
முஸ்லிம்களும் “மதசச்ார்பற்ற” கட்சிகளும் 

அசீம் அலி 

 

காங்கிரஸ் தலைவர ்ச ானியா காந்தி 2018இை் ஊடக  ்

 ந்திப்பபான்றிை் சபசுலகயிை் தன் கட்சி 2014 

சதரத்லிை் சதாற்றதற்கான காரணங்கலைக் 

குறிப்பிட்டார.் அவர ்குறிப்பிட்ட காரணங்கைிை் ஒன்று 

“காங்கிரஸ் கட்சி முஸ்லிம் கட்சி என்பதாக மக்கலை 

நம்பலவப்பதிை்” பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இருக்கும் 

திறன். சிறுபான்லமயினலரத ் திருப்திப்படுத்தும் 

சபாக்லகப் பின்பற்றுவதாகக் கருதப்படுவது 

காங்கிரஸின் சதாை்விக்குக் காரணம் என்று கட்சியின் சதாை்வி குறிதத்ு ஏ.சக. 

அந்சதாணி  மரப்்பித்த ஆய்வறிக்லகலயக் காங்கிரஸ் தலைலம 

ஏற்றுக்பகாண்டலதசய ச ானியா காந்தியின் இந்தப் சப ச்ு பிரதிபலிதத்து.  

"முஸ்லிம்  ாரப்ு" என்பலதத ்திருத்திக்பகாை்ை சவண்டிய ‘சதலவ’ காங்கிரஸ் 

கட்சிக்கு மட்டும் இை்லை.  பை மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகை், குறிப்பாக வட 

இந்தியாவிை் உை்ை கட்சிகை், தங்களுலடய அரசியை் சமலடகைிை் 

முஸ்லிம்கை் அை்ைது "முஸ்லிம் தன்லம" பவைிப்பலடயாக இருந்தாை் அது 

இன்லறய அரசியை் கைா  ்ாரத்திை் ஆபத்தான அம் ம் என்ற கருத்லதக் 

பகாண்டுை்ைன. 

பதைிவான அரசியை் நைன்கலைக் பகாண்ட ஒசர மாதிரியான  மூகமாகசவ 

முஸ்லிம்கலை மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகை் இன்னமும் கற்பலன 

ப ய்துபகாை்கின்றன. முஸ்லிம் "வாக்கு வங்கி" மீதான தங்களுலடய 

உரிலமலய அலவ துறக்கவிை்லை. ஆயினும், பாஜக ஆதிக்கம் ப லுத்தும் 

இன்லறய அரசியை் அலமப்பு இந்தக் கட்சிகளுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் 

இலடயிைான உறவுகைின் தன்லமலய  ்சீரக்ுலைத்துை்ைது. 

சசால்லாடலில் மாற்றம்: முஸ்லிம் பிரசச்ினைகளிை் அரசியல் 

முஸ்லிம் பிர ச்ிலனகைின் அடிப்பலடயிை் முஸ்லிம்கலை அணிதிரட்டும் 

வழக்கத்திலிருந்து மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகை் விைகிவிட்டன. ஹிைாை் அஹமத ்

தனது சியாசி முஸ்லிம்கை் (Siyasi Muslims) என்ற நூலிை் வாதிட்டதுசபாை், 

முஸ்லிம் வாக்கு வங்கி என்னும் கற்பலன பாரம்பரியமாக முஸ்லிம் 

பிர ச்ிலனகைின் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவலமப்லப  ்  ாரந்்துை்ைது. பாபர ்

மசூதி, தனிநபர ்  ட்டங்கை், உருது, ஜாமியா, அலிகர ் முஸ்லிம் 

பை்கலைக்கழகம் ஆகிய பை்கலைக்கழகங்கைின் சிறுபான்லமத் தன்லம 

ஆகியலவ இந்தப் பிர ச்ிலனகைிை் சிை. இந்தப் பிர ச்ிலனகலை முஸ்லிம் 

 மூகத்தின் வாக்குகலை  ் ச கரிப்பதற்கான முதன்லமயான கருவியாக 

மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகளும் முஸ்லிம்கைிை் உயர ்மட்டத்லத  ்ச ரந்்தவரக்ளும் 

கட்டலமத்திருந்தாரக்ை். 

இந்தப் பிர ச்ிலனகை் அலனத்திலும் ஒரு பபாதுவான அம் ம் உை்ைது. இலவ 

அடிப்பலடயிை் "எதிரம்லறயான பிர ச்ிலனகை்." முஸ்லிம்களுக்கு நடப்பிை் 

https://casi.sas.upenn.edu/iit/asimali


இருக்கும் சிை " லுலக”கலைப் பாதுகாப்பலதக் குறிப்பலவ. இந்த  ்

சிக்கை்கை் அலனத்தும் (தனி  ்ட்டங்கை், பாபர ் மசூதி, ஜாமியா 

பை்கலைக்கழகம் முதலியன) இன்னும் இந்துப் பபரும்பான்லமவாத  ்

ப ாை்ைாடலின் முக்கிய அங்கமாக இருந்தாலும் மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகை் 

இந்தப் பிர ச்ிலனகைிை் தங்கை் கருதத்ுக்கலை பவைிப்படுதத்ாமை் 

விைகியிருக்கின்றன. “இந்து ஒருங்கிலணப்பு” குறித்த அ  ்சம மத  ்ாரப்ற்ற 

கட்சிகை் "முஸ்லிம் பிர ச்ிலன”கைிலிருந்து இப்படி விைகியிருக்கக் காரணம். 

முத்தைாக்  ட்டமும் ராமர ்சகாவிை் தீரப்்பும் ப யைற்ற விததத்ிசைா அை்ைது 

பமௌனமான ஏற்பாகசவா எதிரப்காை்ைப்பட்டன. எனசவ, முஸ்லிம்கைின் 

பகாை்லக ார ் விருப்பங்கைிை் சிைவற்லறப் (தனி  ்ட்டங்கை், உருது 

சபான்றலவ) பாதுகாப்பதாகக் கூறுவதற்குப் பதிைாக, மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகை் 

முஸ்லிம்கலைப் பாதுகாப்பலதப் பற்றிப் சபசுகின்றன. 

பாஜகவின் அ ச்ுறுத்தலுக்கு எதிராக ஒன்றிலணந்து வாக்கைிக்குமாறு 

முஸ்லிம்  மூகம் சகட்டுக்பகாை்ைப்படுகிறது. முஸ்லிம்களுக்கு பாஜக 

அை்ைாத பை சதரவ்ுகை் உை்ை மாநிைங்கைிை், பாஜகவின் முதன்லம எதிரி 

தாங்கை்தான் என்று காட்டிக்பகாை்ைக் கட்சிகை் தங்களுக்குை் 

சபாட்டியிடுகின்றன. பாஜகவின் இரண்டாம் அணியாக  ் சிை கட்சிகலை 

முத்திலர குத்தும் சபாக்கு அதிகரிதத்ுவருவதிை் இந்தப் சபாட்டியுணரவ்ு 

பிரதிபலிக்கிறது. ஒவ்பவாரு மாநிைத்திலும் காவிக் கட்சியின் முதன்லம 

எதிரியாக இருக்கும் கட்சியின் முஸ்லிம் வாக்குகலைப் பிரிப்பதாகப் பிற 

கட்சிகலைக் குற்றம் ாட்ட பாஜகவின் இரண்டாம் அணி என்னும் முத்திலர 

பயன்படுகிறது. அகிை இந்திய மஜ்லிஸ்-இ-இத்சதஹாதுை் முஸ்லிமீன் (AIMIM), 

பகுஜன்  மாஜ் கட்சி, மத  ்ாரப்ற்ற ஜனதா தைம் சபான்ற கட்சிகை்  மீபத்திை் 

பாஜகவின் இரண்டாம் அணி என்னும் பபயலர  ் சுமக்க சவண்டியிருந்தது. 

எனசவ, “முஸ்லிம் வாக்கு வங்கி”யின் முக்கியமான சநாக்கம் பாஜகலவத ்

சதாற்கடிப்பது என்பதாகசவ முன்லவக்கப்படுகிறது.  

இரண்டாவதாக, முஸ்லிம்களுக்கு அதிகாரமைித்தை் என்ற ப ாை்ைாடலின் 

இடத்லத மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகை் முஸ்லிம் அலடயாைதல்த லமயமாகக் 

பகாண்ட கட்சிகளுக்கு விட்டுக்பகாடுதத்ுை்ைன.    ்ார ்கமிட்டிக்குப் பின்பு, 

சிறுபான்லமயினருக்கு அதிகாரமைிப்பதிை், குறிப்பாக 

சிறுபான்லமயினருக்கான இடஒதுக்கீட்டுப் பிர ச்ிலனயிை் மத  ்ாரப்ற்ற 

கட்சிகளுக்குப் புதிய ஆரவ்ம் சதான்றியது. எடுதத்ுக்காட்டாக, 2012 உ.பி. 

சதரத்லிை், காங்கிரஸும்  மாஜ்வாதி கட்சியும் சிறுபான்லமயினருக்கு 

சவலைவாய்ப்பிை் இடஒதுக்கீடு சவண்டும் என்ற சகாரிக்லகலய 

முன்லவத்தன. முஸ்லிம்கைின் "பபாருைாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய நிலை" 

என்னும் உருவகமானது ஐக்கிய முற்சபாக்குக் கூட்டணி அர ாங்கங்கை் 

நடத்திய ஆய்வுகைாை் பிரபைப்படுதத்ப்பட்டு அங்கீகாரம் பபற்றது. இலத 

இடது ாரிகளுக்கு எதிரான தாக்குதை்கைிை் திருணமுை் காங்கிரஸ் 

வங்காைத்திை் பயன்படுத்தியது. பதத்ு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, உதத்ரப் 

பிரசத த ் சதரத்லிை் முஸ்லிம்கைின் "பின்தங்கிய நிலை" என்னும் 

கலதயாடலை முன்லவத்த ஒசர கட்சி ஏஐஎம்ஐஎம் மட்டுசம.  



வங்காைத்திை் திருணமூை காங்கிரஸ் தலைவர ் மமதா பானரஜ்ியும் 

"பாதுகாப்பு அரசியலை"சய (முஸ்லிம்கலைப் பாதுகாத்தை்) 

வலியுறுத்திக்பகாண்டிருந்தார.் இந்திய மத  ்ாரப்ற்ற முன்னணிலய  ் (ISF) 

ச ரந்்த அப்பாஸ் சிதத்ிகி “முஸ்லிம் வாக்குகலைப் பிரிப்பதற்காக பாஜகவிடம் 

பணம்” வாங்கியிருப்பதாகக் குற்றம் ாட்டிய மமதா, “பாஜக ஆடச்ிக்கு 

வந்தாை் நீங்கை் மாபபரும் ஆபத்லத எதிரப்காை்ை சவண்டியிருக்கும்” என்று 

முஸ்லிம்கலை எ  ்ரித்தார.் இந்திய மத  ்ாரப்ற்ற முன்னணிதான் (தன் மதம் 

 ாரந்்த முழக்கங்கலைத் தவிர) முஸ்லிம்கைின் "பபாருைாதாரப் பின்தங்கிய 

நிலை" என்னும் ப ாை்லைப் பயன்படுத்தி முஸ்லிம்களுடனான திருணமூை் 

காங்கிரஸின் உறலவ "துசராகம்" என்று குறிப்பிட்டது. 

வாக்காைரக்ைிலடசய இந்துப் பபரும்பான்லமவாதம் பரவும் சூழலிை், 

முஸ்லிம் அலடயாைம் குறித்த வழக்கமான பிர ச்ிலனகலையும், 

ஒப்பீட்டைவிை் அண்லமயிை் உருவான முஸ்லிம்களுக்கு அதிகாரமைித்தை் 

குறிதத் பிர ச்ிலனகலையும் பற்றிப் சப  மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகளுக்கு அதிக 

இடமிை்லை. முஸ்லிம்கைின் பாதுகாப்லப அரசியைாக்கும் சபாக்கு உத்தரப் 

பிரசத த்திை்  மாஜ்வாதி கட்சி, வங்காைத்திை் திருணமூை், பிகாரிை் 

ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தைம் - காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆகியலவ அந்தந்த 

மாநிைங்கைிை் முஸ்லிம் வாக்குகைிை் முக்காை்வாசிக்குப் பங்குக்கும் சமை் 

பபற உதவியது. ஆனாை்,  அத்தலகய உத்தியின் நீண்டகாை நம்பகத்தன்லம 

பதைிவாக இை்லை.  பிகாரின் சீமாஞ் ை் பகுதியிை் ஏஐஎம்ஐஎம் முன்சனற்றம் 

கண்டுை்ைது. அலனத்திந்திய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி அ ாமிலும் பராக் 

பை்ைத்தாக்கிலும் முஸ்லிம் வாக்காைரக்ை் மீது உறுதியான பிடிலயக் 

பகாண்டுை்ைது. முஸ்லிம்கை் பபரும்பான்லமயாக இருக்கும் பகுதிகைிை் 

முஸ்லிம்கைின் பாதுகாப்லப முன்னிறுதத்ும் அரசியலைக் காட்டிலும் 

முஸ்லிம்கைின் முன்சனற்றத்திற்கான விலழலவ முன்லவக்கும் அரசியை் 

முக்கியதத்ுவம் பபறுகிறது என்பலதயும் இப்பகுதிகைிை் முஸ்லிம்கைின் 

ஆதரலவப் பபற மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகை் திணறுகின்றன என்பலதயும் இலவ 

சுட்டிக்காட்டுகின்றன என்று ப ாை்ைைாம். 

சசயல்பாடுகள் சார்ந்த மாற்றம்: பிரதிநிதித்துவ அரசியல் 

முஸ்லிம் பிர ச்ிலனகை் குறித்த ப ாை்ைாடலிை் ஏற்பட்டுை்ை மாற்றதத்ுடன், 

மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகை் முஸ்லிம் பிரதிநிதித்துவம் பற்றிய தங்கை் 

கருத்லதயும் மறுவடிவலமத்துக்பகாண்டன. "முஸ்லிம் பிர ச்ிலனகை்" 

சதரத்ை் கைத்திை் முஸ்லிம்கலை அணிதிரட்டுவதன் முதன்லம அ  ்ாக 

இப்சபாது இை்லை. எனசவ, முஸ்லிம்கைிை் மத, அரசியை் தைங்கைிை் உயர ்

அடுக்குகைிை் உை்ைவரக்ை் ப யை்முலறப் பயன்பாட்டிை் முஸ்லிம் 

பிர ச்ிலனகலைக் கட்டிபயழுப்புவதும் அவற்லறப் 

பயன்படுத்திக்பகாை்வதும் அதற்சகற்ப  ்  ரிந்துை்ைது. மத  ்ாரப்ற்ற 

கட்சிகை் முஸ்லிம்கைின் ஆதரலவப் பபற இலடத்தரகரக்லை  ்

 ாரந்்திருப்பது இப்சபாது குலறந்துை்ைது. தங்களுலடய முஸ்லிம் 

ஆதரவாைரக்ளுடன் சநரடி உறலவ உருவாக்க அலவ முற்படுகின்றன. 



சதரத்ை் கைத்திை் இஸ்ைாமிய உயரடுக்கினரின் பபாருத்தம் நீண்ட 

காைமாகசவ சுருங்கிவருகிறது என்பலதப் பை ஆய்வுகை் சுட்டிக் 

காட்டுகின்றன. குடியுரிலமத ் திருதத்  ்  ட்டத்திற்கு (சிஏஏ) எதிரான 

சபாராட்டத்லத நடுத்தர வரக்்க மாணவரக்ை்,  மூக ஆரவ்ைரக்ை், 

அறிவுஜீவிகை் ஆகிசயார ் மத  ்ாரப்ற்ற வழிமுலறயிை் நடத்தினாரக்ை். 

முஸ்லிம் மததத்லைலம முஸ்லிம்கை் மத்தியிை் தக்கலவத்திருக்கக்கூடிய 

அரசியை் ப ை்வாக்கின் மி  ் ப ா  ்ங்கலை அகற்ற இந்தப் சபாராட்டம் 

வழிவகுதத்து. அரசியை்வாதிகை் மதத் தலைவரக்லை நாடி ப் ை்லும் 

பழக்கம் கடந்த உத்தரப் பிரசத த ் சதரத்லிை் காணமை்சபாயிருந்தது. 

ப ாை்ைப்சபானாை் இத்தலகய முயற்சிலய அழுத்தமான முலறயிை் 

சமற்பகாண்ட ஒசர கட்சி உத்தரப் பிரசத  காங்கிரஸ் மட்டுசம. இத்திஹாத்-இ-

மிை்ைத் கவுன்சிலின் மதகுரு பதௌக்கீர ் ரா ாலவ  அக்கட்சி ஆதரித்து 

வைரத்்திருதத்து. இதர வாக்காைரக்லைப் சபாைசவ முஸ்லிம் வாக்காைரக்ளும் 

காங்கிரலஸ முழுலமயாக நிராகரித்தாரக்ை். இதுசபாைசவ சமற்கு 

வங்கத்திை் அதிரடிப் சபாக்கு பகாண்ட மதத்தலைவரான அப்பாஸ் 

சித்திக்குடன் கூட்டணி லவத்துக்பகாண்ட காங்கிரஸ்-இடது கூட்டணியாை் 

முஸ்லிம் வாக்குகலைப் பபற முடியவிை்லை.  

சதரத்ை் கைத்திை் மூன்றாவது அை்ைது நான்காவது இடங்கைிை் 

தை்ைாடிக்பகாண்டிருக்கும் கட்சிகை்தான் முஸ்லிம்கை் மீது ப ை்வாக்கு 

ப லுத்துவதற்கான கலடசி முயற்சியாக மதத ் தலைவரக்ைின் ஆதரலவக் 

சகாரும் வியூகத்லதப் பயன்படுத்திவருகின்றன என்பலதக் கவனத்திை் 

பகாை்ை சவண்டும். முன்பபை்ைாம் முஸ்லிம்கலைக் கவரவ்தற்கான 

இயை்பான வழிமுலறயாக இருந்த வியூகம் இது.  

மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகைிை் முஸ்லிம்களுக்குக் பகாடுக்கப்பட்ட 

முக்கியதத்ுவத்திலும் இசதசபான்ற  ரிவு ஏற்பட்டுை்ைது. மத  ்ாரப்ற்ற 

கட்சிகைிை் இருக்கும் முஸ்லிம் எம்.பி.க்களும் எம்.எை்.ஏ.க்களும் எப்சபாதும் 

கட்சி நிலைப்பாட்லடசய எடுதத்ுை்ைனர.் அவரக்ளுலடய தனித்துவமான 

குரலை பவைிப்படுத்தும் வாய்ப்பு அவரக்ளுக்குக் பகாடுக்கப்படவிை்லை. 

இந்தக் கட்சிகை் மாநிை அைவிலும் சதசிய அைவிலும் அறியப்படக்கூடிய 

முஸ்லிம் தலைவரக்லை உருவாக்க முலனந்தன. "முஸ்லிம் பிர ச்ிலனகைிை்" 

கட்சியின் நிலைப்பாட்லட ஆசவ மாக முன்லவக்கக்கூடியவரக்ைாக 

இவரக்ை் இருப்பாரக்ை் என்பசத இதன் சநாக்கம் ( மாஜ்வாதி கட்சியின் அ ம் 

கான், ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தைத்தின் முகமது அஷ்ரப் ஃபாதம்ி, காங்கிரஸின் 

 ை்மான் குரஷ்ித்). அத்தலகய  அலடயாை அரசியலின் சதலவ தற்சபாது 

குலறந்துவிட்டது.  மாஜ்வாதி கட்சியும் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தைமும் தத்தமது 

கட்சியின்  ாரப்ிை் முஸ்லிம் தலைவர ்யாலரயும் முன்னிறுதத்ாமை் பிர  ்ாரம் 

ப ய்தும் முஸ்லிம் வாக்குகைிை் பபரும்பகுதிலய இக்கட்சிகைாை் பபற 

முடிந்தது.  மாஜ்வாதி கட்சி  ட்டப் சபாரிை் சிக்கிக்பகாண்ட ஆ ம் 

கானிடமிருந்து சதரத்லுக்கு முந்லதய இரண்டு வருடங்கைிை் நாசூக்காக 

ஒதுங்கிக்பகாண்டது.  

மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகைின் முஸ்லிம் அரசியை் பிரதிநிதிகை் "மக்கலைப் 

பிைவுபடுதத்"க்கூடியலவ எனத் தங்கை் கட்சிகை் கருதும் பிர ச்ிலனகைிை் 



கட்சியின் நிலைப்பாட்லடக் கடலமயுணர ்ச்ியுடன் பின்பற்றி மவுனம் 

 ாதிக்கிறாரக்ை்.  இத்தலகய அலடயாைபூரவ்மான பிரதிநிதிதத்ுவத்தின் 

மூைம் முஸ்லிம்கக்கும் பபரிதாகப் பைன் இை்லை. உத்தரப் பிரசத த்திை் 

பகுஜன்  மாஜ் கட்சி அதிக எண்ணிக்லகயிைான முஸ்லிம் சவட்பாைரக்லை 

(அதன் 403 சவட்பாைரக்ைிை் 91 சபர)் நிறுத்தியது. ஆனாை் அவரக்ைிை் யாருசம 

பவற்றிபபற முடியவிை்லை. மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகை் முஸ்லிம் தலைவரக்லை 

முன்னிறுத்தாமசைசய முஸ்லிம் வாக்காைரக்ளுடன் சநரடித் பதாடரல்ப 

ஏற்படுத்திக்பகாை்ை முயை்கின்றன. முஸ்லிம் அலடயாைத்லத 

முன்னிறுத்துவது "முஸ்லிம்கலைத் திருப்திப்படுத்தும்" அணுகுமுலற என்று 

பாஜக முன்லவக்கும் குற்ற  ்ாட்டின் லமயப் புை்ைியாக ஆகிவிடுகிறது. 

முஸ்லிம்கனள அரசியல் ரதீியாக மறுவனரயனற சசய்தல் 

மாநிை வாரியாக அைசினாை் நிைவரம் மிகவும் சிக்கைானது என்பது 

பதரியவரும். மாநிை அைவிை் முஸ்லிம்கை் மீதான மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகைின் 

நிலைப்பாடு அந்தந்த மாநிைங்கைிை் அரசியை் சபாட்டியின் கட்டலமப்லபப் 

பபாறுத்தது. பாஜகவுடன் இருமுலனப் சபாட்டியாக இருந்தாலும்  ரி அை்ைது 

மும்முலனப் சபாட்டியாக  இருந்தாலும்  ரி. உதாரணமாக, பதைங்கானாவிை் 

உை்ை காங்கிரஸ் தலைவர ்சரவந்த் பரடட்ி, தலிதத்ுகலைவிடவும் முஸ்லிம்கை் 

மிகவும் பின்தங்கிய நிலையிை் இருக்கிறாரக்ை் என்று கூறி, முஸ்லிம்களுக்கு 

வாக்குறுதி அைிதத்படி 12  தவீத இட ஒதுக்கீட்லட அமை்படுத்தத ்

தவறியதற்காக பதைங்கானா ராஷ்டிர  மிதி (டிஆரஎ்ஸ்) அர ாங்கத்திற்கு 

பநருக்கடி ஏற்படுத்தியிருக்கிறார.் கரந்ாடகாவிை் உை்ை காங்கிரஸ் 

தலைவரக்ை், குறிப்பாக முன்னாை் முதை்வர ் சித்தராலமயா, பை்ைியிை் 

ஹிஜாப் மீதான தலடக்கு எதிராக உறுதியான நிலைப்பாட்லட 

எடுத்துை்ைாரக்ை்.  

முஸ்லிம் அதிகாரம், முஸ்லிம் அலடயாைம் பற்றிய இந்த  ் ப ாை்ைாடை் 

ராஜஸ்தான் அை்ைது மத்தியப் பிரசத ம் சபான்ற மாநிைங்கைின் காங்கிரஸ் 

கிலைகைிலிருந்து வருவலதக் கற்பலன ப ய்ய முடியாது. காரணம் அங்கு 

காங்கிரஸ் பாஜகவுடன் சநரடியாகப் சபாட்டியிடுகிறது. அசதசபாை், 

 மாஜ்வாதி, ராஷ்ட்ரீய ஜனதா, திருணமூை் ஆகியவற்றின் நிலைப்பாட்டிை் 

ஏற்படும் மாற்றம் அவரக்ைின் மாநிைங்கைிை் அதிகரித்துவரும் இருமுலனப் 

சபாட்டியாை் தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. இதுசவ பாஜகவின் எழு ச்ிக்குக் 

காரணமாக அலமகிறது.  

கட்சியின் சமலடகைிை் ஆக்கப்பூரவ்மான முரண்பாடுகளுக்கும் இடம் 

அைிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, காங்கிரஸ் கட்சி, "முஸ்லிம் 

பிர ச்ிலன”கைிலிருந்து தன்லன விைக்கிக்பகாை்ளும் அசத சநரத்திை் 

வங்காைத்திை் ஐஎஸ்எஃப், அ ாமிை் ஏஐயுடிஎஃப் சபான்ற முஸ்லிம் 

அலடயாைத்லத லமயமாகக் பகாண்ட கட்சிகளுடன் கூட்டு ச ர 

விரும்புகிறது. இந்தக் குழப்பங்கை் கட்சிக்குை் விவாதத்லதயும் 

கிைப்பியுை்ைன. முன்னாை் காங்கிரஸ் தலைவர ் கபிை் சிபை் இந்தக் 

கூட்டணிகலை விமரச்ித்தார.் "சிறுபான்லம வகுப்புவாதம், பபரும்பான்லம 

வகுப்புவாதம் இரண்டுசம ஒசர அைவிை் நாட்டுக்கு ஆபத்தானது" என்று 



அழுத்தமாகக் கூறினார.்  ை்மான் குரஷ்ித் இதற்கு எதிரவ்ிலனயாக, 

"சிறுபான்லமயினரின் வகுப்புவாததல்தவிடப் பபரும்பான்லமயினரின் 

வகுப்புவாதம் மிகவும் ஆபதத்ானது" என்ற சநருவின் எ  ்ரிக்லகலய 

சமற்சகாை் காட்டிக் கட்சியின் நடவடிக்லககலை ஆதரிதத்ார.் 

பாஜக ஆதிக்கம் ப லுத்தும் அரசியை் அலமப்பு அலமப்பின் எழு ச்ி, 

முஸ்லிம்கை் மீதான மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகைின் அணுகுமுலறயிை் உை்ை 

அப்பட்டமான பைவீனங்கலை அம்பைப்படுத்தியுை்ைது. முஸ்லிம் 

அலடயாைம், முஸ்லிம் வாக்கு வங்கிலயப் பயன்படுத்திக்பகாை்ளும் 

சநாக்கம் சபான்ற காைத்துக்கு ஒவ்வாத பாரல்வயிை் இக்கட்சிகைின் 

அணுகுமுலற உலறந்துை்ைது. முஸ்லிம் அலடயாைம் அை்ைது தங்களுலடய 

அரசியை் சமலடகைிை் "முஸ்லிம் தன்லம"லயக் குலறப்பது என்பதாக 

மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகை் பாஜகவின் வைர ்ச்ிக்கு எதிரவ்ிலனயாற்றுகின்றன. 

எனினும், அக்கட்சிகை் முஸ்லிம்கலைத் சதரத்ை் கைத்திை் 

அணிதிரட்டுவதற்காக "பாதுகாப்பு அரசிய”லைசய - பாதுகாப்பின் 

விதிமுலறகை் பபருமைவிை் மாறிவிட்ட நிலையிலும்  - அதிகம் 

 ாரந்்திருக்கின்றன. மத  ்ாரப்ற்ற கட்சிகை் முஸ்லிம்கை் குறிதத் தங்கை் 

கற்பலனலயக் கூடுதைான பலடப்பூக்கத்துடன் மறுவலரயலற ப ய்யும் 

என்றும் தற்சபாலதய கட்டம் அதத்லகய மாற்றத்திற்கு முந்லதய 

காைகட்டமாக இருக்கும் என்றும் நம்பைாம். 

* 

அசீம் அலி சுசய ல் யான அரசியை் ஆய்வாைர ்

 


