
õ£ó Þ¬íòÞî› (êQ‚Aö¬ñ«î£Á‹) • F¼õœÀõ˜ Ý‡´ 2050 • டிசம்பர் 7, 2019 Weekly E-paper December 7, 2019

ÝCKò˜: ²ð.ióð£‡®ò¡

தனியார் மயமாகும் ப�ாதுத்துறை...

கண்ணீரில் 
பெஙகாயம்

தீண்்ாறமச் 
சுெர்

தலையங்கமமா.உதயகுமார்
வழக்கறிஞர் 

இராம.வவரமுத்து

ப�ாது  
விநியயாகத்தில்  
அநியாயம்

சு்ப. வீர்பாண்டியன்

குற்றமும்  
தண்டனையும்



2

சு்ப. வீர்பாண்டியன்
ஹைதராபாத்தில் பபண் மருத்துவர் பிரியங்ா, பாலியல் 

வன்முறைக்கு உள்ாக்்பபட்டு, மி்க் ப்ாடுறமயான முறையில் 
ப்ாறை பெயயபபட்டுள்ார். குறைம் ொட்்டபபட்்டவர்்ள, ஒரு 
வாரத்திறகுள, ் ாவல்துறையினரால் சுட்டுக் ப்ால்ைபபட்டுள்னர். 
்ாவைர்்ள ப்ாடுத்துள் இநதத் தண்்டறனறய மக்்ள 
ப்ாண்்டாடுகின்ைனர்.  

பபாள்ாச்சியில், இதறன வி்டக்  ப்ாடுறமயான குறைங்ள 
நற்டபபறறுள்ன. இன்றுவறரயில் எவரும் தண்டிக்்பப்டவில்றை. 
முறையான விொரறை்ள கூ்ட நற்டபபைவில்றை. இதற்ா் 
மக்்ள க்ாபம் ப்ாண்டு ப்ாநதளிக்்வுமில்றை. 

2012 ஆம் ஆண்டு ஓடும் வண்டியில் பாலியல் வன்முறைக்கு 
ஆ்ாக்்பபட்டுக்  ப்ாறை பெயயபபட்்ட நிர்பயா வழக்கு நற்ட 
பபறறு முடிநதுள்து. தூக்குத் தண்்டறன அளிக்்பபட்டுள்து. 
இன்னும் நிறைகவறைபப்டவில்றை.  

மூன்று  வழக்கு்ளும் அடிபபற்டயில் ஒகர மாதிரியானறவ. 
ஆனால், தீர்க்்பபடும் விதகமா முறறிலும் கவைானறவ. 

விொரறைக் ற்தி்ள தபபிகயா்ட முயன்ைகபாதும், தங்ற்கய 
தாக்் முயன்ைகபாதும், கவறு வழியின்றி அவர்்ற்ச்  சுட்டுக் 
ப்ான்றுவிட்க்டாம் என்பது, ்ாை்ாைமா்க் ்ாவல்துறை 
கூறும் ்ாரைம். மக்்ளுக்கும் இது பதரியும். இநதக் கூறறை 
யாருகம நம்புவதில்றை.  ஆனாலும், இதறன மக்்ள இன்று 
ப்ாண்்டாடுவதறகு இரண்டு ்ாரைங்ள இருக்கின்ைன. 

ஒன்று, தவறு்ள உ்டனடியா்த் தண்டிக்்பப்ட கவண்டும் என்று 
மக்்ள ் ருதுகின்ைனர். நீதிமன்ை ந்டவடிக்ற்்ள மி் மி்க் ் ாைம் 
தாழத்தக்கூடியறவ என்பதும், தாமதிக்்பபட்்ட நீதியா்கவ அது 
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இருக்கும் என்பதும் பபாதுவான ்ருத்து.  ்ாைத் தாழவு 
ஏறபடும்கபாது குறைவாளி்ள பைர் தபபித்து விடுகின்ைனர் 
என்பதும் பபாதுவான எண்ைம். எனகவ உ்டனடியா் 
வழங்பபடும் தண்்டறன, மக்்்ால் வரகவற்பபடுகிைது. 

இரண்்டாவது ் ாரைம், இபபடிக் ் டுறமயான  தண்்டறன்ள 
வழங்பபட்்டால்தான், அடுத்து இதுகபான்ை ப்ாடுறமயான 
தவறு்ள தடுக்்பபடும் என்ை நம்பிக்ற்.  இநத இரண்டு 
்ாரைங்ளின் அடிபபற்டயில் மக்்ள இது கபான்ை 
நி்ழவு்ற் வரகவறபது இயறற். பபரிய அரசியல் 
்ட்சி்ளும், மக்்ளின் பபாதுவான ் ருத்து்க்ாடு இறயநது 
பெல்ை கவண்டியவர்்்ா்கவ உள்னர்.  

இருபபினும், ெட்்டத்தின் ஆட்சியிலும், ஜனநாய்த்திலும்  
நம்பிக்ற் உள்வர்்ள, நீதிமன்ை நற்டமுறையில்  உள் 
குறைபாடு்ற்  அறிநதிருநத கபாதிலும், இவவற்யான 

தண்்டறன்ற் ஏற் முடியாது. இது மி்ப பபரிய 
கமாெமான  முன்மாதிரியா் அறமநதுவிடும். 
தங்ளுக்கு கவண்்டாதவர்்ற்ச் சுட்டுக் ப்ால்ை  
அரொங்மும், ்ாவல்துறையும் இநத வழிறயத் 
பதா்டர்நது பின்பறை  முயல்வார்்ள.  அதறகுப 
பிைகு, ெட்்டம், நீதிமன்ைம் எல்ைாம் பவறும் 
க்லிக்கூத்து்்ா்த்தான் ஆகிவிடும். 

நீதிமன்ை ந்டவடிக்ற்்ளில் இருக்கும் குறைபாடு்ற்க் 
்ற்ய கவண்டியது மி்வும் கதறவயான ஒன்றுதான். 
கநர்றமயும், விறரவும் நீதிமன்ைத்தின் அடிபபற்டக் 
குைங்்ா் இருநதால்தான், மக்்ள அவறறை 
நம்புவார்்ள. இல்றைபயனில், ் ருபபு அஙகி்ளின் 
இ்டத்றதக் ்ாக்கிச் ெட்ற்ட்ள மி் எளிதில் 
பிடித்துக் ப்ாளளும்.  அநதப புதிய ஆபத்து, 
பறழய ஆபத்றத வி்டவும் கூடுதல் க்டு்ற் 
விற்விக்கும்.

குற்றமும் 
தண்டனையும்
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ப�ொது விநிய�ொகத்தில்  
ஒரு புது அநி�ொ�ம்

1967 ஆம் ஆண்க்ட ஒரு ரூபாயக்கு மூன்று 
படி அரிசி எனும் வாக்குறுதி ப்ாடுத்துத் 
பதா்டஙகிய திராவி்ட இயக்் ஆட்சி, இன்று 
இைவெ அரிசி வழஙகுவது வறர பபாது 
விநிகயா்த் திட்்டத்தில் இநதியாவிகைகய 
கவறு எநத மாநிைத்திலும் இல்ைாத 
அ்விறகுச் சிைநது வி்ஙகி வருகிைது. இதறன 
அறனத்துப பபாரு்ாதார அறிஞர்்ளும் 
எடுத்துறரத்திருக்கின்ைனர். பபாரு்ாதார 
அறிஞரும் கநாபல் பரிசு பபறைவருமான 
அமர்த்தியா பென் “An Uncertain Glory - 
India and its Contradictions” என்னும் நூலில் 
பின்வருமாறு குறிபபிடுகிைார்.

“One of the pioneer states, here as in many 
other fields (as we have observed), was Tamil 
Nadu, where the PDS is universal, regular and 
relatively corruption free.” (பக்்ம் 206)

மறை எல்ைா துறை்ளிலும் முன்கனாடியா் 
வி்ஙகுவது கபாைகவ பபாது விநிகயா் 
முறையிலும் தமிழநாடு முன்கனாடியா் வி்ஙகி வருகிைது. 
இஙகு பபாது விநிகயா்த் திட்்டம் என்பது அறனவருக்கும் 
பரவைாக்்பபட்்டதா்வும், முறையா்வும், ஒபபீட்்ட்வில் 
ஊழல் அறைதா்வும் இருக்கிைது.

இபபடிபபட்்ட வ்ர்ச்சிறய மு்டக்கும் பெயைா் “ஒகர 
நாடு ஒகர கரஷன்” என்ை திட்்டத்றதக் ப்ாண்டு வருவதா் 
அண்றமயில் மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிைது.

இநதத் திட்்டத்தின் மூைம் யார் பயன்பபைப கபாகிைார்்ள? 
எதற்ா் இநத நாட்டு மக்்ள ஒரு மாநிைத்திலிருநது இன்பனாரு 
மாநிைத்துக்குக் குடிபபயர்நது ப்ாண்க்ட இருக்் கவண்டும்? 
அபபடிக் குடிபபயர்கிைவர்்ள அநத மாநிைத்தில் குடும்ப 
அட்ற்ட வாஙகிக்ப்ாள்பகபாகிைார்்ள.  ஒவபவாரு மாதமும் 
ஒவபவாரு மாநிைத்தில் குடிகயைப கபாகிைார்்்ா இநநாட்டு 
மக்்ள? இபபடிபபட்்ட திட்்டகம கதறவயறைது.

பபாதுவா் எல்ைா நாடு்ளிலும் றமயபபடுத்தபபட்்ட 
திட்்டங்ற்ப பரவைாக்கி அது அறனவருக்கும் பென்று 
கெரும் விதமா் மாறறி வருகிைார்்ள. ஆனால் இநதியாவில் 
மட்டும்தான் பரவைாக்்பபட்டு மக்்ள பயன்பபறறுக் 
ப்ாண்டிருக்கும் திட்்டங்ற் மீண்டும் மக்்ளி்டம் இருநது 
பறித்து அரசு எடுத்துக்ப்ாளகிைது,  இது ஒருகபாதும் வ்ர்ச்சிக்கு 
உதவாது. நாட்டின் வ்ர்ச்சியில் உண்றமயிகைகய இவர்்ள 
அக்்றை ப்ாண்டிருநதால் இபபடிபபட்்ட திட்்டங்ற்த் 
தீட்டி இருக்் மாட்்டார்்ள. அவர்்ளுக்குத் கதறவ நாட்டின் 
வ்ர்ச்சி அல்ை இநதுத்துவத்தின் வ்ர்ச்சி. 

எதற்ா் இவர்்ள ‘ஒகர நாடு ஒகர வரி’, ‘ஒகர நாடு ஒகர 
கதர்தல்’, ‘ஒகர நாடு ஒகர கரஷன்’, ‘ஒகர நாடு ஒகர கதர்வு’ 
கபான்ைவறறைக் ப்ாண்டு வரகவண்டும்.? ஆர்எஸ்எஸ்-பாஜ்வின் 
பெயல்திட்்டம் என்பது மதச்ொர்பறை இநத நாட்ற்ட இநதுத்துவ 
நா்டா் மாறறுவது. ஆனால் நற்டமுறையில் அது மக்்ற் 
இநதுக்்்ா் ஒன்றிறைபபதா் இல்றை. ஏபனனில் இநது மதகம 
பார்பபனர்்ளின் நன்றமக்்ா் ஏறபடுத்தபபட்்ட அறமபபுதாகன. 
இஙகுள் பல்கவறு தரபபட்்ட மக்்ற்யும் இநதுமயமாக்்வும் 
மக்்ள அறனவருக்கும் ் ாவிச் ொயம் பூெவுகம இது கபான்ை 
ஒறறைக் ் ைாச்ொர முறைறய உருவாக்குகிைார்்ள. இவர்்ள 
மக்்ற் எல்ைாம் இநதுக்்ள என்றும், ஒகர நாடு என்றும் 
ஒருஙகிறைபபது அவர்்ற் அவரவர் பமாழி, ் ைாச்ொரம் 

ஆகியவறறில் இருநது விைக்கி ஒறறைக் ்ைாச்ொரத்றத ஒகர 
பமாழிறயத் திணிபபதற்ா்கவ. ஆனால் ொதி்்ா் மக்்ற் 
அபபடிகய பிரித்து றவக்்த்தான் இத்தறன ஒருஙகிறைபபும் 
என்பறதச் சூத்திரர்்ள உைர கவண்டும்.

இரண்்டாவது முறையா் ஆட்சிக்கு வநது இன்னும் 
ஓராண்டு கூ்ட நிறைவற்டயாத நிறையில் ஒரு நூறைாண்்டா்ப 
கபாராடிப பபறை உரிறம்ற்யும் வ்ர்ச்சிறயயும் அழித்துக் 
ப்ாண்டிருக்கிைார்்ள.

இநதியா கபான்ை மக்்ளபதாற் அதி்ம் ப்ாண்்ட 
நாடு்ளில் இதுகபான்ை றமயபபடுத்தபபட்்ட திட்்டங்ள 
எல்ைாம் கதால்விறயகய ெநதிக்கும். கமலும் கூட்்டாட்சித் 
தத்துவத்திறகு இது எதிரானதாகும். அநதநத மாநிை மக்்ளின் 
உரிறம்ற்ப பறிபபகதாடு சுரண்்டலுக்கும் வழிவகுக்கும். 
இஙக் சுரண்்டபபடுவது வ்ர்ச்சியற்டநத பதன் மாநிைங்ள 
அதுவும் குறிபபா்த் தமிழநா்டா்வும், சுரண்டுபவர்்ள வ்ட 
மாநிைத்தவர்்்ா்வுகம வழக்்ம் கபால் இருபபார்்ள.

சித்தம் தடுமாறியவர்்ளுக்கு ஒரு பபாருள பைவாைா்த் 
பதரியும். ஆனால் இஙக் சித்தம் தடுமாறிய இவர்்ளுக்குப பை 
பபாருள்ள ஒன்ைா்த் பதரிகின்ைன. இவர்்ள பன்றமத்துவத்றத 
ஒறறைத் தன்றமயானதா்ப பார்க்கும் அநதப பார்றவயில் 
ஒளிநதிருபபது நயவஞெ்மும் சூழச்சியுகம ஆகும். இநதச் 
சூழச்சி்்ால் இஙக் அவர்்ள நிறைநாட்்ட விரும்புவது 
பார்பபன ஆதிக்்த்றதகய ஆகும்.

இன்று “ஒரு நாடு ஒரு கரஷன்” என்று பொல்பவர்்ள நாற் 
“ஒரு நாடு ஒகர உைவு” என்றும் பொல்ைத் பதா்டஙகுவார்்ள. 
வஙகிக் ் ைக்கில் கநரடியா்ப பைம் பெலுத்தபபடும் என்றும் 
பொல்ைபபடும். பபாரு்ா்க் ப்ாடுக்கும் கபாதுதான் அது 
பசியால் வாடும் மக்்ளுக்குப பயன்படும். வஙகியில் பெலுத்தபபடும் 
பைத்றத றவத்துக் ப்ாண்டு ெநறதயில் அதி் விறைக்கு 
விற்பபடும் பபாருள்ற் அவர்்ள எபபடி வாங் முடியும். 
இன்னும் சிை நாள்ளில் இநதப பபாது விநிகயா் முறைகய 
இல்ைாத வற்யில் தனியாருக்கு அதறன ஒபபற்டத்துப 
பின்னர் நீர்த்துப கபா்ச் பெயது ஒழித்துக் ் ட்டி விடுவார்்ள. 

பசியால் வாடுபவர்்ளுக்கு அரிசி விநிகயா்ம் பெயவதற்ா் 
அல்ை, பார்பபனர்்ளுக்கு அதி்ாரத்றத விநிகயா்ம் பெயயகவ 
“ஒகர நாடு ஒகர கரஷன்” திட்்டம்.  

- மா.உதயகுமார்
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சிரித்தாலும் கண்ணீர் வரும். 
அழு்தாலும் கண்ணீர் வரும். 
வவஙகதாயதஹ் உரித்தாலும் 
கண்ணீர் வரும். 

்நஹ் வெரியதார் அவர்கள் 
அவரின் பெச்சின்பெதாது 
வவஙகதாயம் என்்ற வ�தாலஹலை 
அடிககடி ெயன்ெடுததுவதார். வவஙகதாயதஹ் உரிகக 
உரிகக ஒன்றும் இலஹலை என்றும் வ�தாலவதார்கள்.ஆனதால, 
வவஙகதாயம் மருததுவ குணம் வகதாண்்ட ஒரு நலலை 
உணவுப் வெதாருள். 

ஒரு கிபலைதா வவஙகதாயம் 15 ரூெதாய்ககு விறகப்ெட்ட 
நிஹலை மதாறி �டவ்டன்று இன்று 200 மு்ல 230 ரூெதாய் 
வஹை விறகப்ெடுகி்றது.

�தா்தாைணமதாக, ப�தாறு ்விை ஏஹனய அஹனதது 
உணவுகளிலும் வவஙகதாயம் கட்டதாயமதாகப் ெயன்ெடுத்ப் 
ெடும் ஒரு வெதாருள். 

உலைக அளவில வவஙகதாய உறெததியில சீனதா 
மு்லி்டததிலும், இநதியதா இைண்்டதாமி்டததிலும் இருககி்றது. 
ஆனதால, இன்ஹ்றய நிஹலையில வவஙகதாயம் மககள் 
வெ்றமுடியதா் அளவுககுப் பெதாய்விட்டது. 

இன்னும் ஒரு மதா்ததில வை இருககும் வெதாஙகல 
திருநதாளில ெயன்ெடுத் பவண்டிய வவஙகதாயம், அந் 
பநைததில கிஹ்டககதாமல பெதாகக கூடிய நிஹலைபய 
ஏறெடும் என்று வ்ரிகி்றது.  வவஙகதாயம் மடடுமலலை. 
கதாய்ந் மிளகதாய், வவள்ஹளப் பூண்டு மறறும் சிலை 
ெருப்பு வஹககளின் விஹலையும்  ் தாறுமதா்றதாக உயர்நது 
வகதாண்டிருககி்றது.

அை�தாஙகம் ் ன் கடடுப்ெதாடடில ஹவததிருகக பவண்டிய 
வவஙகதாயம் உள்ளிட்ட உணவுப் வெதாருள்கள், அ்ன் 
கடடுப்ெதாடஹ்ட மீறிப் பெதாய்விட்டது என்ெப்தாடு, இது 
ெதுககலகதாைர்களுககும் வதாய்ப்ெதாக அஹமநதுவிட்டது.

இதுகுறிதது எதிர்ககடசிகள் நதா்டதாளுமன்்றததில பகள்வி 
எழுப்பியபெதாது, மததிய மநதிரி நிர்மலைதா சீ்தாைதாமன் ‘‘நதான் 
அதிக அளவில வவஙகதாயம், பூண்டு �தாப்பிடுவதிலஹலை. 
நதான் அதிகம் வவஙகதாயம் ெயன்ெடுத்தா் குடும்ெததில 
இருநது வந்வள்’’ என்்றதார். 

நதாளந்தா ெலகஹலைக கழகததில இருந் மகதாயதான 
ெவுத் து்றவிகள் யதாரும் வவஙகதாயம், வவள்ஹளப் பூண்டு 
�தாப்பிடுவதிலஹலை. ஏவனன்்றதால அது ் தாழந்வர்களுககதான 
உணவு என்ெ்தால்தான் என்று யுவதாங சுவதாங ்ன் 
ெயணககுறிப்பில கூறி இருககி்றதார்.

இஙபக, நிர்மலைதா சீ்தாைதாமன் பெச்சுககும், யுவதாங 
சுவதாங குறிப்புககும் இஹ்டபய உள்ள ஒறறுஹமஹயக 
கதாணலைதாம். இது்தான் ெதார்ப்ெனியம்.

இது ஒருபு்றமிருகக வ�ன்ஹன பகதாயம்பெடடிறகு நதாள் 
ஒன்றுககு வந் 80 வவஙகதாய லைதாரிகள் இப்வெதாழுது 
35இலிருநது 40ஆகக குஹ்றநதுவிட்டன.

இதுகுறிதது எந்க கவஹலையும் இலலைதாமல எ்டப்ெதாடி 
அைசு ்மிழகததில ந்டநது வகதாண்டிருககி்றது. 

மககள் ப்ஹவகஹளப் பூர்ததி வ�ய்யதா் எந் ஒரு 
அைசும் மககளுககதான அைசு இலஹலை. 

மததிய, மதாநிலை அைசுகள் உரிகக உரிகக ஒன்றுமிலலைதா் 
வவஙகதாயஙகள்்தான்.         

வவங்காயம்!

இராணிப்பேடவடை

்பேரவவயில் இவைநதவர்்கள்

வபோதுசவசெயலாளருடைன் செநதிபபு

5-12-2019 அன்று இராணிப்பேடவடை சி.எஸ்.ஐ பேள்ளியில்  நவடைவபேற்ற 
விழாவில் ்தாழர் சுபே.வீரபோண்டியன் உவரயாறறினார். ்தாழர்்கள் 
சிங்கராயர், வபேல் ராஜன், வஜ்கன் ஆகி்யார் ்கலநதுவ்காண்டைனர்.

28-11-2019 அன்று வமன்வபோறியாளர்்கள் ஹரி்கரன், போர்த்தசொரதி ஆகி்யார் 
்பேரவவயில், வபோதுசவசெயலாளர் முன்னிவலயில் உறுபபினர்்களா்கத் 
தங்கவள இவைத்துக வ்காண்டைனர்.  

28-11-2019 அன்று, முன்னாள் வஙகி ்மலாளர் திரு சொரதா்தவி 
்பேரவவயில் உறுபபினரா்க இவைநதார். புதிய உறுபபினர்்கள் 
அவமபபில் இவைநத ்வவளயில், ்தாழர்்கள் உமாபேதி, எடவின் 
ஆகி்யார் உடைனிருநதனர். 
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தீண்டாமைச் சுவர் - 17 பேர் க�டாமை
வழக்கறிஞர் இராம.லவரமுத்து

பமட்டுபபாற்யம் நடூர் ஏடி ்ாைனி ்ண்ைபபன் 
ந்ர் பகுதியில் ்னமறழ ்ாரைமா் 02.12.2019 அன்று 
தீண்்டாறமச் சுவர் இடிநது விழுநதது. 

அதன் அருகில் உள் நான்கு  வீடு்ளில் வசித்த ஆனநதன் 
(38), நதியா (35), ம்ன் கைா்ராம் (10), அட்ெயா (6), 
அறுக்்ானி (40), ஹரிசுதா (19), ம்ாைட்சுமி (10), சின்னம்மாள 
(60), ரூக்குமணி (42), திை்வதி (38), பழனிொமி மறனவி 
சிவ்ாமி (38), றவகதகி (22), நிகவதா (20), ராமநாதன் 
(17), குருொமி (35), ராமொமி மறனவி ஏபியம்மாள (70), 
மங்ம்மாள (70) ஆகிய 17 கபர் பலியானார்்ள. இநதக் 
க்ார ெம்பவத்றத மறழயின் ் ாரைமா் ஏறபட்்ட விபத்து 
என்ை அ்வில் நாம் ்்டநது பென்று வி்ட முடியாது. 

இநத விபத்திறகுக் ் ாரைமான சுவர் ொதாரைச் சுவர்  
அன்று. அது தீண்்டாறமச் சுவர்.  அது இ்டத்தின் உரிறமயா்ருக்குச்  
பொநதமான இ்டம். அதில் ் ட்டுவது எபபடித் தீண்்டாறமச் சுவர் 
ஆகும் என்று சிைர் க்ட்்ைாம். அநத இ்டத்தின் உரிறமயா்ர்  
நான்கு பக்்மும் சுவர் எழுபபியுள்ார். ஆனால், மூன்று 
பக்்ங்ளில் உள் சுவரின் உயரம் சுமார் 8 அடி்ள. 
தறகபாது விழுநது பைறரப பலியாக்கியுள் சுவகரா 20 
அடி உயரம். அநதச் சுவரின் நீ்ம் 80 அடி. மறை மூன்று 
பக்்ங்ளிலும் தலித் அல்ைாதவர்்ள இருபபதால் உயரமான 
சுவர் இல்றை. ஆனால், அருநததியர் இருக்கும் திறெயில் 
மட்டும் 20 அடி உயரச் சுவர். அருநததியறரயும் அவர்்ளின் 
வீடு்ற்யும் கூ்டக் ்ாைக் கூ்டாது என்கிை தீண்்டாறம 
மனபகபாக்ற்கய இது ்ாட்டுகிைது. 

உரிய பாது்ாபபு இல்ைாமல் ்ட்்டபபட்டுள் இநதச் 
சுவர் ஆபத்து விற்விக்கும் என்று அபபகுதி மக்்ள, அரசு 
அதி்ாரி்ளி்டம் க்ாரிக்ற் மனுக்்ள ப்ாடுத்துள்ார்்ள. 
விதிமுறை்ற் மீறிக் ் ட்்டபபட்்ட இநதச் சுவறர அ்றை, 
அநத மாவட்்டத்றதச் கெர்நத அறமச்ெகரா, மாவட்்ட 
நிர்வா்கமா, அதி்ாரி்க்ா எநத ந்டவடிக்ற்யும் எடுக்்ாமல் 
்ாைம் ்்டத்தி இருக்கின்ைனர். 

இ்டத்தின் உரிறமயா்ரின் ஆைவமும் அறதக் ்ண்டு 
ப்ாள்ாத அரசின் அைட்சியமும்தான் இநத 17 உயிர்்ள 
பலியானதறகு உண்றமயான ் ாரைம். பலியான 17 கபரின் 
உ்டல்்ள உ்டறகூைாயவுக்்ா் கமட்டுபபாற்யம் அரசு 
மருத்துவமறனக்குக் ப்ாண்டு பெல்ைபபட்்ட நிறையில்  
மக்்ள கபாராட்்டத்தில் ஈடுபடுவறதத் தடுக்கும் பபாருட்டு 
உ்டல்்ற்க் க்ாறவ அரசு மருத்துவமறனக்கு மாறை 
முயறசித்தனர். இருபபினும் மக்்ள கபாராடியதன் விற்வா்  
கமட்டுபபாற்யம் அரசு மருத்துவமறனயிகைகய 
உ்டறகூைாயவு ந்டத்தபபட்்டது. ப்ாட்டும் மறழயில் 
மருத்துவமறன வ்ா்த்தில் உ்டல்்ள கி்டத்தபபட்டு 
இருநதன. அத்து்டன் உ்டல்்ற் உ்டகன பபறறு எரியூட்டி 
வி்ட கவண்டுபமன்று ்ாவல்துறையினர் மிரட்டியதால் 

சுடு்ாட்டில் ஒகர கநரத்தில் ஆங்ாஙக் 17 உ்டல்்ற் 
எரித்த அவைமும் அஙகு அரஙக்றியது. இறத எல்ைாம் 
பார்க்கும் கபாது தாழத்தபபட்்ட அருநததியர் மக்்ளின் 
உயிருக்கும், உயிரறை உ்டலுக்கும்கூ்ட இஙகு மரியாறத 
இல்றை என்பது புைனாகிைது. 

இநதத் துயரத்திறகுக் ் ாரைமான இ்டத்தின் உரிறமயா்றரக் 
ற்து பெயய கவண்டும் என்று ெமூ் நீதிக்்ா்ப கபாராடிய 
திராவி்டத் தமிழர் ் ட்சியின் தறைவர் கதாழர் பவண்மணி, 
தமிழபபுலி்ள ் ட்சியின் தறைவர் கதாழர் நாற் திருவளளுவன்  
உளப்ட 50க்கும் கமறபட்்ட கதாழர்்ற்க் ் டுறமயா்த் தாக்கிச் சிறைப 
படுத்தியுள்து ் ாவல்துறை. குறைவாளிறயக் ற்து பெயயாமல்,  
கபாராடும் கதாழர்்ற்க் ற்து பெயத அட்டூழியத்றதக் 
்ண்டிக்் ஊ்ட்ங்ளுக்கு முதுப்லும்பு இல்றை.  

தி.மு.் தறைவர் த்பதி மு.்.ஸ்்டாலின்  ெம்பவ 
இ்டத்திறகு விறரநது பென்று, பாதிக்்பபட்்ட மக்்ற்ச் 
ெநதித்து ஆறுதல் கூறி அவர்்்து க்ாரிக்ற்்ற் 
வலியுறுத்திய பிைகுதான் அநத இ்டத்தின் உரிறமயா்ர் 
ற்து பெயயபபட்டு உள்ார். த்பதி மு.்.ஸ்்டாலின் வநது 
பென்ைதால் தானும் வர கவண்டிய ் ட்்டாயத்திறகு ஆ்ாகி 
முதல்வர் எ்டபபாடியும் வநது பென்ைார். ஏறப்னகவ 
அறிவிக்்பபட்டு இருநத ரூ. 4 ைட்ெம் இழபபீட்டுத் பதாற் 
ரூ. 10 ைட்ெம் என்று உயர்த்தபபட்்டது்டன் அவர்்ளுக்கு 
வீடு ்ட்டிக்ப்ாடுக்்வும், தகுதியுள் நபருக்கு அரசு 
கவறை அளிக்்வும் முதல்வர் உறுதியளித்தார்.

இநதக் க்ார ெம்பவத்தில் பலியான நிகவதா மறறும் 
ராமநாதன் ஆகிகயாரின் தநறத பெல்வராஜ் “எல்ைாத்றதயும் 
இழநதுட்க்டன், இனி எதுவுமில்றை” என்று கூறித் தனது 
இரண்டு பிளற்்ளின் ் ண்்ற்த் தானமா் வழஙகினார். 
அகத கபால் தநறதறய இழநத ஒரு சிறுமி ் ண்ணீர் நிறைநத  
்ண்்ளு்டன் ‘‘நான் ஐநதாம் வகுபபு படிக்கிகைன். எங்பபாதான்  
கமை கபாயிட்்டாரு, எனக்கு புக்கும் கநாட்டும் துணிமணியும் 
ப்ாடுத்தீங்னா எங் அம்மாவ ் ாபபாத்தி விட்டிருகவன்'' 
என்று பதாறைக்்ாட்சி்ளில் கபட்டியளித்தார். ொதிறயக் 
்ாட்டி இநதச் ெமுதாயம் தங்ற் ஒதுக்கினாலும் தங்்து 
பெயைால் இவர்்ள உயர்நது நிறகிைார்்ள. 

நியாயமான க்ாரிக்ற்்ற் வலியுறுத்திப கபாராடிய தறைவர்்ள 
ப்ாடூரமா்த் தாக்்பபட்டுக் ் ாட்டுமிராண்டித்தனமா்க் 
்ாவல்துறையினரால் அடித்து இழுத்துச் பெல்ைபபடுகிைார்்ள. 
உயர் நீதிமன்ைத்றத "மயிர்" என்று க்வைபபடுத்திய  
எச். இராஜா, பபண் பத்திரிக்ற்யா்ர்்ளின் ந்டத்றத குறித்து 
ஆபாெமா்க் ் ருத்துத் பதரிவித்த எஸ்.வி.கெ்ர் கபான்கைார்  
மீது ந்டவடிக்ற் எடுக்்த் தயஙகிய ் ாவல்துறை, உரிறமக்்ா்ப 
கபாராடிய கதாழர்்ளின் மீது மட்டும் பாயநததறகுக் 
்ாரைம் ொதிறயத் தவிர கவபைான்றும் இல்றை.

 எனகவ 17 கபர் பலியானதறகு நீதி க்ட்டுப கபாராடிய 
தறைவர்்ற் விடுதறை பெயவது்டன் அவர்்ளின் மீது 
பதியபபட்்ட வழக்கு்ற்யும் இரத்து பெயய கவண்டும். 
அபபகுதி மக்்ள பை முறை பு்ார் கூறியும் இநதச் சுவறர 
அ்றறுவதறகு எவவித முயறசியும் எடுக்்ாத அரசு 
அதி்ாரி்ள மீது உரிய ந்டவடிக்ற் எடுக்்பப்ட கவண்டும். 
ற்து பெயயபபட்டுள் இ்டத்தின் உரிறமயா்ரின் மீது 
வன்ப்ாடுறமத் தடுபபுச் ெட்்டத்தின்கீழ ப்ாறை வழக்குப 
பதிவு பெயது ெரியான தண்்டறன பபறறுத் தர, அரசு உரிய 
ந்டவடிக்ற்்ற் கமறப்ாள் கவண்டும். "ெட்்டத்தின் 
முன் அறனவரும் ெமம்" என்பது ெத்தியமா, இல்றை பவறும் 
ெம்பிரதாயமா என்பறத அரசின் ந்டவடிக்ற்்ற்ப 
பபாறுத்கத மக்்ள நம்புவார்்ள. 


