
தாதரி சூி கர்க்கப்தட்டு 25 ஆண்டுகள் கடந்துிட்டண 

நீதியைக் க ோருவதற்கு ஒன்றுபடுகவோம்! 
மக் ள் அதி ோரம் மட்டுகம  

வகுப்புவோத வன்முயைக்கு முடிவு  ட்டும்! 
 

தாதரி சூி கர்க்கப்தட்டு 25 ஆண்டுகள் கடந்துிட்டத இந் டிசம்தர் 6 குநிக்கிநது. அன்று குற்நாபிகதபத் ண்டிக்க 
வண்டுமன்றும், ீி ங்க வண்டுமன்றும் வகாரி மதரும் ண்ிக்தகில் க்கள் தல்வறு கங்கபின் 
ீிகளுக்கு ருார்கள். 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்ணர் இவ ாபில் தன அசில்ாிகள் முன்ணின்று ி டத்ி எரு 
கூட்டம் அந் ிதணவுச் சின்ணத்தத் ாக்கித் தட்டாக்கிணர். நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்ணர் முகனா அசர் தாதர், 
அவ இடத்ில் இருந் இார் வகாிதனத் கர்த்ாகவும், இது திலுக்கு இந்துக்களுதட திாங்கும் 
டடிக்தகமன்றும் கூநி அது ிாப்தடுத்ப்தட்டது.  

தாதரி சூி உதடத்து கர்க்கப்தட்டது அிகாத்ில் இருந்ர்கள் கூறுது வதான, வகாதம் மகாண்ட எரு 
கூட்டத்ினுதட மசனல்ன. அது எரு ிட்டிட்ட சிச்மசனாகும். அற்கு உத்ிப் திவசத்ில் இருந் தாஜக 
அசாங்கமும், த்ிில் இருந் காங்கிசு தனதினாண அசாங்கமும் கூட்டாக மதாறுப்தாபிகபார். தாதரி சூி 
கர்க்கப்தட்டதத் மாடர்ந்து மும்தத, சூத் ற்றும் திந கங்கபில் மதரி அபில் குப்புா ன்முதந 
தடமதற்நது. ஆிக் கக்காண அப்தாி க்கள் மகால்னப்தட்டணர். ன்முதநத ஆய்வு மசய்ற்காக 
அதக்கப்தட்ட சிரிகிருஷ்ா குழு, குப்புா மகாதனகதப ிட்டிட்டு டத்துில் தாஜக, சிவசணா ற்றும் 
காங்கிசு கட்சிகள் தங்வகற்நதச் சுட்டிக் காட்டிமள்பது. தாதரி சூி கர்ப்பு குநித்து ிசாத டத்துற்காக 
அதக்கப்தட்ட னிமதான் குழு 17 ஆண்டுகளுக்குப் தின்ணர் ன்னுதட அநிக்தகதக் மகாடுத்து. அது தாஜக ற்றும் 
காங்கிசு கட்சிகளுதட தனர்கதபக் குற்நாபிகபாக அநிித்து. தாதரி சூி கர்க்கப்தட்டு 25 ஆண்டுகள் கிந் 
தின்ணரும் ீி க்களுக்கு றுக்கப்தட்டு ருகிநது. எரு னாற்று ிதணவுச் சின்ணத்தத் கர்த்ற்கும், ஆிக் 
கக்காண இந்ிர்கள் மகால்னப்தட்ட குப்புா ன்முதநதத் தூண்டி ிட்டற்கும் காாண குற்நாபிகதபத் 
ண்டிக்க ந் அசாங்கமும் வ்ி டடிக்தகமம் டுக்கில்தன.  

தாதரி சூி இருந் இடம் ாருக்குச் மசாந்ாணது ன்ததத் ீர்ாணிக்க அடுத் அர்த டிசம்தர் 5 அன்று உச்ச ீி 
ன்நம் துக்க இருக்கிநது. குற்நாபிகதபத் ண்டிப்ததமம், ீி ங்குதமம் ஆய்வுக்கு உச்ச ீி ன்நம் 
டுத்துக் மகாள்பாது. எரு வசி ிதணவுச் சின்ணத்ின் கர்ப்ததமம், ஆிக் கக்காண க்களுதட உிரிப்ததமம் 
ம்ால் ப்தடி எதுக்கி தத்துிட்டு அத எரு ினப் திச்சதணாகக் கரு முடிமம்? குற்நாபிகதபத் ண்டிக்கால் 
ீி கிதடக்காது! 

அசில், குப்புாாகவும் குற்நினாகவும் ஆக்கப்தடுவாடு, அசு தங்காம் எரு புி உச்சத்த 
அதடந்ிருக்கிநது ன்ந உண்தத தாதரி சூி கர்ப்பு மட்ட மபிச்சாக்கிிருக்கிநது. ாக்குகதப மதற்றுக் 
மகாள்ற்கும், அர்களுக்கு ிிபிக்கும் மதரும் ிறுணக் குடும்தங்களுதட னன்களுக்கு வசத மசய்ற்கும் 
ஆளும் ற்றும் முக்கி ிர்க் கட்சிகள் மகாதனகாத்ணாண குற்நங்கதபச் சுந்ிாக மசய்முடிமம் ன்ந உதந 
தக்கும் உண்தத அது மபிப்தடுத்ிிருக்கிநது. திிிித்து சணாகாணது க்கபால், க்கவப க்களுக்காக 
டத்ப்தடும் எரு ஆட்சிில்ன ன்தத அது காட்டிிருக்கிநது. ாநாக, ற்வதாத அசில் ிமுதநில் க்கள் 
முழுதுாக ஏங்கட்டப்தட்டிருக்கிநார்கள். வர்ந்மடுக்கப்தட்ட திிிிகள் க்களுக்கு தில் மசால்னக் 
கடதப்தட்டர்கள் அல்ன. அர்கள் வதாட்டிிடுற்கு ாய்ப்பு மகாடுத் கட்சிகளுக்வக மதாறுப்புதடர்கள் ஆர். 
ாங்கள் வர்ந்மடுத் திிிிகளும் அசு அிகாரிகளும் க்களுக்கு ிாக ிகவும் மகாடூாண குற்நங்கதப 
இதத்ாலும் கூட அர்கதபத் ண்டிப்தற்கு க்களுக்கு ந்ி ிமுதநமம் இல்தன.   

க்கள் அிகாற்நர்கபாக இருக்கிநார்கள் ன்தத இது மட்ட மபிச்சாக்குகிநது. இந்ி அசில் சட்டம் 
அநிித்ிருப்தற்கு ாநாக, இதநாண்த ணப்தடும் உர்ட்ட முடிவுகதப டுக்கும் அிகாம் க்கள் தககபில் 
இல்தன. உண்தாண அிகாாணது அசில் மசனாட்சிின் அாது உர்ட்ட அதச்சர் குழுின் தககபில் 
இருக்கிநது. இந் மசனாட்சிக்கு ிறுணக் குடும்தங்களுதட னன்களுக்காக மகாள்தகத் ிட்டங்கதப 
தடமுதநப்தடுத்வும், க்களுக்கு ிாண சட்டங்கதபப் திகடணம் மசய்ற்கும் அபற்ந அிகாம் இருக்கிநது. 
க்கபதில் மதரும்தான்தாண வர்ந்மடுக்கப்தட்ட திிிிகபின் ஆதப் மதற்றுள்ப எரு கட்சி அல்னது 
கூட்டிாக அது இருக்கிநது. தாாளுன்நத்ின் எப்புல் இல்னாவன கூட இந் மசனாட்சி முடிவுகதப டுக்க 
முடிமம். இவ்ாறு அர்கள் தாாளுன்நத்த எரு ிண்தப் வதச்சுக் கூடாக ஆக்கி தத்ிருக்கிநார்கள். 
மசனாட்சிக்கும், சட்டன்நத்ிற்கும் முண்தாடுகள் இருக்கும் வதாது சரிமசய் வண்டி சட்டத்துதந 
வர்ந்மடுக்கப்தட்டல்ன. அத மசனாட்சித்துதந ிிக்கிநது. மசனாட்சித்துதநின் ிருப்தத்வாடு ீி ன்நங்கள் 
இங்கிப் வதாகின்நண.  

டிசம்தர் 1992 இல் தடமதற்ந ிகழ்வுகள் ம் கண்கதபத் ிநந்ிருக்கின்நண. இந்ி அசிலுக்கு அது முக்கிாணாக 
இருந்ிருக்கிநது. அது ப்ல் 1993 இல் க்கள் அிகாத்ிற்காண எரு ாரிப்புக் குழுத உருாக்குற்கு 
ிிப்புர்வு மகாண்ட தல்வறு மதண்கள் ற்றும் ஆண்கதப என்நாகக் மகாண்டு ந்ிருக்கிநது. இக்குழுின் 
வதனாணது, இதநாண்தத க்களுதட தககபில் வசர்ப்தத இனக்காகக் மகாண்ட எரு அசில் மதாதுக்கள் 
அதப்தாக க்கபாட்சி இக்கத்த (Lok Raj Sangathan) 1999 இல் உருாக்குற்காண ிதனதகதபத் ாரித்து.  



ீி கிதடக்க வண்டும் ன்தற்காகவும், க்கபிகாத்ிற்காகவும், குப்புா ன்முதநக்கும் க்களுதட 
உரிதகள் ந் டிிலும் ீநப்தடுற்கு முடிவு கட்டுற்காகவும் வதாாட்டத்தத் மாட வண்டுமன்தில் 
க்கபாட்சி இக்கம் உறுிாக ிற்கிநது.  

ற்வதாதுள்ப அசில் ிமுதந முழுதுாக ாற்நிதக்கப்தட வண்டும். அது க்கதப தாகக் மகாண்டாக 
ாற்நப்தட வண்டும். ாட்தட டத்துில் க்கள் எரு முக்கி தங்கு கிப்தினிருந்து அர்கதபத் டுத்து 
அிகாத்ிற்கு ாில் கானர்கபாக ற்வதாது, ஆளும் ிறுணத்ினுதட அசில் கட்சிகள் மசல்தட்டு 
ருகிநார்கள். இற்கு ாம் முடிவு கட்ட வண்டும். க்களுக்கும், அர்களுதட திிிிகளுக்கும் அசில் 
கட்சிகளுதட தங்கிற்கும் இதடிலுள்ப உநவு ாற்நிதக்கப்தட வண்டும்.  

வர்னிலுக்காண வட்தாபர்கள் க்கபால் வர்ந்மடுக்கப்தட வண்டும், ிறுணங்கபின் ததனத்த தின்ணிாகக் 
மகாண்ட கட்சிகபால் அல்ன. க்களுதட ல்னா க்கள் ிள் அதப்புக்களும் வட்தாபர்கதப ிிக்க முடி 
வண்டும். இவ்ாறு ிிக்கப்தட்ட வட்தாபர்கபினிருந்து இறுி வட்தாபர் தட்டிதனத் வர்ல் மாகுிில் உள்ப 
ாக்காபர்கபால் வர்வு மசய்மம் ிமுதந வண்டும். க்கள் ங்களுதட ல்னா அிகாத்தமம் அர்களுதட 
திிிிகளுக்குக் மகாடுத்துிடக் கூடாது. க்களுதட னன்களுக்காகச் மசல்தடா திிிிகதபத் ிருப்திதக்கும் 
உரித க்களுக்கு இருக்க வண்டும். சட்ட தவுகதப முன்தக்கும் உரிதமம் க்களுக்கு இருக்க வண்டும்.  

கடந் 25 ஆண்டுகபாக தல்வறு அசில் கட்சிகள், ணி உரித ற்றும் குடிமரித அதப்புக்கள் ற்றும் 
மசற்தாட்டாபர்கள், மாினாபர் ற்றும் மதண்கள் அதப்புக்கள், க்குதநஞர்கள், ீிதிகள், கல்ிாபர்கள், ஏய்வு 
மதற்ந அசு ஊிர்கள் ற்றும் திந முற்வதாக்காண ணிதர்கபிதடவ அசில் எற்றுததக் கட்டும் து 
முற்சிக்கு குநிப்திடத்க்க மற்நி கிதடத்ிருக்கிநது.  

அசில் ிமுதநில் க்கள் ஏங்கட்டப்தடுற்கு முடிவு கட்ட வண்டுமண ீண்டும் ீண்டும் வகாரி கடந் 
ஆண்டுகபில் தன அதப்புக்களும், மசற்தாட்டாபர்களும் என்று கூடி ந்ிருக்கின்நணர். “எருர் ீது ாக்குல், 
அதணர் ீதும் ாக்குல்” ன்ந அடிப்ததடில் தல்வறுதட்ட க்கள் திரிிணரிதடவ எற்றுதத லுப்தடுத் 
க்கபாட்சி இக்கம் வதன மசய்து ந்ிருக்கிநது. குற்நாபிகளுக்குக் கடுதாண ண்டதண மகாடுக்கப்தட 
வண்டுமன்றும், சட்டிவா டடிக்தககள் டுப்புச் சட்டம் ற்றும் ஆமப்ததடகள் சிநப்பு அிகாச் சட்டம் வதான்ந 
ல்னா கருப்புச் சட்டங்களும் எிக்கப்தட வண்டுமன்றும் ாம் வகாரி ந்ிருக்கிவநாம். சமுாத்ின் திந திரிிணத 
ிதனாகக் மகாடுத்து மதரும் ிறுணக் குடும்தங்கபின் இனாதத்த அிகரிக்கும் வாக்கம் மகாண்ட ணிார் 
ாாபக் மகாள்தககதபத் ிிப்தற்காக, குப்புா ன்முதநமம், ஆளும் ற்றும் மதரி ிர்க்கட்சிகளுதட 
ிதச ிருப்தனாண அசிலும் மதரும் ிறுணக் குடும்தங்களுக்கு ிகவும் திடித் முதநாகுமண ாம் மட்ட 
மபிச்சாக்கி ந்ிருக்கிவநாம்.  

து க்கள் குப்புாிகள் இல்தனமண க்கபாட்சி இக்கம் உறுிாக ம்புகிநது. அசு ான் குப்புாிாக 
இருக்கிநது. க்களுதட த்த அடிப்ததடாகக் மகாண்டு அர்கதபக் குநிதத்துத் ாக்கும் வதாது, ாக்கப்தடும் 
க்கள் என்று கூடவும், ங்களுதட சமூகத்தப் தாதுகாத்துக் மகாள்பவும் ல்னா உரிதமம் அர்களுக்கு உண்டு. 
குப்புா ன்முதநக்கு ஆபாணர்கள்,  அடிப்ததடில் என்றுதடுற்கு அர்கதபக் குற்நம் கூந முடிாது.  

தாதரி சூி கர்க்கப்தட்டு 25 ஆண்டுகள் முடிதடந் சூழ்ிதனில், ீி வகாருற்கு ஆாக ல்னா ிிப்புர்வு 
மகாண்ட மதண்களும் ஆண்களும் என்றுதட இது எரு சந்ர்ப்தாகும். குற்நாபிகதபக் கண்டுதிடித்து ண்டிப்தற்கு 
தினாக உச்ச ீி ன்நம் அிக்கப்தட்ட ிதணவுச் சின்ணத்ின் இடம் தற்நி ினப் திச்சதணின் “இறுி கட்ட 
ிசாதத”த் துக்க ிரும்பும் ிதனில், ாம் இந்ப் திச்சதணதக் தகிட்டுிடக் கூடாது.   

ம்முதட கங்கபில் ஆிக் கக்கிலும், இனட்சக் கக்கிலும் ாம் ீிகபில் இநங்கி டிசம்தர் 6 வதிகதப எரு 
மதரும் மற்நிாக ஆக்குவாம்.  அடிப்ததடில் ம்முதட எற்றுதத உதடப்தற்கு ஆட்சிாபர்கள் வற் 
மகாள்ளும் முற்சிகதப ாம் முநிடிப்வதாம்! இந்து – முஸ்லீம் வாதனத் தூண்டிிடும் ல்னா முற்சிகதபமம் 
ாம் முநிடிப்வதாம்! 

ாம் என்றுதட்டு, இதநாண்தத க்கள் தககபில் மகாண்டு வசர்க்கும் வதாாட்டத்த முன் மகாண்டு மசல்வாம். 
குப்புா ன்முதநக்கும், ல்னா தகாண அசு தங்காத்ிற்கும் முடிவு கட்டுவாம்! எவ்மாரு ணிருக்கும் 
றுக்க முடிா த்ம் ணசாட்சிக்காண உரிதத ாம் உர்த்ிப் திடித்து அதப் தாதுகாப்வதாம்! ம்முதட 
எற்றுத ட்டுவ இந்ிாதப் வதிினிருந்து காப்தாற்ந முடிமம்! 

குற்நாபிகதபத் ண்டிப்தரீ்! 

எருர் ீது ாக்குல், அதணர் ீதும் ாக்குல்! 

குப்புா ன்முதநக்கு எவ ீர்வு – க்கபாட்சி! க்கபாட்சி! 
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