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2017 சர்வதேச மகளிர தினம்:

ஒரு புதிய அரசையும், அசைபசபையும் உருவாக்கும் 
குறிக்்கா்�ாடு தஙகளுசைய ்பைாராடைதசதப 

பபைணகள் தீவிரபபைடுதத ்வணடும்
இந்திய கம்யூனிஸ்டு ககேர கட்சி மத்தியக் குழுவின் அறைகூ்வல், பிப்ர்வரி 27, 2017
மார்ச் 8-இல், தங்களுடைய உரிடம்கடையும், 
எல்்ா மக்களுடைய உரிடம்கடையும் நிட்நாட்டிக 
க்காள்வதற்கா்க இந்திய மறறும் எல்்ா நாட்டுப் 
கெண்களும் மமற க்காளளும் இடைவிைாத, 
வீரமான மொராட்ைங்கடை ்கம்யூனிஸ்டு க்கதர் 
்கட்சி மொறறுகிறது. முத்ாளித்து்வச் சுரணைல், 
ஏ்காதிெத்தியப் மொர்்கள, இன்வாதம், அரசு 
ெயங்கர்வாதம் மறறும் மக்கள மீது நைத்தப்ெடும் 
எல்்ா ்வட்கயான ஒடுககுமுடறககும் ொகுொ-
ட்டிறகும் எதிரான மாகெரும் ஆர்ொட்ைங்களின் 
முன்னணியில் இருந்து கெண்கள உ்க்கஙகிலும் 
மொராடி ்வருகின்றனர். கதாழி்ாைர்்களுடைய 
ம்வட் நிறுத்தப் மொராட்ைங்கள, உழ்வர்்கள 
மறறும் இடைஞர்்களுடைய இயக்கங்களின் 
ஒரு அங்கமா்க அ்வர்்கள இருந்து ்வருகிறார்்கள. 
ென்னாட்டு நிறு்வனங்கைாலும், ஏ்காதிெத்திய 
அரசு்கைாலும் தாக்கப்ெட்டு ்வரும் மதசிய 
உரிடம்கடைப் ொது்காககும் மொராட்ைத்தில் 
கெண்கள முககிய ெங்காைர்்கைா்க இருந்து 
்வருகின்றனர். ெரந்துெட்ை சீரழிட்வயும், மொர்ப் 

ெகுதி்களிலிருந்து இ்ட்்சக ்கணக்கான அ்கதி்கள 
தப்பி ஒடி ்வரும் நிட்டயயும் உரு்வாககி அகமரிக்க 
ஏ்காதிெத்தியமும், அதனுடைய கூட்ைாளி்களும் 
நைத்தி்வரும் அநியாயமானப் மொர்்கடை அ்வர்்கள 
எதிர்த்து ்வருகின்றனர்.

மக்கள திரள ஆர்ொட்ைங்களிலும், தனியார்மயம், 
தாராைமயம், உ்்கமயமாக்கலுககு எதிரா்க 
கதாைர்ந்து ்வருகின்ற ஆர்ொட்ைங்களிலும் இந்திய 
ம்களிர் முன்னணியில் ெஙம்கறறு ்வருகின்றனர். 
கெரும் கதாழில் நிறு்வனங்களிலிருந்து சிறிய 
கதாழிற்சாட்்கள ்வடர ஒவக்வாரு ம்வட் 
க்சய்யும் இைங்களிலும் கதாழிற ்சட்ைங்களில் 
கதாழி்ாைர்்களுககு எதிரா்க க்சய்யப்ெடும் திரு-
த்தங்களுககு எதிரா்க அ்வர்்கள குரக்ழுப்பி 
்வருகின்றனர். கதாழி்ாைர்்கள என்ெதாம் 
தங்களுககு உரிய அடனத்து உரிடம்களும் 
க்காடுக்கப்ெை ம்வணடுகமன ஆசிரியர்்களும், 
க்சவிலியர்்களும், ஆங்கன்்வாடி மறறும் ஆஷா 
கதாழி்ாைர்்களும் ம்காரி ்வருகின்றனர்.

்சமுதாயத்தில் கெண்கடை இழி்வா்க நைத்தி்வரும் 
நி்வுைடமப் ெழக்க ்வழக்கங்கடையும், 
்கா்ா்வதியான ்கருத்துக்கடையும் எதிர்த்து நமது 
நாட்டுப் கெண்கள ம்களவி எழுப்பி ்வருகின்றனர். 
கெண்கள என்ற அடிப்ெடையிலும், மனிதர்்கள 
என்ெதாலும் தங்களுடைய எல்்ா உரிடம-
்களுககும் உத்திர்வாதமளிக்கக கூடிய நவீன 
்சட்ைங்கடை அ்வர்்கள ம்காருகிறார்்கள.

்வகுப்பு்வாத ்வன்முடறககும், அரசு ெயங்கர்வாத-
த்திறகு எதிரான மொராட்ைத்தின் முன்னணியில் 
கெண்கள இருந்து ்வருகிறார்்கள. ்காஷ்மீர், ்வை 
கிழககு, ்சந்தீஸ்்கர் அல்்து பிற "்க்்வரப் ெகுதி-
"்களிலும், இராணு்வ ஆட்சிககு எதிரா்க கெண்கள 
வீரமா்கப் மொராடி ்வருகின்றனர்.

தறமொதுளை அரசும், அது ொது்காககும் 
கொருைாதார அடமப்பும் கெண்கள விடுதட் 
கெறு்வதறகு முககிய தடைக்கற்கைா்க 
இருககின்றன என ்வாழகட்க அனுெ்வம் 

பைகத சிஙகின் அசைகூவசை ஏற்றுக் பகாள்வது 
என்ைால், புரடசிக்காகவும் ்ைாைலிைததிற்காகவும்  

்வசை பையய முன்வர ்வணடும்!
இந்திய கம்யூனிஸ்டு ககேர கட்சி மத்தியக் குழுவின் அறிக்றக மாரச் 4, 2017
1931 மார்ச் 23 அன்று ஆஙகிம்ய அர்சாங்கம் 
ெ்கத் சிங, சுகமதவ மறறும் ராஜ்குரு ஆகிய வீரத் 
தியாகி்கடை தூககிலிட்டுக க்கான்றது. புரட்சி 
மறறும் ம்சா்சலி்ச இந்தியா என்ற குறிகம்காளி-
ற்கா்கப் மொராடி தம் இன்னுயிடர நீத்த இந்த 
வீரத் தியாகி்களுடைய மநாக்கங்கடை நிடற-
ம்வறறு்வதற்கா்க எல்்ா இந்தியப் புரட்சியாை-
ர்்களும் இருமைஙகு ்சகதிமயாடு மொராடு்வதறகு 
தங்களுடைய உறுதிடயப் புதுப்பித்துக 
க்காள்வதற்கான ஒரு நாைாகும் இது. 

இமத நாளில் ஓராணடிறகு முன்னர், "தங்களுககுப் 
பின்்வரும் ்சந்ததியினர் சுதந்திரக ்காறடற சு்வாசி-
ப்ெதற்கா்க, இந்த மூன்று வீரமான இடைஞர்்களும், 
தங்களுடைய இைம் ்வயதிம்மய தங்கள 
்வாழகட்கடயத் தியா்கம் க்சய்தனர்" என்று பிரதமர் 
மமாடி டிவீட்ைரில் கூறியிருககிறார். 

்கா்னிய ஆட்சி 70 ஆணடு்களுககு முன்னர் 
முடிவுககு ்வந்திருந்தும், இன்றும் கூை கெரு-
ம்ொன்டமயான இந்தியர்்கள சுதந்திரக ்காறடற 
சு்வாசிக்க வில்ட் என்ெடத உணடம்கள க்வளி-
ப்ெடுத்துகின்றன. ம்வட் கிடைக்காத நிட்-
யிலிருந்தும், ெணவீக்கம், ம்வட் க்சய்யும் 
இைங்களில் ்கடுடமயான சுரணைல் ஆகிய-
்வறறிலிருந்து கதாழி்ாைர்்கள விடுதட் 
கெறவில்ட். ்வாழ்வாதாரம் நிட்யறறு இருப்ெ-
திலிருந்தும், கெரும் நிறு்வனங்களுடைய ந்ன்்க-
ளுக்கா்க தங்களுடைய நி்ங்கள ெறிக்கப்ெடும் 

அச்சுறுத்தலிலிருந்தும் உழ்வர்்கள விடுதட் 
கெறவில்ட். கெண்கள, ெடழய மறறும் புதிய 
்வட்கயான ொகுொடு்கள, ஒடுககுமுடற, ்வன்மு-
டறயிலிருந்து விடுதட் கெறவில்ட். அரசியல் 
பிரச்்சடன்கடைப் ெல்்கட்க ்கழ்கங்களில் 
வி்வாதிப்ெதறகுக கூை இைம் மாண்வர்்களு-
ககுச் சுதந்திரமில்ட். அரசு மறறும் தனிப்ெட்ை 
ெயங்கர்வாதம், ரவுடித்தனத்திலிருந்து ்சமு்கச் 
சூழல் விடுதட் கெறவில்ட். தாழத்தப்ெட்ை 
்சாதி மக்கள, ொகுொட்டிலிருந்தும், ்சமூ்கத்தி-
லிருந்து ஒதுககி ட்வக்கப்ெடு்வதிலிருந்தும் 
விடுதட் கெற வில்ட். ்வகுப்பு்வாத ்வன்மு-
டறயிலிருந்து மதக குழுக்களுககு சுதந்திரம் 
கிடைக்கவில்ட். 

நமது நாட்டின் ஒரு சிறுொன்டமயான கெரு 
முத்ாளி்களும், கெரும் நி்வுைடமயாைர்்க-
ளும், பிற இரத்தம் உறிஞ்சும் ஒட்டுணணி்களும் 
மட்டுமம அன்னிய முத்ாளி்களுைன் கூட்ைா்க 
மறற்வர்்கடைச் சுரணைவும், க்காளடையடிக்க-
வும் ்வடரமுடறயறற சுதந்திரத்டத அனுெவித்து 
்வருகின்றனர். உ்்க நிதி மூ்தனம் 
மறறும் ஏ்காதிெத்திய அடமப்பின் உடும்புப் 
பிடியிலிருந்து இந்தியப் கொருைாதாரம் 
விடுதட் கெறவில்ட். 

ெ்கத் சிஙகும், அ்வருடைய மதாழர்்களும் உயிர்த் 
தியா்கம் க்சய்தது, இப்ெடிப்ெட்ை சுதந்திரமறற 
இந்தியாவிற்கா்க அல்். 

"நம்முடைய மக்களுடைய உடழப்டெயும் 
்வைங்கடையும் ஒரு சி் அன்னியர்்கமைா அல்்து 
நமது நாட்டைச் ம்சர்ந்த்வர்்கமைா அல்்து 
இரு்வரும் கூட்ைா்கம்வா சுரணடி ்வரு்வது நீடிககும் 
்வடர நம்முடைய மொராட்ைம் கதாைரும். இந்தப் 
ொடதயிலிருந்து எதுவுமம நம்டமத் தடுக்க முடியாது." 
புரட்சியாைர்்களுடைய இந்த ்வார்த்டத்கடை, ெ்கத் 
சிஙகும் அ்வருடைய மதாழர்்களும் ெ் முடற 
திரும்ெத் திரும்ெ விரும்பிக கூறி ்வந்திருககின்றனர். 
இட்வ விழிப்புணர்வு க்காணை ஒவக்வாரு இந்தி-
யர்்களின் ்க்வனத்டதயும் இன்று ஈர்த்து ்வருகிறது. 

நமது மக்களுடைய உடழப்பும், ்வைங்களும் 
இன்றும் கூை நமது நாட்டு மறறும் 
அன்னிய முத்ாளி்கைால் சுரணைப்ெட்டும், 
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அரசியல்

பகத் சிங் மற்றும் தோழரகளின் நிறன்வாக கசன்றனயில் கபாதுக் கூட்்டம்
க்சன்டன ெது்வஞ்ம்சரியில் வீரத் தியாகி்கள ெ்கத் 
சிங, ராஜ்குரு மறறும் சுகமதவ ஆகிமயாருடைய 
நிடனவு நாைாகிய மார்ச் 23 அன்று மாட் ஒரு 
புத்துணர்வு ஊட்ைக கூடிய கொதுக கூட்ைத்டத 
மக்கள ஜனநாய்கப் மெரட்வ நைத்தியது. இககூ-
ட்ைத்திறகு மதாழர் ம்ா்கநாதன் தட்டம 
்வகித்தார். கூட்ைத்தில், மதாழர் ம்ா்கநாதனும் 
மதாழர்்கள ்கமண்சன், ெதுட்வ நைரா்சன், ்சாந்த 
சீ்ன், ொஸ்்கர், இராமமூர்த்தி ஆகிமயார் எழுச்சி-
யுடரயாறறினர். இதில் அந்தப் ெகுதிடயச் ்சார்ந்த 
ெ் இடைஞர்்களும் ெஙம்கறறு மெசி, இந்த 
மொராட்ைத்டத வீரத் தியாகி்களின் ொடதயில் 
முன்கனடுப்மொம் என்று ்செதமிட்ைனர்.

ெ்கத் சிஙகினுடைய ்வாழகட்க ்வர்ாறடறயும், 
அன்டறய அரசியல் சூழட்யும் சுருக்கமா்கக 
குறிப்பிட்ை மெச்்சாைர்்கள, ெ்கத் சிங ஆஙகிம்ய 

்கா்னி அர்சாங்கத்டத இந்தியாவிலிருந்து 
தூககிகயறி்வதற்கா்க மமற க்காணை புரட்சி்கர 
முயறசி்கடை எடுத்துடரத்தனர். ்கா்னிய 
ஆட்சி அடமப்பிம்மய தங்களுககும் ஒரு 
இைம் க்காடுககுமாறு ்காஙகிரசு, முஸ்லீம் 
லீக மொன்ற ்கட்சி்கள ஆஙகிம்ய அரட்சக 
ம்கட்டு்வந்த சூழநிட்யில், ்கா்னிய ஆட்சிடய 
முழு்வதுமா்கத் தூககிகயறிய ம்வணடும் என 
ெ்கத் சிங மறறும் பிற மதாழர்்கள ்சமர்சமின்றிப் 
மொராடினர். சுரணைல் அடமப்பிறகு முடிவு 
்கட்டு்வதற்கா்கவும், உடழககும் மக்களுடைய 
ஆட்சியதி்காரத்டத அடமப்ெதற்கா்கவும் ெ்கத் 
சிஙகும், அ்வருடைய மதாழர்்களும் மமற 
க்காணை முயறசிடய இன்டறய சூழநிட்யில் 
சிறிதும் பின்்வாங்காமல் நாம் முன்கனடுத்துச் 
க்சல்் ம்வணடும் என்ற எழுச்சியான டமயக 
்கருத்மதாடு கூட்ைம் முடிவுறறது.          n

சூடறயாைப்ெட்டும் ்வருகிறது என்ெடத யாராலும் 
மறுக்க முடியாது. எனம்வ நமது புரட்சி்கர வீரத் 
தியாகி்கள எதிர்ொர்த்தது மொ்ம்வ, எல்்ா 
்வட்கயான சுரணைலிலிருந்தும், ஒடுககுமு-
டறயிலிருந்தும் விடுதட் கெறு்வதற்கான 
மொராட்ைம் இன்றும் கதாைர்கிறது. 

மக்களுடைய ஆயுதந்தாஙகிய கிைர்ச்சியின் மூ்ம், 
ஆஙகிம்யர்்களுடைய ்கா்னிய ஆட்சிடயத் 
தூககிகயறி்வதற்கா்க 1913-இல் உரு்வாக்கப்ெட்ை 
இந்தியர்்களுடைய முதல் புரட்சி்கர அரசியல் 
்கட்சியான இந்துஸ்தான் க்கதர் ்கட்சியின் ்கருத்து-
க்கைாலும், க்சயல்்கைாலும் ெ்கத் சிங புத்துணர்வு 
கெறறார். இரசியாவின் மாகெரும் அகமைாெர் 
புரட்சியாலும், இருெது்களில் ம்சாவியத் யூனியனில் 

ம்சா்சலி்சத்தின் க்வறறி்கரமான முன்மனறறத்தா-
லும் ஆர்்வம் தூணைப்ெட்டு அதிலிருந்து ெ் 
ெடிப்பிடன்கடை அ்வர் கெறறுக க்காணைார். 

ெ்கத் சிங, இந்துஸ்தான் ரிப்ெப்லி்கன் 
அம்சாசிமய்சனின்  (எச்.ஆர்.ஏ) ஆர்்வமிக்க 
உறுப்பினரா்க இருந்தார். எச்.ஆர்.ஏ பின்னர் 
தன்னுடைய கெயடர இந்துஸ்தான் ம்சா்சலிஸ்டு 
ரிப்ெப்லி்கன் அம்சாசிமய்சன் என்று மாறறிக 
க்காணைது. இந்தியாவில் ஆஙகிம்ய ்கா்னிய 
அரட்ச முழு்வதும் அ்கறறிவிட்டு, அதனுடைய 
இைத்தில் முழு்வதுமா்க புதிய ஒரு அரட்சக ்கட்ை 
ம்வணடும் என்ற மநாக்கத்தில் ெ்கத் சிங உறுதியா்க 
இருந்தார். எச்.ஆர்.ஏ வினுடைய 1925 க்காளட்க 
அறிகட்க, புரட்சியின் அரசியல் மநாக்கமானது 
ஒரு இந்தியாவின் ஐககிய மாநி்ங்கடை உரு்வா-
ககு்வதாகும் என்று ்வடரயறுத்திருந்தது. அதில் 
ஆஙகிம்ய ்கா்னிய ஆட்சியிலிருந்து விடுதட் 
கெறு்வதற்கா்க மொராட்ைத்தில் ஒருஙகிடண-
ந்துளை ெல்ம்வறு மத்சங்கள, மதசிய இனங்கள 
மறறும் மக்களுடைய இடறயாணடமடய 
மதிப்ெதா்க இருககும் எனத் கதளி்வா்கக 
கூறப்ெட்டுளைது. 

ெ்கத் சிஙகினுடைய இந்த ்சர்்வமதசியம், 
தறமொடதய அதி்காரபூர்்வமான நிட்ப்ொைாகிய 
இந்தியா என்ெது "ஒரு மத்சம்" என்ெதறகும், 
்காஷ்மீரர்்கள, ெஞ்்சாபியர் அல்்து ம்வறு எந்த 
அங்கத்தினரின் மதசிய உரிடம்கடைப் ெறறிப் 
மெசும் எ்வரும் "மத்ச விமராதி்கள" என்ெதறகும் 
மநகரதிரா்க இருககிறது. 

்கா்னிய எதிர்ப்புப் மொராட்ைத்தின் மொது, ெ்கத் 
சிங மறறும் பிற புரட்சியாைர்்களுடைய ொட்ைாளி 
்வகுப்பு ்சர்்வமதசிய உணர்வு, இந்தியாவின் ெ் 
மதசியத் தன்டமடய அஙகீ்கரிக்க மறுத்த ்காஙகிரசு 
மறறும் முஸ்லீம் லீக ்கட்சி்களுடைய மொலி 
நாட்டுப்ெறறிலிருந்து அப்ெட்ைமா்க ம்வறுெட்டு 

இருந்தது. இந்தக ்கட்சி்கள, ஆஙகிம்ய ஏ்காதிெ-
த்தியத்தின் ்வகுப்பு்வாத பிரித்தாளும் சூழச்சியின் 
அங்கமா்கச் க்சயல்ெட்ைன. அதன் விடை்வா்க, 
ெகுதி்கடை விருப்ெப்ெட்ை்வாறு பிரித்தும் , ெஞ்்சாப் 
மறறும் ்வங்காை மத்சங்கடை உடைத்தும் ஒரு 
"இந்து கெரும்ொன்டம" அரசும், ஒரு "முஸ்லீம் 
கெரும்ொன்டம" அரசும், உரு்வாக்கப்ெட்ைன. 

்கா்னிய ஆட்சியில் தங்கடையும் ம்சர்த்துக 
க்காளை ம்வணடுகமன ம்காரிய ்காஙகிரசு, 
முஸ்லீம் லீக ்கட்சி்கடைப் மொலின்றி, ஆஙகிம்ய 
்கா்னியத்டத முழு்வதுமா்கத் தூககிகயறிய 
ம்வணடுகமன்ற ்சமர்சமறற மொராட்ைத்டத மமற 
க்காணைதற்கா்க ெ்கத் சிங, இராஜ்குரு மறறும் 
சுகமதட்வ ஆஙகிம்ய க்காடுஙம்கா்ர்்கள 
தூககிலிட்ைனர். ெ்கத் சிங மறறும் அ்வருடைய 
மதாழர்்களுடைய புரட்சி்கர நிட்ப்ொடு, ்கா்னிய 
அரட்ச அச்சுறுத்தியதால் அ்வர்்களுககுத் தூககு 

தணைடன க்காடுத்தனர். இ்வர்்கடை எதிர்்கா் 
்சந்ததியனருடைய ொர்ட்வயில் மதிப்பிழக்கச் 
க்சய்ய ம்வணடும் என்ெதற்கா்க, ்கா்னியர்்கள 
இ்வர்்கடைப் "ெயங்கர்வாதி்ககைன" முத்திடர 
குத்தினர்.

பிரிட்டிஷ் ்கா்னிய நீதிமன்றத்தில் தன் க்சயல்்கடை 
விைககி ெ்கத் சிங க்காடுத்த ்வாதங்கள, அ்வர் 
ஒரு ெயங்கர்வாதிமயா அல்்து ்காஙகிரசு - ொஜ்க 
மொன்ற "மதசிய்வாதிமயா" இல்ட் என்ெடதக 
்காட்டுகிறது. அ்வர், ம்சா்சலி்சம் மறறும் ்கம்யூ-
னி்சத்தின் க்வறறிக்கா்க ஏ்காதிெத்தியத்திறகும், 
்கா்னியத்திறகும் எதிரான ்சமர்சமறற புரட்சி்கரப் 
மொராளியா்வார்.

நீதி மன்ற வி்சாரடணயின் மொது, புரட்சி என்றால் 
என்ன என்று ெ்கத் சிஙகிைம் ம்கட்்கப்ெட்ை மொது, 
அ்வர் "புரட்சி என்றால் அதில் இரத்தப் மொர் 
இருக்க ம்வணடுகமன்ற ்கட்ைாயமில்ட். அல்்து 
தனிப்ெட்ை ெழி்வாங்கலுககும் அதில் இைமில்ட். 
அது குணடு அல்்து துப்ொககி ்க்ாச்்சாரமும் 
அல்். அநீதிடய அடிப்ெடையா்கக க்காணை 
தறமொடதய அடமப்பு மாற ம்வணடும் என்ெடதத் 
தான் நாங்கள புரட்சி என்கிமறாம். உறெத்தியா-
ைர்்கள அல்்து கதாழி்ாளி்கள, ்சமுதாயத்தின் 
மி்கவும் அ்வசியமான அங்கமா்க இருந்த மொதிலும், 
அ்வர்்களுடைய உடழப்பின் ெயடன சுரணைல் 
அதிெர்்கள திருடிக க்காணடு, அ்வர்்களுடைய 
அடிப்ெடை உரிடம்கடை மறுத்து ்வருகிறார்்கள. 

அடன்வருககும் தானியங்கடை உறெத்தி 
க்சய்யும் உழ்வர்்கள, தன் குடும்ெத்மதாடு 
ெசியில் ்வாடுகிறார்்கள. உ்்க ்சந்டதககு 
ஆடை்கடை ்வழஙகுகின்ற கந்ச்வாைர், 
தங்களுடைய உைட்டயயும், தன் குழந்டத-
்களுடைய உைட்யும் மூடு்வதறகு மொதுமான 
துணியில்்ாமல் இருககிறான். மாை மாளிட்க்கடைக 
்கட்டும் க்காத்தனார்்கள, க்கால்்ர்்கள மறறும் 

தச்்சர்்கள ஒணை இைமின்றி குடிட்ச்களில் ்வாழந்து 
்வருகிறார்்கள. ்சமுதாயத்தின் இரத்தம் உறிஞ்சும் 
ஒட்டுணணி்கைா்க இருககும் முத்ாளி்களும், 
சுரணை்திெர்்களும் தம் விருப்ெம் மொ் ம்காடி-
க்கணககில் ஊதாரித்தனமா்க க்ச்்வழித்து 
்வருகிறார்்கள. மமா்சமான இந்த ஏறறத்தாழவு்களும், 
்வலுக்கட்ைாயமான ொகுொடு்களும் குழப்ெதறகு 
நிச்்சயமா்கக க்காணடு க்சல்லும். இப்ெடிப்ெட்ை 
சூழநிட் க்வகு ்கா்த்திறகு நீடிக்க முடியாது....

"இந்த நா்கரி்கத்தின் முழு ்கட்டுமானத்டத-
யும் விடரவில் ்காப்ொறறவில்ட்யானால், 
அது உடைந்து கநாறுஙகு்வது உறுதி. எனம்வ, 
ஒரு அடிப்ெடையான மாறறம் அ்வசியமாகும். 
இடத உணர்ந்து க்காளெ்வர்்களுடைய ்கைடம, 
்சமுதாயத்டத ம்சா்சலி்ச அடிப்ெடையில் திருத்தி 
அடமக்க ம்வணடியதாகும்.  இடதச் க்சய்தா்ன்றி, 
மனிதடன மனிதன் சுரணடு்வதும், நாடு்கடை 

நாடு்கள சுரணடு்வதும் முடிவுககுக க்காணடு 
்வரப்ெட்ைா்ன்றி, மனித கு்த்டத அச்சுறுத்திக 
க்காணடிருககும் துயரங்கடையும், ெடுக்காட்-
்கடையும் தவிற்கமுடியாது. மொருககு முடிவு 
்கட்டு்வது ெறறியும், உ்்கைாவிய அடமதிககு 
்வழி ்வகுப்ெது குறித்தும் மெசு்வது, அப்ெட்ைமான 
ஏமாறறாகும். 

"புரட்சி என்ெதன் கொருள, இப்ெடிப்ெட்ை 
கநருக்கடி்களின் அச்சுறுத்த்றற ஒரு ்சமுதாய 
அடமப்டெ இறுதியா்க நிறுவு்வதாகும். அதில் 
ொட்ைாளி ்வகுப்பின் இடறயாணடம அஙகீ்கரிக்க-
ப்ெை ம்வணடும், ஒரு உ்்க கூட்ைணி, முத்ா-
ளித்து்வத்தின் அடிடமத்தடையிலிருந்தும், ஏ்காதி-
ெத்தியப் மொர்்களின் துயரத்திலிருந்தும் மனித 
இனத்டதக ்காப்ொறற ம்வணடும். 

"இதும்வ எங்களுடைய குறிகம்காைாகும். இந்தக 
்கருத்தியட் எங்கள உயிர் மூச்்சா்கக க்காணடு, 
நாங்கள ஒரு நியாயமான, ்வலு்வான, மொதுமான 
எச்்சரிகட்கடய விடுத்திருககிமறாம். ஆனால் 
இதறகுச் க்சவி ்சாய்க்காமல், தறமொடதய அர்சாங்க 
அடமப்பு, கெருகி ்வருகின்ற இயறட்க ்சகதி்களுககு 
ஒரு தடைக்கல்்ா்க கதாைர்ந்து நீடிககுமானால், 
ஒரு மமா்சமான மொராட்ைம் க்வடிப்ெது உறுதி. அது 
எல்்ாத் தடை்கடையும் உடைத்கதறிந்துவிட்டு, 
புரட்சியின் குறிகம்காடை அடை்வதற்கா்க ொட்ைாளி 
்வகுப்பினருடைய ்சர்்வாதி்காரத்டத நிட்நாட்டும்." 

இன்று இந்திய ்சமுதாயத்டத மமா்சமா்க ொதித்து 
்வரும் கொருைாதார, அரசியல் மறறும் ்சமூ்கப் 
பிரச்்சடன்களின் ஆணி ம்வர், 1947-இல் ்சமூ்கப் 
புரட்சியின்றி அரசியல் சுதந்திரத்டத அளிப்ெத-
ற்கா்க நைந்த ஒரு மடறமு்க ஒப்ெந்தமான "அதி்கார 
மாறறத்தில்" இருககிறது. புரட்சிக்கான ொடதடயத் 
தடுப்ெதற்கா்க, சுதந்திர இந்தியாவில், ்கா்னிய 
அரசு இயந்திரமும், அதனுடைய "்சட்ைப்ெடி 

கதாைர்ச்சி ெக்கம் 6 ...

பைகத சிஙகினுசைய அசைகூவசை ...
முதல் ெக்க கதாைர்ச்சி
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அரசியல்

பபைரு முதைாளி வகுபபின் பதாழிைா�ர் வி்ராத, உழவர் 
வி்ராத, ்தை வி்ராத திடைததிற்கு ஒரு "ஒபபுதசை" 
இடடுக்கடை ்தர்தல்கள் பையன்பைடுததபபைடடுள்�ன

இந்திய கம்யூனிஸ்டு ககேர கட்சி மத்தியக் குழுவின் அறிக்றக, மாரச் 13, 2017
உத்திரப் பிரமத்சம், ெஞ்்சாப், மணிப்பூர், 
உத்திரா்காணட் மறறும் ம்கா்வா ஆகிய ஐந்து 
மாநி்த் மதர்தல்்களின் முடிவு்கள அறிவிக்கப்ெ-
ட்டுளைன. உத்திரப் பிரமத்சத்திலும், உத்திரா்கா-
ணடிலும் ொஜ்க கெரும்ொன்டமயான இைங்கடைக 
ட்கப்ெறறியிருககிறது. மணிப்பூரிலும், 
ம்கா்வாவிலும் ஒரு கெரும்ொன்டமடய அது 
உறெத்தி க்சய்யும். ்காஙகிரசு ்கட்சி, ெஞ்்சாபில் 
அறுதிப் கெரும்ொன்டம கெறறிருககிறது. இந்த 
முடிவு்கள, ஒட்டு கமாத்தத்தில் மாநி்ங்கள 
அட்வயில் ொஜ்க-வின் இைங்கடை அதி்கப்ெ-
டுத்து்வதன் மூ்ம் மத்திய ொராளுமன்றத்தில் 
அதனுடைய நிட்டய ெ்ப்ெடுத்து்வமதாடு, 
அது ஆட்சி நைத்தும் மாநி்ங்களின் எணணி-
கட்கடயயும் அதி்கரித்திருககிறது.

மத்தியிலுளை ொஜ்க அர்சாங்கம் ்கைந்த 
இரணடு ஆணடு்கைா்க கதாழி்ாைர் உரிடம்கள 
மீது தாககுதல்்கடைத் தீவிரப்ெடுத்தியிருப்ெ-
தறகு எதிரா்க கதாழிற ்சங்கங்களின் மக்கள 
திரள எதிர்ப்பு அதி்கரித்து்வரும் சூழநிட்யில் 
இந்தத் மதர்தல்்கள நடைகெறறிருககின்றன. 
நாகைஙகிலும் உழ்வர்்களின் கிைர்ச்சி்கள 
தீவிரமடைந்து ்வருகின்றன. 

கெரும்ொன்டமயான மக்களுடைய எதிர்ப்பின் 
்காரணமா்க நி்த்டதக ட்கய்கப்ெடுத்தும் ்சட்ைம் 
முைஙகிக கிைககிறது. மதசியம் என்ற கெயரில் 
்சனநாய்க, மனித மறறும் மதசிய உரிடம்கள 
மீது நைத்தப்ெடும் அப்ெட்ைமான தாககுதல்்க-
ளுககு ெல்்கட்க ்கழ்க மாண்வர்்கள, ம்களிர் 
அடமப்புக்கள மறறும் பிறருடைய எதிர்ப்பு 
்வலுத்து ்வருகிறது. முத்ாளித்து்வ ்வகுப்பின் 
சி் பிரிவினரிடைமய கூை அதிருப்தியும், 
கொறுடமயறற அறிகுறி்களும் இருந்து 
்வருகின்றன.

தாராைமயம், தனியார்மயம் மூ்ம் உ்்கம-
யமாககும் திட்ைத்டத நடைமுடறப்ெடுத்தும் 
ம்வ்கத்டதத் தீவிரப்ெடுத்து்வதறகு "மக்களுடைய 
ஒப்புதட்" இட்டுக்கட்டு்வதறகு அணடமயில் 
நடைகெறற மதர்தல்்கடை, இந்திய மறறும் 
அன்னிய ஏ்கமொ்க முத்ாளி்கள ெயன்ெடுத்திக 
க்காணடுளைனர். கெரும்ொன்டமயான மக்கள 
மீது, ஏ்கமொ்க முத்ாளி்களுடைய ்காட்டுமி-
ராணடித் தனமான ்சர்்வாதி்காரத்டத உறுதி-
ப்ெடுத்திக க்காளைவும், ்சட்ை ரீதியானதா்க 
அடத ஆககிக க்காளைவும் மதர்தல்்கள 
ெயன்ெட்டிருககின்றன.

150 முத்ாளித்து்வ ஏ்கமொ்கக குடும்ெங்க-
டைத் தட்டமயா்கக க்காணடுளை ஒரு 
சிறுொன்டமயான முத்ாளித்து்வ சுரணைல் 
்வகுப்பினர் தாம், நமது நாட்டில் நடைகெறும் 
மதர்தல்்களுக்கான திட்ைத்டதயும், மதர்தல் 
முடிவு்கடையும் தீர்மானிககிறார்்கள. உ்கிம்மய 
மி்கவும் மக்கள கதாட்க மிகுந்த ்சனநாய்கம் என்று 
அடழக்கப்ெடும் இது, மி்கச் சிறுொன்டமயா்க 
இருககும் க்சல்்வாககு கெறற ஏ்கமொ்க 
முத்ாளி்கமை திட்ைங்கடைத் தீர்மானிககும் ஒரு 
அடமப்ொ்க இருந்து ்வருகிறது. தங்களுடைய 
ந்ன்்களுககு எந்தக ்கட்சி சிறப்ொ்க க்சயல்ெ-
டுகமனவும், அடுத்த ஐந்தாணடு்களுககு 
மக்கடை மி்கவும் திறடமயா்க ஏமாறறவும் 
கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ை ்கட்சிடய அ்வர்்கள 
மதர்ந்கதடுககிறார்்கள.

தங்களுககுப் பிடித்த ்கட்சிடய அ்வர்்கள 
முடிவு க்சய்த பின்னர், ஏ்கமொ்க முத்ாளி்கள 
தங்களுடைய க்சல்்வத்டதயும், ெல்ம்வறு 

்வழி்கடையும் ெயன்ெடுத்தி தாங்கள விரும்பும் 
முடிவு்கடை உறுதி க்சய்து க்காளகின்றனர். ஒரு 
குறிப்பிட்ை மநரத்தில், குறிப்பிட்ை அரசியல் 
்கட்சி்கடை ெ்வீனப்ெடுத்து்வதற்கா்க, ஊழல் 
குறறச்்சாட்டுக்கள அ்வர்்களுககு எதிரா்க ட்வக்க-
ப்ெடுகின்றன. கெருமுத்ாளி ்வகுப்பினருககுப் 
பிடித்தமான ்கட்சியின் க்வறறிககு ்வழி ்வகுப்ெத-
ற்கா்க, சி் குறிப்பிட்ை ்கட்சி்களில் பிைவு்கடைத் 
திட்ைமிட்ை முடறயில் உரு்வாககுகிறார்்கள.

்வகுப்பு்வாத, ்சாதி அடிப்ெடையில் அணிதிர-
ட்டுதல், ெண ெ்ம், ஊை்கங்கள மீது ்கட்டுப்ொடு 
மொன்ற ெல்ம்வறு பிைவு்வாதத் தந்திரங்கமைாடு, 
மின்னணு ்வாககுப் ெதிவு இயந்திரங்களும் 
மதர்தல் முடிவு்கடை சூழச்சியா்கக ட்கயாள்வதும், 
அதறகுப் பிடித்த ்கட்சிககு, "அதிரடிப் 
கெரும்ொன்டமடய" உறெத்தி க்சய்்வதறகும் 
கெரு முத்ாளி ்வகுப்பிறகு எளிதான ்வழிடயக 
க்காடுககின்றன.

எல்்ா எதிர்ப்பும் நாட்டிறகு எதிரானகதன 
அறிவித்து, அடதப் ொசி்ச முடறயில் 
ஒடுககு்வதன் மூ்மும், இராணு்வ மயமாக்கல் 
மறறும் ஏ்காதிெத்தியங்களுககு இடைப்ெட்ை 
மொரில் ெஙம்கறெதன் மூ்மும் தங்களுடைய 
கதாழி்ாைர் விமராத, உழ்வர் விமராத, ்சமூ்க 
விமராத, மத்ச விமராதத் திட்ைமாகிய இந்திய 
மூ்தனத்டத உ்்கமயமாககும் திட்ைத்டத முன் 
க்காணடு க்சல்்வதறகு அடனத்திந்திய மட்ைத்தில் 
ொஜ்க-ட்வ ்வலுப்ெடுத்த ம்வணடுகமன மி்கவும் 
க்காழுத்த, க்சல்்வாககு கெறற முத்ாளி்கள 
விரும்புகின்றனர் என்ெடத மார்ச் 11 மதர்தல் 
முடிவு்கள ்காட்டுகின்றன.

கெரு முத்ாளி ்வகுப்பின் தட்்வர்்கள, இந்தத் 
மதர்தல் முடிவு்கடை க்வளிப்ெடையா்கம்வ 
க்காணைாடியும், மமாடிடய இந்தியாவின் புதிய 
"அர்சகனன" பு்கழாரம் சூட்டியும் ்வருகிறார்்கள. 
இந்தியா அரசியல் சுதந்திரம் கெறறு 75 ஆணடு 
நிடற்வடையும் ஆணைாகிய 2022-ககுள, ஒரு 
"புதிய இந்தியா"ட்வ நிட்நாட்டு்வதற்கான 
ொடதத் திறந்து விைப்ெட்டிருப்ெதா்க பிரதமர் 
மமாடி கூறிக க்காளகிறார்.

புதிய இந்தியா என்ற கெயர்ப் ெ்ட்கயின் கீழ, 
உ்கின் முன்னணி ஏ்காதிெத்திய ்சகதி்களுடைய 
குழுவில் ம்சர்ந்து க்காளை ம்வணடுகமன்ற 
தன்னுடைய திட்ைத்டத முன் க்காணடு க்சல்்வதில் 
கெரு முத்ாளி ்வகுப்பு குறியா்க இருககி-
ன்றனர். அது, உடழககும் கெரும்ொன்டமயான 

இந்தியர்்களுடைய உரிடம்களுககும், நல்்வா-
ழவிறகும் எதிரானதா்க இருககும். இது, நமது 
நாட்டினுடைய மலி்வான, அமத மநரத்தில் 
மிகுந்த உறெத்தித் திறனுடைய இைம் கதாழி-
்ாைர்்கடைக ்கடுடமயா்கச் சுரணடு்வதன் மூ்ம் 
மி்கச் சி்ருடைய ட்க்களில் முத்ாளித்து்வச் 
க்சல்்வத்டத விடர்வா்கக குவிககும் திட்ைமாகும். 
அது மமலும் தீவிரமா்கவும், விரி்வா்கவும், 
உழ்வர்்கடைக க்காளடையடிக்கவும், இயறட்க 
்வைங்கடைச் சூடறயாைவும், இராணு்வமயப்ெடு-
த்தவும், அரசு ்கருவூ்த்டதக க்காளடையடிக்க-
வும் ஆன திட்ைமாகும்.

முத்ாளி ்வகுப்பு மி்கவும் அொய்கரமான மொககில் 
ம்வ்கமா்கச் க்சன்று க்காணடிருககிறார்்கள.

முத்ாளி ்வகுப்பினருடைய கதாழி்ாைர் 
விமராத, உழ்வர் விமராதத் திட்ைத்டதத் தீவிர-
ப்ெடுத்த மமாடி அர்சாங்கத்திறகு மக்கள "்கட்ை-
டையிட்டிருப்ெதா்க" கூறிக க்காள்வது, முழு 
மமா்சடியாகும். இந்த பூதா்கரமான கொய்டய 
நாம் ம்களவி ம்கட்்க ம்வணடும். கதாழி்ாளி 
்வகுப்பினருடைய மொராட்ை ஒறறுடமடயப் 
ொது்காப்ெதும், அடத மமலும் ்வலுப்ெடுத்து்வதும், 
கெரு முத்ாளி ்வகுப்பினருடைய தாககுதலுககு 
எதிரா்க மொராட்ைத்டதத் தீவிரப்ெடுத்து்வதும் 
அ்வசியமாகும்.

்வகுப்பு்வாதம், ்வகுப்புச் சுரணைல், ்சாதி 
ஒடுககுமுடற உட்ெை நம்முடைய பிரச்்சடன-
்களுககுத் தீர்்வானது கெரு முத்ாளி்களுடைய 
ஆட்சியதி்காரத்டத முடிவுககுக க்காணடு 
்வரு்வதிலும், அதறகு ெதி்ா்க கதாழி்ாைர்்கள, 
உழ்வர்்களுடைய ஆட்சிடய நிறுவு்வதிலும் 
இருககிறது. மதட்வப்ெடு்வது என்னக்வன்றால், 
முழு அரசியல் அடமப்டெயும், கொருைாதார-
த்தின் மொகட்கயும் மாறறியடமப்ெதாகும்.

கதாழி்ாைர்்கள, உழ்வர்்கள நாம், அரசியல் 
அதி்காரத்டத நம் ட்க்களில் எடுத்துக க்காள்வதன் 
மூ்ம், சுரணைலுககு ஒரு முடிவு ்கட்ைவும், 
அடன்வரும் மனித மாணபுைன் ்வாழகட்க 
நைத்து்வதற்கான மதட்வ்கடை நிடறம்வறறவும், 
கொருைாதாரத்டதத் திருத்தியடமக்க முடியும்.

நம்முடைய எல்்ா உரிடம்களுககும் 
உத்திர்வாதம் அளிக்கக கூடிய ஒரு புதிய அரட்ச 
நிர்மாணிககும் ்கணமணாட்ைத்மதாடு முத்ாளி 
்வகுப்பின் திட்ைத்திறகு எதிரா்க நம்முடைய 
மொராட்ைத்டதத் தீவிரப்ெடுத்தும்வாம். நம்முடைய 
மொராட்ை ஒறறுடமடயக ்கட்டி ்வலுப்ெடுத்தி, 
ஆளும் ்வகுப்பினருடைய பிைவு்வாத  
்சதித் திட்ைங்கடை முறியடிப்மொம்.                n

150 முதலாளித்துவ 
ஏகப�ாகக் குடும�ஙகளைத் 

தளலளையாகக் ககாண்டுளை 
ஒரு சிறு�ானளையான 

முதலாளித்துவ சுரண்்டல் 
வகுப்பினர் தாம, நைது  
நாட்டில் நள்டக�றும 
பதர்தல்களுக்கான 

திட்்டத்ளதயும, பதர்தல் 
முடிவுகளையும 

தீர்ைானிக்கிறார்கள.

முதலாளி வகுப்பினருள்டய 
கதாழிலாைர் விபராத,  
உழவர் விபராதத்  

திட்்டத்ளதத் தீவிரப்�டுத்த 
பைாடி அரசாஙகத்திற்கு  

ைக்கள 
"கட்்டளையிட்டிருப்�தாக" 

கூறிக் ககாளவது,  
முழு பைாசடியாகும.
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ப�ொருளொதொரம்

வஙகி பெருக்கடிக்குத தீர்வு ைமூகையபபைடுததுவதாகும், தனியார்ையல்ை
இந்திய ்வஙகி்களின் கநருக்கடி ெல்்ாணடு-
்கைா்கம்வ அதி்கரித்து ்வந்திருககிறது. ்வணி்க 
்வஙகி்கள க்காடுத்த ்கைன்்களில் அதி்கரித்து ்வரும் 
ஒரு கெரும் எணணிகட்கயி்ான ்கைன்்கள ்வாராக 
்கைன்்கைா்கவும், மமா்சமான ்கைன்்கைா்கவும் மாறி 
்வருகின்றன. 90 நாட்்களுககு மமல் எந்த ஒரு 
்கைனின் அ்சல் அல்்து ்வட்டி க்சலுத்தப்ெைாமல் 
இருந்தால் அடத ்வாராக ்கைன் (NPA) என்று 
அடழக்கப்ெடுகிறது. ்கைன் ்வாஙகிய்வர் முன்பு 
ஒப்புக க்காணைெடி ்கைடனத் திருப்பியடைக்காத 
்கைன் என்று அதறகுப் கொருள.

ெஙகுச் ்சந்டதயில் ெட்டியலிைப்ெட்டுளை தனியார் 
மறறும் அர்சாங்கத்திறகுச் க்சாந்தமான ்வஙகி்களின் 
கமாத்த ்வாராக ்கைன் கதாட்கயானது, 2015 
மார்ச் 31-இல் ரூ 3,00,000 ம்காடியா்க இருந்தது, 
2016 மார்ச் 31 இல் அது ரூ 5,80,000 ம்காடியா்க 
உயர்ந்திருககிறது. 2016 டி்சம்ெர் 31 இல் அது 
மமலும் அதி்கரித்து ரூ 6,15,000 ம்காடியா்க 
ஆகியிருககிறது. கமாத்தக ்கைனில் ்வாராக 
்கைனுடைய விகிதம் ஏறக்கனம்வ 11 ்சதவிகித-
த்திறகும் மமல் இருப்ெமதாடு, அது கதாைர்ந்து 
அதி்கரித்தும் ்வருகிறது. அணடமயில் இந்திய 
ரி்சர்வ ்வஙகி க்வளியிட்ை நிதி நிட்த்தன்டம 
அறிகட்கயின் ெடி, "2016 க்சப்கைம்ெரில் 11.8 
்சதவிகிதமா்க இருந்த கமாத்த ்வாராக ்கைன் 
விகிதம், 2017 மார்ச்சில் 12.5 ்சதவிகிதமா்கவும், 
2018 மார்ச்சில் 12.9 ்சதவிகிதமா்கவும் உயர்ாம்" 
என்று கூறுகிறது.

முத்ாளித்து்வ நிறு்வனங்களுககுக ்கைனா்க 
க்காடுக்கப்ெட்டுளை ெணம், ்வஙகி்களில் 
தங்களுடைய ம்சமிப்புக்கடைச் ம்சர்த்து ட்வத்துளை 
மக்களுககுச் க்சாந்தமானதாகும். முத்ாளி்கள 
்வாஙகிய ்கைன்்கடை அடைக்கத் த்வறும் மொது, 
அது ்வஙகி்களில் ம்சமித்து ட்வத்த்வர்்களுககு 
ஒரு அொயமா்க இருககிறது. ்வஙகி தி்வா்ானால் 
அதா்வது, ்வஙகியில் ெணத்டதக ்கட்டி ட்வத்த 
அடன்வருககும் திருப்பிக க்காடுக்க மொதுமான 
ெணம் ்வஙகியிைம் இல்ட்யானால், உடழககும் 
மக்கள ொடுெட்டு ்சம்ொதித்த எல்்ா ம்சமிப்டெயும் 
அல்்து அதில் ஒரு ெஙட்கயும் இழக்கக கூடிய 
அொயத்டதச் ்சந்திககிறார்்கள.

்வாராக ்கைன்்கள அதி்கரித்து ்வரு்வது குறித்து 
ெ் ஆணடு்கைா்கம்வ ்வஙகி ஊழியர் ்சங்கங்கள 
்க்வட் கதரிவித்து ்வந்துளைன. ஆனால் அடத 
ம்வணடுகமன்மற மத்திய அர்சாங்கமும், ்வஙகியின் 
மம்ாைர்்களும் மூடி மடறத்து ்வந்துளைனர். ெஙகுச் 
்சந்டதயில் ெட்டியலிைப்ெட்டுளை எல்்ா ்வணி்க 
்வஙகி்களும் ்வாராக ்கைன்்கள குறித்த ்கணககீடு்க-
ளிலும், அதற்கா்க ஏறொடு க்சய்்வதிலும் ்சர்்வமத்ச 
்வடரமுடற்கடைப் பின்ெறற ம்வணடுகமன ஆர்.
பி.ஐ-யின் மதட்வயின் விடை்வா்க 2015-இல் 
உணடம க்வட்ை க்வளிச்்சமா்கத் கதாைஙகியது.

கெரும்ொ்ான ்வஙகி்கடை கநருக்கடியில் 
ஆழத்திய ்கைன்்கடைத் திருப்பியடைக்காத 
கெரும் முத்ாளி்களின் ந்ன்்கடை இந்திய 
அர்சாங்கமும், இந்திய ரி்சர்வ ்வஙகியும் ம்சர்ந்து 
ொது்காத்து ்வருகிறார்்கள என்ெது கமன்மமலும் 
க்வட்ை க்வளிச்்சமாகி ்வருகிறது. ்கைடனத் 
திருப்பிக ்கட்ைாத முத்ாளி்கள உரு்வாககிய 
கநருக்கடியின் சுடமடய உடழககும் மக்கடைச் 
சுமக்கச் க்சய்கிறார்்கள. ெண மதிப்பு நீக்கத்தின் 
மூ்ம், உடழககும் மக்கள தங்களுடைய எல்்ா 
ம்சமிப்புக்கடையும் ்வஙகி்களில் ்கட்டி ட்வககுமாறு 
அ்வர்்கடைக ்கட்ைாயப்ெடுத்தியிருப்ெமதாடு, அப்ெ-
டிப்ெட்ை ட்வப்பு்களுககு ்வட்டி விகிதத்டதயும் 
குடறத்துக க்காணமை ்வருகிறார்்கள.

ஏக்பைாக முதைாளிததுவ ்ைைாதிக்கம்
நூறறுக ்கணக்கான ம்காடி ரூொய்்கள மதிப்புளை 
்கைன்்கடை அஙகீ்கரிப்ெது உட்ெை, எல்்ா முககிய 
கொருைாதார முடிவு்களிலும் முத்ாளித்து்வ 

ஏ்கமொ்கங்கள ஆதிக்கம் க்சலுத்துகிறா-
ர்்கள. இதும்வ ்வஙகி கநருக்கடிக்கான முககிய 
்காரணமாகும்.

மி்கப் கெரிய முத்ாளித்து்வ நிறு்வனங்கள, மி்கப் 
கெரிய கதாட்க்கடை ்கைன்்கைா்க ்வஙகி்களிலி-
ருந்து கெறுகிறார்்கள. 2015 மார்ச் 31 ்வடர, 
கொதுத் துடற ்வஙகி்களிைமிருந்து ஏ்கமொ்க 
குடும்ெங்களில் மி்கப் கெரிய அைவில் ்கைன் 
்வாஙகிய்வர்்கள நிலுட்வயில் ட்வத்துளை ்கைன் 
கதாட்கயானது 7,32,780 ம்காடி ரூொய்்கைாகும். 
இந்தப் ெட்டியலின் முன்னணியில் ரிட்யன்சு, 
ம்வதாந்தா, எஸ்்ார், அைானி மறறும் மஜபி 
நிறு்வனங்கள ஆகியன உளைன. ஏ்கமொ்கக 
குடும்ெங்கள, எந்த ்வட்கயான முதலீடு்களு-
ககும் அல்்து யூ்க அடிப்ெடையி்ான திட்ை-
ங்களுககும் மதட்வப்ெடும் கதாட்கடய இப்ெடி-
ப்ெட்ை ்கைன்்கைா்க அஙகீ்காரம் கெறுகிறார்்கள. 
அதி்கெட்்ச இ்ாெம் கிடைககும் ்வடர ்வஙகிக 
்கைன்்கடைக ்கட்டி ்வருகிறார்்கள. எதிர்ொர்த்த 
இ்ாெம் கிடைக்கவில்ட்கயன்றால், ்வஙகி்களி-
ைமிருந்து ்வாஙகிய ்கைடன அடைப்ெடத நிறுத்தி 
விடுகிறார்்கள.

ஒரு உழ்வமரா, சிறு கதாழில் க்சய்ெ்வமரா ஒரு 
்வஙகியிலிருந்து ்கைன் ்வாஙகிவிட்டு, திருப்பிக 
்கட்ை ம்வணடிய கதாட்கடய ஒரு மாதத்திறகுக 
்கட்ைத் த்வறிவிட்ைால், ொது்காப்பிற்கா்க க்காடு-
க்கப்ெட்டுளை க்சாத்துக்கடைக ட்கப்ெறறு்வதன் 
மூ்ம், அந்த ்வஙகி ்கைன் கதாட்கடய அ்வரி-
ைமிருந்து மீணடும் ட்கப்ெறறுகிறது. ஆனால் 
கெரு முத்ாளி்கள ்கைடன அடைக்கத் த்வறும் 
மொது, ்வஙகி்கள இமத மொ் நை்வடிகட்க 
எடுப்ெதில்ட். அதி்காரத்தில் உளை யாடரயா்வது 
கெரு முத்ாளி்கள கூப்பிட்டு, அந்தச் சுடமடய 
கொது மக்களுடைய முதுகில் ஏறறு்வதறகு ஒரு 
்வழிடயக ்கணடுபிடிப்ெதற்கா்க உயர் மட்ைக 
கூட்ைங்கடை நைத்துகின்றனர்.

்வஙகி மம்ாைர்்களுடைய நை்வடிகட்க்கடை 
ெல்ம்வறு ்வழி்களில் முத்ாளித்து்வ ஏ்கமொ்க 
குடும்ெங்கள ்கட்டுப்ெடுத்துகின்றன. ரி்சர்வ 
்வஙகியின் தட்டமக குழுவில் ைாைா குழுமத்தின் 
தட்்வர், மம்கந்திரா இன்ைர்டிமரட்சினுடைய 
தட்்வர் மறறும் பில் அன்டு கமலின்ைா ம்கட்ஸ் 
நிறு்வனத்தினுடைய இந்தியத் தட்்வர் ஆகிமயார் 
அமர்ந்திருககிறார்்கள.

சிறு கதாழில் நைத்துெ்வர்்களுககும், உழ்வர்்களு-
ககும் க்காடுக்கப்ெடும் ்கைன்்களுககு ்வாஙகும் 
்வட்டி விகிதத்டதக ்காட்டிலும் குடற்வான 
்வட்டியில் கெரும் முத்ாளித்து்வ நிறு்வனங்க-
ளுககு ்வஙகி்கள ்கைன் க்காடுககிறார்்கள. எந்த 
அைவிறகு முத்ாளி கெரிய்வனா்க இருககிறாமனா 
அந்த அைவிறகு ்வட்டி விகிதம் குடற்வானதா்கவும், 
திருப்பிச் க்சலுத்தும் நிெந்தடன்கள எளிதானதா்க-
வும் இருககின்றன. மறற ்கைன்்கடைக ்காட்டிலும் 
கெரும் முத்ாளி்களுககு ்கைன் க்காடுப்ெதில் 
"குடற்வான அொயங்கமை" இருப்ெதா்கக கூறி, 
இந்த ொரெட்்சமான மொகட்க ்வஙகி்கள நியாய-
ப்ெடுத்துகின்றனர். குடற்வான அொயமுளைதா்கக 
கூறப்ெடும் இந்தக ்கைன்்கள, ்வாராக ்கைன்்கைா்க 
மாறும்மொது, அணடமக ்கா்த்தில் ஏறெட்ை 
முத்ாளித்து்வத்தின் உ்்கைாவிய கநருக்கடி 
மொ், அது ஒரு கநருக்கடிடய உரு்வாககுகிறது.

இவ்வாறு பிரச்்சடனயின் ஆணி ம்வரானது 
்வஙகி்கள மீது ஏ்கமொ்க முத்ாளித்து்வ மம்ா-
திக்கத்தில் இருககிறது. கொது மக்களுடைய 
ம்சமிப்புக்கடை தங்களுடைய ட்க்களில் குவித்து 
ட்வத்துளை ்வஙகி்கள, அந்தப் ெணத்டத உறெ-
த்தி்கரமான நிறு்வனங்களுடைய முதலீடு்களுககும், 
தின்சரி முதலீட்டுத் மதட்வ்களுககும் ்கைனா்க 
அளிககின்றன. இந்த ்வஙகி்கள முத்ாளித்து்வ 
ஏ்கமொ்கக குடும்ெங்களுடைய ்கட்டுப்ொட்டிலும், 

அ்வர்்களுடைய ந்ன்்களுக்கா்கவும் க்சயல்ெட்டு 
்வருகின்றன.

முதைாளிததுவ வகுபபின் சீர்திருததத 
திடைம்
்கைந்த சி் ஆணடு்கைா்க, முத்ாளித்து்வ 
ஏ்கமொ்கங்கள, இந்திய ்வஙகி்களுககு ஒரு 
சீர்திருத்தத் திட்ைத்டத முன்ட்வத்து அடத 
நடைமுடறப்ெடுத்தி ்வருகிறார்்கள. அதில் 
முககியமா்க ஒருஙகிடணப்ெதும், மின்னணு 
முடறடயப் ெயன்ெடுத்து்வதும், தனியார்மயப்ெடு-
த்து்வதும் அைஙகும்.

ஒருஙகிடணப்ெது என்றால், ்வஙகி்கடை ஒன்று 
ம்சர்ப்ெது அல்்து ஒரு ்வஙகி இன்கனாரு ்வஙகிடய 
விட்ககு ்வாஙகு்வதன் மூ்ம் ்வஙகி்களின் 
எணணிகட்கடயக குடறப்ெது என்று கொருள. 
அதன் மூ்ம், ்வஙகி்களில் ம்வட் க்சய்ெ்வ-
ர்்களின் எணணிகட்கடய க்வட்டிக குடறக்க 
இருககிறார்்கள. ்கைந்த மாதம் ொரத ஸ்மைட் 
்வஙகியின் ஐந்து துடண ்வஙகி்கடை அதனுைன் 
ஒருஙகிடணப்ெடத மத்திய அடமச்்சரட்வ 
அஙகீ்கரித்திருககிறது.

மின்னணுமயமாககும் சீர்திருத்தம், ்வஙகி்களின் 
இ்ாெத்டத அதி்கரிககும் மநாக்கம் க்காணைதாகும். 
மி்கப் கெரிய ஏ்கமொ்க குடும்ெங்களின் ்கட்டு-
ப்ொட்டில் புதிதா்க உரு்வாக்கப்ெட்டுளை ெண 
ெரி்வர்த்தடன ்வஙகி்கள, ஒவக்வாரு மின்னணு 
ெரி்வர்த்தடனககும் ்கட்ைணத்டத ்வசூலிப்ெதன் 
மூ்ம் அதி்கெட்்ச இ்ாெத்டதக குவித்து 
்வருகிறார்்கள.

கொதுத் துடற ்வஙகி்களின் ஒரு ்கணி்சமான 
ெகுதிடயத் தனியார் மயப்ெடுத்து்வதற்கான திட்ைம் 
ெ் ஆணடு்கைா்கம்வ தயாரிக்கப்ெட்டு ்வருகிறது. 
அந்தத் திட்ைமானது அர்சாங்கம் தன்னுடைய 
ெஙகு்கடை விறெதன் மூ்ம் ்வஙகி்களில் அர்சா-
ங்கத்தின் உைடமடய 50 ்சதவிகிதத்திறகும் கீமழ 
க்காணடு ்வரு்வதாகும். அதனுடைய மநாக்கமானது, 
முத்ாளித்து்வ ஏ்கமொ்கக குடும்ெங்கள மநரடியா்க 
்வஙகி்கடைத் தங்களுடைய உைடமயா்க ட்வத்தி-
ருக்கவும், ்கட்டுப்ெடுத்தவும் ொடதடயத் திறந்து 
விடு்வதாகும். ்வஙகி்கடைத் தனியார்மயப்ெடு-
த்தும் இந்தத் திட்ைத்டத நடைமுடறப்ெடுத்த 
்சரியான மநரத்திற்கா்க மமாடி அர்சாங்கம் ்காத்துக 
க்காணடிருககிறது.

"அரசியல் தட்யீட்டை" ஒழிப்ெது, ்வஙகித் 
துடறயின் க்சயல் திறடனயும், ந்த்டதயும் 
அதி்கரிககுகமன தனியார்மயத்தின் ஆதர்வாைர்்கள 
கூறிக க்காளகிறார்்கள. அரசின் ்வடரமுடற்கடை 
ஒட்டுகமாத்தமா்க நீககி விடு்வது ஒரு தீர்்வல்் 
என்ெடத, 2008-இல் அகமரிக்கப் கொருைா-
தாரத்டதத் தாககிய நிதி கநருக்கடியும், அது 
உ்க்கஙகிலும் ெரவியதும் ்காட்டுகின்றன. அந்த 
கநருக்கடிடய உரு்வாககியதில் பூதா்கரமான 
்வஙகி்களுடைய ்கட்டுப்ொைறற ஊ்கச் 
க்சயல்ொடு்கள ஒரு முககிய ்காரணியாகும்.

உணடம என்னக்வன்றால், முத்ாளித்து்வ 
்வகுப்மெ தன்னுடைய மெராட்சடய முடறப்ெ-
டுத்திக க்காளை முடியாது. கொருைாதாரத்தில் 
தனிப்ெட்ை இ்ாெத்டத அதி்கரிப்ெதற்கான 
இடைக்வளிடய முதலில் ்கட்டுப்ெடுத்து்வதில் 
கதாைஙகி, இறுதியில் அறம்வ அ்கறறு்வதறகு 
கதாழி்ாளி ்வகுப்புதான் நை்வடிகட்க எடுக்க 
ம்வணடும்.

பதாழிைாளி வகுபபின் புரடசிகரத 
திடைம்
இந்த மநரத்தில் 10,00,000-த்திறகும் மமறெட்ை 
கொதுத் துடற ்வஙகித் கதாழி்ாைர்்களுடைய 
உைனடிக ம்காரிகட்க்களில் ஒன்று, ்கைடனத் 

கதாைர்ச்சி ெக்கம் 7 ...
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உரிமைகளுகககான ப�காரகாட்டம்

தனியார்ையத திடைதசதத தீவிரபபைடுதத ெைவடிக்சககள்
்வருகின்ற ஏப்ரல் 17 - மார்ச் 18 நிதியாணடில், 
நி்க்கரிடய வியாொர அடிப்ெடையில் க்வட்டி 
எடுக்க ்கதவு்கடைத் திறந்துவிை திட்ைமிட்டிரு-
ப்ெதா்க மமாடி அர்சாங்கம் அறிவித்திருககிறது. 
இந்த ஆணடு 23 சுரங்கங்கடை ஏ்த்தில் 
விடும் திட்ைமிருககிறது. ்வணி்க ரீதியா்க 
சுரங்கங்கடை ்வாஙகுெ்வர்்கள, நி்க்கரிடய 
யாருககு ம்வணடுமானாலும் விற்க்ாம். 
இதற்கா்க நி்க்கரிச் சுரங்கங்கள சிறப்பு 
்சட்ைம், 2015 க்காணடு ்வரப்ெட்டிருககிறது. 
இதன் மூ்ம் நி்க்கரிச் சுரங்கங்கடை ்வணி்க 
ரீதியில் தனிப்ெட்ை்வர்்களுககு அர்சாங்கம் விற்க 
அனுமதிக்கப்ெடுகிறது.

்வணி்க ரீதியில் நி்க்கரி சுரங்கத்டதக 
க்காணடு ்வரு்வதறகு கூறப்ெடுகின்ற ்காரணம், 
"நி்க்கரி சுரங்கத்டத ்வணி்க ரீதியா்க நைத்து-
்வதறகு ்கதட்வத் திறந்து விடு்வதன் மூ்ம், 
அரசு நைத்தும் ம்கால் இந்தியா லிமி (சிஐஎல்) 
நிறு்வனத்திறகுப் மொட்டிடய அர்சாங்கம் 
உரு்வாககுகிறது" என்ெதாகும். சிஐஎல்-
னுடைய கதாழி்ாைர்்களுடைய "உறெத்தித் 
திறன் மி்கக குடற்வா்க" இருப்ெதா்க 
அர்சாங்கம் கூறி ்வருகிறது. சிஐஎல்-ஐ 
மொட்டி மொைககூடியதா்க மாறறு்வது என்ற 
கெயரில், ்வணி்க நி்க்கரிச் சுரங்கங்கடைப் 
ெயன்ெடுத்தி சிஐஎல்-னுடைய கதாழி்ாைர்்க-
டைக குடறக்கப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.

தனியார்மயத்டதத் தீவிரப்ெடுத்தி ்வரும் 
மமாடி அர்சாங்கம், ்கைந்த மூன்றாணடு-
்கைா்க இ்ாெம் ஈட்டி்வரும் கொதுத் 
துடற நிறு்வனங்கடை ெஙகுச் ்சந்டதககுக 
க்காணடு்வர ம்வணடுகமன்று கூறி 
்வருகிறது. ெஙகுச் ்சந்டதயில் க்வளியிை 

ம்வணடுமானால், இந்த நிறு்வனங்க-
ளுடைய ெஙகு்களில் குடறந்தெட்்சமா்க 25 
்சதவிகிதத்டத அர்சாங்கம் விற்க ம்வணடும், 
அல்்து புதிய ெஙகு்கடை க்வளியிடு்வதன் 
மூ்ம் தன்னுடைய உைடமடய அதி்கெட்்சமா்க 
75 ்சதவிகிதமா்கக குடறக்க ம்வணடும். 
முதல் ்கட்ை கொதுத் துடற நிறு்வனங்களின் 
ெஙகு்கள, இந்த ஆணடு தீொ்வளிடய ஒட்டி 
விற்கப்ெடும் என்று எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது. 
இது எல்்ா இ்ாெம் ஈட்டும் கொதுத் துடற 
நிறு்வனங்கடை ஓரைவு தனியார்மயப்ெடுத்தும் 
முயறசியின் து்வக்கமாகும்.

ஓரைவு தனியார்மயப்ெடுத்து்வதறகு நிறு-
்வனங்கடைக ்கணைறிய ம்வணடுகமன 
எல்்ா அர்சாங்கத் துடற்கடையும் மூதலீடு 
மறறும் கொது க்சாத்து மம்ாணடமத் துடற 
(Dipam) அறிவுடர ்வழஙகியிருககிறது. 
பிப்ர்வரி 1 அன்று மத்திய ்வரவு க்ச்வு 
திட்ைத்தில் அறிவிக்கப்ெட்ைதன் ெடி, இந்திய 
இரயில்ம்வயின் மூன்று கொதுத் துடற நிறு-
்வனங்கைாகிய ஐஆர்சிடிசி, ஐஆர்எப்சி மறறும் 
ஐஆர்்கான் ஆகிய்வறடற எப்ெடிப் ெஙகுச் 
்சந்டதககுக க்காணடு்வரு்வது என்ெது ெறறி 
்வழி்காட்ை ஒரு அறிவுடரயாைடர இந்திய 
இரயில்ம்வ நியமித்திருககிறது.

்வரும் நிதியாணடில், ரூ 72,500 ம்காடி கொதுத் 
துடற முதலீடு்கடை விற்க ம்வணடுகமன 
மத்திய ்வரவு-க்ச்வு திட்ைம் இ்கட்க நிர்ண-
யித்திருககிறது. இதில் ஐந்து கொது ்காப்பீட்டு 
நிறு்வனங்கடை விறெதும், சி் நிறு்வனங்க-
ளின் முககிய விறெடனயும் அைஙகும். முககிய 
விறெடன என்றால், நிறு்வனத்டத ்வாஙகுெ்வ-
ர்்களிைம் முழு கொறுப்டெயும் விட்டுவிடுதல் 

அதா்வது முழு்வதுமா்க தனியார்மயப்ெடுத்துதல் 
என்று கொருைாகும்.

இட்வ மட்டுமின்றி, அரசின் எணகணய் நிறு்வன-
ங்கடையும், ொரத ஸ்மைட் ்வங்களின் துடண நிறு-
்வனங்கடையும் ஒன்றிடணக்க நை்வடிகட்க்கடை 
அர்சாங்கம் முடுககிவிட்டிருககிறது.           n

ொடடுப பைற்று என்ை பபையரில் அரசியல் ்கள்விகச�ப  
பைற்றிய விவாதஙகளுக்குத தசை

மஜாத்பூரில் உளை கஜய் நாராயன் வியாஸ் 
ெல்்கட்க ்கழ்கத்தின் ்வர்ாறறுத் துடற, "இ்ககி-
யங்கள மூ்ம் ்வர்ாறடற மீணடும் ்கட்டுதல் - 
மத்சம், அடையாைம், ெணொடு" என்ற தட்ப்பில் 
ஒரு ்கருத்தரஙட்க பிப்ர்வரி 2, 2017 இல் ஏறொடு 
க்சய்திருந்தது. அதறகு மறு நாள, அந்தக ்கருத்த-
ரஙகில் உடரயாறறிய ஒரு மெராசிரியர் "மத்ச 
விமராத ்கருத்துக்கடை" க்வளியிட்ைதா்கக கூறி 
ஆளும் ொஜ்க-வின் மாண்வர் பிரி்வான அகில் 
ொரதிய வித்யார்த்தி ொரி்சத் (ஏபிவிபி) ெல்்கட்க 
்கழ்கத்டத மூடி ஆர்ொட்ைம் நைத்தினர். இந்தக 
்கருத்தரஙட்க ஏறொடு க்சய்து நைத்திய ஆசிரியடர 
ெல்்கட்க ்கழ்கத்தின் துடணம்வந்தர், ெணியிடை 
நீக்கம் க்சய்திருககிறார். 

தில்லி ெல்்கட்க ்கழ்கத்டதச் ம்சர்ந்த ராம்ஜாஸ் 
்கல்லூரியின் ஆஙகி்த் துடற, "எதிர்ப்பு்களின் 
ெணொடு்கள" என்ற தட்ப்பில் ஒரு ்கருத்தரஙட்க 
பிப்ர்வரி 21, 2017 அன்று நைத்தினர். இந்தக 
கூட்ைத்தில் ஏபிவிபி-டயச் ம்சர்ந்த மாண்வர்்கள 
இடையூறு விடைவித்தனர். அ்வர்்கள, மஜஎன்யூ 
ெல்்கட்க ்கழ்கத்டதச் ம்சர்ந்த இரு மாண்வர்்கள 
மெச்்சாைர்்கைா்கப் ெஙம்கறெதறகு எதிர்ப்பு 
கதரிவித்தனர். ஒராணடிறகு முன்னர் திருத்தம் 
க்சய்யப்ெட்ை விடிமயா ெதிவு்களின் அடிப்ெடையில் 
இந்த இரு மாண்வர்்களும் "மத்ச விமராதி்கைா்க" 
முத்திடர குத்தப்ெட்டுளைனர். அந்தக ்கல்லூரியின் 
முதல்்வர், அந்தக ்கருத்தரஙட்க நிறுத்துமாறு 
்கட்ைாயப்ெடுத்தப்ெட்ைார். அடுத்த நாள ்கா்வல் 
நிட்யத்தில் ஒரு பு்காடரப் ெதிவு க்சய்்வதற்கா்க 
்கல்லூரி மாண்வர்்களும், ஆசிரியர்்களும் ஒரு 
அணியா்கத் திரணடு க்சன்ற மொது, ஏபிவிபி-
ஐச் ம்சர்ந்த ஒரு கும்ெல், எதிர்ப்ொைர்்கடை 
்வன்டமயா்கத் தாககி அ்வர்்கடைக ்கட்க்க 
்கா்வல் துடற அனுமதித்திருககிறது. 

ெல்ம்வறு மாநி்ங்களிலும் ெல்்கட்க ்கழ்கங்களில் 
இப்ெடிப்ெட்ை தாககுதல்்கள நடைகெறறிரு-
ககின்றன. இ்வறடற நியாயப்ெடுத்தி ெல்ம்வறு 
அடமச்்சர்்கள கூறி்வரு்வன, இந்தத் தாககுதல்்களு-
ககு அதி்காரத்தில் உளை்வர்்களுடைய முழு ஆதரவு 
இருககிறது என்ெடதக ்காட்டுகின்றன. பிப்ர்வரி 
25 அன்று இ்ணைன் ஸ்கூல் ஆப் எகனாமிகஸ் 
அன்ட் கொலிட்டி்கல் ்சயன்்சஸில் நடைகெறற ஒரு 
கூட்ைத்தில் உடரயாறறிய நிதியடமச்்சர் கஜட்லி, 
"இந்தியாவில் மத்சங்கடைப் ெறறியும், மதசிய 
இனங்களின் உரிடம்கடைப் ெறறியும் மெசும் எ்வரும் 
‘இந்தியாவின் இடறயாணடமககும், ஒருடமப்ொ-
ட்டிறகும்’ எதிரான்வர்்கள ஆ்வர். எனம்வ, அ்வர்்கள 
‘்சதித் திட்ைத்தின் கூட்ைணிடய’ச் ம்சர்ந்த்வ-
ர்்களும், ‘மத்ச விமராதி்களும்’ ஆ்வர். எனம்வ, 
இந்திய அரசியல் ்சட்ைத்தின் ெடி, அ்வர்்களுடைய 
சுதந்திரத்டத க்வட்டிக குடறக்க முடியும்" என்று 
கூறியிருககிறார்.

நமது நாட்டு மக்களுடைய இயறட்க ்வைங்களும், 
நி்மும் தங்களுடைய தனிப்ெட்ை க்சாத்து 
எனவும், அ்வர்்கள அ்வறடற ஈவு இரக்கமின்றி 
சூடறயாடு்வதற்கானட்வ என்றும் ்கருதும் ஆளும் 
கெரு முத்ாளி ்வகுப்பினருடைய எணணத்டதத் 
தான் கஜட்லி க்வளிப்ெடுத்தியுளைார். இந்த 
சூடறயாைட்யும், க்காளடைடயயும் ம்களவி 
ம்கட்டு, தங்களுடைய உரிடம்கடைக ம்காரும் 
கதாழி்ாைர்்கள, உழ்வர்்கள, கெண்கள, 
இடைஞர்்கள, ெழஙகுடி மக்கள, ஒடுக்க-
ப்ெட்ை மதசிய இன மக்கள என அடன்வரும் 
"்சதித்திட்ைக கூட்ைணிடய"ச் ம்சர்ந்த்வர்்களும், 
"மத்ச விமராதி"்களும் ஆ்வர்.

"நாட்டுப் ெறறு" என்ற கெயரில், ொஜ்க 
அர்சாங்கம், ்கல்லூரி ்வைா்கங்களில் அரசியல் 

ம்களவி்கடைப் ெறறி வி்வாதங்கள நைத்து்வடதத் 
தடை க்சய்து அடத நியாயப்ெடுத்தி ்வருகிறது. 
ஆசிரியர்்கள, அ்வர்்களுடைய ்கருத்துக்களுக்கா்க 
துன்புறுத்தப்ெடுகிறார்்கள மாண்வர்்கள தாக்க-
ப்ெடுகிறார்்கள. மக்களிடைமய ம்வணடுகமன்மற 
க்வறிடயத் தூணடிவிட்டு, இந்தியாவும், இந்திய 
மக்களும் ்சந்தித்து ்வரும் பிரச்்சடன்களின் தீர்வு 
குறித்து மாறுெட்ை ்கருத்துக்கடை க்காணடிருககும் 
அடன்வடரயும் மத்ச விமராதி்கைா்க நைத்தப்ெட்டு 
்வருகிறார்்கள. 

உணடம என்னக்வன்றால், இந்தியாவில் 
எணகணறற மத்சங்களும் மதசிய இனங்களும் 
இருககின்றன. ஆனால் இந்திய அரசியல் ்சட்ைம் 
மத்சங்களும், மதசிய இனங்களும் இருப்ெடத 
அஙகீ்கரிக்கக கூை இல்ட், அ்வர்்களுடைய 
உரிடம்கடைப் ொது்காப்ெது ெறறி மெச்சுகம்க 
இைமில்ட். ்கருத்துரிடம உட்ெை நமது 
மக்களுடைய மனித உரிடம்கடை அரசியல் 
்சட்ைம் ொது்காப்ெதில்ட். 

அரசியல் பிரச்்சடன்கடை, ஒடுககுமுடறயின் 
மூ்ம் தீர்க்கப்ெை ம்வணடிய "்சட்ை ஒழுஙகுப் 
பிரச்்சடன"யா்க மாறறு்வதன் மூ்ம், நமது 
நாட்டில் எழுந்து ்வரும் மமாதல்்களுககுத் தீர்வு 
்காண முடியாது. மாறா்க, மாறி மாறி ்வந்த 
அர்சாங்கங்கள இப்ெடிப்ெட்ை ஒரு மொகட்கப் 
பின்ெறறிய ்காரணத்தாம் தான், இந்திய 
மக்களுடைய ஒறறுடமயும், ஐககியமும் அச்சுறு-
த்தலுககு ஆைாகியிருககிறது. ஆளும் ்வகுப்பின-
ர்தான் குறறவிய்ான மத்ச விமராத க்சயல்்களில் 
ஈடுெட்டு ்வருகிறார்்கள, மக்களுடைய மனித, 
்சனநாய்க, மதசிய உரிடம்கடை உயர்த்திப் பிடி-
ப்ெ்வர்்கள அல்்.                        n
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உரிமைகளுகககான ப�காரகாட்டம்

க்வட்ை க்வளிச்்சமாககியிருககிறது. ்கா்வல் 
துடறயும், பிற அதி்காரபூர்்வமான ஆயுதப்ெ-
டை்களும் கெண்களுககுப் ொது்காப்டெ உறுதி 
க்சய்்வதில்ட். மாறா்க கெண்கடைச் சிடறயில் 
அடைத்து ்கறெழிப்பு க்சய்்வது உட்ெை மி்கக 
க்காடூரமான குறறங்கடை அ்வர்்கள நைத்தி 
்வருகிறார்்கள. நீதி மன்றங்கள ொதிக்கப்ெட்ை-
்வர்்களுககு நீதிடய உறுதி க்சய்்வதில்ட். 
கெண்களுககு எதிரான குறறங்கடை இடழககும் 
குறற்வாளி்கடைத் தணடிப்ெதறகு ெதி்ா்க 
அந்தக குறற்வாளி்கடை இந்தியக குடியரசின் 
நிறு்வனங்கள ொது்காககின்றன.

இன்டறய அரசில் அதி்காரத்திற்கா்கப் மொட்டி 
மொடும் ்கட்சி்கள, எல்்ா ்சமூ்கக ம்கடு்களுககும் 
முடிவு ்கட்டும்வாகமன ்வாககுறுதியளிககிறார்்கள. 
ஆனால் அதி்காரத்திறகு ்வந்தவுைன், அ்வர்்கை 
கெரு முத்ாளி ்வகுப்பினருடைய ந்ன்்களு-
க்கா்கத் திட்ை்வட்ைமா்க ம்சட்வ க்சய்கிறார்்கள. 
அ்வர்்கள ஏ்கமொ்கக குடும்ெங்கடைக க்காழுக்கச் 
க்சய்்வதற்கா்க, கெண்களுககும் மக்களுககும் 
எதிரான அமத முத்ாளித்து்வ சீர்திருத்தத் 
திட்ைங்கடைச் க்சயல்ெடுத்துகிறார்்கள.

"உ்கில் மி்கவும் அதி்கமான மக்கள கதாட்க 
க்காணை இந்த ்சனநாய்கத்தில்", அரசியல் அதி்காரம் 
மி்கச் சிறுொன்டமயான்வர்்களுடைய ட்க்களில் 
குவிக்கப்ெட்டு இருககிறது. அ்வர்்கள கெரு-
ம்ொன்டமயான கெண்கள மறறும் ஆை்வர்்கடை 
விட்யா்கக க்காடுத்து, தங்களுடைய சுயந்த்டத 
நிடறம்வறறி ்வருகின்றனர். கொருைாதார அடமப்பு, 
உறெத்திக ்கருவி்கள தனியார் உைடமயா்க 
இருப்ெடத அடிப்ெடையா்கக க்காணடுளைது. அது, 
மனித உடழப்டெ அதி்கெட்்சமா்கச் சுரணடு்வதன் 
மூ்மும், சிறு உறெத்தியாைர்்கடைத் திருடு்வதன் 
மூ்மும், இயறட்க ்வைங்கடைச் சூடறயாடு்வதன் 
மூ்மும் முத்ாளித்து்வ இ்ாெத்டத அதி்கரிப்ெ-
தற்கா்கச் க்சயல்ெடுகிறது. கெண்கள கீழத்தரமா்க 
நைத்தப்ெடு்வடதயும், அ்வர்்கள ்கடுடமயா்கச் 
சுரணைப்ெடு்வடதயும் கொருைாதார மறறும் 
அரசியல் அடமப்பு ொது்காத்து நீடிக்கச் க்சய்கிறது.

கதாழி்ாளி ்வகுப்பின் மொராட்ைங்களுககும், 
கெண்களுடைய மொராட்ைங்களுககும் இடையில் 
கதாைர்பு எதுவும் இல்ட்கயன கூறுெ்வர்்கள, 
கெண்களுடைய விடுதட்க்கான மொராட்ைத்டத 
அழிப்ெதற்கா்கப் கொய் க்சால்கிறார்்கள. ஒவக்வாரு 
ஆணடும் மார்ச் 8-ஐ ்சர்்வமத்ச கெண்கள தினமா்கக 
க்காணைாடும் ்வழக்கத்டத முதலில் க்காணடு 
்வந்தமத ம்சா்சலி்ச, ்கம்யூனி்சத்திற்கான இயக்கத்தின் 
தட்்வர்்கைாகிய உடழககும் கெண்கள ஆ்வர்.

நூறாணடு்களுககு முன்னர், மார்ச் 8, 1917 அன்று, 
மொருககும், ெசிககும், ்சார் மன்னனுடைய யமதச்ட்ச-
யதி்காரத்திறகும் முடிவு ்கட்ை ம்வணடுகமன்று 
ம்காரி, இரசிய கெணமணி்கள கெட்மராகிராட் மறறும் 
பிற ந்கரங்களின் வீதி்களில் குவிந்தனர். அன்று 
கெண்கள நைத்திய மாகெரும் ஆர்ொட்ைங்கள, 

்சாரின் முடியாட்சிடயத் தூககிகயறிந்த ஒரு 
புரட்சி்கர கிைர்ச்சிககு ஒரு ்சகதி்வாய்ந்த ஊட்ைமா்க 
இருந்தது. அந்த ஆணடு இரசியாவில் புரட்சி 
முன்மனறறமடைய கெண்கள கதாைர்ந்து ஒரு 
முககிய ெங்காறறினர். அது, உழ்வர்்கள மறறும் 
ெடை வீரர்்களுடைய கூட்டுறம்வாடு கதாழி்ாளி 
்வகுப்பு, மாகெரும் அகமைாெர் புரட்சியில் அரசியல் 
அதி்காரத்டதக ட்கப்ெறற ்வழி ்வகுத்தது. புதிய 
ம்சா்சலி்ச அடமப்டெக ்கட்டு்வதறகு அ்வர்்கள 
உடழககும் ஆை்வமராடு மதாகைாடு மதாள 
ம்சர்ந்து உடழத்தனர்.

கெண்களுடைய விடுதட்ககு ொட்ைாளி ்வகுப்புப் 
புரட்சிப் ொடதயும், ம்சா்சலி்சமும் மட்டுமம 
்சரியான ொடத என்ெடத இரசியாவின் புரட்சி்கர 
அனுெ்வம் ்காட்டியிருககிறது. அப்மொதிலிரு-
ந்து, எல்்ா நாடு்கடைச் ம்சர்ந்த முத்ாளி்கள, 
கெண்கைா்க கெண்கள ஒன்றிடண்வடதயும், 
்சமுதாயத்திலுளை கதாழி்ாளி ்வகுப்பு மறறும் 
பிற எல்்ா ஒடுக்கப்ெட்ை்வர்்கமைாடும் ஐககியப்ெ-
டு்வடதயும் தடுப்ெதற்கா்க ெல்ம்வறு ்வழி்கடைத் 
கதாைர்ந்து ்கணடுபிடித்து ்வருகின்றனர். 
ஆை்வர்்கமை அ்வர்்களுடைய எதிரி்கள என்றும், 
கெண்களுடைய முககியப் மொராட்ைமானது குடு-
ம்ெத்திறகுளமை அ்வர்்களுடைய ்சமத்து்வத்தி-
ற்கானது என்றும் ெ் ்கருத்துக்கடை முன்மன-
றறு்வதன் மூ்ம் கெண்களுடைய இயக்கத்டதத் 
திட்ச திருப்ெ அ்வர்்கள முயறசித்து ்வருகின்றனர்.

உடழககும் கெரும்ொன்டமயான மக்கடைப் 
பிைவுெடுத்தவும், அ்வர்்கள மீது ஆட்சி நைத்தவும், 
கெரும் நி்வுைடமயாைர்்கள மறறும் பிற 
க்காழுத்த பிரிவினமராடு கூட்ைணி ம்சர்ந்துளை 
நமது நாட்டை ஆளும் கெரும் முத்ாளி்கள, 
ஆஙகிம்ய ்கா்னிய ஆட்சியாைர்்களிைமிருந்து 
அ்வர்்கள ்கறறுக க்காணை ெல்ம்வறு முடற்கடைக 
ட்கயாணடு ்வருகின்றனர். அ்வர்்கள திட்ைமிட்ை 
முடறயில் ்சாதி, மத, இன, மத்ச அடிப்ெடை்களில் 
மமாதல்்கடைத் தூணடி விட்டு ்வருகின்றனர். 
குறிப்பிட்ை ்சாதி்களுககும், ்சமூ்கங்களுககும் 
ஒதுககீடு என்ெதன் மூ்ம் அ்வறறிலுளை மமல் 
தட்டு மக்கடை தன்மனாடு ம்சர்த்துக க்காளளும் 
முடறடய அ்வர்்கள ்கடைபிடித்து ்வருகின்றனர்.

ொராளுமன்றத்திலும், ்சட்ை மன்றங்களிலும் 33% 
ஒதுககீடு என்ற ெடழய ்வாககுறுதிடய தறமொடதய 
மமாடி அர்சாங்கம் மீணடும் திரும்ெத் திரும்ெக கூறி 
்வருகிறது. 1996-இலிருந்து கெண்கள இயக்கத்தின் 
முன்மன இந்த ்காரட்டு கதாங்கவிைப்ெட்டு 
்வருகிறது. அதனுடைய மநாக்கமானது, மொராடி 
்வருகின்ற கெண்கள, தறமொடதய அடமப்மொடு 
விட்டுக க்காடுத்துச் ்சமரமா்கச் க்சல்் ம்வணடும் 
என்ெதாகும். தறமொடதய அதி்காரக ்கட்டுமா-
னத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ை சி்ருககு இைமளி-
ப்ெதன் மூ்ம் இது, கெண்களுடைய மொராட்ை 
ஒறறுடமடய உடைககும் மநாக்கம் க்காணைதாகும்.

ஆளும் ்வகுப்பினருடைய இந்த சூழச்சி குறித்து 
இந்தியப் கெண்கள விழிப்புைன் இருக்க 
ம்வணடுகமன ்கம்யூனிஸ்டு க்கதர் ்கட்சி உறுதியா்க 
நம்புகிறது. கெண்களுடைய குறிகம்காைானது, 

தறமொதுளை ொராளுமன்றத்தில் ஒரு ஒதுககீட்டைப் 
கெறு்வதல்். குறிகம்காைானது, தறமொதுளை 
க்வட்டிப் மெச்சு ொராளுமன்றத்டத மாறறி, உடழககும் 
கெண்கடையும், ஆை்வடரயும் உணடமயிம்மய 
பிரதிநிதித்து்வப் ெடுத்தும் ஒரு மன்றத்டதக 
க்காணடு ்வரு்வதாகும். கெரு முத்ாளி்கள மறறும் 
பிற சுரணைல் அதிெர்்களின் ஆதரவு கெறற 
ஒரு அரசியல் மமல் தட்டைச் ம்சர்ந்த்வர்்களிைம் 
இல்்ாமல், உடழககும் மக்கள ட்க்களில் அதி்காரம் 
இருக்கக கூடிய அரசியல் ்வழி முடறடயயும், ஒரு 
புதிய அரட்சயும் நிர்மாணிக்க அடித்தைங்கடை 
அடமப்ெது நம்முடைய மநாக்கமாகும். அப்ெடி-
ப்ெட்ை கதாரு அரசு மட்டுமம அடன்வருககும் 
்வைடமடயயும் ொது்காப்டெயும் உறுதி க்சய்்வமதாடு, 
கெண்களுடைய உரிடம்கடையும், மாணடெயும் 
எ்வரும் மீற முடியாது என்ற உத்திர்வாதத்டதயும் 
அளிக்க முடியும்.

எல்்ா ்வட்கயான சுரணைலுககும் முடிவு 
்கட்டு்வதறகு, குடியிருப்புப் ெகுதி்களிலும், 
ம்வட் க்சய்யும் இைங்களிலும் கெண்கைா்கவும், 
கதாழி்ாளி ்வகுப்பு மறறும் அதனுடைய புரட்சி்கர 
இயக்கத்தின் ஒரு பிரிவினர் என்ற அடிப்ெடையி-
லும் கெண்கள அணி திரை ம்வணடும். உடழககும் 
கெண்கள, ஆை்வர், மாண்வ மாணவி்கள 
ஆகிய நாம், நம்முடைய ம்வட் க்சய்யும் 
இைங்களிலும், ்வைா்கங்களிலும், குடியிருப்புப் 
ெகுதி்களிலும் நம்முடைய க்சாந்தக குழுக்கடைக 
்கட்ை ம்வணடும். நம்முடைய உரிடம்களுக்கா்கப் 
மொராடுகின்ற அமத மநரத்தில், இந்தச் ்சமுதாய-
த்தினுடைய ஆட்சியாைர்்கைா்க ஆ்வதறகும் நாம் 
தயாரிப்பு்களில் ஈடுெை ம்வணடும்.

்சர்்வமத்ச ம்களிர் தினமானது நியாயமறற மொர்்கள, 
சுரணைல், ஒடுககுமுடற, மக்களுககிடைமய ொல் 
அல்்து ம்வறு அடிப்ெடை்களில் ொகுொடு்கள 
ஆகியன அறம்வ இல்்ாத ஒரு புதிய உ்கிற்கா்க 
மொராடு்வதறகுப் கெண்கள உறுதி ஏறறுக 
க்காளை ம்வணடிய ஒரு நாைாகும்.

இந்தியாவின் மறும்ர்ச்சிக்கா்க, மக்கள ட்க்களில் 
இடறயாணடமடய க்காணடு ம்சர்க்கக கூடிய ஒரு 
நவீன ்சனநாய்க அரசிற்கா்கப் மொராடு்வதறகு நாம் 
ஒன்றுெடும்வாம்! ்சனநாய்க, ்கா்னிய எதிர்ப்பு, 
நி்வுடைடம எதிர்ப்பு மறறும் ஏ்காதிெத்திய 
எதிர்ப்புப் மொராட்ைத்டத முடிவுககுக க்காணடு 
்வரு்வதற்கான நிெந்தடனயா்க முத்ாளித்து்வ-
த்டதத் தூககிகயறி்வதறகு நாம் ஒன்றுெடும்வாம்! 
புரட்சியின் மூ்ம் ம்சா்சலி்சத்டதக ்கட்டு்வதறகு 
நாம் ஒன்றுெடும்வாம்!

்சமு்க முன்மனறறத்திற்கா்கப் மொராடு்வதில் 
உறுதியா்க இருககும் கெண்கடை இந்திய 
்கம்யூனிஸ்டு க்கதர் ்கட்சியில் இடணந்து, 
கதாழி்ாளி ்வகுப்பு மறறும் ்கம்யூனி்சத்திற்கான 
புரட்சி்கர இயக்கத்டத ்வலுப்ெடுத்த முன்்வருமாறு 
அடழககிமறாம்!

பபைண விடுதசைக்கான ்பைாராடைம் 
வாழக!
இன்குைாப ஜிநதாபைாத!             n

ஆட்சியும்" மாறறமின்றி ்கட்டிக ்காக்கப்ெட்டு 
்வருகிறது. 

ெ்கத் சிஙகினுடைய ொடதடயப் பின்ெறறு்வகத-
ன்றால், இந்திய ்சமுதாயத்தின் பிரச்்சடன்கடை, 
அறிவியல் ஆய்வின் அடிப்ெடையில் கூட்டு நை்வடி-
கட்க்கள மூ்ம் தீர்ப்ெது என்று கொருைாகும். முத்ா-
ளித்து்வத்திறகும், நி்வுைடம, ்கா்னியம் மறறும் 
ஏ்காதிெத்தியத்தின் எல்்ா மிச்்ச மீதி்களுககும் முடிவு 
்கட்ைக கூடிய ஒரு புரட்சிககு இந்தியா ஆ்வம்ாடு 
்காத்திருககிறது என்ெடத உணர்ந்து க்காளை 
ம்வணடுகமன்ெது அதனுடைய கொருைாகும். 

ஏ்கமொ்க குடும்ெங்களின் தட்டமயில் உளை 
கெரு முத்ாளி்களுடைய ஆட்சிககு முடிவு 

்கட்டி, கதாழி்ாைர்்கள - உழ்வர்்களுடைய 
ஆட்சிடயக ்கட்டியடமப்ெதன் மூ்ம் நாட்டின் 
்வைங்கள உடழககும் மக்களுககுப் ெயன்ெடு்வடத 
உறுதி க்சய்யககூடிய ஒரு முழுடமயான புரட்சி 
அ்வசியமாகும். புரட்சியானது, தறமொதுளை 
அரட்ச மாறறி, க்கதர் புரட்சியாைர்்கள விரும்பிய, 
தன்னார்்வ அடிப்ெடையில் அடமந்த, முழு்வதும் 
புதியகதாரு அரட்ச நிறுவும். அப்மொது தான் 
எல்்ா இந்தியர்்களும் சுதந்திரக ்காறடறச் 
சு்வாசிக்க முடியும். 

ொட்ைாளி ்வகுப்பின் ்சர்்வாதி்காரம் என்ற இந்த 
புதிய அரசு, உடழககும் மக்களுககு சுரணை-
லிலிருந்து விடுதட்டயயும், நி்த்டத உழுெ-
்வர்்களுககு ொது்காப்ெறற நிட்யிலிருந்து 
விடுதட்டயயும், ்சாதி மறறும் ொலின அடிப்ெ-
டையி்ான ொகுொடு்கள, மதசிய ஒடுககுமுடற 

மறறும் எல்்ா ்வட்கயான துன்புறுத்தல்்களிலிருந்து 
விடுதட்டயயும் உறுதி க்சய்யும். சுரணடும் ஒரு 
சிறுொன்டமயினர் மறற்வர்்களுடைய உடழப்பின் 
ெயன்்கடை உறிஞ்சி ்வாழும் "உரிடமடயயும்", 
கொருைாதார அடிப்ெடைடயயும் அ்கறறு்வதன் 
மூ்ம் அது இடத நிடறம்வறறும். ஏ்காதிெத்திய 
அடமப்பிலிருந்து கதளைத் கதளி்வா்க அது பிரிந்து 
்வந்து, ஏ்காதிெத்தியத்திறகு எதிரா்க உ்க்கஙகிலும் 
உளை எல்்ா ்சகதி்களுடைய கூட்ைணிமயாடு 
ஒரு சுய ்சார்ொன ம்சா்சலி்ச கொருைாதாரக 
்கட்டுமானத்டத அது க்சயல்ெடுத்தும். 

வீரத தியாகிகள் பைகத சிங, ராஜ்குரு, 
சுக்்தவினுசைய கருததுக்களும், 
பையல்களும் நீடூழி வாழக!
இன்குைாப ஜிநதாபைாத!             n

2017 ைர்வ்தை ைகளிர் தினம்: ...
முதல் ெக்க கதாைர்ச்சி

பைகத சிஙகினுசைய அசைகூவசை ...
இரணைாம் ெக்க கதாைர்ச்சி



்வாசகரகளுக்கு த்வண்டுதகாள்

உடழககும் மக்களின் ்வாழகட்க 
மறறும் மொராட்ைங்கடைப் ெறறிய 

க்சய்தி்கள, நி்கழவு்கள, ்கட்டுடர்கடை 
அனுப்பி ட்வயுங்கள. 
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உரிமைகளுகககான ப�காரகாட்டம்

ைர்வ ்தை ைகளிர் தினததின் துவக்கம்
1910-இல் கைன்மார்ககில் உளை ம்காென்மஹே்கனில் 
நடைகெறற இரணைா்வது ்சர்்வமத்ச ம்சா்சலி்ச 
ம்களிர் ்கருத்தரஙகு, மார்ச் 8-ஐ ்சர்்வமத்ச 
கெண்கள தினமா்கக க்காணைாடும் ொரம்ெரிய-
த்டத நிறுவியது. 17 நாடு்களிலிருந்து ்வந்திருந்த 
100-ககும் மமறெட்ை கெண பிரதிநிதி்கைால் 
இந்தத் தீர்மானம் ஒரு மனதா்க நிடறம்வறறப்ெ-
ட்ைது. அந்த பிரதிநிதி்களில் பின்்ாந்தின் ொராளு-
மன்றத்திறகு முதல்முடறயா்க மதர்வு க்சய்யப்ெட்ை 
3 கெணமணி்களும் அைஙகு்வர். 1907-இல் 
க்சர்மனி ஸ்டுட்்கார்ட்-இல் நடைகெறற முதல் 
்சர்்வமத்ச ம்சா்சலி்ச ம்களிருடைய ்கருத்தரஙகில் 
உடழககும் கெண்களுககும், கெண்களுடைய 
உரிடம்களுககும் ஆதர்வா்க ஒவக்வாரு ஆணடும் 
ஆர்ொட்ைம் நைத்த ம்வணடுகமன்ற ்கருத்டத 
முதலில் முன்ட்வத்த கிைாரா கஜட்கின் தான், 
்சர்்வ மத்ச ம்களிர் தினம் குறித்த தீர்மானத்டதயும் 
முன்ட்வத்தார்.

அந்தத் தீர்மானங்களில் ஒன்று "எல்்ா 
நாடு்களிலும் உளை ம்சா்சலி்ச ம்களிர் இயக்கம் 
முத்ாளி ்வகுப்பின் கெணணுரிடமயாைர்்கமைாடு 
ம்சராமல், ம்சா்சலி்ச ்கட்சி்கமைாடு கூட்ைா்கப் 
மொராடி ்வருகிறார்்கள. அ்வர்்கள, ்வாககுரிடமடய 
்சனநாய்கப்ெடுத்து்வதற்கா்க மி்கவும் முககியமான 
ம்காட்ொடு மறறும் நடைமுடறயின் அடிப்ெடையில் 
கெண்களுககு ்வாககுரிடம ம்காரிகட்கடயயும் 
முன்ட்வத்துப் மொராடி ்வருகின்றனர்" என்று 
கூறுகிறது.

கெண்களுடைய அரசியல் அதி்காரத்டத முன் 
க்காணடு க்சல்், மமற கூறப்ெட்ை ம்காட்ொ-
டு்களின்ெடி உடழககும் மக்களிடைமய ஓய்வு 
ஒழிவின்றி மொராை ம்வணடியது எல்்ா நாட்டு 
ம்சா்சலி்ச கெண்களுடைய ்கைடமயாகும். 
்சமூ்கத் மதட்வ குறித்தும், ம்களிர் அரசியல் 
விடுதட் கெற ம்வணடியதன் முககிய-
த்து்வம் ெறறியும் ்கருத்துடர்கள மூ்மா்கவும், 

புத்த்கங்கள மூ்மா்கவும் ெரப்புடர க்சய்்வதும், 
அதறகு ஒவக்வாரு ்வாய்ப்டெயும் ெயன்ெடு-
த்து்வதும் அ்வசியமாகும். அந்த ெரப்புடரககு, 
எல்்ா ்வட்கயான அரசியல் மறறும் கொது 
மன்றத் மதர்தல்்கடை முககியமா்கப் ெயன்ெடுத்திக 
க்காளை ம்வணடும்."

"தத்தம் நாடு்களிலுளை ்வகுப்பு உணர்வு க்காணை 
ொட்ைாளி ்வகுப்பினருடைய அரசியல் மறறும் 
கதாழிற ்சங்கங்களின் புரிந்துணர்ம்வாடு, எல்்ா 
மத்சங்கடையும் ம்சர்ந்த ம்சா்சலி்சப் கெண்கள 
சிறப்ொ்க ஒரு கெண்கள தினத்டத ஏறொடு 
க்சய்து நைத்த ம்வணடும். அது முத்ா்வதா்க 
கெண்களுககு ்வாககுரிடம ம்கட்டு ெரப்புடர 
நைத்த ம்வணடும். இந்தக ம்காரிகட்கடய 
ஒட்டுகமாத்த கெண்கள ெறறிய ம்களவிமயாடு, 
ம்சா்சலி்ச ்கருத்தியல் அடிப்ெடையில் வி்வாதிக்க 
ம்வணடும்" என பிரதிநிதி்கள தீர்மானித்தனர்.  n

நூைாணடுகளுக்கு முன்னர் - ைர்வ்தை ைகளிர் தினததில்
ஆயிரக ்கணக்கான கெண்கள மார்ச் 8, 1917-
இல் இரசியாவின் கெட்மராகிராட் ந்கரத்தின் 
வீதி்களில் அணி ்வகுத்துச் க்சன்றனர். அ்வர்்களில் 
சி்ர் கதாழி்ாைர்்கைா்கவும், சி்ர் மொர் 
வீரர்்களுடைய மடனவியரா்கவும் இருந்தனர். 
அ்வர்்கள அடன்வரும், "எங்களுடைய குழந்டத-
்களுககு உணண உணவு ம்வணடும்" எனவும், 
"மொர்முடனயிலிருந்து எங்கள ்கண்வர்்கடைத் 
திருப்பியனுப்புங்கள" என்றும் ம்காரினர். ்சார் 
மன்னனுடைய இரசியாவில், "உடழககும் 
கெண்களுககு ்வாககுரிடம" என்ற முழக்கம் 
அப்மொது ெர்வ்ா்க எழுப்ெப்ெட்ைது. 

அந்த மநரத்தில் ஐமராப்ொக்வஙகும் உடழககும் 
மக்களுககு தாங்க முடியாத நிட்டம்கடை முதல் 
உ்்கப் மொர் உரு்வாககியிருந்தது. 1915-இல் 
து்வஙகி, கிைர்ச்சி அட் க்சர்மனிகயஙகும் ெரவி-
யிருந்தது.  குடும்ெப் கெண்களுடைய கிைர்ச்சி்கள 
அடிக்கடியும், ெல்ம்வறு மநரங்களிலும் ஆஸ்திரியா, 
இஙகி்ாந்து, பிரான்சு, க்சர்மனி மறறும் 
இரசியாவில் நடைகெறறு ்வந்தன. இரசியாவில் 
ஆடைத் கதாழில் டமயமாகிய மொம்காமராடிஸ்க 
என்ற ந்கரத்தில் அகமைாெர் 1915 ஒரு ்சந்டத 
நாளில் கிைர்ச்சி க்வடித்தது. ெ் ்வாரங்கள நீடித்த 
ஒரு ம்வட் நிறுத்தப் மொராட்ைத்டத, 12,000 
கெண கதாழி்ாைர்்கள து்வககினர். 

சூன் 1916-இல் இரசியாவின் ம்கார்டீவ்கா 
ந்கரில் ஒராயிரம் கெண்கள கூட்ைம் 
கிைர்ச்சியில் ஈடுெட்ைனர். அ்வர்்கள 
ஒவக்வாரு ்கடையா்க க்சன்று, கிைஙட்கத் 

திறககுமாறு ்கடைக்காரர்்களிைம் ம்காரினர். 
க்சர்மனியில் உளை மொர் வீரர்்களின் 
மடனவியர்்களுடைய ஒரு கூட்ைம், ஆ்கஸ்டு 
1916-இல் ஒரு அடமதி உைன்ெடிகட்கககு 
ஆதரவு கதரிவிக்க ம்வணடுகமன மஹேம்ெர்க 
ொராளுமன்ற உறுப்பினர்்களுககு ம்காரிகட்க 
எழுப்பினர். "நாங்கள இனி மமலும் ெசியில் 
்வாை விரும்ெவில்ட். எங்களுடைய 
்கண்வர்்களும், பிளடை்களும் மொரிலிருந்து 
திரும்பி ்வர ம்வணடும்" என்று அ்வர்்கள 
எழுதினர். 

அந்த ்கா்க ்கட்ைத்தில் நடைகெறற கெண்கள 
ஆர்ொட்ைங்களில் மி்கவும் பு்கழ கெறற 
ஆர்ொட்ைம் மார்ச் 8, 1917-இல் நடைகெறறது. 
ஆயிரக ்கணக்கான கெண கதாழி்ாைர்்களும், 
குடும்ெத் தட்வி்களும் ்கா்வல் துடறயினடர 
எதிர்த்து எழுந்தனர். தங்கமைாடு ம்சர்ந்து 
க்காளளுமாறு ்சாரி்ச இராணு்வத்தின் மொர் 
வீரர்்கடை அ்வர்்கள ம்கட்டுக க்காணைனர். 
அதறகு மறுநாள, 2 இ்ட்்சம் கெண மறறும் 
ஆண கதாழி்ாைர்்கள ம்வட் நிறுத்தத்தில் 
ஈடுெட்ைனர். மக்கள கூட்ைம் அதி்க அைவில் 
அரசியல் ம்காரிகட்க்கடை எழுப்பியது. அ்வர்்கள, 
"மொர் ஒழி்க", "்சார் மன்னராட்சி ஒழி்க" என்ென 
மொன்ற முழக்கங்கடை எழுப்பினர். கிைர்ச்சியா-
ைர்்கடை ஒடுக்க ம்வணடுகமன க்காடுக்கப்ெட்ை 
்கட்ைடை்கடை நிடறம்வறற கெட்மராகிராட் ெடை 
வீரர்்கள மறுத்துவிட்ைனர். 

நூறாணடு்களுககு முன்னர், மார்ச் 8 அன்று 
இரசியப் கெணமணி்கள மமற க்காணை 
வீரமான க்சயல்ொடு்கள, ்சார் மன்னடன 
தூககிகயறிந்த பிப்ர்வரி (இரசிய நாள 
அட்ை்வடணப் ெடி) புரட்சிகயன அடழக்கப்ெ-
டும் மக்கள திரள எழுச்சிககு ஒரு உணர்வூட்டும்  
நி்கழச்சியா்க இருந்தது.                                  n

திருப்பியடைக்காத எல்்ா முத்ாளி்களுடைய 
கெயர்்கடை இந்திய ரி்சர்வ ்வஙகி க்வளியிை 
ம்வணடும் என்ெதும், அ்வர்்கள க்சலுத்த ம்வணடிய 
்கைன்்கடை மீட்ெதற்கா்க அ்வர்்களுடைய 
க்சாத்துக்கடை இந்திய அர்சாங்கம் ட்கப்ெறற 
ம்வணடும் என்ெதும் ஆகும். இன்கனாரு தீர்்வானது, 
்வாராக ்கைன்்கடை அஙகீ்கரித்ததறகும், அப்ெடி-
ப்ெட்ை ்கைன்்களுககு ஒப்புதல் கெறு்வதற்கா்க ்கைன் 
்வாஙகிய முத்ாளி்கமைாடு ஒத்துடழத்த்வர்்கடை-
யும் ்வஙகி நிர்்வா்கத்திலும், அதனுடைய உயர்மட்ை 
இயககுனர்்களிலும் அதி்காரப் கொறுப்டெ உறுதி-
ப்ெடுத்தி அ்வர்்களுககு தணைடன ்வழஙகு்வதாகும்.

"த்க்வல் அறியும் ்சட்ைத்தின் கீழ மக்கள ம்கட்கும் 
வி்வரங்கடை அளிக்க ம்வணடுகமன" உச்்ச நீதி 
மன்றம் கதளிவுெடுத்தியிருந்துஙகூை, ்கைடனத் 
திருப்பியடைக்க மறுககும் முத்ாளி்களின் 
கெயர்்கடை க்வளியிை ஆர்பிஐ மறுத்து ்வருகிறது.

முத்ாளித்து்வப் மெராட்சடய நிடறவு க்சய்்வதற்கா்க 
இருககும் நிட்டமடய மாறறி, மக்களுடையத் 
மதட்வ்கடை நிடறம்வறறும் ்வட்கயில் ்வஙகித் 
துடறடயயும், கொருைாதாரத்தின் மறற எல்்ா 
துடற்கடையும் மாறறியடமப்ெது கதாழி்ாளி 
்வகுப்பின் முககிய குறிகம்காைாகும். ்வஙகி்களின் 
எல்்ா க்சயல்ொடு்களும், ்சமூ்க உறெத்தியின் 

மதட்வ்கடை நிடறம்வறறு்வதறகும், தனிப்ெட்ை்வ-
ர்்களுடைய மதட்வ்கைான ொது்காப்ொன ட்வப்பு்கள 
மறறும் அ்வ்சரத் மதட்வ்கடை ்சந்திப்ெதற்கான 
்கைன்்கள ஆகி்வறடற நிடறம்வறறும் ்வட்கயிலும் 
திருத்தியடமக்கப்ெை ம்வணடும். ்வஙகிக ்கைன்்கள 
மீது ்வசூலிக்கப்ெடும் ்வட்டி, திருப்பியடைக்கக 
கூடிய திறமனாடு கதாைர்புடையதா்க இருக்க 
ம்வணடும், "அொய நிட்"டயப் கொறுத்ததா்க 
இருக்கக கூைாது. ்சாராம்்சத்தில், ்வஙகித் துடறடய 
முழு்வதுமா்க மாறறியடமப்ெதில் தீர்வு உளைது.

1969-இல் ெ் தனியார் ்வஙகி்கள, மதசியமயமா-
க்கப்ெட்ை மொது, அப்மொதிருந்த இந்திரா ்காந்தி 
தட்டமயி்ான ்காஙகிரசு அர்சாங்கம், அடத ஒரு 
ம்சா்சலி்ச சீர்திருத்தம் என்று கூறியது. ஆனால் 
அது அந்த மநரத்தில், ஏ்கமொ்க முத்ாளி்க-
ளுடைய திட்ைத்தின் ஒரு அங்கமாகும் என்ெடத 
்வாழகட்க அனுெ்வம் க்வட்ை க்வளிச்்சமாககியது. 
கிராமப் புறங்களில் ஆயிரக ்கணக்கான ்வஙகிக 
கிடை்கடை அரசு தன்னுடைய க்ச்வில் நிறு்வ 
ம்வணடும் என்ெதும், அதன் மூ்ம் கிராமப்புற 
ம்சமிப்புக்கடை தங்கள ட்க்களில் குவித்துக 
க்காளைவும் அ்வர்்களுககு அது மதட்வப்ெட்ைது.

கதாணணூறு்களிலிருந்து, தாராைமயம், தனியார் 
மயம் மூ்ம் உ்்கமயமாககும் தட்டியின் கீழ, 
ஏ்கமொ்கக குடும்ெங்கள ஒரு புதிய திட்ைத்டதக 
்கடைபிடித்து ்வருகிறார்்கள. ்வஙகித் துடறடயப் 

கொறுத்த மட்டிலும், அ்வர்்களுடைய மநாக்கமானது, 
இ்ாெத்டத உயர்த்து்வதும், மி்கவும் இ்ாெ்கரமான 
்வஙகி்கடைத் தங்களுடைய தனிப்ெட்ை மெரரசின் 
்கட்டுப்ொட்டில் க்காணடு ்வரு்வதும் ஆகும்.

கதாழி்ாளி ்வகுப்பின் குறிகம்காைானது, ்வஙகிடய 
்சமூ்கமயப்ெடுத்து்வதாகும். மதசியமயமாககு்வது 
அ்வசியமானது என்றாலும், அது மொதுமானதல்். 
்வஙகி்கடை அர்சாங்கத்தின் உைடமயா்க க்காணடு 
்வரு்வது மட்டுமின்றி, அர்சாங்கத்டதயும் அரசின் 
மறற நிறு்வனங்கடையும் மக்களுடைய ்கட்டுப்ொ-
ட்டின் கீழ க்காணடு்வர ம்வணடும். ்வஙகித்து-
டறயில் ்சமூ்க உைடமடயயும் ்கட்டுப்ொட்டையும் 
நிறுவு்வதற்கா்கவும், முத்ாளித்து்வ மெராட்சககு 
ெதி்ா்க மனிதத் மதட்வ்கடை நிடறம்வறறும் 
்வட்கயில் கொருைாதாரத்டதத் திருத்தியடமக்கவும் 
உழ்வர்்கள மறறும் பிற உடழககும் மக்களுடைய 
கூட்ைணிமயாடு கதாழி்ாளி ்வகுப்பு அரசியல் 
அதி்காரத்டதக ட்கப்ெறற ம்வணடும்.        n

வஙகி பெருக்கடிக்குத தீர்வு ...
நான்்காம் ெக்க கதாைர்ச்சி



பெறுநர்  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................
  ...............................................................................

த�ொழிலொளர் ஒற்றுமைக் குரல்

ஆசிரியர் மற்றும் அசசிட்டு வெளியிடுபெர்,  

இ. சரெணமுத்துவெல் அசசகம்: மூர்த்்ி பிரிண்டர்ஸ், 500-பி, வமயின் 

வரோடு, வகோெில்பட்டி—628502 வெளியிடும் இ்டம்: 358, ெள்ளுெர் நகர்,  

1-ஆம் வ்ரு (கிழக்கு), வகோெில்பட்டி—628501 

ஆணடுச சந்ோ ரூ. 50 மட்டும்.  

வ்ோ்டர்புக்கு  - 9486607248 மின்்னஞசல் - tozhilalar.ottrumai.kural@gmail.com

RNI No. TNTAM/2010/34501
Postal Regd.No. KOL/014/2012-14, renewed upto Sep 2017

Mailing on 25th, 26th of Every Month  
Date of publication - 04-4-2017

இந்திய கம்யூனிஸ்டு கக்ர் கட்தி — மத்தியக் குழுவின் இ்ழ்

எணபணெய ் தடுதலுக்கு எதிராக தமிழொடடில் ஆர்பைாடைம்
நாகைஙகிலும் உளை 44 இைங்களில் எணகணய் 
மறறும் எரி்வாயு எடுப்ெதறகும் அடத விரிவுெ-
டுத்து்வதறகும் ஒப்ெந்தங்கடை மத்திய அரசு 
பிப்ர்வரி 14 அன்று அறிவித்தது.

அறிவிப்பு க்வளி்வந்தவுைன், இந்த ஒப்ெந்த 
இைங்களில் ஒன்றான தமிழ நாட்டின் 
கதறகுப் ெகுதியில் உளை புதுக ம்காட்டை 
மா்வட்ைத்திலுளை கநடு்வா்சல் கிராமத்தில் 
எதிர்ப்புப் மொராட்ைங்கள க்வடித்தன. அஙகு 
எணகணய்டயயும், எரி்வாயுட்வயும் எடுப்ெதற்கா்க 
10 ்சதுர கி.மீ ெரப்ெைவுளை நி்ம் ஒரு தனிப்ெட்ை 
ஒப்ெந்ததாரருககுக குத்தட்கககு விைப்ெட்டுளைது. 
இந்த கநடு்வா்சல் ஒப்ெந்தமானது ்கருநாை்காவில் 
உளை கஜம் க்ொரட்ைரிஸ் என்ற நிறு்வன-
த்திறகு க்காடுக்கப்ெட்டுளைது. சிறிய மறறும் 
நடுத்தர எணகணய்க கிணறு்களில் ெஙம்கறெதறகு 
தனியார் துடறடய அடழககும் மநாக்கம் க்காணை 
மார்ஜினல் பீல்ட் ொலிசி என அகமைாெர் 2015-
இல் இந்திய அரசு க்காணடு்வந்த க்காளட்கயின் 
ஒரு அங்கமாகும் இது.

இந்த ஆர்ொட்ைத்தில் கநடு்வா்சல் கிராம 
மக்கமைாடு, சுறறுப் புறத்திலுளை 30-ககும் 
மமறெட்ை கிராமங்கடைச் ம்சர்ந்த ஆயிரக ்கணக்கான 
ஆை்வர்்களும், கெண்களும் ்கைந்த சி் ்வாரங்கைா்க 
ெஙம்கறறு ்வருகின்றனர். சுறறுப்புற ஆர்்வ்ர்்களும், 

மாண்வர்்களும், மறறும் பிறரும் கூை இந்த ஆர்ொ-
ட்ைங்களில் இடணந்துளைனர்.

நி்த்தடி நீர் நிடறந்துளை ஒரு ெகுதியில் கநடு்வா்சல் 
அடமந்துளைது. க்சழுடமயான இந்தப் ெகுதியில் 
ஒரு ்வைடமயான ெ் ெயிர்்கடை உளைைககிய 
ம்வைாண கொருைாதாரம் இருககிறது. கநடு்வா-
்சலிலிருந்து, 100 கிமீ ்வட்ைாரத்தில் ஓஎன்ஜிசி 
100-ககும் மமறெட்ை எணகணய்க கிணறு்கடையும், 
பிற்வறடறயும் க்சயல்ெடுத்தி ்வருகிறது. நாட்கப்ெ-
ட்டினம், திரு்வாரூர், தஞ்ட்ச மொன்ற மா்வட்ை-
ங்களில் நடைகெறறு்வரும் எணகணய் மதடுதல் 
முயறசி்களுடைய மமா்சமான அனுெ்வங்களிலிருந்து 
கநடு்வா்சட்யும், அடதகயாட்டிய கிராமங்களிலும் 
உளை மக்கள ெடிப்பிடன்கடைப் கெறறிருககின்றனர். 
அதனால் மக்களுடைய உயிருககும், ்வாழ்வாதார-
த்திறகும் மி்க மமா்சமான அொயங்கள நிடறந்திரு-
ககின்றன என்ெடத அ்வர்்கள அறி்வார்்கள.

்காறறும், நீரும் மாசுெடுதல், நி்த்தடி நீர் 
்வரணடுமொதல், கநஞ்்ச்க மநாய்்கள அதி்கரித்தல், 
ம்வைாணடம நி்ங்கள தரிசு நி்ங்கைா்க ஆதல், 
ொதிக்கப்ெட்ை நி்ங்கடை மீட்ைடமப்ெதில் 
குடறொடு்கள மொன்ற பிரச்்சடன்கள குறித்து 
மக்கள ்க்வட் அடைந்திருககிறார்்கள. அந்த 
இைங்களில் இழப்பீட்டுத் கதாட்கக்கா்க உழ்வர்்கள 
ெதிவு க்சய்த விணணப்ெங்கள இன்னும் 
நிலுட்வயில் இருககின்றன.

குறிப்பிட்ை நி்கழவு்கள மக்கள நிடனவில் ெசுடமயா்க 
இருந்து க்காணடிருககின்றன. கநடு்வா்சலுககு 
அருகில் 2008-09 இல் ஓஎன்ஜிசி நிறுவிய ஒரு 
மதடுதல் கிணறறிலிருந்து க்வளிமயறிய எரி்வாயுக்கள 
அது மதாணைப்ெட்ை பின்னர் 3 மாதங்களுககு 
மமல் கதாைர்ந்து எறிந்து க்காணமை இருந்தன. 
எணகணய்க ்கழிவு்கள நிரம்பிய ெளைங்கள, 
ஏழாணடு்களுககு திறந்மத கிைந்தன. மிகுதியா்க 
மடழ கெய்த மொது, இந்தக குட்டை்களிலிருந்த 
்கழிவு்கள க்வளிமய ொய்ந்து அக்கம் ெக்கத்திலிருந்த 
நி்ங்கடையும் மாசு ெடுத்தியது. நி்த்தடியிலுளை 
்கச்்சா எணகணய்க குழாய்்களிலிருந்து ்கசிந்து ்வந்த 
்கச்்சா எணகணய் ெயிர்்கடை மமா்சமா்க ொதித்தது. 
அது ொ்சன ்கால்்வாய்்கடையும், நி்த்தடி நீடரயும் 
மாசுெடுத்தியது. எணகணய் க்வளிமயறறத்தால் 
ொதிக்கப்ெட்ை நி்ங்கள எப்மொதுமம மீட்கைடுக்க-
ப்ெை வில்ட். க்வறறி கெறாத கிணறறு நி்ங்கள, 
அப்ெடிமய விைப்ெட்ைதால், 2000 ஏக்கருககும் 
மமறெட்ை க்சழுடமயான ம்வைாணடம நி்ங்கள 
தரிசு நி்ங்கைாகின.

எணகணய் மதடுதல் திட்ைத்தால் ொதிக்க-
ப்ெட்ை மக்களுடைய நல்்வாழட்வ நாங்கள 
்க்வனித்துக க்காளளும்வாகமன அதி்காரி்கள 
க்காடுககும் கொய்யான ்வாககுறுதி்கடை 
கநடு்வா்சல் மறறும் சுறறுப்புற கிராம மக்கள  
நம்ெத் தயாரா்க இல்ட்.                  n

அடிபபைசை அரசியல், ் தர்தல் சீர்திருததஙகளுக்காக  
பைன்சனயில் விவாதக் கூடைம்

"ஊழல்்வாதக ்கட்சி அரசியட் ம்வரறுத்து, 
மக்கமை ஆட்சி க்சய்ய ்வழி ்வகுப்மொம்!" 
என்ற தட்ப்பில் அரசியல் மறறும் மதர்தல் 
்வழிமுடற்களில் மதட்வப்ெடும் அடிப்ெடை 
மாறறங்கடைப் ெறறி வி்வாதிப்ெதற்கா்க 15-ககும் 
மமறெட்ை மக்கள அடமப்புக்கடைச் ம்சர்ந்த 
க்சயல்வீரர்்கள க்சன்டனயில் மார்ச் 19 அன்று 
ஒன்று கூடினர்.

மக்கைாட்சி இயக்கம், கதாழி்ாைர் ஒறறுடம 
இயக்கம், ்காந்தியன் இனிஷிமயட்டிவ ொர் 
ம்சாசியல் டிரான்ெர்மமஷன், சுயராஜ் அபியான், 
ஊழலுககு எதிரான கூட்ைணி, ்வைமான தமிழ்கம் 
்கட்சி, சிறுொன்டம மக்கள இயக்கம், கதாழி்ாைர் 
மொராட்ை இயக்கம், தி-ந்கர் குடிமக்கள குழு, 
்செரி கிரீன் ெவுணமைஷன், மெகட் இந்தியா, 
ொபு்ர் பிரன்ட் ஆப் இந்தியா, இந்திய ம்சாசியல் 
கைமாகிரடிக ்கட்சி, ம்சாசியல் கைமாகிரடிக 
கதாழிற ்சங்கம், இடைஞர்்கள மீட்புக ்கைம், 
்காந்திய ்சம தர்ம இயக்கம், 5-்வது தூண ஆகிய 
அடமப்புக்களும், ெ் தனிப்ெட்ை்வர்்களும் இந்த 
வி்வாதத்தில் ெஙம்கறறனர்.

மெச்்சாைர்்கள, இன்டறய அரசியல் 
சூழநிட்டயயும், அணடமயில் நடைகெறற 
5 மாநி் ்சட்ைமன்றத் மதர்தல்்கள குறித்தும் 
ஆய்வு க்சய்தனர். ்வாக்களிப்ெது தவிர இன்றுளை 
அரசியலில் மக்களுககு எந்த உரிடம்களும் 
இல்ட்கயன்று அ்வர்்கள கூறினர். ெணெ்ம், 
குணைர் ெ்ம், ஊை்கங்களுடைய ெ்த்டதப் 
ெயன்ெடுத்தி தறமொதுளை நிறு்வனத்தின் 
அரசியல் ்கட்சி்கள, மக்கள தங்களுடைய தின்சரி 
பிரச்சிடனககுத் தீர்வு ்காணெடதயும், நாட்டை 
நைத்து்வதில் ஒரு டமயப் ெஙகு ்வகிப்ெடதயும் 
தடுத்து ்வருகின்றனர். அ்வர்்கள விரும்பிய்வாறு 
மதர்தல் முடிவு்கடைப் கெறு்வதற்கா்க, 
மதர்தல் ்வாக்களிககும் ்கருவி்கள சூழச்சியா்கக 

ட்கயாைப்ெட்டு ்வரு்வதா்கப் ெஙம்கறற ெ்ரும் 
குறிப்பிட்ைனர்.

அரசியலிலும், மதர்தல் சீர்திருத்தங்களிலும் ஒரு 
மமம்ாட்ைமான மாறறங்கடை மக்கள எதிர்ொர்க்க-
வில்ட்கயன ெஙம்கறற்வர்்கள சுட்டிக ்காட்டினர். 
அரசியல் ்வழிமுடறயில் ஒரு அடிப்ெடையான 
மாறறத்திற்கா்க நாம் ம்வட் க்சய்ய ம்வணடும். 
ம்வட்ொைர்்கடை முடிவு க்சய்யவும், அ்வர்்களில் 
ஒரு்வடரத் மதர்ந்கதடுக்கவும் உரிடம, மதர்ந்கத-
டுத்தப் பிரதிநிதிடயத் திருப்பியடழககின்ற 
உரிடம, ்சட்ை ்வடரவு்கடை முன்ட்வககும் உரிடம 
ஆகிய்வறடற நாம் ம்கார ம்வணடும். அர்சாங்க-
த்தின் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ை க்காளட்க அல்்து 
க்சயல்ொடு குறித்து மக்களுடைய ்கருத்துக்கடை 
அறி்வதற்கா்க ்கருத்துக ்கணிப்புக்கடை நைத்து்வது 
குறித்தும் வி்வாதிக்கப்ெட்ைது.

இடைஞர்்கள, கெண்கள, உழ்வர்்கள மறறும் 
கதாழி்ாளி்கள என மக்களின் ெல்ம்வறு பிரிவினர் 
்சந்தித்து ்வரும் ்கடுடமயான கநருக்கடி குறித்தும் 
ெஙம்கறற்வர்்கள மெசினர். இந்தப் பிரச்்சடன்கள 

குறித்த வி்வாதங்கடை மக்களிைம் எடுத்துச் 
க்சல்் ம்வணடுகமனவும், அரசியலில் மக்கள 
தங்களுடைய உரிடம்கடை நிட்நாட்டு்வத-
ற்கா்க அ்வர்்கடைக குழுக்கைா்க அணி திரட்ை 
ம்வணடுகமனவும் ெஙம்கறமறார் தீர்மானித்தனர். 
்சாதி, மத, ்வகுப்பு்வாத, கமாழி மறறும் பிற 
அடிப்ெடை்கடைக ்கைந்த அைவில் மக்களுடைய 
ஒறறுடமடய ்வலுப்ெடுத்த எல்்ா நை்வடி-
கட்க்கடையும் எடுக்க ம்வணடுகமன அ்வர்்கள 
முடிக்வடுத்தனர்.

இந்தக ்கருத்துக்கடை மக்களிடைமய ெரப்பு்வத-
ற்கா்க, நடை ெயணங்கள, ்வா்கனப் ெயணங்கள, 
கொதுக கூட்ைங்கள, மின்னணு, ்சமூ்க 
ஊை்கஙகிலும், க்சய்தித் தாட்்களில் எழுது்வது, 
என்ென மொன்ற திட்ைங்கடை நாம் மமற க்காளை 
ம்வணடுகமனவும் அ்வர்்கள தீர்மானித்தனர். 

மக்களுடைய விழிப்புணர்ட்வ உயர்த்தும் 
்வட்கயில் ஒருஙகிடணந்து ம்வட் க்சய்ய 
ம்வணடுகமன்ற உறுதியான முடிம்வாடு வி்வாதம்  
நிடறவு கெறறது.                        n


