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‘பபந்தமிழ்' பாபு

மீண்டும் தலைதூக்கும் 
சாதி, மத 

வன்முலைகள்!
-சுப. வீரபாண்டியன்

மமா(ச)டி ஆலையம் பஃபூனின் அரசியல்!

்தபலயங்கம்த்தர்தல் பணி்களில் தபரபை

நாடாளுமன்ைம்
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ஏறத்தாழ 30 ஆண்டுகளுக்கு முன், ்மிழக விடு்லைப் 
ப�தாரதாளி ் மிழரசன், ப�தான்�ரப்பியில், உளவுத துலரயின் 

தூண்டு்ைதால், பகதாளலளயன் என்று கரு்ப்�ட்டு, கல்ைதால் 
அடிததுக் பகதால்ைப்�ட்்தான். அவன் வன்னியர் சமூகததில் 
பிறந்வன். சதாதி அலைப்ல� எதிர்ததுப் ப�தாரதாடியவன். 
்மிழதப்ச விடு்லைக்கதாகக் குரல் பகதாடுத்வன். எந் 
ைக்களுக்கதாகப் ப�தாரதாடினதாபனதா, அந் ைக்களதாபைபய களவன் 
என்று கரு்ப்�ட்டுக் பகதால்ைப்�ட்்தான்.  

அன்று ் மிழரசலனக் பகதான்ற கறகள இன்னும் மீ்மிருக்கின்றன 
ப�தாலும்!  இப்ப�தாது அப் ப�தான்�ரப்பியில், வன்முலற 
மீண்டும் பவடிததிருக்கிறது. ஏலழ எளிய ைக்களின் வீடுகள 
ைட்டுமில்லை, சதாதி எதிர்ப்புணர்வு, ைனி்பேயம் எல்ைதாம் 
அடிதது பேதாறுக்கப்�ட்டுளளன. 

வன்னியர் சமூக ைக்கள அலனவரும் வன்முலறயதாளர்கள 
இல்லை. அவர்கள உலழப்�தாளிகள,  அவர்களுள மிகப் 
�ைர் ஏலழகள. ஆனதால் அவர்கலள ஆட்டிப் �ல்க்கும் 
்லைவர்கள சிைர் இந் வன்முலறலயத தூண்டுகின்றனர். 
ப்ர்்லுக்கு முநதிய பேரததில், ைருததுவர் ரதாை்தாஸ், அவரின் 
ைகன் ைருததுவர் அன்புைணி இருவரும் ப�சிய ப�ச்சுகபள 
வன்முலறக்கு விததிட்்ன  என்று கூற பவண்டும்.  ைக்களி்ம் 
சதாதி பவறிலயத தூண்டி, அவர்கலளக் கைவரததில் ஈடு�்ச் 
பசயவ்ன் மூைம், அந்ச் சமூகம் ஒரு �யலனயும் ப�றவில்லை. 
ைதாறதாக, இருப்�ல்யும் இழநது பகதாண்டுளளது. இதுப�தான்ற 
வன்முலற, கைவரஙகளதால் �யன்ப�றுகின்றவர்கள, அந்க் 
கட்சியின் ்லைவர்கள ைட்டுபை. 

இப்ப�தாது சதாதிக் கைவரம் ப�தான்�ரப்பியிலிருநது, புதுக்பகதாட்ல் 
ைதாவட்்ம், ப�தான்னைரதாவதிக்கும் �ரவியுளளது. ்ஙகள 

பின்னதால், ைததியில் ஆளும் கட்சியதான, �தாஜக இருக்கிறது 
என்�தும்,  �தாைக ் லைவர்களின் வன்முலறப் ப�ச்சுக்கு ஒரு 
கதாரணம். 

பகதாலவ, திருப்பூர், கன்னியதாகுைரி, தூததுக்குடி, கிருஷணகிரி 
ைதாவட்்ஙகளில், ஆர்.எஸ்.எஸ். கிலளகள �்ர்நது பகதாண்டுளளன. 
அஙகு அவர்கள முழுபேரைதாக பவலை பசயது பகதாண்டுளள 
கதாட்சிகலளத ப்ர்்ல் சுறறுப்�யணததின் ப�தாது �தார்க்க 
முடிந்து. ை் அடிப்�ல்யில் கைவரஙகலளத தூண்டுவதும், 
திமுக விறகு எதிரதாக ைக்களின் ைனநிலைலய உருவதாக்குவதும்  
அவர்களின் அடிப்�ல் பேதாக்கைதாக உளளது. 

திட்்மிட்டு அவர்கள பவலை பசயகின்றனர். பவறுைபன 
உணர்ச்சி வயப்�ட்டு ேதாம் எதிர்விலன ஆறறுவதில் எந்ப் 
�யனுமில்லை. முறப�தாக்குச் சிந்லனயதாளர்கள ஒன்றுகூடிச் 
சிநதிக்க பவண்டிய அ�தாயகரைதான சூழலில் ேதாம் வதாழகின்பறதாம். 
இது அச்சுறுத்ல் அன்று, மிக மிகத ப்லவயதான எச்சரிக்லக! 

மீண்டும் தலைதூக்கும் 
சாதி, மத வன்முலைகள்!

கலைஞரின் நநஞ்சுக்கு நீதி
மதாழர் சுப. வீரபாண்டியனின்  
நதாடர் நசாறநபாழிவு - 7 

25.04.2019 வியாழன் மாலை 6.30 மணி,   
சென்லனை, செரியார் திடல்
அனைவரும் வருக!
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இலையததள விறபலை  (online sales)

கருஞெடலடப் ெதிப்ெக செளியீடுகளும், த�ாழர் சுெவீ, தெராசிரியர் அருணன் ஆகிதயார் எழுதியுள்ள பிற நூல்களும் 
இப்தொது இலணயத�்ள விறெலனையில் உள்ளனை. இந்தியாவின் எந்�ப்  ெகுதியிலிருந்தும் நூல்கல்ள இலணய 

ெழியில்  அலனைெரும் செறறுகசகாள்ளைாம். ெங்கி அடலடகள மூைதமா, அல்ைது வீடடிறகுப் புத�கம் ெரும்தொது 
ெணம் செலுததிதயா நூல்கல்ளப்  செறறுக சகாள்ளைாம்.

இலணயத�்ள முகெரி : karunchattaibooks.com

நாடாளுமன்ைத மதர்தல் பரப்புலரயில்  
 திராவிட இயக்கத தமிழர் மபரலவ

குன்னூர் : சுெ.வீரொண்டியன் தகாத�கிரி : சொள்ளாச்சி மா.உமாெதி

திண்டுககல் : தெடெந்தூர் ரவி, புதைந்திரன் மானைமதுலர : சுெவீ, ஆ.சிங்கராயர்

மதுலர : மாெடடச் செய்ளாைருடன் செயம்செரும்மாள ெடசென்லனை : முதல�யா குமரன், மகாைடசுமி
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ஒரு ெஃபூனின் அரசியல்!
ஒரு திரைப்படம் என்றால் அதில் நரைச்சுரைக் 

ைறாட்சிைள் இருக்கும், நரைச்சுரை நடிைர் இருப்பறார். 

சர்க்ைஸ் நரடப்பறும் ப்பறாழுது அங்ையும் ஒரு 
நரைச்சுரைக் ் ைறாமறாளி இருப்பறார். இந்தத் ப்தறாழில்முர் 
நரைச்சுரையறாளர்ைரள ‘்பஃபூன’ எனறு பசறால்ைறார்ைள்.

்தமிழநறாட்டிலும் அப்படி ஒரு ்பஃபூன இருக்கி்றார். 
அைர் ப்தறாழில்முர் ்பஃபூன இல்ரலை, ஓர் அைசியல் 
்ைறாமறாளி, ப்பயர் ைஜினிைறாநத்.

திடீபைன ைசிைர்ைரளக் ் ைறாடம்்பறாக்ைத்தில் கூட்டுைறார். 
ஆ்லைறாசரன ்ைட்்பறார். நறான அைசியலில் குதிக்ைத் 
்தயறாைறாகி விட்்டன என்பறார். ்பணம் சம்்பறாதிக்ை 
யறாரும் என அைசியலுக்கு ைை ்ைணடறாம் என்பறார். 
அைரின அைசியல் பிை்ைசம் குறித்துச் பசய்தியறாளர்ைள் 
்ைட்டறால் ‘‘எல்லைறாம் ஆணடைன ்பறாத்துக்குைறார்’’ எனறு 
ஓடிவிடுைறார், ்பறாைம் ைசிைர்ைள்.

2017 டிசம்்பரில், அைர் கூட்டிய ைசிைர் கூட்டத்தில் 
எதிர்ைரும் நறாடறாளுமன்ம், சட்டமன்த் ் ்தர்்தல்ைளில் 
்்பறாட்டியிடப ் ்பறாைது ் ்பறாலைப ் ்பசினறார். ஓைறாணடுக்கும் 
்மலைறாகிவிட்டது. எந்த ஓர் அரசவும் இல்ரலை. ைரடசியில் 
நறாடறாளுமன்த் ் ்தர்்தரலைக் ரை ைழுவி விட்டறார், ்பறாைம் 
ைசிைர்ைள்.

இபப்பறாழுது ‘‘சட்டமன்த் ் ்தர்்தல் எப்்பறாது நடந்தறாலும் 
அர்த எதிர்பைறாள்ளத் ்தயறாைறாை இருக்கி்்ன. எனது 
ைசிைர்ைரள ஏமறாற் மறாட்்டன’’ எனறு ் ்பசியிருக்கி்றார். 

மு்தலில் ்்தர்்தல் என்பது மக்ைளுக்ைறாைைறா அல்லைது 
ைசிைர்ைளுக்ைறாைைறா என்பதில் ்பறாைம் ைஜினி குழம்புகி்றார். 

ைசிைர்ைளும் குழம்பிக் பைறாணடு்தறான இருக்கி்றார்ைள், 
இந்த ஆளு சட்டமன்த் ்்தர்்தல் ைந்தவுடன எப்படி 
்பல்டி அடிக்ைப ்்பறாகி்றா்ைறா எனறு.

இைர் அைசியலில் மிைச்சி்ந்த ்பஃபூன ் ைரலைைரளச் 
பசய்ைறார்.

்மறாடி ஆட்சிக்கு ைந்தறால் நதிைரள எல்லைறாம் இரணத்துத் 
்தணணீர் பிைச்சரனைரளத் தீர்ர்த்துவிடுைறார் என நம்புகி்றார்.  
அப்படியறானறால், ைடந்த 5 ஆணடு ஆட்சியில் ்மறாடி  
எனன பசய்து பைறாணடிருந்தறார் என்ப்தறகு ்பதில் இல்ரலை.

்தவிை அரனத்து நதிைரளயும் இரணக்ை முடியுமறா 
என்பர்தக் கூடப புரிநது பைறாள்ள முடியறா்தைைறாை 
இருக்கி்றார்.

 இைர் நடிக்கும் திரைப்படத்தில் இைர் ஒருை்ை 100 
்்பர்ைரள அடித்துக் கிழித்துவிடுைறார். ஆனறால், தூத்துக்குடி 
துப்பறாக்கிச் சூட்டில், ப்பறாதுமக்ைளில் 13 ்்பர் இ்நது 
்்பறானறார்ைள். ்்பறாைறாடியைர்ைரள ைனமுர்யறாளர் 
எனகி்றார். 

இபப்பறாழுது கூட ைறாக்குப ்பதிவின விழுக்ைறாடு 
குர்ந்த்தறகு எனன ைறாைணம் என் பசய்தியறாளர் 
்ைள்விக்கு, ‘‘விடுமுர் என்ப்தறால் ்பலைர் அைைைர் 
ஊருக்குச் பசனறுவிட்டறார்ைள் எனறு நிரனக்கி்்ன’’ 
எனறு ைறாக்கு்பதிவு குர்ந்த்தறகுத் ்தத்துைறார்த்்த விளக்ைம் 
பசறால்லியிருக்கி்றார்.

இந்த அைசியல் ்பஃபூரன அைரின ைசிைர்ைள் 
்தறாஙகுகி்றார்ை்ளறா இல்ரலை்யறா, ்தமிழநறாடு ்தறாஙைறாது.
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ஈதராடு

ஈதராடு, மதிமு்க நாடாளுமன்்ற தைடபாளர ்கதேச மூரத்தியின் வைற்றிக்கா்கத்  
திராவிட இயக்கத் ்தமிழர தபரபையின் மாைடடச் வசயளாலர ்தமிழ்ககுமரன் 
ைாககுச் தச்கரித்்த தபாது.

தொலையார்ப்தெடலட

திருைண்ோமபல நாடாளுமன்்றத் வ்தாகுதி, தசாபலயார்பதபடபட, த்தர்தல் 
பர்பபுபர்ப வபாதுக கூடடத்தில்,  திராவிட இயக்கத் ்தமிழர தபரபையின் 
வபாதுச் வசயளாலர சுப.வீரபாண்டியன்.

ைால்குடியில் திருமணம்

10.4.2019 அன்று, லால்குடியில், த்தாழர சுபவீ ்தபலபமயில் நபடவபற்்ற, 
அருண்குமார- சுைாதி ஆகிதயாரின் சாதிமறு்பபு, சுயமரியாப்தத் திருமே 
விழாவில், த்தாழர்கள் ்காரத்திக, ஆங்கபர பபரவி, பிரவீன்.
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நாட்டின் ஜனேதாயகத திருவிழதாவதான ப்ர்்லை ே்ததுவதிலும் 
அ்றகதான முன், பின் பசயல்�தாடுகளிலும் ப்ர்்ல் 

ஆலணயம் ேடுநிலை ்வறதாைல் பசயல்�் பவண்டும் 
என்�ப் அலனததுத ் ரப்பு ைக்களின் விருப்�ைதாக உளளது.

ைததிய, ைதாநிை அரசுகளின் கட்டுப்�தாட்டுக்குள வரதா்  
்ன்னதாட்சி ப�றற நிறுவனம் இநதியத ப்ர்்ல் ஆலணயம். 
குடியரசுத ்லைவரில் ப்தா்ஙகி குடியரசு துலணத 
்லைவர்,பிர்ைர், எம்.பி., எம்எல்ஏக்கள வலரயிைதான ைக்கள 
பிரதிநிதிகலளத ப்ர்நப்டுக்கும் ப்ர்்ல்கள அலனததுக்கும் 
்லைலைத ப்ர்்ல் ஆலணயபை ப�தாறுப்பு.

ஆனதால் இத்லகய வலிலை வதாயந் சுயதாட்சி அலைப்பு 
பிர்ைர் பைதாடியின்  லகப்�தாலவயதாக ைதாறிவிட்்து என்�ல்த 
்தான் ்மிழகததில் ேல்ப�றற ேதா்தாளுைன்றத ப்ர்்ல் 
உணர்ததியுளளது. 

ப்ர்்ல் ே்க்கும் ைதாநிைஙகளில் 
ே்தல் விதிமுலறகள அைலுக்கு 
வந்வு்ன் ைதாநிைததில் கதாவல்துலற, 
நிர்வதாகம் உளளிட்் துலறகளில் 
கட்சி சதார்பு அதிகதாரிகள, 
குறறச்சதாட்டுகளுக்கு ஆளதான 
நிர்வதாகிகள இ்ைதாறறம் 
பசயயப்�டுவர். ஆனதால் இந் 
முலற அது ைதாதிரியதான இ்ைதாறறம் 
பசதால்லிக்பகதாளளும்�டி ே்க்க 
வில்லை ் மிழகததில் ேதா்தாளுைன்றத 
ப்ர்்ல் ேல்முலற ப்தா்ஙகிய 
ேதாள மு்ல் வதாக்குப் �திவு முடியும் 
வலரயிலும் ஆளும் அதிமுகவிறகுச் சதா்கைதாகபவ ப்ர்்ல் 
ஆலணயததின் பசயல்�தாடுகள இருந்ன. 

�றக்கும் �ல்ச் பசதா்லனக்குப் �யநது ப�தாது ைக்களும் 
வணிகர்களும் சதாைதானியர்களும் ் ஙகள �ணதல்க் பகதாண்டு 
பசல்ை முடியதாைல்   சிரைததிறகுளளதாயினர்  ஆனதால் ஆளும் 
அதிமுகவும் அ்ன் கூட்்ணிக் கட்சிகளும் கதாவல்துலற 
துலணபயதாடு �ணப்�ட்டுவதா்தாலவ கனகச்சி்ைதாக 
பசய்ன. இ்லனக் கல்சி வலர ப்ர்்ல் ஆலணயம் 
கண்டுபகதாளளபவ இல்லை. 

ப்ர்்ல் ஆலணயததின் மீது லவக்கப்�டும் ைறபறதாரு 
முக்கியக் குறறச்சதாட்டு, எதிர்க்கட்சியினர்  வீடுகளில் ைட்டும் 
ே்த்ப்�ட்்  வருைதான வரிததுலறச் பசதா்லன. �தாஜக 
ைறறும் அ்ன் கூட்்ணிக் கட்சிகள ஆளும் ைதாநிைஙகளில் 
எந் பரயல்யும் ே்த்வில்லை. ஆனதால், கதாஙகிரஸ் 
ைறறும் கூட்்ணி லவக்கதா் ைதாநிைக் கட்சிகளின் வீடுகளில் 
பசதா்லன ே்நதுளள்தாகக் குறறச்சதாட்டு எழுப்�ப்�டுகிறது. 
பவலூரில்  துலரமுருகன் வீட்டில் வருைதான வரிச் பசதா்லன 
ே்ததியப்தாடு ப்ர்்லையும் ரதது பசய் ப்ர்்ல் ஆலணயம், 
துலண மு்ல்வர் ஓபிஎஸ் ைகன் ப�தாட்டியிடும்  ப்னியில் 
�ணப் �ட்டுவதா்தாலவத ்டுக்க எந் ே்வடிக்லகயும் 
எடுக்கதா்து ஏன்?  ் மிழகம் முழுவதும் அதிமுகவினர் �ண 
விநிபயதாகம் பசய்்றகு ஆ்தாரைதாகப் �ை வீடிபயதாக்கள 
சமூக வலைத்ளஙகளில்  �ரவிய நிலையிலும் திமுக 
புகதார் அளிததும் ப்ர்்ல் ஆலணயம் எந் ே்வடிக்லகயும் 
எடுக்கதா்து அ்ன் ஒரு �க்கச்சதார்ல�த்தாபன கதாட்டுகிறது. 

மு்ல்வர் எ்ப்�தாடி �ழனிசதாமி  ஆரததி எடுக்கும் 
ப�ண்ணுக்கு 2 ஆயிரம் பகதாடுக்கிறதார். பகட்்தால் வதாலழப்�ழம் 
வதாஙகிய்றகுப் �ணம் பகதாடுதப்ன் என்கிறதார் பகதாஞசம் 
கூ் கூச்சப்�்தாைல் . ஒரு சீப்பு வதாலழப்�ழம் இரண்்தாயிரம் 
ரூ�தாயதா? இதுப்தா்ர்�தாகத திமுகவும் அ்ன் கூட்்ணிக் 

கட்சிகளும்  புகதார் பகதாடுததும் ப்ர்்ல் ஆலணயம் எந் 
ே்வடிக்லகயும் எடுக்கவில்லை. 

கரூர் கதாஙகிரஸ் பவட்�தாளரதான பஜதாதி ைணி பவட்பு 
ைனுத ் தாக்கலில் ப்தா்ஙகி இறுதிக் கட்்ப் �ரப்புலர வலர 
ப்ர்்ல் அதிகதாரிகபளதாப் ப�தாரதா் பவண்டிய நிலைக்குத 
்ளளப்�ட்்தார் என்றதால் இந் ப்ர்்ல் ஆலணயம்  எந் 
அளவு ஆளும் ்ரப்பிறகுச் சதா்கைதாக ே்நது பகதாண்்து 
என்�து புரியும்.

இறுதிக் கட்்ப் பிரச்சதாரம் முடிவல்ந் நிலையில் 
தூததுக்குடித திமுகழக பவட்�தாளர் கவிஞர். கனிபைதாழி வீட்டில் 
ஐடி பரயடு ே்ததிய்தால் ப்ர்்ல் ஆலணயததின் பசயல் 
�தாட்ல் ப�தாதுைக்கபள கடுலையதாக விைர்சித்ல்ப் 
�தார்க்க முடிந்து. 

ஆனதால் ைறு�க்கம் ப்ர்்ல் 
�ரப்புலரயில் வதாக்குச் சதாவடிகலளக் 
லக�றறுபவதாம் என்று அன்புைணி 
ப�சிய வீடிபயதா கதாட்சிகலள 
லவததுத ப்ர்்ல் ஆலணயரி்ம் 
திமுகவினர் புகதார் ைனு அளிததும் 
அல்க் கண்டு பகதாளளவில்லை 
ப்ர்்ல் ஆலணயம் .  ஆனதால் 
அன்புைணி பசதால்லிய�டி 
்ர்ைபுரி ேதா்தாளுைன்றத ப்தாகுதி 
ைறறும்  �தாப்பிபரட்டிப்�ட்டி 
சட்்ைன்றத ப்தாகுதிக்குட்�ட்் 
ப�தாம்மிடி �குதியில் உளள  10  
வதாக்குசதாவடிகலள லகப்�றறிய 

�தாைகவினர் களள ஓட்டுப் ப�தாட்்்தாகச் பசயதிகள வந் 
வண்ணம் உளளது.

மிகப்ப�ரிய ஜனேதாயக ேதா்தான இநதியதாவில் ப்ர்்லுக்கதான 
முன்பனற�தாடுகளிலும் ஆலணயம் பைத்னம் கதாட்டுவ்தாக 
எதிர்க்கட்சிகள குறறம் சதாட்டுகின்றன.  இ்றகு எடுததுக்கதாட்்தாக 
ப�ரும் ஆவபைதாடு பசன்லனயிலிருநது ்ஙகள பசதாந் 
ஊருக்குச்  பசல்ைவிருந் வதாக்கதாளர்களுக்குச் சிறப்புப் 
ப�ருநதுகலள இயக்கத ்வறிய ப்ர்்ல் ஆலணயததின் 
பசயல்�தாடும் அஙபக பவளளம் ப�தால் கூடிய ைக்கலளத 
்டியடி ே்ததிக் கலைத் கதாவல்துலறயின் அரதாஜகமும் 
கடும் கண்்னததுக்குரியன.  இ்னதாபைபய �ை இ்ஙகளில் 
பசன்ற ப்ர்்லை வி் வதாக்குப்�திவு குலறநதுளளது.

ப�தாதுைக்கள  100% வதாக்களிக்க விழிப்புணர்வு பிரச்சதாரம் 
பசயயும் ப்ர்்ல் ஆலணயம் 100% அல்ை அதில் �தாதி 
அளவதாவது பேர்லையதாக ே்ந்்தா என்�து பகளவிக்குறிபய!

்மிழகம் ைட்டுமின்றி இநதியதா முழுவதும் ப்ர்்ல் ஆலணயச் 
பசயல்�தாடுகள  நியதாயைறறலவ என்�ல் உணர்ந்  
ஓயவுப�றற நீதி�திகள ைறறும் ரதாணுவத ் ள�திகள, குடியரசுத 
்லைவர் ரதாம்ேதாத பகதாவிநதுக்கு,  எழுதியுளள கடி்ததில் 
ப்ர்்ல் ஆலணயததின் பசயல்�தாடு முறறிலும் சீர்குலைநது 
விட்்்தாகவும்  பைதாடியின் லகப்�தாலவயதாகச் பசயல்�டும்  
்லைலைத ப்ர்்ல் ஆலணயம் அ்ன் ேம்�கத்ன்லைலய 
இழநது விட்்்தாகவும் குறறஞசதாட்டியுளளனர். 

ப்ர்்ல் அறிவிப்பு, ப்ர்்ல் ே்தல் விதிமுலற, �தார�ட்சைதான 
நிலைப்�தாடு, இயநதிரக் பகதாளதாறு,  வதாக்குப்�திவில் குளறு�டி, 
வதாக்குச்சதாவடிகளில் வசதிக் குலறவு, என முறறிலுைதாகத ப்தாறறுப் 
ப�தாயுளள இந் ப்ர்்ல் ஆலணயததின் கட்டுப்�தாட்டில் 
்தான் வதாக்குப்�திவு இயநதிரஙகள உளளன.  ஆனதால் 
ஆலணயபைதா பைதாடியின் கட்டுப்�தாட்டில் அல்ைவதா உளளது.

மமா(ச)டி ஆலையம்!
‘லபநதமிழ்' பாபு


