
ஓ பக்கங்கள்22

அருவருப்பான அரசியல் 
தறி்கட்டுப்வபாகும் கிரிக்கட்

கிரிகச்கட வி்ையொடடு ்கண்ணியமைொன ்கனைொன்்களின் 
ஆடடம என்பது அதன் ஆதரைொைர்்களின் நமபிக்்க. 

இல்்லயில்்ல, அது பதி்னொரு முடடொள்்கள் ஆடுை்த 
பல்லொயிரம முடடொள்்கள் ் ைடிக்்க பொர்ககும விஷயம என்பதொ்க 
சபர்னொடஷொ ச�ொலலியிருககி்றொர். அைர் ச�ொன்ன இரு பிரிவு்களிலும 
தொற்கொலி்கமைொ்க இருந்து சைளி்யறி ைந்து விட்டன்.

்கலலூரி ைருமை்ர கிரிகச்கடடில ஒன் டவுன் ்படஸ்்மைனொ்க 
ஆடிய நொன் ஓரிரு மு்்ற என் ்கண்ணொடி உ்டந்து, மையிரி்ழயில 
என் ்கண்்கள் தப்பிய்தயடுத்து வி்ையொடுை்த விடடுவிடடு 
அமபயரொ்கவும ஸ்்்கொரரொ்கவும பி்றகு பொர்்ையொைரொ்கவும சமைல்ல 
சமைல்ல ்மைதொனத்்த விடடு சைளி்ய ைந்துவிட்டன்.

ஆடுகி்றைருககு மைடடு்மை சு்ையொன ஆடடம கிரிகச்கட என்பது 
என் ்கருத்து. நொன் பள்ளிக்கொ்லத்தில ஆடிய பி்ற ஆடடங்கைொன 
�டுகுடு, ்கொலபந்து முதலிய்ையும ைொலிபொல, கூ்டப்பந்து, ஹொககி 
முதலிய்ையும, மைடடு்மை பொர்ப்பைருககும சு்ையொன ஆடடங்கள். 
்கொலபந்்தப் ்பொ்ல குறுகிய ்நர ஆடடமைொ்க கிரிகச்கட்டயும 
ஆககி 20-20 ை்ர ச்கொண்டு ைந்த பின்ன்ர கிரிகச்கட்டயும 
ஓரைவு பொர்க்க சு்ையொனதொ்க மைொற்ற முடிந்திருககி்றது.

இப்்பொது கிரிகச்கட வி்ையொடடொ்க இல்லொமைல சூதொடடமைொ்கவும 
வியொபொரமைொ்கவும முறறிலும மைொற்றப்படடுவிடடது. கிரிகச்கட 
வீரர்்க்ை ஏ்லம ்பொடடிருககி்றொர்்கள். த்்லககு இரண்டு ்்கொடி 
ரூபொய முதல நொன்கு ்்கொடி ரூபொய ை்ர ஏ்லத்சதொ்்க!

சமைொத்தம எடடு அணி்க்ைக ச்கொண்டு 'இந்தியன் பிரீமியர் லீக' 
என்்ற சபயரில ் பொடடி்க்ை நடத்தப் ் பொைதொ்க இந்திய கிரிகச்கட 
்கடடுப்பொடடு �ங்கம அறிவித்தது. முதல ரவுண்டில அணி்க்ை 
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விற்றொர்்கள். ச�ன்்ன அணி்ய ைொஙகியது தி.மு.்க.வுககு 
சநருக்கமைொன சதொழில நிறுைனமைொன இந்தியொ சிசமைண்டஸ்.  
சபங்களூரு அணி �ொரொய அதிபர் விஜய மைல்்லயொவு்டயது. சடலலி 
அணி ஜி.எம.ஆர். என்்ற ரியல எஸ்்டட ்கமசபனிககுச் ச�ொந்தம. 
ச்கொல்கத்தொ அணியின் அதிபர் நடி்கர் ஷொருக்கொன். ஹொககி பறறி 
'�க்த’ படம எடுத்து �மபொதித்த ஷொருக இந்த அைவு பணத்்த 
ஹொககிககுத் தரவில்்ல. மும்ப அணியின் முத்லொளி ரி்லயன்ஸ் 
மு்்கஷ் அமபொனி. ் ஹதரொபொத் அணியின் உரி்மையொைர் சடக்கொன் 
கிரொனிகிள் பத்திரி்்க. சமைொஹொலி அணியின் முத்லொளி ஜவுளி 
அதிபர் ைொடியொ. சஜயப்பூர் அணி்ய ைொஙகியது கிரிகச்கட்ட்ய 
வியொபொரமைொ்க நடத்துைதறச்கன்்்ற சதொடங்கப்படடிருககும ஒரு 
்கமசபனி. இதறகு, சநருக்கமைொனைரொன ்லலித் ்மைொடி இந்திய 
கிரிகச்கட ைொரியத்தின் இ்ணத்த்்லைர்; சி்கசரட ்கமசபனியொன 
்கொடபி்ர பிலிப்சின் அதிபர்; ஏ்ல அடிப்ப்டயில நடத்தப்படும 
பிரீமியர் லீக அ்மைப்பின் த்்லைர்.

சமைொத்தமைொ்க இந்த ைர்த்த்கத்தில புரளும சதொ்்க சுமைொர் 7000 ் ்கொடி 
ரூபொய்கள்! எஙகிருந்து இந்தப் பணம ைரும? பல்லொயிரக்கணக்கொன 
முடடொள்்கள் டி.வி. முன்னொலும ்மைதொனத்திலும திரளுைதொல 
ைரும விைமபர ைருைொயும டிகச்கட விறப்னத் சதொ்்கயுமதொன் 
இது! அதொைது மைக்கள் பணமதொன்.

ைர்த்த்க சினிமைொ்ைப் ் பொ்ல்ை இப்்பொது உருைொக்கப்படடுள்ை 
ைர்த்த்க கிரிகச்கட சைறும ைர்த்த்கம மைடடும அல்ல. இதறகுப் 
பின்னொல இருககும அரசியல ்கைனிக்கப்பட ் ைண்டும. ச�ன்்னக 
குழுவின் முககிய ஆடடக்கொரர்்கள் யொர் சதரியுமைொ? ஆறுமு்கம, 
தமிழ்ச்ச�லைன், சீனிைொ�ன், ர்மைஷ் ் ்கொபொல ் பொன்்ற சபயர்்கள் 
அல்ல. ்தொனி! ்ஜொகிந்தர் ஷர்மைொ! சு்ரஷ் சரயனொ ! ்ஜக்கப் 
ஓரொம !

இதுை்ர இந்தியொவில ைடடொரைொரியொ்க நடத்தப்படட லீக 
்மைடசு்கள், ரஞ்சி ்பொன்்றைறறின் ்நொக்க்மை ைடடொர ைொரியொ்க 
தி்ற்மையொைர்்க்ை அ்டயொைம ்கண்டு ்தர்வு ச�யைதுதொன். 
இப்்பொது சமைொழி, ைடடொர அ்டயொைங்க்ை அழித்துவிடடு, 
ைடடொரத்தின் சபயரொல டீம்கள் உருைொக்கப்படுகின்்றன. சபரும 
சதொ்்க்கள் புரளுைதொல இது பறறி யொருககும அக்க்்றயில்்ல.

அடுத்த ்கடடமைொ்க 'ஏ்லத்தில பிடித்து ைரப்படட ஆஸ்தி்ரலிய்ர 
இந்திய அணியில ஆட ் ைத்தொல என்ன குடி முழுகிப் ் பொயவிடும?' 
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என்்ற ்்கள்வி ைரும. ச�ன்்ன அணியில சதன் ஆப்ரிக்கர் 
ஆட்லொம என்்றொல, இந்திய அணியிலும ஆடடடு்மை.

சினிமைொ, கிரிகச்கட ைணி்கமையமைொன்தயடுத்து எனககு ஒரு 
புது ்யொ�்ன. அரசியலிலும இ்த ஏ்ல மு்்ற்யக ச்கொண்டு 
ைர்லொ்மை. சுப்பிரமைணியன் சுைொமி, ரொமைதொஸ் ் பொன்்்றொர் முன்்்க 
எடுத்து இ்தப் பரிசீலிக்க்லொம. 

அமபொனி்கள், மைல்்லயொ, ரஜினி்கொந்த், ஷொருக்கொன், 
்பொன்்றைர்்களின் ்கமசபனி்களிடம அரசியல ்கடசி்க்ை ஏ்லத்தில 
எடுக்கச் ச�ொலலிவிட்லொம. ்கொஙகிரஸ், பி.்ஜ.பி, தி.மு.்க, பொ.மை.்க, 
அ.தி.மு.்க, மை.தி.மு்க என்று எல்லொ ்கடசி்க்ையும முதல ்கடட 
ஏ்லம விட்லொம. அடுத்த ரவுண்டில எந்தக ்கடசிககு எந்சதந்த 
த்்லைர்்கள் ்ைண்டும என்று ஏ்லம விட்லொம. கிரிகச்கட 
ஆடடக்கொரர்்களில சடண்டுல்கர், ்கஙகுலி, திரொவிட ் பொன்்்றொருககு 
ஸ்டொர்  அந்தஸ்து ச்கொடுத்து அதி்க சதொ்்க நிர்ணயித்தது ் பொல 
்கருணொநிதி, சஜய்லலிதொ, �சி்க்லொ, விஜய்கொந்த், ரொமைதொஸ், திருமைொ 
முதலி்யொ்ர 'ஏ' அந்தஸ்தில ்ைக்க்லொம. அடுத்த இடத்தில 
ஸ்டொலின், அழகிரி, ்கனிசமைொழி, தயொநிதி, ் ை்்கொ... ்க்டசி ரவுண்டில 
்கொஙகிரஸ் புள்ளி்கள், நல்ல்கண்ணு, தொ.பொண்டியன், ைரதரொ�ன் 
்பொன்்றைர்்க்ை இ்லை� இ்ணப்பொ்கக ச்கொடுத்துவிட்லொம. 
தி்ற்மையொன ்மை்டப்்பச்�ொைர்்களுககு தனி ஏ்லம. நொஞ்சில 
�மபத், சி.மை்்கந்திரன், சைறறிச்கொண்டொன் என்று படடியல 
தயொரிக்க்லொம. தொதொக்கள், ரவுடி்களுககு இன்சனொரு படடியல 
இன்சனொரு ்ரட. �ரியொன டயத்தில கூடடணி மைொறும ்யொ�்ன 
தரும ்கன்�லடண்டடு்களுககும ஏ்லம ்ைக்க்லொம.

இப்படிசயல்லொம நடந்துவிடககூடொது என்றுதொன் விருமபுகி்்றன். 
கிரிகச்கடடில நடப்ப்தப் பொர்ககும்பொது, எதுவும நடககும என்று 
பயமைொ்க இருககி்றது. எனக்்க சதரியொமைல என்்னக கூட யொரொைது 
ஏ்லத்தில விடடுவிடக கூடும!

்க்்லஞர் டி.வி. மைன்னிப்பு ்்கட்க்ைண்டும!

சஜ்லலிதொவுககு அறுபது ையதொனதொல, பகிரங்க ்கடவுள் 
நமபிக்்கயொைரொன அைர், தன் ் தொழி �சி்க்லொவுடன் திருக்க்டயூர் 
்்கொயிலுககுப் ்பொய �ொமி குமபிடடொர். ்்கொயில சிைொச்�ொரியொர் 
சஜய்லலிதொவிடம ஒரு மைொ்்ல்யக ச்கொடுத்தொர். அ்த அைர் 
�சி்க்லொவுககுச் சூடடினொர். சிைொச்�ொரியொர் ஒரு மைொ்்ல்ய 
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�சி்க்லொவிடம ச்கொடுத்தொர். அைர் சஜய்லலிதொவுககுச் சூடடினொர். 
பின்னர் இருைரும மைொ்்ல்யக ்கழறறி பக்கத்தில இருந்த 
உதவியொைரிடம ச்கொடுத்தொர்்கள். இ்தப் படம எடுப்ப்தொ வீடி்யொ 
எடுப்ப்தொ தடுக்கப்படவில்்ல. படங்களும வீடி்யொக்களும 
சைளியொகியிருககின்்றன.

்க்்லஞர் ்கருணொநிதியின் குடுமபத்தினருககுச் ச�ொந்தமைொன 
்க்்லஞர் டி.வி. இந்தச் ச�யதி்ய திருமபத் திருமபக ்கொடடி 
ச்கொச்்�ப்படுத்தியது. அறுபதொம ்கலயொணம ச்கொண்டொடும 
தமபதி்கள் ைழக்கமைொ்க குமபிடும திருக்க்டயூர் ் ்கொயிலில சஜ.வும 
�சியும மைொ்்ல மைொறறிக ச்கொண்டது �ரியொ என்்ற ்்கள்வி்ய 
்க்்லஞர் டி.வி. எழுப்பியது. சபொது மைக்களின் ்படடி்க்ை 
ஒளிபரப்பியது. சபண்ணுககுப் சபண் மைொ்்ல மைொறறினொல 
என்ன அர்த்தம என்்ற சதொனியில இந்தச் ச�யதிக ்்கொ்ை  
அ்மைந்திருந்தது.

மைொ்்ல மைொறறினொர்்கள் என்று ்க்்லஞர் டி.வி.யும மைக்கள் 
டி.வி.யும ஹிந்து பத்திரி்்கயும ச�ொலலியிருப்பது தைறு. �சிககு 
சஜ. மைொ்்ல அணிவித்தொர். சஜ.வுககு �சி மைொ்்ல அணிவித்தொர். 
அவைைவுதொன். மைொ்்ல மைொறறும �டஙகு என்பது தன் ்கழுத்தில 
இருககும மைொ்்ல்ய எடுத்து மைற்றைருககு அணிவிப்ப்தயொகும. 
அப்படி எதுவும நடக்கவில்்ல.

ஆனொல அப்படி ஒன்று நடந்தது ் பொ்ல ்க்்லஞர் டி.வி. ச�யதி 
ஒளிபரப்புைதும தி.மு.்க. ஆதரவு ஏடு்கள் கிசுகிசுப்பதும எதற்கொ்க? 
எ்தயும உ்டத்துப் ் பசித்தொன் எனககுப் பழக்கம. சஜ.-�சி்க்லொ 
இருைரும ஓரின உ்றவு உ்டயைர்்கள், ச்லஸ்பியன்்கள் என்று 
அைதூறு ச�யைதுதொன் இந்த முயறசி்களின் ் நொக்கம. ் நரடியொ்கச் 
ச�ொன்னொல அைதூறு ைழககு ைரும என்பதொல மை்்றமு்கமைொ்கச் 
ச�ொலலும முயறசி ச�யயப்படுகி்றது. எவைைவு அருைருப்பொன 
அரசியல இது? 

சபொது ைொழ்க்்கயில ்கண்ணியம பறறி தன் 75-ம ையதுககுப் 
பி்றகு அடிக்கடி ்ப�த்சதொடஙகியிருககும ்க்்லஞர், உடனடியொ்க 
்க்்லஞர் டி.வி.யின் ச�யதி ஆசிரிய்ர இந்தச் ச�யதிக ்்கொ்ை 
ஒளிபரப்பிற்கொ்க சஜய்லலிதொ, �சி்க்லொ இருைரிடமும பகிரங்கமைொ்க 
நிபந்த்னயற்ற மைன்னிப்பு ் ்கட்கச் ச�ொல்ல ் ைண்டும. ் மைலிடத்து 
�மமைதம இல்லொமைல எந்த டி.வி. ்�னல ச�யதி ஆசிரியரும 
இப்படிப்படட ஒளிபரப்பு்க்ைச் ச�யயமைொடடொர்்கள் என்பது 
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எல்லொருககும சதரியும. என்ை, மைன்னிப்பு ்்கடகும தொர்மீ்கக 
்கட்மை ்க்்லஞருககும ரொமைதொ்ஸுககும கூட இருககி்றது.

சஜய்லலிதொ, �சி்க்லொ இருைரின் அரசியல, ஆடசி மு்்ற, 
அணுகுமு்்ற்கள், மைதிப்பீடு்கள் இ்ை எதனுடனும எனககு 
உடன்பொடு இல்்ல. ஆனொல சபொது ைொழ்க்்கயில இருககும 
சபண்்கள் என்பதொல அைர்்க்ை ஆணொதிக்கப் பொ்ையுடன் 
பொர்ககும சூழலதொன் இங்்க இருககி்றது என்ப்த அைர்்களு்டய 
்கடு்மையொன விமைர்�்கர்்கள் கூட ஒப்புக ச்கொள்ைத்தொன் 
்ைண்டும.

தமிழ்கத்தின் அரசியல முறறிலும ஆண் ஆதிக்கப் பொர்்ையு்டய 
அரசியல என்பதனொலதொன், ்க்்லஞர் டி.வி.யின் மு்்ற்்கடொன 
ச�யதி ஒளிபரப்பு பறறி சமைௌனம நி்லவுகி்றது. முற்பொககும 
சபண்ணியமும ்பசும இடது�ொரி்களும தி.மு.்க.்ைச் ்�ர்ந்த 
சபண்ணியக ்கவிஞர்்கைொன ்கனிசமைொழியும தமிழச்சியும 
�லமைொவும சமைௌனத்்த உ்டத்து ்கருத்துத் சதரிவித்தொ்க 
்ைண்டும.

இந்த ஆணொதிக்க அரசியலில விஜய்கொந்த் குடி்கொரரொ என்று 
விைொதம எழுந்தொல, ஒரு ்கடடத்தில அைர் சைறுப்பொ்க 'ஆமைொயயொ. 
நொன் குடிப்்பன். இப்ப என்னங்க்்ற?' என்று கூடச் ச�ொலலிவிடடு 
அடுத்த ் ை்்ல்யப் பொர்க்கப் ் பொயவிட முடியும. அ்த இங்்க ஒரு 
சபண் ச�யய முடியொது. இன்னும நூ்றொண்டு்கள் ஆனொலும கூட 
இங்்க ஒரு சபண் முத்ல்மைச்�ரொகி, தன்னுடன் நி்கழ்ச்சி்களுககு 
தன் ்கணை்ரயும து்ணை்ரயும அ்ழத்து ைருைது பறறிக ்கனவு 
கூட ்கொணமுடியொது. அந்தச் �லு்்க சதொடர்ந்து ஆண்்களுககு 
மைடடு்மை ்்கொை்லன் மைரபி்லொன தமிழ்ச் �மூ்கத்தில தரப்படும.

நொ்ைககு நம அரசியலில ஒரு ச்லஸ்பியன், ஓர் அரைொணி ஒரு 
்ஹொ்மைொ ச�க்ஸுைல சபொறுப்புககு ைரக கூடொதொ? ைரும தகுதி 
அைர்்களுககுக கி்டயொதொ? என்பதுதொன் என் ் ்கள்வி. பிரிடடனில 
ஓரின உ்றைொைர் அ்மைச்�ரொ்க இருககி்றொர். இன்று உ்ல்கம 
முழுைதும ஓரின உ்றவினர், அரைொணி்கள் பறறிய பொர்்ை்கள் 
மைொறிைருகின்்றன.

தமிழ்ச் �மூ்கம மைடடும ் பொலியொன ஒழுக்கக ் ்கொடபொடு்களுடன் 
நடித்துக  ச்கொண்டிருககி்றது. இதறகு முறறுப்புள்ளி ் ைக்க்ைண்டிய 
்கொ்லம ைந்துவிடடது. அடுத்த ் தர்தலின்்பொது ஒவசைொரு ்கடசியும, 
ச�கஸ், ஆண்-சபண் உ்றவு, ஒழுக்க விதி்கள் பறறிசயல்லொம 
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தன் ச்கொள்்்க என்ன என்ப்தயும தன் ்தர்தல அறிக்்கயி்்ல 
ச�ொல்ல ்ைண்டும என்று ்்கடடுக ச்கொள்கி்்றன்.

குமுதம் 05.03.08

இநத வார பூச்செண்டு 
தமிழ்நொடடில ஆரமபக ்கலவி முதல உயர் ்கலவி ை்ர தமி்ழ 

ஒரு சமைொழிப்பொடமைொ்கக ்கடடொயம படிக்க ் ைண்டும என்று தி.மு.்க. 
அரசு பி்றப்பித்த அரு்மையொன உத்தரவு �டடப்படி ச�லலும என்று 
தீர்ப்பளித்துள்ை உச்� நீதிமைன்்றத்துககு இ.ைொ.பூ.

இநத வாரக வகள்வி
ஜலலிக்கட்டப் பொது்கொப்பொ்க நடத்துைது என்பது முடியொத 

விஷயம என்பது நிரூபணமைொகிவிடடது. ்கடந்த இரு மைொதங்கைொ்கப் 
பல்ைறு ஊர்்களில ஏரொைமைொன இ்ைஞர்்கள் படு்கொயமை்டயவும 
உயிரிழக்கவும ் நரிடடுள்ைது. ஒரு ஜலலிக்கடடில ்கொைலுககுச் ச�ன்்ற 
்பொலீஸ் அதி்கொரி கூட படு்கொயமை்டந்திருககி்றொர். ஜலலிக்கடடு 
்பொடடி்க்ை பத்திரமைொ்க நடத்துைதொ்க உச்� நீதிமைன்்றத்தில 
ைொககுறுதி ச்கொடுத்து அனுமைதி சபற்ற தமிழ்க அரசு, ச�ொன்னபடி 
ச�யயொததற்கொ்க அதன் மீது நீதி மைன்்ற அைமைதிப்பு ைழக்்க 
இதுை்ர யொரும ்பொடொமைல இருப்பது ஏன்?

இநத வார குட்டு 
அசமைரிக்க அணு�கதி ஒப்பந்தத்்த அறிவியலபூர்ைமைொ்க அ்லசி 

எதிர்ககும அறிவிருப்பது ்பொ்ல, ்�து ்கொலைொய திடடத்்த 
அறிவியல அடிப்ப்டயில அ்லசி ஆரொயந்து எதிர்க்கொமைல, 
பி.்ஜ.பி எதிர்ப்பதொல தொன் ஆதரிக்க ்ைண்டும என்று ்கண் 
மூடித்தனமைொ்க ஆதரிககும மைொர்கசிஸ்ட, ்கமயூனிஸ்ட ்கடசி்களுககு  
இ.ைொ.குடடு.
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நாறும் வதசெபகதி

ப்த�பகதி என்்றொல என்ன என்பது பறறி நம நொடடில எப்்பொதும 
குழப்பமதொன். ்தசிய கீதம பொடும்பொது எழுந்து நிறபது 

மைடடு்மை ்த�பகதி என்று சி்லர் நமபுகி்றொர்்கள். அ்த தப்புத் 
தப்பொ்கப் பொடினொல அப்்பொது, எழுந்து நிற்கொமைல இருப்பது கூட 
்த�பகதிதொன் என்பது என் ்கருத்து.

ச�ன்்னயில ஒரு தி்ரயரஙகில ஏ.ஆர்.ரகுமைொன் இ்�யில எஸ்.
பி.பொ்லசுப்ரமைணியம பொடிய ஜன்கணமைன பொட்்ல ்கொடடிைருகி்றொர்்கள். 
பொடல ஆரமபிப்பதறகு முன்னொல தயவுச�யது எழுந்து நிலலுங்கள் 
என்று ஒரு ்கொர்டு ் ைறு. இந்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ை ் தசியகீதமைொன 
ஜன ்கண மைன பொடலுககு என்று குறிப்பிடட சடம்பொ (்கதி) 
இருககி்றது. அதன்படி பொடினொல எத்த்ன ச�்கண்டு்களில பொடல 
முடியும என்று ஒரு ை்ரய்்ற இருககி்றது. 

ஆனொல ரகுமைொன் - எஸ்.பி.பி ஜன்கணமைன பொட்டொ அ�ல 
சமைட்ட நீடடி முழககி அரசு நிர்ணயித்துள்ை ை்ரய்்ற்யப் 
பின்பற்றொமைல படு ஸ்்்லொைொ்க அ்மைக்கப்படடிருந்தது.  
இப்படி ்தசிய கீதத்்தப் பொடுைது அ்த அைமைதிப்பதொகும. 
என்ை அடுத்த மு்்ற நொன் அரஙகுககுச் ச�ன்்ற்பொது, 
இதப் பொடலுககு எழுந்து நிற்க மைறுத்துவிட்டன். இசதல்லொம 
்த�பகதி சபயரொல நடககும வியொபொரம என்ப்த என் ்கருத்து. 
இந்தப் பொடலுககு முன்னொல தணிக்்கச் �ொன்றிதழும இல்்ல. 
�டடப்படி இரண்டு குற்றங்கள். இதறகு எழுந்து நின்்றொல 
இரு குற்றங்களுககும உடந்்தயொ்க இருந்த குற்றத்்தச்  
ச�யதைர்்கைொ்ைொம.

்த�பகதி பறறிய இன்சனொரு குழப்பம எப்்பொது்மை ரொணுைம 
�மபந்தப்படடது. ரொணுைங்க்ைொ ்பொலீ்்ொ ்த்ைப்படொத ஒரு 
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்த�மைொ்க நொம இருக்க்ைண்டும என்பது என் ப்ல ்லடசியக்கனவு்களில 
ஒன்று.

இன்்்றய உ்ல்கத்தின் யதொ ர்த்த  நி்்லயில அது 
�ொத்தியமில்்லசயன்பதொல, அைற்்ற ஒரு 'சந��ரி ஈவில' (தமிழில 
- அைசியமைொன சதொல்்ல) என்பதொ்க �கித்துக ச்கொள்கி்்றன்.

்கொர்கில யுத்த �மையத்தில அ்த ்நரில ்கண்டு எழுத ஒரு 
பத்திரி்்க என்்ன ்கொர்கிலுககு அனுப்பியிருந்தது. ச�ன்்ற 
இடத்தில ஸ்ரீந்கரில யுத்தத்்த எதிர்த்தும இந்திய ரொணுைத்்தத் 
திருமபப் சப்றக ் ்கொரியும சி்லர் தின�ரி ஆர்ப்பொடடங்கள் நடத்திக 
ச்கொண்டிருந்த்தப் பொர்த்்தன். பல்லொயிரம கி்்லொமீடடருக்கப்பொல 
இருககும தமிழ்நொடடில ் த�பகதி சபொஙகி ைழிந்தது ச்கொண்டிருககி்ற 
்ை்ையில, யுத்தம நடககி்ற ்கொஷ்மீர் மைொநி்லத்தில இப்படி 
ஒரு ஆர்ப்பொடடம, அர�ொல த்ட ச�யயப்படொமைல தின�ரி 
நடந்துச்கொண்டிருப்பது வியப்பொ்க இருந்தது.

என் சதொடர் ்கடடு்ரயில ் பொரொடடக்கொரர்்க்ை ் படடி ்கண்டு 
எழுதி்னன். ஜமமு ்கொஷ்மீர் விடுத்்ல முன்னணித் த்்லைர் 
யொசின் மைொலிககின் ்படடி சைளியொனது்மை, தமிழ்நொடடில 
சி்ல ்பொலி ்த�பகதர்்கள் ச்கொதித்சதழுந்து பத்திரி்்கககு 
மிரடடல ்கடிதங்கள் அனுப்பி அந்தத் சதொட்ர்ய நிறுத்த  
்ைத்தொர்்கள்!

உண்்மையொன ் த�பகதி என்பது உண்்மை நி்்ல்ய மைக்களுககுச் 
ச�ொலைதுதொன் என்று இன்றும நொன் நமபுகி்்றன். ் த�ம என்பது 
அதில இருககும மைக்கள்தொன். சைறும மைண்ணும ்கலலும அல்ல. 
்த�த்தில இருககும மைக்க்ைப் பறறிக ்கை்்லப்படுைதுதொன் 
்த�பகதி.

ஆயிரக்கணக்கொன விை�ொயி்கள் தறச்கொ்்ல ச�யயும நி்்ல 
ஏன் ைருகி்றது என்ப்தப் பறறி இன்னும கூட ்த�ம ்பொதுமைொன 
அக்க்்ற ்கொடடவில்்ல. இப்்பொது 60 ஆயிரம ்்கொடி ரூபொய 
மைதிப்புககு விை�ொயி்களின் ்கட்னத் தள்ளுபடி ச�யயப்்பொைதொ்க 
நிதி அ்மைச்�ர் அறிவித்ததும விதவிதமைொன குரல்கள் எழுகின்்றன. 
விை�ொயத்துககு இ்லை� மின்�ொரம முதல எந்த விதமைொன 
மைொன்யங்களும தரப்படக கூடொது என்பது இதில ஒரு குரல.

ரொணுைத்துககு நொம ச�யயும ச�்ல்ைப் பறறி இங்்க 
ஒரு முணுமுணுப்பு கூட கி்டயொது. இந்த ைருட படசஜடடில 
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ரொணுைத்துககு ஒதுககியிருககும சதொ்்க ஒரு ்லட�த்து ஐயொயிரத்து 
அறுநூறு ்்கொடி ரூபொய்கள்! அதொைது ஒரு ்்கொடி, சரண்டு ்்கொடி 
என்று எண்ணிக ச்கொண்்ட ்பொனொல, 1,05,600 ்்கொடி... ்கறப்ன 
ச�யய்ை பிருமமைொண்டமைொன சதொ்்க! இது வீண் சைடடிச் ச�்லவு 
என்று ச�ொலலுைதனொல என்்ன ் த� வி்ரொதி என்று ச�ொன்னொல, 
அப்படிச் ச�ொலலுபைர்்கள்தொன் உண்்மையில ்த� வி்ரொதி்கள்.

உங்கள் சதருவில வீடு புகுந்து திருடுபைர்்கைொல ஆபத்து அதி்கம 
என்்ற நி்்ல்ய இருந்தொலும வீடடுக ்கத்ைப் பூடடி ் ைப்பதற்கொ்க, 
குடுமபத்தின் மைளி்்கச் ச�்லவு, படிப்புச் ச�்லவு, மைருத்துைச் ச�்லவு 
இ்த விட அதி்க வி்்லயில ஒரு பூடடு ைொஙகி மைொடடுவீர்்கைொ 
என்ன? இந்தியொ அ்தத்தொன் ச�யதுச்கொண்டிருககி்றது. இந்த 
அபத்தத்்தப் பறறி எந்த அறிஞரும அரசியல்கடசியும ைொ்யத் 
தி்றப்ப்த இல்்ல.

இந்த ைொரம அமப்லமைொகியிருககும ஒரு பொது்கொப்புத் து்்ற 
மு்்ற்்கடு படித்தொல நிச்�யம உங்கள் ரத்தம ச்கொதிககும. 
ச்கொதிக்கொவிடடொல நீங்கள் ஒரு ்பொலி ்த�பகதர்.

மைத்திய ்கணககுத் தணிக்்கத் த்்லைர் அறிக்்கயில 
்கடறப்டக்கொ்க ைொஙகிய  'ஐஎன்எஸ் ஜலஷ்ைொ' ்கப்பல பறறிய 
த்கைல்கள் இ்தொ: இந்தக ்கப்பலதொன் இப்்பொது இந்தியக 
்கடறப்டயி்்ல்ய மி்கப்சபரிய ்கப்பல்களில இரண்டொம இடத்தில 
இருப்பது. அசமைரிக்கொவிடமிருந்து இந்தியொ ைொஙகியிருககும 
முதல ்பொர்க ்கப்பல இது. தயொரிக்கப்படட்தொ 1971ல. இ்த 
35 ைருடங்கைொ்க 2006 ை்ர அசமைரிக்கொ பயன்படுத்தி ைந்தது. 
்கொய்லொன் ்க்டககு அனுப்பிவிட்லொம என்று அசமைரிக்கொ 
்கருதிய �மையத்தில இந்தியொ இளிச்�ைொயனொ்கப் ்பொய வி்்லககு  
ைொஙகியிருககி்றது.

இந்தக ்கப்பலிலிருந்து ஸீகிங சஹலி்கொப்டர்்கள், பீரஙகி்கள் 
முதலியைற்்றசயல்லொம இயக்க்லொம என்றும ்க்ரயில நடககும 
யுத்தத்தில ்கடலிலிருந்து உதவுைதறகு மி்கச் சி்றந்த ்கப்பல இது 
என்றும இந்தியக ்கடறப்ட அதி்கொரபூர்ைமைொ்கக கூறியது.

ஆனொல, ச�ொலைதற்்க சைட்கக்்கடொன விஷயம என்னசைன்்றொல 
இந்தக ்கப்ப்்ல எந்த யுத்தத்திலும பயன்படுத்தக கூடொது என்று 
விறகும்பொ்த அசமைரிக்கொ நிபந்த்ன விதித்திருககி்றது. ் பொரி்்ல 
பயன்படுத்தமைொட்டொம என்று ஒப்புக ச்கொண்டு ஒரு ் பொர்க ்கப்ப்்ல 
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ைொஙகிய புத்தி�ொலி ் த�ம நம ் த�ம. அகிம்�த் தத்துைத்துககு 
புது சைளிப்பொ்டொ என்ன்ைொ.

அசமைரிக்கொவின் இரண்டொைது நிபந்த்ன எந்த ்நரத்திலும 
்கப்பலுககுள் ைந்து என்சனன்ன ஆயுதம ் ைத்திருககி்்றொம என்று 
்�ொத்னயிடும உரி்மை அதறகு உண்டொம!

இந்த இரண்டு முடடொள்தனங்களுககு நொம ச்கொடுககும வி்்ல 
என்ன சதரியுமைொ? ்கப்ப்்லத் தயொர் நி்்லயில ்ைக்க ஆகும 
ச�்லவு என்று அசமைரிக்கொ ச�ொலலி, நொம ஒப்புக ச்கொண்டிருககும 
மைதிப்பீடு சுமைொர் 202 ்்கொடி ரூபொய்கள்!

்கப்ப்்லப் ்பொன ைருடம ைொஙகிவிட்டொம. ்பொன மைொதம 
வி�ொ்கப்படடினத்தில ஆறு ்கடறப்ட வீரர்்கள் இந்தக ்கப்பலில 
இ்றந்தொர்்கள். ச்கொன்்றது எதிரி்கள் அல்ல, பயிறசியில ஈடுபடட்பொது, 
்கப்பலில ைொயுக ்கசிவு ஏறபடடு அைர்்க்ைக ச்கொன்்றது! ் த�த்துக்கொ்க 
இப்படிசயல்லொம உயிர் து்றப்பது எவைைவு சபரிய ச்கொடு்மை..... 

இந்திய அ்மைதிப்ப்ட இ்லங்்கயில ச�யத அடடூழியங்க்ைப் 
பறறி ஓரைைொைது தமிழ்கத்தில ் ப�ப்படுகி்றது. இந்தியொவுககுள்்ை்ய 
ைடகிழககு மைொநி்லங்களில தீவிரைொத ஒழிப்பு என்்ற சபயரில ச�யயும 
ச்கொடு்மை்கள் பறறி ்கண்டுச்கொள்ை்த இல்்ல. மைணிப்பூரில 
சபண்்கள் எல்லொரும நிர்ைொணமைொ்க ஊர்ை்லம ்பொய ரொணுைத் 
த்்ல்மைய்கம முன்பு ஆர்ப்பொடடம ச�யதபி்றகும, எடடு ைருடமைொ்க 
்கவிஞர் ஐரம ஷர்மிைொ உண்ணொவிரதப்்பொரொடடம நடத்தி ைந்த 
்பொதும, அங்்க ச்கொடூரமைொன, ரொணுைச்�டடத்்த எந்த அரசியல 
்கடசியும திருமபப் சப்றத் தயொரொ்க இல்்ல. மைக்களுக்கொ்க 
ரொணுைமும ் பொலீசும என்பது மைொறி, அைறறுக்கொ்க மைக்கள் என்்ற 
அணுகுமு்்றதொன் ஏறபடடிருககி்றது.

ரொணுைத்து்்றககு ஒதுக்கப்படும நிதியில எவைைவு ஊழலில 
வீணொ்கப் ் பொகி்றது என்பது பறறித் தனிக ்கடடு்ர்ய எழுத்லொம. 
ரொணுைத்தில சபொருட்கள் ைொஙகுைதில ஊழல்கள் சதொடர்பொ்க, 
தொன் பதவி்யற்ற ஓரொண்டுககுள் 120 வி�ொர்ண்களுககு உத்தரவிடட 
ைடககுப் பிரிவுத் த்்லைர் ச்லப்டிசனண்ட சஜனரல பனொக ் ைறு 
இடத்துககுத் தூககியடிக்கப்படடிருககி்றொர். அைர் வி�ொர்ணககு 
உத்தரவிடட ஊழல்கள் ப்லவிதம. ் பொர்ப் பயிறசி முடிந்து ப்ட்கள் 
்ைறு இடத்துககு திருமபியபி்றகு, அைர்்கள் பயிறசிக்கொ்லத்தில 
தஙகுைதறச்கன்று கூடொரங்கள் ைொஙகியது, முட்ட ைொஙகியது, 
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்ரஷன் சபொருட்கள் ைொஙகியது என்று ஒவசைொரு ஊழலும 
்்கொடிக்கணக்கொன ரூபொய்கள் �மபந்தப்படட்ை.

புல பூண்டு கூட மு்ைக்கொத ஆள் நடமைொடட்மை இல்லொத 
ச்கொடும பனிப்பிர்த�மைொன சியொச்சின் பகுதி்யப் 'பொது்கொககும' 
ப்ட்களுக்கொன ்ரஷன் சபொருட்களில ஊழல நடந்த்த ஜமமு 
்கொஷ்மீர் ் பொலீஸ் ்கண்டுபிடித்து 11 ைழககு்கள் பதிவு ச�யதிருககி்றது. 
ரொணுைத்தினர் 35 ் பர் ் ்கதொனொர்்கள். ைழககு வி�ொர்ணயின்்பொது 
குற்றம �ொடடப்படடைர்்கள் ஊழலுககுக ்கொரணம என்று அ்டயொைம 
்கொடடியிருப்பைர்்கள் எல்லொம உயர் அதி்கொரி்கள்.

ஒரு ரொணுை ்கமைொண்டருககு அ்மைச்�ர்ை ஒப்புதல 
இல்லொமைல 30 ்்கொடி ரூபொய ை்ர சபொருட்கள் ைொங்க அதி்கொரம 
தரப்படடிருககி்றது. ஒப்புதலுடன் 100 ்்கொடி ை்ர அைர் ச�்லவு 
ச�யய்லொம. இசதல்லொமதொன் ஊழலுககு முககியக ்கொரணம.

இன்சனொரு பக்கம ் பொதுமைொன நிதி ஒதுககீடு இல்லொததொல, உயிர் 
்கொககும மைருந்து தயொரிககும மூன்று சபொதுத் து்்ற நிறுைனங்கள் 
தமிழ்நொடடில மூடப்படும நி்்ல ைந்திருககி்றது.

ஆடச்கொலலி ் நொயில உள்ளுககுள்்ை்ய ச்கொஞ்�ம ச்கொஞ்�மைொ்க 
ச�த்துக ச்கொண்டிருககும ஒரு த்்லைருககு ்்கொடிக்கணக்கொன 
ரூபொய ச�்லவில ்கறுப்புப்பூ்னக ்கொைல அளித்தொல எப்படி 
இருககும? அப்படிப்படட முடடொள்தனத்தில நம ் த�்மை '்த�பகதி' 
என்்ற சபயரில ஈடுபடடிருககி்றது. 

இ்தப் பறறிசயல்லொம தி.மு.்க, அ.தி.மு.்க, பொமை.்க, மை.தி.
மு.்க, ் த.மு.தி.்க, ை்்கய்றொக்களுகச்கல்லொம ஏதொைது ்கருத்்தொ 
அக்க்்ற்யொ உண்டொ என்று அறிய ஆை்லொ்க இருககி்்றன். 
அல்லது ைழக்கம ்பொல இசதல்லொம '்தசிய’ �மைொச்�ொரம; 
்கொஙகிர்ஸும பி.்ஜ.பி.யும இடது்களும ்பசிக கிழிச்சுக்கடடும 
என்று இருப்பொர்்கைொ?

குமுதம் 02.04.08

இநத வாரக வகள்வி
தன் மை்கள் ்கனிசமைொழி ஒரு இந்துப் சபண் என்று அறிவித்திருககும 

்க்்லஞர் ்கருணொநிதியும இந்துைொ? அப்படியொனொல நொத்தி்கர்்களுககு 
்கடவுள் கி்டயொது. மைதம மைடடும உண்டொ? அப்படி ஒரு 
நொத்தி்கக ்்கொடபொடு ஏறச்கன்ை உள்ைதொ? அல்லது ்க்்லஞர்  
்கண்டருளியதொ?
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இநத வார குட்டு 
கிறிஸ்துை மைதத்துககுள் தலித் கிறிஸ்துைர்்களுககும ைன்னிய 

கிறித்துைர்்களுககும இ்ட்ய ஆ்லய ைழிபொடடில ஜொதி ் ைறுபொடு்கள் 
்கொடடப்படுை்த நீக்கொமைல இரு பிரிவினருககும இ்ட்ய ் மைொதல்கள் 
நடக்க ்கொரணமைொ்க இருந்து ைரும புதுச்்�ரி மை்்றமைொைடடப் ் பரொய 
நிர்ைொகி்களுககு இ.ைொ.குடடு

இநத வாரச சிரிப்பு
மைத்தியில ்கொஙகிரஸ், பி.்ஜ.பி ்கடசி்களுககு மைொற்றொ்க மூன்்றொைது 

அணி அ்மைக்கப்படும. ஐதரொபொதில இடது�ொரி த்்லைர்்கள் 
அறிவிப்பு.

இநத வார குட்டு
தற்பொ்தய அரசுககு எதிரொன ைழககு்கள் தன் முன் ைரும்பொது 

நடுநி்்லயொ்க இருப்பொரொ என்்ற �ந்்த்கத்்தத் தூண்டுசமைன்பதொல 
நீதிபதி பதவி ஏறகுமுன்பு முத்ல்மைச்�்ர �ந்தித்து ைொழ்த்துப் 
சபற்ற ச�ய்்லத் தவிர்க்கத் தைறியதற்கொ்க ச�ன்்ன உயர் நீதி 
மைன்்றத்தில புது நீதிபதி சுப்்பயொவுககு இ.ைொ.குடடு.

இநத வார பூச்செண்டு
அ.தி.மு.்க.விலிருந்து வி்லகியதும எந்தக ்கடசியிலும ் �ரமைொட்டன் 

என்று அறிவித்த அடுத்த நொ்ை தி.மு.்க.வில ்பொயச் ்�ர்ந்ததன் 
மூ்லம அரசியலைொதி்களின் பலடி இ்லக்கணத்்த மீ்றொமைல நடந்து 
ச்கொண்டதற்கொ்க ைழக்கறிஞர் ்ஜொதிககு இ.ைொ.பூச்ச�ண்டு.
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கலலஞர் தரவவண்டிய 
பிறநதநாள் பரிசு!

அன்புள்ை முதலைர் ்க்்லஞர் அைர்்களுககு,

ைணக்கம. உங்கள் சுய�ரி்தயொன சநஞ்சுககு நீதி சதொடரின் 
5-ம பொ்கத்்த இந்த ைொரத்திலிருந்து எழுதத் சதொடஙகிவிடடீர்்கள். 
மைகிழ்ச்சி. ‘தன் சநஞ்�றிைது சபொயயற்க; சபொயத்தபின் தன் சநஞ்்� 
தன்்னச் சுடும’ என்ப்த அறியொதைரொ நீங்கள்?

இன்னும சுமைொர் மூன்று ைொரங்களில உங்கள் ையது ்மைலும 
ஓரொண்டு கூடுகி்றது. நீங்கள் நூ்றொண்டு்க்ை எடட இன்னும 
்த்ைப்படுைது சைறும 16 ைருடங்கள்தொன். உ்லகின் மி்க மூத்த 
குடியொன்பொதும தமிழர்்கள் இதுை்ர மி்க அதி்க ஆண்டு்கள் 
ைொழ்ந்த �ொத்ன்ய இன்னமும எடடவில்்ல. நீங்கள் அந்தச் 
�ொத்ன்யச் ச�யது 120 ஆண்டு்க்ைக ்கடந்து ைொழ்ைண்டுசமைன்று 
சநஞ்�ொர ைொழ்த்துகி்்றன்.

உங்கள் பி்றந்த நொைன்று ைழக்கம ்பொ்ல உடன்பி்றப்பு்களின் 
எளிய பரிசு்களும, ஆடசியில இருககும ்கொரணத்தொல உங்கள் 
்கைனத்்த ஈர்க்கப் பணக்கொரர்்கள் அளிககும சபருமபரிசு்களும 
பி்றந்த நொைன்று ைந்து குவியககூடும.

பதிலுககு தமிழ்க மைக்களுககு நீங்கள் இப்்பொது தருைதறகு ஒ்ர 
ஒரு பரிசு உண்டு. அ்தத் தருமபடி உங்களுககு விண்ணப்பிக்க்ை 
இந்தக ்கடிதம.

முப்பத்்தழு ஆண்டு்களுககு முன்னொல தமிழ்கத்தில மைதுவி்லக்்க 
நீங்கள் தொன் நீககினீர்்கள். 1937லிருந்து 1971 ை்ர சுதந்திரத்துககு 
முன்னும பின்னுமைொ்க 34 ைருடங்கைொ்க சுமைொர் மூன்று த்்லமு்்றத் 
தமிழர்்களில சபருமபொ்்லொர் மைது அடி்மை்கைொ்க மைொ்றொமைல 
்கொப்பொற்றப்படடு ைந்தொர்்கள்.
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அ்த உ்டத்து அடுத்த சுமைொர் நொன்கு த்்லமு்்றத் தமிழர்்களில 
சபருமபொ்்லொ்ர மைது அடி்மை்கைொ்க மைொறறிய ‘சபரு்மை’, உங்கள் 
ைர்லொறறின் �ொத்னப் படடியல்களுககு நடு்ை அழிக்க முடியொத 
இழிைொ்க என்ச்றன்றும நி்்லத்திருககும. 

நீங்கள் ச�யத இழி்ை நீங்க்ை மைொறறிய்மைககும ைொயப்பு 
ஆடசியில இருககி்ற ்கொரணத்தொல உங்களுககு இப்்பொது இருககி்றது. 
மீண்டும மைதுவி்லக்்க உங்கள் பி்றந்த நொள் பரி�ொ்க அறிவியுங்கள். 

டொகடர் ரொமைதொஸ் 2011-ல ஆடசி்யக ்்கப்பறறியபின் அ்த 
அறிவித்துக ச்கொள்ைடடும என்று நீங்கள் கிண்டல ச�யதிருப்ப்த 
நொன் அறி்ைன். அந்த கிண்டலின் மைறுபக்கத்்த நீங்கள் உணர 
்ைண்டும. மைதுவி்லககு ்ைண்டுமைொ, ்ைண்டொமைொ என்்ற ஒற்்றப் 
பிரச்்ன்ய முன்்ைத்து ் தர்த்்லச் �ந்தித்தொல, தி.மு.்க. என்்ற 
யொ்ன, பொ.மை.்க என்்ற எறுமபிடம ் தொறறுவிடும ைொயப்பு நிச்�யம 
இருககி்றது.

மை்கன் இ்றந்ததும அை்ன உயிர்ப்பிக்கக ் ்கொரி அழுத தொயிடம, 
புத்தர் மைரண்மை நி்கழ்ந்திரொத ஒரு வீடடிலிருந்து ஒரு பிடி ்கடுகு 
ைொஙகி ைரச் ச�ொன்ன ்க்த உங்களுககுத் சதரியும. இன்்்றய 
தமிழ்கத்தில அந்தக ்க்த நடந்தொல, குடியினொல குடுமப உறுப்பினர் 
ஒருைர் கூட பொதிக்கப்படொத குடுமபத்தில ்கடுகு ் ்கடகுமபடி புத்தர் 
ச�ொலைொரொயிருககும.

ஒவசைொரு குடுமபத்திலும ஒரு குடி்கொரன் ்க்த இருககி்றது. 
குடியொல தன் ைொழ்க்்க்ய்ய வீணொககிக ச்கொண்டைர்்கள் 
உதொரணங்க்ைத் ்தடி நொம ்ைச்றஙகும ்பொ்க ்ைண்டொம. 
உங்கள் குடுமபத்திலும உண்டு. என் குடுமபத்திலும உண்டு. நீங்கள் 
மைதுவி்லக்்க நீககிய 1971-ல, ்லொரி டி்ரைரொன என் தொயமைொமைன் 
முறறிலும திருத்த முடியொத சபரும குடி்கொரரொ்க மைொறித் திரிந்து 
அழிந்த்த என்னொல மை்றக்க முடியொது. 

மைது குடிப்ப்த நொன் ஒழுக்கப் பிரச்்னயொ்கப் பொர்க்கவில்்ல. 
இன்று தமிழ்கத்தின் ப்ல ஏ்ழக குடுமபங்க்ைச் சீரழிககும �மூ்க 
சபொருைொதொரப் பிரச்்னயொ்க்ை பொர்ககி்்றன். 

இதில மி்கப் சபருமபொன்்மையொ்க ்கடும பொதிப்புககுள்ைொகிக 
ச்கொண்டிருககி்றைர்்கள், ‘்கல்லொனொலும ்கணைன்; ‘ிஃபுல ஆனொலும 
புருஷன்’ என்்ற தொலிககு விஸ்ைொ�மைொய தினம தினம ச�த்துக 
ச்கொண்டிருககும ஏ்ழ தமிழ்க ்கண்ணகி்கள்தொன். அைர்்கசைல்லொம 
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நீதி ் ்கடடு உங்கள் முன் ைந்து நின்்றொல, எரிப்பதறகு ஒரு மைது்ர 
அல்ல, ஒரு தமிழ்க்மை ்பொதொது.

மைது வி்லக்்க நீக்க நீங்கள் அன்று ச�ொன்ன நியொயங்களும �ரி 
இன்று ச�ொலலும நியொயங்களும �ரி, �ொரமைற்ற்ை. தமிழ்கத்்தச் 
சுறறிலும இருககும எல்லொ மைொநி்லங்களிலும மைது வி்லககு இல்லொத 
நி்்லயில, தமிழ்க மைடடும சநருப்பு ை்ையத்தின் நடுவிலுள்ை 
்கறபூரமைொ்க இருககி்றது என்று உங்கள் ைழக்கமைொன ைொர்த்்த 
வி்ையொடடு்க்ை அன்று ச�யதீர்்கள். ்கள்ைச் �ொரொயம இன்னும 
ஆபத்தொனது என்று இன்று ச�ொலகிறீர்்கள். 

எவைைவு அபத்தமைொன ைொதம! நீ குடியிருககும சதருவில 
சுறறியுள்ை எல்லொ குடுமபங்களிலும சபண்்க்ை விப�ொரத்துககு 
அனுப்புகி்றொர்்கள்: நீ மைடடும அனுப்பொமைல இருக்க முடியுமைொ என்று 
ஒருைர் ்்கட்கமுடியுமைொ?

பி்ற மைொநி்லங்களில இருப்ப்தப் ் பொ்லத்தொன் இங்்கயும இருக்க 
முடியும என்்ற உங்கள் ைொதப்படிப் பொர்த்தொல, அஙச்கல்லொம 
இ்லை� ்ைடடி, புட்ை, இ்லை� டி.வி, இ்லை� எரிைொயு எதுவும 
தருைதில்்ல்ய. இஙகு மைடடும ஏன் என்று ் யொசிக்க ் ைண்டொமைொ?

்தர்தலில ஓடடு ைொஙகுைதற்கொ்க நீங்கள் அறிவித்த இ்லை�ங்கள் 
எல்லொம எந்தப் பணத்திலிருந்து ைருகின்்றன? அ்த ஏ்ழக 
குடுமபங்கள் டொஸ்மைொக ்க்ட்களில இழந்து ச்கொண்டிருககி்ற சுமைொர் 
பத்தொயிரம ் ்கொடி ரூபொயிலிருந்துதொ்ன? ் ரஷன் ்க்டயின் அரிசி 
விறப்னத் சதொ்்க்ய விட டொஸ்மைொககின் மைது விறப்னத் 
சதொ்்க அதி்கமைொ்க இருப்ப்த ஆடசியின் �ொத்ன என்று ச�ொல்ல 
முடியுமைொ?

்கள்ைச் �ொரொயத்்த ஒழிக்க முடியொது என்று ச�ொலைதறகு 
ஓர் ஆடசி எதறகு? ்கொைல து்்ற எதறகு? ஊழலும ்லஞ்�மும 
்்கொ்்லொச்சினொல ்கள்ைச் �ொரொயத்்த நிச்�யம ஒழிக்க முடியொதுதொன்.

முழு மைதுவி்லக்்க உங்கைொல ஒ்ர நொளில ச�யய முடியொமைல 
இருக்க்லொம. படிப்படியொ்க அ்த ்நொககிச் ச�லைதற்கொன 
மைன நி்்ல்யயொைது தயவுச�யது ஏறபடுத்திக ச்கொள்ளுங்கள். 
முதல்கடடமைொ்க

தங்கள் பகுதியில மைதுக்க்ட இருக்க்லொமைொ, கூடொதொ என்ப்தத் 
தீர்மைொனிககும உரி்மை்ய மைக்களுககுக ச்கொடுங்கள்.

மைரொடடியத்தி்்ல அப்படிப்படட உரி்மை மைக்களுககு இருககி்றது. 



ஓ பக்கங்கள்66

அங்்க மைதுவி்லககு இல்்ல. ஆனொல தங்கள் ஊரில மைதுக்க்ட 
்ைண்டொம என்று ச�ொலலும உரி்மை்ய அந்த அரசு �டடப்படி 
மைக்களுககுக ச்கொடுத்திருககி்றது இதன்படி ஒரு கிரொமைப் பஞ்�ொயத்்தொ, 
அல்லது அந்த கிரொமை�்பயில 50 �தவிகித ைொக்கொைர்்க்ைொ, 
‘எங்கள் ஊரில மைதுக்க்ட ் ைண்டொம’ என்று தீர்மைொனம நி்்ற்ைறறி 
அனுப்பினொல அங்்க மைதுக்க்ட்ய மூடுைது மைொைடட ஆடசியரின் 
்கட்மை.

மைொந்கரொடசி, ந்கரொடசி, பஞ்�ொயத்து எங்்கயும ஒரு ைொர்டில 
கு்்றந்தபட�ம 25 �தவிகித சபண் ைொக்கொைர்்கள் மைதுக்க்டககு 
எதிரொ்கக ் ்கசயழுத்திடடு தீர்மைொனம அனுப்பினொல, உட்ன அந்தப் 
பகுதியில மைதுக்க்ட ்ைண்டுமைொ, ்ைண்டொமைொ என்று ர்கசிய 
ைொகச்கடுப்புத் ்தர்தல நடத்தியொ்க ்ைண்டும இந்தத் ்தர்தலில 
சமைொத்த சபண் ைொக்கொைர்்களில 50 �தவிகிதத்துககு ் மைறபட்டொர் 
மைதுக்க்ட கூடொது என்று ஓடடளித்திருந்தொல, உட்ன ்க்ட 
மூடப்படும. ைொககுச்சீடடில ்கடசி்களுககு சின்னம தருைது ்பொ்ல 
இந்த ைொகச்கடுப்பிலும மைதுக்க்ட இருக்க்லொம, இருக்கககூடொது 
என்பதறகு சின்னங்க்ை அங்்க அரசு சைளியிடடிருககி்றது. 
நிமிர்த்திய பொடடில ்க்டககு ஆதரவுச் சின்னம. ்கவிழ்த்த பொடடில 
எதிர்ப்புச் சின்னம.

மைரொடடிய ்கொஙகிரஸ் அரசு ச�யதது ஒன்றும ைர்லொறறுப் 
புது்மையல்ல. 1930்்ல்ய தமிழ்கத்தில திருச்ச�ங்்கொடடில மைக்கள் 
மைதுக்க்ட்க்ை எதிர்த்த்பொது அது பறறி ்நரில வி�ொரித்த 
பிரிடடிஷ் ஆயத்து்்ற ஆயைொைர் மைக்கள் விருப்பப்படி ்க்ட்ய 
மூட உத்தரவிடடிருககி்றொர்.

மைரொடடிய ்கொஙகிரஸ் அரசு 2003-ல இத்த்்கய �டடத்்தப் பி்றப்பித்த 
்பொது, பதிவு ச�யயப்படட மை்களிர் �மூ்க ் �்ை அ்மைப்பு்களுககும 
ஆட்�ப்ண்க்ைத் சதரிவிககும உரி்மை்ய அளித்தது. 
பஞ்�ொயத்து முதல மைொந்கரொடசி ை்ர இ்த ச�ய்லொககியது. தமிழ்க 
்கொஙகிர்ொருககு இசதல்லொம சதரிந்திருக்கொது. சதரிந்திருந்தொலும 
உங்களிடம இது பறறிப் ் ப�ொமைல இருப்ப்த்ய கூடடணி தர்மைம 
என்று நன்்றொ்கப் புரிந்து ்ைத்திருககி்றொர்்கள். 

இப்படிப்படட �டடத்்த தமிழ்கத்திலும உங்கள் அரசு ச்கொண்டு 
ைருமைொ என்று ்்கடடு முன்னொள் ஐ.ஏ.எஸ். அதி்கொரியும �மூ்கப் 
பணியொைருமைொன அ.கி.்ைங்கடசுப்பிரமைணியன் அண்்மையில 
உங்கள் அரசுககு ஒரு ்கடிதம அனுப்பியிருந்தொர். அதறகு உங்கள் 
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உள்து்்ற ச�ய்லொைர் அளித்திருககும பதில என்ன சதரியுமைொ?

‘அரசு நிறுைனமைொன டொஸ்மைொகதொன் சமைொத்த சில்ல்்ற மைது 
விறப்ன்யயும ச�யது ைருகி்றது. ்க்ட்கள் ் ைககும இடம பறறி 
ஆட்�பம ைந்தொல பரிசீலித்து நடைடிக்்க எடுக்க ்பொதுமைொன 
விதி்கள் ஏற்கன்ை உள்ைன. என்ை மைரொடடிய �டடத்்த இங்்க 
ச்கொண்டு ைரத்்த்ையில்்ல’ என்பதுதொன் அைர் பதில. 

்க்டககு ஆட்�ப்ண ைந்தொல உங்கள் அரசு என்ன 
ச�யயும என்ப்த ்கடந்த சி்ல மைொதங்கைொ்க திருைலலிக்்கணி 
மைக்கள் அறிைொர்்கள். திருைலலிக்்கணி சநடுஞ்�ொ்்லயில 
்பொககுைரத்து சநரி�ல மிகுந்த இடத்தில பள்ளி்களுககும ைழிபொடடு 
இடங்களுககும அருகில அடுத்தடுத்து இரு டொஸ்மைொக ்க்ட்கள் 
இருப்ப்த ஆட்�பித்து அைறறின் முன்பு ப்ல மு்்ற மைறியல 
ச�யத மைக்களுககுக கி்டத்தசதல்லொம உங்கள் ்பொலீ்ொரின் 
அடி உ்ததொன். 

மைொநி்ல அரசிடமிருந்து பஞ்�ொயத்து்களின் அதி்கொரத்்த மைத்திய 
அரசு பறிககி்றது என்று ச�ொலலி, பஞ்�ொயத்துத் த்்லைர்்க்ை, 
சடலலியில நடந்த கூடடத்துக்்க ்பொ்க விடொமைல அண்்மையில 
தடுத்தது உங்கள் அரசு, மைதுக்க்ட்கள் பறறி முடிசைடுககும 
அதி்கொரத்்த மைரொடடியத்்தப் ் பொ்ல பஞ்�ொயத்துககும ந்கரொடசிககும 
மைக்களுககும தரவிடொமைல உங்க்ை மைத்திய அர�ொ தடுககி்றது? 
இல்்ல்ய?

்கடந்த 37 ஆண்டு்களில ப்ல த்்லமு்்றத் தமிழர்்க்ை 
குடி்கொரர்்கைொ்க ஆககிய பொைச் ச�யலுககு, ைரும பி்றந்த நொைன்று 
தயவுச�யது பரி்கொரம ்தடுங்கள். அடுத்த நொன்கு த்்லமு்்றத் 
தமிழர்்கள் மைது அடி்மை்கைொ்க இல்லொமைல உடல ைலிவும 
மைனத்சதளிவும ச்கொண்டைர்்கைொ்க ைொழ்ை்த நீங்க்ை ்நரில 
்கண்டு இன்புறறு நீடூழி ைொழ மைறுபடியும என் சநஞ்�ொர் ைொழ்த்து்கள்.

உங்கள் பி்றந்த நொள் பரி�ொ்க மைதுவி்லககு அர�ொ்ண்ய எதிர் 
்நொககும மைதுவிலிருந்து தப்பித்த தமிழன்

குமுதம் 14.05.2008

இநத வார பூச்செண்டு -2
உ்ல்க �ொத்னயொ்க ஒ்ர ரொகச்கடடில பத்து ச�யற்்கக 

்்கொள்்க்ை �ரியொன பொ்தயில ஏவிய இந்திய விண்சைளித்து்்ற 
விஞ்ஞொனி்களுககும ஊழியர்்களுககும இ.ைொ.பூ.
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இநத வார குட்டு - 1
தமிழ்நொடடில ்கலலூரிப் படிப்பில தமி்ழ சமைொழிப் பொடமைொ்கக 

கூடப் படிக்கத் ் த்ையில்்ல என்று அறிவித்திருககும ‘முத்தமிழ் 
அறிஞரின்’ ஆடசிககு இ.ைொ.குடடு.

இநத வார குட்டு - 2 
ஐ.பி.எல, கிரிகச்கட ் பொடடி்களில மைது ்கமசபனி்கள் மை்்றமு்கமைொ்க 

மைது விைமபரம ச�யை்த எதிர்த்துப் ்பொடப்படட சபொது ந்ல 
ைழக்்கத் தள்ளுபடி ச�யது, கிரிகச்கட்டப் பொர்; விைமபரத்்தப் 
பொர்க்கொ்த என்று விசித்திர அறிவு்ர ைழஙகிய உச்� நீதிமைன்்றத்துககு 
இ.ைொ.குடடு.
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ஆடசி்யயும பிரதமைர் பதவி்யயும ்கொஙகிரஸ் ்கடசி்யயுமகூட 
பணயம ்ைககும அைவுககு மைன்்மைொ்கன் சிங பிடிைொதம 

பிடிககும இந்திய அசமைரிக்க அணு ஒப்பந்தம எதற்கொ்க? 
மின்�ொரத்துக்கொ? அணுகுண்டுக்கொ?

'மின்�ொரத்துக்கொ்கத்தொன். இது இல்லொவிடடொல இந்தியொ்ை 
இருண்டுவிடும' என்று மைன்்மைொ்கன் அர�ொங்கம ்லட�க்கணக்கொன 
ரூபொய ச�்லவில விைமபரங்கள் சைளியிடடு மைக்கள் ஆதர்ைத் 
திரடட ்கைத்தில இ்றஙகியிருககி்றது.

உண்்மையில இந்த ஒப்பந்தம மின்�ொரத்துக்கொனது இல்்ல 
என்்ற �ந்்த்கம எனககு ஆரமபத்திலிருந்்த உண்டு. நொளுககு 
நொள் ைலுப்படடு ைருகி்றது.

மின்�ொரத்துக்கொன ஒப்பந்தம என்்றொல, இ்தப் பறறிய 
விைக்கங்க்ை மைக்களிட்மைொ அரசியல ்கடசி்களிட்மைொ  
சதரிவிக்க ்ைண்டியைர்்கள் யொர் பொர்? பிரதமை்ர ்நரடியொ்கத் 
சதரிவிக்க்லொம. ஆனொல இந்தக ்கடடு்ர அச்�ொகுமை்ர 
அைர் இதர அரசியல ்கடசித் த்்லைர்்களிடம ்நருககு ்நர் 
்ப�வில்்ல; டி.வி. ்படடி்களும தரவில்்ல. அடுத்தபடியொ்க 
மைத்திய மின்�ொர அ்மைச்�ர் ்பசியிருக்க்லொம. அைரும இதுை்ர 
்ப�வில்்ல. மின்�கதித் து்்ற ச�ய்லொைர் ் பொன்்ற அதி்கொரி்களும 
்ப�வில்்ல.

ஒ்ர ஒரு அதி்கொரிதொன் சதொடர்ந்து பத்திரி்்க, டி.வி. சி்றப்பு 
்படடி்களில ் பசிைருகி்றொர். ஒப்பந்தத்்த எதிர்த்து ைந்த �மைொஜைொதி 
்கடசியின் அமைர்சிஙகுககு, ஒரு மைணி ் நரத்துககுள் இந்த ஒப்பந்தத்தின் 
சி்றப்பு்க்ைச் ச�ொலலிப் புரிய்ைத்து மைனம மைொறறியதும அ்த 
அதி்கொரிதொன்.

ஓம் நவமா நாராயணாய…
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அைர், பிரதமைர் மைன்்மைொ்கன் சிஙகின் ்தசிய பொது்கொப்பு 
ஆ்்லொ�்கரொன மைொயன்்்கொட்ட ்்கௌத் சிவி.நொயர் நொரொயணன் 
என்கி்ற எம.்்க. நொரொயணன்!

ஏன் ‘பொது்கொப்பு’ ஆ்்லொ�்கர் மின்�ொரத்துக்கொன அணு ஒப்பந்தம 
பறறிய விைக்கங்க்ை அரசியல ்கடசித் த்்லைர்்களுககும ்த� 
மைக்களுககும விைககிக ச்கொண்டிருககி்றொர்? ஏசனன்்றொல, உண்்மையில 
இந்த ஒப்பந்தம மின்�ொரம பறறிய்த அல்ல என்பதுதொன் ்கொரணம. 
இன்னும ப்ல ்்கொடி ரூபொய்க்ைக ச்கொடடிக குவித்தொலும 
இப்்பொ்தய 3 �தவிகிதத்திலிருந்து அணு மின்�ொரத்தின் அை்ை, 
்க்லொமின் ்கனவு ைருடமைொன 2020-ல 10 �தவிகிதம ை்ர கூடக 
ச்கொண்டு ச�ல்ல முடியொது என்பது சதளிைொன விஷயம. 

எம.்்க நொரொயணன் ்கடந்த ைொரத்தில பல்ைறு ஆஙகி்ல டி.வி. 
்�னல்களுககு அளித்து ைரும ்படடி்க்ைப் பொர்த்்தன். ஒரு 
்படடியின் இறுதியில ்படடியொைர் நி்கழ்ச்சி்ய முடிககும்பொது, 
ப்ல த்ட்க்ை மீறி இ்தச் ச�யது முடிப்பதில நொரொயணன் 
்கொடடியிருககும உறுதி்யயும சைறறி்யயும பொரொடடினொர். 
நொரொயணனின் பதில: “'இருக்க்லொம. ஆனொல நொன் வில்லனொ, 
்தை்தயொ என்று சதரியவில்்ல. ்பொ்கப் ்பொ்கத் சதரிய்லொம.'' 

ஒப்பந்தத்துககு எதிரொன த்ட்க்ை அடித்து சநொறுககி 
முன்்ன்ற மைன்்மைொ்கனின் ்பொர் தைபதியொ்கத் தி்கழும 74 ையது 
நொரொயணன் மின் து்்ற சதொடர்பொனைரும அல்ல; அணு�கதித் 
து்்ற விஞ்ஞொனியும அல்ல! ைொழ்க்்க முழுக்க இந்திய உைவுத் 
து்்றயில பணியொறறியைர். ஐ.பி.. எனப்படும இன்சடலிசஜன்ஸ் 
பீ்ரொவின் த்்லைரொ்க இருந்தைர்.

்படடியொைர் ் ்கடட இன்சனொரு ் ்கள்வி: “'இவைைவு சிக்க்லொன 
ஒப்பந்தத்்த எப்படி அமைர் சிஙகுககு ஒரு மைணி ்நரத்துககுள் 
புரிய்ைத்து �மமைதத்்தப் சபறறீர்்கள்?'' நொரொயணன் பதில: அது 
என்னு்டய அறிவுக கூர்்மையொ்க (பிரிலலியன்�ொ்க) இருக்க்லொம. 
அல்லது அறபுதமைொ்க (மிரொகிைொ்க) இருக்க்லொம. ஆனொல அது 
அப்படித்தொன் நடந்தது!''

“பிர்கொஷ் ்கொரத் உள்ளிடட இடது�ொரித் த்்லைர்்க்ையும 
இ்த ்பொல நீங்கள் �ந்தித்து மைனம மைொறறியிருக்க்லொ்மை'' என்று 
்படடியொைர் ் ்கடடொர் அைர்்கள் என்்ன �ந்திக்க முன்ைரவில்்ல்ய'' 
என்்றொர் நொரொயணன். 
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நிச்�யம இப்்பொது மைன்்மைொ்கன்சிஙகுககு நொரொயணன் ஒரு 
்தை்ததொன். 

"ஆனொல, ்கடந்த ்கொ்லத்தில ப்லரும அை்ர ஒரு வில்லன் 
என்்்ற ச�ொலலியிருககி்றொர்்கள். அணு ஒப்பந்த விை்கொரத்தில 
இடது�ொரி்கள் மைத்திய அரசுககு ஆதர்ை திருமபப் சபறும பரபரப்பு 
நடந்து ச்கொண்டிருந்த அ்த �மையத்தில, ்கொஷ்மீரில ்கொஙகிரஸ் 
அரசு அமைர்நொத் நி்ல விை்கொரத்தொல ஆடடம ்கண்டது. முிஃப்டி 
மு்கமைது �யீது ்கடசியின் ஆதர்ை இழந்து நமபிக்்க ைொக்்க 
�ந்திககும சநருக்கடியில இருந்தது.

அப்்பொது தன்்ன நொரொயணன் மிரடடியதொ்க, ்கொஷ்மீர் 
்பந்த்தர் ்கடசித் த்்லைர் டொகடர் பீமசிங பத்திரி்்கயொைர்்களிடம 
சதரிவித்தொர். ்பந்த்தர் ்கடசி எம.எல.ஏ.க்கள் ஓடடுப் ்பொடடு 
்கொஙகிரஸ் ஆடசி்யக ்கவிழொமைல ்கொப்பொற்றத் தைறினொல, பீமசிஙகின் 
பொது்கொப்பு ரத்து ச�யயப்படும என்றும, அைரொல ்கொஷ்மீருககும 
்பொ்க முடியொது; சடலலியிலும இருக்கமுடியொது என்றும நொரொயணன்  
மிரடடினொரொம.

தொன் மிரடடவில்்ல என்று மைறுத்தொர் நொரொயணன். ஆனொல 
பீமசிஙகிடம ்பசியது உண்்மைதொன் என்று ஒப்புக ச்கொண்டொர். 
'்கொஷ்மீரில தற்பொது நி்லவும சூழலில, மைக்கைொல ் தர்ந்சதடுக்கப்படட 
ஓர் அர�ொங்கத்்த ஆதரிக்க நீங்கள் விருமபுைதுதொ்ன இயற்்கயொ்க 
இருக்க முடியும' என்று மைடடு்மை பீமசிஙகிடம தொன் ச�ொன்னதொ்க 
நொரொயணன் சதரிவித்தொர்!

ஒரு மைொநி்ல அரசு ்கவிழும்பொது அ்தக ்கொப்பொற்ற இதர 
்கடசித் த்்லைர்்களிடம ் பசுைதும, இந்தியொவின் ் தசிய பொது்கொப்பு 
ஆ்்லொ�்கரின் பணி்களில ஒன்று ்பொலிருககி்றது! 

நொரொயணன் இப்்பொது மைடடுமைல்ல, இதறகு முன்பும ப்லமு்்ற 
�ர்ச்்�்களில அடிபடடைர். நரசிமமைரொவ ஆடசியின்்பொது 
உள்து்்றச் ச�ய்லரொ்க இருந்தைர் ஐ.ஏ.எஸ் அதி்கொரி மைொதவ 
்கொட்பொல. பொபர் மைசூதி இடிப்பிறகுப் பின் பதவியிலிருந்து வி்லகிய 
அைர் எழுதிய நி்னவுக குறிப்பு்களில, ஐ.பி. அதி்கொரி நொரொயணன் 
பறறி பிரதமைரிடம தொன் பு்கொர் ச�யததொ்கக குறிப்பிடடிருககி்றொர். 
தன்னிட்மைொ உள்து்்ற அ்மைச்�ரிட்மைொ சதரிவிக்கொமைல, உலிஃபொ 
தீவிரைொதி்களுடன் நொரொயணன் ் பச்சு ைொர்த்்த நடத்தி பிரதமை்ரயும 
�ந்திக்க்ைத்தொரொம. �ந்திப்பு நடந்த பி்றகுதொன் தங்களுககுத் 
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சதரியும என்கி்றொர் மைொதவ. இதனொல ரொணுைத்துககும, அரசுககும 
ப்ல சிக்கல்கள் ஏறபடடன என்கி்றொர்.

நொரொயணன் ப்ல �மையங்களில ஓர் அரசு அதி்கொரி ் பொ்ல ் ப�ொமைல, 
அரசியல த்்லைர் ்பொ்லப் ்பசிவிடுகி்றொர் என்பது அைர் மீது 
்ைக்கப்படும இன்சனொரு விமைர்�னம. பொகிஸ்தொனில சபநசீர் புட்டொ 
ச்கொல்லப்படும முன்னர், ் தர்தலில சஜயித்து பிரதமைரொகும ைொயப்பு 
பிர்கொ�மைொ்க இருந்தது. ் பநசீர் பிரதமைரொனொல இந்தியொவுடன் உ்றவு 
்மைமபடும என்று ச�ொல்ல முடியொது என்று ்கருத்து சதரிவித்தொர் 
நொரொயணன்! ச�ொன்ன ைொககுறுதி்க்ைசயல்லொம நி்்ற்ைறறுைொர் 
என்று நமபமுடியொதைர் ் பநசீர் என்்றொர் நொரொயணன். ஒரு அதி்கொரி 
இப்படிசயல்லொம ்கசமைண்ட அடிப்பது மைரபுககு வி்ரொதமைொனது.

அண்்மையில இ்லங்்கககு நொரொயணனும இந்திய உயர் 
அதி்கொரி்களும ச�ன்று ைந்தனர். அப்்பொது நொரொயணன் 
தமிழர் த்்லைர் �மபந்தனிடம ்கொரொ�ொரமைொ்க ைொககுைொதம 
ச�யததொ்க விடுத்்லப்புலி்கள் ஆதரவு இ்ணய தைங்கள் ச�யதி 
சைளியிடடுள்ைன. 'ரொஜீவ ச்கொ்்லககு பரி்கொரமைொ்க, குற்றம 
�ொடடப்படட பிரபொ்கர்ன இல்லொவிடடொலும கு்்றந்தபட�ம சபொடடு 
அமமை்னயொைது இந்தியொவிடம ஒப்ப்டக்கொமைல, எப்படி இந்திய 
அரசு இ்லங்்கத் தமிழருககு ஆதரைொ்கச் ச�யலபடமுடியும என்று 
எதிர்பொர்ககிறீர்்கள்?' என்று அைர் �மபந்த்னக ் ்கடடொரொம. இப்படிச் 
்கடு்மையொ்கப் ்பசிவிடடதொல அை்ரச் �மைொதொனப்படுத்துமபடி 
பின்னர் இந்திய ்ஹ்கமிஷனரிடம ச�ொன்னொரொம. 

தி்ரமை்்றவில நடந்த நி்கழ்ச்சி்கள் பறறிய எதிசரதிர் தரப்புத் 
த்கைல்க்ைப் சபொதுைொ்க ஊர்ஜிதம ச�யைது ்கடினம. பீமசிங. 
மைொதவ ்கொட்பொல, புலி ஆதரவு தைங்கள் ச�ொலப்ை எல்லொம 
உண்்மையொ்க இருந்தொல, நொரொயணன் நொடொளுமைன்்றத்துககும 
ஜனநொய்கத்துககும �டடத்துககும அப்பொறபடட ஒரு சூப்பர் 
ப்்ரம மினிஸ்டரொ்க இருக்க ்ைண்டும. அைறறில பொதியைவு 
உண்்மையிருந்தொலகூட, அது ்கை்்லககுரிய விஷயமதொன்.

நொரொயணன் வில்லனொ, ்தை்தயொ, ்ைலு நொயக்கரொ என்்ற 
ஆரொயச்சி ஒரு பக்கம இருக்கடடும. ஒரு பொது்கொப்பு ஆ்்லொ�்கர் 
இந்த அைவுககு அணு�கதி ஒப்பந்த ் ை்்ல்களில பங்்கறகும்பொது, 
ஒப்பந்தத்தின் அ�ல ்நொக்கம மின்�ொரமைொ்க மைடடும இருக்க 
முடியொது என்்்ற ்கருத்ைண்டியிருககி்றது.



ஓ பக்கங்கள்112

ஒப்பந்தப்படி இந்தியொ இப்்பொது ்ைத்திருககும, இனி 
ஆரமபிக்கப்்பொகும அணு உ்்ல்களில எ்ைசயல்லொம ரொணுைத் 
்த்ைக்கொன்ை, எ்ை மின்�ொரத்துக்கொன்ை என்ப்த பிரித்துப் 
படடியலிடும. மின்�ொர உ்்ல்க்ை மைடடும �ர்ை்த� அணு�கதிக 
்கழ்கமைொன ஐ.ஏ.ஈ.ஏவின் ்கண்்கொணிப்புககு உடபடுத்தும. இப்படிச் 
ச�யதொல அசமைரிக்கொவும இதர நொடு்களும இந்தியொவுககு 
யு்ரனியத்்தயும அணு உ்்ல்க்ையும அள்ளி அள்ளி ைழஙகும 
ைொயப்பு ஏறபடடுவிடும. இதுதொன் ஒப்பந்தத்தின் �ொரம.

இங்்கதொன் என் முதல �ந்்த்கம. நமமிடம உள்ை யு்ரனியம 
்பொதவில்்ல என்ப்த உண்்மைதொனொ? மின்�ொர உ்்ல்களுககு 
அசமைரிக்கொ, இதர நொடு்களிடமிருந்து யு்ரனியத்்த இ்றககுமைதி 
ச�யதுவிடடு, நம ை�ம உள்ை யு்ரனியத்்த முழுக்கவும அணு 
ஆயுத தயொரிப்புககுத் திருப்பி விடுைதுதொன் அ�ல ்நொக்கமைொ?

ஒரு டி.வி. ் படடியி்்ல நொரொயணன் ் பொகி்ற ் பொககில சதரிவித்த 
இன்சனொரு த்கைல சபரும ்கை்்ல்ய எழுப்புகி்றது. ஒப்பந்தம 
முடிந்து அணு உ்்ல்க்ையும யு்ரனியத்்தயும இ்றககுமைதி 
ச�யயும்பொது, இந்தியொவின் அணு�கதி �டடத்்த திருத்த ் ைண்டி 
ைரும என்்றொர்.

எதற்கொ்க? எல்லொ உ்்ல்க்ையும அர்� நடத்த முடியொது. 
தனியொர் ை�மும தர்ைண்டியிருககும. அதற்்கறப �டடத்்தத் 
திருத்த்ைண்டியிருககுமைொம. 

அரசு ை�ம இருககும்பொ்த, ்கதிர்வீச்சு அைவு, ஊழியர் பொது்கொப்பு, 
அணுக ்கழிவு்கள் நி்்ல்மை உள்ளிடட ப்ல விஷயங்களுககு 
�ரியொன த்கைல்க்ைப் சப்ற முடியொத சூழல இருககி்றது. தனியொர் 
ை�ம அணு உ்்ல்க்ை ஒப்ப்டத்தொல........ அய்யொ, ்தொல 
பதனிடுத்லொல நொ�மைொன ஆமபூர், பொ்லொறு, �ொயப்படட்்ற்கைொல 
அழிந்த ச்கொஙகு மைண்ட்லம, 24 ைருடமைொகியும ைொயு விபத்துககு 
நஷ்ட ஈடு தரப்படொத ் பொபொல எல்லொம நி்னவுககு ைருகின்்றன.

தனியொர் சதொழி்லதிபர்்க்ை �டடத்தின் முன் நிறுத்துைதும, 
பதில ச�ொல்ல்ைப்பதும, ்க்றொரொ்க தண்டிப்பதும ் மைறகு நொடு்களில 
�ொத்தியமைொ்க்லொம, இந்தியொவில இருககும 'எதிலும ஊழல; 
எஙகும ஊழல' என்்ற அரசியல நிர்ைொ்கச் சூழலில, ஆபத்தொன 
அணு உ்்ல்க்ை தனியொரிடம ஒப்ப்டப்பது ்பரழிவுககு ைழி 
ைகுத்துவிடக கூடும. இட ஒதுககீடு என்்ற �மூ்க நீதி்யயும த்கைல 
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அறியும உரி்மை என்்ற ஜனநொய்க நீதி்யயும இன்னமும தனியொர் 
து்்றககு நமமைொல ச்கொண்டு ைர முடிய்ை இல்்ல. 

ஓம ந்மைொ நொரொயணொய... இந்திய-அசமைரிக்க அணு ஒப்பந்தம 
என்்ன அஸீனொககிவிடும ்பொலிருககி்ற்த! 

இநத வார குட்டு
தமிழ்க மீனைர்்கள் இ்லங்்கக ்கடறப்டயினரொல 

துன்புறுத்தப்படுை்தயும சுடடுக ச்கொல்லப் படுை்தயும தடுக்க 
எதுவும ச�யயொமைல அ்லடசியமைொ்க இருந்து ைரும தமிழ்க அரசுககும 
மைத்திய அரசுககும இைொ.குடடு.

இநத வாரத் தகவல்
ஒலிமபிக சதொடக்க விழொவுககு இந்தியப் பிரதமைர் மைன்்மைொ்கன் 

சிஙகுககு சீன அரசு அ்ழப்பு தரவில்்ல. இந்தியொவிலிருந்து 
்�ொனியொ ்கொந்தி்ய மைடடு்மை அ்ழத்திருககி்றது. - ் �ொனியொ ்கொந்தி

இநத வார பூச்செண்டு
மை்கொரொஷ்டிரத்தில எந்த மீடியம பள்ளியொனொலும மைரொத்தி்ய ஒரு 

சமைொழிப்பொடமைொ்க எல்லொ மைொணைர்்களுககும ்கடடொயமைொ்கக ்கறறுத் 
தரொவிடடொல பள்ளி்ய மூடச் ச�ய்ைொம என்று அறிவித்திருககும 
ரொஜ தொக்க்ரவுககு இ.ைொ. பூ.

குமுதம் 23.07.08
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தமிழகம் 5 ் வட்ககவகடுகள்

்வட்ககவகடு-1 

பூங்்கொ்தயின் அ்மைச்�ர் பதவி நி்்லககுமைொ, அைர் 
பதவி வி்ல்க்்ல ்க்்லஞர் ஏறறுக ச்கொண்டு விடுைொரொ 

மைொடடொரொ என்று ஒரு நண்பர் என்னிடம ஆரூடம ்்கடடொர். 
என்ன ஆனொலும டி.ஆர்.பொலுவின் பதவி நி்்லககும என்று 
அடித்துச் ச�ொலைது ்பொ்ல இதில எ்தயும நிச்�யமைொ்கச் 
ச�ொல்லமுடியொது என்்்றன். பொலு பதவி மைடடும நி்்லககும 
என்று எப்படி உறுதியொ்கச் ச�ொல்ல முடிகி்றது என்று ்்கடடொர்  
நண்பர்.

'என் மை்கனின் ்கமசபனிக்கொ்க பிரதமைர் அலுை்ல்கத்திலும 
சபட்ரொலியத்து்்ற அதி்கொரி்களிடமும சிபொரிசு ச�ய்தன். அதில 
என்ன தைறு? என்று டி.ஆர்.பொலு ் ்கடட்த, சைட்கக ் ்கடொனது 
என்று ்க்்லஞர் ச�ொல்லவில்்ல என்பது தொன் ்கொரணம என்்்றன். 
்க்்லஞரின் அ்கரொதியில எசதல்லொம சைட்கக ்்கடொனது, 
எசதல்லொம சைட்கக ்்கடடுககு அப்பொறபடடது என்று இருககும 
ை்ரய்்ற்க்ை ஆரொயச்சி ச�யதொல குழப்பமதொன் மிஞ்சும.

எம.ஜி.ஆரும ்கமயூனிஸ்ட ்கடசியினரும 1972-ல ்க்்லஞர் மீது 
ஊழல பு்கொர்்கள் ்ைத்த்பொது அைறறுககு ஐடடம ைொரியொ்க 
பதில அளிக்்கயில, ஒரு குறிப்பிடட வீடு யொருககுச் ச�ொந்தம 
என்்ற ் ்கள்விககு, ‘என் மை்கள் ்கனிசமைொழியின் தொயொர்' என்று பதில 
தர்ைண்டிய நி்்லயில தன்்னத்தொ்ன ்ைத்துக ச்கொள்ை 
்நரிடடது அைருககு சைட்க உணர்ச்சி்ய ஏறபடுத்தவில்்ல.

தமிழொல மைடடு்மை ைொழ்க்்க முழுக்க தன் பி்ழப்்ப நடத்தி 
ைந்திருககும அைருககு, இன்று தமிழ்நொடடில உயர்்கலவியில 
தமி்ழ சமைொழிப் பொடமைொ்கக கூடப் படிக்கத் ் த்ையில்்ல என்று 
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தன்னு்டய ஆடசியி்்ல்ய முடி சைடுக்கப்படுைது சைட்கக்்கடொன 
விஷயமைொ்கப் படவில்்ல.

திருப்பூரிலும ஈ்ரொடடிலும ந்கரத்்தயும ஆற்்றயும மைொசுபடுத்தி 
சூழ்்லக குடடிச் சுைரொககியிருககும �ொய ஆ்்ல, ஜவுளி ஆ்்ல 
அதிபர்்கள் எல்லொருமைொ்கச் ்�ர்ந்து திருப்பூர் ந்கரத்தின் தி.மு.்க 
்மையருககு தங்க மைொ்்ல அணிவிப்பது முத்ல்மைச்�ருககு 
சைட்கக்்கடொன விஷயமைொ்கப் படவில்்ல. ்க்்லஞரு்டய 50 
ைருடப் சபொது ைொழ்க்்கயில இதுை்ர அைர் சைட்கக்்கடொனது 
என்று ் ைறு எ்தயும ைர்ணித்ததில்்ல. பூங்்கொ்தககு மைடடு்மை 
அந்த ச்கௌரைம கிடடியிருககி்றது. 

கீழ் முதல ்மைல ை்ர நூறறுககு நூறு அப்பழுக்கற்ற 
மை்கொத்மைொக்கள் மைடடு்மை நி்்றந்திருககும தன் ்கடசியில, ஒற்்ற 
பூங்்கொ்த மைடடும ்கைங்கம ஏறபடுத்திவிடடதுதொன் அைருககு 
சைட்கக்்கடொனதொ்க இருககி்றது. அது கூட ஒருசி்ல ைொரங்களில 
சைட்கத்துககு அப்பொறபடடதொ்க ஆகிவிட்லொம. ஏசனன்்றொல ஞொப்க 
மை்றதி என்்ற ஒன்று மைடடும இல்லொவிடடொல, மைனிதனொல நிமமைதியொ்க 
ைொழமுடியொது என்்ற அரிய தத்துைத்்த சி்ல ைருடங்கள் முன்பு 
ச�ொன்னைரும அைர்தொன். 

்வட்ககவகடு-2
“என் மைனநி்்ல ்கருதியும உடலநி்்ல ்கருதியும (ஜூன் 3 

பி்றந்த நொைன்று) ைொழ்த்துக்க்ை ஏறறிடும பணியிலிருந்து எனககு 
வி்லககும ஓயவும ைழங்க ் ைண்டுசமைன்று உற்ற நண்பர்்க்ையும 
உயிர்னய உடன்பி்றப்புக்க்ையும ் ்கடடுக ச்கொள்கி்்றன்'' என்று 
்க்்லஞர் ்கருணொநிதி அறிக்்க சைளியிடட அடுத்த நொ்ை ்கடும 
்கழுத்து ைலி, முதுகு ைலியினொல மைருத்துைமை்னயில தஙகி 
சிகிச்்� சப்றச் ச�ன்்றொர்.

ஓரிரு தினங்கள் சிகிச்்�ககுப் பின் குணமை்டந்து வீடு 
திருமபினொர். ஆனொல என்ன நடந்தது? மைருத்துைமை்னயில ைொரொது 
ைந்த மைொமைணியொன ்பரன் தயொநிதி மைொ்றன் முதல ப்ல ்கடசி 
அரசியல பிரமு்கர்்க்ையும, வீடு திருமபியது்மை, உற்ற நண்பரொன 
்�ொ ரொமை�ொமி முதல மைத்திய மைொநி்ல அ்மைச்�ர்்கள் ை்ரயிலும 
�ந்தித்து ந்லம வி�ொரித்த்த அனுமைதித்தொர்.

்க்்லஞருககிருககும அ்த ்கழுத்து ைலியும முதுகு ைலியும 
எனககும உண்டு என்பதொல, அதன் ் ைத்ன்ய நொன் நன்்றொ்க்ை 
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அறி்ைன். யொரொைது ைந்தொல, எப்்பொது ் பொயத் சதொ்்லைொர்்கள் 
என்று உள்ளுககுள் எரிச்�்்ல ஏறபடுத்தும ைலி ்கழுத்து ைலி. 
உட்கொர்ந்தொல நிற்கத் ்தொன்றும. நின்்றொல படுக்கத் ்தொன்றும. 
படுத்தொல ைலி அதி்கமைொகி எழுந்து நடக்கத் ் தொன்றும. ைலியினொல 
படுத்துத் தூங்க முடியொமைல இரசைல்லொம நடந்து நடந்து 
்க்ைத்தபின்்ன தூக்கம ைந்து ்கொ்்லயில படுத்த நொட்கள் ப்ல. 

இவைைவு ச்கொடு்மையொன ைலிக்கொன சிகிச்்� ்ை்ையிலும 
வீடு திருமபிய பின்னரும, அை்ரப் ்பொய பொர்த்து ந்லம 
வி�ொரித்தைர்்கள் உண்்மையில நண்பர்்க்ை அல்ல. ்மைலும 
அை்ர சித்திரை்தப்படுத்தியைர்்கள்தொன். அன்பின் சபயரொல 
ச்கொடு்மைப்படுத்துைது என்பது இதுதொன். பி்றந்த நொைன்றும 
இதுதொன் நடககும. 

இந்த மு்்ற ்க்்லஞருககு ்கடும ைலித் தொககுதல ஏறபடுத்தியது 
எது? சுமைொர் 40 மைணி ் நரம �டடமைன்்றத்தில அைர் விைொதங்களில 
பங்்கறறுப் ் பசியதுதொன். இப்படிப்படட பணி்களிலிருந்து அைருககு 
ஓயவு தரப்பட ் ைண்டும என்று நொன் ச�ொன்னொல உட்ன எனககு 
பொர்ப்பனீய அர்ச்�்ன சதொடஙகிவிடும.

தி.மு.்க.வுககுள் ்க்்லஞர் ்கருணொநிதிககு அடுத்தபடி முத்ல்மைச்�ர் 
பதவி ஸ்டொலினுககுத்தொன் என்பது இன்று பரை்லொ்க ஏறறுக 
ச்கொள்ைப்படடுவிடட விஷயம. ஸ்டொலி்ன முத்ல்மைச்�ரொ்க 
ஏற்க முடியொதைர்்கைொ்க இருப்பைர்்கள் ்கடசிக்கொரர்்கள் அல்ல. 
்க்்லஞர் குடுமபத்்த்ய ் �ர்ந்த ஒருசி்லர்தொன். ஸ்டொலி்ன என் 
த்்லைரொ்க ஏற்க நொன் தயொர் என்று மூத்த த்்லைரொன ் பரொசிரியர் 
அன்பழ்கன் பகிரங்கமைொ்க அறிவித்தது ் பொ்ல ஒரு்பொதும அழகிரி்யொ 
்கனிசமைொழி்யொ தயொநிதி்யொ ச�ொன்னதில்்ல. 

இந்த சநருக்கடிதொன் ்க்்லஞரின் மைன நி்்ல்யயும உடல 
நி்்ல்யயும சதொடர்ந்து நலிவுபடுத்தி ைருகின்்றன. இதுதொன் உண்்மை. 
ஸ்டொலி்ன முதலைரொககிவிடடு, ்க்்லஞர் ்கடசித் த்்லைரொ்க 
்ை்்லப் பளுக்கள் இல்லொமைல ைழி்கொடடும சபொறுப்்ப மைடடும 
்மைறச்கொள்ை்ைண்டிய தருணம ைந்து ப்ல ்கொ்லமைொகிவிடடது. மீண்டும 
மீண்டும இ்த நிரூபிககி்ற, நி்னவுபடுத்துகி்ற தருணங்கைொ்க்ை 
அைரது மைருத்துைமை்ன விசிட்டயும, ஓயவுக்கொ்க ஏஙகும 
அறிக்்க்க்ையும ்கருத்ைண்டும. இந்த நிதர்�னமைொன உண்்மை்ய 
ஒப்புக ச்கொள்ை மைறுத்து என்்ன ை்� பொடும ்ை்்ல்களில 
இ்றஙகும சூழல இருப்பதுதொன் சைட்கக ்்கடொனது. .
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்வட்ககவகடு-3
‘கூட இருந்்த குழி பறிககும ்தொழ்மை்களும' ்க்்லஞரின் 

மைன ைலிககுக ்கொரணம என்று அைரு்டய இன்னும சி்ல 
அறிக்்க்கள் ்கொடடியிருககின்்றன. யொர் அப்படி குழி பறிப்பது? 
நொங்கள் இல்்ல என்று மைொர்கசிஸ்ட ்கடசி ்த்ையில்லொமைல 
அறிக்்க சைளியிடடிருககி்றது.

சடலலியில ்ைண்டுமைொனொல குழி பறிககும ைல்ல்மை 
இடது�ொரி்களுககு இருக்க்லொம. தமிழ்கத்தில, குழி என்று �ொகபீசில 
்பொர்டில எழுதும ப்லத்தில கூட அைர்்கள் இல்்ல என்பது 
எல்லொருககும சதரியும. 

்க்்லஞரின் ஆடசிககு மைொர்கசிஸ்ட ்கடசி 60 மைொர்க ச்கொடுத்திருககும 
அ்த ்நரத்தில 'நொன் எந்த மைொர்ககும ்பொட முடியொது; மைக்க்ை 
்பொடுைொர்்கள்' என்று ச�ொலலும டொகடர் ரொமைதொசின் பொடடொளி 
மைக்கள் ்கடசி்யத்தொன், 'கூட இருந்து குழி பறிககும ் தொழ்மையொ்கக 
்க்்லஞர் ்கருதுகி்றொர் என்பது தமிழ்க அரசியலில ் நறறு நு்ழந்து 
இன்று சைளி்யறிக ச்கொண்டிருககும நடி்கர் ்கொர்த்திககிறகுக கூடப் 
புரியும.

பொைம பொ.மை.்க. அது என்ன ச�யயும? சடலலியில ்கொஙகிரஸ் 
ஆடசிககு சி்றந்த விமைர்�்கர்்கைொ்க இருககும இடது�ொரி்கைொல 
அ்த ்பொ்ல தமிழ்நொடடில இருக்க முடியவில்்ல. சடலலியில 
எதிர்க்கடசியொ்க சதொடர்ந்து ்கைத்தில இ்றஙகி ்ை்்ல ச�யயும 
பி.்ஜ.பிககு நி்கரொ்க தமிழ்கத்தில எதிர்க்கடசிக ்கட்மை்யச் ச�யயும 
நி்்லயில சஜய்லலிதொவும அ.தி.மு.்க.வும இல்்ல. விசிடடிங 
புசரொப�ரொன சுப்ரமைணியன் சுைொமி்ய நமபித்தொன் சஜயொ டி.வி.
்ய இயங்க ்ைண்டியிருககி்றது. 

இப்படிப்படட நி்்லயில சபொறுப்புள்ை எதிர்க்கடசியொ்க இயஙகியொ்க 
்ைண்டிய சு்மை பொ.மை.்க மீது ைந்து விழுந்துவிடடது. இ்தப் ் பொய 
கூட இருந்்த குழி பறிப்பது என்று ச�ொலைது சைட்கக்்கடொனது 
அல்லைொ. 2011-ல உனககு என்னிடமிருந்து குழியும பொலும 
நிச்�யம என்று இப்்பொ்த கூட இருந்து ச�ொலபைன் நல்லைனொ, 
ச்கடடைனொ?

்வட்ககவகடு-4
சதயவீ்கச் சி்்ல்கள் மைறறும த்்லைர்்களின் சி்்ல்கள் 

ஆகியைற்்ற ்�தப்படுத்தி, வி்கொரப்படுத்தி இழிவுபடுத்தி, சபொது 
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அ்மைதிககு பங்கம ஏறபடுத்து்ைொர், மைற்றைர்்க்ைக ்க்ல்கம ச�யயத் 
தூண்டு்ைொர், �ொதி மைத அடிப்ப்டயில பல்ைறு பிரிவினரி்ட்ய 
ப்்க உணர்ச்சி்ய ைைர்க்க ச�யலபடு்ைொர் எல்லொ்ரயும 
குண்டர் �டடத்தின் கீழ் ச்கொண்டு ைந்திருப்பதொ்க தமிழ்க அரசு 
அறிவித்திருககி்றது. 

மைது்ரயில ் தைர் சி்்லககு 24 மைணி ் நர ் பொலீஸ் பொது்கொப்புத் 
தரப்படும என்று அண்்மையில முத்ல்மைச்�ர் அறிவித்திருந்தொர். 
நொடடில மைனிதனுககு முழு ் நரப் பொது்கொப்பு இல்்ல. சி்்லககுப் 
பொது்கொப்பு என்பது எவைைவு சைட்கக ் ்கடொனது. இந்த நி்்லககு 
தமிழ்ச் �மூ்கத்்த ஆககியது யொர்? அம்பத்்கர், ்கொமைரொஜர், 
சிங்கொர்ை்லர் ்பொன்்ற �ொதி ்கடந்த த்்லைர்்க்ைசயல்லொம 
குறிப்பிடட �ொதிக்கொனைர்்கள் என்று ச்கொண்டொடும சூழல ைந்தது 
எதனொல? 

குண்டர் �டடத்துக்கொன புதிய திருத்தத்தின்படி, மைது்ர 
உத்தப்புரத்தில ஊ்ரப் பிரித்த சுை்ர இடித்த்த எதிர்த்து ்கொடடுககுப் 
்பொய உட்கொர்ந்து ்க்ல்கம ச�யயும அத்த்ன உயர்�ொதியின்ரயும 
்்கது ச�யய்ைண்டும. எப்்பொதும மைத து்ைஷத்்த்ய பரப்பி 
ைரும ரொமை ் ்கொபொ்லன், இந்து முன்னணி 1, 2, 3 ஆட்க்ைசயல்லொம 
்்கது ச�யய்ைண்டும. இ்தசயல்லொம நிச்�யம அரசு ச�யயப் 
்பொைதில்்ல என்பதொல, குண்டர் �டடத் திருத்தம என்ப்த 
சைட்கக்்கடொனது. 

்வட்ககவகடு-5
தமிழ்த் தி்ரப்பட இயககுநர்்கள் �ங்கத் ்தர்தல ்்கொஷ்டி 

்ைறுபொடு ்களினொல நிறுத்தி ் ைக்கப்படடிருககி்றது. இதன் பின்னொல 
இருககும இரு அம�ங்களும முககியமைொன்ைதொன். முத்லொைது 
இயககுநர்்களின் ஈ்்கொ ்கொயச்�ல்கள்.

�ரொ�ரி மைனித்ன விட தனககு இரண்டு ச்கொமபு எகஸ்டரொைொ்க 
இருப்பதொ்க நி்னககும சமை்கொ ் �ஸ் ஈ்்கொ சினிமைொ இயககுநர்்களுககு 
எப்்பொது்மை உண்டு. �்க இயககுந்ர விட தனககுக கூடுதல 
ச்கொமபு இருப்பதொ்க நி்னப்பதும இதன் சதொடர்ச்சி.

இ்த விட நம ்கைனத்துககுரிய முககியமைொன அம�ம 
இரண்டொைதுதொன். இயககுநர்்கள் �ங்கம என்பதில இயககுநர்்களும 
இருககி்றொர்்கள். உதவி இயககுநர்்களும இருககி்றொர்்கள். இதுதொன் 
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அடிப்ப்டத் தைறு. 

ஒரு சதொழிற �ங்கம என்ப்த அதன் உறுப்பினர்்களின் ் ை்்ல, 
�மபைம, உரி்மை்க்ைப் பொது்கொப்பதற்கொன அ்மைப்்ப தவிர 
சபொழுது்பொககு கிைப் அல்ல. சினிமைொவில உதவி இயககுநர்்களின் 
்ை்்லச்சு்மை, �மபைம, சுயமைரியொ்த எல்லொ்மை சிக்கலுககுள்ைொைது 
தயொரிப்பொை்ர விட அதி்கம இயககுநரொலதொன். என்ை இந்த 
உரி்மை்க்ைசயல்லொம உதவி்களுககு �ங்கம யொரிடமிருந்து சபறறுத் 
தர்ைண்டும? இயககுநரிடமிருந்துதொன். இருைரு்மை எப்படி ஒ்ர 
�ங்கத்தில இருக்க முடியும?

இ்த நி்்லதொன் எல்லொ உதவி்களுககும. என்ை உதவி 
இயககுநர்்கள், உதவி ஒளிப்பதிைொைர்்கள், உதவி படத்சதொகுப்பொைர்்கள், 
உதவி �வுண்ட இன்ஜினீயர்்கள் தனி்ய உதவியொைர்்கள் �ங்கத்்த 
ஏறபடுத்த ்ைண்டும. இந்தப் பிரச்சி்ன்யத் தீர்க்கொமைல சபப்சி 
எத்த்ன முயறசித்தொலும, இயககுநர்்கள் �ங்க ்்கொஷ்டித் 
த்கரொறு்கள் தீரொது.

தற்பொ்தய பிரச்்ன்ய இயககுநர்்கள் ஒருபு்றமும ‘உதவி'்கள் 
ஒரு பு்றமுமைொ்க எதிசரதிர் ்்கொஷ்டி்கைொ்க இருப்பதொலதொன் 
ைந்திருககி்றது.  இது அடிப்ப்ட ்நொயின் அ்டயொைம. இது்ை 
்நொய அல்ல. அ�ல பிரச்்ன்க்ை அ்டயொைம ்கண்டு 
அைற்்ற �ந்திக்க மைறுப்பதுதொன் சினிமைொவின் �ொபக்்கடும  
சைட்கக்்கடும.


