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அ ந்ததியர் உள் ஒ க்கீ ம் தலித் கட்சிக ம்
எம். அேசாகன்

.

ெபா வாக,  இட ஒ க்கீ  விஷயத்தில் ஆதிக்க சாதியினrடமி ந்  தான்,  அதி ம் இந் த் வ ஆதரவாளர்களிடமி ந் தான்
எதிர்ப்  வ ம்.  சாதி  அடிப்பைடயிலான  இடஒ க்கீ  ‘இந் க்களின்’  ஒற் ைமையக்  குைலக்கும்  என்பார்கள்.  ஆனால்,
அ ந்ததிய க்கு  உள்  ஒ க்கீ  ேகா வைத  தலித்  தைலவர்கள்  என்  தங்கைள  அைழத் க்  ெகாள்பவர்கேள  எதிர்த்
இேதேபான்ற வாதத்ைத ன் ைவத்தார்கள் என்றால் ஆச்சrயமாகத்தான் இ க்கும். ஏன் அதிர்ச்சியாகக் கூட இ க்கும்.

அ ந்ததிய க்கான உள் ஒ க்கீ  குறித்  திய தமிழகம் கட்சியின் தைலவர் கி ஷ்ணசாமி இ  தாழ்த்தப்பட்ட மக்கைளப்
பிrக்கும் ெசயல் என்  கூறியி க்கிறார்.  அேத க த்ைத குடியரசுக் கட்சியின் ெச.கு.தமிழரச ம் ெதrவித் ள்ளார் (ஜூனியர்
விகடன், 23.3.08, தினமணி-14.4.08). வி தைலச் சி த்ைதகள் தைலவர் தி மாவளவ ம் உள் ஒ க்கீட்ைட எதிர்ப்பவர்தான்.

ஒற் ைமையக் குைலக்கும் என்ற வாதம் ைவப்பவர்க க்கு ெபrயார் அன்ேற பதில் ெசால்லிவிட்டார். ச தாயத்ைத நாங்கள்
சாதிrதியாக பிrக்கவில்ைல, அ  ஏற்கனேவ பிrந் தான் இ க்கிற  என் . தலித் க ம் உட்சாதிப் பிr களாகப் பிrந் தான்
கிடக்கிறார்கள்.

அட்டவைணச் சாதிகளில் ஒன் க்ெகான்  தி மண உற  அ மதிக்கப்பட்டி க்கிறதா என்ன? இல்ைலேய!  அக மண ைற
எ ம்  இ கிய  ேகாட்ைடக்குள்  தாேன  அைவக ம்  சிைறபட் க்  கிடக்கின்றன?  ரத்தத்  ய்ைம  ேகாட்பா ,  ேவ பாடின்றி
அைனத்  சாதிகளா ம்  கறாராகக்  கைடபிடிக்கப்ப கிற .  தலித் க க்குள்ேளேய  ஏற்றத்தாழ் க ம்,  தீண்டாைம ம்
இ ப்ப ம் அைனவ ம் அறிந்த  தான்.

குண்டாயி ப்பில் 12 அ ந்ததியர், 45 ஆதிதிராவிடர், 18 ேதவர், 1 நாயக்கர், 10 பைடயாச்சி, 30 ெசட்டியார்- கு ம்பங்கள் வசித்
வ கின்றன. அ ந்ததியர் விவசாயக் கூலிகளாக ம், பட்டாசு, தீப்ெபட்டித் ெதாழிற்சாைலக் கூலிகளாக ம் தங்கள் பிைழப்ைப
நடத்தி வ கின்றனர். அரசியல், ெபா ளாதார rதியாக ஆதிதிராவிடர்கள் இங்கு பலம் ெபா ந்தியவர்கள். இவர்கள் வி தைலச்
சி த்ைதகள் அைமப்பில் உ ப்பினர்களாக ம் இ க்கின்றனர்.

11.7.07 மாைல 5 மணிக்கு ெபா வதீியில் ஒ  அ ந்ததியச் சி வன் ைசக்கிளில் ெசன்  ெகாண்டி க்கும்ேபா  அேத ஊைரச்
ேசர்ந்த  ஆதிதிராவிடச் சி வன் அவைனக் கல்லால்  அடித்தி க்கிறான்.  வலி ெபா க்க  டியாமல்  சி வன் தி ப்பியடிக்க,
இ பற்றிய  விவரம்  ெதrயவர,  ஆதி  திராவிடச்  சி வனின்  உறவினரான  ேகஸ்வr  அ ந்ததியச்  சி வைன  அவன
தாய்க்கு ன்ேப அடித்  உைதத் ள்ளார். இ பற்றி இரண்  கு ம்பங்க ம் ேபசி டித்த பிறகு இர  9.30 மணிக்கு த் ராசு
என்பவர் ‘எப்படி என் அண்ணன் மகைன ஒ  சக்கிலியப் பய எ த்  அடிக்கலாம்’  என்  சாதிப் ெபயர் ெசால்லி மீண் ம்
சண்ைடக்கு  இ த் ள்ளார்.’  (தலித்  தைலவர்க க்கு  மா.ெபான் ராசு,  மீனா  மயில்  எ திய  பகிரங்க  கடிதம்.  தலித்  ரசு,
ஆகஸ்  2007).

ெபா வாக தலித் கள் விஷயத்தில் ஆதிக்கசாதியினர் எப்படி நடந்  ெகாள்கிறார்கேளா அப்படிேய ஆதிதிராவிட ம், ேதேவந்திர
குல ேவளாள ம் அ ந்ததியrடம் நடந்  ெகாள்கிறார்கள்.

*‘சி வர்களின் சண்ைடைய ெபrதாக்குவ  எப்ேபா ம் ஆதிக்கசாதியினrன் தந்திரமாக இ ந்  வந்தி க்கிற .  இந்த சின்ன
விஷயத்ைதக் காரணமாக்கிேய ெப ம்பாலான சாதிச் சண்ைடக ம், வன்ெகா ைமக ம் நடந்ேதறியி க்கின்றன. சி வர்களின்
சண்ைடையப் ெபrதாக்க ேவண்டாம் என்  ெசான்ன ேகாவிந்தராசுைவ ‘ைக நீட்டிப் ேபசுற அள க்கு சக்கிலியப் பய க்கு
ைதrயம்  வந் ச்சா’  என்  வி தைலச்  சி த்ைதகைளச்  ேசர்ந்த  த் ராசு,  சுப்ைபயா,  ேகசன்,  சின்னப்  பிரகாஷ்,
க ப்பசாமி ஆகிேயார் ெபrய ெபrய தடிக டன் ெசன்  ேகாவிந்தராசுைவக் க ைமயாகத் தாக்கி ள்ளனர்.

ேகாவிந்தராசுைவக்  காப்பாற்ற  யன்ற  தாய்  வரீம்மாைள,  பிறப் ப்பில்  ரத்தம்  கசி ம்  அள  தாக்கி ள்ளனர்.  பாட்டி
னியம்மாளின் இ ப்  எ ம்  உைடந்  விட்ட . தங்ைக த் மாrயின் சட்ைடையக் கிழித்  மானபங்கப்ப த்தி ள்ளனர்.

அவர்க ைடய  வ ீ ம்  ெபா ட்க ம்  சூைறயாடப்பட் ள்ளன.  ‘எங்கைள  எதிர்த்  எ ம்  ெசய்ய  டியா .  எதிர்த்தா
குடிைசேயாட  ெகா த்திப் ேவாம்.  எந்தத்  தைலவன்  வந்தா ம்  எங்க  மசுரக்  கூட  ங்க  டியா ’  என்
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சூ ைரத் ள்ளார்கள். (அேத இதழ்). பிறப் ப்பில் ரத்தம் வ கிற மாதிr அடிப்ப , குடிைசேயா  ெகா த் வ .... ெவண்மணி!

‘தங்கைள  எதிர்த்தேதா  மட் மின்றி தங்கள்  மீ  வழக்கும் பதி  ெசய்த  அ ந்ததியர்கைள  ெபா வதீியில்  நடக்கக்கூடா
என ம்,  ெபா க்  குழாயில்  குளிக்கக்  கூடா  என ம்  வி தைலச்  சி த்ைதகள்  தைட  விதித்த .  (ஆதிதிராவிடர்  ஆதிக்க
சாதியாம்).’

ஆதிதிராவிடர்க க்கும்,  ேதேவந்திர  குல  ேவளாளர்க ம்  ‘நாம்  யா க்கும்  தாழ்ந்தவர்கள்  இல்ைல,  யாைரவிட ம்
ேமலானவர்கள் இல்ைல’ என்கிற எண்ணம் இல்ைல. அவர்க க்கு இைடேய இ க்கும் பிரச்சைன தனி.

‘ேதனி  மாவட்டம்  வாய்க்காபட்டியில்  வார்  உ ப்பினர்  ேதர்தலில்  பள்ளர்களின்  எதிர்ப்ைப ம்  மீறி  ஒ  அ ந்ததியர்
ேபாட்டியி கிறார். 8.10.06ல் நடந்த ேமாதலில் எஸ். ஈஸ்வரன் என்ற அ ந்ததியர் ப ெகாைல ெசய்யப்ப கிறார்.’ ேமலவளேவா?

நடந்தைத  ெசால்லி,  சrயானெதா  க த்ைத ம்  ெசால்லிவிட்டார்கள்.  கி ஷ்ணசாமிேயா,  தி மாவளவேனா  மற்ற  தலித்
தைலவர்கேளா அ ந்ததியி க்கான உள் ஒ க்கீட்ைட எதிர்ப்ப  தலித் களின் ஒற் ைமையப் பா காப்பதற்காக அல்ல என்ப
ெதளி .  சாதிப்படி  நிைலயில்  தத்தம  சாதியினrன்  ஆதிக்க  நிைலையப்  பா காத் க்  ெகாள்வ ம்  இவர்கள்  எதிர்ப்பதற்கு
க்கிய காரணம்.

அைதப்  பா காத் க்  ெகாள்ள  ேவண் மானால்,  ேவைல  வாய்ப் கைள  இட  ஒ க்கீ  இல்லாத  காலங்களில்  எப்படி
ஆதிக்கசாதியினர்  தாங்கள்  மட் ேம  அ பவித்  வந்தார்கேளா  அேத  ேபால்  இப்ேபா  தாழ்த்தப்பட்டவர்க க்கான  இட
ஒ க்கீட்ைட - ஒப்படீ்டளவில் தலித் சாதிக க்குள் ன்ேனறியி க்கிற தங்கள  சாதியினேர அ பவிக்க ேவண் ம் என்ற
சுயநலத்தின் அடிப்பைடயிேலேய எதிர்க்கிறார்கள்.  அதனால்தான் பிற்ப த்தப்பட்ேடா க்கான,  தலித் க க்கான இட ஒ க்கீ
வந்தால் தங்களின் வாய்ப் கள் சு ங்கும் அல்ல  ஆதிக்கம் பலகீனமைட ம் என்ற சுயநலத்தால் ஆதிக்க சாதியினர் எப்படி
எதிர்த்தார்கேளா, எதிர்த் க் ெகாண்டி க்கிறார்கேளா அேதேபால் அ ந்ததிய க்கான உள் ஒ க்கீட்ைட இந்த தலித் தைலவர்கள்
எதிர்க்கிறார்கள். அதற்கு ஆதிக்கசாதியினர் பயன்ப த்திய அேத வாதங்கைள இரவல் வாங்கியி க்கிறார்கள்.

தலித் கட்சிகைள சாதிக் கட்சிகளாகப் பார்க்கக்கூடா , ஒ க்கப்பட்ட மக்களின் அணிதிரட்சியாகப் பார்க்க ேவண் ம் என்ப  சாதி
ஒழிப்பில் உண்ைமயான அக்கைற ெகாண்டவர்களின் நிைல.  ஆனால்,  இந்த தலித் கட்சித் தைலவர்கேளா தங்கள் கட்சிகைள
சாதிக்கட்சிகளாகேவ ஆக்கி விட்டார்கள்.

அ ந்ததியைர தலித் களாக அைடயாளம் காண ம் இவர்கள் ம க்கிறார்கள். பா ங்கள், கி ஷ்ணசாமி என்ன கூறியி க்கிறார்
என் :- ‘பிற தாழ்த்தப்பட்டவர்கேளா  அவர்கள் (அ ந்ததியர்) இைணந்  ேபாரா வதில்ைல. அவர்கள் தங்கைளத் தமிழர்களாகக்
கூட அைடயாளப்ப த்திக் ெகாள்வதில்ைல.  ெத ங்கர்களாக ெவளிப்ப த்திக் ெகாள்வதில் ெப ைம ெகாள்கிறார்கள்’.( ஜூ.வி,
23.3.08).

ஏற்கனேவ, தி மாவளவன் அ ந்ததியைர வந்ேதறிகள் என்  பழித்தார். ஆrயர்கைள வந்ேதறிகள் என்  ெசான்ன காலம் ேபாய்
அ ந்ததியைர வந்ேதறிகள் என்  ெசால்கிற அளவிற்கு தமிழ் இனவாதம் எவ்வள  ‘ ன்ேனறியி க்கிற ’  பா ங்கள்!  தமிழ்
ெமாழிவாத  அரசியல்  என்ப  பார்ப்பனரல்லாத  ஆதிக்கசாதியினர் அணிந்தி க்கும் க டி  என்ற உண்ைமக்கு  இந்த தலித்
தைலவர்கள் சாட்சியம் கூறியி க்கிறார்கள்.

அ ந்ததியர்  தமிழrல்ைல  என்றால்  பின்னர்  அவர்க க்கு  மட் மானதாக  ஏன்  மலம்  அள் ம்  ெதாழில்  ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட் ள்ள ?  தமிழரல்லாதவர்களான  அவர்கைள  விரட்டிவிட்  தமிழர்க க்கு  அந்த  ேவைலவாய்ப் கைளக்
ெகா க்கலாமில்ைலயா?  அ ந்ததியர்  பிற  தலித் கேளா  இைணந்  ேபாரா வதில்ைல  என்  இவர்கள்  ெசால்வ
உண்ைமயானால் அதற்கு க்கிய காரணம் என்னவாக இ க்கும்? ஊர் ஊ க்கு அடக்கி ஒ க்கிக் ெகாண்டி ந்தால் அவர்கள்
எப்படி ‘உங்கேளா ’  ேசர டி ம் தைலவர்கேள?  சக்கிலியப் பய க க்கு ைகநீட்டிப் ேபசுகிற உrைமேய இல்ைல எ ம்
‘நீங்கள்’ அவர்கள் உங்கேளா  ேசரேவண் ம் என்ப  உங்கள் எண்ணிக்ைக பலத்ைத அதிகrத் க் காட்டிக் ெகாள்ளவா?

ஆனால்,  அ ந்ததியர்  தங்கைள  ஆதித்தமிழர்கள்  என  அைழத் க்  ெகாள்வைதேய  நாம்  காண்கிேறாம்.  ‘அ ந்ததிய க்கு
தாழ்த்தப்பட்ேடார் பட்டியலில் இல்லாமல் தனிப்பட்டியலில் இட ஒ க்கீ  வழங்க ேவண் ம்’ என்கிறார். (ஜூ.வி. ேம.கு.இதழ்).
ஏற்கனேவ 50%க்கு ேமல் இட ஒ க்கீ  இ க்கக்கூடா  என்  உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்  இ க்கிற . தமிழகத்தில் அைத ம் மீறி
69% இட ஒ க்கீ  உள்ள . அ  ஒன்பதாவ  அட்டவைணயி ம் ேசர்க்கப்பட் ள்ள .  இனி அ ந்ததிய க்குத் தனியாக இட
ஒ க்கீ  ெசய்ய ேவண் ெமன்றால் அ  இப்ேபாைதக்கு நடக்கிற காrயமா? நீதிமன்றங்களில் தற்ேபா  சும்மாேவ இட ஒ க்கீ
என்றால் அைதக் ெகாைலக் குற்றத்திற்கு இைணயாக பார்க்கிற ேபாக்கு அதிகrத்  வ கிற .

‘ க்குலத்ேதார் ச கத்தில் ‘கள்ளர் சீரைமப்  வாrயம்’ இ ப்ப ேபால் அ ந்ததியர் ச கத்திற்கும் ஒ  வாrயத்ைத ஏற்ப த்தி
அரசு  நிதி உதவிகைளச் ெசய்யலாம்.  கடன்,  கல்வி,  ெதாழில்  என எல்லா  உதவிகைள ம் ெசய்  அவர்கைள  ன்ேனற்ற
ேவண் ம். உள் ஒ க்கீ  அல்ல, நிதி ஒ க்கீ தான் அவர்கைள ேமம்ப த் ம். அந்த ன்ேனற்றத்தால் 18% இட ஒ க்கீட்டில்
அவர்க ம்  ேபாராடி  ேவைல  வாய்ப் கைளப்  ெப வார்கள்.’  இ  தமிழரசனின்  க த் .  இதி ம்  இட  ஒ க்கீ
எதிர்ப்பாளர்களிடம் இரவல் வாங்கப்பட்ட க த்  இ க்கிற . ேமல்நிைலயாக்கத்தின் ஒ  வடிவேமா என்னேவா?

வி.பி.சிங்  ஆட்சியில்  பிற்ப த்தப்பட்ேடா க்கு  மத்திய  அரசுப்பணிகளில்  27%  இட  ஒ க்கீ  அமல்ப த்தப்பட்டேபா  அைத
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எதிர்த்தவர்கள்,  தலில்  பிற்ப த்தப்பட்ேடா க்கு  கல்வி  ெகா த்  தகுதி ள்ளவர்களாக  ஆக்குங்கள்  என்றார்கள்.  தற்ேபா
உயர்கல்வியில்  இட  ஒ க்கீ  விஷயத்தி ம்  ஆதிக்கசாதிகள்  தலில்  அவர்க க்கு  பள்ளிக்கல்வி  ெகா த்
தகுதி ள்ளவர்களாக ஆக்குங்கள் என்கிறார்கள்.  இப்ேபா  தமிழரசன் அ ந்ததியர் இட ஒ க்கீ  விஷயத்தில் அைதேய தான்
ெசால்கிறார்! இ  இ க்க இவர  க த்  கி ஷ்ணசாமியின் க த்ேதா  ரண்ப கிற .

‘18 % இட ஒ க்கீட்ைட எந்த அரசும் ைறயாக அமல்ப த்தவில்ைல. இதனால் சுமார் 3 லட்சம் பின்னைட  பதவியிடங்கள்
காலியாக  இ க்கின்றன.  இைத  அமல்ப த்தியி ந்தாேல  அ ந்ததியர்  பின்தங்கியி க்கமாட்டார்கள்.’  (ஜூ.வி,  அேத  இதழ்).
அதாவ ,  அ ந்ததியrல்  தகுதி ள்ளவர்கள்  இ க்கிறார்கள்.  பின்னைட  பணியிடங்கள்  காலியாக  நிரப்பப்படாமல்
இ ப்பதால்தான்  அவர்க க்கு  ேவைல  கிைடக்கவில்ைல  என்கிறார்.  தமிழரசேனா  இனிேமல்தான்  அ ந்ததிய க்கு  கல்வி
ெகா த்  தகுதி ள்ளவர்களாக ஆக்க ேவண் ம் என்கிறார்!

கி ஷ்ணசாமிேய  தன்  க த்ேதா  ஓrடத்தில்  ரண்ப கிறார்.  ‘தாழ்த்தப்பட்ேடா க்கான  இட  ஒ க்கீட்டில்  அ ந்ததியர்கள்
பலன் ெபறவில்ைல என்பதற்கான ஆதாரங்கைள அவர்கள் அளிக்கேவண் ம்’  ( ஜூ.வி,  23.3.08). ‘பின்னைட  பணியிடங்கைள
நிரப்பியி ந்தாேல  அ ந்ததியர்கள்  பின்தங்கியி க்கமாட்டார்கள்’  என்பதிேலேய  அவர்கள்  பின்தங்கியி ப்பைத  அவேர
ஒப் க்ெகாள்கிறார்.  ஆனால்,  அ ந்ததியர்  ‘தாங்கள்  பின்  தங்கியி ப்பதற்கான  ஆதாரங்கைள  அளிக்கேவண் ம்’  என் ,
பின்தங்கவில்ைல என்ப  ேபால் ேபசுகிறார். இதில் எ  சr?

எப்படி ம் தமிழரசேனா கி ஷ்ணசாமிேயா தி மாவளவேனா தலித் கள் அைனவ க்கும் கல்வி ம் ேவைல ம் ெகா ங்கள்
என்  ேகட்கத் தயாராக இல்ைல. இ க்கிற ெசாற்ப ேவைலவாய்ப் கைள ‘தங்களவர்களில்’ சிலர் அ பவித்தால் ேபா ம் என
டி  ெசய் விட்டனர் ேபா ம். ெபான் ெசய் ம் ம ந்ேதா?

இ க்கிற  ேவைலவாய்ப் கைள ம்  பறித் க்  ெகாண்டி க்கிற  உலகமயத்ைத  எதிர்த் ப்  ேபாரா வதில்ைல.  ெப ம்பா ம்
நிலமற்றவர்களாக  இ க்கும்  தலித் க க்கு  நிலம்  கிைடக்க  நிலச்சீர்தி த்தம்  ெசய்ய  ேவண் ம்  என்ற  ஆக  க்கியமான
ேகாrக்ைகக்காக ேபாரட ம் இவர்கள் தயாராக இல்ைல. அ ந்ததியர் என்றில்ைல, ஒ க்கப்பட்ட எந்த மக்கள் பிrவினரானா ம்
அவர்கள்  கல்வி,  ேவைல  மட் மின்றி  ெதாழில்,  வர்த்தகத்  ைறகளி ம்  ன்ேனற  ஆவண  ெசய்ய  ேவண் ம்  என்பதில்
எவ க்கும்  இரண்  க த்  இ க்கக்கூடா .  ஆனால்,  இட  ஒ க்கீ  ெசய்யப்ப ம்  ெபா  அைத  எதிர்த் ,  ெதாழில்
வர்த்தகத்தில் ன்ேனற மட் ம் வழி ெசய் ங்கள் ேபா ம் என்ப  கயைமத்தனமாகேவ க தப்ப ம்.  இடஒ க்கீ  மட் ம்
ேபாதா , கூடேவ இவற்ைற ம் ெசய்ய ேவண் ம் என்  ெசான்னால் அ  நியாயம்.

‘ச க அடிப்பைடயில் தாழ்த்தப்பட்ேடார் ஒேர ச கமாகத்தான் க தப்பட ேவண் ம் என்  சுப்rம் ேகார்ட் ெசால்லியி க்கிற .
அதற்கு  எதிராகத்  தான்  உள்ஒ க்கீ  விஷயத்தில்  தமிழக  அரசின்  ெசயல்பா  அைமந்தி க்கிற ’  என் ம்  தமிழரசன்
கூறியி க்கிறார். தலித் க க்குள்ேளேய ஒ க்குபவர்க ம், ஒ க்கப்ப கிறவர்க ம் இ க்கிறார்கள். அப்படியானால் அ  எப்படி
ஒேர ச கமாகக் க தப்பட டி ம்? இேத வாதத்ைத இந் த் வவாதிகள் தலித், பிற்ப த்தப்பட்டவர்களின் இட ஒ க்கீட்டிற்கு
எதிராகப்  பயன்ப த்த  டி ேம?  பயன்ப த் கிறார்கேள?  இப்படி  ஆதிக்கசாதிகளின்  வாதங்கைளேய  பயன்ப த் கிறார்கேள
தலித் தைலவர்கள், ேமல்நிைலயாக்கம் அைடந் விட்டார்களா என்ன?

‘தாழ்த்தப்பட்ேடார் அட்டவைணயில் சாதிகைளச் ேசர்க்க அரசியல் சாசனப்படி மாநில அரசுக க்கு எந்த அதிகார ம் இல்ைல.
அப்படியானால்,  அந்த  பட்டியைலப்  பிrக்க  எப்படி  அரசுக்கு  அதிகாரம்  இ க்க டி ம்?  ஆந்திராவில்  சந்திரபா  நா
தல்வராக  இ ந்தேபா ,  தமிழகத்தில்  அ ந்ததியர்  ேபால்  அங்ேக  இ க்கும்  ‘மாதிகா’  வகுப்பின க்கு  தாழ்த்தப்பட்ேடார்

பட்டியலில் உள் ஒ க்கீ  வழங்கி சட்டம் ெகாண்  வந்தார். எதிர்த்  சுப்rம் ேகார்ட் க்குப் ேபானார்கள். வழக்ைக விசாrத்த
நீதிமன்ற ‘ெபஞ்ச்’  இ ,  அரசியல் சட்டத் க்கு எதிரான  என்  2004 நவம்பrல் தீர்ப்பளித்த .  இதற்கு ன்ேப ராஜஸ்தானில்
இப்படிெயா  உள்ஒ க்கீ  வழங்கப்பட்  வந்த .  இந்த  தீர்ப்பால்  ராஜஸ்தா ம்  உள்ஒ க்கீட்ைட  ரத்  ெசய்ய
ேவண்டியதாகிவிட்ட .  இெதல்லாம்  தல்வ க்குத்  ெதrயாதா?  அ ந்ததியர்ைள  ஏமாற்ற ம்  தாழ்த்தப்பட்ட  மக்கைளப்
பிrத்தாள ம் ேபாடப்பட்ட திட்டம் தான் இ ’ என்ப  தமிழரசனின் மற்ெறா  க த் .

தலில்,  அ ந்ததிய க்கான  உள்  ஒ க்கீ  ேகாrக்ைக  இப்ேபா  திடீெரன  உ வானதில்ைல  என்பைத ம்,  சுமார்
கால் ற்றாண்  காலமாக ‘கனிஞ்சு கனிஞ்சு உ வாச்சு’  என்பைத ம்,  18.11.94ல் ேகாைவயில் நடந்த ஒ  விவாத அரங்கில்
அ ந்ததியர் தைலவர் அதியமான் உள்ஒ க்கீ  ேகாrக்ைகைய எ ப்பியி க்கிறார் என்பைத ம் தமிழரசன் ெதrந்  ெகாள்ள
ேவண் ம். (பார்க்க: ஆதவன் தீட்சண்யா, ‘நான் ஒ  ம  விேராதன்’) ஏற்கனேவ ெதrந்தி ந்தால் அைத இப்படி மைறத் ப் ேபசக்
கூடா . எனேவ, இ  பிrத்தா ம் சூழ்ச்சி என்ற வாதம் ெசல்லா .

அ த் , நீதிமன்றங்கள் ெபா வாகேவ இட ஒ க்கீட்டிற்கு எதிராக பல தீர்ப் கள் வழங்கியி க்கின்றன. அதற்காக இடஒ க்கீ
ேகாrக்ைகைய யா ம் ைகவிட் விடவில்ைல. ஒ  ேவைள, நீதிமன்றம் ‘பட்டியைலப் பிrக்க’ மாநில அரசுக்கு அதிகாரமில்ைல
என்  தீர்ப்  வழங்கினால்  அப்ேபா  எல்ேலா ம்  அைத  எதிர்த் ப்  ேபாராடேவண் ம்.  அைதத்  தான்  தலித்  தைலவர்கள்
ெசால்லியி க்க  ேவண் ம்.  அைத  வி த்  உள்  ேநாக்கம்  கற்பிப்ப  அவர்கள  உள்  ேநாக்கம்  குறித்  எ ம்பியி க்கும்
சந்ேதகங்கைள உண்ைமயாக்குகிற .

*‘அவர்கள்(அ ந்ததியர்) சில அரசியல் கட்சிகளின் ைகப்பாைவயாக இ ந் ெகாண் , ஒட் ெமாத்த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் இட
ஒ க்கீட் க்கு  குந்தகம்  விைளவிக்கிறார்கள்’  -  கி ஷ்ணசாமி  (ஜூ.வி.23.3.08).  ஏற்கனேவ,  ன்  லட்சம்  பின்னைட ப்
பணியிடங்கள்  காலியாக  இ க்கின்றன.  ெவ ம்  ‘2.35%  இட  ஒ க்கீ  வழங்க  ேவண்டி  வரலாம்’  என் தான்  தல்வர்

Visai | Literature | Asokan | Reservation http://www.keetru.com/visai/apr08/asokan.php

3 of 4 29/06/2010 9:41 PM



கூறியி க்கிறார். அ  எப்படி தலித் களின் ஒட் ெமாத்த இட ஒ க்கீட்டிற்கு பாதகமாகும்?

விஷயம் என்னெவனில், அ ந்ததியர் பிரச்ைனைய தாங்கள் இத்தைனநாள் கண் ெகாள்ளாதி ந்தைத அம்பலப்ப த்திவிட்டனர்
என்ற ஆத்திரத்தில் பிதற் கிறார்கள்.  இதன் லம்,  கண் ெகாள்ளாமலி ந்த  எேதச்ைசயானதல்ல என்பைத ம் அவர்கேள
அம்பலப்ப த்திக் ெகாண்டனர்.

தலித்தல்லாத  பிற  சாதித்  தைலவர்க டன்  பழக  டிகிற,  அவர்கள  குைறகைள ம்,  குற்றங்கைள ம்  சகித் க்  ெகாள்ள
டிகிற  தலித்  தைலவர்களால்  அ ந்ததிய க்கு  உள்  ஒ க்கீ  என்ற  ேகாrக்ைகைய  சகித் க்  ெகாள்ள  டியவில்ைல!

தங்கைள  ஒ க்குகிறவர்கைள  சகித் க்  ெகாள்ள  டிகிற  இவர்களால்,  தங்களால்  ஒ க்கப்ப கிறவர்கள்  பலன்  ெப வைத
சகித் க் ெகாள்ள டியவில்ைல. பலனைடந்  ன்ேனறி விட்டால் ஒ க்க டியா  என்பதாலா? ஆம் என்பேத பதில்.

ஏெனனில், தீண்டாைம என்ப  பல ம் இப்ேபா  ெபா வாகக் க வ ேபால 2000 ஆண் க க்கும் ேமலாக இ ப்ப  அல்ல,
அ  இைடயிேல  வந்த  என் ம்,  தாங்கள்  எப்ேபா ேம  தீண்டத்தகாதவர்களாகக்  க தப்பட்டதில்ைல  என் ம்,  11,  12ம்
ற்றாண் களில்  ேசாழர்  ஆட்சிகாலத்தில்தான்  அப்படி  ஆக்கப்பட் விட்ேடாம்  என் ம்,  அதற்கு  ன்னர்  தாங்கள்

உயர்ந்தவர்களாக இ ந்ேதாம் என் ம், ேதாற்கடிக்கப்பட்ட த்த மதத்தினேர தலித் களாக தீண்டத்தகாதவர்களாக ஆக்கப்பட்டனர்
என் ம் வி தைலச் சி த்ைதகள் கட்சியின் சட்டமன்ற உ ப்பினர் ரவிக்குமார்,  எஸ்.விஸ்வநாதனின் ‘Dalits in Dravidiyan Land’
என்ற க்கான ன் ைரயில் வாதி கிறார்.

தன் ைடய  சாதியினர்  ன்னர்  பிற  ேமல்சாதியினரால்  தாழ்த்தப்பட்டவர்களாகேவா,  தீண்டத்தகாதவர்களாகேவா
க தப்படவில்ைல  என்பதற்கு  பல  ஆதாரங்கள்  ெகா த்  விளக்குகிற  ரவிக்குமார்  ேதேவந்திரகுல  ேவளாளர்  குறித் ம்,
அ ந்ததியர் குறித் ம் கூற தலா ஒ  பாரா மட் ேம ஒ க்குகிறார். ேபாகட் ம்.

ேதேவந்திர  குல  ேவளாளர்கள்  தங்கைள  இந்திரன்  வழி  வந்தவர்கள்  என்  கூறிக்  ெகாள்கிறார்கள்.  பல்லவ  மன்னர்
பரம்பைரயினர் என் ம் ஒ  க த்  இ க்கிற . எனி ம், அவர்க ம் த்த மதத்தினேர என்பைத, த்த மடாலயங்கள் ‘இந்திர
விகார்’  என அைழக்கப்பட்ட  உள்ளிட்ட பல தகவல்கைள ஆதாரமாகக் ெகாண்  அேயாத்திதாசர் விளக்குவைத ேமற்ேகாள்
காட் கிறார்.  அ ந்ததியர்கள் தங்க க்கு சக்கிலியர்கள் என்  ெபயர் ைவத்த  நாயக்க மன்னர்கள்தான் எனக் கூ கின்றனர்.
தாங்க ம் தமிழர்கேள  என்கிறார்கள்.  சாக்கிய அல்ல  சாக்ய என்பேத  சக்கிலியர்  என திrக்கப்பட்டி க்கிற  என்கிறார்கள்.
எனேவ, அவர்க க்கும் கடந்த காலத்தில் த்த மதத்தினர்தான் என்கிறார். (தலித் கள் அைனவ ம் த்த மத்ததினர்தான் என்
ரவிக்குமார் கூறியேபா ம் நைட ைறயில் அவர  சாதியினர் தலித் க க்கிைடயில் ஏற்றதாழ்  பாராட் கிறார்கள் என்பைத
நிைன ட் கிேறாம்).

நல்ல .  இவ்விஷயத்தில்  நம் ைடய  ேகள்வி  இ தான்.  தங்க ைடய  கடந்த  கால  வரலாற்  நிைலைய  எ த் க்  கூறி
தாங்கள்  மன்னர் பரம்பைர என்பேதா,  தாங்கள்  சாதியம் கூ வ  ேபால  இழிவானவர்களில்ைல  என்பேதா-  உயர் ,  தாழ்
அல்ல  ேமன்ைம,  இழி  குறித்  பார்ப்பனயீம்  வகுத்தி க்கும்  வி மியங்கைள  ஏற் க்  ெகாள்வ  ஆகாதா?  அ ேவ
பார்ப்பனயீ ம் ஆகாதா?

அப்படி  ஏற் க்  ெகாள்வதால்தான்  அ ந்ததியைர  ஆதிதிராவிட ம்,  ேதேவந்திர  குல  ேவளாள ம்  இழிவானவர்களாகக்
க கிறார்கள். அவர்கள் உள் ஒ க்கீட்ைட எதிர்ப்பதற்கு இ ம் க்கிய காரணம்.

நண்ப க்கு இப்பக்கத்ைதப் பrந் ைரக்க...

பைடப்பாளிகளின் கவனத்திற்கு...

கீற்  இைணயதளத்திற்கு தங்கள  பைடப் கைள அ ப்ப ேவண்டிய மின்னஞ்சல்
கவr: editor@keetru.com. ேவ  எந்த இைணய தளத்திேலா, வைலப் க்களிேலா

ெவளிவராத பைடப் கைள மட் ேம கீற்றிற்கு அ ப்ப ம். அப்படியான
பைடப் கள் மட் ேம கீற்றில் ெவளியிடப்ப ம்.
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