புதிய தலைமுலையின் கனவுக்
கண்ணாடி
ஜீனியர் விகடன் இதழுக்கு ஆரம்பம் முதல் இன்று வலர பங்களித்து
வரும் ஞாநியின் பார்லவயில்……
ஜீனியர் விகடன் 1983ல் ததாடங்கப்பட்டபபாது, நான் முழு பநரப்
பத்திரிலகயாளனாகி ஏழு ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தன. ஆங்கிைப்
பத்திரிலகயாளனாக, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஏட்டின் மூைம் நான்
இந்தத் துலையில் நுலைந்த 1975-ம் ஆண்டு இந்தியப் பத்திரிலக
உைக வரைாற்றில் மிக முக்கியமான ஆண்டு. சுதந்திர இந்தியாவில்
முதன்முலையாக
அப்பபாதுதான்
பத்திரிலககளுக்கு
எதிரான
ஒடுக்குமுலையும் முன் தணிக்லகயும் நிகழ்ந்தன.
19 மாத
தநருக்கடி நிலை முடிந்து பதர்தலில் ஆட்சி மாற்ைம் நடந்ததும்,
பத்திரிலக
உைகத்தின்
தபாற்காைம்
ததாடங்கியது
என்பை
த ால்ைைாம்.
90- களில் ப ட்டிலைட் ப னல்கள் வரும்வலர
சுமார் 13 ஆண்டு காைம் இந்தப் தபாற்காைம் நீடித்தது.
ஆங்கிைத்தில் த ய்தி இதழ்கள் வாரப்பத்திரிலககளாக வந்து
கைக்கிக்
தகாண்டிருந்தன.
ஆங்கிைப்பத்திரிலககள்
இந்திய
தமாழிப்பத்திரிலககலள விட விலை அதிகமாக இருப்பபத வைக்கம்.
ஆனால், 'ஒரு ரூபாய் விலையில் ஆங்கிை வார இதைா!' என்று
வியக்க லவக்கும் விதத்தில் தவளியான ' ண்பட' அலடந்த தவற்றி,
ஊடக உைலகபய குலுக்கிப் பபாட்டது. ஒரு வாரம் அட்லடயில்
ண்பட என்ை பத்திரிலகயின் தபயலரபய மலைத்து படம்
தவளியிடும்
அளவுக்கு
அந்த
தவற்றி
அவர்களுக்கு
தன்னம்பிக்லகலய
அளித்தது.
இந்தியா
டுபட,
ஆன்லுக்கர்,
இல்ைஸ்ட்பரட்டட் வீக்லி, ப்பராப், பேஎஸ் என்று பை ஆங்கிைப்
பத்திரிலககள் த ய்தி, நாட்டு நடப்பு விமர் ன இதழ்களாக தவளி
வந்து தகாண்டிருந்தன.
ஆங்கிைத்தில் இத்தலன இதழ்கள். தமிழில்? எழுபதில் ததாடங்கிய
துக்ளக் ஒன்று தான் இருந்தது. அதுவும் அரசியல் விமர் கர்
ப ாவின் கருத்துக்களமாக இருந்தபத தவிர, பைரும் பங்பகற்கும்
விரிவான த ய்தி இதைாக வடிவலமக்கப்படவில்லை. துக்ளக்கில்
புைனாய்வு இதைாளராகப் பணியாற்றிய அனந்த், விசிட்டர், விசிட்டர்
தைன்ஸ் என்று அடுத்தடுத்து இரு முயற்சிகலள பமற்தகாண்டார். பிைகு நானும் 1982-ல்
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தீம்தரிகிட இதலைத் ததாடங்கிபனன் என்று எழுதி முடிப்பதற்குள் இதழ் நின்று விட்டது.
இலவதயல்ைாம் இயற்லகயில் வா கர் ஆதரலவப் தபற்ை பபாதும், நிர்வாகக் பகாளாறுகள்,
தபாருளாதார பைமின்லம முதலிய காரணங்களால் பதாற்ைன.
இந்தச் சூைலில்தான் 'ேூனியர் விகடன்' இதலை விகடன் நிறுவனம் ததாடங்கியது. முதல்
இதலைப் பார்த்ததுபம, உற் ாகமலடந்து, ஏற்தகனபவ ஆனந்த விகடனில் சிறுகலதகள்
எழுதிய ததாடர்பு இருந்ததால், ேூ.வி-யில் பவலை பகட்டு ஆசிரியருக்கு விண்ணப்பம்
அனுப்பிபனன். தற்பபாது முழுபநர பவலை காலி இல்லைதயன்றும், நான் விரும்பினால் பகுதி
பநரப் பணியாளனாக வரைாதமன்று த ான்னார். அப்படி ஆரம்பித்து, ததாடர்ந்து 25
வருடங்களாக விகடன் குழுமத்தில் பகுதி பநர பவலை, முழு பநர பவலை என்று மாறி மாறி
நீடித்து வரும் உைவு இந்த மைலரத் ததாகுப்பது வலர ததாடர்கிைது. ேூனியர் விகடனில்
மைக்க முடியாத அனுபவங்கள் எனக்குப் பை இருந்தாலும் ஆரம்ப ஆண்டுகள் ததாடர்பான
இரு அனுபவங்கலள மட்டும் இங்பக குறிக்கைாம்.
இந்த மைருக்காக 25 ஆண்டுகளின் ஆயிரக்கணக்கான இதழ்களின் அட்லடகளிலிருந்து
சிைவற்லை பதர்ந்ததடுத்துத் ததாகுக்கைாம் என்று த ான்னதும், நிறுவன ஆசிரியர் 1983
ஆகஸ்ட் மாத அட்லட ஒன்லைக் குறிப்பிட்டார். 'குத்திக் தகாள்ள தகாடி தகாடுத்தீர்கள்;
ட்லட தரவில்லைபய' என்ை கவிலதக்கான படமாக, தவற்று மார்பில் ஒரு சிறுவன் ரத்தம்
கசிய தகாடி குத்தியது பபான்ை படத்லத தாங்கிய அட்லட அது. இரதவல்ைாம் அந்த
அட்லடலய வடிவலமத்து த ய்து முடித்துவிட்டு நான் வீடு த ன்ை பபாது, உடல்நைம்
குன்றியிருந்த என் அம்மா மரணமலடந்தார். பத த்தின் ப ாகத்துடன் த ாந்த ப ாகமும்
எனக்குக் கைந்து பபான அட்லட அது.
இரண்டாவது மைக்க முடியாத நிலனவு, ஆசிரியரின் அறிவுலர, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்
ஏட்டிலிருந்து என்லன பவலை நீக்கம் த ய்தலத எதிர்த்து நான் ததாடுத்திருந்த வைக்கில்
நான்காண்டு பபாராட்டத்துக்குப் பின் நான் தவன்று, மறுபடியும் அங்பக பவலைக்குச்
ப ரபவண்டிய நாளுக்கு முன் தினம் ரியாக ேூனியர் விகடனில் என் ஆறு மாத காை
ஒப்பந்தப் பணி முடிவலடந்திருந்தது. நான் மறுபடியும் ஆங்கிை இதழியலுக்குச் த ல்ை
விரும்பவில்லை என்று ேூனியர் விகடன் ஆசிரியரிடம் (நிறுவனர்) த ான்பனன். தமிழிபைபய
ததாடர விரும்புகிபைன் என்பைன். ஒரு தகாள்லக அடிப்பலடயில் அந்த வைக்கில் நீங்கள்
தவன்றிருப்பதால் அதன் அலடயாளமாக மறுபடியும் பபாய் பவலையில் ப ருங்கள். எப்பபாது
விரும்பினாலும் திரும்ப இங்பக வாருங்கள் என்று அறிவுலர த ான்னார். அப்படிபய
த ய்பதன்.
நிருபராக, ஆசிரியர் குழு உறுப்பினராக, விமர் கராக ேூனியர் விகடனில் என் தனிப்பட்ட
அனுபவங்கள் என்லன மிகவும் த ழுலமப்படுத்தியலவ. காய்கறி விலை உயர்வு
அட்லடப்படத்துக்காக பபாஸ்டர் எழுதி திருவல்லிக்பகணி தபரிய ததருவில் பபாய் ஒட்டி
படம் எடுத்தது முதல், கார்கில் பபார் முலனயில் ேூ.வி-க்காக புலகப்படக்காரர்
சு.குமபர னுடன் த ய்திகள் ப கரித்தது வலர விதவிதமான அனுபவங்கள், இதைாளனாக
சுலவயானலவ.
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ேூனியர் விகடனில் பணியாற்றிய ஒவ்தவாருவருக்கும், இது பபாைவும் இலத விடவும் சூடும்
சுலவயும் வலியும் வளமும் மிக்க அனுபவங்கள் நிலையபவ உள்ளன. இலவ வாய்க்கக்
காரணமாக இருந்த அம் ங்கள் பை. கற்பலனயாற்ைல் மிகுந்த ஆசிரியர் குழு. அளவுக்கு
மீறினாலும் த ைலவப் தபாருட்படுத்தாத நிர்வாகம். எலதயும் த ய்து பார்த்துவிடுபவாம்
என்று வாைாக வாழ்க்லகலய ந்திக்கும் வயதில் இருந்த இலளஞர் கூட்டம் தான் ேூ.வி-யின் பைம்.
தனி நபர்கள் இருக்கட்டும். தமிழ்ச்
அலத ஆராய்பவாம்.

மூகத்துக்கு ேூனியர் விகடன் அளித்திருப்பது என்ன?

இந்த மைர்த் ததாகுப்புக்காக 25 வருட இதழ்கள் அலனத்லதயும் பார்த்து முடித்தபபாது,
தபரும் பிரமிப்பப ஏற்படுகிைது. இந்த வருடங்கள் தமிைக, இந்திய, உைக அரசியல், கைா ார
வரைாற்றிலும் முக்கியமானலவ, ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்ட எம்.ஜி.ஆர், பதர்தலில் வீழ்ந்த
இந்திரா காந்தி இருவரும் மறுபடியும் ஆட்சிலயப் பிடித்த காைம் ததாடங்கி, இன்லைய
மன்பமாகன்சிங் ப ானியா காந்தி, கருணாநிதி ஆட்சிக்காைம் வலரயிைான 25 வருடங்களில்
என்தனன்னபவா நடந்திருக்கின்ைன.
ப ாஷலி ப்
தபாருளாதாரக்
தகாள்லக
லகவிடப்பட்டு,
உைகமயமாக்கலும்,
தாராளமயமாக்கலும், தனியார்மயமாக்கலும் வந்துவிட்டன. ப ாவியத் யூனியன் சிதறியது.
அதமரிக்கா, உைகத்தின் ஒற்லை தாதா ஆகியிருக்கிைது. விழுபவாம், எழுபவாம் என்று மாறி
மாறி தேயைலிதாவும், கருணாநிதியும் நிரூபித்துக் தகாண்பட இருக்கிைார்கள். கூடபவ
வீழ்ச்சிபய இல்ைாமல் உைலும் அராேகமும் எழுச்சியிபைபய இருக்கின்ைன. வன்முலைக்கு
இடபம இல்ைாத காந்தி பூமி என்று கருதப்பட்ட இந்தியாவில் இந்திரா, ராஜீவ் என்று இரு
பிரதமர்கள் தகாடூரமாகக் தகால்ைப்பட்டார்கள்.
1983-ல் ேூனியர் விகடன் ததாடங்கப்பட்டபபாது ததாடங்கிய ஈைப் பபார். இன்னும் ஓரிரு
வருடங்களில் முடிந்துவிடும், ஈைம் மைர்ந்துவிடும் என்று அப்பபாது கருதப்பட்டடது. ஆனால்
ஆயிரக்கணக்கான உயிர்ச்ப தத்துடன் அது இன்னும் தவள்ளி விைா ப ாகமாகத் ததாடர்கிைது.
1983ல் எய்ட்ஸ் என்ை த ால் இல்லை. இன்று அதில் உைக அளவில் தமிைகத்துக்கு முதலிடம்.
கூடபவ அரசியலில் கற்புக் காவைர்களின் எண்ணிக்லகயும் கூடியிருக்கிைது.
கடந்த 25 ஆண்டுகளில் மக்கலள ஏமாற்றிப் பின்னர் அம்பைமான அரசியல்வாதிகள்
எண்ணிக்லகலயவிட, ாமியார்கள் எண்ணிக்லகபய அதிகம். அபத பபாை தமிழ் சினிமாவின்
புதுமுகங்களின்
எண்ணிக்லகலய
விட
ததருக்களில்
தர்பார்
நடத்தும்
தாதாக்கள்
எண்ணிக்லகபய அதிகம்.
1983ல் ஒவ்தவாரு டிரங்க் கால் பபசினாலும், அலத எழுதிப் பதிவு த ய்ய ஒரு ரிஜிஸ்டர்
பபாட்டாக பவண்டிய நிலையில் இருந்த ேூனியர் விகடன் அலுவைகத்தில் இன்று லகயில்
த ல்பபான் இல்ைாத நபபர இல்லை. 1983ல் காவல் நிலையத்தில் பாலியல் வன்முலையும்,
சித்ரவலதக் தகாலைகளும் நடந்தது பபாைபவ இன்றும் நடப்பதில் மாற்ைம் இல்லைதான்.
ஆனால் அன்று பகட்க ஆளில்ைாத நிலை இருந்தது, இன்று மாறியிருக்கிைது. அன்று மனித
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உரிலம
ஆலணயபம
பகடயமாகியிருக்கிைது.

இல்லை.

இன்று

ஒவ்தவாரு

இதழும்

மனித

உரிலமக்

இத்தலன மாற்ைங்கலளயும் ேூனியர் விகடன் பதிவு த ய்திருக்கிைது. பதிவு த ய்தது
மட்டுமல்ை. இலவதயல்ைாம் மக்கள் கவனத்துக்குரிய த ய்திகள், இவற்றின் பின்னணி மக்கள்
ஆராய்ச்சிக்குரியலவ என்று தமிழ் இதழியலுக்பக ஒரு புதியத் தடத்லத அலடயாளம்
காட்டிய முன்பனாடியாக விளங்கியிருக்கிைது. 1975ல் ஆங்கிை இதழியலில் த ய்தி விமர் னப்
பத்திரிலககள் பல்கிப் தபருக முன்பனாடியாக ண்பட இருந்தலதப்பபாை, எண்பதுகளில்
தமிழ் இதழியலுக்கு முன்பனாடியாக ேூனியர் விகடன் அலமந்திருக்கிைது.
ண்படலவ விடக் கூடுதல் சிைப்பு ேூனியர் விகடனுக்கு உண்டு. தபரும் பத்திரிலக
நிறுவனம் நடத்தியபபாதும் ண்பட வார இதைாகபவ 20 ஆண்டுகலளக் கடக்க முடியாமல்
நின்றுவிட்டது. ேூனியர் விகடன் வாரம் இருமுலை இதைாக மாறியது. தவள்ளி விைாலவ
உற் ாகமாக
ந்தித்துக் தகாண்டு இருக்கிைது. மூன்ைாவது தலைமுலை! வா கர்கலளயும்
ஈர்க்கும் பைத்பதாடு விளங்குகிைது. ேூனியர் விகடலனப் பின்பற்றி வந்துவிட்ட பை ஏடுகள்,
ேூ.வி, அைசும் ஆராயும் அன்ைாடச் த ய்திகலள தாங்களும் அை வும் ஆராயவும்
த ய்யைாம். ஆனால் ேூ.வியின் சிைப்பு, தனித்தன்லம என்ன?
என் பார்லவயில் ேூனியர் விகடனில் 25 வருடங்களில் வந்திருக்கக்கூடிய நூற்றுக்கு
பமற்பட்ட ததாடர்கபள தனித்தன்லம வாய்ந்தலவ. அணு க்தி கதிரியக்க ஆபத்துக்கள்,
எய்ட்ஸ் பநாய் சிகிச்ல , மருத்துவத் ததாழிலின் ஊைல்கள், கல்வித்துலை, பபாலீஸ் துலை,
தீவிரவாதம், கவிலத, த க்ஸ், கிராமியக் கைா ாரம், ஈைப் பபாராளிகளின் அனுபவங்கள்,
தமிழ்ச் மூகத்லத மாற்றியலமத்த மனிதர்கள் என்று விதவிதமான துலைகள் பற்றிய இந்தத்
ததாடர்கள் ஒவ்தவான்றும் தமிழுக்குப் புதியலவ. தமிழ்ச் மூகத்தின் புதிய பதலவலய
ந்தித்தலவ. இதுதான் ேூனியர் விகடனின் தனித்தன்லம.
‘ஆனந்த விகடன்' ததாடங்கப்பட்ட 1930 களின் தமிைகம் பவறு. விடுதலை உணர்ச்சிப்
தபருக்கமும் கல்வி வளர்ச்சித் பதக்கமும் நிரம்பிய ஆண்டுகள் அலவ. எண்பதுகளின்
தமிைகம் பவறு. ஐம்பது, அறுபதுகளில் காமராேர் ததாடங்கிலவத்த கல்விப் புரட்சியில்
பயனலடந்த முதல் தலைமுலைகள் எழுபதுகளின் இறுதியில்தான் வா கர்களாக இதழ்கலளத்
பதடி வந்தார்கள். இந்த புதிய வா கர்கள் ாதி, மத வலரயலைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தபரும்
எண்ணிக்லகயினர். இவர்களின் பதலவ ஒரு புது தமிைகம். இவர்களின் கனவு ஒரு புது
தமிைகம். ஆனால் அந்தக் கனவு ஏன் தமய்ப்பட மறுக்கிைது என்பபத இவர்களின் கவலை.
கனவுத் தமிைகத்துக்குத் தலடயாக இருக்கும் அரசியல், கைா ார க்திகள் எலவ? கல்வி
வளர்ச்சியுடபன அடிலம உணர்ச்சியும் தபருகுவதற்கு யார் தபாறுப்பு?
இலததயல்ைாம் அலடயாளம் காட்ட பவண்டிய கடலம இதழியலுக்கு உரியது. அந்தத்
பதலவலயத்தான் ேூனியர் விகடன் நிரப்ப முயற்சிக்கிைது. பதலவயும் ததாடர்கிைது. எனபவ
ேூ.வி--யின் பணியும் பமலும் முலனப்புடன் ததாடரபவண்டும். இந்தப் பயணத்தில் தவள்ளி
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விைா என்பது இலளப்பாறும் பநரமும் அல்ை. கலளப்பாறும் பநரமும் அல்ை, ததாடர்ந்த
பயணத்துக்கான புதிய எரிதபாருள் நிரப்பும் பநரம்..!
7.3.2007
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