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�லிகள2) வைத �கா�கள2� ஒ)றைர ஆ/@க* <)��ற ேதாழ� மண�ய� எA<� அBபவ,ெதாட� (51)

51. வ�வசாய�பைடைய அரசா�க� கைல,த<!   

இன, ெமாழி, மத ேபத�கJ�; அ�பா�ப�ட க�பஹா பாராJம)ற உL�ப�ன� ேதாழ�
எ$�.ப/டாரநாய�க அவ�கள< கிள2ெநாMசி வ�ைக�; ��@�க�ைட ேபாட �ய)ற
அ,ெதா;திய�)  தமிழரN�க�சி  பாராJம)ற  உL�ப�ன�  ப/�த�  கா.ெபா.இர,தின�,
அேதேவைளய��  அ�ேபாைதய  ஐ�கிய  ேதசிய�  க�சி  P�டரசா�க,தி�  காண�  Ð
ந:��பாசன  அைமMசராக�  பதவ�  வகி,த  சி.ப�.�.சி�வாைவ  அத�க@,த  வார�
கிள2ெநாMசிய�� வரேவ�பத�;, தட��ட� ஏ�பா@கள2� ஈ@ப���
தா�.

இ
த  சி.ப�.�.சி�வா  ஒ�  த:வ�ரமான  சி�கள�  ேபனவாதி.  1958�  நைடெப�ற  இன
வ)ெசயலி)  ேபா<,  தன< மி)ேனயா  ெதா;திய��  காைடய�கைள�  ெகா/@ பல
தமிழ�க*  ம(<  வ)�ைறகைள�  க�டவ�4,<வ��டவ�.  இ
த  வ�டய,ைத
எ$.�.ப/டாரநாய�க  ப�;ப�றிய  தி�ைவயாL  P�ட,தி�  ;றி�ப��ட

தி�.வ :.ஆன
தச�க,  கா.ெபா.இர,தின�  அைமMச�  சி.ப�.�.சி�வாைவ கிள2ெநாMசி�;  அைழ,< வ�� ேபா< கL���ெகா� கா��
எதி���, ெதவ��;�ப� ம�கைள� ேக�@�ெகா/டா�.

அ)ைறய  தின�  ஆன
தச�க  அள2,த  மதிய  ேபாசன,தி�  கல
<ெகா/ட  ப�)ன�,  வ�Nவம@வ��  ஏ�பா@  ெசUய�ப���
த
வ�வசாய�கள2) P�ட,தி� கல
< ெகா*த�காக  எ$.�.ப/டாரநாய�க>ட) அ�; ெச)ேறா�.  நா� அ�; ெச)ற ேவைளய��
மாைலயாகிவ��டதா�, அ�; தினச Pலி ேவைல ெசUவத�காக, த�ம�ர� ;�ேய�ற� கிராம,திலி�
< வ�ம V�L�கண�கான
ெப/கJ� ஆ/கJ� தம< ேவைல ��
< வ :@ தி��ப�� ெகா/��
தன�.

த�ம�ர� கிராம ம�க* �A�க �A�க Pலி வ�வசாய�க*. அவ�க* �)ன� வட ம,திய மாகாண,திW*ள அBராத�ர�, மதவாMசி
ேபா)ற  இட�கள2�  வா4
தவ�க*.  அவ�கள2�  சில�  யா4�பாண,ைத�  1�வ :கமாக>�,  ேவL  சில�  மைலயக,ைதM
ேச�
தவ�களாக>� இ�
தன�.  1958 இனவ)ெசயலி) ேபா< அவ�க* ெப�� பாதி���;*ளாகி  இட�ெபய�
ததா�, த�ம�ர,தி�
;�ேய�ற�ப���
தன�.

அ
த� ;�ேய�ற,தி�ட,<�; ெபய�தா) த�ம�ரேம தவ�ர,  உ/ைமய�� அ< ÕகLம�ர’மாகேவ இ�
த<.  அ�;*ள ம�கJ�;
ேபாதிய ேவைலவாU�� இ�ைல. ;�ந:� இ�ைல. Nகாதார வசதிக* இ�ைல. வசதிக* அ�ற நிைலய�� ஓைல� ;�ைசகள2� வா4
<
வ
தன�. காலேபாக ேவளா/ைம கால�கள2� ம�@�, N�றிவர உ*ள கிராம�கள2W*ள வய�கள2� வர�� க�@த�, நா�L  ந@த�,
கைள ப�@�;த�, அவ� ெவ�@த� ேபா)ற ேவைலக* கிைட�;�. ஆனா� வ�Nவம@ ப�,த வாலிப� தி�ட� உ�வாகி அ�;
ெப�மளவ�� மிளகாU  ெசUைக  ஆர�பமான ப�)�,  அவ�கJ�; ஓரள> வ�ட� �Aவ<� Pலி  ேவைல ெசUய�  P�யதாக
இ�
த<

அவ�க* �)ன� சி�கள ம�க* ம,திய�� வா4
< வ
தவ�க* எ)றப�யா�, அேநக��; ந); சி�கள� ேபச, ெத
தி�
த<.
எனேவ வ
தி��ப< எ$.�.ப/டாரநாய�க எ)L ெத
த<�, அவ�கள2� பல� வாZைச5ட) அவ�ட) அளவளாவ�M ெச)றன�.
அ
த  ேநர,தி�  ேவைல  ��
<  ெச�W�  பல�  வ�Nவம@  ;ள,திலி�
<  காண�கJ�;  ந:��பாUMNவத�காக  வ��  ப�ரதான
வாU�காலி� ;ள2,<வ��@M ெச�வ< வழ�க�. எனேவ அ)ைறய தின� ேதாழ� எ$.�.ப/டாரநாய�க>� அவ�கJட) ேச�
<
அ
த வாU�காலி� ;ள2,< அவ�கள< அ)ைப� ெப�L�ெகா/டா�. இ�ப�யான ஓ� ச
த��ப,ைத அ
த ம�க* தமி4 பாராJம)ற
உL�ப�னாகள2ட� ம�@மி)றி, சாதாரண தமி4 அரசா�க ஊழிய�கள2ட� Pட ெப�றி��கமா�டா�க*.

மாைலய�� எ$�.ப/டாரநாய�க ப�;ப�றிய P�ட� ஆர�பமான ேபா<,  வ�வசாய�பைட ெபாL�பதிகாய�னா� அ�P�ட,ைத�
;ழ��வத�ெகன  அB�ப�ப�ட  வ�வசாய�பைட  வ :ர�க*  சில�  அ�;  வ
தன�.  அேதேவைளய��  அவர<  P�ட,தி�
ப�;ப�Lவத�ெகன ெப�
ெதாைகயான எம�; ஆதரவான வ�வசாய�பைட வ :ர�கJ� வ
< ேச�
தன�.  எம�;  ஆதரவானவ�க*
ெதாைகய�� அதிகமானவ�களாக இ�
த காரண,தா�, P�ட,ைத� ;ழ�ப வ
தவ�க* தம< தி�ட,ைத� ைகவ��@வ��@ அைமதியாக
இ�
<  P�ட,ைத  அவதான2,<வ��@,  தி��ப�M  ெச)றன�.  (எம�;  ஆதரவான வ�வசாய�பைட  வ :ர�கள2�  சில�,  அ<  1970�
கைல�க�ப�ட ப�)ன�, கிள2ெநாMசி� ப;திய�� எம< �Aேநர அரசிய� ஊழிய�களாக அ��பண���ட) ெசய�ப�டன�)

P�ட�  N^கமாக  நட
த  ப�)ன�  அ)றிர>  எ$.�.ப/டாரநாய�கா  அ�கி�
த
ெச�ல,<ைர எ)ற �,�ைரM ேச�
த ேதாழ� ஒ�வ) வ :��� த�கினா�. இதி� ஒ�
ேவ��ைக  எ)னெவன2�,  எ$.�.ப/டாரநாய�கா  கிள2ெநாMசி  வ�ஜய,ைத
��,<�ெகா/@ ெகாA�� தி��ப�ய ப�)ன�, யா4�பாண அரசா�க அதிப� ேவ�ண)
அபயேசகரவ�ட�  இ�
<  ேதாழ�  ெச�ல,<ைர�;  ஒ�  க�த�  வ
த<.  அதி�,
Õச�டவ�ேராதமான  �ைறய��  க�பஹா  பாராJம)ற  உL�ப�னா
எ$.�.ப/டாரநாய�கைவ வ�Nவம@>�; அைழ,<� P�ட� நடா,திய<ட), உம<
வ :��W� த�க  ைவ,தத�காக  உம�;  வழ�கிய  காண�  அBமதி�  ப,திர,ைத ஏ)
இர,<M ெசUய�Pடா<?’ என� ேக�க�ப���
த<.

இ
த�  க�த,<�;  அரசா�க  அதிப��;  எAதிய  பதிலி�  ேதாழ�  ெச�ல,<ைர
ப�)வ�மாL  எAதினா�:  Õஎன<  ந/பரான  க�பஹா  பாராJம)ற  உL�ப�ன�
எ$.�.ப/டாரநாய�கைவ என< வ :��� வ��
தாள2யாக, த�க ைவ�பத�; என�;
ச�ட�ப� சகல உைம5� உ/@ எ)றப�யா�, ந:�க* என< காண� அBமதி� ப,திர,ைத எ�காரண� ெகா/@� இர,<M ெசUய
��யா<’.
அ,<ட)  அ
த  வ�வகார�  ��
<வ��ட<.  ஆனா�  இ
த  வ�வகார�  �Aவதின<�  ப�)னண�ய��  Ôஆ/ட  தமிழின�  ம(/@�
ஒ��ைற  ஆள  நிைன�பதி�  தவெற)ன?’  என  அ)L�  இ)L�  �ழ�கமி@�  தமிழின,தி)  Õம(டப�களான’  தமிழரN�க�சிய�)
பாராJம)ற  உL�ப�ன�  கா.ெபா.இர,தின�  தா)  இ�
தா�  எ)ப<,  அ
த�  க�சிய�ன�  ெவ�கி,  தைல  ;ன2ய  ேவ/�ய  ஒ�
வ�டயமா;�.

அத) ப�)ன� வ�ட�கMசி ச
ைத ைமதான,தி� அ�;*ள எம< வ�வசாய�க* ச�க� கிைள ஏ�பா@ ெசUதி�
த ெபா<�P�ட�
ஒ)றி�  எ$.�.ப/டாரநாய�கா  ேபN�  ேபா<�    தமிழரN�க�சி  ஆதரவாள�க*  சில�  PMச�  ேபா�@  P�ட,ைத�  ;ழ�ப
�ய)ற<ட), P�ட ேமைடய�W� ஏற �ய)றன�. அ
த ேநர,தி� அ�; வ
தி�
த வ�ட�கMசி அரசா�க வ�வசாய� பாடசாைல
மாணவ�க*  ேமைட  ம(<  ஏறி  எ$.�.ப/டாரநாய�கா>�;  பா<கா��  அரணாக  நி)றன�.  அ,<ட)  ந:/டகால  தமிழரN�க�சி
வ�Nவாசி5�,  எம<  வ�வசாய  ச�க  உL�ப�ன��,  எ�;�  தய�கா<  ந:தி  நியாய,ைத  த���  ேக�பவ�மான  ம/ைடத:ைவ�
ப�ற�ப�டமாக� ெகா/ட இராஜர,தின� எ)ற ந/ப�, எ�ெபாA<� தன< ம�ய�� ைவ,தி��;� ;வ��W�க,தி’ைய எ@,<, இ�ப
இ
த இட,ைத வ��@� ேபாக�ேபாறியளா இ�ைலயா?’ எ)ற<� கா.ெபா.இர,தின,தி) ஆ�க* ஓ�, த�ப�ன�. (P��கா� பைடய�ன�
இ@�ப�� ;,<வா* ைவ,தி��ப< ேபால, ம/ைடத:ைவM ேச�
தவ�க* ம��;* வ��W�க,தி ைவ,தி��ப< ஒ� வழ�க�!)

ஆனா� ெத)மரா�சிW*ள மி�Nவ�� ப�,த மகள2� தி�ட,தி� எ$.�.ப/டாரநாய�கா ப�;ப�றிய P�ட� ச�L� �<ைமயாக
நட
த<. அ�கி�
த எம< வ�சாய ச�க� கிைளய�) தைலவ�யாக இ�
தவ� பா�கியல�$Nமி எ)பவ�. அவ� �)ன� ;றி�ப��ட
ம/ைடத:> இராஜர,தின,தி) சேகாத. ஒ� ெசய� வ :ரா�கைன.

அ�; அ�ெபாA< ;�ேய�ற, தி�ட அதிகாயாக இ�
தவ� ெச.N
தர^�,தி எ)பவ�.
கரெவ��ையM ேச�
த அவ� யா4�பாண� இ
<� க�dய�� ேதாழ� �.கா�,திேகச)
அவ�கள2ட� க�வ� பய�)றவ�. (அவர< த
ைதயா� ெச�ைலயா ஆசிய�� தாயா��

Yarl TV Live

�லிகளி� வைத
�கா�களி� ஒ�றைர
ஆ��க� ����ற
ேதாழ� மணிய� எ!��
அ#பவ%ெதாட�

சி)களவ�க� ஆகிய
நா)க�

யா+,பாண%தி�
அவல�!

ப-சி� ப/திமீ�

ேம�ெகா�ள,ப1ட தா23த�:

�லிகளி� உ�ளக அதிகார,

ேபாரா1ட� (ப3தி-1)

ப-சி� ப/திமீ�

ேம�ெகா�ள,ப1ட தா23த�:

�லிகளி� உ�ளக அதிகார,

ேபாரா1ட� (ப3தி-2)

ராஜ:;
ெகாைலயாளிகளி�
3�ற, பி�னணி!

தமி+ ம2க� இழ>�
வ?� ச>த�,ப)க�
ெறாேப1 பிேள2,

தய@ெசA� Bல)கா
ம2கC23, பதி�
ெசா�D)க� (1)

ெறாேப1 பிேள2,

தய@ெசA� Bல)கா
ம2கC23, பதி�
ெசா�D)க� (2)
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Pட  இய�கMசி  அரசா�க  தமி4  கலவ)  பாடசாைலய��  �)ன�  க�வ�
க�ப�,தவ�க*தா)) அத) காரணமாக ��ேபா�காளராக இ�
தா�. அவ� மி�Nவ�W�;
இடமா�ற�  ெசUய�ப@வத�;  �)ன�,  தி�ைவயாL  ப�,த  வாலிப�
;�ேய�ற,தி�ட,தி� ெபாL�பதிகாயாக இ�
தவ�. அவைர அ�கி�
< மி�Nவ�W�;
இட� மா�றிய<� தி�வாள� கா.ெபா.இர,தின,தி) ைக�கய�தா).

N
தர^�,தி  �)ன�  க�ேலாயா  ஆ�L�ப*ள,தா�;  அப�வ��,திM  சைபய��  ஒ�
அதிகாயாக�  பண��
த  கால,தி�,  அ�;*ள  ஊழிய�கள2)  ப�ேவL
ேகா�ைககJ�காக  மறிய�  ேபாரா�ட�,  சா;�வைர  உ/ணாவ�ரத�  என�  பல

ேபாரா�ட�கள2�  ஈ@ப�@,  அரசா�க  நி�வாக,ைத  அ�பண�ய  ைவ,த<ட),  பல)  கவன,ைத5�  ஈ�,தவ�.  ஐ.ேத.க  ஆ�சி�
கால,தி� நைடெப�ற அரசா�க ஊழிய�கள2) ெபா< ேவைலநிL,த,தி) ேபா<, தன< ந/பரான தி�ைவயாL ;�ேய�ற, தி�ட
அதிகா <ைரராஜாவ�) ேமா�டா� ைச�கிள2� கிள2ெநாMசி �த� அBராத�ர� வைர பயண�,<, ேவைல நிL,த,<�; ஆதரவாக
அரச ஊழிய�கைள, திர��யவ�.

எனேவ ேதாழ� எ$.�.ப/டாரநாய�கா மி�Nவ�� ப�,த ெப/க* ;�ேய�ற, தி�ட,<�; வ�ஜய� ெசUதேபா<, அ�; நைடெப�ற
P�ட,<�;,  தா)  அ,தி�ட,தி)  ெபாL�hபதிகா  எ)பைத5�  ெபா��ப@,தா<  N
தர^�,தி,  தாேன  �)வ
<  தைலைம
தா�கினா�.  அ�;  அவ� தைலைம உைர  ஆ�Lைகய��,  Õநா)  என< ெகா*ைககைள5� இல�சிய,ைத5� எ�ெபாA<� என<
ெநZN�;  �)னா� ைவ,தி��ேப).  என< உ,திேயாக�  என<  �<;�;�  ப�)னா�  தா)  இ��;�.  எனேவ நா)  ெசU5�
ெசUைககளா� என< உ,திேயாக� ேபாUவ�@� என நா) பய�ப@பன�ல’  என உண�Mசிகரமாக�  Pறினா�.  (அவ�  தி�ைவயாL
தி�ட,தி�  ெபாL�பதிகாயாக  இ�
த  ேபா<,  தன<  ;�வான  ேதாழ�  கா�,திேகசைன  அ�; அைழ,<  பகிர�க  ெசா�ெபாழி>
ஒ)ைற5� ஏ�பா@ ெசUதவ�)

N
தர^�,தி  அவ�க* சவா� வ�@,< ெசUத இ
த  நடவ��ைகைய ஐ.ேத.க  அரசா�க� க/@� காணாம� வ��@வ��ட<.  சில
ேவைளகள2� மி�Nவ�� கா.ெபா.இர,தின,தி) கிள2ெநாMசி, ெதா;திய�� இ�லாம�, அ< சாவகMேச, ெதா;திதி�;* உ*ளட�கி
இ�
த<� ஒ� காரணமாக இ��கலா�.

இ
தM  +4நிைலய��  நா@  1970�  ஆ/@�  ெபா<,ேத�தைல  ெந��கி�  ெகா/��
த<.  ஐ.ேத.க  அரசா�க,தி�  ப�காள2யாகி,
மாவ�டசைப  ெப�L,  த�வதாக  தமி4  ம�கJ�;  வா�;Lதி  ெகா@,<,  நாலைர  ஆ/@க*  அ8வரசி�  ஒ���ெகா/��
த
தமிழரN�க�சி, ப�ரதம� ட�லி ேசனநாய�க மாவ�டசைப ெகா@�காம� ஏமா�றிவ�ட, திேகாணமைலைய� �ன2த நகரா�க ேவ/@�
எ)ற  ேகா�ைகைய  அரசா�க�  ஏ�காததா�  அரசிலி�
<  வ�ல;கிேறா�  என  ேத�தW�காக  ஒ�  ெநா/�Mசா�ைடM
ெசா�லி�ெகா/@, அரசிலி�
< ெவள2ேயறிய<. ஆனா� தமி4 கா�கிரN�க�சி அரNடேனேய ஒ��� ெகா/��
த<.

ேத�தW�; �)ன� ஏேதா உ*ேநா�க,<ட) அரசா�க� தா) �திதாக உ�வா�கிய வ�வசாய�பைடைய� கைல,<வ�ட, த:�மான2,த<.
எனேவ வ�வசாய�பைட வ :ர�க* ஒ8ெவா�வ��;� தலா 500 eபா ெகா@,< (அ�ெபாA< அ< ெபய காN). ெத�கி� ஐ.ேத.க>�;�,
வட�கி� தமி4 கா�கிN�;� ேத�த� ெவ�றி�காக உைழ�;�ப� Pறி வ :�@�; அB�ப� ைவ,த<. அேதேவைளய�� ேவL எ�;�
இ�லாத �ைறய�� வ�Nவம@ வ�வசாய�பைட �கா� அைம
தி�
த இட,தி� ம�@� இராfவ �கா� ஒ)ைற5� அ< நிLவ�ய<!

ெதாட��

��ைனய பதி@க�
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