
 

 

'ஜூனியர் விகடன் வர்த்தகரீதியில் வவற்றி வெற சுமார் 
ஐந்தாண்டுகள் கடுமமயாக உமைத்தீர்கள். அப்பொது சந்தித்த 
தமடகள், பிரச்மைகள் என்வைன்ை? 

“முதலில் வவற்றி வெற ஐந்தாண்டுகள் பதமவப்ெடவில்மை. 
முதல் ஒரு ஆண்டு மிகவும் சிரமப்ெட்படன். நிர்வாகத்தில் சிைர்கூட 'இந்தப் ெத்திரிமகமய 
நிறுத்திவிடைாம். நஷ்டத்மதத் தாங்க முடியவில்மை என்று வசால்ை ஆரம்பித்தைர். 
முக்கியமாக, வசய்தித்தாளிபைபய அட்மட அமமத்ததுதான் காரணம். அது ெத்திரிமக 
வாங்குெவர்களுக்குப் பிடிக்காமல் இருந்தது. இந்த இடத்தில் ஒரு விஷயத்மத நன்றாகப் 
புரிந்துவகாள்ள பவண்டும். அதாவது தயக்கம் என்ெது வாங்கும் பொதுதான்... ெடிக்கும்பொது 
அல்ை. 90 மெசாதான் அன்மறய ஜூனியர் விகடனின் விமை. இப்ெடி குமறந்த விமைக்குப் 
ெத்திரிமகமயக் வகாடுக்கும் பொது அட்மடமயத் தனியாகப் பொட முடியவில்மை. இது ஒரு 
காரணம் என்றாலும், என் எண்ணபம வசய்தித்தாளிபைபய அட்மட அமமப்ெது, நடு முதுகில் 
'பின்' அடிக்காமல் ஒட்டுவது பொன்ற சிக்கை வழிமுமறகமள கமடபிடித்துப் ெத்திரிமகமயக் 
குமறந்த விமையில் தயாரித்து, அதமை வாசகர்களுக்கு அளிக்க பவண்டும் என்ெதுதான்.  



ெத்திரிமக ஆரம்பித்து முதல் வருடக் கமடசியில், கரிகாைனின் வதாடர் ஆரம்பிக்கப்ெட்டது. 
புலிகமளப் ெற்றி அவ்வளவு விளக்கமாக அதுவமர கட்டுமரகள் வந்ததில்மை. அதைால், 
அதமைப் ெடிக்க நல்ை ஆர்வம் வாசகர்களிடம் இருந்தது. அந்தத் வதாடரில் 
இடம்வெற்றிருந்த மூன்று கதாநாயகர்களின் தியாகம் வமய்சிலிர்க்கும்ெடியாக இருந்ததாபைபய 
அந்தத் வதாடருக்குப் வெரிய வரபவற்பு கிமடத்தது. அப்பொபத 'ஜூ.வி. மாறுெட்ட 
ெத்திரிமக, இதமை மற்றமவப் பொை எமடபொட்டு விடக்கூடாது' என்ற நல்ை எண்ணம், 
ெடிப்ெவர்கள்  ஒவ்வவாருவரிடமும் ஏற்ெட்டது. இப்ெடி ெடிப்ெவர்களுக்கு இவதல்ைாம் 
பிடித்துப்பொய் வற்புறுத்தத் வதாடங்கியதாபைபய, ஜூ.விமய வாங்க பவண்டியவர்கள் 
அட்மட ெற்றி கவமைப்ெடாமல் வாங்குவமதத் வதாடர்ந்தார்கள். அமதத் வதாடர்ந்து விகடன் 
மாணவர் திட்டத்தின் கீழ் அறிமுகமாை மாணவப் ெத்திரிமகயாளர்களின் கட்டுமரகள் 
ஜூ.விமய பமலும் ஆர்வத்பதாடு ெடிக்கத் தூண்டியது. அதுவமர ெத்திரிமககபள பொகாத 
குக்கிராமங்களுக்வகல்ைாம்கூட ஜூ.வி. பொகத் துவங்கியது. இமதவயல்ைாம் நாபை 
ொர்த்திருக்கிபறன். கிராமங்களில் திங்கள்கிைமமயன்று மாமையில் ஆைமரத்தடியில் 
ஜூ.வி.மய ஒரு கிராமவாசி வாசித்துக் வகாண்டிருப்ொர். எழுத்துக் கூட்டி! அவமரச் சுற்றிலும் 
இருக்கும் மற்றவர்கள் அமத ஆவலுடன் பகட்டுக்வகாண்டிருப்ொர்கள். இமதப் ொர்த்து நான் 
ஆைந்தப்ெட்டிருக்கிபறன். ஒரு பிரதிமய வாங்கி 10 பெர் ெடிக்கிறார்கபள என்று ஒருபொதும் 
ஆதங்கப்ெட்டதில்மை." 

 

 'ஜூனியர் விகடன் வவற்றிக்கு யார் காரணம்? என்வைன்ை அம்சங்கள் காரணம்?’ 

“மக்கள்தான் காரணம்! நான் அரசியல்வாதிமயப் பொல் பெசுவதாக எண்ண  பவண்டாம். 
உண்மமயிபைபய ஆரம்ெம் முதல் இன்று வமர ஜூ.வி-க்கு உள்ள மக்கள் நை எண்ணமும், 
அரசியல் கட்சி சார்ெற்ற தன்மமயும், யார் தவறு வசய்திருந்தாலும் அமதத் தட்டிக் பகட்கத் 
தயங்காத குணமும்தான் எங்கள் மீது மக்களுக்கு ஏற்ெட்ட காதலுக்கு முக்கியமாை அம்சங்கள். 
இதுதான் அதன் வவற்றிக்குக் காரணம்." 

ஜூனியர் விகடனில் ெடக்கமதகள், நமகச்சுமவத் வதாடர்கள், இைக்கியத் வதாடர்கள் எல்ைாம் 
முதல் ெதிமைந்தாண்டுகளில் வவளி வந்திருக்கின்றை. இப்பொது முற்றிலும் அரசியல் சார்ந்த 
ெத்திரிமகயாகபவ இருக்கிறது. இது ஏன்? 

"முதலில் ஜூ.வி, ஒரு வாரப் ெத்திரிமகயாகத்தான் வவளியாகிக் வகாண்டு இருந்தது. 
அப்பொது அதில் அரசியமைத் தவிர மற்றவற்றுக்கு அதிக இடம் வகாடுக்க முடிந்தது, 
அமதத் வதாடர்ந்து ஜூ.வி-மயப் பொைபவ ெை ெத்திரிமககள் வரத் வதாடங்கிை. மாணவப் 
ெத்திரிமகயாளர்களும் நல்ை ெை விஷயங்கமள எழுதிக் குவித்தைர். அதற்கு ஈடு வகாடுக்க 
அதிக ெக்கங்கள் பதமவப்ெட்டை. வாசகர்களும் பமலும் பமலும் ெடிக்க ஆர்வம் 
காட்டிைார்கள். ெக்கங்கமளக் கூட்டி வவளியிட, அச்சகத்தில் அச்சு இயந்திரம் இருக்கவில்மை. 
என்ை வசய்வது என்று மண்மடமயப் பொட்டு உமடத்துக் வகாண்டதில் பதான்றிய எண்ணபம, 
ஜூ.வி.மய வாரம் இருமுமற ஆக்குவது என்ற முடிவு.  



ெக்கங்கமள அதிகரித்ததால், 'பின்' அடிக்காமல் ஒட்டித்தரும் புதுமமமயத் வதாடர முடியாமல் 
பொைது. அந்த வருத்தம் இருந்தாலும், 'ஜூ.வி-தான் உைகத்திபைபய வாரம் இருமுமறயாக 
வவளிவந்த முதல் ெத்திரிமக' என்ற தனிப் வெருமம கிட்டியது! அதன்பிறகு அமதப் 
பின்ெற்றி ெை ெத்திரிமககள் வந்துவிட்டை. 

'வாரம் இருமுமற' என்றவுடன் வசய்திகமள உடனுக்குடன் வகாடுக்க பவண்டிய  கட்டாயம் 
ஏற்ெட்டது. வாரம் 32 ெக்கம் ெடித்துக் வகாண்டிருந்தவர்களுக்கு இப்பொது வாரம் 96 ெக்கம் 
கிமடக்கிறது. ஏறத்தாை ஒரு திைசரி பொை வசய்திகமளக் வகாடுத்துக் வகாண்டிருக்கிபறாம். 

அதைாபைபய ஆற அமர உட்கார்ந்து ரசித்துத் பதர்ந்வதடுத்துப் பொடபவண்டிய 
ெடக்கமதகள், நமகச்சுமவ, இைக்கியத் வதாடர்களுக்கு இடமளிக்க முடியாமல் அரசியல் 
நடவடிக்மககமள அதிகமாகக் வகாண்ட ெத்திரிமகயாக ஜூ.வி. பதாற்றமளிக்கிறது. ஆைால், 
இன்றும் மக்கள் நை வதாடர்களும் கட்டுமரகளும் வதாடர்ந்து ஜூ.வி-யில் வந்துவகாண்டு தான் 
இருக்கின்றை."  

 

வொதுவாக ஜூனியர் விகடன் தி.மு.க. சார்புள்ளது என்றும், அ.தி.மு.க.மவக் கடுமமயாக 
விமர்சைம் வசய்யும் அளவுக்கு தி.மு.க. ஆட்சி நிர்வாகத்மத அது விமர்சைம் வசய்வதில்மை 
என்றும் ஒரு கருத்து நிைவுகிறது. இதுெற்றி என்ை வசால்கிறீர்கள்? 

"இது முற்றிலும் தவறாை கருத்து என்றுதான் வசால்பவன். இருந்தாலும், 'எதைால் இப்ெடி ஒரு 
விமர்சைம் ஜூ.வி.மயப் ெற்றி வந்தது?”  என்று பயாசித்தால் எைக்கு பதான்றுவது இதுதான். 
இப்ெடிவயாரு பதாற்றம் ஏற்ெட்டிருப்ெது, எங்கள் நடவடிக்மகயால் அல்ை. அந்தக் கட்சிகளின் 
நடவடிக்மகயால்தான் இப்ெடி ஒரு விமர்சைம் எங்கள்மீது திணிக்கப்ெடுகிறது. ஆட்சியில் 
இருக்கும்பொவதல்ைாம் ெத்திரிமக விபராத மைப்ொன்மமமயபய வகாண்டவர்களாகத்தான் 
இருந்திருக்கிறார்கள் அ.தி.மு.க.விைர். அவர்கமளப் ெற்றி என்ை கூறிைாலும் சரி... உடபை 
அதற்காக வைக்குத் வதாடர்வமத வாடிக்மகயாக மவத்திருந்தார்கள். விஷயபம இல்ைாததற்கு 
ஜூ.வி. மீது 3 வைக்குகளும், இந்து ெத்திரிமக மீது ஒரு டஜனுக்கும் பமற்ெட்ட வைக்குகளும் 
வதாடரப்ெட்டை. பிறகு எல்ைாவற்மறயும் வாெஸ் வாங்கியது பவறு விஷயம்! இப்ெடி 
விபராதத்மத அவர்கள் காட்டுவதைாபைபயதான் மக்களுக்குக்கும் உங்களுக்கும் எங்கமளப் 
ெற்றி தவறாை எண்ணம் பதான்றுகிறது. தி.மு.க. தமைவபரா எழுத்தாளராக இருப்ெதால், 
ெத்திரிமகமீது அவசியமற்ற விபராதத்மத வளர்த்துக் வகாள்வதில்மை. வசய்தி தவறு 
என்றாபைா, தைக்குப் ொதகமாை வசய்தி என்றாபைா அமத அவர் தீவிரமாக 
எதிர்த்திருக்கிறார், விமர்சித்திருக்கிறார், பகலி வசய்திருக்கிறார். ஆைால், விபராதம் 
ொராட்டியதில்மை! 

அது மட்டுமல்ை.. ஆட்சியில் இருக்கும்பொதும் சரி, இல்ைாதபொதும் சரி... திமுக. மாவட்டத் 
தமைவர்களிலிருந்து அமமச்சர்கள் வமர எல்பைாருபம சகஜமாகப்  ெத்திரிமகயாளர்களுடன் 
பெசிப்ெைகுகிறார்கள். அ.தி.மு.க. தமைவர்கபளா, ஆட்சியில் இருக்கும்பொது பெசபவ 



ெயப்ெடுகிறார்கள். அப்ெடி இருந்தால், அவர்கள் ெக்க நியாயம் எங்களுக்கு எப்ெடித் 
வதரியும்? 

நியாயபம அவர்கள் ெக்கம் இருந்தாலும், அது வவளிவராமல் பொைால் அதற்கு 
அவர்கள்தான் காரணம். அவர்கள் தரப்மெ எங்கள் வசய்தியாளர்களிடம் பெசத் தயங்குவதால், 
ஏபதா நாங்கள்தான் அநியாயமாக வசய்திமயத் தவறாக வவளியிட்டுவிட்படாம் என்றுதான் 
ெடிக்கும் உங்கமளப் பொன்றவர்களுக்குத் பதான்றும். அதுமட்டுமல்ை, அ.தி.மு.க. தமைவர்கள் 
ெை சந்தர்ப்ெங்களில் தங்களுக்பக வதரிந்த காரணங்களுக்காக, நிர்ப்ெந்தத்துக்காக 
ெத்திரிமகயாளர்களிடம் வசான்ைமத, வசால்ைபவ இல்மை' என்று வசய்தி வவளியாை பிறகு 
மறுப்ெதும், அதைால் ெத்திரிமககளுக்குத் தர்மசங்கடத்மத ஏற்ெடுத்துவதும் அதிகம். வசல்வி 
வஜயைலிதா முதல்வராக வொறுப்பெற்ற பிறகு எங்கள் நிருெருக்குத் தனிப்பெட்டி எதுவும் 
வகாடுத்தது இல்மை. 

எங்கமளப் வொறுத்தவமர, மக்கள் நைபை முக்கியம். யார் தவறு வசய்திருந்தாலும் அமத 
சுட்டிக்காட்டாமல் இருக்க மாட்படாம். இப்பொதும் அடிக்கடி தி.மு.க. ஏடாை 'முரவசாலி' யில் 
எங்கமளக் கடுமமயாக விமர்சித்து எழுதுகிறார்கள், அதுபவ, 'எந்தக் கட்சி சார்ொகவும் 
நாங்கள் இல்மை; மக்கள் சார்ொக மட்டுபம இருக்கிபறாம்' என்ெமதத்தாபை காட்டுகிறது!"  

 

பொலி சாமியார்கமள அம்ெைப்ெடுத்தும் ஜூனியர் விகடன், பமல்மருவத்தூர் ெங்காரு 
அடிகள் பொன்ற பிராமணரல்ைாத சாமியார்கமளத்தான் அதிகம் கிண்டைடிக்கிறது. காஞ்சி 
மடம் உள்ளிட்ட பிராமண சாமியார்கமளக் கண்டுவகாள்வதில்மை என்று குற்றம் 
சாட்டப்ெடுகிறது. இதுெற்றி உங்கள் கருத்து என்ை? 

"இதுவும் முழுக்க முழுக்கத் தவறாை கருத்துதான். பிராமணன், பிராமணரல்ைாதவன் என்ற 
ொகுொபட ஜூ.வி-க்கு என்றும் இருந்ததில்மை. இந்தப் ெத்திரிமகமயப் பிரசுரிக்கும் 
நிறுவைத்தின் உரிமமயாளராகவும் வதாடக்கத்திலிருந்து அதன் ஆசிரியராகவும் இருந்த நான், 
பிராமண குைத்தில் பிறந்தவன் என்ெதைாபைபய அந்தக் கண்பணாட்டத்தில் ொர்க்கிறார்கள்! 
இல்மைவயன்றால், அப்ெடி ஒரு எண்ணபம ஜூ.வி. மீது வந்திருக்காது. 

நான் பிராமண குைத்தில் பிறக்காமல் முதலியாராகபவா நாடாராகபவா பிறந்திருந்தால், 
அப்பொதும் குறிப்பிட்ட அந்த சாதிக்கு சார்ொக இருப்ெதாகத்தான் வசால்வார்கள். அது, 
இங்பக எந்த அளவுக்கு சாதி மைப்ொன்மம ஊறிக்கிடக்கிறது என்ெதன் அமடயாளம்தாபை 
தவிர, நான் சாதி சார்ொைவன் அல்ை. விண்ணப்ெப் ெடிவத்தில் சாதி, மதம் இரண்மடயும் 
பகட்காமல் நடத்தப்ெட்டு வரும் ஒபர திட்டம், எங்கள் 'விகடன் மாணவப் ெத்திரிமகயாளர் 
திட்டம்’ தான். 

அபதபொை, 'வஜபயந்திரர் தண்டத்மத மவத்துவிட்டு மடத்மதவிட்டு ஓடிப் பொய்விட்டார்' 
என்ற வசய்தியில் ஆரம்பித்து சமீெத்தில் அவர் மீதுள்ள வகாமைவைக்கு வமர விரிவாக 
மக்களுக்கு ஜூ.வி. விருப்பு வவறுப்பில்ைாமல் எடுத்துச் வசால்லியிருக்கிறது. மகாப் வெரியவர் 



காைமாைபொது வசய்தி பசகரிக்கப்பொை எங்கள் நிருெமர எப்ெடிவயல்ைாம் மடத்தில் 
அவமாைப்ெடுத்தித் துரத்திைார்கள் என்றும் விளக்கமாகக் கூறியிருக்கிபறாபம. அவர்களுக்கு 
ஆதரவாக நாங்கள் நடந்திருந்தால் எங்கமள அந்த சமயத்தில் விரட்டியிருப்ொர்களா?" 

அரசியல் ெற்றி வொதுவாக அவநம்பிக்மகபய அதிகரித்து வரும் இன்று.. அரசியல்வாதிகளின் 
தவறுகமள பமலும் பமலும் வவளிப்ெடுத்தி வரும் ஜூனியர் விகடைால், இந்த அவநம்பிக்மக 
அதிகரிக்கத்தாபை வசய்கிறது? அரசியல் மீது நம்பிக்மக ஏற்ெடுத்தும் விதத்தில், அடுத்த 
தமைமுமறமய வழிநடத்த ஜூனியர் விகடனிடம் என்ை திட்டம் இருக்கிறது? 

“அரசியல் மீது அவநம்பிக்மகமய நாங்கள் ஏற்ெடுத்தவில்மை. அரசியல்வாதிகள் மீது 
நம்பிக்மக இல்ைாமல் இருக்கும் சூழ்நிமைமயத்தான் வவளிப்ெடுத்துகிபறாம், வதாழில் வசய்ய 
விரும்புெவருக்குத் துமணயாக இருப்ெதுதான் அரசியல்வாதிகளின் கடமமயாக அமமய 
பவண்டும். ஆைால், அரசியமைபய அவர்கள் ஒரு வதாழிைாக ஆக்கும்பொது, அமத 
சுட்டிக்காட்டி, தட்டிக் பகட்டால்தான் 'தவறாை ொமதயில் பொகக்கூடாது' என்ற ெயம் 
அவர்களுக்கு ஏற்ெடும். அந்த வமகயில் ஜூ.வி. மிகச் சரியாகபவ தன் ெணிமய 
வசய்திருக்கிறது. 

மக்களும் அரசியல் மீது அவநம்பிக்மக வகாள்ளவில்மை. சட்டதிட்டங்கள், நீதி நிர்வாகம் 
எல்ைாம் ஒழுங்காக இருக்கபவண்டும், சமூகம் அமமதியாக இயங்க பவண்டும் என்றுதான் 
மக்கள் ஆமசப்ெடுகிறார்கள். இதற்குத் தமடயாக அரசியல்வாதிகள் வசய்யும் தவறுகமள 
எப்ெடி வசால்ைாமல் இருக்க முடியும்? அப்ெடி சுட்டிக்காட்டுவமதபய எப்ெடி அவ நம்பிக்மக 
ஊட்டுவதாக கருதமுடியும்? சுட்டிக் காட்டாமல் இருந்தால், இன்னும் வெரிய ஆெத்தாகிவிடும். 
'இந்தத் தவறாை நமடமுமறகள்தான் சரியாைமவ. நாமும் இப்ெடித் தான் நடக்க பவண்டும்' 
என்று பதான்றிவிடும். புதிய தமைமுமற அப்ெடி, வளர்வமதயா நாம் விரும்புகிபறாம்? 
இல்மைபய! அவர்களும் இபத தவறுகளில் சிக்காமல் இருக்க பவண்டும் என்கிற 
ஆமசயில்தான் இப்பொமதய அரசியல்வாதிகளின் தவறுகமள சுட்டிக்காட்டுகிபறாம். 
அப்பொதுதான் அவர்கமளத் திருத்தவும் முடியும்!" 

"கடந்த 25 ஆண்டுகளில் அப்ெடி ஏதாவது திருத்த முடிந்திருக்கிறதா? ." 

"தவறு வசய்ய இப்பொது ெயப்ெடுகிறார்கள். வவளிப்ெமடயாகத் தவறு வசய்ய ெயமாவது 
வந்திருக்கிறது. 'தவறு வவளிபய வதரிந்தால் ஜூ.வி.யில் பொட்டுவிடுவார்கள்' என்ற ெயம் 
இருக்கிறது. 'ஜூ.வி-யில் வந்துவிட்டால், மக்கள் பகள்வி பகட்ொர்கள்' என்ற அச்சம் 
அவர்களுக்கு ஏற்ெட்டிருக்கிறது. இது முதல்ெடிதான். இன்னும் நிமறய ெடிகள் பொக 
பவண்டியிருக்கிறது." 

வவள்ளி விைா கண்டிருக்கும் ஜூனியர் விகடன் வொன்விைாவும் மவர விைாவும் காணும் 
காைத்தில், அந்தப் ெத்திரிமக எப்ெடி நிமைவு கூறப்ெட பவண்டும் என்று நிமைக்கிறீர்கள்? 

"ஒரு நல்ை ெத்திரிமக என்று எல்பைாராலும் வசால்ைப்ெடபவண்டும். அதுதான் எைது 
ஆமச?”  



 

நல்ை ெத்திரிமகக்கு என்ை வமரயமற வசால்கிறீர்கள்? 

“மக்கமளச் சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கமள மட்டும் வசால்ைாமல், அவற்றின் பின்ைணியில் 
உள்ள காரண காரியங்கமளயும் வசால்ை பவண்டும். அப்பொது தான் சரியில்ைாதவற்மற 
எப்ெடி மாற்றுவது என்ெது மக்களுக்கும் வதரியவரும்."  

 

ஜூனியர் விகடனில் இன்ைமும் வசய்து ொர்க்காத விஷயம் அல்ைது அடுத்து வசய்து ொர்க்க 
பவண்டும் என்று ஏதாவது உங்கள் மைதில் உண்டா ? 

"எந்தப் ெத்திரிமகயாலும் எல்ைாவற்மறயும் வசய்து முடிக்க முடியாது. அதைால் தான் 
வசால்கிபறன். இதுதான் இன்னும் வசய்து ொர்க்காத விஷயம்; இமதயும் வசய்து விட்டால் 
ெத்திரிமக முழுமமயமடந்துவிட்டது' என்று எதுவுபம கிமடயாது. எப்பொதும் மக்களுக்காக 
நல்ை விஷயங்கமளக் கூறிக் வகாண்பட இருக்க பவண்டும் என்ெபத என் ஆமச, அதற்கு 
முடிபவ கிமடயாது என்ெதும் எைக்குத் வதரியும்..." 

                                                         ஜூனியர் விகடன்                                                     
07-03-2007 


