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ஒ்ர விளம்்பரத்தில் இரணடு ் ்ப்ர அவமொனைப்படுத்துவது எப்படி? 
்கத்திப்பொரொ ெனைொரத்்தனைம் எனறை ்கொஙகிரஸ்்கொரரி்டம் இந்தக் 

்க்்்யக் ்கறறுக் ச்கொள்ள்ொம். ்தன ்த்்வி ் �ொனியொ்கொநதியின 
57-வது பிறைந்த நொ்ளக் ச்கொண்டொடும் விளம்்பர ்்பனைரில் 
்�ொனியொ, உ்்க ்கவி ்பொரதி இருவ்ரயும் ் ்கலி ச�ய்யும் வி்தமொ்க, 
்�ொனியொவுக்கு ்பொரதியின ்த்்ப்பொ்்க, ்்கொட அணிவித்து 
இருக்கிறைொர. ்�துக்்கொல்வொய் திட்டம் ச்கொணடு வநது, ்பொரதியின 
்கனை்வ நி்றை்வறறும் ் �ொனியொ்வப ‘்பொரொட்ட’ இந்த உத்தியொம்!

்பொவம் ்பொரதி! அவன ்�து்வ ்மடுறுத்தி வீதி �்மக்்கச் 
ச�ொனனைொ்னை ்தவிர, ் �து்வத் ் ்தொணடிக் ்க்ட்் ஆழப்படுத்்தச் 
ச�ொல்்வில்்். ்பொவம் ்�ொனியொ! மொறு்வ்டப ்்பொடடியில் 
்க்நதுச்கொள்ளும் ்பள்ளிக்கூ்டச் சிறுமி நி்்க்குத் ்தள்ளப்படடுவிட்டொர.

்பள்ளிக்கூ்டங்களில் மொறு்வ்டப ்்பொடடி எனறைொல், நிச்�யம் 
இருக்்கக்கூடிய குறைவன, குறைத்தி, பிச்்�க்்கொரன, ் ்பத்தியக்்கொரன 
இவர்களு்டன ச்பரும்்பொலும் இ்டம் ச்பறும் ்பொத்திரம் ்பொரதி! 
ச்கொஞ�ம் ச்கொஞ�ம் ச்பரியொர, ்கொநதி, ்நரு.

முன்னைொடி சிந்த்னையொளர்கள், ்த்்வர்கள் எல்்ொ்ரயும் நமது 
�மூ்கம் மொறு்வ்டப ் ்பொடடிக்்கொனை ் மட்டரொ்கக் குறுக்கிவிடுகிறைது. 
்பொரதி ் வ்டம் ் ்பொடும் ்தமிழ்ச் சிறுவர்களுக்குத் ்தமிழ் ் ்ப�க்கூ்டத் 
ச்தரியொமல் இருப்பது ்பறறி நமக்குக் ்கவ்் இல்்்! 

‘செய்லி்தொ்வ அன்னை ்மரியொ்கச் சித்திரித்்த்்பொது 
கிறிஸ்துவர்கள் சவகுணச்டழுந்தது ்்பொ், ஏன இப்்பொது ்பொரதி 
அன்பர்கள் சரளத்ரம் ச்கொள்ளவில்்்?’ எனறு ஒரு ்பொரதி அன்பர 
்்கட்டொர. ‘்ப்்கவனுக் ்கருள்வொய் நனசனைஞ்�’ எனறை ்பொரதியின 
அறிவு்ர்தொன ்கொரணம். அரசியல்வொதி்களின ் வ்்்ய வி்தவி்தமொ்க 

அரசியல்  
கிைவரகளுக்கு மட்டுமா?
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்வ்டம் ்்பொடுவது்தொன எனறு ்கத்திப்பொரொ ெனைொரத்்தனைம் நமக்கு 
இனனும் ஒருமு்றை அறிவுறுத்திய்தொ்க  எடுத்துக்ச்கொணடு, அவருக்கு 
நனறி ச்தரிவிக்்க்ொம்.

்வ்டத்துக்கும் அரசியலுக்கும் இத்்த்னை உறைவு இருப்ப்தொல்்தொன 
அரசியலுக்கு வர ்வணடும் எனறு நடி்கர்களும், அவர்கள் 
வந்தொல் ச்பரும் ்்பொடடியொகிவிடும் என்ப்தொல் வரக்கூ்டொது எனறு 
அரசியல்வொதி்களும் நி்னைக்கிறைொர்கள் ்்பொலிருக்கிறைது!

அரசியலுக்கு வரு்வனைொ, மொட்்டனைொ எனறு நடி்கர்கள் 
்கணணொமூச்சி ஆடுவது்்பொல், அரசிய்் விடடுப ்்பொ்வனைொ, 
மொட்்டனைொ எனறு சி் அரசியல் ்த்்வர்களும் ்கணணொமூச்சி 
வி்ளயொடுகிறைொர்கள். அவர்களில் மு்தன்மயொனைவர வொஜ்்பொய். 
பி.்ெ.பி. ்கடசியின சவள்ளி விழொவில் வொஜ்்பொய் ் ்பசியது திரும்்பவும் 
�ரச்்�்ய ஏற்படுத்தியிருக்கிறைது. “எத்்த்னை நொ்ளக்குத்்தொன 
நொன ச்தொ்டரநது ்வ்் ச�ய்ய முடியும்? எ்தறகும் ஒரு லிமிட 
இருக்கிறைது” எனறு அவர கூறியது, அரசியலிலிருநது வி்்கப்்பொகும் 
அறிவிபபு எனறு ்கரு்தப்படுகிறைது. முடடி வலியு்டன இப்்பொது 
முதுகு வலியும் வநதுவிட்டது. ்ம்்டயில் நினறு ்்ப� முடிவது 
இல்்். ்படசெட கூட்டத்ச்தொ்டர முழுக்்க அவர அ்வக்குச் 
ச�ல்்்வ இல்்்.

அரசு ஊழியர்களுக்கும், ்தனியொர - ஊழியர்களுக்கும் 20, 25 வரு்டம் 
�ரவீஸ் ஆனைதும் வி.ஆர.எஸ். ்தரப்படுகிறைது. ்ப் இ்டங்களில் வி.ஆர.
எஸ். எனறை ச்பயரில் ்கட்டொய ஓய்வுகூ்டத் ்தரப்படுகிறைது. எப்படிப 
்பொரத்்தொலும், மொ்தச் �ம்்பளக்்கொரர்கள் யொரும் 60 வயதுக்கு ்மல் 
சரகு்ர ் வ்்யில் இருக்கும் வொய்பபு கி்்டயொது. அறிஞர்களின 
்பழுத்்த அனு்பவத்்்தப ்பயன்படுத்திக் ச்கொள்ள்வணடும் எனறு 
ச�ொல்்ப்படும் நீதித் து்றை, ்கல்வித் து்றை்களில்கூ்ட நீதி்பதி்கள், 
து்ண்வந்தர்கள் 65 வயதுக்கு ்மல் ்ப்தவியில் இருக்்க  
முடியொது. 

அரசியல்வொதி்கள், அரசியல் ்கடசித் ்த்்வர்கள் மடடும் 
ஏன 65 வயதுக்கு ்மலும் ்ப்தவி்களில் ஒடடிக் ச்கொணடு இருக்்க 
்வணடும்? இந்தக் ்கடசி்களில் இ்ளஞர அணித்்த்்வரொ்க 
வருவ்தற்்க 45 வய்தொகி விடுகிறைது. ரொஜீவ ்கொநதி அரசியலுக்கு 
வந்ததும், எனைக்ச்கல்்ொம் ச்பரும் நம்பிக்்்க ஏற்பட்டது. அவரு்்டய 
இ்ளஞர இ்ம்ெ எதிரப்ப்தற்கொ்கவொவது இ்தர ்கடசி்களிலும் 
இ்ளஞர்களின ்த்்்ம வரக்கூடும் எனறு நம்பி்னைன. ஆனைொல், 
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ரொஜீவின ்படுச்கொ்், மறு்படி எல்்ொ ்கடசி்க்ளயும் கிழவர்கள் 
பிடிக்குள்்ள்ய ்தள்ளிவிட்டது. நரசிம்மரொவ, சுரஜித், ்பர்தன, 
்கருணொநிதி எனறு மூத்்த ்த்்்ம்ய ச்தொ்டரகிறைது.

்கொஙகிரஸில் ஒருவழியொ்க ் �ொனியொவின வரு்்க, ்த்்்மயின 
வய்்தக் கு்றைத்திருக்கிறைது. மொரக்சிஸ்ட ்கடசியில் 80-ஐத் 
்தொணடிவிட்ட சுரஜித் ஒருவழியொ்க இப்்பொது இ்டத்்்தக் ்கொலி ச�ய்து, 
இனனும் 60 - ஐ எட்டொ்த பிர்கொஷ ்கொரத்துக்கு வழிவிடடிருக்கிறைொர. 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசியின ்பர்தன ந்கரவ்தொ்க இல்்். ்கடசி்களின 
்த்்்மப ச்பொறுபபு்களுக்கு வயது உச்� வரம்பு நிரணயிப்பது 
குறித்து, ்்தர்தல் ்கமிஷன ஏ்தொவது ந்டவடிக்்்க எடுப்பது ்பறறி 
்யொசிக்்க்ொம். எம்.எல்.ஏ., எம்.பி. ்ப்தவி்களுக்குக் கு்றைந்த்பட� 
வயது இருப்பது ்்பொல், உச்� வயது வரம்பும் நிரணயிக்்க்ொம். 
கூ்ட்வ, நொடு முழுவதும் எப்படி மத்திய அரசு ஊழியர �ம்்பளங்கள் 
ஒ்ர மொதிரி இருக்கினறைனை்வொ, அ்்த ்்பொ் எல்்ொ �ட்டமனறை 
உறுபபினைர்களின �ம்்பளத்்்தயும் சீரொ்க நிரணயிக்்க ்வணடும்.

்தமிழ்நொடடில் �ட்டமனறை உறுபபினைர்களின �ம்்பளம் அநியொயமொ்க 
12 ஆயிரத்திலிருநது 18 ஆயிரமொ்க உயரத்்தப்படடு இருக்கிறைது. 
சுயஉ்தவிக் ்கல்லூரி்களில் ்்பரொசிரியர்களுக்கு இனனைமும் 4000 
மு்தல் 10 ஆயிரம்்தொன �ம்்பளம். �த்துணவுக் கூ்டத்தின ஊழியர 
�ம்்பளம் இனனும் 4 ஆயிரத்்்தக்கூ்ட எட்டவில்்். இனனும் 
ச்பரிய ச்கொடு்ம, இந்தச் �ம்்பள உயரவு முன்்ததியிடடு 2001-
லிருந்்த ்தரப்படுகிறைது. 

அரசு, ்தனியொர ஊழியர்களுக்கு எல்்ொம் �ம்்பளத்து்டன �ரவீஸ் 
்கணடிஷன்களும், ்வ்் அளவும் வ்ரயறுக்்கப்படுவது்்பொ் 
எம்.எல்.ஏ., எம்.பி-க்்களுக்கும் நிரணயிக்்கப்ப்ட ்வணடும். இந்த 
நியொயமொனை வொ்தத்்்த மறுக்்க, ்ப் உத்தி்க்ள அரசியல்வொதி்கள் 
்்கயொளுவொர்கள். அதிலும், இன்றைய அரசியல்வொதி்கள் 
ஐம்்ப்தொணடு்களுக்கு முனபு இருந்தது்்பொ் இல்்். ச்தொழில்மு்றை 
விளம்்பர ஏசெனஸி்களின ஆ்்ொ�்னை்க்ள நொடுகிறைொர்கள். 
்பயன்படுத்திக்ச்கொள்கிறைொர்கள்.

(இப்்பொது ்கொமரொெர இருநது, அவருக்கு விளம்்பர நிறுவனைம் 
ஆ்்ொ�்னை வழஙகினைொல், எனனை ச�ொல்லும்? ்�ொனியொ்வ 
்பொரதியொக்கினைது்்பொ் இல்்ொமல், ்வறு ஏ்தொவது ்்தொனறினைொல் 
ச�ொல்லுங்கள்.) 

ஆனந்த விகடன்
24.04.2005
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உ்கில் இனனைமும் யுத்்தங்கள் ந்டநது ச்கொணடு்தொன 
இருக்கினறைனை. இதில், ஒரு யுத்்தம் முடிவ்்டந்த 60-ம் ஆணடு 

விழொ்வ ரஷயொ மு்தல் அசமரிக்்கொ வ்ர ச்கொண்டொடிக்ச்கொணடு 
இருக்கிறைொர்கள். இதில் விசித்திரம்... செயித்்தவர்கள், ் ்தொறறைவர்கள் 
எனை இரணடு அணி்களு்ம இ்்தக் ச்கொண்டொடுவது்தொன!

மொஸ்்்கொவில் ந்டந்த இந்த விழொவில், இரண்டொம் உ்்கப 
்்பொரில் முறியடிக்்கப்பட்ட செரமனி, ெப்பொன அதி்பர்களும், ரஷய, 
அசமரிக்்க, பிசரஞச் அதி்பர்களு்டன ்க்நதுச்கொண்டொர்கள்.

உ்கில் இதுவ்ர ந்டந்த எல்்ொ யுத்்தங்களிலும் ச்பரியது, 
இரண்டொம் உ்்க யுத்்தம்்தொன. 1939 ச�ப்டம்்பரில் ச்தொ்டஙகி, 1945 
்ம 8-ல் முடிந்த இந்தப ்்பொரின வி்ளவு்கள், உ்்க வர்ொறறில் 
மி்க மி்க முக்கியமொனை்வ. விமொனைங்களின ச்தொ்டர குணடு வீச்சு, 
அணுகுணடு, ்ர்டொர ்்பொனறை்வ ்பழக்்கத்துக்கு வந்தனை. ்்பொர 
முடிந்ததும், ்ப் நொடு்களில் ் �ொஷலி�ம் ஏற்கப்பட்டது. ்கம்யூனி�த்்்த 
ஏற்கொ்த ஸ்வீ்டன, ச்டனமொரக் ் ்பொனறை நொடு்கள் கூ்ட ் ்கபபி்டலி�ம், 
்�ொஷலி�ம் இரண்்டயும் ஏ்தொவது ஒரு விகி்தத்தில் ்க்நது 
பின்பறறை முடியுமொ எனறை முயறசியில் ஈடு்பட்டனை. ெனைநொய்கம் 
எனறை வழிமு்றை, ஏரொளமொனை நொடு்களில் பிர்ப்ம்்டந்தது. ஐக்கிய 
நொடு்கள் �்்ப ச்தொ்டங்கப்பட்டது. இநதியொ உட்ப்ட, ்ப் அடி்ம 
நொடு்கள் சு்தநதிரம் ச்பறறைனை. 

்�ொவியத் ்ப்்ட்கள் ச்பரலி்னைச் சூழ்நதுச்கொண்டதும், ஏபரல் 30, 
1945 அனறு ஹிட்ர ்தறச்கொ்் ச�ய்துச்கொண்ட ஒரு வொரத்தில், 
ஐ்ரொப்பொவில் யுத்்தம் முடிநதுவிட்டது. ஆனைொல், ஆசியொவில் இந்த 
யுத்்தம் முடிவுக்கு வர, ் மலும் மூனறு மொ்தம் ஆயிறறு. முடிவு வந்த 
வி்தம் ்படு ் ்கொரமொனைது. ெப்பொன மீது இரணடு அணுகுணடு்க்ள 
அசமரிக்்கொ வீசியதில், இரண்ட்ர ் ட�ம் ் ்பர ஹி்ரொஷிமொவிலும் 
நொ்க�ொகியிலும் ச�த்்ததும், ெப்பொன �ரண்்டந்தது.

யுத்தம் -  லஞசம்  -  விருது
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இவவளவு ் ்கொரமொனை யுத்்தத்தின ் நொக்்கம் எனனை? நொடு பிடிக்கும் 
ஆ்�்தொன. இ்தர நொடு்களின வளங்க்ளத் ்தனனு்்டய்தொக்கிக் 
ச்கொள்ளும் ்்பரொ்�்தொன.

இரண்டொம் உ்்க யுத்்தத்தில், ச�ன்னை ந்கரில் ஒரு முக்கிய 
்பொதிபபு ஏற்பட்டது. செரமன ்கப்ப்ொனை எம்்டன, ச�ன்னை அரு்்க 
வநது இரணடு குணடு்க்ள வீசியது. இவறறைொல் உயிரச்்�்தம் எதுவும் 
இல்்். குணடு விழுந்த ஓர இ்டம், இப்்பொ்்தய உயரநீதிமனறை 
வளொ்கத்தில் நி்னைவுச் சினனைத்து்டன இருக்கிறைது. எம்்டன 
குணடு ஏற்படுத்திய பீதியொல், ்ப் ச�ன்னைவொசி்கள் அப்்பொது 
ச�ொந்த வீடு, நி்த்்்தசயல்்ொம் விடடுவிடடு சவளியூர்களுக்கு 
ஓடினைொர்கள். ரியல் எஸ்்்டட வி்்்கள் ்கடு்மயொ்க இறைஙகினை. 
ரொணுவத்துக்குத் ் ்த்வயொனை ்கருவி்கள், உணவுப ச்பொருட்கள் எனைப 
்ப்வ்்கயொனை ச்பொருட்களுக்குப ச்பருமளவில் யுத்்த ்கொனடரொக்டடு்கள் 
்தரப்பட்டனை. ச�ன்னை ந்கரின புதுப்பணக்்கொரர்கள் ்ப்ர இதில் 
உ்தயமொனைவர்கள்்தொன.

இப்்பொது யுத்்த ்கொ் வி்ளவு்களுக்கு நி்கரொனைவற்றை, சுனைொமி 
்தொக்கு்தலுக்குப பிறைகு ்கொண முடிகிறைது. ச�ன்னை ்க்ட்்ொரப 
்பகுதி்களில் ரியல் எஸ்்்டட வி்்்கள் �ரிந்தனை. சுனைொமி 
நிவொரணத்துக்கு வநது குவியும் ச்பரும் ்பணம், அதி்கொரி்கள் மு்தல் 
�மூ்க ்�வ்கர்கள் வ்ர ்ப்்ர (எல்்ொ்ரயும் அல்்!) புதுப 
்பணக்்கொரர்கள் ஆக்கியிருக்கிறைது (ஒரு ச்தொணடு நிறுவனைத்தி்டம் 
மடடு்ம 80 ் ்கொடி ரூ்பொய் ்பணம் குவிந்த்தொ்க என.ஜி.ஓ வட்டொரத்தில் 
கிசுகிசுக்கிறைொர்கள்!).

்பணம்்தொன ச்தொணடு மு்தல் ்கல்வி வ்ர ்ப் உனனை்தங்க்ள 
இழிவொனை்தொக்கிவிடுகிறைது. அணணொ ்பல்்க்்க் ்கழ்கத்தின ்தரம் 
உ்்க அளவில் பு்கழ் ச்பறறைது. அங்்க இப்்பொது இறுதி ஆணடு 
ச்பொறியியல் ்்தரவு வி்்டத்்தொள்்களில் தில்லுமுல்லு ச�ய்ய, 
்ட�க்்கணக்்கொனை ரூ்பொய் ்பணம் வி்ளயொடி இருக்கிறைது. ் ்தரவில் 
ஒபபுக்கு எழுதிய வி்்டத்்தொ்ள எடுத்து விடடு, பினனைர ச�ம்்மயொ்கத் 
்தயொரிக்்கப்பட்ட வி்்டத்்தொ்ள உள்்ள ் வத்து விடுவது்தொன இந்த 
்மொ�டிக் கூட்டத்தின வழிமு்றை. இ்தறகு ஒரு ்்பப்பருக்கு ஒரு 
மொணவன 65 ஆயிரம் ரூ்பொய் வ்ர ச்கொடுத்திருக்கிறைொன எனகிறைது 
்கொவல் து்றை. ்்க்தொகியிருக்கும் மொணவர்கள் பு்கழ் வொய்ந்த 
்தனியொர ்கல்லூரி்க்ளச் ்�ரந்தவர்கள், ஊழியர்கள் அணணொ 
்பல்்க்்க் ்கழ்கத்தினைர.
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இந்த நி்கழ்ச்சி ்ப் அடிப்ப்்டக் ்்கள்வி்க்ள எழுபபுகிறைது. 
நு்ழவுத் ் ்தரவு்கள் எழுதித் ்தங்கள் ்தகுதி, திறை்ம்க்ள நிரூபித்து 
இ்டம் பிடித்்த மொணவர்கள் ஆனைொலும் �ரி, ஓரளவு நல்் மதிபச்பண 
ச்பறறு நிரவொ்க ்்கொட்டொவுக்கு நனச்கொ்்ட ்தநது ஸீட வொஙகிய 
மொணவர்கள் ஆனைொலும் �ரி... இந்தச் �மூ்கத்தின ‘க்ரீம்’ எனைப்படும் 
்மல்்தட்்டச் ்�ரந்தவர்கள்்தொன, அவர்கள் எந்த நனசனைறியும் 
இல்்ொமல் ் மொ�டிக்்கொரர்களொ்க வளரநது இருக்கிறைொர்கள் எனறைொல்... 
எங்்க ்தவறு? அவர்களது ஒழுக்்கக் ்்கடடுக்கு அவர்கள் ்படித்்த 
்பள்ளிக்கூ்டத்தின ்பஙகு எனனை? ்ட�க்்கணக்்கொனை ரூ்பொய்்கள் 
்்க மொறியிருக்கும் இந்த ்மொ�டியில், மொணவர்களுக்குப ்பணம் 
ச்கொடுத்்த ச்பற்றைொருக்கு எந்தப ச்பொறுபபும் கி்்டயொ்தொ?

அணணொ ்பல்்க்்க்்கழ்கம் ் ்பொனறை அ்மபபி்்்ய இத்்த்்கய 
்தவறு ்நர இ்டம் இருக்கிறைது எனறைொல், யொ்ரத்்தொன நம்புவது? 
எனனை ச�ய்்தொல் இதிச்ல்்ொம் சீரதிருத்்தம் ச்கொணடு வர முடியும்?

‘்த்ொக்’ எனை மூனறு மு்றை ம்னைவியி்டம் ்கணவன ச�ொல்லிவிட்டொல், 
அந்த விவொ்கரத்து ச�ல்லும் எனறு ம்த அடிப்ப்்டயில் இருநது 
வரும் ்பழக்்கத்்தொல், ஏரொளமொனை முஸ்லிம் ச்பண்கள் ்பொதிக்்கப்படடு 
இருக்கிறைொர்கள். இ்்தச் சீரதிருத்்த ்வணடும் எனறு எழுந்த 
்்கொரிக்்்க்க்ளசயொடடி, ‘முஸ்லிம் ்பர�னைல் ்ொ ்்பொரடு’ கூடி 
விவொதித்து, ஒரு ்கல்யொணப ்பத்திர வடிவத்்்த (நிக்்கொஹ் நொமொ) 
உருவொக்கி சவளியிட்டது. 

‘் ொ ் ்பொரடில் சமொத்்தம் 201 உறுபபினைர்கள். இதில் 25 ் ்பர மடடு்ம 
ச்பண்கள். இந்த விவொ்தத்தின ்்பொது, ச்பண உறுபபினைர்க்ளப 
்பங்்கற்க அனுமதிக்்கவில்்். இப்படி உருவொக்கிய ்பத்திரத்தில், 
்த்ொக் பிரச்்னைப ்பறறி ச�ொல்்்வ இல்் .் இதுவும் ஆண்களுக்குச் 
�ொ்த்கமொனை்தொ்கத்்தொன இருக்கிறைது’ எனறு ம்களிர அ்மபபு்கள் 
சுடடிக் ்கொடடியுள்ளனை.

்கல்யொணப ்பத்திரம் எனனும் மு்றை ஏறச்கனை்வ முஸ்லிம்்கள் 
மத்தியில் இருப்பது்தொன. இநதுக்்களில் சவவ்வறு �ொதி்களிலும் 
நிச்�ய்தொரத்்தத்தின்்பொது ்பத்திரி்்க எழுது்தல் எனறு இருக்கும் 
�்டஙகு, ஒரிஜினை்ொ்க ்கல்யொண அ்ழப்்ப வடிவ்மப்ப்தற்கொ்க 
உருவொனைது அல்். திருமணத்தில் இரு ்தரப்பொரும் �ம்மதிக்கும் 
நி்பந்த்னை்க்ளப ்பதிவு ச�ய்வ்தற்கொ்க்வ உருவொக்்கப்பட்டது.

நம்மூரில் பிறைபபுச் �ொனறி்தழ் இல்்ொமல் ்பள்ளியில் ்�ரக்்க 
முடியொது, இறைபபுச் �ொனறி்தழ் இல்்ொமல் இனஷஷூரனஸ் ்்கொர 
முடியொது. வொரிசு உரி்ம்களுக்குத் திருமணச் �ொனறி்தழ் ்்த்வ. 
எந்த வ்்கத் திருமணம் ஆனைொலும், அ்்தக் ்கட்டொயம் ்பதிவு 
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ச�ய்ய ் வணடும் என்பது �ட்டம். ஆனைொல், இங்்க யொரும் அ்்த 
ந்்டமு்றைப்படுத்துவது இல்்். ்்த்வப்பட்டொல் மடடு்ம 
திருமணத்்்தப ்பதிவு ச�ய்துச்கொணடு, ் ம்ரஜ் �ரடடிபி்்கட்்டப 
ச்பறறுக்ச்கொள்கிறைொர்கள். இந்த நி்்்ம்ய மொறறி, திருமணம் 
ச�ய்து ச்கொண்ட ஒவசவொரு குடிம்கனும் குடிம்களும் அவர எந்த 
ம்தமொனைொலும் (ம்தமறறைவரொனைொலும்) ்கட்டொயம் ்கல்யொணச் �ொனறி்தழ் 
்வத்திருக்்க ்வணடும் எனறை விதி்ய அரசு ஏற்படுத்தி, அ்்தக் 
்கடு்மயொ்க அமல்்படுத்்த ் வணடும். இந்தச் �ொனறி்தழில் சமொத்்தக் 
்கல்யொணச் ச�்வு, இரு ்தரபபின ்பஙகு, ச்கொடுக்்கப்பட்ட, ச்பறைப்பட்ட 
சீர விவரங்கள் எல்்ொவற்றையும் ்பதிவு ச�ய்துவிட்டொல், பினனைொல் 
எந்தப பிரச்்னை எழுந்தொலும், இது்வ ஆ்தொரமொ்க அ்மயும்.

மறறை்படி, ்படித்து வொஙகும் இ்தர �ொனறி்தழ்்கள் எந்த வ்்கயிலும் 
ஒரு விரு்தொ்க அ்மநதுவி்டொது என்பது இநதிய குடிம்கனுக்கு 
்வ்் ்்தடும்்்பொது்தொ்னை உ்றைக்கிறைது!

‘எனைக்கு எந்தத் ்்தசிய விருதும் இத்்த்னை வரு்டமொகியும் 
்தரப்ப்டவில்்்்ய’ எனறு ஒரு பு்கழ் ச்பறறை ்க்்ஞன ் ம்்டயில் 
சவளிப்ப்்டயொ்க வருத்்தப்பட்ட்்தப ்படித்்த்்பொது, வருத்்தமொ்க 
இருக்கிறைது. எழு்ப்்தத் ்தொணடியும் இனனைமும் ்க்ொபூரவமொ்க 
நடித்துக்ச்கொணடு இருக்கும் நொ்்கஷ, ஒரு ்பத்திரி்்க ந்டத்திய 
விழொவில் இ்்தச் ச�ொல்லியிருக்கிறைொர. ‘எனைக்கு இதுவ்ர 
்பத்மஸ்ரீ ் ்பொனறை எந்தத் ் ்தசிய விருதும் கி்்டக்்கவில்்். அந்த 
விருச்தல்்ொம் �்க நடி்கர்கள் ்பரிநது்ரத்்தொல்்தொன ்தரப்படும். 
எனைக்கு �்க நடி்கர்கள் யொரு்ம அப்படி சி்பொரிசு ச�ய்யவில்்்’ 
எனறு ச�ொல்லியிருக்கிறைொர.

ஒரு்வ்ள, நொ்்கஷுக்கு சி்பொரிசு ச�ய்யும் அளவுக்குத் 
்தங்களுக்குத் ்தகுதி இல்்் எனறு நி்னைத்து �்க நடி்கர்கள் சும்மொ 
இருநதுவிட்டொர்க்ளொ, எனனை்வொ! 

எப்படி இருந்தொலும், நொ்்கஷ வருத்்தப்ப்டத் ்்த்வயில்்். 
சிவொஜி, நொ்்கஷ ் ்பொனறை பிறைவிக் ்க்்ஞர்களின ச்பயரொல் விருது்கள் 
ஏற்படுத்்த்ொ்ம ஒழிய.... அவர்களுக்கு விருது ்தருவதி்்ொ, அவர்கள் 
அ்்தப ச்பறுவதி்்ொ எந்த வி்�ஷமும் இல்்்!

ஆனந்த விகடன்
22.05.2005
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அண்மக் ்கொ்மொ்க ்பொகிஸ்்தொனுக்குச் ச�னறு வரு்பவர்கள் 
எல்்ொரும் �ரச்்�யில் சிக்கிக்ச்கொள்கிறைொர்கள்.

அங்்க ்்பொய் ஜினனைொ்வப ்பொரொடடி அத்வொனி ்்பசியது 
பிரச்்னையொயிறறு. அடுத்்த்படி, யொசின மொலிக்.

ெம்மு ்கொஷமீர விடு்த்் முனனைணித் ்த்்வரொனை யொசின 
மொலிக், “்பொகிஸ்்தொனின ்த்கவல் து்றை அ்மச்�ர ரஷீத், ்கொஷமீர 
விடு்த்்க்குச் ச�ய்்த உ்தவி்கள் ்ப்ருக்கும் ச்தரியொது. ்கொஷமீரின 
முனனைணிப ்்பொரொளி்களுக்கு அவர ச்பரும் ஆ்தரவு ்தந்தொர” 
எனறு ்பொரொடடினைொர. ரஷீதும் ்கொஷமீ்ரச் ்�ரந்தவர்தொன. ரொவல் 
பிணடியின முக்கியமொனை அரசியல்வொதி.

ரஷீதுக்குச் ச�ொந்தமொனை ்்தொட்டத்தில்்தொன யொசின மொலிக் 
உள்்ப்ட 3,500 தீவிரவொதி்களுக்கு 13 ஆணடு்களுக்கு முன, ்பொகிஸ்்தொன 
ரொணுவம் ்பயிறசி அளித்்த்தொ்கக் ்கரு்தப்படுகிறைது. இ்்தத்்தொன 
மொலிக் குறிபபிட்ட்தொ்கச்  ச�ய்தி்கள் வந்ததும், அ்்த மொலிக்கும் 
ரஷீதும் மறுத்துவிட்டனைர.

யொசின மொலிக்்்க வி்க்டன வொ�்கர்களுக்கு நி்னைவிருக்்க்ொம். 
்கொரகில் யுத்்தத்தின ்்பொது, அவரு்்டய ்்படடி சவளியொனை ஒ்ர 
்தமிழ் இ்தழ் வி்க்டன்தொன!

்கொஷமீரில் ஆயு்தப ் ்பொரொட்டத்்்தக் ் ்கவிட்ட மு்தல் தீவிரவொ்த 
இயக்்கத் ்த்்வர யொசின மொலிக், ்கொஷமீர இநதியொவு்டனும் இருக்்கக் 
கூ்டொது, ்பொகிஸ்்தொனு்டனும் ்�ரக் கூ்டொது... ்தனி நொ்டொ்க, ம்தச் 
�ொர்பறறை நொ்டொ்க இருக்்க ்வணடும் எனறை ்கருத்்்த வலியுறுத்தி 
வரு்பவர.

மொலிக்கின ்பொரொட்டொல், ரஷீதின ்பஸ் ்பயணம் �ந்்த்கத்துக்கு 
உரிய்தொகிவிட்டது. ்பொகிஸ்்தொனு்டன அண்மக் ்கொ்மொ்கச் சீர்படடு 
வரும் உறைவின அ்்டயொளமொ்க, ஸ்ரீந்கரில் இருநது மு�ொஃ்பரொ்பொதுக்கு 

சில பிரபலஙகள் 
சில சர்சழசகள்
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ெஷூன 30 மு்தல் ்பஸ் வி்டப்படுகிறைது. அந்த மு்தல் ்பயணத்தில் 
ரஷீத் ச�ல்வ்தொ்க இருந்தது. இப்்பொது அவ்ர அனுமதிப்பது 
்பறறி �ரச்்� வநதுவிட்டது. 

ஒரு விஷயத்்்த அனுமதிக்கும் அதி்கொரம் யொரி்டம் இருக்கிறைது 
என்ப்்தப ச்பொறுத்து்தொன, அந்த அதி்கொரத்துக்்்க மரியொ்்த 
வருகிறைது. குடியரசுத் ்த்்வருக்கும் ஆளுநர்களுக்கும் நி்றைய்வ 
அதி்கொரம் இருப்ப்தொ்கக் ்கரு்தப்பட்டொலும், இநதிய அரசியல் 
அ்மபபில் பிர்தமரும், மு்த்்மச்�ர்களும்்தொன உண்மயொனை 
அதி்கொரம் உ்்டயவர்கள்.

மு்த்்மச்�ரின அதி்கொரத்்்த ஆளுநர எந்த அளவுக்குக் 
்கடடுப்படுத்்த முடியும்? அ்்த ஒரு முனனைொள் மு்த்்மச்�ர 
முயறசித்துப ்பொரத்திருக்கிறைொர.

்கரநொ்ட்கத்தின ்கம்பயூட்டர சி.எம் மொ்க இருந்த எஸ்.எம்.
கிருஷணொ, இப்்பொது ம்கொரொஷடிர மொநி் ஆளுநரொ்க இருக்கிறைொர. 
ஓர அவ�ர �ட்டத்்்த அவரி்டம் மொநி் அ்மச்�ர்வ அனுபபி 
்வத்்தது. ்்கசயழுத்துப ்்பொ்ட மறுத்து, அ்்தத் திருபபி 
அனுபபிவிட்டொர கிருஷணொ, மும்்்ப ஓட்டல்்களில், மது்பொனை 
விடுதி்களில் ந்டனைமொடுவ்்தத் ்த்்ட ச�ய்து பிறைபபிக்்கப்படும் 
அவ�ர �ட்டம்்தொன அது.

ஏறச்கனை்வ, ஆயிரக்்கணக்்கொனை ந்டனைப ச்பண்கள் இது்பறறி 
்�ொனியொவி்டம் மு்றையிடடிருக்கிறைொர்கள். கிருஷணொ இந்தச் 
�ட்டத்்்தத் திருபபி அனுபபும்்்பொது எழுபபிய ்்கள்வி்கள்: 
‘்பொதிக்்கப்படும் ந்டனைப ச்பண்கள், இ்தர ச்தொழி்ொளர்கள் ஆகி்யொரின 
மறுவொழ்வுக்்கொனை திட்டம் உருவொக்்கப்படடுவிட்ட்தொ? அது எங்்க? 
விவரம் எனனை? ெஷூ்் 11-ம் ்்ததி �ட்ட மனறைம் கூ்ட இருக்கும் 
நி்்யில், இப்்பொது ஏன அவ�ர �ட்டம் ்்பொ்ட ்வணடும்? 
�ட்ட�்்ப கூடி விவொதித்து நி்றை்வறறை்ொ்ம! அ்தறகு முன்்ப 
ச�ய்ய எனனை அவ�ரம்?’

இந்த மொதிரி, ஒவசவொரு மொநி்த்திலும் அவ�ர �ட்டங்க்ளத் 
திருபபி அனுபபும் அதி்கொரம் ஆளுநர்களுக்கு உணடு. பினனைொல், 
�ட்ட�்்பயில் அ்வ �ட்டமொகி வி்ட்ொம் எனறைொலும், ஆளுநர்கள் 
இப்படித் திருபபும்்்பொது எழுபபும் ் ்கள்வி்கள் எல்்ொம் மக்்களுக்குத் 
ச்தரிந்தொல் நல்்து.

்த்கவல் அறியும் உரி்மச் �ட்டம் வநதுவிட்ட நி்்யில் இனி 
அர�ொங்க்மொ, ரொஜ்்பவ்னைொ ்தொமொ்க்வ இந்த மொதிரி விஷயங்க்ளச் 
ச�ய்திக் குறிப்பொ்க சவளியிடடுவி்ட்ொ்ம!
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ஆளுநர ்பரனைொ்ொ இ்்தப ்பறறி ்பரிசீலிக்்க ்வணடும் எனறு 
அவரு்்டய புதிய ச�ய்ொளர ்கரியொலி எடுத்துச் ச�ொல்்்ொம்!

ஒரு நீதி்பதிக்குத்்தொன ஓய்வு ச்பறும் வயது உண்்ட ்தவிர, 
வழக்்கறிஞருக்குக் கி்்டயொது. ஆனைொல், பு்கழ் ச்பறறை ஒரு வழக்்கறிஞர 
்தன வீடடு வொ�ல் ்க்தவில் அவர ஒடடியிருக்கும் அறிவிபபு:

‘இனி்மல் நொன எந்த நீதிமனறை வழக்்்கயும் எடுத்துக் 
ச்கொள்ளப்்பொவது இல்்். ்வறு ்கொரணங்களுக்்கொ்க என்னைச் 
�நதிக்்க வரு்பவர்கள் மடடும் வர்வற்கப்படுகிறைொர்கள்!’

இந்த வித்தியொ�மொனை அறிவிப்்ப வீடடு வொ�லில் ஒடடி, 
ச்தொழிலிலிருநது வி்்டச்பறு்பவர ரொம் செத்ம்ொனி! அவருக்கு 
வயது 83. 

ரொம் செத்ம்ொனியின அதிரடிக் குறுக்கு வி�ொர்ண்கள் 
பு்கழ்ச்பறறை்வ. யொருக்்கொ்கசவல்்ொம் அவர ஆெரொகி இருக்கிறைொர 
எனறை ்படடிய்்ப ்பொரத்்தொல் பிரமிப்பொ்க இருக்கும்.

எம்.ஜி.ஆர, செய்லி்தொ, என.டி.ரொம ரொவ, ்பொல் ்தொக்்க்ர, 
�ரத்்பவொர, ரஜ்னீஷ, ஹொஜி மஸ்்தொன, �நதிரொசுவொமி, �ஞ�ய் ்தத், 
பி்ரமொனைந்தொ...

்்பொஃ்பரஸ் பீரஙகி ் ்பர ஊழல் சவளியொனை ் ்பொது, ரொஜீவ்கொநதிக்கு 
தினை�ரி ்பத்துக் ் ்கள்வி்கள் எனறு எழுபபிப ்பர்பரபபு ச�ய்்தவர ரொம் 
செத்ம்ொனி. அந்த ஊழலில் ்பணம் ச்பறறை்தொ்கக் குறறைம் �ொட்டப்பட்ட 
ச்தொழி்தி்பர்கள் இநதுெொ �்்கொ்தரர்களுக்்கொ்க ஆெரொனைொர!

இநதிரொ்கொநதி ச்கொ்் வழக்கில் குறறைம் �ொட்டப்பட்ட ச்கஹர 
சிங �ொரபில் ஆெரொகி, அவருக்கு விடு்த்் வொஙகிக் ச்கொடுத்்தொர. 
பிறைகு, பி.்ெ.பி - யில் ் �ரநது எம்.பி-யொகி, வொஜ்்பொய் அரசில் �ட்ட 
அ்மச்�ரொ்கவும் இருந்தொர.

பினனைர, வொஜ்்பொ்ய எதிரத்து ்க்்னைொவில் ்்பொடடியிட்டொர. 
இப்படி, ரொம் செத்ம்ொனியின வொழ்க்்்கயில் �ரச்்�க்குரிய 
�ம்்பவங்கள் ஏரொளம். இருக்கினறைனை. நீதி்பதி்களுக்கு எதிரொ்கப 
்்பொரொ்டவும் ரொம் செத்ம்ொனி ்தயஙகியதில்்், உச்� நீதிமனறை 
நீதி்பதி்கள் வி.ரொம�ொமி, எம்.எம். பூஞசி, ஆனைநத் எனறு ்ப்்ரக் 
்கடு்மயொ்க எதிரத்்தவர. இப்்பொது ஓய்வுச்பறும் ்நரத்தில் கூ்ட 
பி்ரமொனைந்தொ வழக்கில் உச்� நீதிமனறைம் ச்கொடுத்திருக்கும் தீரப்்பக் 
்கடு்மயொ்க விமரசித்து இருக்கிறைொர ரொம் செத்ம்ொனி.

நீதி்பதி்களுக்குச் �ட்டம் �ரியொ்கத் ச்தரிவதில்்் என்பது்தொன, 
அவர இப்்பொது ச�ொல்லும் குறறைச்�ொடடு. ் ்பொலீஸ் சித்ரவ்்தயில் 
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ச்பறறை வொக்குமூ்ங்க்ள மடடு்ம ் வத்து ஒருவ்ரக் குறறைவொளி 
எனறு தீரமொனித்திருப்பது �ட்டப்படி ்தவறு எனறு ஒரு ்கடடு்ர 
எழுதியிருக்கிறைொர.

சநருக்்கடி நி்்்யக் ்கடு்மயொ்க எதிரத்்தவர. மண்டல் 
்கமிஷ்னைத் தீவிரமொ்க ஆ்தரித்்தவர. ்ப் மு்றை ரொம் செத்ம்ொனி ்தன 
அரசியல் ்கடசி ஆ்தரவு நி்்்க்ள முன பினனைொ்க மொறறிய்்பொது, 
்கடு்மயொ்க விமரசிக்்கப்பட்டொர.

ஆனைொல், அப்்பொது இல்்ஸ்ட்ரட்டட வீக்லி ஆசிரியரொ்க இருந்த 
பிரித்திஷ நநதி, அவ்ர ஆ்தரித்து ஒரு வொ்தத்்்த முன்வத்்தொர...

‘அரசியலில் ஒருவர ஒ்ர ்கடசியில் விசுவொ�மொ்க இருக்்க 
்வணடும் எனறு எதிர்பொரப்பது ்தவறு. குறிபபிட்ட இ்டத்துக்குச் 
ச�ல்வ்தற்கொ்க ஒரு ்பஸ்ஸில் ஏறுகி்றைொம்.

அது பி்ரக் ்டவுன ஆகிவிட்டொல், இறைஙகி இனசனைொரு ்பஸ்ஸில் ் ்பொ்க 
்வணடியது்தொன. பி்ரக்்டவுன ஆனை ்பஸ்ஸி்்்ய உட்கொரநதிருக்்க 
்வணடும் எனறு ச�ொல்் முடியுமொ?

ரொம் செத்ம்ொனியும் அப்படித்்தொன... ்தன ்நொக்்கங்க்ள 
நி்றை்வறறை ஒரு ்கடசியில் ் �ரகிறைொர. அது ச்பொருநதி வரொவிட்டொல், 
இனசனைொனறுக்குச் ச�ல்கிறைொர. அவர ்தன ் நொக்்கங்களில் ச்தொ்டரநது 
நி்்யொ்கத்்தொ்னை இருக்கிறைொர?

அ்மபபு்களின ஊழ்் எதிரப்பது, ் யொக்கிய்னைொ அ்யொக்கிய்னைொ 
யொரொனைொலும், ்தனி ந்பரின உரி்ம்க்ளத் தீவிரமொ்க ஆ்தரிப்பது... 
இந்த இரணடிலும் பிடிப்்பொடு இயஙகியவர ரொம் செத்ம்ொனி.’

ஆனந்த விகடன்
03.07.2005
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ஆடி மொ்தம் வநதுவிட்டொல் ச்தருவுக்குத் ச்தரு ்பந்தல், கூழ், 
அ்கு, ்கர்கம், ் ்ட மியூஸிக் எனறு அம்மனுக்குத் திருவிழொ 

ந்டப்பது ்்பொ், வரு்டொ வரு்டம் ்கொவிரி விவ்கொரத்திலும் சி் 
�்டஙகு்கள் ்தவறைொமல் ந்டக்கினறைனை. பிர்தம்ரச் �நதிக்்க தூதுக் குழு, 
விவ�ொயி்கள் �ொ்் மறியல், மு்த்்மச்�ர அறிக்்்க, எதிரக்்கடசித் 
்த்்வர ்பதில் அறிக்்்க , ்பதிலுக்கு ்பதில் அறிக்்்க எனறை ் மற்படி 
�்டஙகு்க்ள ஒவசவொரு ெஷூன-ெஷூ்் மொ்தங்களிலும் ்தவறைொமல் 
்தரிசித்து வருகி்றைொம். அப்படி எனனை்தொன பிரச்்னை? ்கொவிரி நீ்ர 
்கரநொ்ட்கமும் ்தமிழ்கமும் எப்படிப ்பகிரநதுச்கொள்வது என்பது்தொன 
பிரச்்னை. இது இனறு ் நறறைல்்... நூறு ஆணடு்களுக்கும் ் ம்ொ்கத் 
ச்தொ்டரநது ச்கொணடு இருக்கும் சிக்்கல்.

1892-ல் அன்றைய ் மசூர அர�ொங்கமும், ச�ன்னை அர�ொங்கமும் 
ஒப்பந்தம் ் ்பொடடிருக்கினறைனை. அடுத்து 1924-ல் ் ்பொட்ட ஒப்பந்தத்தில், 
அ்்த 50 ஆணடு்கள் ்கழித்து மறு உறுதி ச�ய்ய ்வணடும் 
எனறு தீரமொனிக்்கப்பட்டது. அ்தன்படி 1974-ல் அடுத்்த ஒப்பந்தம் 
ந்டநதிருக்்க ் வணடும். ந்டக்்கவில்் .் ் ்பச்சுவொரத்்்த்கள் ச்தொ்டரநது 
்்தொல்விய்்டந்தனை. இப்படிப்பட்ட நி்்யில், நதி நீர �ட்டத்தின கீழ் 
நடுவர மனறைம் ஒன்றை அ்மத்து, அ்தன தீரபபுக்குச் �ம்்பந்தப்பட்ட 
மொநி்ங்கள் ்கடடுப்ப்ட ்வணடும் என்பது்தொன �ட்டம். ஆனைொல், 
மத்திய அரசு நடுவர மனறைத்்்த அ்மக்்கவில்்்.

இப்படி்ய இழு இழு எனறு இழுத்துக்ச்கொணடு ்்பொய், 
ஒருவழியொ்க 16 ஆணடு்கள் ்கழித்து, 1990-ல்்தொன நடுவர மனறைம் 
அ்மக்்கப்பட்டது. அந்த நடுவர மனறைமும் ்தன இறுதித் 
தீரப்்ப இனனைமும் அளிக்்கவில்்். வரு்டந்்தொறும் ்கரநொ்ட்கம் 
்தமிழ்கத்துக்குக் கு்றைந்த்பட�ம் 20.5 டி.எம்.சி ்தணணீர ்தர ் வணடும் 
எனறு இ்்டக்்கொ் தீரப்்ப 1991-ல் அளித்்தது. அ்்த ்கரநொ்ட்க 

கா்வரி  
பிர்சழனக்கு தீரவு?
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அரசு ஏற்க மறுத்்தது. நடுவர மனறைத்துக்கு இ்்டக்்கொ் தீரபபு 
அளிக்்க உரி்ம உணடு எனறு உச்� நீதிமனறைம் உத்்தரவிட்ட 
பிறைகும் ்கரநொ்ட்க அரசு ஏற்கவில்்் .

�ட்டப்படி உத்்தரவு்கள் வந்தொலும், அ்்த ்கரநொ்ட்க அரசு 
மதிப்ப்்த இல்்் என்பது ஒரு சிக்்கல். இனசனைொரு சிக்்கல், 
்க்டந்த 30 வரு்டங்களொ்க ்கொவிரியிலும், அ்தன து்ண நதி்களிலும் 
புதுபபுது அ்ண்க்ளக் ்கரநொ்ட்க அரசு ்கடடிக்ச்கொண்்ட வநது, 
்மடடூர அ்ணக்கு வரக்கூடிய ்தணணீரின அள்வக் கு்றைத்து 
விட்டது என்ப்தொகும்.

்தமிழ் நொடடுக்குக் கு்றைந்த ்பட�ம் 280 டி.எம்.சி ்தணணீரொவது 
்மடடூர அ்ணக்கு வந்தொல்்தொன ்கொவிரி ச்டல்்டொ விவ�ொயம் 
்தபபிக்கும். 1934-லிருநது 1972 வ்ர ஆணடு்்தொறும் �ரொ�ரியொ்க 
380 டி.எம்.சி. ்தணணீர வநது இருக்கிறைது. அ்தன பிறைகு 20.5 டி.எம்.
சி., ஆகி, இப்்பொது 1.50 டி.எம்.சி. கி்்டத்்தொ்் ச்பரிசு எனகிறை 
்கதி ஏற்படடுவிட்டது. மூனறு ் ்பொ்க விவ�ொயம் என்பது இரண்டொகி, 
அடுத்்த ்படி வரு்டத்துக்கு ஒரு ்்பொ்கம்்தொன ்பயிர ச�ய்ய முடியும் 
எனகிறை நி்்்ய ் நொக்கி ்தள்ளப்படடுக் ச்கொணடு இருக்கி்றைொம். 
பிரச்்னை தீரொமல் இருப்பது ஏன? மு்தல் ்கொரணம், ்தொங்கள் 
்பயன்படுத்தியது ்்பொ்க, மீதி ்தணணீர இருந்தொல் மடடு்ம ்தர 
முடியும் என்ப்்த ்கரநொ்ட்க அரசின மனைநி்். இதில் ்வறு எந்த 
நியொயத்்்தயும் அது ஏற்கத் ்தயொரொ்க இல்்். இரண்டொவது 
்கொரணம், ்கொவிரி பிரச்்னையில் ்கரநொ்ட்க அரசியல்வொதி்களி்டம் 
இருக்கும் பிரமிக்்க ்வக்கும் ஒறறு்ம.

சஹக்்்டவும் ் ்தவ்கவு்டொவும் ்பரஸ்்பர எதிரபபு அரசியல் ச�ய்்த 
்்பொது கூ்ட, ்கொவிரி பிரச்்னைக்்கொ்க ஒனறைொ்க உட்கொரநது ்்ப�த் 
்தயஙகிய்்த இல்்். ஆனைொல், இங்்க நி்்்ம ்த்்கீழ். 
்தமிழ்நொடடின நி்்்ய ஒற்றைக் குர்ொ்க ஒலிக்்க வி்டொமல் 
்கருணொநிதி, செய்லி்தொ இருவரின அதி்கொரப ் ்பொடடியும், ஒருவ்ர 
ஒருவர மட்டம் ்தட்ட ்வணடுசமனறை மு்னைபபும் ்தடுக்கினறைனை. 
்கொவிரிப பிரச்்னையில் யொர ்தமிழ்கத்துக்கு து்ரொ்கம் ச�ய்்தொர்கள் 
எனறு இருவரும் அறிக்்்கப ்படடிமனறைம் ந்டத்திக் ச்கொணடு 
இருப்பது ்கரநொ்ட்கத்துக்கு வ�தியொ்க இருக்கிறைது.

தீரவு வரொ்த்தறகு இனசனைொரு ்கொரணம் மத்திய அரசு. உச்� 
நீதிமனறைமும், நடுவர மனறைமும் �ட்டப்படி வழஙகும் உத்்தரவு்க்ள 
ஒரு மொநி்ம் ச�யல்்படுத்்த மறுத்்தொல், அ்தன மீது அரசியல் 
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�ட்டப்படி 356-வது பிரி்வப ்பயன்படுத்தி ந்டவடிக்்்க எடுக்கும் 
அதி்கொரம் இருநதும், மத்திய அரசு ச்தொ்டரநது நழுவுகிறைது. 
இ்தறகுத் தீரவு்தொன எனனை? ்கரநொ்ட்கம் ்தன விவ�ொய நி்ப்பரப்்ப 
அதி்கரித்்த்தொல்்தொன, நமக்குக் கி்்டக்கும் நீர கு்றைந்தது. ஆனைொல், 
அப்படி அவர்கள் ்வளொண்ம்ய அதி்கரிக்்கக் கூ்டொது எனறு 
நொம் எப்படிச் ச�ொல்் முடியும்? ்தமிழ் நொடடின சமொத்்த சநல் 
உற்பத்தியில் சுமொர 30 �்தவிகி்தம்்தொன ்கொவிரி ச்டல்்டொ ்பொ�னைப 
்பகுதி்களிலிருநது வருகிறைது. மீதி 70 �்த ்பங்களிப்்பத் ்தரக்கூடிய 
்பகுதி்களில் பிரச்்னை இல்்்யொ? ஆற்கொடு, திணடுக்்கல் 
்பகுதி்களில் ் ்தொல் ஆ்்க்்கழிவு்கள் நி்த்்்த வீணொக்கி விட்டனை. 
அத்்த்னை ஆறறுப்படு்்கயிலும் மணறச்கொள்்ளயினைொல் நி்த்்தடி 
நீரும் ்பொதிக்்கப்பட்டொயிறறு. மது்ர, ரொமநொ்தபுரம் ்பகுதி்களின 
ஜீவொ்தொரப பிரச்்னையொனை முல்்்ப ச்பரியொறு நீரப ்பஙகீடு 
விஷயத்தில் ்்கரள அரசு இ்ழத்து வரும் அநீதி்யப ்பறறி, 
்கொவிரிக்குப ்்பொட்ட �த்்தத்தில் ்கொல்வொசி �த்்தம்கூ்ட நொம்  
்்பொ்டவில்்்.

இந்த ய்தொரத்்தங்களின அடிப்ப்்டயில், தீரவு்கள் எனனை எனறு 
்பொரக்்க்ொம். 

1. ்கொஙகிரஸ், பி.்ெ.பி, இ்டது�ொரி்கள் ் ்பொனறை அ்னைத்திநதிய 
்கடசி்கள் ்தமிழ்கத்தில் ஒரு நி்்யும் ்கரநொ்ட்கத்தில் ் வசறைொரு 
நி்்யும் எடுக்கும் சிக்்கலில் இருக்கினறைனை. எனை்வ, அ்வ 
மு்தலில் ்தங்கள் இரு மொநி்த் ்த்்வர்க்ளயும் கூடடிப 
ச்பொதுக்்கருத்்்த ஏற்படுத்்த ்வணடும். 

2. ்கரநொ்ட்கத்து்டன ்தணணீர ஒப்பந்தத்்்த ்பண்டமொறறு 
ஒப்பந்தமொ்க மொறறை ் வணடும். இவவளவு டி.எம்.சி. ்தணணீர 
ச்கொடுத்்தொல், இவவளவு சம்கொவொட (சநய்்வலி) மின�ொரம் 
்தரு்வொம் எனறை அடிப்ப்்டயில் இ்்தச் ச�ய்ய ் வணடும்.

3. ்கரநொ்ட்கத்திலும் ்தமிழ்கத்திலும் ்கொவிரி ்பொ�னைப ்பகுதி்களில் 
நீர சிக்்கனைத்்்த ச�யல்்படுத்்த ்வணடும். இ்தற்கொனை 
அறிவியல் ச்தொழில் நுட்பத்்்த ்தமிழ்கத்தின இ்தர ்பகுதி்களின 
மு்றை்களிலிருநது ஆரொய்நது ்பயன்படுத்்த்ொம். சுழறசி 
மு்றையில் மொறறுப ்பயிர்கள் ்பறறியும் ஆய்வு ் ்த்வப்படுகிறைது.

4. இரு மொநி் ்கொவிரி விவ�ொயி்கள் �நதித்துக் ்கருத்துப ்பரிமொறறைம் 
ச�ய்யும் ஆக்்கபபூரவமொனை முயறசி ஏறச்கனை்வ சி் ்தனியொர 
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ச்தொணடு நிறுவனை அ்மபபு்களொல் ச்தொ்டங்கப்பட்டது. அ்்த 
அடுத்்த ்கட்டத்துக்கு வளரத்துக்ச்கொணடு ்்பொ்க்ொம்.

5. இதில் எந்தத் தீரவுக்கும் ்கரநொ்ட்கம் ஒத்து்ழக்்க மறுத்்தொல், 
அ்்த இநதிய யூனியனிலிருநது சவளி்யறறி, ்தனி நொ்டொ்கப 
பிரிநது ச�ல்லும்்படி ச�ொல்லிவி்ட ்வணடும். அல்்து, 
நொம் பிரிநது ் ்பொவ்தொ்க அறிவித்துவி்ட ் வணடும். ்கொரணம், 
நொடு்களுக்கு இ்்டயில் நதி நீரப ்பஙகீடு ஒப்பந்தத்்்தச் 
ச�யல்்படுத்துவது, மொநி்ங்களி்்ட்ய ச�யல்்படுத்துவ்்தவி்டச் 
சு்்பம் எனறு ்பொகிஸ்்தொன, வங்க ்்த�ம் இநதியொவு்டன 
்்பொடடுள்ள ஒப்பந்தங்கள் நிரூபித்துள்ளனை.

்கொவிரிப பிரச்்னை ்பறறி விரிவொ்கவும், முழு்மயொ்கவும், 
ஆழமொ்கவும் அறிய விரும்புகிறைவர்கள் ்பழ. சநடுமொறைன, ்கரூர பூ.அர.
குபபு�ொமி ஆகி்யொரின நூல்்க்ளத் ்்தடிப பிடித்துப ்படிக்்கவும். 
சி் எச்�ரிக்்்கப புள்ளி விவரங்கள்:

்தமிழ்கத்தின நி்த்்தடி நீரில் 72 �்தவிகி்தம் குடிக்்க ் ொயக்்கறறைது 
எனறு அரசு அறிவித்திருக்கிறைது. மீதி நல்் ்தணணீரில் ஒனறைொனை 
்தொமிரவருணியிலிருநது,  குளிர்பொனைம் (வி்் ரூ.13) ்தயொரிப்ப்தற்கொ்க, 
்தணணீ்ர லிட்டர சவறும் ஒணண்ர ் ்ப�ொவுக்கு அரசு அளிக்்க 
இருக்கிறைது.

ச�ன்னை ந்கரில் மடடும் மொ்தம் 50 ் ்கொடி ரூ்பொய்க்கு ்தணணீர 
வியொ்பொரம் ந்டக்கிறைது.

ஆனந்த விகடன்
14.08.2005
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தீண்டொ்ம எனறை மி்கப ச்பரிய �மூ்கக் ச்கொடு்மக்கு எதிரொ்க 
இரு்ப்தொம் நூறறைொணடில் ந்டந்த மு்தல் மொச்பரும் ் ்பொரொட்டம்... 

்வக்்கம் ்்பொரொட்டம்! 1924- ல் ந்டந்த அந்தப ்்பொரொட்டத்துக்குக் 
்கொரணம், மொ்தவன எனறை ஈழவ �ொதி வக்கீ்் திருவனைந்தபுரம் 
நீதிமனறைத்துக்குள் ்பணிக்குச் ச�ல்்வி்டொமல் ்தடுத்்தது்தொன. 
நீதிமனறைம் அரணம்னை வளொ்கத்தில் இருந்தது. ம்கொரொெொ பிறைந்த 
நொளுக்்கொ்க யொ்கம் ந்டநதுச்கொணடிருந்தது. அப்்பொது ஈழவர 
அந்த வளொ்கத்தில் நு்ழந்தொல் தீட்டொகிவிடும் எனறு மொ்தவன 
்தடுக்்கப்பட்டொர.

்்கரளொ முழுவதும் ்்கொயில்்க்ள சுறறியுள்ள ச்தருக்்களில் 
‘்தொழ்த்்தப்பட்்டொர ந்டக்்கக்கூ்டொது!’ எனறை ்த்்ட இருந்தது. 
இ்்தசயல்்ொம் எதிரத்து்தொன ்வக்்கம் ்்கொயி்்ச் சுறறியுள்ள 
ச்தருக்்களில், நு்ழவுப ் ்பொரொட்டம் ச்தொ்டங்கப்பட்டது. ் ்பொரொட்டத்்்த 
முனசனைடுத்்த 19 முக்கிய ்த்்வர்களும் ் ்க்தொனைதும், ் ்பொரொட்டம் 
ச்தொய்வ்்டந்தது. சி்றையில் இருந்த ்த்்வர்கள் ெொரஜ் ் ெொ�பபும் 
்்க�வ ்மனைனும் அன்றைய ச�ன்னை மொ்கொண ்கொஙகிரஸ் 
ச�ய்ொளருக்குக் ்கடி்தம் அனுபபினைொர்கள், ‘நீங்கள் வநது ்த்்்ம 
ஏறறைொல்்தொன ்்பொரொட்டம் ச்தொ்டர முடியும். உ்ட்னை வொருங்கள்’ 
எனறை அந்தக் ்கடி்தம் வந்த்்பொது, ்பண்ணபுரத்தில் ச்பொதுக்கூட்டம் 
்்பசிவிடடு, ஈ்ரொடு திரும்பிவந்த ்கொஙகிரஸ் ச�ய்ொளர உ்ட்னை 
்வக்்கம் ச�னறைொர. அவர ்த்்்ம ஏறறை பிறைகு்தொன ்வக்்கம் 
்்பொரொட்டம் சூடுபிடித்்தது. அவர்தொன ‘அய்யொ’, ‘ச்பரியொர’, ‘்தந்்த 
ச்பரியொர” எனசறைல்்ொம் அனபு்டன ்ப்ரொலும் அ்ழக்்கப்படுகிறை 
ஈ.சவ.ரொம�ொமி (1879-1973). 

ச்பரியொர ்தன அரசியல் வொழ்க்்்க்ய ்கொஙகிரஸ்்கொரரொ்கத்்தொன 
ச்தொ்டஙகினைொர. ஈ்ரொடு ந்கரொடசித் ்த்்வரொ்கவும் ச்பரும் 

‘அவரதாம் ் பரியார...’
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வியொ்பொரியொ்கவும் இருந்தவ்ர அரசியலுக்கு அ்ழத்து வந்தவர்கள் 
ரொெொஜி, வர்தரொெுலு நொயுடு இருவரும்்தொன.

அரசியலுக்கு வந்ததும் அர�ொங்கப ்ப்தவி்க்ளப பிடிப்பது்தொன 
்ப்ருக்கும் ் டசியம். ஆனைொல், ச்பரியொர அரசியலுக்குள் நு்ழயும் 
முனபு, ்தொன வகித்து வந்த ்பல்்வறு ்ப்தவி்க்ள உ்தறிவிடடு வந்தொர. 
வியொ்பொரி்கள் �ங்கத் ்த்்வர, ச்தனனிநதிய வியொ்பொரி்கள் �ங்க 
நிரவொ்க �்்ப உறுபபினைர, இன்கம்்டொக்ஸ் டிரிபயூனைல் ்கமிஷனைர, 
்டவுன ரீடிங ரூம் ச�க்சரட்டரி, ் ஹ ஸ்கூல் ் ்பொரட ச�க்சரட்டரி, 
்தொலூ்கொ ் ்பொரட பிரசிச்டணட, முனிசி்பல் ் �ரமன, ஜில்்ொ ் ்பொரட 
சமம்்பர, வொட்டர ஒரக்ஸ் ்கமிடடி ச�க்சரட்டரி, ப்ளக் ்கமிடடி 
ச�க்சரட்டரி, ்்தவஸ்்தொனை ்கமிடடி ச�க்சரட்டரி, ்்தவஸ்்தொனை 
பிரசிச்டணட, உணவு ்கணட்ரொல் டிஸ்டரிபயூஷன ஆபீஸர உட்ப்ட 
சமொத்்தம் இரு்பத்ச்தொன்பது ்ப்தவி்க்ளயும் விடடுவிடடு அரசியலில் 
நு்ழந்தொர. ்க்்டசி வ்ர ்்தர்தலில் ்்பொடடியி்டவில்்். எந்த 
அரசுப ்ப்தவி்யயும் வகிக்்கவில்்். அவர ம்றைந்த்்பொது அரசு 
மரியொ்்தயு்டன அ்டக்்கம் ச�ய்யப்பட்டொர. 

்கொநதிய இயக்்கம், ச்பொது உ்்ட்ம இயக்்கம், திரொவி்ட இயக்்கம் 
எனறு ்தமிழ்நொடடின மூனறு ச்பரும் இயக்்கங்களிலும் தீவிரப 
்பங்கொறறிய மு்தல் ச்பரும் ்த்்வர அவர்தொன. ்கொஙகிரஸில் 
்கொநதியின ்த்்்ம்ய ஏறறு இருந்த்்பொது, ்தமிழ்கம் முழுவதும் 
்க்தர துணி்யப ்பரபபினைொர. ்தன குடும்்பம் முழுவதும் ்க்தர உடுத்்தச் 
ச�ய்்தொர. மது வி்க்குப ் ்பொரொட்டத்துக்்கொ்க, ்தனைக்குச் ச�ொந்தமொனை 
்கள் இறைக்கும் ச்தன்னை மரங்க்ள்ய சவடடித் ்தள்ளினைொர. 
ஒத்து்ழயொ்ம இயக்்கத்துக்்கொ்க நீதிமனறைப புறைக்்கணிபபு ச�ய்து, 
வழக்கு்களின மூ்ம் ்தனைக்கு வர்வணடிய ்ட�க்்கணக்்கொனை 
ரூ்பொய் ச�ொத்துக்்க்ள இழந்தொர.

ச்கொள்்்கயில் உறுதி என்ப்்த அவர ்க்்டசி வ்ர 
்தளரத்தியதில்்். ரொெொஜியு்டன ்தனிப்பட்ட மு்றையில் சநருக்்கமொனை 
நண்பரொ்க இருந்தொர. ஆனைொல், ச்கொள்்்கப ்்பொரொட்டத்்்த 
விடடுக்ச்கொடுத்்ததில்்். ரொெொஜி இறைந்த்்பொது ்தன ்நொ்யயும் 
ச்பொருட்படுத்்தொமல், �க்்கர நொற்கொலியில் ச�னறு இறுதிச் �்டஙகில் 
்க்நதுச்கொண்டொர. ‘சுயந்மறறைவரொனை ரொெொஜி, இ்ட ஒதுக்கீடு, 
�ொதி ஒழிபபு எனறை இரண்்டயும் ஏறறுக்ச்கொணடு, ்கொஙகிரஸ் 
்கடசி மூ்மொ்க்வ அ்்தச் ச�யல்்படுத்தியிருந்தொல், நொன ்க்்டசி 
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வ்ர அவர ச்தொண்டனைொ்க்வ மகிழ்ச்சியு்டன என ்கொ்த்்்தக் 
்கழித்திருப்்பன’ எனறு அப்்பொது ச்பரியொர எழுதினைொர.

்வக்்கம் ்்பொரொட்டத்தி்்்ய அவரு்்டய ச்கொள்்்க 
உறுதி்யப ்பொரக்்க்ொம். ்கொநதி, ரொெொஜி, சீனிவொ� அய்யங்கொர 
எனறு �்க ்கொஙகிரஸ் ்த்்வர்கள் ்்கடடுக்ச்கொணடும்கூ்ட 
் ்ப ொ ர ொ ட ்ட த்்்த  நிறுத்திவிடடு ,  ச �ன்னை  திரும் ்ப  
மறுத்்தொர ச்பரியொர.

இந்தப ் ்பொரொட்டத்துக்்கொ்க ் ்க்தொனை ச்பரியொர, சி்றையில் இருந்த 
்்பொது, அவருக்கு எதிரொ்க �த்ரு �ம்ஹொர யொ்கம் ஒன்றை ்்கரள 
�னைொ்தனி்கள் ந்டத்தினைொர்கள். யொ்க முடிவில் எதிரி (ஈ.சவ.ரொ.) 
�ொ்க்வணடும் என்பது ்நொக்்கம். ஆனைொல், யொ்கத்தின முடிவில் 
ம்கொரொெொ இறைநதுவிட்டொர.

ச்பரியொ்ரக் குறி்வத்து அனுபபிய யொ்க பூ்தம் திருபபிக் ச்கொணடு 
ரொெொ்வ்ய ச்கொனறு விட்டது எனறு சி்றை வொர்டன ்தனனி்டம் 
ச�ொனனை ்்பொது, அப்படிச் ச�ொல்வதும் மூ்ட நம்பிக்்்க்தொன 
எனறைொர ச்பரியொர.

தீண்டொ்ம எதிரபபு, �ொதி ஒழிபபு, வகுபபுவொரி இ்ட ஒதுக்கீடு, 
்பகுத்்தறிவு, சுயமரியொ்்த ் ்பொனறை ச்பரியொரின ச்கொள்்்க்கள் அளவுக்கு 
முக்கியமொனை்வ, அவரு்்டய ச்பணணுரி்மக் ்்கொட்பொடு்கள். 
்தன ம்னைவி நொ்கம்மொள், ்தங்்க ்கணணம்மொள் இருவ்ரயும் 
்்பொரொட்டங்களுக்குத் ்த்்்ம ஏற்க ்வத்்தொர. 

�்டஙகு்கள் இல்்ொ்த எளி்மயொனை சுயமரியொ்்த திருமண மு்றை்ய 
அறிமு்கப்படுத்தியவர அவர்தொன. 1929-லிருநது நொன்்க ஆணடு்களில் 
அப்படிப்பட்ட எட்டொயிரம் திருமணங்க்ள சுயமரியொ்்த இயக்்கம் 
ந்டத்தி ் வத்்தது. திருமணம் ச�ய்யும் உரி்ம, ச�ய்யொமல் இருக்கும் 
உரி்ம, பிடிக்்கொ்த திருமணத்திலிருநது சவளி்யறும் உரி்ம, திருமணம் 
ச�ய்யொம்் ் �ரநது வொழும் உரி்ம, குழந்்த ச்பறும் உரி்ம, 
ச்பறைொமல் இருக்கும் உரி்ம, இ்வசயல்்ொம் ச்பணணுக்கு உரிய 
உரி்ம்கள் எனறு அவர முன்னைொடியொ்க பிர�ொரம் ச�ய்திருக்கிறைொர. 
ச்பண்களுக்கு எல்்ொ உத்தி்யொ்கங்களிலும் �ரி ்பொதி இ்ட ஒதுக்கீடு 
ச�ய்ய்வணடுசமனறு 80 ஆணடு்களுக்கு முனபு தீரமொனைம்  
்்பொட்டவர அவர.

இனறு ்கல்வி நி்்யங்களிலும் அரசு ்வ்்்களிலும் எல்்ொ 
�ொதியினைரும் இருப்ப்தற்கொனை முக்கியமொனை ்கொரணங்களில் 
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ஒருவர ச்பரியொர. அவர இ்தற்கொ்கப ்்பொரொ்டத் ச்தொ்டஙகிய 
்கொ்த்தில், ்கல்லூரிப ்படிபபு ்படித்்தவர்களில் நூறறுக்கு 65 
்்பர பிரொமணர்கள். மீதி 35 ்்பர்தொன எல்்ொ �ொதியினைரும். 
ஆனைொல், அனறு மக்்கள் ச்தொ்்கயில் நூறறுக்கு 97 ்்பர 
பிரொமணரல்்ொ்தவர்கள்்தொன. அனறு அர�ொங்க ்வ்்்களில் 
உயர ்ப்தவி்களில் நூறறுக்கு 47 இ்டங்களில் பிரொமண அதி்கொரி்கள், 
30 இ்டங்களில் ஆஙகி்்யர்கள், 23 இ்டங்கள்்தொன மீதி எல்்ொ  
�ொதியினைருக்கும்..

ஒரு ச்பரும் �மு்தொயத்தின ்கல்வி நி்், ்வ்் நி்்்ய 
மொறறி அ்மத்்த ச்பரியொர, மூனறைொவது வகுபபுக்கு ் மல் ்படித்்தவர 
அல்். ஆனைொல், அவர ச்கொணடுவந்த சமொழிச் சீரதிருத்்தத்்்தப 
பின்பறறித்்தொன இந்தக் ்கடடு்ரகூ்ட எழு்தப்படுகிறைது. ்கொநதி, 
்நரு, ்்பொஸ், தி்்கர, ரொெொஜி எனறு சமத்்தப ்படித்்தவர்க்ள 
ச்பரும் ்த்்வர்களொ்க இருந்த ்கொ்்கட்டத்தில், ச்பரியொர்தொன 
மூணொஙகிளொஸ் ்படித்்த ்த்்வர. ஆனைொல், ச்பரும் ்படிபபு ்படித்்த 
்ப்்ர அவரது இயக்்கம் ஈரத்து, அவருக்குத் ச்தொண்டர்களொ்கப 
்பணிபுரியச் ச�ய்்தது. ்கொஙகிரஸிலிருநது சுயமரியொ்்த இயக்்கம் 
வ்ர ச்பரியொர கூ்ட சநருக்்கமொ்க இருநது அவர ந்டத்திய 
்பத்திரி்்க்களில் எழுதிய மறறும் ச்பொறுபபு வகித்்த எஸ்.ரொமநொ்தன, 
குத்தூசி குரு�ொமி, அணணொ, கி.வீரமணி, ஆ்னைமுத்து எனைப 
்ப்ரும் முதுநி்்ப ்பட்ட்தொரி்கள்.

ஏறறுக்ச்கொண்ட ச்கொள்்்க்களுக்்கொ்க �ொகும்வ்ர ஓயொமல் 
பிர�ொரம் ச�ய்்ததில் அவ்ர மிஞ� உ்்க அளவில்கூ்ட 
யொரும் இல்்் .  வரு்டத்தில் ்ப ொதி ந ொள் டூ ர்த ொன .  
மீடடிங்தொன. 

90-வது வயதில் 41 நொள் டூர. 180 கூட்டம். 

91-வது வயதில் 131 நொள் டூர. 150 கூட்டம். 

93-வது வயதில் 183 நொள் டூர. 249 கூட்டம், 

94-வது வயதில் 177 நொள் டூர. 229 கூட்டம்,

வொழ்க்்்கயின ்க்்டசி 98 நொட்களில் (95-வது வயதில்) 38 நொள் 
டூர. 42 கூட்டம்.

இத்்த்னையும், ்கடும் ்நொயின வலி்களு்டன. சஹரனியொ 
பிரச்்னையினைொல் �ரிநதுவிழும் கு்ட்் ச்பல்ட ்வத்துக் ்கடடிக் 
ச்கொணடு கூட்டம் ்்ப�ச் ச�னறைொர, சிறுநீர ்கழிக்்க வயிறறுக்குப 
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்பக்்கவொடடில் ஓட்்டப்்பொடடு குழொய் ச�ரு்கப்படடிருந்தது.

ச்பரியொரின வொழ்க்்்க, சுமொர 500 எபி்�ொடு்களில் ஒரு சம்கொ 
சீரிய்ொ்க எடுப்ப்தற்கொனை ்தகுதியும் ்த்கவல்்களும் நிரம்பியது. 
அ்்த ஐநது எபி்�ொடு்களொ்க எடுக்்க ச்பொதி்்க ்�னைல் எனைக்கு 
வொய்ப்பளித்்தது. என மீடியொ அனு்பவங்களில் இது மறைக்்கமுடியொ்த 
ச�றிவொனை அனு்பவம். ச்பரியொர ச்பய்ரச் ச�ொல்லி அதி்கொரத்்்த, 
ஆடசி்யப பிடித்்தவர்கள் ந்டத்தும் ் �னைல்்கள் எதுவும் இனறு வ்ர 
ச்பரியொர ்பறறி அ்ர மணி ்நர நி்கழ்ச்சிகூ்ட ்தயொரித்்ததில்்் 
என்பதும் ச்பரியொர வொழ்க்்்கயின வி்நொ்தங்களில் ஒனறு. 
அவர்களுக்கு, ச்பரியொரின ்்த்வ முடிநதுவிடடிருக்்க்ொம்... 
ஆனைொல், ்தமிழ்க மக்்களுக்கு இனறும் ச்பரியொர ் ்த்வப்படுகிறைொர 
என்பது்தொன உண்ம.

ஜூனியர் விகடன்
19.09.2004
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லிபியொவில் 11 ்்பர, ்நஜீரியொவில் 16, ்பொகிஸ்்தொனில் 10... 
்படடியல் ச்தொ்டரகிறைது. ஒரு ்கொரடடூ்னை சவடிகுண்டொ்க மொறி, 

இத்்த்னை உயிர்க்ளப ்பலி வொஙகிய ்�ொ்க வர்ொறு இ்தறகு 
முனபு இல்்்!

ச்டனமொரக் ச�ய்தித்்தொள் “ஜி்்ணடஸ் - ் ்பொஸ்டச்டன, ச�ப்டம்்பர 
2005-ல் நபி்கள் நொய்கம் ்பறறி சவளி யிட்ட ்கொரடடூன்கள், நொனகு 
மொ்தங்களுக்குப பிறைகு, ்ட�க்்கணக்்கொனை மக்்க்ளப ச்பொஙகி 
எழச் ச�ய்துவிட்டனை.

இந்தப பிரச்்னையில் ம்தம், அரசியல் இரணடும் ்க்நதிருப்பது்தொன 
சிக்்கல். கிறிஸ்துவமும் இஸ்்ொமும் சவவ்வறு அணுகுமு்றை்க்ளக் 
ச்கொண்ட ம்தங்கள். ் மற்கத்திய நொடு்களில் குறிப்பொ்க, ஐ்ரொப்பொவில் 
்கருத்துச் சு்தநதிரம் ்பறறி இருக்கும் ்பொர்வ ்வறு. இநதியொ, 
முஸ்லிம் நொடு்கள் உள்்ப்ட கீ்ழ ் ்த�ங்களில் ்கருத்துச் சு்தநதிரம் 
்பறறிய ்கண்ணொட்டம் ்வறு.

இது ்தவிர, அசமரிக்்கொ இரொக் மீதும் அடுத்து இரொன மீதும் 
்மறச்கொணடு வரும் அரொெ்கமொனை ந்டவடிக்்்க்கள் முஸ்லிம் 
நொடு்களில் ்கடும் சவறுப்்ப ஏற்படுத்தி இருக்கினறைனை. ்கம்யூனி�த்்்த 
எதிரப்ப்தற்கொ்க அசமரிக்்கொ்வ வளரத்து விட்ட ஒ�ொமொ பின்்்டன, 
அ்தன மு்கத்தி்்்ய திருபபிக் குத்திய பிறைகு, தீவிரவொ்தம் = 
அல் ச்கொய்்தொ = இஸ்்ொம் எனறை (்தபபுக்) ்கணக்கு ்மற்்க 
வலுவொகிவிட்டது. 

இரொக் ் ்கதி்க்ள அசமரிக்்கொ இழிவொ்கவும் அருவருப்பொ்கவும் 
சித்ரவ்்த ச�ய்யும் ்த்கவல்்களும், ்ப்டங்களும் அம்்ப்மொகி 
வருவ்்தயடுத்து உ்கின ்கவனைத்்்தத் தி்� திருபபி, முஸ்லிம்்கள் 
அ்னைவரு்ம வனமு்றையொளர்கள் எனறை ்கருத்்்த வலுப்படுத்்த்வ 

‘மதமான ் பய் 
பிடியாதிருக்கட்டும்!’
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இந்த ்கொரடடூனின பின வி்ளவு்க்ள ்ம்் நொடு்கள் 
்பயன்படுத்துவ்தொ்க ஒரு குறறைச்�ொடடு ்வக்்கப்படுகிறைது.

சூட அணிந்த ் மற்கத்திய அரசியல் �ொணக்கியர்களும், அஙகி - 
்தொடி பூண்ட முஸ்லிம் முல்்ொக்்களும் ்தமக்குள் ந்டத்தும் யுத்்தத்தில் 
்கொரடடூன கூ்ட ்கத்தியொ்க மொறிவிடுகிறைது. இந்த யுத்்தத்தின நடு்வ 
சிக்கி மடிவது அப்பொவி மக்்களும் அ�ல் ச�க்யூ்ரிஸ்டடு்களும்்தொன.

உணரச்சிவ�ப்ப்டொமல் இந்த விஷயத்்்த அணுகும் சூழல் 
ச்பரும்்பொலும் இன்றைய தினைம் இல்்் எனறை்்பொதிலும், 
அறிவுபபூரவமொ்க இ்்த ஆரொய்வ்்தத் ்தள்ளிப ்்பொடுவதும் 
�மூ்கத்துக்கு வி்ரொ்தமொனைது! 

ந்டந்தது எனனை? ்்டனிஷ எழுத்்தொளர ஒருவர மு்கமது நபி்கள் 
்பறறி குழந்்த்களுக்்கொனை புத்்த்கம் ஒன்றை எழு்த விரும்பினைொர. 
அ்தறகுப ்ப்டங்கள் வ்ரய ்ப் ஓவியர்க்ள அணுகினைொர. அவர்கள் 
்தயஙகினைொர்கள். இ்்தயடுத்து, ‘ஜி ்்ணடஸ் ்்பொஸ்டச்டன’ 
்பத்திரி்்க 40 ஓவியர்க்ள அணுகி, மு்கமது நபி்கள் ்பறறி ்கொரடடூன 
வ்ரயக் ்்கட்டது. 12 ்்பரின ்கொரடடூன்க்ள சவளியிட்டது.

அந்தக் ்கொரடடூன்களுக்கு எதிரொனை ஆட்�்பங்கள் இரணடு. ஒனறு, 
மு்கமது நபி்களின உருவத்்்த வ்ரவ்்த ்தவறு. இரண்டொவது, ்ப் 
்கொரடடூன்கள் நபி்க்ளயும், இஸ்்ொத்்்தயும் அவதூறு ச�ய்வ்தொ்க 
அ்மநதிருந்தது (இதில் ஒரு ்கொரடடூனில் ஏசு, இநது �ொமியொரகூ்ட 
உணடு).

்மற்படி ்கொரடடூன்க்ள எதிரத்து, ச்டனமொரக் பிர்தம்ரச் 
�நதித்து மு்றையி்ட, சி் இஸ்்ொம் நொடு்களின தூ்தர்கள் அனுமதி 
்்கட்டனைர. பிர்தமர மறுத்துவிட்டொர. ‘்பத்திரி்்கயின ்கருத்துச் 
சு்தநதிரத்தில் நொன ்த்்யிடுவ்தறகில்்்’ என்ப்்த அவர நி்். 
அ்்தத் ச்தொ்டரநது, ச்டனமொரக்கிலிருநது சி் முல்்ொக்்கள் இ்தர 
முஸ்லிம் நொடு்களுக்குச் ச�னறு ஆ்தரவு திரடடினைொர்கள். டி�ம்்பரில், 
சமக்்கொவில் ந்டந்த இஸ்்ொம் மொநொடடில் இந்தக் ்கொரடடூன்களுக்குக் 
்கண்டனைம் ச்தரிவிக்்கப்பட்டது. இ்தன பிறை்்க ்ப் நொடு்களில் விஷயம் 
்பரவி, ச்தருமு்னை ஆரப்பொட்டங்கள் ச்தொ்டஙகினை. 

ச்டனமொரக் ்கொரடடூனிஸ்டடு்களுக்கு ஆ்தரவொ்க, ெனைவரியில் 
நொர்வ ச�ய்தித்்தொள்்கள் அந்தக் ்கொரடடூன்க்ள மறுபிரசுரம் 
ச�ய்்தனை. சுமொர 40 நொடு்களில் இந்த மறுபிரசுரம்!
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லிபியொ, �வூதி அ்ரபியொ, ரியொத் ஆகிய்வ ச்டனமொரக்கில் உள்ள 
்தங்கள் தூ்தர்க்ளத் திரும்்பப ச்பறறைனை. ச்டனமொரக் ச்பொருள்்களுக்கு 
சி் முஸ்லிம் நொடு்கள் ்த்்ட விதித்்தனை. இ்தன பிறைகு, ‘ஜி்்ணடஸ் 
- ் ்பொஸ்டச்டன’ வருத்்தம் ச்தரிவித்்தது. ்கொரடடூன சவளியிட்ட்்தத் 
்தவறைொ்கக் ்கரு்தவில்்் எனறும், ஆனைொல், முஸ்லிம்்கள் மனைம் 
புண்படடிருந்தொல் அ்தறகு வருநதுவ்தொ்கவும் ச�ொனனைது. 

அடுத்து வரி்�யொ்க, முஸ்லிம்்கள் ்கணி�மொ்க வொழும் ்ப் 
நொடு்களில் எதிரபபு ஆரப்பொட்டங்கள் வனமு்றையில் முடிந்தனை. இநதிய 
அரசு ்தன ச்டனமொரக் தூ்த்ரத் திரும்்பப ச்பறை்வணடுசமனறை 
்்கொரிக்்்க எழுப்பப்பட்டது. ஆனைொல், அரசு ்கொரடடூன்க்ளக் 
்கணடித்்தது்டன நிறுத்திக்ச்கொண்டது. உ.பி. மொநி் �மொஜ்வொடி 
்கடசியின முஸ்லிம் அ்மச்�ர, அந்தக் ்கொரடடூனிஸ்ட்்டக் 
ச்கொல்்பவருக்கு 51 ்்கொடி ரூ்பொயும், பிணத்தின எ்்டக்கு எ்்ட 
்தங்கமும் ்தருவ்தொ்க அறிவித்திருக்கிறைொர. இ்்த அவர ்கடசி்ய 
்கணடித்துவிட்டது.

்கொல் கேனைர்களில் பணிேொறறுசவொரின வொழக்ட்கடேப பறறி 
க்கொல்்கத்்ொ இடைஞர அஷீம் அலுவொலிேொ எடுத்் பைம் ‘ஜொன அண்ட் 
சஜன’, உ்ல்கத்தின ப்ல பை விழொக்்களில் பரிசு்கள கபறறுளைது. ஆனொல், 
மும்டப குறும்பை விழொவில் திடையிை அது மறுக்்கபபட்ைது. பைத்தில் அஷீம் 
க்ரிவிக்கும் ருசிேொன ் ்கவல் - ‘்கொல் கேனைர சவட்ல கபண்்களுக்குப 
பிடித்திருக்கிறேது. ஆண்்களுக்குப பிடிக்்கவில்ட்ல.’

சேல் பல்்கட்லக் ்கழ்கத்தில், ்கபூச்சின குைஙகு்களுக்குப பணத்ட்ப 
பேனபடுத்்க் ்கறறுத் ் ரும் சேொ்டன்கள நைக்கினறேன. குைஙகு கவளளிக் 
்கொடேக் க்கொடுத்்ொல், அ்னிைம் கவளைரிசேொ, ஆபபிசைொ ்ைபபடும். 
்கொசுக்கு அதி்க கவளைரி ்ரும் ்கவுனட்ைடை குைஙகு்கள பழக்்கத்தின 
அடிபபடையில் ச்ரநக்டுக்கினறேன. சூ்ொட்ைமும் சேொ்டனயில் உண்டு, 
ைொ்ஸ கஜயித்்ொல் கூடு்ல் கவளைரி. ச்ொறறேொல் இருக்கும் கவளைரி 
பறிக்்கபபடும். இனனும் அதி்கப பழம் கிடைக்கும் மகிழச்சிடேவிை, 
இருபபட் இழக்கும் வலிக்ச்க குைஙகு(ம்) அதி்க முக்கிேத்துவம் ் ருகிறே்ொம். 
பணத்துைன மனி்னுக்குளை உறேவில் வி்லஙகு ்கொ்லத்திலிருநச் உணரவு 
ரீதிேொன க்ொைரபு ஏச்னும் இருக்கிறே்ொ எனறு ்கண்ைறிேசவ இந் 
ஆைொயச்சி்கள.
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்கொரடடூன பிரச்்னை எழுபபும் சி் முக்கியமொனை, அடிப்ப்்டக் 
்்கள்வி்கள்:

1. நபி்க்ளப ்பறறி ்கொரடடூன ் ்பொட்ட்தறகு எதிரவி்னையொ்க யூ்தர்கள் 
்பறறியும், ஹிட்ர யூ்தர்க்ள ஒழித்்த்தொ்கச் ச�ொல்்ப்படும் ‘்கடடுக் 
்க்்த’ ்பறறியும் ்கொரடடூன்க்ளத் ்தொங்கள் சவளியி்டப்்பொவ்தொ்க 
ஒரு முஸ்லிம் எதிரபபுக் குழு அறிவித்்தது. இப்படிக் ்கருத்துக்கு 
்பதில் ்கருத்து, விமர�னைத்துக்கு ்பதில் விமர�னைம் என்ப்்தொடு 
நிற்கொமல், வனமு்றை்யச் சி்ர தூணடுவது, முஸ்லிம்்கள் 
எல்்்ொரு்ம ்பயங்கரவொதி்கள் எனறு ச�ய்யப்படும் ் மற்கத்திய 
பிர�ொரத்துக்குச் �ொர்பொ்கப ்்பொய்வி்டவில்்்யொ? 

2. ்கொரடடூன்க்ள எதிரத்து ந்டந்த ்்பொரொட்டங்களில் துப்பொக்கிச் 
சூடு்களிலும், ்தொக்கு்தல்்களிலும் இறைப்பவர்கள் எல்்்ொரும் 
முஸ்லிம்்கள்்தொன. ்ப் முஸ்லிம் நொடு்களில் கூட்டத்்்தச் 
�மொளித்துத் ்தொக்கும் ் ்பொலீஸொரும் முஸ்லிம்்கள்்தொன. இப்படித் 
்தங்களுக்்்க இழப்்ப ஏற்படுத்திக்ச்கொள்ளும் ் ்பொரொட்டத்்்தச் 
சி்ர தூணடுவ்்த முஸ்லிம்்கள் எதிரக்்க ்வண்டொமொ?

3. ்கருத்துச் சு்தநதிரம் என்பது எனனை? ம்தச் சு்தநதிரம் என்பது 
எனனை? ‘இனசனைொருவர மனைம் புண்ப்டொ்த வ்்கயில் ்கருத்து 
ச�ொல்்்ொம்’ எனறு ஒரு வ்ரய்றை ் வத்்தொலும், யொர மனைம் 
எ்தறகு எந்தளவுக்குப புண்படும் எனறு எப்படித் தீரமொனிப்பது?

இது ்்பொனறை எணணறறை ்்கள்வி்கள் உணடு. இப்்பொ்்தக்கு 
ஒ்ர ஒரு சுருக்்கமொனை வி்்ட மடடும்... அதுவும், நொன 
ச�ொல்வ்தல்்; வள்ள்ொர ச�ொனனைது : ‘ம்தமொனை ் ்பய் பிடியொதிருக்்க  
்வணடும்!

ஆனந்த விகடன்
05.03.2006



ஓ பக்கங்கள்192

‘ஆனைந்த சு்தநதிரம் அ்்டநதுவிட்்டொம்’ எனறு, சு்தநதிரம் 
ச்பறுவ்தறகு ்ப் வரு்டங்களுக்கு முன்பொ்க்வ ்பொடிய்தற்கொ்க 

்பொரதி்ய தீரக்்க்தரிசி எனறு ்பொரொடடுவது உணடு. ்பொரதியின இனசனைொரு 
தீரக்்க்தரி�னைம்்தொன இனனும் நி்றை்வறைொம்் இருக்கிறைது. ‘�ொதி்கள் 
இல்்்யடி ்பொப்பொ! எனறை  ்பொரதியின ்பொ்டலுக்குச் சீக்கிர்ம 
நூறறைொணடு விழொ வநதுவிடும். அ்்த யொரொவது ச்கொண்டொடினைொல், 
நிச்�யம் எல்்ொ அரசியல் ்கடசிப பிரமு்கர்களும் ்பங்்கறறு உ்ர 
நி்கழ்த்திச் சிறைபபிப்பொர்கள் என்பதில் �ந்்த்கம் ்வண்டொம்.

அரசியல் ்கடசி்கள் ்தங்களுக்குச் �ொதி அ்மபபில் நம்பிக்்்க 
இல்்் எனறு சவளி்ய ச�ொல்்்ொம். ஆனைொல், ஒவசவொரு 
ச்தொகுதியிலும் ்வட்பொளர்க்ளத் ்்தரவு ச�ய்யும்்்பொது �ொதி 
அடிப்ப்்டயில் வொக்்கொளர எணணிக்்்க, ்வட்பொளருக்கு அந்தச் 
�ொதியினைரி்டத்தில் இருக்கும் ச�ல்வொக்கு எனை எல்்ொவற்றையும் 
்பரிசீலிக்்கத்்தொன ச�ய்கினறைனை.

்கடசி்கள் அரசிய்் �ொதி ரீதியில் அணுகும்்்பொது, ஏன �ொதி 
அடிப்ப்்டயி்்்ய அரசியல் ்கடசி ச்தொ்டங்கக்கூ்டொது எனறை 
ஆ்� ்ப் �ொதிச் �ங்கங்களுக்கு, சுமொர 20 வரு்டங்களுக்கு முன 
்்தொனறியது. அப்படித்்தொன வனனியர �ங்கம், ்பொட்டொளி மக்்கள் 
்கடசியொ்க உருசவடுத்்தது.

�ொதிச் �ங்கங்கள் ச்பருகிய்தறகும், அ்வ அரசியல் ்கடசி்களொ்க 
மொறிய்தறகும் ்ப் �மூ்கக் ்கொரணங்கள், �ரித்திரக் ்கொரணங்கள் 
உள்ளனை. �ொதிக்கு அப்பொற்படடு எல்்ொ மக்்களின வொழ்க்்்க்யயும் 
்மம்்படுத்்த்வொ, ்க்ொ�ொரத் ்தளத்திலிருநது �ொதி்ய சமல்் 
சமல்் ஒழித்துக்்கட்ட்வொ, பிர்தொனை அரசியல் ்கடசி்களி்டம் 
ச�யல்திட்டங்கள் இல்்ொமல் ்்பொனைதும் ஒரு ்கொரணம். 

சாதிகள் உள்ளதடி பாப்பா!



193ஞாநி

்தமிழ்நொடடில் திரொவி்ட முன்னைறறைக் ்கழ்கத்்்த ்ப்வீனைப்படுத்்த, 
சவவ்வறு ்கொ்்கட்டங்களில் மத்திய அரசின உளவு அ்மபபு்கள் 
வி்தவி்தமொனை முயறசி்க்ள எடுத்திருக்கினறைனை. (்தன்னைத்்தொ்னை 
்ப்வீனைப்படுத்திக் ச்கொள்ளும் வொரிசு அரசியல் ்்பொனறை ்ப் 
அம்�ங்கள் ்கழ்கத்தி்ட்ம இருப்பது ்தனிக் ்க்்த.) தி.மு.்க-வில் 
உள்முரண்பொடு்கள் சவடித்்த ் ்பொச்தல்்ொம், அ்்தப ்பயன்படுத்தி 
மத்திய ஆளுங்கடசி்களின �ொரபில் உளவு அ்மபபு்கள் ்கொய் 
ந்கரத்திய ்ப் முயறசி்களில் சி் செயித்்தனை... சி் ்்தொறறைனை!  
ஈ.வி.்்க.�ம்்பத், எம்.ஜி.ஆர, ்வ்்கொ எனறு பிர்ப்ங்கள் ்கருத்து 
்வறறு்ம ச்கொண்ட ் ்பொச்தல்்ொம், இந்த முயறசி்கள் செயித்்தனை.

திரொவி்ட இயக்்கத்்்தப ்ப்வீனைப்படுத்்த அப்படி எடுக்்கப்பட்ட 
இனசனைொரு ஆயு்தம் �ொதி. தி.மு.்க-வின ச�ல்வொக்கு ச்தன 
்தமிழ்நொடடில் கு்றைநதுவிட்டது எனறு புள்ளிவிவரங்கள் சி்து 
ச�ொனனை்்பொதும், வ்ட ்தமிழ்நொடடு ்ப்த்்தொல் அது ்தொக்குபபிடித்்தது. 
வ்ட ்தமிழ்நொடடில் வனனியர்களுக்கு இருக்கும் (்ப் நியொயமொனை) 
அதிருபதி்க்ளப ்பயன்படுத்தி, தி.மு.்க-வி்டமிருநது அந்த வொக்கு்க்ளப 
பிரிக்்க, எண்பது்களில் முயறசி்கள் ந்டந்தனை. அ்தறகு வொய்ப்பொ்க 
அ்மந்தது வனனியர �ங்கப ் ்பொரொட்டம். ஒரு புதிய இயக்்கம் ஆளும் 
்கடசியு்டன ்மொ்தொமல், எதிரக்்கடசியு்டன வனமு்றை ்மொ்தலில் 
ஈடு்பட்ட வர்ொறறு அதி�யம் அப்்பொது ந்டந்தது. அணணொ 
அறிவொ்யத் திறைபபு விழொவுக்கு வந்த தி.மு.்க-வினைரும், ச்தன 
ஆற்கொடு ்பகுதி வனனியர �ங்கத்தினைரும் ்மொதிக்ச்கொண்டொர்கள். 
அ்்த எம். ஜி ஆர. ஆடசி ்வடிக்்்க ்பொரத்்தது.

அ்தன வி்ளவு்கள் இனறுவ்ர அரசியலில் எதிசரொலிக்கினறைனை. 
வ்ட ்தமிழ்கத்தில் ்பொ.ம.்க-வின து்ண இல்்ொமல் தி.மு.்க-வுக்கும் 
�ரி, அ.தி.மு.்க-வுக்கும் �ரி... சவறறி வொய்பபு்கள் கு்றைவு எனறை 
்கணிபபு்கள் ச்தொ்டரகினறைனை.

வனனியர �ங்கத்தின அரசியல் அவ்தொரம் அ்்டந்த சவறறி, 
இ்தர �ொதிச் �ங்கங்களுக்கும் ஆ்�்யக் கிளபபிவிட்டது. ஆனைொல், 
யொரு்ம அந்த அளவு ் ்தர்தல் ் ொ்பத்்்தப ்பொரக்்க முடிய வில்்். 
இ்தறகு இரண்்ட ்கொரணங்கள் ்தொன உள்ளனை.

ஒனறு... ்வறு எந்தச் �ொதியும் வனனியர்கள் ்்பொ் ஒரு 
குறிபபிட்ட வட்டொரத்தில் மடடுமொ்கக் குவிநது வொழும் நி்்்யப 
ச்பறறிருக்்கவில்்். அப்படிப்பட்ட வ�தி ஓரளவு இருக்்கக்கூடிய 
முக்கு்த்்்தொர ஏறச்கனை்வ செய்லி்தொ ்த்்்மயின கீழ்  
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அ.தி.மு.்க-வொல் திரட்டப்படடுவிட்டொர்கள். ்தனி்ய ஒரு முக்கு்த்்்தொர 
்கடசி்ய அ்மக்்க முடியொமல் (்்த்வப்ப்டொமல்) ்்பொய்விட்டது. 
அ்்தயும் மீறி நடி்கர ்கொரத்திக் ் ்பொனறைவர்கள் இனனைமும் முயறசிப்பது 
- வ்டக்்்க வனனியர ்்பொ், ச்தற்்க ்்தவரினை அ்மபபு ஒன்றை 
ஏற்படுத்்தத்்தொன. 

ச்பொதுவொ்க, வட்டொர ்ப்ம் ் ்தர்தலில் ்பயன்தருவ்தறகு இனசனைொரு 
்கொரணம், நம்மு்்டய ்்தர்தல் மு்றை. ்்பொடடியொளர்களில் அதி்க 
ஓடடு வொஙகியவர செயிக்கிறைொர. 

எனறை ்தத்துவத்தில், 100-ல் 49 ஓடடு்களுக்கு எந்த மரியொ்்தயும் 
பிரதிநிதித்துவமும் இல்்ொமல் ்்பொய்விடுகிறைது. 

பிரதிநிதித்துவ மு்றையி்ொனை ் ்தர்தல் மடடும் இருந்தொல், மு்தலில் 
்பயன அ்்டயக்கூடிய்வ ்தலித் ்கடசி்கள்்தொன. ்தலித் ஓடடு்கள் 
சுமொர 14 �்தவிகி்தம் இருந்தொலும், அ்வ ்தமிழ்கசமஙகும் சி்தறி 
இருக்கினறைனை.

இந்தச் சிக்்கலினைொல்்தொன இப்்பொது கூ்ட அ.தி.மு.்க. கூட்டணியில் 
இருக்கும் விடு்த்்ச் சிறுத்்்த்களுக்கு ஒன்பது ச்தொகுதி்களில் எடடு 
ச்தொகுதி்கள் ரி�ரவ ச்தொகுதி்களொ்க்வ அளிக்்கப்படடிருக்கினறைனை. 

ஊழட்ல ஒழிபபது எபபடி எனறு சநரில் வநது சேொேடன்கள கேொல்லும்படி 
கபொது மக்்கடை மத்திே அைசு அடழத்்து. மும்டப யில் ஆயிைம் சபர 
அமைக்கூடிே ைவீநதிை நொட்டிே மநதிர அைங்கத்துக்கு வந் கமொத்் 
கபொதுமக்்கள கவறும் 50 சபர்ொன. கபரும்பொ்லொனவர்கள 60 வேதுக்கு 
சமற பட்ைவர்கள. ஜம்மு, ட�்ைொபொத், கேனடன ஆகிே ந்கைங்களில் 
்்லொ 300 சபர ்க்லநதுக்கொண்ைொர்கைொம்.

வி்ஸ்கொனசின பகுதிடேச் சேரந் ‘எட் ்கல்்ல�ன’ எனறே அகமரிக்்கருக்கு 
்ன கபேரில் ‘ேொ�ூ’வில் இ-கமயில் ்கணக்கு பதிவு கேயேமுடிேவில்ட்ல. 
்கொைணம், அவர கபேருக்குள ‘அல்்லொஹ’ எனறே கேொல்லும் இருபபது ் ொன 
(Ed callahan). ‘அகமரிக்்கொவின பேங்கைவொ் எதிரபபுப சபொர உண்டமயில் 
மு்ஸலிம்்கள எதிரபபுப சபொைொ்க ஆக்்கபபட்டுவிட்ைது’ எனகிறேொர ்கல்்ல�ன, 
கபேரில் ‘அல்்லொஹ’ எனறே ஆஙகி்ல எழுத்துக்்கள இருபபவர்களின இ-கமயில் 
மு்கவரிடேப பதிேவிைொமல் ் டை கேயது வந்ட் ஒபபுக்க்கொண்ை ‘ேொ�ு’ 
நிரவொ்கம், இபசபொது அந்த் ் டைடே நீக்கி விட்ை்ொ்க அறிவித்துளைது. 
சி்ல சபொலிப கபேர்களில் இ-கமயில் பதிவு கேயதுவிட்டு, குசைொ்த்ட்த் 
தூண்டும் ்கடி்ங்கடைச் சி்லர அனுபபி வருவட்த் ்டுபப்ற்கொ்கசவ 
இந்த் ்டை இருநது வந்்ொம்!
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ச்பொதுத் ச்தொகுதியில் ்தலித் ்வட்பொளர்க்ள செயிக்்க்வக்கும் 
அளவுக்கு ஒவசவொரு ச்தொகுதியிலும் ்தலித் வொக்்கொளர எணணிக்்்க 
்கணி�மொ்க இல்்் என்பதும், இ்தர �ொதியினைர ்தலித் ் வட்பொள்ர 
ஏற்க மொட்டொர்கள் எனறு நமது ‘்பண்பொடு’ ்பறறி அரசியல்வொதி்களுக்கு 
இருக்கும் உறுதியொனை நம்பிக்்்கயும்்தொன இந்த முடிவுக்குக் ்கொரணம்.

ந்டக்்கப ் ்பொகும் ் ்தர்தலில் ஓர ஆறு்தல்... 2001-ஐப ் ்பொ் இந்த 
மு்றை �ொதிக் ்கடசி்களின கூட்டணி என்ப்தொ்க எதுவும் ்பகிரங்கமொ்க 
உருவொக்்கப்ப்டவில்்் என்ப்தொகும். ்க்டந்த ்்தர்தலில் தி.மு.்க. 
்தனனு்டன பிரொமணர �ங்கத்்்தத் ்தவிர, ஏறைத்்தொழ எல்்ொ �ொதிக் 
்கடசி்க்ளயும் இ்ணத்துக்ச்கொணடு இருந்தது. ரொெொஜி ்்பொனறை 
ஒரு ச்பரிய ்த்்்ம மடடும் பிரொமணர �ங்கத்துக்கு அப்்பொது 
இருநதிருந்தொல், அ்்தயும்கூ்ட தி.மு.்க. ் �ரத்துக்ச்கொணடு இருக்கும். 

இந்தச் �ொதி வியூ்கத்்்த ் வத்து, ‘தி.மு.்க. நிச்�யம் ஆடசி்ய 
மறு்படியும் ் ்கப்பறறும்’ எனறு ்ப் அரசியல் அறிஞர்கள் அப்்பொது 
ச�ொனனை ஆரூ்டம் ்பலிக்்கவில்்்.

அ்தறகு எனனை அரத்்தம்? மக்்கள் �ொதி அடிப்ப்்டயில் ஓடடுப 
்்பொடுவதில்்் என்ப்தொ? அல்்து, சி் �ொதிக் ்கடசி்களுக்கு 
மடடு்ம ஓடடு ச�ல்வொக்கு உள்ளது எனறு அரத்்தமொ? இரணடு்ம 
உண்ம்தொன. 

�ொதி அடிப்ப்்டயில் ்தனிக் ்கடசி ந்டத்்த முடியொது எனறு 
்தங்கள் அ�ல் ்ப்த்்்த உணரநதுவிட்ட ்ப் �ொதித் ்த்்வர்கள், 
இந்த மு்றை ச்பரிய ்கடசி்களில் ஐக்கியமொகிவிட்டொர்கள். சி்ர 
அரசிய்் விடடுவிடடு வியொ்பொரத்்்தயும் ச்தொழி்்யும் 
்கொப்பொறறிக்ச்கொள்ளப ் ்பொய் விட்டொர்கள். ்களத்தில் எஞசியிருப்ப்வ, 
ச்பரிய எணணிக்்்கயில் ்ப்ம் உள்ள �ொதி்கள் �ொரநதிருக்கினறை ்கடசி்கள்  
மடடும்்தொன.

இரண்டொவ்தொ்க, ஒரு சநருக்்கடியொனை சூழலில் ்தன குடும்்பம், 
்தன �ொதி எனறை உணரவு்கள் உசுபபிவி்டப்படடு, அவறறைொல் 
உந்தப்படுவ்்தத் ்தவிர, மறறை �மயங்களில் மக்்கள் ச்பொதுவொ்க �ொதி 
ரீதியொனை ்கவரச்சிக்கு ஆட்படடு, அ்தற்்கற்ப ்த்்வர்களொல் ஈரக்்கப 
்படச்டல்்ொம் ஓடடு ்்பொடுவதில்்் என்ப்்த உண்ம. அப்படிப 
்்பொடுவ்தொ்க இருந்தொல் ்கருணொநிதியும் �ரி, செய்லி்தொவும் �ரி... 
ஒரு ் ்தர்தலிலும் செயிக்்க்வ முடியொது. இருவரும் பிறைக்்க ் நரந்த 
�ொதி அ்மபபு்களுக்கு உள்ள எணணிக்்்க ்ப்ம் அந்தளவுக்குக் 


