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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (53)

53. இBதியாக இராCவ �கா�� Dட�ப!ட<!

பய��சி �கா� எ+ற<� இ+ைறய தைல�ைறய�ன� உடன�யாக ஆ5த�பய��சி �கா�
ப�றிேய எ1Cவ�. அத�;� காரண� கட�த 30 வ�ட�களாக அவ�க, அGபவ�.< வ�த
5.தH  -ழ�.  1960கள3+  நL�Mறிலி��ேத  இல�ைகய��  உைழ�;�  வ��க.தி+
ஆ!சிெயா+B அைமய ேவ1Lமானா�, அ< ஆ5த� தா�கிய �ர!சி ஒ+றி+ Dலேம
சா.திய�பL�  என,  எம<  �ர!சிகர  இல�ைக  க�'ன3(!  க!சி  ம!Lேம  ப�ரHசார�
ெசP<வ�த ேபாதிQ�, அத�கான ஒ� சிB தயா��ப�Q�Mட அ< ஈLப!���கவ��ைல.
(அைத5� ஒ� ப�ரதான காரணமாகH ெசா�லிேய எம< க!சிய�லி��< ெச+ற ேராகண
வ�ேஜவ :ர தம< ம�க, வ�Lதைல �+னண� (ேஜ.வ�.ப�) இய�க.ைத உ�வா�கி இ��தா�.)

இ�;  நா+  ;றி�ப�L�  பய��சி  �கா��  ெவBமேன  ஒ�  அரசிய�  பய��சி  �கா�
ம!Lேம.  இ<  அ�கராய+  ப;திய�Q,ள  ேகாணாவ��  ம.தியதர  வ;���  ;�ேய�ற.
தி!ட.தி�  70ஆ�  இல�க  வய�  காண�ய��  அைம�தி��த<.  இ�த  வய�  காண�  10
ஏ�க�க, வ�(த:ரண� ெகா1ட<. அ�கராய+ ;ள.திலி��< ந:��பாசன� ெசPய�ப!ட<.

இ<தவ�ர, இதGட+ ேச�.< 5 ஏ�க� வ�ஸத:ரண� ெகா1ட ேம!L�காண�5� ேவB ஒ� இட.தி� வழ�க�ப!���த<. அ< நா�
அ�; பய��சி �கா� அைம.தேபா< <�பர> ெசPய�படாம� கா!L�காண�யாக இ��த<.

இ�த�ப;திய�Q,ள  காண�க,  அைன.<�  யா
�பாண.ைதH  ேச��த  வசதி  பைட.த  உய�  அரசா�க  அதிகா�கX�;H
ெசா�தமானைவயாக  இ��தன.  காண�Hெசா�த�கார�கள3�  சில�  ம!Lேம  ஆ!கைள  ைவ.<  அதி�  வ�வசாய�  ெசPதன�.
ெப��பாேலா� அவ�ைற� ;.தைக�;� ெகாL.தி��தன�. அவ�றி� வடப;திையH ேச��த ஏைழ ம�கX�, மைலயக.ைதH ேச��த
இ�திய வ�சாவழி உைழ�பாள3 ம�கX� Mலிகளாக ேவைல ெசPதன�.

எம< 70ஆ� இல�க� காண� டா�ட� ;ேராச� த�ைபயா அவ�கX�;H ெசா�தமான<. யா
�பாண.திQ,ள ெச�வா�;� ெப�ற
த�ைபயா ;L�ப.ைதH ேச��த அவ� க�பஹாவ�� ைவ.தியசாைல ஒ+ைற நடா.தி வ�தா�. அவ� அ.ெதா;திய�+ பாராXம+ற
உB�ப�னரான  ேதாழ�  எ(.�.ப1டாநாய�க>ட+  ெந��கிய  ந!�ண�ைவ�  ெகா1���த<ட+,  எம<  க�'ன3(!  க!சிய�+
அGதாப�யாக>� இ��தா�. எனேவ எம< பய��சி �கா� தி!ட.ைதH ெசா+ன>டG�, எ8வ�த ;.தைக� பண�� வா�காம� தம<
15  ஏ�க�க, காண�ைய5� எ�மிட�  மன�வ�< ஒ�பைட.தா�.  உ1ைமய�� அ�த�  காண�ைய�  ெபBவதிQ�,  அ�த  �காைம
நிBவதிQ� எம< க!சிய�+ அ�ேபாைதய வட ப�ரேதசH ெசயலாளா ேதாழ� வ :.ஏ.க�தசாமி ��கிய ப�; வகி.தா�. (இ�த �கா�
அைம.தைத வ���பாத க!சிய�+ ெபா<Hெசயலாள� நா.ச1�கதாச+, 1972இ� க!சி ப�ள>ப!L நா�� அவ�� ேவB அண�களான
ேபா<, எம�; எதிராக அவ� ெவள3ய�!ட 18 ப�க அறி�ைகய�� ேதாழ� வ :.ஏ.க�தசாமி5� நா�� கிள3ெநாHசி� ப�ரேதச.தி� Õந�ச�பா�’
ேவைல�ைறைய உ�வா�க �ைன�ததாக� ;�ற� சா!�ய���தா�)

இ�த�  காண�ய��  நா�  பய��சி  �காைம  அைம.ததி+  ேநா�க�,  �திதாக  எ��ட+  இைண5�  இைளஞ�கX�;  அரசிய�
தைலைம.<வ� பய��சி வழ�;வேத. அரசிய� வ;��கைள ேதாழ� வ :.ஏ.க�தசாமி5�, எ�மி� சில�� எL.ேதா�. பகலி� எம<
வயலிQ�, ேம!L�காண�ய�Q� ேவைலகள3� ஈLபLவ<ட+, ம�ைறய ேநர�கள3� அ�;,ள ஏைனேயா�+ வய�கள3Q� எம<
ேதாழாக,  உைழ�ப��  ஈLபLவ�.  இரவ��  ^மா�  இர1L  மண�  ேநர�  மா��சிய  _�கைள�  க�பதிQ�,  அவ�ைற�  ப�றிய
கல�<ைரயாட�கள3Q� ஈLபLவ�. அத+ ப�+ன� �ைற ைவ.< எ�மிட� இ��த சாதாரணதர <�பா�கிகைள� (shot gun) ெகா1L
ேவ!ைட�;H ெச�வ�.

இ�த �காமி� ெப��பாQ� ெவள3ய�ட�கைளH ேச��த �திய ேதாழ�கேள வ�< த�கிய���< அரசிய� பய��சி ெப�றன�. ;றி�பாக
ெந�லிய�,  கரெவ!�,  யா
�பாண�  ஆகிய  இட�கைளH  ேச��தவ�கX�,  வ�வசாய�பைட  கைல�க�ப!ட  ப�+ன�  எ��ட+
இைண�தவ�கX�,  கிள3ெநாHசி�  ப�ரேதச.தி+  பர�த+,  உைமயா,�ர�,  வ!ட�கHசி,  �ர^ேமா!ைட  ேபா+ற  இட�கைளH
ேச��தவ�கX�  பய��சி  ெப�றன�.  இவ�கள3�  பல�  ப�+ன�  கிள3ெநாH;சி�  ப�ரேதச.தி+  ெப��பாலான  கிராம�கள3�  �aேநர
அரசிய� ஊழிய�களாகH ெசய�ப!டன�.

நா�  இைத  ஒ�  சாதாரண  அரசிய�  �காமாக  நடா.திய  ேபா<�,  ெபா<ம�க,
ம.திய��  அ<ப�றி�  பலவ�தமான த�பான அப��ப�ராய�க, நிலவ�  வ�தன.  சில�
அ�ேபாததா+  �ைளவ�ட  ஆர�ப�.தி��த  தமி
  இைளஞ�கள3+  த:வ�ரவாத
இய�க�கXட+  (தமி
  மாணவ�  ேபரைவ  ேபா+றைவ)  எ�ைம  இைண.<�
பா�.தன�. ேவB சில� ேஜ.வ�.ப� இய�க.<ட+ இைண.< ேநா�கின�. அ�த� ப;தி
இைளஞ�கXட+ நா� ெந��கிய  ந!�றைவ வள�.<� ெகா1���த ேபாதிQ�,
சாதாரண ம�க, எ�ைம ஒ� பய� கல�த ம�யாைத5டேனேய ேநா�கின�.

அ�;,ள வய�கX�; எ�ேபா<ேம த1ண:�. த!L�பாL இ��<ெகா1ேட இ��த<. ஆதலா� த1ண :� பாPH^வத�கான ஒ�
�ைற வ;�க�ப!���த ேபா<�, ஒ�வ� த1ண :� பாPH^� ேபா< �ைறய��லாத ம�ெறா�வ� அதி� களவாக. தன< வயQ�;.
த1ண:� பாPH^வ<�,  தைடக, ஏ�பL.<வ<�, வாP�கா�கைள ெவ!� வ�Lவ<� என� பல தகராBகX�, சில ேவைளகள3�
அ�த�H  ச1ைடகX�  நட�ப<1L.  ஆனா�  எம< 70ஆ�  இல�க  வயQ�;.  த1ண :�  பாPகிற<  எ+றா�,  அ+ைறய  தின�
அ�;,ள எ�ேலா�ேம ^ய க!L�பா!Lட+ எ8வ�த இைட'B� எம�;H ெசPயாம� பா�.<� ெகா,வ�.

நா� ஆ5த� தா�காத, ஆனா� க!L�பாடான ஒ� அரசிய� அைம�பாகH ெசய�ப!டைத� க1ேட ம�க, ஒ�வ�த பய.<ட+ M�ய
ம�யாைத  ெசQ.தின�  எ+றா�,  ஆய�ர�கண�கான  ேபா�  வ :ர�கைள5�,  அவ�கள<  உட��  �aவ<�  ஆ5த�களாQ�
அல�க�.தி��த  �லிக,  இய�க.ைத�  க1L  ம�க,  அcசி  நL�கியதி�  வ�ய�பத�;  எ<>�  இ�ைல  எ+Bதா+  ெசா�ல
ேவ1L�.

ெபா<ம�க,  ஒ�ப�க�  எ�ைம�ப�றி  பலவ�தமான  ஊக�கைள�  ெகா1���ைகய��,  கிள3ெநாHசி�  ெபாலிசா��  எ�ைம�ப�றிய
தகவ�கைள. திர!�� ெகா1���பதாக� ேக,வ�5�ேறா�.  (1971  ஏ�ரலி� ேஜ.வ�.ப�ய�+ �தலாவ< ஆ5த�கிள�Hசி  நைடெப�ற
ேநர.தி�, அ�த �காமி� எ�கள3� பல� த�கிய���ேதா�. எ�கள3� 42 ேபைர� ைக<ெசPவத�கான ப!�ய� ஒ+ைற ைவ.தி��த
கிள3ெநாHசி�  ெபாலிசா�,  தினச�  ேகாணாவ��  ச�தி  வைர  வ�<  ெபா<ம�கள3ட�  எ�கைள�  ப�றி  வ�சா�.<வ�!LH
ெச+றனேரெயாழிய,  �காம�ேக வரவ��ைல. நா� அ�கி��< ெவள3ேயறிய ப�+னேர அவ�க, �கா� இ��த ப;தி�;, வ�<
ஆராP�<வ�!LH ெச+றதாக� ப�+ன� ெபா<ம�க, ெத�வ�.தன�.  அவ�க, ப�+ன� �ர^ேமா!ைட� ப;திய�� எம< ேதாழ�க,
பலைர� ைக<ெசPத<ட+, அவ�கள3� சிலைர ேஜ.வ�.ப� தைலவ� ேராகண வ�ேஜவ :ர>ட+ ஒ+றாகH சிைற ைவ.தன�)

மBப�க.தி�  எ�ைம�ப�றிய  ெசPதிெயா+ைற  ெகாa�ப�லி��<  ெவள3யா;�  Õவ :ரேகச�’  ப.தி�ைக  நிBவன.தி+  மாைல.
தினச�யான Õமி.திர+’ ெவள3ய�!L அரசி+ கவன.ைத5� ஈ��க ைவ.த<. அ�கராயன3Q� அத�; ச�B. த,ள3ய���த வ+ேன��
;ள.திQ� சில தமி
 த:வ�ரவாத இைளஞ�க, �காமி!���பதாக>�, அவ�க, பக� ேநர�கள3� வ�வசாய�கேளாL வ�வசாய�களாக
ேவைல ெசPவதாக>�, இர> ேவைளகள3� ஆ5த�பய��சிய�� ஈLபLவதாக>� அHெசPதி ;றி�ப�!ட<. அ�தH ெசPதி அ�; வய�
ைவ.தி��த யா
�பாண� ெகா!ட�ையH ேச��த ஒ�வரா� தி!டமி!L� ெகாL�க�ப!ட< எ+பைத� ப�+ன� அறி�< ெகா1ேடா�.

இ�த  நிைலைமய��  த�ம�ர�  இைளஞ�க,  இராCவ.தின�  ம*<  நடா.திய  தா�;தQ�;�  எம<  ேதாழ�கX�;�
ச�ப�தமி�லாதேபா<�,  யாேரா  ெகாL.த தவறான தகவ�களா� இராCவ.தின�  வ�^வமLவ�லி��த எம< ேதாழ�க, ம*<  ;றி
ைவ.ததா�,  அவ�கள3�  சில�  பா<கா��.ேத�  ^மா�  25  ைம�க,  கா�  நைடயாக  நட�< ேகாணாவ�Q,ள  எம<  �கா��;
பா<கா��. ேத� வ�< ேச��தன�. அ�; அவ�க, சில நா!க, எ8வ�த ெதா�தர>மி+றி. த�கிய���தன�.

Yarl TV Live

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

சி4களவ�க� ஆகிய
நா4க�

யா67பாண%தி�
அவல�!

ப8சி� ப9திமீ�

ேம�ெகா�ள7ப;ட தா<=த�:

�லிகளி� உ�ளக அதிகார7

ேபாரா;ட� (ப=தி-1)

ப8சி� ப9திமீ�

ேம�ெகா�ள7ப;ட தா<=த�:

�லிகளி� உ�ளக அதிகார7

ேபாரா;ட� (ப=தி-2)

ராஜCD
ெகாைலயாளிகளி�
=�ற7 பி�னணி!

தமி6 ம<க� இழG�
வH� சGத�7ப4க�
ெறாேப; பிேள<,

தயIெசJ� Kல4கா
ம<கL<=7 பதி�
ெசா�M4க� (1)

ெறாேப; பிேள<,

தயIெசJ� Kல4கா
ம<கL<=7 பதி�
ெசா�M4க� (2)
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இ�தH  ச�பவ�  நட�<  சில  நா!கள3+  ப�+ன�  இராCவ  உய�  அதிகா�கள3+  த:�மான.<�கைமய  வ�^வமL�  ப;திய��
அைம�க�ப!���த அ�த இராCவ �கா�� அக�ற�ப!Lவ�!ட<. அத+ ப�+ன�தா+ பா<கா��.ேத� யா
�பாண.திQ,ள தம<
கிராம�கX�;H ெச+ற ேதாழ�கX�,  ேகாணாவ�லி� எம<  அரசிய� பய��சி  �காமி�  த�கிய���த  ேதாழ�கX� ப��ப�யாக
வ�^வமL தி��ப�  தம< வ�வசாய நடவ��ைககள3� ஈLபட. ெதாட�கின�.  ஆனாQ� அவ�கள3� சில��; அ�தH ச�பவ.தா�
ஏ�ப!ட  உட�காய�கX�,  மன�காய�கX�,  ெபா�!காய�கX�  எ+Bேம  மாறாத  தa��களாக  வா
�ைக�  பாைதய�+  ம*<
ப��<வ�!டன.

அேதேநர.தி� ச�யான பாைதய�Q� வழி �ைறகள3Q� அைமயாத இ�தவ�தமான தா�;த�க,, நா� எதி�பா��;� ந+ைமகைளவ�ட�
பா�ய  இழ��கைளேய ஏ�பL.<� எ+பத�;� இ�தH  ச�பவ� ஒ�  உதாரணமாக  அைம�<வ�!ட<.  இ< ப�றி  வ�^வமLவ�Q�
த�ம�ர.திQ� இ��த எம< ேதாழாக, ப�+ன� ^யப�சீலைன ெசP< ெகா1டன�.

நா+ இ�தH ச�பவ� ப�றி எ+ன3ட� வ�சா�.த �லிகள3+ ��கிய(த�கX�; வ�(தாரமாக வ�ள�கியதி+ ேநா�க�, �லிக, அ+B
உHச நிைலய�� நி+Bெகா1L ெசP5� ம�கைள மதி�காத அ�ல< ம�கX�; எதிரான ெசய�பாLக, ந:1டகால� நிைல�கா<
எ+பைத� 2டகமாக உண�.<வத�காகேவ. அைத அ+ைறய நிைலய�� எ+ைன வ�சா�.த �லிக, ���<ெகா1���பா�க, எ+B
நா+  நிைன�கவ��ைல.  ஆனா�  எ+ைன  வ�சா�.த  �லிகள3�  சில�  இ+றி��தா�  நிHசய�  அ�த  உ1ைமைய�  ���<
ெகா1���பா�க,. அ�ப�H சில� இல�ைகய�ேலா �ல�ெபய� நாLகள3ேலா அரச பைடகள3+ ைககள3� அக�படாம� இ��க�ML�
என நா+ நிHசயமாக ந��கிேற+.

ெதாட�ம◌்
��ைனய பதிIக�

170612 http://thenee.com/html/170612.html

2 of 2 13/08/2012 14:34


