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வெள்ளப் 
பாதிப்பும், 
உரிமையும்

கூட்ாடசிக் 
கட்மைப்மபச்  

சீர்குமைக்கும் பா.ஜ.க
மா.உதயகுமார் தலையங்கம் சாரதாததவி

மீனெர் உரிமைகள 
பாதுகாக்கப்ப் 
வெண்டும்

சுப.வீரபாண்டியன்

காலம் 
இல்ல   
காரணமும் 
வ�ாலெதிலமை!
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சுப.வீரபாண்டியன்
அடடா அருமை அமைத்தமைைர் அைர்்களே! 

வைளிப்படுத்த ளைண்டிய வெய்திமய, வைளிப்படுத்த 
ளைண்டிய இடதததில், வைளிப்படுத்த ளைண்டிய 
முமையில் வைளிப்படுததியுள்ளீர்்கள்!

அண்மையில் சிமைாவில் நமடவ்பறை அமைததிந்திய 
அமைத்தமைைர்்கள் ைாநாட்டில், ்தமிழநாடு 
ெட்டைனை அமைத்தமைைர் அப்பாவு அைர்்கள் 
ஆறறியுள்ே உமை, இனமைய ்காைததின ள்தமையா்க 
உள்ேது. ்தமிழநாட்டின ொர்பில் அைர் ள்பசியுள்ே 
ள்பாதிலும, ஒவவைாரு ைாநிைததின ள்தமைமயயும 
அது எதிவைாலிததுள்ேது!

அப்பாவு அைர்்கள் ்தன உமையில் இைண்டு 
மு்தனமையாை ள்காரிகம்க்கமே முனமைததுள்ோர். 
இைண்டுளை மி்க மி்க நியாயைாைமை. ஜைநாய்கததின 
ைைொட்சிமயத ்தட்டி எழுப்பக கூடியமை! 

்தமிழநாடு ைக்களின எண்்ணங்கமே எடுததுச் வொல்ைககூடிய 
அமை்தான ெட்டைனைம. எனினும அந்்த அமையில் ஒரு 
ைை்தா்களைா, வ்பரும்பானமை அடிப்பமடயிளைா  நிமைளைறைப்படும 
தீர்ைாைங்கள் உடைடியா்கச் ெட்டம ஆகிவிடுைதில்மை. 
குடியைசுத ்தமைைரின ஒபபு்தல் வ்பறைபினள்ப அமை 
ெட்டங்கோகும. குடியைசுத ்தமைைருககு ஒவவைாரு தீர்ைாைமும 
அந்்தந்்த ைாநிை ஆளுநர் ைழியா்களை அனுப்பப்படும.  

அந்்தத தீர்ைாைங்கமே ஆளுநர் 
குடியைசுத ்தமைைருககு அனுப்பைாம, 
அல்ைது திருத்தம ள்காரித திருபபி 
அனுப்பைாம. ஆைால் இஙள்க எனை 
நடககிைது எனைால், ்பை தீர்ைாைங்கள் 
“்கருந்துமே”யில் சிககிக வ்காள்ளும 
வ்பாருள்்கள் ஆகிவிடுகினைை. எந்்த 
விமடயும ஆளுநரிடம ைருைதில்மை. 
அந்்தத தீர்ைாைங்கள் எனை ஆயிை 
எனளை யாருககும வ்தரியாது. 

இ்தமைச் சுட்டிக்காட்டிப ள்பசிய 
்தமிழநாடு ெட்டைனை அமைத்தமைைர், 
நாம அமைைரும ஒருஙகிம்ணந்து, 
குறிபபிட்ட ்காைததிறகுள் ஆளுநர் 
அைறறின மீது நடைடிகம்க எடுததிட  
ைலியுறுத்த ளைண்டும (“We have to work 
together to set a binding time frame 
within which Bills have to be assented to, 
returned or reserved for the consideration 

of the Hon’ble President of India by the Hon’ble 
Governors) எனறு வ்தளிைா்க எடுததுக கூறியுள்ோர். 

அடுத்த்தா்க குடியைசுத ்தமைைர் குறிததும 
ஒரு விைாமை எழுபபியுள்ோர். சிை ளநைங்களில் 
ஆளுநர் தில்லிககு அனுபபிமைத்தப பிைகும, 
குடியைசுத ்தமைைர் உடளை நடைடிகம்க  
எடுப்பதில்மை. ஒருளைமே, குடியைசுத ்தமைைர் 
அ்தமை ஏற்கவில்மை எனைால், எந்்தக ்காை்ணமும 
கூைாைல் திருபபி அனுபபி விடுகிைார். 

குடியைசுத்தமைைருககு உள்ே அதி்காைததில் 
நம  அமைத்தமைைர் ்தமையிடவில்மை. ஆைால் 
மி்க நியாயைாை, வ்பாட்டில் அமைந்்தாறள்பானை 
ஒரு விைாமை அஙகு முனமைததிருககிைார். 
்காை்ணதம்தச் வொனைால்்தாளை, திருத்தங்கள் 
ள்தமைப்பட்டாலும அைறமைச் வெய்து மீண்டும 
அனுப்ப முடியும!  ்காை்ணம வ்தரிந்துவ்காள்ளும 

்தகுதி கூட, ஒரு ைாநிைததின ெட்டைனை உறுபபிைர்்களுககும,  
ைாக்களித்த ைக்களுககும  இல்மையா? ( “Therefore, are not 
the people entitled to know atleast the reason for which the Bill 
was not assented to? “) எனறு ள்கட்டுள்ோர். 

்காை்ணளை வொல்ைாைல் ஒரு தீர்ைாைதம்தத திருபபி 
அனுபபுைது, அந்்தத தீர்ைாைதம்தளயா, அந்்த ைாநிைததில் 

உள்ே ஆளும ்கட்சிமயளயா, ெட்டைனைதம்தளயா 
அைைதிப்பது ைட்டும  இல்மை. ைாக்களித்த 
ைக்கமே ஒட்டுவைாத்தைா்க அைைதிப்பது 
என்பம்த அப்பாவு அைர்்கள் எடுததுக்காட்டியுள்ோர். 

தீர்ைாைதம்தக குடியைசுத ்தமைைருககு 
அனுபபுை்தறகு ஆளுநருககுக ்காைக  வ்கடு 
எதுவுமில்மை, திருபபி அனுப்பப்படுை்தற்காை 
்காை்ணதம்தக குடியைசுத ்தமைைர்  வொல்ை  
ளைண்டியதுமில்மை எனைால்,  இ்தறகுப 
வ்பயர் ஜைநாய்கைா? 

்தமிழநாடு எழுபபியுள்ே இந்்தக ள்கள்வி 
இனறு இந்தியா முழுைதும எதிவைாலிககிைது!

உரிமைக குைல் எழுபபிய அமைத்தமைைர் 
அைர்்களுககும, உரிமைப ்பாம்தயில் 
்தமிழநாட்மட ைழிநடததும ைாண்புமிகு 
்தமிழநாடு மு்தல்ைர் அைர்்களுககும,  
்தமிழநாடு ைட்டுமினறி, இந்தியாளை 
்கடமைப்பட்டுள்ேது! 

காலம் இல்ல   
காரணமும் வ�ாலெதிலமை! 

அப்பாவு
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நைம்பர் 21, உை்க மீைைர்்கள் திைதம்த 
ஒட்டி, ்தமைந்கர் வடல்லியில், ைாநாடு 
ஒனறுககு ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது.  
முனை்தா்க இந்நி்கழச்சியில் ஒனறிய 
மீனைேததுமை அமைச்ெர் ்பர்ளொத்தம 
ரூ்பாைா ்கைந்து வ்காள்ே இருப்ப்தா்கவும, 
அபள்பாது ஒனறியஅைசின புதிய மீனைே 
ைளொ்தா  (The Marine Fisheries bill 2021)  
வ்தாடர்்பா்க மீைைச் ெங்கங்கள் 
ஆளைாசிக்கைாம எைத வ்தரிவிக்கப்பட்டு 
இருந்்தது.

ஆைால் திட்டமிட்ட்படி ஒனறிய 
மீனைேததுமை அமைச்ெர் கூட்டததில் 
்பஙள்கற்கவில்மை. ளைலும கூட்டததில் 
ஒனறியஅமைச்ெர் ்கைந்து வ்காள்ே 
ஏற்பாடு்கமேச் வெய்்த ஒடிொ ைாநிைதம்தச் 
ளெர்ந்்த ஆைந்த ொகு என்பைர் ஒனறிய 
அைசின மீைை ைளொ்தாக்கமே ஆ்தரிப்பது 
ள்பாைவும, ்பர்ளொத்தம ரூ்பாைா 
மீைைர்்களுககுப ்பாடு்படுைது ள்பாைவும 
ள்பசிைார். இ்தைால் ஆததிைைமடந்்தத 
்தமிழ்க மீைைர்்கள் எதிர்பபுத வ்தரிவிதது 
ைாககுைா்தததில் ஈடு்பட்டைர். அ்தைால் 
சிறுது ளநைம ெைெைபபு ஏற்பட்டது. 
இந்நி்கழச்சியில் ்தமிழ்க எம.பி ்தமபிதுமை 
்பஙள்கறை நிமையில், அைர் முனைர், 15 
நிமிடங்களுககும ளைைா்க ைாககுைா்தம 
ஏற்பட்டது குறிபபிடத்தக்கது.

இந்திய அைசின புதிய  ்கடல்ொர் 
மீனைேச் ெட்ட ைளொ்தாவுககு மீைைர்்கள் 
்கடும எதிர்பபுத வ்தரிவிததுைருகிைார்்கள்.

இந்்தச் ெட்டம நிமைளைறைப்பட்டால், 
மீைைர்்களின ைாழைா்தாைம முறைா்க 
அழிக்கப்படும எைக கூறி நாடு முழுைதும 
உள்ே மீைைர்்கள் எதிர்பபுத வ்தரிவிதது 
ைருகினைைர்.

இந்்தச் ெட்டததின மூைம மீனபிடித 
்தமடக்காைம, மீன பிடிப்ப்தற்காை ளநைம 
உள்்பட அமைததும அைசின ்கட்டுப்பாட்டிளைளய 
இருககும. ளைலும, இந்்தச் ெட்டததில் 
யார் மீைைர்்கள் என்பதும ைமையமை 
வெய்யப்படவில்மை.

ஆ்கஸ்ட் ைா்தததில், இந்்தச் ெட்டததில் 
உள்ே குமை்கமேயும, ்பா்த்கங்கமேயும 
இந்திய அைசின மீனைேம, ்கால்நமட 
்பைாைரிபபு ைறறும ்பால்ைேததுமை 
அமைச்ெர் ்பர்ளொத்தம ரூ்பாைாமை 
டில்லியில் வெனறு ெந்திதது, ்தமிழநாட்டு 
மீைைர்்கள் ைனு  அளித்தைர். அைரும 
திருத்தம வெய்ை்தா்க உறுதியளிததுள்ோர்.  
இைாைநா்தபுைம எம.பி நைாஸ்்கனி, 
்பாைம்பரிய மீைைர்்கள் கூட்டமைபபின 
மு்தனமை ஒருஙகிம்ணப்பாேர்  
ளெ.சினைத்தமபி, ஒருஙகிம்ணப்பாேர் 
்கனிஷடன, ்தமிழநாடு மீனபிடி வ்தாழிைாேர் 
ெங்கதம்தச் ளெர்ந்்த அனபு, ைாயப்பன, 

மீனவர் உரி்ைகள் 
பாதுகாககபபட வவண்டும்

ைா.உதயகுைார்

வெழியன உள்ளிட்ளடார் ஒனறிய 
அமைச்ெமைச் ெந்தித்தைர்.

இந்்த நிமையில் இபள்பாது நைம்பர் 
ைா்தம உை்க மீைைர்்கள் திைதம்தவயாட்டி 
மீைைர் ெங்கங்கமே ைைச் வொல்லி, 
்பா.ஜ.்க ஆ்தைைாேர்்கமே மீைைர் 
பிைதிநிதி்கோ்க முனனிறுததி, இந்்த 
ைளொ்தாக்களுககு மீைைர்்கள் ஆ்தைவு 
்தருைது ள்பானை சிததிைதம்த ைமைய 
முற்படுைது அப்பட்டைா்கத வ்தரிகிைது.

இந்தியக ்கடல்ொர் மீனைேச் ெட்டததில் 
வெய்யபட ளைண்டிய ைாறைங்கள் குறிதது 
மீைைர்்கள் ெங்கங்கள் முனமைககும 
்கருதது்கள் பினைருைாறு: 

இனஜின வ்பாருத்தப்படா்த ்படகு்களுககு 
்கட்ட்ணம வெலுததுைதில் இருந்து 
விதிவிைககு. இனஜின வ்பாருத்தப்படா்த 
்படகு்கள் எல்ைாம ைழகவ்காழிந்து 
ள்பாய்விட்டை. அ்தன எண்ணிகம்க்கள் 
மி்க மி்கக குமைவு. ்பாைம்பரிய மீைைர்்கமே 

எல்ைாம விமெப்படகுககுப ்பழககி 30 
ைருடங்களுககு ளைைாகிவிட்டது. எைளை, 
்படகின நீேம, இனஜினின குதிமைத 
திைன ஆகியைறமைப வ்பாறுதது விதிவிைககு 
வ்காடுத்தால் ெரியா்க இருககும.

்கடல் மீனைேச் ெட்டததில் மீைைர்்களுக்காை 
உரிமையும ்பாது்காபபும இருக்க ளைண்டும. 
இ்தற்காை ்கமிட்டியில் மீைைர்்களுககும 
பிைதிநிதிததுைம வ்காடுக்க ளைண்டும. 

்பாைம்பரிய மீைைர்்களுக்காை உரிமைப 
்பாது்காபபு என்பது ெட்டைா்க இயறைப்பட 
ளைண்டும. ைறை ்பழஙகுடி ைக்களுககு 
எை உரிமை்கள் உள்ேை. ்கடல் 
்பழஙகுடி்களுககும ்பாது்காபபு ளைண்டும.

மீைைர்்களின இந்்தக ள்காரிகம்க்களுககுச் 
வெவிைடுக்காைல், ைாநிை அைமெக ம்க 
்காட்டுைது, ஒனறிய அைசு ைக்கள் நைனில் 
எந்்த அக்கமையும இல்ைாைல் இருப்பம்தக 
்காட்டுகிைது. மீைைர்்கள் உரிமை்கமேப 
்பறிககும ெட்டதம்த ஒனறிய அைசு 
இயறறுைாம, ஆைால் அைர்்கள் உரிமை்கமேப 
்பாது்காக்க ைாநிை அைசு்கள் விைககு்கள் 
வ்பை ளைண்டுைாம.

ஒனறிய அைசின ெட்டங்களுககு 
ைாநிைங்கள் விைககுப வ்பறுைதும, பிைகு 
அது ெட்டப்படி வெல்லு்படியாகுைா 
எனைக குழப்பதம்த ஏற்படுததி, ஏமழ 
விைொயி்கமேயும, மீைைர்்கமேயும 
இனனும அத்தமை நலிந்்த வ்தாழிைாேர்்கமேயும 
ைாட்டி ைம்தப்பள்த ஒனறிய அைசின 
ைாடிகம்கயாகிவிட்டது. 

இபள்பாது விைொயி்கள், ஒனறிய 
அைசுககுப ்பாடம பு்கட்டியிருககிைார்்கள். 
ளைோண் ெட்டங்கமேத திரும்பப 
வ்பறறுகவ்காள்ை்தா்க ஒனறிய அைசு 
அறிவிததிருககிைது. அள்த ள்பால் மீைைர் 
ெங்கங்கள் முனமைககும திருத்தங்கமே, 
இந்தியக ்கடல் மீன ைே ைளொ்தாவில்(2021) 
ஒனறிய அைசு வெய்திட ளைண்டும. 

மீனவர்களின் க்கோரிக்்க்களுககுச் 
செவிமடுக்கோமல், மோநில அர்ெக 
்்க ்கோட்டுவது, ஒன்றிய அரசு 

மக்கள் நலனில் எந்த 
அக்க்ையும் இல்லோமல் 
இருப்ப்்தக ்கோட்டுகிைது. 
மீனவர்கள் உரி்ம்க்ைப 

்பறிககும் ெட்்டத்்த ஒன்றிய அரசு 
இயற்றுமோம், ஆனோல் அவர்கள் 
உரி்ம்க்ைப ்போது்கோக்க மோநில 

அரசு்கள் விலககு்கள் ச்பை 
கவண்டுமோம்.
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வவள்ளப் ்பாதிப்பும, உரிமையும
“வ்கடுப்பதூஉம வ்கட்டார்ககுச் ொர்ைாய் ைறைாஙள்க 
எடுப்பதூஉம எல்ைாம ைமழ”

 - எனகிைார் வ்பருமபுைைர் திருைள்ளுைர்.

ஆந்திைம, ்கர்நாட்கம நீர்பிடிபபுப ்பகுதி்களில் வ்காட்டிய 
்கைைமழயால் ்காவிரி ஆறிலும, வ்தாண்ணூறறி ஒன்பது 
ஆண்டு்களுககுப பிைகு ்பாைாறிலும,  ்தமிழ்கததின  
எல்ைா ஆறு்களிலும  வைள்ேம ்கமை்கமேத ்தாண்டிப 
வ்பருகவ்கடுக்கத வ்தாடஙகியது.

்தமிழ்கததில் ஒருபுைம அேவுககு அதி்கைாை ்கைைமழயும, 
ைறுபுைம அம்ண்களின வ்காள்ேேமைத ்தாண்டிய்தால் 
திைந்துவிடப்பட்ட உ்பரி நீரும, வீடு்களுககுள்ளும, 
ளைோண் நிைங்களிலும புகுந்து வ்பரும அழிவு்கமே 
ஏற்படுததிவிட்டது.

ஊர்்கமேச் சூழந்து வ்தருவைல்ைாம வைள்ேம ஏற்பட்டு, 
வீடு்களுககுள் நீர் புகுந்தும, ்பை வீடு்கள் இடிந்தும, ்பை 
குடிமெ்கள் வைள்ேதள்தாடும ள்பாயிை.

விமேந்்த ்பயிர் நிைங்களில், நீர் ள்தஙகி நினை்தால் 
ளைோண் ைக்கள் மி்கப வ்பரும இழபம்பச் ெந்திததுள்ோர்்கள்.

è¼…ê†¬ìˆ îIö˜ நவம்பர் 27, 2021

இந்்த இழபபு்கமேச் ெரி வெய்ை்தற்கா்க ஒனறிய 
அமைச்ெர் அமித்ாமை தி.மு. ்கழ்கப வ்பாருோேர் 
டி.ஆர்.்பாலு  ெந்திததுப ள்பசியுள்ோர்.  ்தமிழ்க அைசின 
ொர்்பா்க வைள்ே நிைாை்ண நிதியா்க ரூ்பாய் 2,079ள்காடி  
ளைண்டும எனறும, மு்தல் ்கட்டைா்க ரூ்பாய் 550  
ள்காடிமய விடுவிக்கவும ளைண்டுள்காள் மைத்தார்.

இந்நிமையில் ஒனறிய அைசின  உள்துமை இம்ணச் 
வெயைர் ைாஜீவ ெர்ைா ்தமைமையில் ஒரு குழு ்தமிழ்கம 
ைந்து ்பார்மையிட்டுச் வெனறு அறிகம்க அளிக்க உள்ேது.

இமை  எல்ைாம ஒரு நமடமுமை்தான. எனை 
நமடமுமை இருந்்தாலும, ்கடந்்த ஆண்டு்களில் ்தமிழநாடு 
அைசு  ள்கட்ட வைள்ேப ள்பரிடர் நிைாை்ண நிதிமய 
முழுதுைா்க இதுைமை ஒனறிய அைசு வ்காடுத்ததில்மை. 
ள்கட்கும நிைாை்ணத வ்தாம்கயில் ்பாதியேவுககும 
குமைைா்களை வ்காடுதது ைந்துள்ேது.

எடுததுக ்காட்டா்க 2018 ்கஜா புயல் ்பாதிபபிறகுத 
்தமிழ்கம ள்கட்ட நிைாை்ணத வ்தாம்க ரூ்பாய் 14,910 
ள்காடி. ஆைால் ஒனறிய அைசு வ்காடுத்தள்தா வைறும 
1,500 ள்காடி்தான. இப்படிச் வெய்ை்தால் ைக்களின 
துயமை, நானகில்  ஒரு ்பஙகு கூட தீர்க்க முடியாது.

 ்பா.ஜ.்கமைப புைக்கணிககிைார்்கள் ்தமிழ்க ைக்கள் 
என்ப்தற்கா்க , ைக்களின துயர் துமடக்க  இபவ்பாழுது 
ஏற்பட்டுள்ே வைள்ேப ள்பரிடருக்கா்கத ்தமிழநாடு 
அைசு ள்கட்கும நிைாை்ணத வ்தாம்கமய முழுமையா்கக 
வ்காடுக்க ளைண்டும என்பம்த ஒனறிய அைசு உ்ணை 
ளைண்டும, வ்காடுக்க ளைண்டும. 

ள்கட்்பது ்தமிழ்க அைசின உரிமை. வ்காடுப்பது ஒனறிய 
அைசின ்கடமை.
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கூட்டாடசிக் கட்மைபமபைச்  
சீர்குமைக்கும் பைடா.ஜ.க

இந்திய ஒனறியததில் ்பல்ளைறு ள்தசிய இைங்கள் 
உள்ேடஙகியுள்ேை. வைாழிைழி ைாநிைங்கோ்க அமை 
பிரிக்கப்பட்டுள்ேை. இது ஒரு வ்பரும பிரிவு ைட்டுளை. 
இனனும சிை ைாநிைங்கள் ஒனறுககு ளைற்பட்ட ள்தசிய 
இைங்கமே உள்ேடககி உள்ேை. அமை ்பல்ளைறு 
வைாழி்கமேப ள்பசுகினைை. அள்தாடு ்பல்ளைறு வ்பாருோ்தாை, 
அைசியல், ்பண்்பாட்டுக கூறு்கமே உள்ேடககி உள்ேை. 
வ்பரும்பானமை வைாழி ைழி ைாநிைங்கள் ்தங்களுகள்க 
உரிய வ்பாருோ்தாை, அைசியல், ்பண்்பாட்டுக கூறு்கள், 
இைறளைாடு இயறம்க ைறறும ைனி்த ைேங்கமே ளைம்படுததிக 
வ்காள்ே, இைாணுைக ்கட்டமைப்பால் ்பாது்காக்கப்படும, 
ைேங்கமேப ்பகிர்ந்து வ்காள்ளும ஒரு புவிொர் ஒனறியக 
கூட்டாட்சிமய ஏறறுக வ்காண்டை. 

இந்தியாவின ஒருமைப்பாடு என்பள்த அ்தன ்பனமைததுைதம்தப 
்பாது்காதது அஙகீ்கரிப்பது்தான. அம்த ைைந்து ள்தசிய 
ஒருமைப்பாட்மட ஒருமைததுைத்தால் ்கட்ட முடியும எனும 
்கற்பமையாை நமபிகம்கமய ஆளும ஒனறிய அைசு்கள் 
ைேர்த்த்தன விமேைா்க ைாநிை அைசு்களின அதி்காை 
எல்மை்கமேச் சுருக்க விமழகினைைர். கூட்டாட்சிமய 
ைேர்ச்சிககு எதிைாை்தா்க அைர்்கள் சித்தரிக்க முமைகினைைர்.

குஜைாத ைாநிை மு்தைமைச்ெைா்க இருந்்தள்பாது ்தன 
ைாநிை உரிமைக்கா்க ்காஙகிைசு அைசிடம ைல்லுக ்கட்டிய 
நளைந்திை ளைாடி, ஒரு ைலுைாை வ்பரும்பானமை அைமெ 
ஒனறியததில் ம்கப்பறறிய பின ைாநிை உரிமை்கமேப 
்பறிககும ளைமையில் இைஙகி உள்ோர். அல்ைது அைமை 
இயககும இந்துததுை சித்தாந்்த அைசியலும  
அ்தறகுத தும்ண ள்பாகும ்பார்ப்பனிய அதி்காை 
ைர்க்கமும ைாநிை அைசு்கமேப  
்பைவீைப்படுததும முயறசி்கமே அைர் 
ைழி ளை்கப்படுததுகினைை.

திட்ட ஆம்ணயம, நிதி அளயாக 
எனறு வ்பயர் சூட்டப்பட்டது. அது 
ைாநிைங்களுககுப ்பகிர்ந்்தளிக்கப்படும 
ைருைாமய 32%இல் இருந்து 42% 
ஆ்க உயர்ததிைாலும நமடமுமையில் 
ைருைாய்ப ்பகிர்வு 30%-35%ஐ  
்கடக்கவில்மை. ்பை ஆயிைம ள்காடி்கள் 
ைருைாய்ப ்பாககித வ்தாம்கக்கா்க 
ைாநிைங்கள் ள்பாைாடும சூழளை 
நிைவுகிைது.

அதி்காை எல்மை்களிலும ைாநிைங்கமேக 
ம்கப்பாமை ஆககித ்தங்கள் அைசியல் ைேர்ச்சிககும 
அதி்காைக ்கட்டமைபபிறகும ்பயன்படுத்த ்பா.ஜ.்க 
திட்டமிடுகிைது. ்கமைஞர் ஆட்சி வெய்்த 2011 ைமை, ஆளுநர் 
நியைைம ைாநிை அைசின ்கைந்துமையாடளைாடு்தான 
நடந்துள்ேது. அ்தன பினைர் 2014 மு்தல் நமடவ்பறை 
நியைைங்கள் எள்தச்ெதி்காைைா்க நமடவ்பைத வ்தாடஙகி 
உள்ேை. புதுச்ளெரியில் ஆளுநைா்க நியமிக்கப்பட்ட கிைண்ள்படி 
ைாநிை நிர்ைா்கததில் நித்தம நித்தம ்தமையீடு வெய்்ததும, 
இம்ண அைொங்களை நடததியதும அம்தத வ்தாடர்ந்து 
புதுச்ளெரி மு்தல்ைர் நாைாய்ணொமி ்ப்தவி இழந்்ததும நாம 
அறிளைாம. ைக்கோல் ள்தர்ந்வ்தடுக்கப்படும அைமெக 
வ்காச்மெப ்படுததும முயறசி இது. 

்தமிழநாட்டில் புதி்தா்கப ்ப்தவிளயறை தி.மு.்க அைசின 
வெயல்்பாடு்கமேப ்பார்தது விைைமெக்கக கூட முடியாைல் 
இருந்்த ்பனைாரிைால் புளைாகிதம்த இடம ைாறறி, புதிய 
ஆளுநமை நியமித்தது ஒனறிய அைசு. அைரும ைந்்த ளஜாரில் 
சிை அதி்காைத ்தமையீடு்கமேச் வெய்து ்பார்த்தார். பினைர் 
ஆளும தி.மு.்க அமைச்ெைமையின ்தனமை உ்ணர்ந்து 
ைாமைச் சுருட்டிக வ்காண்டார். ஒரு நல்ை ஆட்சியில் 
ஆளுநர் ்ப்தவி என்பது அைங்காைப ்ப்தவி ைட்டுளை என்பம்தச் 
வொல்ைாைல் வொனைது ஆளும தி.மு.்க அைசு.

்கடந்்த ைா்தததில், ்ப்தவிளயறை சிை நாட்்களிளைளய 
ளை்காையா உயர்நீதிைனைததுககு ைாறைப்பட்டார் ்தமைமை 

நீதி்பதி ெஞ்சீப ்பாைர்ஜி. அைருமடய ைாறைலுககு எதிைா்க 
எழுந்்த ்கண்டைக குைல்்களும, அைருமடய பிரிவு நாள் 
ள்பச்சும அைர் ்தமிழ ைக்கமே ளநசிக்கத வ்தாடஙகி 
இருந்்தம்தயும, அ்தைால் அைருககு இமழக்கப்பட்ட 
அநீதிமயயும ளெர்தள்த வொல்கினைை. நீதிைனைங்களும 
்தங்கள் ம்கப்பாமையா்க இருக்களை இந்்த ைாறைல் 
ஆயு்தங்கமேக ம்கக வ்காள்கிைது ஒனறிய அைசு. 

புதிய ்கல்வித திட்டம, உ்தய் மின திட்டம, ஸ்ைச் ்பாைத 
எனும தூய்மைப ்பணி, உஜைாைா எரிைாயுத திட்டம, 
ஆயுஷைான ்பாைத ்காபபீட்டுத திட்டம ஆகியத திட்டங்கமே 
ளநைடியா்க ஒனறிய அைசு அறிவிப்பதும, அ்தற்கா்க உடைடியா்க 
நிதி ஒதுககீடு்கள் வெய்யப்படுைதும, அம்த ்பா.ஜ.்கவின 
அடிவ்பாடி்கள் சிைளைறவ்காண்டு ைக்களிமடளய ்பைபபுைதும 
ைாநிை சுயாட்சியின ்கட்டமைபம்பச் சிம்ததது ளநரிமடயா்க 
ஒனறிய அைசின ்கட்டுப்பாட்டின கீழ அத துமை்கமேக 

வ்காண்டு ைரும முயறசி்களே!

ைாநிை ைறறும கூட்டுப வ்பாறுபபில் 
இருககும விைொயக வ்காள்ம்க முடிவு்கமே 

ைாநிைங்கமேக ்கைக்காைல், விைா்தததுககுக 
கூட உட்்படுத்தாைல் அைெை அைெைைா்கத 
திணித்தது; 10% இட ஒதுககீட்மடப 
பின்பறைச் வொல்லி ைாநிைங்களுககுப 
புை ைழியா்க அழுத்தம வ்காடுப்பது; 
அதி்காைக ்கட்டமைபபின ைழி 
ளநர்மையறறுப புகுத்த முமைைது; 
புதிய ்கல்விக வ்காள்ம்க, நீட் ள்தர்வு, 
ஒளை ளை்ன ்கார்டு திட்டம ஆகியமை, 
ள்பாைாடிய விைொயி்களின மீது ஏறிய 

டிைாகடமைப ள்பானறு ைனமையாைமை; 
அச்சுறுதது்பமை; ைாநிை அைசின அதி்காை 

மூச்மெ நிறுததிவிடும துணிபு வ்காண்டமை. 

மு்தைமைச்ெர்்களின கூட்டம எனைால் அதில் 
ஸ்டாலின ்கண்டிப்பா்க ைாநிை சுயாட்சி குறித்த ள்கள்வி்கமே 
எழுபபுைார் எை ஊட்கங்கள் எழுதித தீர்ககினைை. அமைத 
்தமைைர்்களின ைாநாட்டில் ்பஙகு வ்பறை ்தமிழநாடு ள்பைமைத 
்தமைைர் அப்பாவு அைர்்கள் ஆளுநரின ஒபபு்தலுககுக 
்காை நிர்்ணயமும, ஜைாதி்பதியின திருபபி அனுப்பலுககுக 
்காை்ணமும ்கட்டாயைாக்கப ்பட ளைண்டும எனைக 
ள்காரிகம்கமய மைககிைார். 

இது ்தமிழநாடு. விடு்தமைக குைமை சுயாட்சியின குைைா்க 
நாட்டின ஒறறுமை ்கருதி குமைததுக வ்காண்ட, தியா்கத 
தீைர்்கள் ்பககுைப ்படுததிய ைண்.  நாட்டின வ்பாருோ்தாை 
ைேர்ச்சியில் இைண்டாைது வ்பரிய ைாநிைைா்க ்தங்கள் 
உமழபம்பயும ைரிமயயும இனனும இயறம்க ைேங்கமேயும 
நாட்டின ைேர்ச்சிககுக வ்காட்டியும விட்டும வ்காடுககும 
ைாநிைம. சுயாட்சியின குைல்ைமேயும வநரிக்கப ்படுைம்த 
ஒரு ள்பாதும நாம ்பார்ததுக வ்காண்டிருக்க இயைாது. 
1969ல் பி.வி.ைாஜைனைார் குழு அமைதது, 1974ல் ைாநிை 
சுயாட்சிக்காை வைள்மே அறிகம்கமயத ்தாக்கல் வெய்்த 
ஆட்சி இது. 

மீண்டும ஒரு அடிமைத ்தைதம்தப புகுததி இந்்த நாட்மட 
ஒறமைத துருை அைசியல் ்பண்்பாட்டுத ள்தெைாக்க முமையும 
்பாைதிய ஜை்தாவின அைசியல், ்தமிழநாட்டின சீரிய 
்தமைமையின கீழ ்தவிடுவ்பாடியாக்கப்படும. 

�ாரதாவதவி


