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அசாமின் தர்ராங் மாவட்டத்தில் உள்ள ததால்பூர் 

சார் பகுதியில் 2021ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர் 
மாதத்தில், ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி (பாஜக) 

அரசு அங்தக குடிதயறியவர்களள 
சவளிதயற்றும் நடவடிக்ளகளய 
தமற்சகாண்டது. இந்த நடவடிக்ளகயில் 
இரண்டு தபர் தபாலீசாரால் சகால்லப்பட்டனர். 
முன்பு கிழக்கு வங்காளமாக இருந்த 
பகுதிளயச் தசர்ந்த முஸ்லிம் மக்கள் (மியாக்கள் 

என அளழக்கப்படுபவர்கள்) இந்த நிலங்களளச் சட்ட விதராதமாக 

ஆக்கிரமித்துள்ளதாகக் கூறப்படுவது, அசாமின் பல்தவறு பகுதிகளில் 

நளடசபறும் சவளிதயற்றும் நடவடிக்ளககளளத் சதாடர்வளத 
நியாயப்படுத்துவதற்கான காரணமாக அளமந்துள்ளது.  

 

ததால்பூர் சார் பகுதிளயப் சபாறுத்தவளர, ஆக்கிரமிப்பு சசய்யப்பட்ட 

நிலம் சதாழில்முளற தமய்ச்சல் ரிசர்வ் (பிஜிஆர்), கிராம தமய்ச்சல் 

ரிசர்வ் (விஜிஆர்) என வளகப்படுத்தப்பட்டதாகவும் இந்தப் 
பகுதிகளளச் "சட்ட விதராத"மாக ஆக்கிரமிப்பவர்கள் இப்பகுதிகளின் 
பூர்வ குடிமக்களின் வாழ்வாதார வாய்ப்புகளளப் பறிப்பதாகவும் 

நிர்வாகம் கூறியது. ஆனால், பிரம்மபுத்திராவின் சர்கள், அதாவது 
நகரும் தீவுகள் அல்லது நதிக்களரத் தீவுகள், ஓரளவு அல்லது 

ஒப்படீ்டளவில் நிரந்தரமான கட்டளமப்புகள் என்பதால், அரசாங்கத்தின் 

கூற்று திளசதிருப்புவதாக உள்ளது. சார் எனப்படும் இந்த நகரும் 
தீவுகள் பிரம்மபுத்திராவின் வண்டல் படிவத்திலிருந்து பிறந்தளவ. 

அளவ சபாதுவாக எட்டு முதல் பத்து ஆண்டுகளுக்குள் உருவாகின்றன. 
அளவ ஆற்றில் மூழ்கடிக்கப்படுவததற்கு முன்பு ஒன்று அல்லது 

இரண்டு தளலமுளறகளால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அசாமின் 

சமாத்த மக்கள்சதாளகயில் 4.5 சதவதீம் தபர் இந்த சார்களில் 

வாழ்கின்றனர். 

 

1950 அசாம் நிலநடுக்கம் பிரம்மபுத்திரா நதியின் தபாக்ளகயும் அதன் 

கிளள நதிகளின் தபாக்ளகயும் மாற்றியது. நிலநடுக்கம் 

ஆற்றுப்படுளகளய உயர்த்தியது. இது சவள்ளம் 
சபருக்சகடுப்பதற்கும் ஆற்றங்களர அரிப்புக்கும் வழிவகுத்தது. 

காலனித்துவத்திற்குப் பிந்ளதய வளர்ச்சித் திட்டங்கள் - சாளலகள், 

பாலங்கள், அளணக்களரகள் - நீதராட்டங்களளத் திளச திருப்பியது 

நிளலளமளய தமலும் தமாசமாக்கியது. ஆற்றங்களரயில் அரிப்பு 
நிகழும் இடங்களள இது அதிகரிக்கச்சசய்தது. சவள்ளம், 
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ஆற்றங்களர அரிப்பு ஆகியவற்றால் மக்கள் தங்கள் வடீுகளளயும் 

வாழ்வாதாரத்ளதயும் இழந்ததால் உள்ளூரிலிருந்தத பலர் 
இடம்சபயர்ந்தது நிளலளமளய இன்னும் தமாசமாக்கியது.  
 
பருவநிளலயாலும் வளர்ச்சித் திட்டங்களாலும் உருவான சூழலியல் 

மாற்றம் மாநிலத்தில் ஏற்கனதவ இருக்கும் இன தமாதல்களளயும் 

அளடயாளம் சார்ந்த சசால்லாடல்களளயும் ஆழமாக்கியது. 

ஆக்கிரமிப்பாளர்களள சவளிதயற்ற பாஜக அண்ளமயில் 
முன்சனடுத்த நடவடிக்ளக அதத அளடயாளம் சார்ந்த 

சசால்லாடல்களின் ஒரு பகுதிதான். மியாக்கள் "நில ஜிகாத்" 

நடவடிக்ளகயில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்னும் அதிரடியான 
பிரச்சாரத்ளத பாஜக சவற்றிகரமாக நடத்துகிறது. இந்த மாநிலத்தின் 
பூர்வ குடிமக்கள் என்று சசால்லப்படுபவர்கள் நிலமில்லாமல் 
இருப்பதற்கும், அவர்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாத 
நிளலக்கும் காரணமான அடிப்பளடப் பிரச்சிளன “நில ஜிகாத்” என 
பாஜகவின் பிரச்சாரம் கூறுகிறது.  

 

1950முதல் ஆற்றங்களர அரிப்பினால் 427,000 செக்தடர் நிலம் 

இழக்கப்பட்டுள்ளது என்று 2018ஆம் ஆண்டு அசாம் அரசின் அறிக்ளக 
கூறியது. இது மாநிலத்தின் சமாத்த நிலப்பரப்பில் 7.4 சதவதீம். அங்கு 

மிகச் சிலருளடய நிலத்திற்கு மட்டுதம பாதுகாப்பு இருக்கிறது. 
இருப்பினும், அரசாங்க நிலக் சகாள்ளகயானது இன்னமும்கூட 
நிலத்ளத நிளலயான, மாறாத பண்டமாகக் கற்பித்துக்சகாள்கிறது. 

இதில் சார் பகுதி நிலங்களும் அடங்கும். பளழய பிஜிஆர், விஜிஆர் 

வளரயளறப் பதிவுகள் நில அலுவலகங்களில் பாதுகாப்பாக 

ளவக்கப்பட்டுள்ளன. நதிதயா சதாடர்ந்து நிலப்பரப்ளப வடிவளமத்து, 
மறுவடிவளமப்பு சசய்கிறது. எனதவ, சபருமளவில் கடல் 
அரிப்பினால் ஏற்பட்ட இடப்சபயர்ச்சி என்னும் யதார்த்தத்தினால் 

இந்த சார்களில் வசிப்பவர்கள் நிலத்ளதத் ததடி இடம்சபயர்ந்துள்ளனர். 
அல்லது விவசாய உரிளமகளுடனான அளனத்து உறவுகளளயும் 

துண்டித்துக்சகாண்டு கூலித் சதாழிலாளர்களாக அவர்கள் மாற 

தவண்டியிருந்தது. சவளிதயற்றப்பட்ட இந்த மக்கள் தவளல ததடி 

(மாநிலத்தின் பூர்வகுடிமக்களின் தகாட்ளட என்று கூறப்படும்) தமல் 

அசாமுக்குப் பயணம் சசய்யும்தபாது அவர்கள் சட்டவிதராத 

வங்கததசக் குடிதயறிகளாகப் பார்க்கப்படுகிறார்கள். இந்தப் பார்ளவ 

அசாமிய அரசியல் சசால்லாடலில் ஆழமாகப் பதிந்துள்ளது. லச்சித் 

தசனா, ஜாதியதபாதி யுவ சத்ரா பரிஷத், அளனத்து அசாம் மாணவர் 

சங்கம் தபான்ற அசாமிய ளமயநீதராட்ட ததசியவாத அளமப்புகள், 

அவர்கள் தங்கள் நிலத்ளத ஆக்கிரமிக்க வந்தளதப் தபால அவர்களள 
அவமானத்திற்கு ஆளாக்குகின்றனர். 

 



மறுபுறம், அரசாங்க ரீதியான வழிமுளற எதுவும் இல்லாமல், 

சவளிதயற்றப்பட்ட மக்கள் பல இடங்களிலும் சுற்றித் திரிவார்கள். 

இறுதியில் புதிய சார் அல்லது ஒதுக்கப்பட்ட காடுகள் அல்லது 

வனவிலங்கு சரணாலயங்களின் உட்புறங்களில் குடிதயறுவார்கள். 

உடதன இப்படிக் குடிசபயர்ந்தவர்களள சவளிதயற்றுவதற்கான 
முயற்சிகள் முன்சனடுக்கப்படும். அப்தபாது அவர்கள் தவறு பகுதிக்கு 

இடம்சபயர்கிறார்கள். கீழ், தமல் அசாம் பகுதிகளிலிருந்து 

பூர்வகுடியினரும் பூர்வகுடிகள் அல்லாததாரும் சபரிய அளவில் 
மாநிலத்திற்குள் தமற்சகாள்ளும் இடப்சபயர்வுகள் கடந்த முப்பது 

ஆண்டுகளாகச் சமகால அசாமின் தமாசமான யதார்த்தமாக உள்ளது.  

 

இடம்சபயர்ந்த பூர்வகுடி விவசாயிகள் இப்தபாதும்கூடத் தங்களளத் 

தாங்கதள ஒழுங்களமத்துக்சகாண்டு, நிலத்தின் மீதான நிரந்தர 

உரிளமப் பாதுகாப்பிற்காக அரசாங்கத்துடன் தபச்சுவார்த்ளதளய 

முன்சனடுத்துச் சசல்ல முடியும். ஆனால், கிழக்கு வங்காளத்திலிருந்து 

இடம்சபயர்ந்து வரும் விவசாயிகளின் சுளம இரண்டு மடங்கு 

கடினமானது. எனதவ, அவர்களின் இடப்சபயர்வுகள் குறிப்பிட்ட காலச் 

சுழற்சிகளில் சதாடர்கின்றன. சில சமயங்களில் நதியாலும் சில 

சமயங்களில் அவ்வப்தபாளதய அரசாங்கத்தாலும் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டு 
இடம்சபயர்கிறார்கள். இந்தச் சசயல்முளறயில் அரசியல் 

அணிதிரட்டல்களுக்கான காரணங்கள் உருவாகின்றன. "நில 

ஜிொத்"தில் ஆதவசமாக ஈடுபடும், நிலத்ளத அபகரிக்கும் சவறி 
சகாண்ட நாதடாடிச் சமூகமாகவும் இன தமாதல்களளத் 

தூண்டுபவர்களாகவும் அவர்கள் மீது களங்கம் சுமத்தப்படுகிறது.  
அசாமில் ததசியக் குடியுரிளமப் பதிதவட்டின் அண்ளமக்காலக் 
கணக்சகடுப்பு, 1.9 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்களள இந்தியக் 

குடியுரிளமயிலிருந்து விலக்கியது. இந்த யதார்த்தங்களின் 
தகாரிக்ளககளுக்கும் இதில் பங்கு இருக்கிறது.  

 

இந்தப் பின்னணியில், ஆழமாகிவரும் விவசாயச் சந்ளத 

இளணப்புகள், அதிகரித்துவரும் நிலத் ததளவகளின் புதிய கட்டத்ளத 

உருவாக்கி, அதன் விளளவாக, இனம் சார்ந்த உரிளமதகாரல்களளயும் 

தமாதல்களளயும் உருவாக்கியுள்ளன. சபாருளாதார, இயற்ளகப் 

தபரழிவுகளின் தாக்கங்களளத் தணிக்க வழக்கமாகப் 
பயன்படுத்தப்படும் சபாதுவான நிலங்கள் அல்லது சமூக நிலங்கள் 

அரிப்புகளால் அதிக அளவில் குளறந்துவருகின்றன. காலனித்துவ 

காலத்திலிருந்தத ததயிளல நிறுவனங்களும் எண்சணய் 

நிறுவனங்களும் ஏராளமான நிலங்களலத் தம் வசம் 
ளவத்திருக்கின்றன. இதனால், நிலப் பயன்பாடு சதாடர்பான 
அணுகுமுளறளய மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு கணிசமாகக் 

குளறத்துள்ளது. 

 



இருப்பினும், 1970களிலிருந்து, குறிப்பாக தமல் அசாமில், சிறிய 

ததயிளலத் ததாட்ட இயக்கம் இடம்சபயர்ந்த, சவளிதயற்றப்பட்ட 

மக்களுக்கான இந்தப் சபாது இடங்களள அவர்கள் பயன்படுத்த 
முடியாதபடி சசய்துள்ளது. இந்தப் சபாது இடங்களளத் ததயிளலப் 
பயிருக்காகச் சிறிய சதாழிலதிபர்கள் பயன்படுத்திக்சகாள்ளும் 
நிளலயில், நிலப் பற்றாக்குளறயின் புதிய அத்தியாயம் 
உருசவடுத்துள்ளது. கீழ் அசாமில் சார்களில் வசிப்பவர்களின் 
பயணமும் சந்ளதயுடனான அவர்கள் சதாடர்பும் மாறுபட்டது. 
சார்களில் குடியிருப்பவர்கள் தங்கள் உள்ளூர் மாவட்டங்களிலிருந்து 

சவகு சதாளலவில் உள்ள இந்த சார்களுக்கு வந்ததபாது, அவர்கள் 

உள்ளூர் சமூகத்திடமிருந்து நிலத்ளத வாங்கி, விவசாயம் 

சசய்வதற்காகத் தங்கள் நிலத்ளதப் பண்படுத்திக்சகாண்டார்கள். 
சார்களில் சவள்ளம் சபருக்சகடுப்பதற்கு நான்கு முதல் ஐந்து 

மாதங்கள்வளர இருக்கும் குறுகிய காலகட்டத்தில், தகாளடயின் 

சதாடக்கத்தில் சநல்லுடன் கடுகு அல்லது சணளலப் பணப்பயிராக 

வளர்ப்பார்கள்.   

 

என்றாலும், 1980களிலிருந்து, அவர்கள் வணிக ரீதியாகப் பயிரிடக்கூடிய 

காய்கறிகளுக்கு மாறி, சாகுபடிக்கும் சந்ளதக்கும் இளடயில் தமலும் 

நிளலயான இளணப்ளப உருவாக்கினார்கள். முட்ளடக்தகாஸ், 

காலிஃபிளவர், மிளகாய், கத்தரி, ஆகியவற்றுடன் பல்தவறு வளகயான 
கீளரகளும் அவர்களின் சாகுபடி முளறயில் அதிகமாக இடம்பிடித்தன. 

குளறவான உளழப்தப ததளவப்படும் என்பதால் அண்ளமக் 
காலத்தில் மக்காச்தசாளம் பணப்பயிராக முக்கியத்துவம் சபற்றுள்ளது. 

குளறந்த உளழப்பு என்பதால் இரட்டிப்பு லாபம். அவர்களின் 

வாழ்க்ளகச் சூழல் உறுதியற்றதாகவும் அவர்களுளடய நிலமும் 
அதன் மீதான உரிளமயும் நிளலயற்றதாகவும் இருந்தாலும், சந்ளத 

ஓரளவு லாபத்ளதயும் காலப்தபாக்கில் சசழிப்ளபயும் அளிக்கிறது. 

ஆனால், பூர்வ குடிமக்களுக்கும் அவர்களிடமிருந்து இந்த சார் 
நிலங்களள வாங்கிய புதிய குடிதயறிகளுக்குமிளடதய இது 
விதராதத்ளத உருவாக்குகிறது.  

 

சுய நுகர்வுக்காகச் சசய்யப்படும் விவசாயம் எந்த லாபத்ளதயும் 

சசழிப்ளபயும் தருவதில்ளல என்பதால், அசாமிய சமாழி தபசும் 

இம்மண்ணின் பூர்வ குடிமக்கள் இந்தியாவின் சபருநகரங்களுக்கு 

அதிகமாக இடம்சபயரத் சதாடங்கினார்கள். சார்களில் உள்ள மக்கள் 

அவர்களளப் பின்சதாடர்ந்தார்கள், அல்லது இவர்கள் அவர்களளப் 
பின்சதாடர்ந்தார்கள். புலம்சபயர்தலில் உருவான இந்தப் புதிய 

வளலப்பின்னல்கள் விவசாய முதலீடுகளுக்காக ஓரளவு பணத்ளத 

மாநிலத்துக்குள் சகாண்டுவந்தன. ஏற்சகனதவ உள்ள பணப்பயிர் 

உற்பத்தி முளறகளுடன் இந்த முதலீடுகள் பிரதான நிலப்பரப்ளப விட 

சார் பகுதிகளில் முழுளமயாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  



 

தகாவிட்-19 சபாதுமுடக்கத்தின்தபாது திரும்பி வந்த புலம்சபயர்ந்ததார் 

சமீபத்தில் சவளிதயற்றப்பட்டதற்குப் பிறகு சபாதுமக்களிளடதய 
புழங்கும் களதயாடல்களில் "நில ஜிொத்" பற்றிய பதற்றம் கூடுதல் 
இடத்ளதப் சபற்றுள்ளது. ஆளும் பாஜக, இங்குள்ள 
பூர்வகுடிமக்களுக்கான சதாழில்முளனவு இலக்காகக் கருதப்படும் 

"ஆத்மநிர்வாரதா" (தற்சார்பு) என்னும் பிரச்சிளனளய முன்ளவத்து 2021 

அசாம் சட்டமன்றத் ததர்தலில், வாக்குகளளத் திரட்டியது. ததால்பூரில் 

மக்கள் சவளிதயற்றப்பட்ட நிலங்கள், பணப்பயிர்களளப் 

பயிரிடுவதற்காக அதத பகுதியில் அரசு நடத்தும் விவசாயத் 

திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டன. அசாமின் மாறிவரும் கிராமப்புற 

அரசியல் சபாருளாதாரம், புதிய காலநிளல அச்சுறுத்தல்களுடன் 

தசர்ந்து, புதிய இன தமாதல்களுக்கும் ரத்தக்களரிக்குமான 

அடித்தளத்ளத அளமக்கிறது. 

 

அங்குர் தமுலி புகான், புதராகிராம் மற்றும் ரிசர்ச் உதவியாளர், 
மொநிர்பான் கல்கத்தா ரிசர்ச் குரூப், சகால்கத்தா.  
 


