கூட்டணி குழப்பங்களும் விகிதாச்சார முறையும்
டடல்லிக் குழப்பத்றதத் தீர்க்க மறுபடியும் ததர்தல்தான் ஒதர வழி
அதேகமாக எல்லாக் கட்சிகளும் ஒப்புக்டகாள்ளும் நிறல வந்துவிட்டது.

என்று

இப்தபாது

எப்தபாது ததர்தல், அதுவறர யார் இறடக்காலப் பிரதமர் என்பது மட்டுதம இப்தபாது
தீர்மானிக்கப்பட தவண்டிய விஷயங்கள்.
இப்தபாது யார் பிரதமராக ததர்ந்டதடுக்கப்பட்டாலும் அவர் ஆட்சியும் ஓரிரு எம்.பி.க்கள்
வித்தியாசத்தில் மட்டுதம இருந்துடகாண்டிருக்கும். அத்தறகய பிரதமர் அதிகபட்சம் ஏடழட்டு
மாதங்கள் நீடிக்க முடியும். தன் ஆதரவு எம்.பி.க்களுடன் மிக அதிகபட்ச சமரசம்
டசய்துடகாண்டு ோற்காலிறயக் காப்பாற்றிக்டகாள்ள முயற்சித்தால்கூட வாஜ்பாய் மாதிரி
குறைந்த காலதம நீடிக்கமுடியும். ேரசிம்மராவுக்குப் பிைகு றமனாரிட்டி ஆட்சியாகத் டதாடங்கி
டமஜாரிட்டி ஆட்சியாகத் தன்றன மாற்றிக் டகாள்ளும் 'வல்லறம’ பறடத்த பிரதமர்கள்
யாரும் வரவில்றல.
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லாபமும் ேஷ்டமும்:
ேடந்து முடிந்த ஆட்சிக் கவிழ்ப்பில் ஏைத்தாழ எல்லாக் கட்சிகளுதம சில லாபங்கறளயும் சில
ேஷ்டங்கறளயும் அறடந்திருக்கின்ைன.
காங்கிரறைப் டபாறுத்தவறரயில் தசானியா காந்தி பி.தஜ.பி. ஆட்சிறயக் கவிழ்க்க
விரும்பாதவராகத்தான் இருந்தார். ேவம்பர் வறர டபாறுத்திருந்து, தமலும் பி.தஜ.பி-யுடன்
மக்கள் அதிருப்தி அறடந்தபிைகு ததர்தறலச் சந்தித்தால், தனக்கு ேல்லது என்பதத
அவருறடய கணக்காக இருந்தது. அப்படி ேடக்காதது அவருக்கு இழப்பு தான். அதனால்
திடீடரன்று டஜயலலிதாவுடன் ஓரணியில் நிற்கிை நிறல ஏற்பட்டுவிட்டது. இது மற்டைாரு
இழப்பு. இல்லாவிட்டால், ேவம்பரில், தசானியா தி.மு.க. - த.மா.கா. கூட்டணிறய
ஏற்படுத்திக்டகாள்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தன.
இப்தபாறதக்கு தசானியாவுக்குக் கிறடத்த லாபம், இடதுசாரிகளும் லல்லுபிரசாத் யாதவும்
காங்கிரைுக்கு பகிரங்கமாக ஆதரவு நிறல எடுத்தது மட்டும்தான். இதுவும் ததர்தல் வருவது
தாமதமானால், மாைக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு. இந்த முறை ஆட்சியறமக்க முயற்சித்ததில்,
கிறடத்த கசப்பான அனுபவங்கள், அடுத்த ததர்தலில் யார் யாருடன் எப்படி உைவு
றவக்கமுடியும் என்பதற்கான படிப்பிறனயாக காங்கிரைுக்குப் பயன்படும் என்பது ஒரு
லாபம்தான்.
பி.தஜ.பி-யுறடய
ேஷ்டங்கள்
,அது
யாறரப்
பற்றியும்
கவறலப்படாமல்
தான்
விரும்பியபடிடயல்லாம்
இந்திய
அரசியலின்,
ேமது
சமூகத்தின்
அடிப்பறடகறளப்
பாதிக்கக்கூடிய முடிவுகறள எடுக்கக்கூடிய அதிகாரத்றத இழந்துவிட்டது என்பதுதான்.
ஐம்பதாண்டு டவளியுைவுக் டகாள்றகறய திடீர் அணுகுண்டு டவடிப்பினால் மாற்றியறமத்தது
ஒரு உதாரணம்.
அததசமயம் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பால் பி.தஜ.பி-க்கு இரண்டு டபரிய லாபங்கள் கிட்டியுள்ளன.
முதலாவது, இன்னும் அதிக காலம் ஆட்சியில் இருந்தால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்கள்
அதிருப்திறய சம்பாதிப்பதற்கு பதிலாக, “ ேல்லவரான' வாஜ்பாய் பதவி இழந்ததால் ஏற்பட்ட
அனுதாபம். இரண்டாவது லாபம், டஜயலலிதா மாதிரி டதால்றல பிடித்த ததாழறமக்
கட்சிறயக் கழற்றி விட்டுவிட முடிந்தது. ஆனால், தமிழ்ோட்றடப் டபாறுத்தமட்டில்,
டசன்ைமுறை டஜயலலிதாவால், பி.தஜ.பி. லாபமறடந்தது. இந்த முறை தி.மு.க-வால் பி.தஜ.பிக்கு லாபம் கிறடக்குமா அல்லது பி.தஜ.பி. உைவால் தி.மு.க-வுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா என்பது
ததர்தல் எவ்வளவு தூரம் தள்ளிப் தபாகிைது என்பறதப் டபாறுத்ததாகும்.
இடதுசாரிக் கட்சிகளுக்கு, தாங்கள் கடுறமயாக எதிர்க்கும் மதவாதக் கட்சியான பி.தஜ.பி-யின்
ஆட்சிக் காலம் எவ்வளவு குறைந்தாலும் அது லாபம்தான். அததசமயம், பி.தஜ.பி., காங்கிரஸ்
இரண்டும் அல்லாத மூன்ைாவது அணிறய உருவாக்குவதில் கடந்த காலங்களில் அது முன்றக
எடுத்துச் டசயல்பட்டுவந்தது இப்தபாது முடியாமல் தபாய்விட்டது டபரிய இழப்பாகும்.
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ஓரணியில் தி.மு.க. + ’டஜ'
எந்த லாபமும் அறடயாமல் ேஷ்டம் மட்டுதம அறடந்திருப்பதில் ஓரணியில் இருப்பவர்கள்
தி.மு.க-வும் டஜயலலிதாவும்தான் (டபாதுமக்களும்தான் என்பது தனிக்கறத).
ேம்பிக்றக வாக்டகடுப்பில் பி.தஜ.பி. தப்பிவிடும்; அதன் பிைகு ஆட்சியில் பல டபாறுப்புகள்
அதிகாரங்கள் கிட்டும்; டஜயலலிதாவுக்கு மத்தியிலும் டசல்வாக்கு தபாய்விடும். அவறர
அரசியலில் ஒழித்துக் கட்டுவது இன்னும் சுலபமாகிவிடும் என்டைல்லாம் தி.மு.க. றவத்திருந்த
கனவுகள் தவிடுடபாடியாகிவிட்டன. அரசறன ேம்பி புருஷறன இழந்த கறதயாக,
பி.தஜ.பியுடன் கூட்டு தசர்ந்ததால், இத்தறன காலமாக மதவாதத்துக்கு அறண தபாடக்கூடிய
ஒதர திராவிடக் கட்சி என்று உருவாக்கி றவத்திருந்த பிம்பமும் அடிபட்டுவிட்டது.
டஜயலலிதா நிறலறம 'ஆபதரஷன் டவற்றி; ஆனால், தோயாளி டசத்தாயிற்று' என்ை
கறததான். தன் மீதுள்ள வழக்குகளின் கடுறமறயக் குறைப்பதற்தகா, தி.மு.க. அரறசக்
கவிழ்ப்பதற்தகா பி.தஜ.பி-றயவிட அதிகமாகத் தனக்கு உதவக்கூடிய ஆட்சிறய அவரால்
டடல்லியில் ஏற்படுத்த முடியவில்றல. டடல்லி ஆட்சியில் பங்தகற்று வந்த நிறல மாறி,
தங்களுக்கு
அறமச்சரறவயில்
இடம்
இல்லாவிட்டாலும்
பரவாயில்றல,
உங்கறள
ஆதரிக்கிதைாம் என்று காங்கிரஸிடம் டசால்லதவண்டிய நிறல ஏற்பட்டுவிட்டது.
தி.மு.க., ேண்பர்கறள எதிரிகளாவும் , எதிரிகறள ேண்பர்களாகவும் மாற்றிக் டகாண்டிருக்கிைது
என்ைால், டஜயலலிதாவுக்கு எல்லாருதம எதிரிகளாக மாறிக்டகாண்டிருக்கிைார்கள். இதில்
இருந்து மீண்டு வருவதற்கு அவர் காங்கிரஸ், பி.தஜ.பி. அல்லாத வட இந்திய மூன்ைாவது
அணிக் கட்சிகளுடன் பலமான உைறவ ஏற்படுத்திக்டகாண்டு மாற்று அரசு அறமத்தால்
மட்டுதம முடியும். இந்த ரீதியில் அவர் தயாசிக்க ஆரம்பித்துவிட்டதாகத் டதரிகிைது.
யாருக்கு லாபம்:
ேடந்து முடிந்த(?) அரசியல் குழப்பத்தில் யாருக்காவது டகாஞ்சம் லாபம் உண்டடன்ைால், அது
டதலுங்கு ததசம், முலாயம் சிங்கின் சமாஜ்வாதிக் கட்சி, காஷ்மீரத்தின் ததசிய மாோடு,
த.மா.கா. முதலிய கட்சிகளுக்குத்தான்.
டதலுங்கு ததசமும் ததசிய மாோடும், பாரதிய ஜனதாறவ ஆதரித்தாலும் லாபம்,
ஆதரிக்காவிட்டாலும் லாபம் என்ை நிறலயில் இருக்கின்ைன. மாநில அளவில் காங்கிரஸ்தான்
அவற்றின் பிரதான எதிர்க்கட்சி என்பதால், காங்கிரறை டடல்லியில் ஆட்சி அறமக்கவிடாமல்
தடுப்பது சந்திரபாபு ோயுடுவுக்கு லாபம்.
த.மா.கா-வுக்கு மாநிலத்தில் தனிதய இருக்கும் டசல்வாக்கு குறைவுதான். என்ைாலும், தற்தபாது
பி.தஜ.பி-க்கு எதிர்ப்பு, 'ஊழல்' டஜயலலிதா உைவு இல்லாத காங்கிரஸ் அணிக்கு மட்டுதம
ஆதரவு என்ை நிறல அதற்கு ஓரளவு மரியாறதறய ஏற்படுத்தித்தருகிைது.
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முலாயமின் மூன்ைாவது அணி
இந்த அரசியல் குழப்பத்தில், தமம்தபாக்காகப் பார்க்கும்தபாது, காங்கிரறை ஆட்சியறமக்க
விடாமல் முலாயம்சிங் யாதவ் முட்டுக்கட்றட தபாட்டது முரட்டுத்தனமாகத் ததான்றினாலும்,
டதாறலதோக்கு அரசியல் ரீதியாக அவரது அணுகுமுறையில் மிகுந்த அர்த்தங்கள் உள்ளன.
உத்தரப்பிரததச மாநில அரசியறலப் டபாறுத்தமட்டில், அங்கு மதவாதத்றத ஆதரிக்காத
இந்துக்கள், பிை மதத்தினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகள் முதலிதயாரின் ஆதரவு தனக்கா,
காங்கிரைுக்கா என்ை தபாட்டிறய முலாயம்சிங் யாதவ் சந்தித்தாக தவண்டும். காங்கிரைுடன்
கூட்டணி றவத்துக் டகாண்டால், முலாயத்தின் ஆதரவு தவாட்டுகள் காங்கிரைுக்குப்
தபாய்விடும் என்பது உடனடி ஆபத்து.
ஆனால், டதாறலதோக்கில் பார்க்கும் தபாது, காங்கிரைா, சமாஜ்வாதியா என்று மட்டுதம
ததர்தல் களம் அறமயுமானால், அது பி.தஜ.பி-றயப் பலவீனப்படுத்திவிடும். அதாவது
மதச்சார்பின்றமறயக் டகாள்றகயாகக் டகாண்டுள்ள இரண்டு அணிகளில் ஏததா ஒன்றுதான்
மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வர முடியும் என்ை நிறலறய ஏற்படுத்தும். டபாருளாதாரத் துறையில்
இதில் எது வலதுசாரி, எது இடதுசாரி என்ை தவறுபாடு மட்டுதம முன்னுரிறம டபறும்.
இதத தபால ஆந்திரத்தில் , டதலுங்கு ததசமா, காங்கிரைா, கர்ோடகத்தில் ஜனதாதளமா,
காங்கிரைா, தகரளா, வங்காளம் முதலியவற்றில் காங்கிரைா இடதுசாரிகளா என்று மட்டுதம
மக்கள் தீர்மானிக்கும் அரசியல் வலுப்டபறும். அப்தபாது மதவாதக் கட்சி எதுவும் பின்னுக்குத்
தள்ளப்பட்டுப் பலவீனப் படுத்தப்படலாம். இத்தறகய அரசியல் நிறலறமதான் இந்தியாவில்
எண்பதுகளின் இறுதி வறர இருந்து வந்தது. பத்தாண்டுகளில் கூட்டணிகளின் அடிப்பறட
மதவாதம், மதச்சார்பின்றம என்று மாறிவிட்டது. பறழய நிறலக்கு இறத எடுத்துச் டசல்ல
முலாயம்சிங்கின் அணுகுமுறை உதவுமா என்பது டபாறுத்திருந்து பார்க்க தவண்டியதாகும்.
ததர்தல் தீர்வுதானா?
தற்தபாது டடல்லியில் நிலவும் குழப்பம், நிறலயாறம எல்லாம் முடிவுக்கு வரதவண்டுமானால்,
ததர்தல் தான் ஒதர தீர்வு என்று டபாதுவாகக் கருதப்படுகிைது.
ஆனால், மறுபடியும் இதத மாதிரி யாருக்கும் தனியாக அறுதிப்டபரும்பான்றம இல்லாத
இழுபறி நிறல அந்தத் ததர்தலின் முடிவிலும் வராது என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும்
கிறடயாது.
கடந்த பத்தாண்டுகளாக (1988-லிருந்து) ேடந்த எந்தத் ததர்தலிலும், டடல்லியில் எந்தத் தனிக்
கட்சிக்கும் முழு தனி டமஜாரிட்டி கிறடக்கவில்றல என்பது முக்கியமானது. இதற்குக்
காரணம், மக்கள் வாக்களிக்கும் அணுகுமுறைகள் மாறிவிட்டதுதான்.
வட்டாரம், மாநிலம், டமாழி, சாதி ஒடுக்குமுறை முதலிய அடிப்பறடகளில் தங்கள்
உரிறமகளுக்காகப் தபாராடுகிை கட்சிகள், இயக்கங்கள், அறமப்புகள் உருவாகி வருகின்ைன.
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அதிகாரத்றத டடல்லியிதலா, டசன்றனயிதலா குவித்து றவக்கும் தபாக்குக்கு இறவ
எதிரானறவ. கூட்டாட்சி முறைறய தோக்கி அரசியறல இறவ ேகர்த்துகின்ைன. ஆனால்,
மாறி வரும் இந்த சூழறலப் பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக ேமது பறழய ததர்தல் முறை இல்றல.
நிரந்தரத் தீர்வு என்ன?
ததறவப்படும் முதல் சீர்திருத்தம் தற்தபாதுள்ள 'சிம்பிள் டமஜாரிட்டி' முறைறயக்
றகவிடுவதாகும். ஒவ்டவாரு டதாகுதியிலும் 'அ' கட்சி இருபதாயிரம் வாக்குகள் டபறுகிைது.
'ஆ' கட்சி இருபத்ததாராயிரம் வாக்குகள் டபறுகிைது என்ைால் எல்லா ஸீட்டும் 'ஆ'வுக்தக.
'அ'வுக்கு ஒரு ஸீட்டும் இல்றல .
எப்படிப்பட்ட சீர்திருத்தங்கள் தவண்டும் என்பது பரவலாக விவாதிக்கப்பட தவண்டும். சில
தயாசறனகறள இங்தக பார்க்கலாம்.
1. எந்தத் டதாகுதியிலும் தவட்பாளர்கள் கூடாது. வாக்களிப்தபார் கட்சிக்தக வாக்களிக்க
தவண்டும். எல்லா டதாகுதிகளிலுமாக ஒரு கட்சி டபற்ை டமாத்த வாக்குகளின் சதவிகித
அடிப்பறடயில் ஸீட்டுகள் அளிக்கப்பட தவண்டும். டமாத்தம் நூறு எம்.எல்.ஏ. ஸீட்டுகள்
என்ைால், முப்பது சதவிகித வாக்குகள் டபற்ை கட்சிக்கு முப்பது லீட்டு; 3 சதவிகித வாக்குகள்
டபற்ை கட்சிக்கு மூன்று மீட்டு என்பதாக இது அறமயும்.
2. தான் டபற்ை இடங்களுக்கு யார் யாறர எம்.எல்.ஏ-வாக நியமிக்கிதைாம் என்று பிைகு கட்சி
அறிவிக்கும். அப்படி அறிவிக்கப்பட்டவர் சரியான ேபர் அல்ல என்று மக்கள் டதரிவிக்க
வறக டசய்யப்பட்டு, அவறரக் கட்சி திரும்பப் டபற்றுக்டகாண்டு தவடைாருவறர நியமிக்க
உரிறம தவண்டும்.
3. இந்த முறைப்படி எம்.எல்.ஏ-க்கள் மாநிலம் முழுவதற்கும் டபாது. அவர்களுக்டகன்று
தனித்தனி டதாகுதிகள் ததறவப்படாது. குடிநீர், விளக்கு, சாக்கறடப் பிரச்றனகள் எல்லாம்
இன்னும் கீழ்மட்டத்தில் உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகதளாடு முடிக்கப்பட தவண்டும்.
4. டடல்லியில் மாநிலங்களறவ, மக்களறவ என்று இரண்டு ததறவ இல்றல. ஒரு அறவ
தபாதும். இதற்கும் தேரடித் ததர்தல் ததறவ இல்றல. ஒவ்டவாரு மாநிலத்திலும்
ததர்ந்டதடுக்கப்பட்டுள்ள எம்.எல்.ஏ-க்கள், குறிப்பிட்ட அளவு எம்.பி.க்கறளத் ததர்ந்டதடுத்து
அனுப்பலாம். எம்.பி-க்களுக்கும் டதாகுதிப் பிரச்றன இராது. எம்.பி. ததர்தறல தேரடி முறை
இல்லாமல், மாநில எம்.எல்.ஏ-க்கள் மட்டுதம ததர்டதடுப்பதாக அறமப்பதால், மாநில
மக்களின் உணர்வு கீழிருந்து தமல் வறர சீராகப் பிரதிபலிக்கப்படும். முரண்பாடுகள்
தவிர்க்கப்படும்.
தமற்கண்ட சீர்திருத்தங்களினால், மக்கள் அளிக்கும் ஒவ்டவாரு வாக்கும் பிரதிநிதித்துவம்
டபறும்.
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இறவ தவிர, ததர்தல் டசலவு முறைகள், டதாழிலதிபர்களின் பகிரங்க ேன்டகாறட முறை
தபான்ை சீர்திருத்தங்களும் வரும் ததர்தலுக்கு முன்பாகதவ தமற்டகாள்ளப்படதவண்டும்.
தவறு கட்சி டகாண்டுவந்த பட்டஜட்றட, நிறைதவற்றித் தரும்படி குடியரசுத் தறலவர் தகட்டுக்
டகாண்டதும் எல்லாக் கட்சிகளும் திருத்தங்கள் டசய்யாமல் நிறைதவற்றித் தந்துள்ளன. இதத
தபால
எல்லாரும்
ஒப்புக்டகாள்ளக்
கூடிய
ததர்தல்
சீர்திருத்தங்கறள
சட்டமாக
நிறைதவற்றிவிட்டு அடுத்த ததர்தறலச் சந்தியுங்கள் என்று குடியரசுத் தறலவர் டசால்ல
தவண்டும். சீர்திருத்தங்கள் டசய்யப்படாமல், ததர்தல் மறுபடியும் ேடந்தால், கூட்டணிக்
குழப்பங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் டதாடரும்.
- ஆனந்த விகடன்
2.5.99
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