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இந்தியி: ஜல்லிக்கட்ட
ஆர்ப்்ப்பிட்டக்கிரர்கள் மீத
தமிழ்ிழ்நிட்ட ட்டு ப்ப்பிலீஸ் ோலீஸ் ககிடூர கொடூரமின
திக்குதல்
By Arun Kumar and Yuvan Darwin,1 February 2017
ஜனவரி 23 திங்கள் அதிக அதிகாிகாலதிகாலையில் புில் புர அதிகாதன தமிழ் ஜல்லிக்கட்டு ஆட்டம
(ம அதிகாடு விில் புரட்டல்) மீது இந்திய உச்சநீதிமன்றம விதித்த திகாலடக்கு எதிில் புர அதிகான ஒர
அிகாலமதிய அதிகான வவகுஜன ஆர்ப்்ப்ப அதிகாட்டத்தின் மீது தமிழ் மீது தமிழ்ந அதிகாடு ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாலீஸ
த அதிகாக்குதிகாலதிகாலை  மீது தமிழ்நடத்தியது.

வ்ப்ப அதிகாரட்கிகாலள  மீது தமிழ்ந அதிகாசப்்ப்படுத்தியதுடன்
த அதிகாக்குதல்  மீது தமிழ்நடத்தினர். வ்ப்பண்கள்
மற்றும ஆட்ு தமிழ்நாடு பட அதிகாக்கள் மற்றும
வக அதிகாளுத்தும க அதிகாவண அதிகாளி க அதிகாட்சிகள்

இந்திய அதிக அதிகாில் புர தட்டுக்கள் எதிர்ப்புகளின் வவகுஜனத்தன்ிகாலமிகாலய கண்டு
மிில் புரண்டனர். அிகாலவ ஒர வ அதிகாில் புரத்திற்கு சற்று முன்னத அதிகாக ்ப்ப அதிகாில் புரம்ப்பரிய அில் புரசியல்
கட்சிகளுக்கு வவளிு தமிழ்நாடு பய வவடித்வதழுந்தது, மற்றும இந்திய அதிகாவின் 6-வது
வ்ப்பரிய
ம அதிகாநிதிகாலைத்தில்
கிில் புர அதிகாமப்புற,
 மீது தமிழ்நகர்ப்புற
மக்களின்
்ப்பில் புரந்த
பிரிவினரிடமிரந்து விிகாலில் புரவ அதிகாக ஆதில் புரிகாலவப்வ்ப்பற்றது.

ஜல்லிக்கட்டு
ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாட்டிகிகாலள
 மீது தமிழ்நடத்துவதில்
புகழ்வ்ப்பற்ற
கிில் புர அதிகாமம அதிகான
அதிகாலைங்க அதிகா மீது தமிழ்நல்லூரில் ஜனவரி 17 ல்  மீது தமிழ்நடந்த ஆர்ப்்ப்ப அதிகாட்டத்தில் இிகாலணந்ததற்க அதிகாக
்ப்பதிகாலை நூற்றுக்கணக்க அதிகான மக்கிகாலள ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாலீச அதிகார் ிகாலகது வசய்ததன் பின்னர்
ஜல்லிக்கட்டு ஆர்ப்்ப்ப அதிகாட்ட இயக்கம க அதிகாள அதிகான் ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகான்று ்ப்பில் புரவியது, தமிழ் மீது தமிழ்ந அதிகாடு
முழுவதும ம அதிகா மீது தமிழ்நகில் புரம,  மீது தமிழ்நகில் புரம மற்றும கிில் புர அதிகாமங்களுக்கும ்ப்பில் புரவியது.

எதிர்ப்புகள் ்ப்பில் புரவி, இந்திய அில் புரச அதிகாங்க எதிர்ப்பு சுு தமிழ்நாடு பதிகாலை அதிகாகங்கள் அதிகம அதிகாக
நிதிகாலைவுிகாலகயில் புதுதில்லி மற்றும வசன்ிகாலனயிலுள்ள அில் புரசியல் அதிக அதிகாில் புரத்துவ
தட்டுக்கள்
விழிப்்ப்பிகாலடய
வத அதிகாடங்கினர்.
அதற்கு
முததிகாலை அதிகாவதும,
முக்கியம அதிகானதும அதிகான க அதிகாில் புரணம, தமிழ் மீது தமிழ்ந அதிகாடு “ஒர முன்ு தமிழ்நாடு பனறிய ம அதிகாநிதிகாலைம அதிகாக”
அிகாலைக்கப்்ப்பட்ட ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாதிலும, அது ்ப்பில் புரந்த ு தமிழ்நாடு பவிகாலதிகாலையின்ிகாலம கடுிகாலமய அதிகான
வறுிகாலம மற்றும ு தமிழ்நாடு பம அதிகாசமிகாலடயும சமூக சமத்துவமின்ிகாலம இவற்றின அதிகால்
ு தமிழ்நாடு பக அதிகா்ப்பம பீறிட்டு இரக்கிறது என்்ப்பிகாலத  மீது தமிழ்நன்கு அறிவ அதிகார்கள், அதன அதிகால்
உிகாலைக்கும மக்களின் வ்ப்பரம எண்ணிக்ிகாலகயினிகாலில் புர ஈடு்ப்படுத்தும எந்த ஒர
அணிதிில் புரட்டலும கட்டுக்கடங்க அதிகாமல் வவடிக்கதிகாலை அதிகாம என அஞ்சினர்.

மூன்று  மீது தமிழ்ந அதிகாட்களுக்கு பின்னர் ஜனவரி 20 ல் தமிழ் மீது தமிழ்ந அதிகாட்ிகாலட அடிப்்ப்பிகாலடய அதிகாகக்
வக அதிகாண்ட திமுக, ஸில் புர அதிகாலினிச இந்திய கமயூனிஸட் கட்சி (ம அதிகார்க்சிஸட்) மற்றும
ஏிகாலனய எதிர்கட்சிகளுடன் இிகாலணந்த வத அதிகாழிற்சங்கங்கள் அவர்கள் இைந்து
வரம வவகுஜன ஆதில் புரிகாலவ மீட்வடடுக்கும முயற்சியில் ஒர 12 மணிு தமிழ்நாடு ப மீது தமிழ்நில் புர
அனுத அதிகா்ப்ப ு தமிழ்நாடு பவிகாலதிகாலைநிறுத்தத்ிகாலத  மீது தமிழ்நடத்தின அதிகார்கள். இந்த ு தமிழ்நாடு பவிகாலதிகாலைநிறுத்தம வ்ப்ப அதிகாது
ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாக்குவில் புரத்து துிகாலறிகாலய ்ப்ப அதிகாதித்தது. குறிப்்ப்ப அதிகாக ு தமிழ்நாடு ப்ப்பரந்து, அத்துடன்
ில் புரயில்களும கூட. ்ப்பதிகாலை ்ப்பள்ளிகளும கல்லூரிகளும கூட ஜல்லிக்கட்டு
ஆர்ப்்ப்ப அதிகாட்ட இயக்கத்திற்கு ஆதில் புரவு வதரிவித்து மூடப்்ப்பட்டன.

இந்த எதிர்ப்புகள், தனித்துவ தமிழ் ச அதிகாயல் வக அதிகாண்டத அதிகாகவும மற்றும
வ்ப்பரமளவில் இந்திய அதிகாவின் உச்சநீதிமன்ற மற்றும மத்திய அில் புரச அதிகாங்கத்திற்கு
எதிில் புர அதிகாகவும திரப்்ப்பப்்ப்பட்டிரப்்ப்பத அதிகால் அதிகாலன தமிழ் பிில் புர அதிகாந்திய ு தமிழ்நாடு ப்ப்பரினவ அதிகாதிகள்
மற்றும பிரிவிிகாலனவ அதிகாதிகள் சுில் புரண்டக்கூடும என ்ப்ப அதிகாில் புரதிய ஜனத அதிகா கட்சி
(்ப்ப அதிகா.ஜ அதிகா.க) மற்றும இந்திய அில் புரச அதிகாங்க அதிக அதிகாில் புர தட்டுக்கள் கவிகாலதிகாலையும
அிகாலடந்திரந்தனர்.
எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் மீது த அதிகாக்குதல்  மீது தமிழ்நடத்துவதற்க அதிகாக எடுத்த முடிவு,
முததிகாலைிகாலமச்சர் ஓ. ்ப்பன்னீர்வசல்வம திகாலதிகாலைிகாலமயிதிகாலை அதிகான அஇஅதிமுக அில் புரச அதிகாங்கம
மற்றும பிில் புரதமர்  மீது தமிழ்நு தமிழ்நாடு பில் புரந்திில் புர ு தமிழ்நாடு பம அதிகாடி மற்றும அவில் புரது இந்து ு தமிழ்நாடு பமதிகாலை அதிகாதிக்கவ அதிகாத
்ப்ப அதிகா.ஜ.க வின் மத்திய அில் புரச அதிகாங்கம இிகாலணந்து எடுக்கப்்ப்பட்டத அதிகாகும. வசன்ிகாலன
மரீன அதிகா கடற்கிகாலில் புரயில் திில் புரண்டிரந்த ஆர்ப்்ப்ப அதிகாட்டக்க அதிகார்கள் மீது ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாலீச அதிகார்
வன்முிகாலறய அதிகான த அதிகாக்குதிகாலதிகாலை வத அதிகாடங்கிய சிதிகாலை மணி ு தமிழ்நாடு ப மீது தமிழ்நில் புரங்களிு தமிழ்நாடு பதிகாலைு தமிழ்நாடு பய,
தமிழ் மீது தமிழ்ந அதிகாட்டில் “சட்டம மற்றும ஒழுங்ிகாலக நிிகாலதிகாலை மீது தமிழ்ந அதிகாட்டுவதற்கு”, ம அதிகாநிதிகாலை
அில் புரச அதிகாங்கம ஆதில் புரவுக்கு ு தமிழ்நாடு பவண்டுு தமிழ்நாடு பக அதிகாள் விடுக்கும ்ப்பட்சத்தில் மத்திய ஆயுத
ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாலீஸ ்ப்பிகாலடகிகாலள (சிஏபிஎப்) குவிக்க தய அதிகாில் புர அதிகாக இரப்்ப்பத அதிகாக உள் மீது தமிழ்ந அதிகாட்டு
அிகாலமச்சகம அறிவித்தது.
யத அதிகார்த்தத்தில் ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாலீஸத அதிகான் அவர்களது அில் புரசியல் எஜம அதிகானர்களின்
கட்டிகாலளப்்ப்படி வசயற்்ப்பட்டு மரீன அதிகா கடற்கிகாலில் புரயில் அட்டூழியம வசய்தனர்.
ஜல்லிக்கட்டு ஆர்ப்்ப்ப அதிகாட்டக்க அதிகாில் புரர்கள் மீது கட்டவிழ்த்துவிடப்்ப்பட்ட ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாலீஸ
வன்முிகாலறய அதிகால் ு தமிழ்நாடு பக அதிகா்ப்பமிகாலடந்து ்ப்பதிகாலை நூற்றுக்கணக்க அதிகான மீனவர்கள் திகாலதிகாலையீடு
வசய்தனர். அப்ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாது ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாலீச அதிகார் அவர்கிகாலள மிரகத்தனம அதிகாக த அதிகாக்கினர்.
ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாலீஸ அரகில் உள்ள மீனவர்கள் வீட்டு கதவுகிகாலள உிகாலடத்து வசன்று

ஆண், வ்ப்பண் மற்றும குைந்ிகாலதகள் மீதும
உட்்ப்பட மக்கிகாலள ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாலீஸ அடிக்கும
இர சக்கில் புர வ அதிகாகனங்கிகாலள தீயிட்டு
ிகாலவில் புரஸ ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகான்று ்ப்பில் புரவியது.

தமிழ் மீது தமிழ்ந அதிகாடு சுற்றுதிகாலை அதிகாத்துிகாலற முன்னத அதிகாக அதிகாலைங்க அதிகா மீது தமிழ்நல்லூர் ஜல்லிக்கட்ிகாலட
க அதிகாட்சிப்்ப்படுத்தியது.
எவ்வ அதிகாற அதிகாயினும
ு தமிழ்நாடு பம
2014 ல்
இந்திய அதிகாவின்
உச்சநீதிமன்றம அந்த விிகாலளய அதிகாட்ிகாலட திகாலட வசய்தது, அது ஒர ”விதிகாலைங்கு
உரிிகாலமகள்” அில் புரசு ச அதிகாில் புர அதிகா வத அதிகாண்டுநிறுவனம அதிகான (என்ஜிஓ) இந்திய அதிகாவில்
விதிகாலைங்குகிகாலள வ மீது தமிழ்நறிமுிகாலறய அதிகாக  மீது தமிழ்நடத்துவதற்க அதிகான மக்கள் அிகாலமப்பு (PETA)
வத அதிகாடுத்த வைக்கிற்க அதிகான தீர்ப்்ப்ப அதிகாகும. நீதிமன்றம அதன் தீர்ப்ிகால்ப்ப 2011 இல்
முன்ிகாலனய க அதிகாங்கிில் புரஸ திகாலதிகாலைிகாலமயிதிகாலை அதிகான ு தமிழ்நாடு பதசிய அில் புரச அதிகாங்கத்தின் கீழ்
நிிகாலறு தமிழ்நாடு பவற்றப்்ப்பட்ட சட்டத்ிகாலத அடிப்்ப்பிகாலடய அதிகாக வக அதிகாண்டிரந்தது, அது
க அதிகாட்சிப்்ப்படுத்தும விதிகாலைங்குகள அதிகாக ம அதிகாடுகள் ்ப்பயன்்ப்படுத்தப்்ப்படுவிகாலத திகாலட
வசய்தது.
புில் புர அதிகாதன இந்திய அதிகாவில் ம அதிகாடு ு தமிழ்நாடு பமய்ப்்ப்பவர்கள் விகாலில் புரயில் பின்வசன்று
்ப்ப அதிகார்க்கக்கூடிய ு தமிழ்நாடு பவர்கிகாலளக் வக அதிகாண்ட ஒர விிகாலளய அதிகாட்ட அதிகான ஜல்லிக்கட்டு
வ்ப்ப அதிகாதுவ அதிகாக தமிழ் மீது தமிழ்ந அதிகாட்டு அறுவிகாலட விை அதிகாவ அதிகான ிகாலதப்வ்ப்ப அதிகாங்கலின் ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாது
 மீது தமிழ்ந அதிகான்கு  மீது தமிழ்ந அதிகாட்கள்  மீது தமிழ்நடத்தப்்ப்படும, அது இந்த வரடம ஜனவரி 17 இல்
முடிவிகாலடந்தது. அது ஆணின் வீில் புரத்ிகாலத வவளிப்்ப்படுத்தும ஒர க அதிகாட்சிய அதிகாக
கரதப்்ப்படுகிறது மற்றும ஒர ம அதிகாட்ிகாலட அடக்குவிகாலத வக அதிகாண்டிரக்கிறது.
எனினும அது ்ப்ப அதிகாில் புரம்ப்பரிய ஸ்ப்ப அதிகானிய – ்ப்ப அதிகாணியிதிகாலை அதிகான ம அதிகாட்டுட அதிகான ு தமிழ்நாடு பம அதிகாதலின்
இறுதியில் அந்த விதிகாலைங்ிகாலக வக அதிகால்வதில் முடிவிகாலடவதில்ிகாலதிகாலை.
ஜல்லிக்கட்டின் தகுதி தில் புரம எதுவ அதிகாக இரந்த அதிகாலும, அது ய அதிகாரக்கும க அதிகாயம
ஏற்்ப்படுத்தும எண்ணத்துடன் விிகாலளய அதிகாடப்்ப்படுவதில்ிகாலதிகாலை. அு தமிழ்நாடு பது தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகான்ற ஏிகாலனய
கதிகாலை அதிகாச்ச அதிகாில் புர  மீது தமிழ்நடவடிக்ிகாலககளும முததிகாலை அதிகாளித்துவ அில் புரசின அதிகால் எு தமிழ்நாடு பதச்சதிக அதிகாில் புர
முிகாலறயில்  மீது தமிழ்நசுக்கப்்ப்படுவதற்கு ு தமிழ்நாடு பச அதிகாசலிஸடுகள் ஆதில் புரவளிக்க ம அதிகாட்ட அதிகார்கள்,
அத்துடன் மக்கள் அவர்களது கதிகாலை அதிகாச்ச அதிகாில் புர மற்றும ஓய்வு ு தமிழ்நாடு ப மீது தமிழ்நில் புர

 மீது தமிழ்நடவடிக்ிகாலககிகாலள ஏற்்ப்ப அதிகாடு வசய்வதற்கு உள்ள அவர்களின் ஜன மீது தமிழ்ந அதிகாயக
உரிிகாலமிகாலய ்ப்ப அதிகாதுக அதிகாப்்ப்ப அதிகார்கள்.
ஜல்லிக்கட்டு திகாலடக்கு எதிில் புர அதிகான பிில் புரம அதிகாண்டம அதிகான
முில் புரண்்ப்ப அதிகாட அதிகான தன்ிகாலம வக அதிகாண்டத அதிகாக இரந்தது.

எதிர்ப்புகள்

ஒர

சந்ு தமிழ்நாடு பதகத்திற்கு இடமின்றி அது அதிக அதிகாில் புரத்துவ தட்டினர் மற்றும அில் புரசியல்
நிறுவனத்தில் இரந்து அந்நியம அதிகாதல் வளர்ச்சிகண்டு வரவது மற்றும
அவற்றின் ு தமிழ்நாடு பமலுள்ள ு தமிழ்நாடு பக அதிகா்ப்பம ஆகியவற்றின அதிகால் எரியூட்டப்்ப்பட்டத அதிகாகவும
மற்றும அதன் வவளிப்்ப்ப அதிகாட அதிகாகவும இரந்தது. ்ப்பன்னீர்வசல்வம, ு தமிழ்நாடு பம அதிகாடியுடன்
ஆு தமிழ்நாடு பதிகாலை அதிகாசிகாலன வசய்தபின் ஜல்லிக்கட்ிகாலட சட்டம அதிகாக்கும ஒர ம அதிகாநிதிகாலை சட்டத்ிகாலத
ு தமிழ்நாடு பவகம அதிகாக நிிகாலறு தமிழ்நாடு பவற்றிய பின்னர் அந்த விிகாலளய அதிகாட்ிகாலட மீண்டும வத அதிகாடங்கி
ிகாலவப்்ப்பதற்க அதிகாக அதிகாலைங்க மீது தமிழ்நல்லூரக்கு வசன்ற அதிகார், ஆர்ப்்ப்ப அதிகாட்டக்க அதிகாில் புரர்கள் அவர்
கிில் புர அதிகாமத்திற்குள் நுிகாலைவிகாலத தடுத்தனர். ஆர்ப்்ப்ப அதிகாட்டங்களில் இிகாலணய
முயன்ற, உக்கிில் புரம அதிகான தமிழ் ு தமிழ்நாடு ப்ப்பரினவ அதிகாத  மீது தமிழ்ந அதிகாம தமிைர் கட்சியின் திகாலதிகாலைவில் புர அதிகான
சீம அதிகானும கூட அதிகாலைட்சியப்்ப்படுத்தப்்ப்பட்ட அதிகார்.
வத அதிகாிகாலதிகாலைக்க அதிகாட்சி ு தமிழ்நாடு ப மீது தமிழ்நர்க அதிகாணலின் ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாது, ்ப்பதிகாலை ஆர்ப்்ப்ப அதிகாட்டக்க அதிகாில் புரர்கள் வறட்சி,
ு தமிழ்நாடு பவிகாலதிகாலையின்ிகாலம, ்ப்பயிர்  மீது தமிழ்ந அதிகாசமிகாலடதல் மற்றும அதிகரிக்கும கடன்
ஆகியவற்றின் க அதிகாில் புரணம அதிகாக கிில் புர அதிகாமப் ்ப்பகுதிகளில் நிதிகாலைவும கடுிகாலமய அதிகான சமூக
வ மீது தமிழ்நரக்கடி ்ப்பற்றி குறிப்பிட்ட அதிகார்கள். இந்த வ மீது தமிழ்நரக்கடியின் ஒர குறிப்பிட்ட
அதிர்ச்சியிகாலடய வசய்யும வவளிப்்ப்ப அதிகாடுத அதிகான் விவச அதிகாயிகளின் தற்வக அதிகாிகாலதிகாலை
க அதிகாட்சிகள அதிகாகும. அிகாலவ தமிழ்  மீது தமிழ்ந அதிகாட்டில் வ்ப்ப அதிகாரள அதிகாத அதிகாில் புர வ மீது தமிழ்நரக்கடியின்
க அதிகாில் புரணம அதிகாக டிசம்ப்பரில் ஒர புதிய உயர் மட்டத்ிகாலத எட்டியது, 106
விவச அதிகாயிகள் அவர்களது உயிர்கிகாலள ம அதிகாய்த்தத அதிகாக வசய்தி வவளியிடப்்ப்பட்டது.
ு தமிழ்நாடு பம அதிகாடி அில் புரச அதிகாங்கத்தின் ்ப்பணம வசல்திகாலை அதிகாதத அதிகாக்குதல் திட்ட  மீது தமிழ்நடவடிக்ிகாலகயின்
க அதிகாில் புரணம அதிகாக கிில் புர அதிகாம மற்றும  மீது தமிழ்நகர்புற உிகாலைக்கும மக்கள் மீத அதிகான அழுத்தங்கள்
எரிச்சலூட்டும விகாலகயில் அதிகரித்தன. ஊைலுக்கு எதிில் புர அதிகான ஒர "நுட்்ப்பம அதிகான
த அதிகாக்குதல்" என வச அதிகால்திகாலைப்்ப்பட்டது உண்ிகாலமயில் உிகாலைக்கும மக்களின்
வசதிகாலைவில் இந்திய அதிகாவின் கடனில் மூழ்கி இரக்கும வங்கிகளுக்கு
முட்டுக்வக அதிகாடுக்கும முயற்சிய அதிகாகும. இந்திய அதிகாவின் 85 சதவிகிதத்திற்கும
கூடுததிகாலை அதிகான
்ப்பணம
வசல்திகாலை அதிகாதத அதிகாக்கப்்ப்பட்டதின அதிகால்
உரவ அதிகாக்கப்்ப்பட்ட
வ்ப்ப அதிகாரள அதிகாத அதிகாில் புர
வ மீது தமிழ்நரக்கடிய அதிகால்
இதிகாலைட்சக்கணக்க அதிகான
வத அதிகாழிதிகாலை அதிகாளர்கள்
அவர்களது ு தமிழ்நாடு பவிகாலதிகாலைகிகாலள இைந்தனர்.
வவளியிட்டுள்ள ஒர ஆய்வின்்ப்படி, கடந்த ஜ ஜுிகாலதிகாலை ம அதிகாதம
முதல்  மீது தமிழ்நவம்ப்பர் ஊட அதிகாக மூன்று மில்லியன் வத அதிகாழிதிகாலை அதிகாளர்கள் மக அதிகாத்ம அதிகா க அதிகாந்தி
ு தமிழ்நாடு பதசிய
ஊில் புரக
ு தமிழ்நாடு பவிகாலதிகாலை
உறுதி
(NREGA)
திட்டத்தில்
தினசரி
ு தமிழ்நாடு பவிகாலதிகாலைவ அதிகாய்ப்பிிகாலன வ்ப்பறுவதற்கு முயன்றனர். பின்னர் டிசம்ப்பரில், ்ப்பணம
வசல்திகாலை அதிகாதத அதிகாக்குதலுக்கு பின்னர் முதல் ம அதிகாதம முழுவதிலும, தினசரி
சில் புர அதிகாசரிய அதிகானது 5 மில்லியனுக்கு உயர்ந்தது. இந்த ஆண்டின் முதல் வ அதிகாில் புர
இறுதியில், தினசரி சில் புர அதிகாசரி 8.4 மில்லியன் ு தமிழ்நாடு ப்ப்பரக்கு என்ற விகாலகயில்
அதிகரித்தது, ்ப்பணம வசல்திகாலை அதிகாதத அதிகாக்குதலுக்கு முந்ிகாலதய சில் புர அதிகாசரிிகாலயவிட
இில் புரண்டிகாலில் புர மடங்கு அளவிற்கு  மீது தமிழ்நன்ற அதிகாக உயர்ந்திரந்தது. (்ப்ப அதிகார்க்க:
“இந்திய அதிகாவின் ்ப்பணம வசல்திகாலை அதிகாதத அதிகாக்குதல் திட்டம ்ப்பில் புரந்த துன்்ப்பங்கிகாலள
விிகாலளவிக்கிறது”)
Indian Express

அவ்வ அதிகாறு கூறின அதிகாலும, எதிர்ப்பு இயக்கம ஒர தமிழ் பிில் புர அதிகாந்தியவ அதிகாத ச அதிகாய்ிகாலவ
வக அதிகாண்டிரந்தது, அதிகாலன ம அதிகாநிதிகாலை அில் புரசியல் நிறுவனம ு தமிழ்நாடு பமலும அதிகம அதிகாக
வவளிப்்ப்பிகாலடய அதிகாக்க முயன்றது.
புது தில்லியில் ு தமிழ்நாடு பம அதிகாடிிகாலய சந்திப்்ப்பதற்கு வசல்வதற்கு முன்பு, ்ப்பன்னீர்
வசல்வம “தமிைர்களின் ்ப்ப அதிகாில் புரம்ப்பரியம மற்றும கதிகாலை அதிகாச்ச அதிகாில் புரத்ிகாலத ்ப்ப அதிகாதுக அதிகாப்்ப்பதில்
இரந்து வக அதிகாஞ்சம கூட பின்வ அதிகாங்க ம அதிகாட்ு தமிழ்நாடு படன்” என்று ச்ப்பதம வசய்த அதிகார்.
ஸில் புர அதிகாலினிச இந்திய கமயூனிச கட்சி (சிபிஐ) மற்றும இந்திய கமயூனிச கட்சி
(ம அதிகார்க்சிஸட்) அல்திகாலைது சிபிஎம உள்்ப்பட எதிர்க்கட்சிகள் ஜல்லிக்கட்டு மீத அதிகான
உச்ச நீதிமன்றத்தின் எு தமிழ்நாடு பதச்ச அதிகாதிக அதிகாில் புரம அதிகான திகாலடிகாலய அது ஜன மீது தமிழ்ந அதிகாயக மற்றும
வத அதிகாழிதிகாலை அதிகாளர்களின் உரிிகாலமகள் மீது திட்டவட்டம அதிகான ஒழுங்கு முிகாலறய அதிகாக
வத அதிகாடுக்கும த அதிகாக்குதலில் இரந்து ு தமிழ்நாடு பவறு்ப்படுத்தும முயற்சியில் இிகாலணந்தனர்,
மற்றும திகாலடிகாலய தமிழ் கதிகாலை அதிகாச்ச அதிகாில் புரம மற்றும “தமிழ் வ்ப்பரிகாலம” மீத அதிகான
தனித்த த அதிகாக்குததிகாலை அதிகாக க அதிகாட்ட முயன்றனர்.
அதன் ்ப்பங்கிற்கு ம அதிகாு தமிழ்நாடு பவ அதிகாயிச குழு வவளியிடும வினவு.க அதிகாம, தமிழ் கதிகாலை அதிகாச்ச அதிகாில் புர
உரிிகாலமகள் மீது அது ”வடல்லி ஏக அதிகாதி்ப்பத்தியவ அதிகாதிகள்” என அிகாலைப்்ப்பிகாலவ

வத அதிகாடுக்கும த அதிகாக்குதிகாலதிகாலை கண்டனம வசய்தது, அு தமிழ்நாடு பதசமயம “அந்த
விிகாலளய அதிகாட்டு ஒர குறிப்பிட்ட ஆதிக்க ச அதிகாதி பிரிவ அதிகால் விிகாலளய அதிகாடப்்ப்படுகிறது”
என்ற அடிப்்ப்பிகாலடயில் ஜல்லிக்கட்ிகாலட எதிர்ப்்ப்பத அதிகாகவும கூறியது. எனினும
எதிர்ப்பு இயக்கம வலுவிகாலடந்ததும, ம அதிகாு தமிழ்நாடு பவ அதிகாயிஸடுகள் இிகாலசிகாலய ம அதிகாற்றி
தமிிகாலை நிிகாலதிகாலை மீது தமிழ்ந அதிகாட்டுவதற்க அதிகான ஒர உத அதிகாில் புரணம அதிகாக அது இரப்்ப்பத அதிகாக அதற்கு
அவர்களின் முழு ஆதில் புரிகாலவ வைங்கினர்.
்ப்பத்த அதிகாண்டுகள அதிகாக, அதிகம அதிகான சுய அதிகாட்சி மற்றும இந்திய முததிகாலை அதிகாளித்துவத்தின்
வக அதிகாள்ிகாலளயில்
ஒர
வ்ப்பரம
்ப்பங்கு
ஆகிய
ு தமிழ்நாடு பக அதிகாரிக்ிகாலககிகாலள
நிிகாலதிகாலை மீது தமிழ்ந அதிகாட்டுவதற்க அதிகாக உள்ளூர் முததிகாலை அதிகாளித்துவ ு தமிழ்நாடு பமல்தட்டின அதிகால் தமிழ்
பிில் புர அதிகாந்தியவ அதிகாதம வர்க்க ஆட்சியின் ஒர முக்கியம அதிகான வ்ப்ப அதிகாறிநுட்்ப்பம அதிகாக
்ப்பயன்்ப்படுத்தப்்ப்பட்டு வந்தது, மற்றும அிகாலனத்துக்கும ு தமிழ்நாடு பமதிகாலை அதிகாக தமிழ்
 மீது தமிழ்ந அதிகாட்டிலுள்ள வத அதிகாழிதிகாலை அதிகாள வர்க்கத்ிகாலத இந்திய அதிகாவின் ஏிகாலனய ்ப்பகுதிகளிலும
மற்றும சர்வு தமிழ்நாடு பதசரீதிய அதிகாகவும உள்ள அவர்களின் வர்க்க சு தமிழ்நாடு பக அதிகாதர்கள் மற்றும
சு தமிழ்நாடு பக அதிகாதரிகளிடம இரந்து பிரிப்்ப்பதற்க அதிகாகும.
வ்ப்பரம முததிகாலை அதிகாளித்துவ கட்சிகள் என்று அிகாலைக்கும க அதிகாங்கிஸ மற்றும ்ப்ப அதிகாஜக
ிகாலவ எதிர்ப்்ப்பதில் ்ப்பல்ு தமிழ்நாடு பவறு பிில் புர அதிகாந்திய அடிப்்ப்பிகாலடிகாலயக் வக அதிகாண்ட
முததிகாலை அதிகாளித்துவ பிரிவுகள் ஒர “முற்ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாக்கு” கூட்ட அதிகாளிகள் என்று கூறி தமிழ்
 மீது தமிழ்ந அதிகாட்டிலும இந்திய அதிகாவின் ஏிகாலனய இடங்களிலும பிில் புர அதிகாந்தியவ அதிகாத அில் புரசியிகாலதிகாலை
ஊக்குவிப்்ப்பதில் சிபிஎம மற்றும சிபிஐ ஒர வ்ப்பரம ்ப்ப அதிகாத்திில் புரத்ிகாலத வகித்தது.
இது, க அதிகாு தமிழ்நாடு பவரி நீர்வளங்கிகாலள ்ப்பங்கிடுவது வத அதிகாடர்்ப்ப அதிகாக கர் மீது தமிழ்ந அதிகாடக அதிகாவுடன்
்ப்பத்த அதிகாண்டுகள அதிகாக நீடிக்கும பிற்ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாக்க அதிகான தகில் புர அதிகாறின் ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாது, தமிழ்  மீது தமிழ்ந அதிகாடு
அில் புரச அதிகாங்கம மற்றும ு தமிழ்நாடு பமல் தட்டுக்கு ஆதில் புரவ அதிகாக வத அதிகாழிதிகாலை அதிகாளர்கள் மற்றும
கிில் புர அதிகாமப்புற உிகாலைக்கும மக்கிகாலள அணிதிில் புரட்டியிகாலதயும உள்ளடக்கும.
அு தமிழ்நாடு பது தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகால், அண்ிகாலட ம அதிகாநிதிகாலைம அதிகான ு தமிழ்நாடு பகில் புரள அதிகாவில் ஸில் புர அதிகாலினிஸடுகள் அடிக்கடி
ம அதிகாநிதிகாலை அில் புரச அதிகாங்கத்திற்கு திகாலதிகாலைிகாலம த அதிகாங்கின அதிகார்கள், அங்ு தமிழ்நாடு பக தமிழ்
 மீது தமிழ்ந அதிகாட்டுடன அதிகான அிகாலண தகில் புர அதிகாறில் சிபிஎம, அதன் ்ப்பில் புரம எதிரிய அதிகாக கரதும
க அதிகாங்கிில் புரஸ கட்சி உள்்ப்பட அிகாலனத்து விகாலகய அதிகான வதிகாலைதுச அதிகாரி முததிகாலை அதிகாளித்துவ
கட்சிகளுடன் இிகாலணந்து வம அதிகாழி-கதிகாலை அதிகாச்ச அதிகாில் புர ு தமிழ்நாடு ப்ப்பரினவ அதிகாதத்ிகாலத ஊக்குவித்தது.
சிபிஎம மற்றும சிபிஐ அவற்றின் ்ப்ப அதிகாில் புர அதிகாளுமன்ற சூழ்ச்சிகளின் ஒர ்ப்பகுதிய அதிகாக
மத்தியில் ஒர வத அதிகாடில் புர அதிகான வதிகாலைதுச அதிகாரி அில் புரச அதிகாங்கங்களுக்கு ஆதில் புரவளித்தன,
அதில் வ்ப்பரம்ப்ப அதிகாதிகாலை அதிகானிகாலவ 1989 – 2008 க்கு இிகாலடயிதிகாலை அதிகான க அதிகாங்கிில் புரஸ
திகாலதிகாலைிகாலமயிதிகாலை அதிகானிகாலவ ஆகும. தமிழ்  மீது தமிழ்ந அதிகாட்டில் வ்ப்பர வணிக திமுக மற்றும
அஇஅதிமுக வுக்கு ஆதில் புரவளிப்்ப்பதில் ஸில் புர அதிகாலினிஸடுகள் முன்னும பின்னும அதிகாக
வசன்றனர்.
2014 ு தமிழ்நாடு பதசிய ு தமிழ்நாடு பதர்தலுக்கு சற்று முன்னர், அஇஅதிமுக அவர்கிகாலள ு தமிழ்நாடு பதர்தல்
கூட்ட அதிகாளிகள்
என்ற
நிிகாலதிகாலையிலிரந்து
ஒதுக்கித்தள்ளிய
பின்னர்,
ஸில் புர அதிகாலினிஸடுகள் மற்வற அதிகார வதிகாலைதுச அதிகாரி கூட்டணிிகாலய ஒன்று ு தமிழ்நாடு பசர்த்து
உரவ அதிகாக்கினர், அது ு தமிழ்நாடு பத அதிகால்வியுற்ற மக்கள்  மீது தமிழ்நதிகாலைக் கூட்டணி ஆகும, அதில்
திமுக மற்றும அஇஅதிமுக இலிரந்து உிகாலடந்து வந்தனவும ஏிகாலனய
பிில் புர அதிகாந்திய கட்சிகளும அடங்கும.
தற்ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாது திகாலட நீக்கப்்ப்பட்டுள்ள ஜல்லிக்கட்டு வத அதிகாடர்்ப்ப அதிகான திடீர் வவகுஜன
எழுச்சி, இந்திய அதிகா முழுவதும வக அதிகாதித்து எழுந்து வரம சமூக ு தமிழ்நாடு பக அதிகா்ப்பத்தின்
புதிய வவளிப்்ப்ப அதிகாடு த அதிகான். கடந்த வசப்டம்ப்பரில் சும அதிகார் 100 மில்லியன் (10
ு தமிழ்நாடு பக அதிகாடி) வத அதிகாழிதிகாலை அதிகாளர்கள் ்ப்ப அதிகாஜக அில் புரச அதிகாங்கத்தின் முதலீட்ட அதிகாளர் ச அதிகார்பு
வக அதிகாள்ிகாலககளுக்கு எதிில் புர அதிகாக ஒர  மீது தமிழ்ந அதிகாள் வ்ப்ப அதிகாது ு தமிழ்நாடு பவிகாலதிகாலைநிறுத்தத்தில்
்ப்பங்வகடுத்தனர்.
இந்த எதிர்ப்்ப்ப அதிகானது ச அதிகாதகம அதிகான மற்றும நீடித்த வவளிப்்ப்ப அதிகாட்ிகாலட க அதிகாண
ு தமிழ்நாடு பவண்டும அதிகாயின் ஒர புதிய வத அதிகாழிதிகாலை அதிகாள வர்க்க கட்சி கட்டப்்ப்பட ு தமிழ்நாடு பவண்டும,
அது முததிகாலை அதிகாளித்துவ ஆட்சியின் முட்டுக்கள அதிகாக சிபிஎம மற்றும சிபிஐ ு தமிழ்நாடு பமலும
அவற்றுடன் இிகாலணந்த வத அதிகாழிற்சங்கங்களும இரப்்ப்பிகாலத ஈவிில் புரக்கமின்றி
அம்ப்பதிகாலைப்்ப்படுத்துவதன் மூதிகாலைம அதிகாக வசய்யப்்ப்பட ு தமிழ்நாடு பவண்டும. அவ்வ அதிகாற அதிகான ஒர
கட்சி, ட்வில் புர அதிகாட்ஸகிச ு தமிழ்நாடு பவிகாலதிகாலைத்திட்டம அதிகான நிில் புரந்தில் புரப் புில் புரட்சிிகாலய அடிப்்ப்பிகாலடய அதிகாக
வக அதிகாண்டிரக்க ு தமிழ்நாடு பவண்டும: வத அதிகாழிதிகாலை அதிகாள வர்க்கம கிில் புர அதிகாம ஏிகாலைகிகாலளயும
ஏிகாலனய உிகாலைக்கும மக்கிகாலளயும அதன் பின்ன அதிகால் அணிதிில் புரட்டி ஒர
ு தமிழ்நாடு பச அதிகாசலிச சர்வு தமிழ்நாடு பதசிய ு தமிழ்நாடு பவிகாலதிகாலைத்திட்டத்தின் அடிப்்ப்பிகாலடயில் ஒர வத அதிகாழிதிகாலை அதிகாளர்
அில் புரச அதிகாங்கத்திற்க அதிகாக ு தமிழ்நாடு ப்ப்ப அதிகாில் புர அதிகாட ு தமிழ்நாடு பவண்டும. ஜல்லிக்கட்டு வத அதிகாடர்்ப்ப அதிகான வவகுஜன
எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் ு தமிழ்நாடு பவில் புர அதிகாக இரந்த விவச அதிகாய வ மீது தமிழ்நரக்கடிிகாலய
முததிகாலை அதிகாளித்துவ இதிகாலை அதிகா்ப்ப அிகாலமப்ிகால்ப்ப ஒழிக்க அதிகாமல் தீர்க்க முடிய அதிகாது.

