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2019-ம் ஆண்டுக்கான மக்களவைத் தேர்ேல் ைர இருக்கிறது. ஐந்து ஆண்டுகளாக 
நிலைி ைரும் வைறுப்பு அரசியலுக்கான முடிைாக ைரும் மக்களவைத் தேர்ேலின் 
முடிவுகள் இருக்க தைண்டும் எனும் வெரும் எேிர்ொர்ப்தொடு இருக்கிதறாம். 
ஒருதைவள இந்ே தேர்ேலிலும் ைலதுசாரி சக்ேிகள் ஆட்சிக்கு ைரும் ெட்சத்ேில் 
மக்களாட்சி முடிவுக்கு ைந்துைிடுதமா என்கிற அச்சத்துடதனதய இந்ே தேர்ேவல 
எேிர்வகாள்ள தைண்டி இருக்கிறது.  

 

கடந்ே ஐந்து ஆண்டுகளாக முன்வனப்தொதும் இல்லாே அளைிற்கு நாட்டில் 
மேைாேம் ேவலவயடுத்து இருக்கிறது. அரசுக்கு எேிரான குரல்கள் வோடர்ந்து 
நசுக்கப்ெடுகின்றன. அரசுக்கு எேிராக மேைாேத்துக்கு எேிராகக் குரவலழுப்பும் 
அவனைருக்கும் ஆளும் அரசு வெரும் அச்சுறுத்ேலாகதை இருந்து ைருகிறது. 
ேலித் மக்களுக்கு, இஸ்லாமியர்களுக்கு, ஆேிைாசிகளுக்கு, கிறுத்துைர்களுக்கு, 
உவைக்கும் ைர்க்கத்ேினருக்கு என எல்லா ஒடுக்கப்ெட மக்களுக்கு எேிராகவும் 
வசயல்ெட்டு ைரும் ஒரு அரசின் முடிைாகதை ைரும் தேர்ேல் இருக்க தைண்டும் 
என நம்புகிதறாம். 
 
ஒவ்வைாரு கட்சியும் தேர்ேல் அறிக்வககளில் வைளியிடும் அவனத்து 
ைாக்குறுேிகவளயும் நிவறதைற்றுமா என்கிற ஐயம் இருந்ோலும் ைருகிற 
நாடாளுமன்றத் தேர்ேவல முன்னிட்டு வைளியாகி இருக்கும் ைலதுசாரி அல்லாே 
கட்சிகளின் தேர்ேல் அறிக்வககள் நம்ெிக்வக ேருைோக இருக்கின்றன.  
 
மத்ேியில் காங்கிரஸ் கூட்டணியின் தேர்ேல் அறிக்வக ெல்தைறு மாநிலக் 
கட்சிகளுடன் உவரயாடி அேன் ெிறகு வைளியானோகத் வேரிகிறது. கல்ைிவய 
மறுெடியும் மாநில அரசின் அேிகாரத்துக்குக் கீழ் வகாண்டு ைருைது, நீட் தேர்வுக்கு 
ைிலக்கு தகாரும் மாநிலங்களுக்கு நீட் தேர்ைில் இருந்து ைிலக்கு அளிப்ெது, 
ஆக்கிரமிக்கப்ெட்டு இருக்கும்ெஞ்சமி நிலங்கவள மீட்டு அைற்வற உரியைர்களுக்கு 
ேிரும்ெ அளிப்ெது தொன்ற ெல சிறப்ொன அம்சங்கள் இந்ே தேர்ேல் அறிக்வகயில் 
இருக்கின்றன. என்றாலும் ொல்புதுவமயினர் சமுோயத்வேச் தசர்ந்ே ஒருொல் 
ஈர்ப்பு வகாண்ட ஆணாக இந்ேத் தேர்ேவல எேிர்தநாக்கக் காரணம் இருக்கிறது.  
 
2018-ம் ஆண்டு வசப்டம்ெர் மாேம் இெிதகா ெிரிவு 377-ல் இருந்து ஒருொல்ஈர்ப்பு 
குற்றம் என்ெது நீக்கக்ெட்டேற்கு ெிறகான முேல் தேர்ேல் இது. இந்ேத் தேர்ேலில் 
ஒருொலீர்ப்பு வகாண்டைர்கவள உள்ளடக்கிய ொல்புதுவமயினருக்கான (Queer 
persons/LGBTQIA) உரிவம சார்ந்ே தகாரிக்வககவள நிவறதைற்ற தைண்டிய அல்லது 
குவறந்ே ெட்சம் அவேப்ெற்றி தெசியாக தைண்டிய கட்டாயம் எல்லாக் 
கட்சிகளுக்கும் இருந்ேது. அந்ேக் கட்டாயத்ேின் தெரிதலா அல்லது 
ஒடுக்கப்ெட்டைர்களுக்கு உரிவமகள் அளிக்க தைண்டிய முக்கியத் துைத்வே 
உணர்ந்தோ ொல்புதுவமயினருக்கான தகாரிக்வககவள கட்சிகள் ேங்களது தேர்ேல் 
அறிக்வகயில் இவணத்ேிருக்கின்றன. 



 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ேங்களது கட்சியின் அறிக்வககளில் வகாஞ்ச காலத்துக்கு 
முன்னதர ொல்புதுவமயினர் உரிவமகவளப் தெசத் துைங்கி ைிட்டன. ஆனாலும் 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மத்ேிய அரசில் அங்கம் ைகிக்கும்தொதோ அல்லது ோங்கள் 
ஆளும் மாநிலங்களிதலா அந்ேக் தகாரிக்வககளுக்கு எந்ே அழுத்ேமும் 
வகாடுக்காமதல இருந்து ைந்ேன.  
 
ேமிழ்நாட்வடப் வொறுத்ேைவர கடந்ே ெிப்ரைரி மாேம் ேிராைிட முன்தனற்றக் 
கைகம் மற்றும் அண்ணா ேிராைிட முன்தனற்றக் கைகம் தொன்ற கட்சிகளுக்கு 
முன்தனாடியான ேிராைிடர் கைகம் ேங்களது கட்சிக்கான அறிக்வகவய 
வைளியிட்டது. அவ்ைறிக்வகயில் ஒருொலீர்ப்பு வகாண்டைர்கள் மற்றும் 
ேிருநர்களின் உரிவமகள் தெணப்ெட தைண்டும் எனவும், ையது ைந்ே இருைர் 
ொலினம் ொலீர்ப்பு என அவனத்வேயும் கடந்து இவணந்துைாை உரிவம 
தைண்டும் எனவும் இருந்ேது ெரைலான ொராட்வடப்வெற்றது. ைாக்கரசியலில் 
ஈடுெடைில்வல என்றாலும் மற்ற ேிராைிடக் கட்சிகளுக்கு அழுத்ேம் வகாடுக்கும் 
என்கிற இடத்ேில் ேிராைிடர் கைகத்ேின் அறிக்வக முக்கியத்துைம் ைாய்ந்ேது. 
 
ேமிழ்நாட்டில் ேிமுகவுடன் கூட்டணி வைத்ேிருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் 
தேர்ேல் அறிக்வகயில் 2018-ம் ஆண்டு ஆளும் தமாேி அரசு வகாண்டுைந்ே 
ேிருநர்களுக்கான மதசாோைிற்கு ெேிலாக 2014-ம் ஆண்டு ேிமுகவைச் சார்ந்ே 
ராஜ்யசொ எம்ெி ேிருச்சி சிைா அைர்கள் ோக்கல் வசய்ே ேனிநெர் மதசாோ 
அமல்ெடுத்ேப்ெடும் எனக் கூறப்ெட்டிருக்கிறது. இது ொராட்டப்ெடக்கூடிய ஒரு 
அம்சதம. அது ேைிர ொல்புதுவமயினர் இவணந்து ைாைவும் அைர்கள் ேிருமணம் 
வசய்து வகாள்ளவும் உரிவமகள் ைைங்க நடைடிக்வக எடுக்கப்ெடும் எனவும் 
அவ்ைறிக்வகயில் வேரிைிக்கப்ெட்டிருக்கிறது. அதே சமயம் இந்ேிய மார்க்சிஸ்ட் 
கம்மியூனிஸ்ட் கட்சி வைளியிட்டுள்ள தேர்ேல் அறிக்வக ஒப்ெடீ்டளைில் 
சிறப்ொனோகவும், வேளிைானோகவும் இருக்கிறது என்ெவேயும் மறுக்கமுடியாது. 
 
ொல்புதுவமயினர் சமுோயத்வேச் தசர்ந்ே ஒருைனாக இந்ே அறிக்வககள் எனக்கு 
மகிழ்ச்சிவயத் ேருகிறது. இந்ேிய ஜனநாயகத்ேின்ெடி அவனைரும் சமம் 
என்கிறதொது அேன் ஒருசாரர் மட்டும் உரிவமகள் மறுக்கப்ெட்டு ைாழ்ந்து ைந்ே 
நிவலயில் அைர்களின் உரிவமகள் முேன்முேலாக அரசியல் கட்சிகள் அளைில் 
தெசத்வோடங்கப்ெட்டு இருக்கிறது. மேத்ேின் வெயராலும், ஆண்வமயின் 
வெயராலும், கலாச்சாரத்ேின் வெயராலும், ெண்ொட்டின் வெயராலும் உரிவமகள் 
மறுக்கப்ெட்டு ைந்ே மக்களின் ைாழ்க்வகயின் மீது மாற்றத்வே ஏற்ெடுத்தும் 
ைிேமாக இவ்ைறிக்வக இருக்கிறது. 
 
இவ்ைறிக்வகதயாடு நின்றுைிடாமல் காங்கிரஸ் கூட்டணி மத்ேியில் ஆளும் 
கட்சியாக ைரும் ெட்சத்ேில் வசய்ய தைண்டிய எேிர்ொர்ப்புகள் என நிவறய 
இருக்கிறது. ொல்புதுவமயினருக்கான கல்ைி மற்றும் தைவலைாய்ப்புகவள 
உறுேிவசய்யதைண்டும். அவனைருக்கும் கல்ைி ேிட்டத்ேின் கீழ் அவனைரும் 
கல்ைி கற்க நடைடிக்வககள் எடுக்கப்ெடும் நிவலயில் ேங்களது ெேின் ெருைத்ேில் 



ேங்களது ொலினம்/ொலீர்ப்வெ உணர்ந்துவகாள்ளும் ொல்புதுவமயினர் கல்ைி கற்க 
முடியாே நிவல ஏற்ெடுகிறது. அைர்களின் கல்ைிவய உறுேி வசய்ய நடைடிக்வக 
எடுக்கப்ெட தைண்டும். உயர்கல்ைிகளிலும் அரசு மற்றும் ேனியார் நிறுைனங்களில் 
தைவலைாய்ப்புகவள ஏற்ெடுத்ே ேிருநர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு ஏற்ெடுத்ேப்ெட 
தைண்டும். ொல்புதுவமயினருக்கு நடத்தும் கட்டாயத்ேிருமணங்களுக்கு 
‘ைரேட்சவணத் ேடுப்புச் சட்டம்’தொன்ற சட்டங்கள் வகாண்டுைரப்ெட தைண்டும். 
ொல்புதுவமயினர் சமுோயத்ேில் ேவலநிமிர்ந்து ைாைவும் அைர்கள் மீோன 
ைன்முவறகள் ேடுக்கப்ெடவும் ‘ொல்புதுவமயினர் மீோன 
ைன்முவறகளுக்கு’எேிரான சிறப்பு சட்டங்கள் இயற்றப்ெட தைண்டும். தமலும் 
மத்ேிய மற்றும் மாநில அரசு ேரப்ெில் உள்ள உயர் அேிகாரிகள் முேல் 
கவடநிவல ஊைியர்கள் ைவர உள்ள அவனைருக்கும் ொல்புதுவமயினவரப் 
ெற்றிய புரிேவல ஏற்ெடுத்ே தைண்டும். வெண்களுக்வகன அவனத்து மகளிர் காைல் 
நிவலயங்கள் ஏற்ெடுத்ேப்ெட்டவேப்தொல ேனியாகக் காைல் நிவலயங்கவள 
ஏற்ெடுத்ே தைண்டாம் என்றாலும் ொல்புதுவமயினருக்கு எேிரான 
ைன்முவறகவளக் வகயாள ெயிற்சிவெற்ற அனுெைம் மிக்க காைலர்கவள 
நியமிக்க தைண்டும். அரசு ொல்புதுவமயினருக்கான ேிட்டங்கள் 
வகாண்டுைரும்தொது அந்ே ேிட்டங்கவள ைவறயறுப்ெேில் என்ஜிஓக்கள் சாராே 
ொல்புதுவமயினரும் இவணத்துக்வகாள்ளப்ெடதைண்டும். மாநிலங்கள் தோறும் 
ொல்புதுவமயினர் நலைாரியங்கள் அவமக்கப்ெட தைண்டும். அைற்றின் ேிட்டங்கள் 
புரிேலுள்ள அரசு ெணியாளர்கள் மூலம் என்ஜிஓக்கள் சாராமல் வசயல்ெடுத்ேப்ெட 
தைண்டும். நூறுநாள் தைவலைாய்ப்புத் ேிட்டம் தொல ொல்புதுவமயினவர 
இவணத்து தைவலைாய்ப்புத் ேிட்டங்கள் உருைாக்கப்ெட தைண்டும். ெிறகு 
ேிருமணம், வசாத்து, குைந்வே ேத்வேடுப்பு, குடும்ெ ைன்முவற ஆகியவை சார்ந்ே 
கைனம் எடுக்க தைண்டும். ேிருநர்களுக்கு அறுவைசிகிச்வச வசய்ைேற்கான 
உேைிகவள அரசாங்கம் ைைங்கதைண்டும், அைர்களின் சான்றிேழ்களில் வெயர் 
மாற்றம், ொலின மாற்றம் தொன்றவை வசய்ைேற்கான ைைிமுவறகள் 
எளிவமயாக்கப்ெட தைண்டும் என தகாரிக்வககள் எவ்ைளதைா இருக்கின்றன. 
 
இந்ே தகாரிக்வககவள நிவறதைற்றுகிற அரசாக, அேன் முேல் அடிவய எடுத்ே 
காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியவமக்க தைண்டும்.மக்களின் அடிப்ெவட 
உரிவமகவளப் ெறிக்கும், மக்களாட்சிக்கு எேிராக இருக்கும் அரசுக்கு எேிராக 
ைலுைான குரவல எழுப்ெி ைரும் மாநிலமாக ேமிழ்நாடு இருக்கிறது. 
சுயமரியாவே சிந்ேவனதயாடு ேிராைிடர்கைகத்வே ெின்ெற்றி நடக்கும், 2009-தலதய 
ேிருநங்வககளுக்கான நலைாரியம் அவமத்ே ேிமுக ேிருநர்களுக்கான மதசாோ 
ெற்றி ேனது தேர்ேல் அறிக்வகயில் வசால்லி இருக்கிறது. ெிரிவு 377ல் இருந்து 
ஓர்ொலீர்ப்பு நீக்கப்ெட்ட தொது ொல்புதுவமயினருக்கு ஆேரைாக கனிவமாைி எம்.ெி 
கருத்து வேரிைித்ேிருந்ோர்.  ஆனாலும் ொல்புதுவமயினர் குறித்து எந்ேக் 
கருத்துகளும் ேிமுகைின் தேர்ேல் அறிக்வகயில் இடம் வெறைில்வல என்ெது 
ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. இருந்ோலும் மாநில அளைில் ேிமுக மற்றும் அேன் 
கூட்டணிக்கட்சிகளான ைிடுேவலச் சிறுத்வேகள் கட்சி தொன்றைற்றுடன் 
உவரயாடவல தமற்வகாள்ள முடியும் என்கிற நம்ெிக்வகதயாடு ைருகிற தேர்ேவல 
எேிர்வகாள்ளுதைாம். 


