்ளராக இனஙகாைப்்ட்டார. இ�ற்கு 
்திலளிககும் வி�மாக இலஙணக அரசாஙக 
மானது மநாய ்ரவுவண�த் �டுப்்�ற்கான 
நடவடிகணககண்ள விணரவாக அறிமுகப்்டுத்திய 
துடன், 2020 மாரச் 16ஆம் திகதி நாட்ளாவிய முடக 
கத்ண� அறிமுகப்்டுத்தியது. 
 ஏற்கனமவ நிதித் �ணடகண்ள எதிரதகாணட 
மவண்ளயில், இந்� த�ாற்று மநாய நாட்டின் 
மமலதிக வ்ளக மகாரிகணககண்ள முன்ணவத்�து. 
ம�ாற்று மநாணயக கட்டுப்்டுத்� நிதி, த�ாழில்நு 
ட்் மற்றும் தகாள்மு�ல் உ�விகண்ளத் திரட் 
டுவண� விணரவாக ஒருஙகிணைப்்ம� சவா லாக 
இருந்�து. Covid -19 இலஙணகப் த்ாரு்ளா�ார 
த்தில் த்ரும்ளவு த்ாரு்ளா�ாரத் �ாககத்ண� 
ஏற்்டுத்தும் என்்தில் சந்ம�கம் இல்ணல. Covid 
-19 காரைமாக மவணல நாட்கள் குண்றவணட�ல், 
சமூக இணடதவளிணயப் பின்்ற்்ற மவணடிய 
கட்டாயம், அதிகரித்� மருத்துவச் தசலவினால் 
்ாதிககப்்டு்வரகளின் எணணிகணக அதிகரி 
ப்பு என்்ன ஏற்்டுவதுடன் ணவத்தியரகள், 
�ாதியரகள், குைந்ண�கள், கரப்பிணிப் த்ணகள், 
சிறுவரகள், விவசாயிகள், கூலித் த�ாழிலா்ளரகள், 
�னிணமப்்டுத்�லுககு உட்்டு த்�ப்்டு்வரகள், 
மாைவரகள் என அணனத்து பிரிவினரகளும் ஏம�ா 
ஒரு வி�த்தில் சமூகத்தின் விளிம்பு நிணலககு 
�ள்்ளப்்டுகின்்ற நிணல ஏற்்டுத்�ப்்டுகின்்றது.  
 22 ஆணடுக்ளாக உலக்ளவில் தீவிர வறுணம 
குண்றந்திருந்�து. Covid -19 இணனத் த�ாடரந்து 
்ாரிய மவணல இைப்புககள், த்ாரு்ளா�ார 
சுருஙகல், வாழ்வா�ார இைப்பு குறிப்்ாக த்ண 
களுககு சமூகப் ் ாதுகாப்பு அணமப்புகள் இன்ணம 
என்்ன ஏற்்டுத்�ப்்டுகின்்றது என Lead auther of 
UN Womens leatest Report and Data Specialist Ginette 
Azcona கூறியிருககக காைலாம்.  UN இனால் 
அணணமயில் தவளியிடப்்ட்ட அறிகணகயின் 
்டி 2021ம் ஆணட்ளவில் 96 மில்லியன் மககள் 
கடுணமயான வறுணமயில்�ள்்ளப்்டுவர என 
கூறுகின்்றது. இவரகளில் 47 மில்லியன் த்ண கள் 
USD 1.90 அல்லது அ�ற்கும் குண்றவான வருமா 
னத்தில் வாழும் த்ணகள் மற்றும் சிறுவரகள் 
எணணிகணக அதிகரிககும் என குறிப்பிட்டு 
இருந்�து. அதிலும் ஆணகண்ள விட த்ணகள் 
தீவிர வறுணமககு �ள்்ளப்்டுவர என்்துடன் 
25-34 வயதிற்கு உட்்ட்டவரக்ளாகக காைப்்டு 
கின்்றனர. 
 மவணல இைப்பு என்்து Covid -19 
பின்னணியில் முககிய பிரச்சிணனயாகக காை 
ப்்டுகின்்றது. இந்� வணகயில் த�ாற்று மநாய 
மற்றும் அ�ன் ்ரவணல �டுப்்�ற்கான நடவடிக 
ணககள் சமூகத்தின் ் ல பிரிவினரிணடமய மவணல 
யில்லாத் திணடாட்டத்ண� ஏற்்டுத்துகின்்றது 
டன், ஒட்டுதமாத்� மவணல மநரத்ண�யும் குண்றக 
கின்்றது. உலகில் 3.3 பில்லியன் த�ாழிலா்ளரகள் 
த�ாகுதியில் கிட்டத்�ட்ட ்ாதிப் ம்ர �மது 
வாழ்வா�ாரத்ண� இைககும் அ்ாயத்தில் உள்்ள 
னர. முண்றசாரா த்ாரு்ளா�ாரத் த�ாழில்களில் 
ஈடு்டு்வரகள் த்ரும்்ான்ணமயாமனார 

சமூகப் ்ாதுகாப்பு, �ரமான சுகா�ார ்ாது 
காப்பிற்கான அணுகலிணன இைந்துள்்ள நிணல 
யில் இவரகள் அதிக ்ாதிப்பிற்கு உட்்டுத்�ப் 
்டுகின்்றனர என உலக சுகா�ார ஸ�ா்னம் 
கூறுகின்்றது. பூரை க�வணடப்பு காலத்தில் 
வருமானம் ஈட்ட வழி இன்றி �மககும் �மது 
குடும்்ஙகளிற்கும் உைவின்றி வாடுகின்்றனர. 

 எல்ணல மூடல்கள், வரத்�கக கட்டுப்்ாடு 
கள் மற்றும் �டுப்பு நடவடிகணககள் என்்ன 
விவ சாயிகள் �ஙகள் த்ாருட்கண்ள வாஙகு�ல் 
மற்றும் விற்்து உட்்ட சந்ண�கண்ள அணுகு 
வ�ணனயும், விவசாய த�ாழிலா்ளரகள் ்யிர 
கண்ள அறுவணட தசயவ�ணனயும் �டுககின்்றது. 
இ�னால் உள்நாட்டு மற்றும் சரவம�ச உைவு 
விநிமயாகச் சஙகிலிணய சீரகுணலத்து ஆமராககி 
யமான, ்ாதுகாப்்ான மற்றும் மாறு்ட்ட  
உைவுகளுககான அணுகணலக குண்றககின்்றது. 
உைவளிப்்வரகள் மவணலகண்ள இைந்து மநாய 

வாயப்்ட்டு இ்றககும் ம்ாது மில்லியன் கைக 
கான த்ணகள் மற்றும் ஆணகளின் உைவுப் 
்ாதுகாப்பு மற்றும் ஊட் டச்சத்து அச்சுறுத்�லுககு 
உள்்ளாககப்்டுகின்்றனர. குறிப்்ாக இலஙணக 
ம்ான்்ற வ்ளரந்து வரும் நாடுகளில் உள்்ள சிறிய 
அ்ளவிலான விவசாயிகள் மற்றும் ்ைஙகுடி 
மககள் ம்ான்ம்றார உள்்ளடஙகிய விளிம்புநிணல 
மககண்ள கடுணமயாக �ாககியுள்்ளது. 

 மாைவரகள் எனும் அடிப்்ணடயில் 
்ாரககின்்ற ம்ாது இன்று உலக்ளவில் ்ல் 
லாயிரக கைககான மாைவரகள் கல்வி ரீதியாக 
்ல �ணடகண்ள எதிரதகாணடு வருகின்்றனர. 
்ாடசாணலககு தசல்ல முடியா� நிணல காைப் 
்ட்டாலும், அ�ற்கு மாற்று நடவடிகணகயாக 
மமற்தகாள்்ளப்்ட்டு வருகின்்ற இணையவழிக 
கல்வி என்்து எந்� அ்ளவிற்கு மாைவரகளிற்கு 
உரிய முண்றயில் தசன்்றணடகின்்றது என்்து 
மகள்விககுரிய�ாக காைப்்டுகின்்றது. இணைய 
வசதிகள் இன்ணம, ஆசிரியர மாைவரகளுககான 
ம்ாதிய்ளவு இணடவிணன இன்ணம, நணடமுண்ற 

ரீதியான கல்விணயப் த்ற்றுகதகாள்்ள முடி 
யாணம, ம்ாதிய்ளவு கவனிப்்ற்்ற மாைவரகள் 
�வ்றான வழியில் தசல்வ�ற்கான சந்�ரப்்ஙகள் 
அதிகரித்�ல் என்்ன ஏற்்டுகின்்றன. இ�னால் 
மாைவரகள் அதி்ளவில் சமூகத்தின் விளிம்பு 
நிணலககுத் �ள்்ளப்்டுகின்்ற நிணல ஏற்்்டுத்�ப் 
்டுகின்்றது.  
 ணவரஸ ்ரவணலக கட்டுப்்டுத்� சமூக 
விலகல் மிகச் சி்றந்� வழி என்்றாலும் Covid -19 
மநாயாளிகளுடன் மநரடித் த�ாடரபு ம�ணவ 
ப்்டும் சுகா�ார ்ணியா்ளரகளிற்கு இ�ணன 
தசயற்்டுத்துவது எளி�ானது அல்ல. முன்னணி 
சுகா�ார வல்லுனரகள் இத் த�ாற்று மநாணய 
கட்டுப்்டுத்தும் உறுதிப்்ாட்டின் காரைமாக 
அதிக்ளவு ்ாதிப்்ணடகின்்றனர. த�ாழில்முண்ற 
ரீதியான மன அழுத்�ம், த�ாற்று மநாய குறித்� 
்யம், மற்றும் உ�வியற்்ற உைரவு, இ்றப்பு 
என்்ன அதிக்ளவு ்ாதிப்பிணன ஏற்்டுத்து 
கின்்றது. ்ணிச்சுணம மற்றும் அ�னுடன் த�ாடர 
புணடய மன அழுத்�த்தின் விண்ளவாக உடல் நல 
்ாதிப்பு, வல்லுனரகளின் தூககமின்ணம, �னிணம, 
தூககக மகா்ளாறு மற்றும் மன அழுத்�த்தினால் 
்ாதிப்்ணடகின்்றனர. இது மட்டும் இன்றி 
இவரகளிடம் அதிக்ளவு விரகதிணயயும் ஏற்்டு 
த்துகின்்றது. அம�மநரம் இவரகள் �மது குடும் 
்த்தில் இருந்து பிரிந்திருககமவணடிய கட்டாய 
மும் காைப்்டுகின்்றது. இது மமலும் இவர 
களுககு உ்ளவியல் ரீதியான ்ாதிப்பிணன ஏற்்டு 
த்துகின்்றது.  

 இது �விர கூலித்த�ாழிலா்ளரகள் அதிக 
்ாதிப்பிணன எதிரதகாள்்வரக்ளாகக காைப்்டு 
கின்்றனர. சா�ாரைமான நாட்களிமல கூலி 
மவணலககு தசன்்றால் மாத்திரமம ஒரு மவண்ள 
உைவு உணைககூடிய�ாக இருப்்வரகள் 
தகாமரானா த�ாற்றின் ம்ா�ான ஊரடஙகு 
காலத்தில் அந்� ஒரு மவண்ள உைவிணனயும் 
கூட த்ற்றுகதகாள்்ள முடிவதில்ணல. இவவா 
்றான குடும்்ஙகண்ள மசரந்� ் ாடசாணல தசல் லும் 
மாைவரகளினாலும் இக குடும்்த்�வரகளினா 
லும் சுகா�ார நணடமுண்றகண்ள சரிவர பின்்ற்்ற 
முடியாது ம்ாவதுடன் ஆமராககியம் சாரந்� 
சவால்கள், ஆமராககியமான உைவுகண்ளப் 
த்ற்றுகதகாள்்ள முடியாணம, அதிகரித்� வறுணம, 
இ்றப்பு ம்ான்்ற ்ல்மவறு்ட்ட சவால்கண்ள 
எதிரதகாள்கின்்ற நிணலயில் இவரகள் சமூகரீதி 
யாக விளிம்பு நிணலககு த்ரி�்ளவில் �ள்்ளப் 
்டுகின்்றனர. இவரகளுககாக அரசினால் 
வைஙகப்்டுகின்்ற தகாடுப்்னவுகளும் சரிவர 
கிணடககப்த்்றாது ம்ாகின்்ற ம்ாது உடல், உ்ள, 
சமூக, த்ாரு்ளா�ார ரீதியாக ்ல்மவறு்ட்ட 
சவால்கண்ள எதிரதகாள்்ள மநரிடுகின்்றது. 
 இந்� அடிப்்ணடயில் ஒட்டுதமாத்�மாக 
்ாரணவயிடுகின்்ற ம்ாது சமூக மட்டத்தில் ஒவ 
தவாரு பிரிவினணரயும் Covid -19 �ாககம் என்்து 
விளிம்பு நிணலககு �ள்ளியுள்்ளது என்்ம� நி�ர 
சனமான உணணம
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