கடந்த பத்தாண்டுகளளப் புதிய , தனிகரற்ற ,
ஈடிளையற்ற சாதளைகள் மீது
கட்டியயழுப்பியுள்ளளாம் !
புதிய, யபரிய, புகழ்பூத்த
யெற்றிகளளப் யபறுெதற்கு
இப்ளபாதுள்ள இக்கட்டாை நிளலளய
இந்தியப் புரட்சி நிச்சயமாகக் கடந்து யசல்லும் !
நாவயானிஸ்ட் கட்சினின் த்தாண்டு ிறறய
பன்ிட்டு வதாமர் கணதியுடன் ஒரு வர்காணல்
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கடந்த த்தாண்டுகறப் புதின திகபற், ஈடிறணனற் சாதறகள் நீது
கட்டியனழுப்ியுள்வாம் !
புதின, யாின, புகழ்பூத்த யயற்ிகறப் யறுயதற்கு இக்கட்டா ிறறநறன
இந்தினப் புபட்சி ிச்சனநாகக் கடந்து யசல்லும் !
என்றுதட்ட கட்சி உருாக்கப்தட்ட தத்ாாண்டு நிறநற
முன்னிட்டு இ.சதா.க. (ாவாயிஸ்ட்) சதாதுச்செனாபர் வார்
கததியிடம் ாவாயிஸ்ட் செய்தி டு டுத் வர்கால்
ாவாயிஸ்ட் செய்தி டு(ாசெ) : ாசெ-றச் வெர்ந் ாங்கள் கட்சியின் தத்ாாண்டு நிறநவு
விாவுக்கு முன்னிட்டு உங்களுக்கும் ம் அறணத்து வார்களுக்கும் ாழ்த்துகறபத்
சரிவித்துக் சகாள்கிவநாம்.
ன்றி… து றக் குழு ொர்தாக ாசெ-யில் உள்ப அறணத்துத் வார்களுக்கும் புட்சி
ாழ்த்துகள்.
ாசெ: கடந் தத்ாண்டுகளில் கட்சியினுறட முக்கிாண ொறணகள் ன்று நீங்கள்
ற்றநக் கருதுகின்றீர்கள் ?
1925இல் இந்திப் சதாதுஉறடறக் கட்சி உருாக்கப்தட்ட கானத்திலிருந்து, து
ாட்டின் புட்சி இக்கத்தின் னாறு சின நக்கவிா கானகட்டங்களுக்குச் ொட்சிம்
கூறியுள்பது. இற ல்னாற்றிலும், க்ெல்தாரி ழுச்சிக் கானத்திலிருந்து புதி ஜணாகப்
புட்சிக்காக வற்சகாண்ட நீண்ட க்கள் யுத்த்தில் மிக முக்கிாண சின பர்ச்சிகளின் மூனம்
இந்க் கானகட்டம் குறிப்பிடகுந், ன்னிகற்ந நிகழ்வுகளுக்கு ட்டுல்ன, து ாட்டின் முழு
ர்க்கப் வதாாட்ட னாற்றிலும் சின புதி, ஈடிறற்ந நிகழ்வுகளுக்குச் ொட்சிம் ஆகியுள்பது.
கடந் தத்ாண்டுகளில் நிகழ்ந்ற்றில் மிக முக்கிாணற –
o இந்திாவின் புதி ஜணாப் புட்சிக்காக எரு எற்றந ழிகாட்டு றம் நிறுவும் தணி
முன்வணற்நம் கண்டுள்பது.
o முன்றத விட கட்சி, தறட, க்கி முன்ணணி ஆகி மூன்று ந்திக் வகால்கள் லிற
அறடந்துள்பண.
o என்றுதட்ட ாாட்டு ஆங்கள், சகாள்றக அறிக்றககள், மிக முக்கிாண
தீர்ாணங்கள், முடிவுகள், கட்டுறகள் முனாண என்றுதட்ட கட்சியின் ஆங்களிலிருந்து
அசில் ழி, இாணு ழி, க்கி முன்ணணி சகாள்றக உள்ளிட்ட தன சகாள்றககள்
செறிறடந்துள்பண.
o முன்சணப்வதாதுமில்னா றகயில் உண்றாண க்கள்திள் இல்றதப் சதற்றுள்ப
நீண்ட க்கள் யுத்த்தில் இாணு ழியில் புதி பர்ச்சி, சகரில்னா யுத்ம்
வற்சகாள்தில் குறிப்பிடத்குந் முன்வணற்நம், சதரி அபவில் க்கள் தங்வகற்பு, மிகக்
சகாடூாண திரியின் திர்ப்புட்சி இாணு எடுக்குமுறந டடிக்றககளிணால்
ற்தட்ட சின பின்ணறடவுகபால் கிறடத் புதி அனுதங்கள்.
o நினம், நீர், காடு, கண்ணிம், அதிகாம் ஆகிற்றுக்காகப் தந் க்கள்திள் அணிதிட்டல்
மூனம், குறிப்தாக உர் திள் அணிதிட்டல் மூனம் காதிதத்தித்றயும்
நினப்பிபுத்துத்றயும்
அதிகாத்து
கு
முனாளித்றயும்
திர்த்துக்
கட்டிசழுப்தட்ட க்கள்திள் இக்கங்களில் கிறடத் மிகப் தனுள்ப புதி
அனுதங்கள்.
o சாடக்க நிறனயில் உள்ப புட்சிக க்கள் குழு மூனம் மூனயுத்திரீதிாண க்கி
முன்ணணிறக் கட்டிசழுப்புதில் கிறடத் மிகப் தனுள்ப புதி அனுதங்கள்,
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செலுத்தி க்கி முன்ணணிகளில் கிறடத் சிநந், புதி அனுதங்கள். ஆளும்
ர்க்கங்களின் க்களுக்கு திாண, ாட்றட விற்கும் பர்ச்சி ாதிரிக்கு முண்தட்டு,
சற்றிக்காாக ாற்று பர்ச்சி ாதிரிற றடமுறநத்தும் அறப்தாக புட்சிக
க்கள் குழு சதற்றுள்ப வற்பு.
காதிதத்தித்தின் ஆவுடன், குறிப்தாக அசரிக்க காதிதத்தித்தின் ஆவுடன்
இந்திப் தாசிெ அொங்கம் வற்சகாண்டுள்ப ாடுழுவி மிக மிகக் சகாடூாண
எடுக்குமுறந இாணு டடிக்றகற திர்த்து நிற்கும் இந்திப் புட்சி, இப்வதாது மிக
இக்கட்டாண சூல் நினவி வதாதிலும், உனக க்கள் த்தியிலும், இந்தி க்கள்
த்தியிலும் உள்ப புட்சிக்காண அறணத்து ாய்ப்புகறபயும் றகசகாண்டுள்பது.
க்கள் யுத்த்திற்கு ஆவு சரிவித்து, தச்றெ வட்றட டடிக்றகற திர்த்து,
தல்வறுதட்ட க்கள் பிரிவுகளிருந்து புட்சிக க்கள் வதாரிடுற்குக் கிறடத்துள்ப
ஆவு
து ாட்டில் உண்றாண புட்சிாபர்களின் எற்றுறறச் ொதிப்ததில் ற்றுசாரு
திருப்புமுறணாக இசதாக(ா.சன.) (க்ெல்தாரி)யும், இசதாக(ாவாயிஸ்ட்)டும் எவ
கட்சிாக என்றுதட்டுள்பது.
இந்திாவில் றடசதறும் க்கள் யுத்த்திற்கு ஆாகச் ெர்வெ ஆவு, எற்றுற
இக்கம் கட்டிசழுப்தட்டுள்பது. அன் விறபாக உனக அபவில் ாவாயிெச்
ெக்திகளின் எற்றுற ொதிக்கும் புள்ளிாக இந்தி க்கள் யுத்ம் தணிாற்றியுள்பது.

இறவ, புகழ்பூத் க்ெல்தாரி உர் ஆயுப் வதாாட்டத்தின் விறபாக, து
கட்சியின் ாசதரும் நிறுணத் றனர்கள் ொரு ஜும்ார், கணாய் ெட்டார்ஜி ஆகிவாரின்
றனறால் ழிடத்ப்தட்டு ழுந்துள்ப புதி கருத்துநிறன, புதி அசில், புதி ழி, புதி
கட்சி, புதி இாணும், புதி க்கள் முன்ணணி ஆகிற்றின் அடிப்தறடயில் கடந்
தத்ாண்டுகளில் அறடப்தட்டுள்ப புதி முக்கிாண ொறணகள் ஆகும். கடந்
தத்ாண்டுகளின் இந் ல்னா பர்ச்சிகளும் எருபுநம் திரியின் சாடர்ச்சிாண, மிகக்
சகாடூாண இாணு எடுக்குமுறநகறப திர்த்துச் ெண்றடயிட்டற்கு த்தியிலும்,
ெண்றடயிட்டு அவ் எடுக்குமுறநகறபப் பின்றணறடச் செய்ன் மூனமும், ற்சநாரு புநம்
இடது, னது ெந்ர்ப்தாங்கறப திர்த்தும், இக்கத்தின் தல்வறு ட்டாங்களில் கட்சிக்குள்
இருந் ெந்ர்ப்தாத் றனறற திர்த்தும் டத்தி கெப்தாண உட்கட்சிப் வதாாட்டங்களுக்கு
த்தியிலும் ொதிக்கப்தட்டண.
து ாட்டின் விடுறனக்காக க்கள்திளிணரும் சதாதுஉறடறாபர்களும் கிர்த்தி மிக்க
திாகங்கறபப் புரிந் இந்தி புட்சி இக்கத்தின் ருங்களில் இக்கானகட்டமும் என்று ஆகும்.
கடந் தத்ாண்டுகளின் முக்கி புதி சற்றிகள் ல்னாம் இந்த் திாகங்கள் இல்றனவல்
இல்றன. க்கள் த்தியில் ஆளும் ர்க்கங்கள் வித்றத்துள்ப அழுகி, சீர்வகடுற்ந, ன்றண
றப்தடுத்தி சிந்றணக்கும் தண்தாட்டிற்கும் திாக, இந்த் திாகங்கள் ழிாக உர்ந்
னி திப்புகறபக் சகாண்டினங்கும் ாற்றுச் சிந்றணமுறநற, தண்தாட்றடக் கட்சி
முன்வணாக்கி பர்த்துச் சென்றுள்பது. இந் றகயில், இந்த் திாகங்கறபப் புட்சிக
ாற்நத்திற்காகச் ெண்றடயிடும் ெமூத்தின் எடுக்கப்தட்ட ர்க்கங்கள், பின்ங்கி பிரிவிணர்
ாக்கிக் சகாள்ார்கள்.
ாசெ: இப்வதாது கட்சி முகம் சகாடுக்கும் மிக முக்கி ொல்கள் ற ? அற்றந சற்றிக்
சகாள்ற்கு உள்ப ாய்ப்புகள் ண ற்றநப் தார்க்கின்றீர்கள் ?
இப்வதாது து இக்கம் முகம்சகாடுக்கும் முன்றாண ொல்கள் பின்ருதற:
o முனாது ொல், து அகநிறன ஆற்நல்கறப, குறிப்தாகக் கட்சியின் மூனயுத்திரீதிாண
றனறறப் தாதுகாத்துத் க்கறத்ல் ஆகும். புதி கட்சி உருாக்கப்தட்ட
கானத்திலிருந்து, றக் குழு சாடங்கி, கிாக் கட்சிக் கிறபகள் ற ல்னா
ட்டங்களிலும்
குறிப்பிடத்க்க
ண்ணிக்றகயினாண
கட்சித்
றனர்கறப
இந்துள்வபாம். ஆகவ, திரியின் ாக்குல்களிருந்து கட்சியின் அகநிறன ஆற்நல்கறபப்
தாதுகாத்துத் க்கறத்றனக் கட்சியின் முன்னுள்ப மிக முக்கி தணிகளில் என்நாகக்
கருதுகின்வநாம். அகநிறன ஆற்நல்கறபத் க்கறத்துக் சகாள்லின் முக்கித்துத்றப்
புரிந்துசகாண்டு, ாம் செல்தாட்டின் முறநாண இகசி முறநகறபப் பின்தற்ந
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வண்டும்; து றடமுறநயிலிருந்து கிறடக்கும் தடிப்பிறணகறபக் கற்றுக்சகாண்டு,
அற உறுதிாக றடமுறநப்தடுத்தி, றடமுறநயில் உள்ப து றுகறபச் ெரி
செய்துசகாள்ப வண்டும்; புட்சி சற்றி அறடற்காண முன்நிதந்றண றனறத்
சாடர்ச்சியுடன் கூடி லிறாண கட்சி தற்றி முழு கட்சியிணதும் உர்நிறனற
உச் செய்து புதி றனறற ார் செய் வண்டும்.
இாண்டாது ொல், புட்சி இக்கம் ெசளிக் கிாப் தகுதிகளிலும் கர்ப்
தகுதிகளிலும் தனவீணாக உள்பது. இது இன்று கட்சி ெந்தித்துக் சகாண்டுள்ப இக்கட்டாண
நிறனக்கு இட்டுச்செல்லும் காணிகளில் என்று. இப்வதாற து கட்சி நீண்ட கானம்
தனவீணாய் இருந் தகுதிகளில் இக்கத்றப் புதுப்பிப்தற்கும் விரிாக்குற்கும் ம்
முன் உள்ப ொல் இது. சணன்நால், க்கள் யுத்த்தின் கபத்ற விரிவுப்தடுத்துதில் புதி
வதார் முன்ணணிகறபத் திநக்கப் புதி தகுதிகளில் இக்கத்ற விரிவுதடுத் வண்டி
வற க்கு உள்பது. து இக்கத்தின் சிநந் அனுதங்களின் எளியில், செய்
றுகறபவ திரும்தச் செய்ால், புட்சிற முன்வணற்றுற்காக பர்ந்து ரும்
ொகாண சூறனப் தன்தடுத்திக் சகாள்ப வண்டும். இந் ழியில், இப்வதாதுள்ப
இக்கட்டாண நிறனறற சற்றிக் சகாண்டு, உறுதிாக இக்கத்ற முன்சகாண்டு
செல்வாம்.
மூன்நாாக, ெமூகப் சதாருபாா நிறனறகளில் ற்தட்டுள்ப ாற்நங்கபால் இந்திா
முனாளி ாடாக ாறிவிட்டது ன்று லியுறுத்துன் மூனம் புட்சி முகாமில் சினர்
குப்தத்ற விறபவிக்க முலுகின்நணர். அர்கள் நீண்ட க்கள் யுத் ழிறக்
கானத்துக்கு எவ்ா என்று ன்ந நாண தார்றறயும் முன்சாழிகின்நணர். ஆணால்,
இந்திா வதான்ந அற கானனி அற நினப்பிபுத்து ாடுகளில் புதி ஜணாகப்
புட்சியின் சற்றிக்காண ெரிாண புட்சிப் தாற நீண்ட க்கள் யுத்ப் தாறவ ன்று
றடமுறநயில் நிரூப்பிக்கப்தட்டுள்பது. ஆகவ, நாண தார்றகறப திர்த்து,
அற்றந அம்தனப்தடுத்தி, ாம் உறுதிவாடு நிற்க வண்டும். அவ வறபயில் ,
சதாருபாா, அசில், ெமூக, தண்தாட்டு ாற்நங்கறப ஆாகப் தயின்று, து
செலுத்திகளில் முறநாண ாற்நங்கறபச் செய் வண்டும்.
ன்காாக, இந்து தாசிெச் ெக்திகள் நினப்பிபுத்து கருத்துநிறன, அசில், தண்தாடு
ஆகிற்றநயும் திர்ப்புட்சி ஆற்நல்கறபயும் வலும் லிறப்தடுத்தி, த்தியில்
ஆட்சிக்கு ந்துள்பணர். ெர்வெ நிதி மூனண, இந்தித் கு அதிகா முனாளிகள் ஆவு
சதற்ந வாடி றனறயினாண தா.ஜ.க., சின இடங்களில் ெங்க் தரிார் வாற்றுவித் க்
கனங்களின் மூனம் குப்தம் ற்தடுத்தி ஆட்சிறக் றகப்தற்றியுள்பது. ஆட்சிக்கு ந்
பிநகு, அந்நி, இந்திப் சதருமுனாளிகளுக்கும் சதருநினப்பிபுகளுக்கும் மிகத் துரி
கதியில் வெறாற்றும் சதாருட்டு, காதிதத்தித்திற்கு ஆாண ாட்றட விற்கும்
சகாள்றககறப சன்வலும் அல்தடுத்தி ருகின்நது. அந்க் காத்திற்காக எவ
வறபயில் தன புதி டிங்களில் இந்து தாசிெ நிகழ்நிறன முன்சகாண்டும் செல்கிநது.
இது வதாாட்டத்தில் ல்னா ஜணாக, முற்வதாக்கு, ெச் ெர்தற்ந, ாட்டுப்தற்றுக்
சகாண்டு ஆற்நல்கள் என்றிறற்காண ாய்ப்றத ங்குகிநது. ெமூகத்தின் புதிாண,
அதிகாண ண்ற்ந ர்க்கங்கள், க்கள் பிரிவுகள், ஆற்நல்கள் வதாாட்டக் கபங்களில்
குதிக்கப் வதாகின்நார்கள். இது நீண்ட க்கள் யுத்ம் முன்வணறுற்காண புதி
ாய்ப்புகறபத் திநந்து விடும்.
ந்ாாக, உனகப் புநச் சூல் சன்வலும் புட்சிக்குச் ொகாணாக ாறி ருகின்நது.
காதிதத்தி உனகப் சதாருபாாம் அாண சருக்கடியின் கீழ் சூன்று சகாண்டுள்பது,
உனகின் ல்னா அடிப்தறட முண்தாடுகளும் கூர்றறடந்து உள்பண. இன் விறபாக,
உனகம் முழுதும் உள்ப புட்சிக, ஜணாக, வசி விடுறன ஆற்நல்கள்
காதிதத்தித்றயும் அன் உள்ளூர் அடிருடிகறபயும் திர்த்து லிற சதற்று
உள்பணர். ாவாயிெ ஆற்நல்கள் வலும் எருங்கிறந்து லுறடந்துள்பணர். அவ
வறபயில் வொெலிெ முகாம் துவுமில்றன. ெர்வெப் சதாதுஉறடற இக்கத்தின்
அகநிறனச் ெக்திகள் இப்வதாது மிகவும் தனவீணாண நிறனயில் உள்பண.
இறவ இப்வதாது ம் முன் உள்ப குறிப்பிடத்குந் ொல்கள் ஆகும்.

ாசெ: கட்சியும் விசகதவும் என்றிறந் பிநகு, விசகத-வின் பர்ச்சியிலும் சகரில்னாப்
வதார் விரிாக்கத்திலும் செல்திநன் செறிவு அறடதிலும் எரு தண்தபவினாண ாற்நம்
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ற்தட்டற ாங்கள் கண்வடாம். ஆணால், இதில் இப்வதாது சாய்றடந்துள்பது ணத்
வான்றுகிநது. திரும்தவும் வகாக முன்வணறிப் தாய்ற்கு கட்சி வ்ாறு
திட்டமிடுகிநது ?
உங்கள் கருத்து ெரிாணது. கடந் தத்ாண்டுகளில் சின மிக அபூர்ாண சற்றிகறபப்
சதற்வநாம். 2011 சாடங்கி ாம் உத் சாடங்கி, சாய்றடந்து ருகிவநாம் ன்ந உங்கள்
கருத்தும் ெரிாணதுான். அது தற்றி றக்குழு 2013இல் நிறனறறப் தகுப்தாய்வு செய்து.
மிகவும் இக்கட்டாண நிறனறக்கு து இக்கம் முகம்சகாடுக்கிநது ன்று திப்பிட்வடாம்.
ஆணால் வறுதட்ட சகரில்னா ண்டனங்களில் வறுதட்ட அபவுகளில் இடர்நிறனயில் உள்வபாம்.
கடந் தத்ாண்டுகளில், து வறுதட்ட சகரில்னா ண்டனங்களில் சாடர்ச்சிாண தனவீணம்
நினவிதிலும், பர்ச்சிறடந்திலும் எரு ெச்சிற்நத் ன்ற நினவுகிநது. து ாட்டில்
சதாருபாா, ெமூக, அசில் நிறனறகளிலும் ெச்சீற்நத் ன்ற நினவுால், வறுதட்ட
சகரில்னா ண்டங்களுக்கு இறடயில் ட்டுல்ன, ாடு ழுவி புட்சிக இக்கம் முழுதிலும்
ெச்சீற்ந ன்ற நினவுகிநது. இது நீண்ட க்கள் யுத்ப் தாறயின் எரு விதி. ெந்வகத்திற்கு
இடமில்னால், றடகறபப் சதாருட்டுப் தடுத்ால், து அகநிறன முன்முற்சிகவப
சகரில்னா யுத்த்ற முன்வணற்றுகிநது. ஆகவாம், வறுதட்ட சதாருபாா, ெமூக, அசில்,
னாற்று, புவியில் நிறனறகள் நினவும் வறுதட்ட சகரில்னா ண்டனங்களில் சகரில்னா
யுத்ம் முன்வணற்நம் அறடந்துள்பது. வலும் இந் நிறனறகள் சகரில்னா வதாரில்
ல்ாய்ப்புகள், சகடுாய்ப்புகள் ஆகிற்றிற்காண அடிப்தறடகபாகவும் அறவுறுகின்நண.
ஆகவ இந் ார்த்த்றப் புநக்கணிக்கக் கூடாது.
2011இலிருந்து, இாணு முன்ணணியிலும், க்கள் திள் வதாாட்டங்கறபக்
கட்டிசழுப்புதிலும், இக்கத்ற விரிாக்குதிலும் சின ாநினங்களில் / சகரில்னா
ண்டனங்களில் குறிப்பிடத்க்க ொறணகறபப் சதற்றுள்வபாம். குவிறப் புள்ளிாண
புட்சிக க்கள் குழு(க்கள் அசு)ற கட்டிறப்தன் மூனமும், கட்சி லுாக்குலின்
மூனமும் இந்க் கானத்தில் சின சகரில்னா ண்டனங்களில் இக்கம் பர்ச்சி அறடந்துள்பது.
ஆயினும் சாய்றடறன திர்சகாண்டுள்வபாம். இந்த் சாய்றடலுக்காண காங்கறபக்
கட்சி அறடாபம் கண்டுள்பது. இந் நிறனறற சற்றிக் சகாள்ற்கு முழு கட்சியும்,
விசகத-வும், க்கள்திள் அறப்புகளும் முடக்கிவிடப் தட்டுள்பண. இவ்விெம் வர்றந
அம்ொக விபங்குகிநது. 2011 இல் தச்றெ வட்றடயின் இாண்டாம் சுற்றும் ஆம்பிக்கப்தட்டது.
வாடி றனறயினாண வசி ஜணாகக் கூட்டணி (வஜகூ) ஆட்சிக்கு ந்வுடன் தச்றெ
வட்றடயின் மூன்நாம் சுற்று சாடங்கப்தட்டுள்பது. ஆகவ, இறசல்னாம் தன ாணுத்
ாக்குல்களுக்கு த்தியிலும், அற்றநத் வாற்கடிக்கச் ெண்றடயிட்டன் மூனமும்
செய்ப்தட்டுள்பண ன்தற ணதில் சகாள்ப வண்டும். நினம், நீர், காடு, கண்ணிம், அதிகாம்
ஆகிற்றுக்காக க்களின் வதாாட்டத்துக்கு ஆவு சரிவித்தும், குல் சகாடுத்தும், தச்றெ
வட்றடறக் கடுறாக திர்த்தும் முன்சென்நதில் ெமூகத்தின் ஜணாக, ாட்டுப் தற்றுக்
சகாண்ட பிரிவிணர் முக்கி தங்காற்றிற்கு து கட்சி ன்றி தாாட்டுகிநது;
அச்செல்தாடுகறப முழுணவாடு வற்கிநது. இறயும் க்களின் வதாரிடும்
உயிர்ப்தாற்நறன லுாக்குதில் தங்குசெலுத்திண.
2009 த்தியிலிருந்து திர்ப்புட்சிகப் வதாறத் வாற்கடிப்தற்காண ெண்றடயில், மிகப்
தந்ாய் விபங்கி திர்ப்புட்சிக ஆற்நலின் நிறனயிலிருந்து புட்சிக ஆற்நல் லிறயில்
ாறுதட்டு இருந்து. திரியின் பிபாட்டுன் அபவினாண தறடற அழிக்க, கம்சதனி அபவினாண
சகரில்னாப் தறடகவப ெண்றடயிட்டண. தட்டாலின் அபவினாண சகரில்னாப் தறடகவப
கம்சதனி அபவினாண திரிப் தறடகறபத் துறடத்ழித்ண. இந் நிறனறயில், ல்னா சகரில்னா
ண்டனத்திலும் தத்து ஆயித்திலிருந்து எரு இனட்ெம் றயினாண தறடகறப திரி அணிகுத்து
நிறுத்தியுள்பான். ஆக, திர்ப்புப் தறடகளின் லிறக்கும் க்கும் உள்ப வறுதாடு, ாம்
வற்சகாண்டுள்ப சகரில்னா யுத்த்தில் புதி ொகற்ந சுழ்நிறனறாக ழுந்துள்பது. திரிப்
தறடகளின் மிகப் சதரும் அணிகுப்பு து ஆயுப் வதாாட்டத்ற ட்டுல்ன, க்கள் திள்
இக்கங்கறபயும் எடுக்குற்கு ஆகும். இற்குக் கடந் தத்ாண்டுகளில் டந் னாற்றுச்
சிநப்பு மிக்க ந்திகிாம், னால்கர், ாாண்தட்ணா க்கள் திள் இக்கங்களும், ல்னா சகரில்னா
ண்டனங்களிலும் டந் சதரும்தானாண தன இக்கங்களும் ொட்சிங்கள் ஆகும். ஆகவ,
அழுகிப்வதாண இந் அறப்புக்கு ாற்நாக ாவாயிஸ்ட் இக்கம் ழுந்துள்பது.
திரியின் எடுக்குமுறநயின் விறபாக ட்டுவ சாய்றடல் ற்தடவில்றன. து
அகநிறனப் தனவீணங்களின் விறபாலும் சாய்வு ற்தட்டது. இந் நிறனற ந்றடந்ற்கு
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காாண து றுகறபயும் தனவீணங்கறபயும் அறடாபம் கண்டுள்வபாம். கட்சிறயும்
விசகத-றயும் க்கள்திள் அறப்புகறபயும் வதால்ஷ்விக்ாக்க முறணந்துள்வபாம். அவ
வத்தில், இந் நிறனறக்கு சின புநச் சூழ்நிறனறகளும் இட்டுச் சென்றுள்பண ன்றும்
தார்க்கின்வநாம். சின சற்றிகள் சதற்று, சாடக்கநிறனயில் இருந் வதாது, திரியின்
எடுக்குமுறந டடிக்றககறபத் வாற்கடிக்கப் தன செலுத்திகறபக் றகசகாண்வடாம். இற
திரி சின திர்ச்செலுத்திகறப குத்துக் சகாள்ப ழிகாட்டியுள்பண. இணால் புதி சூல்
ழுந்துள்பது. ஆகவ, க்கறபத் திட்டி, சகரில்னா யுத்த்தின் மூனாக திரியின் வனதிக
தறடகறப திர்த்து திரும்தவும் க்கு சற்றிகறபத் ரும் செலுத்திகறபக் றகசகாள்ப
வண்டும். ாம் க்கள் பத்தில் ஆாக ஊன்றி நின்று சகரில்னா யுத்த்ற பர்த்துக்
கட்டிசழுப்த வண்டும் ன்தது றுக்கமுடிா உண்ற ஆகும்.
இக்கத்தின் ற்நம் இநக்கம் அப்வதாது ழும் புதி சூல்கபால் ற்தடுகிநது.
அற்றநப் புரிந்துசகாள்ப வண்டும். அற்றுக்காகக் கட்சிறயும் விசகத-றயும் க்கறபயும்
ார்தடுத் வண்டும், கட்சியிடம் சின மிக வாொண றுகள் நீடிக்கின்நண. கட்சியில் மிகக்
குறுகி கானத்திற்குள், புதி ொல்கறப திர்சகாண்டால் இப்புகள் அதிகரித்துள்பண நீண்ட
க்கள் யுத் ழியில் லிறாண திரிறத் வாற்கடிக்கச் ெண்றடயிடும்வதாது, இப்புகளும்
பின்ணறடவுகளும் ற்தடும். சற்றி-வால்வி-சற்றி-வால்வி-இறுதி சற்றி ன்ந பர்ச்சிப்
வதாக்கிவனவ நீண்ட க்கள் யுத்ம் முன்வணறும் ன்று ாவா கூறியுள்பார். நீண்ட க்கள் யுத்ப்
தாற ப்வதாதும் சிக்கனாண பர்ச்சிப்வதாக்கில் பர்ந்துசெல்லும். எவ வறபயில் நீண்ட
க்கள் யுத்ம் தன சிறி, தகுதி அபவினாண சற்றிகள் கிறடத்து, பின்ணர் எரு சதரி சற்றியின்
மூனம் தாய்ந்து செல்லும். இல்றனசன்நால் தன சிறி, தகுதி அபவினாண வால்விகள், இப்புகள்
அறடந்து, மிகப் சதரி இப்புகள், பின்ணறடவுகள் ற்தடும். ற்ந இநக்காண றகயில்
முன்வணற்நம் அறடது நீண்ட க்கள் யுத்த்தின் விதி ஆகும். ஆகவ இந் வாக்குடன் சகரில்னா
யுத்த்தில் சாய்வு அறடறன ாம் தார்க்க வண்டும்.
இந் அர்த்த்தில் செலுத்திகறபக் றகசகாள்து அசிம். து ாட்டின் தல்வறு
தகுதிகளில் உள்ப இக்கத்தின் ெச்சீற்ந பர்ச்சிறக் கருத்தில் சகாண்டு, ாம் தணியும்புரியும்
தகுதியில் துல்லிாண சூழ்நிறனற ாற்நங்கறபக் கக்கில் டுத்துக்சகாண்டு, ற்காப்புச்
செலுத்திகறபவா ாக்குல் செலுத்திகறபவா ாம் றகசகாள்கிவநாம். இப்வதாற
இக்கட்டாண நிறனறற சற்றிக் சகாள்ளும் வாக்கத்துடன், இப்வதாற நிறனயில் சகரில்னா
யுத்த்தில் முழுபாவி ாற்நத்தின் அபவு குறிப்பிட்ட தகுதி அபவினாணாக இருக்கும்.
வறுதட்ட தகுதிகளில் ட்டுல்ன, எரு னி சகரில்னா ண்டனத்திற்கு உள்ளும்கூட,
ட்டாத்தின்/ ண்டனத்தின் குறிப்தாண னித்ன்றகளுக்கு ற்த ாக்குல் அல்னது ற்காப்புச்
செலுத்திகறப வற்சகாள்ப வண்டும். சின தகுதினளில் சூல் ன்நாக இருக்கும் தட்ெத்தில்,
முழுறாக இக்கட்டாண நிறனறற திர்சகாண்டிருந்ால், அந்நிறனற சற்றிக் சகாள்ளும்
சதாருட்டு, அப்தகுதிறத் துறசகாள்ப வண்டும். ாக்குல் இல்னா ற்காப்பு இல்றன.
ஆகவ ப்வதாதும் ாற்காப்பு ாக்குறனயும் உள்படக்கியுள்பது ன்தது ம் ல்வனாருக்கும்
சரியும். ஆணால் ம் அகநிறன ஆற்நல்கறபப் வதணிக் சகாள்பவ ல்னா றகாண
செலுத்திகறபயும் றகசகாள்கிவநாம். குறிப்தாக ல்னா ட்டங்களில் இருக்கும் றனறறப்
வதணிப் தாதுகாத்துக் சகாள்ளுல் மிகவும் முக்கிம்.
புதி சூலுக்கு ற்த ம்றத் ார்தடுத்திக் சகாள்தில் து கட்சியில் இண்டு
விகல்கள் ற்தட்டண. 1.திரியின் எடுக்குமுறநயின் கடுறயிணால் அனின் தனவீணாண
கூறுகறபக் காால், திரியின் ல்னற நிறநந் வாற்நத்ற ட்டுவ வாக்கிவணாம்; து
லிறறயும் பர்ச்சிறயும் புட்சி யுத்த்தில் க்களின் னாற்றுப் தாத்தித்றயும்
தார்க்கவில்றன. மூனயுத்திரீதிாக திரிறப் புரிந்துசகாள்பவில்றன, செலுத்தி அபவிவனவ
தார்த்வாம். இது ற்காப்பு ன்ந சதரில் செனற்ந நிறனக்குச் சென்று, இறுதிாக ெண்றடயிடும்
உர்ற இக்கச் செய்து வார்கள் செல்திநன் இப்தற்கு இட்டுச் சென்நது. இது னது
வினகல். 2. சகரில்னா யுத்த்தில் ெண்றடயிடும் ப்புகளில் ற்தட்டுள்ப ாற்நங்கறபப் புரிந்து
சகாள்பால், து அகநிறன லிறயின் ொர்பு அபவினாண அல்னது சதரி அபவினாண
தனவீணத்றக் கணத்தில் சகாள்பால், க்கறபச் முறணப்தற்நர்கபாக்கி விட்டு, ாற்காப்பிற்கு
முக்கித்தும் சகாடுக்கால், ாக்குல் செலுத்திகறபக் றகசகாள்ப முலுல். இப்தடி
செய்தர்கள் செலுத்திரீதிாக திரிறப் தார்ப்ததில்றன, மூனயுத்தி வாக்கில் ட்டும்
திப்பிடுகின்நணர். இது இடது வினகல்.
ஆகவ, து, திரி ஆகி இரு ப்புகளில் உள்ப தனவீணங்கறபயும் தனங்கறபயும்
புட்சிக யுத்த்தில் ற்தட்டுள்ப புதி ாற்நங்கறபயும் ஆாய்ந்து, ாட்டில் ற்தட்டுள்ப
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முழுறாண ெமூக, சதாருபாா, அசில், தண்தாட்டு ாற்நங்கறபப் தயின்று, து சகரில்னா
யுத்முறந தாய்ந்து செல்ற்காண காணிகறப முடக்கிவிடவண்டும். து வதால்ஷ்விக்
ாக்கத்தின் ழிாக அறடற்கு உரி முக்கி அம்ெங்களில் என்நாக இற ாங்கள்
தார்க்கின்வநாம். திரும்தவும் முன்வணறிச் செல்ற்கு, க்கள் திறப என்றுதிட்டுதின் ழிாக
க்கள் திள் பத்றப் சதரிதுதடுத்துது, சகரில்னா யுத் றடமுறநயில், க்கள் யுத்த்தில்
அர்களின் செலூக்காண தங்களிப்றத அதிகப்தடுத்துது ல்னாற்றிலும் மிக முக்கிாணது
ஆகும். இந்ப் புரிலுடன் றக் குழுவும் ற இாணுக் குழுவும் ல்னா ழிகாட்டும்
குழுக்களும் இப்வதாற நிறனறற திர்த்துப் வதாாடுகின்நண.
ாசெ: கட்சியின் முன்றாண செல்தாடுகள் தங்குடி தகுதிகவபாடு முடங்கியுள்பண ன்று
கட்சியின் ஆாபர்கள் தனர் கறனயுறுகின்நணர். சினர் நீண்ட க்கள் யுத் தாற முழு
இந்திாவிற்கும் ற்நது அல்ன, எரு சின தகுதிகளுக்கு ாத்திம் சதாருத்ாணது ன்று
ாதிடுகின்நணர். இற்கு உங்கள் ததில் ன்ண ? ாடு முழுதும் க்கள் யுத்த்ற
வ்ாறு தப்புவீர்கள் ?
இந்திா ெச்சீற்ந சதாருபாா, அசில், ெமூக பர்ச்சிற உறட, சதரி அற
கானனி அற நினபிபுத்து ாடு. இந்ச் ெச்சீற்நத் ன்ற விதிகள் ாடு ழுவி புட்சி
ழுச்சிக்கு அல்னது ஆயும் ாங்கி திர்ப்பு ழுச்சிக்கு ழி இல்றன ணக் காட்டுகின்நண.
ாட்டுப்புநத்தின் பின்ங்கி, மூனயுத்திரீதிாண தகுதிகள் மீது து பங்கறப அறக்க
வண்டும். எப்பிட்டு அபவில் மிகவும் பின்ங்கியுள்ப, ெமூக முண்தாடுகள் கூர்றறடந்துள்ப
தகுதிகளில் புட்சிக யுத்ம் நீண்ட கானம் டக்கும். ஆகவ, புட்சி இக்கம் முன்வணறுற்காண
ஏவ ழி நீண்ட க்கள் யுத் தாற. வலும், ஆளும் ர்க்கங்கள் ன்கு தயிற்றுவிக்கப்தட்ட, ன்கு
நிபுத்தும் சதற்ந வீண இாணுத்துடன் றப்தடுத்ப்தட்ட அதிகாம் மிக்க அசு
டித்தில், அர்கள் கங்களில் லிறாண எடுக்குமுறந சதாறிறறப் சதற்றுள்பணர்.
ஆகவ திரி ஆட்சியின் தனவீணாண கண்ணியில், டுத்துக்காட்டாக ாட்டுப்புநத்தில் புட்சிகப்
வதாறத் சாடங்க வண்டும். ெந்வகத்திற்கு இடற்று அற கானனி அற நினப்பிபுத்து
ாடுகளில் நீண்ட க்கள் யுத்ப் தாறயின் ெரிாண ன்ற சீண, விாட்ாம், னாவாஸ்,
கம்வதாடிா முனாணற்றில் டந் புட்சிகளின் னாறும் து சொந் அனுதமும்
நிரூபிக்கின்நண.
செஞ்வெறண விடுவிக்கப்தட்ட பத்றக் கட்டிசழுப்புது ொத்திமில்றன, ாட்டில்
நீண்ட க்கள் யுத்த்ற டத்துது ொத்திமில்றன ன்ந ாம் புதி என்நல்ன. ஆளும்
ர்க்கங்கள், அர்களுக்குச் வெற செய்யும் அறிாளிகள், திருத்ல்ா தாாளுன்ந இடதுகள்,
வதாலி ாசன கட்சிகள் ஆகி இர்கள் ல்னாம் நீண்ட கானாகச் சின ாங்கறப
முன்றக்கின்நணர். க்கள் யுத்திற்குள் அதிகாண இழுதறி நீடிப்தால், இந்ப் தார்றகள்
புட்சிக, ஜணாக, ாட்டுப்தற்றுக் சகாண்ட ெக்திகள் த்தியில் குப்தத்ற உருாக்குற்கு
இட்டுச் செல்கின்நண. வலும் நீண்ட க்கள் யுத்ப் தாறற நிாகரித் இடதுொரி ெக்திகள் நீண்ட
கானாக அர்களின் றடமுறநயில் ெமூக ாற்நத்தில் றசான்றநயும் ொதிக்க இனவில்றன.
உண்றயில் அர்கள் தாாளுன்ந ெகதியில் கழுத்துற மூழ்கி, பர்ச்சி ாற்நத்திற்கு
ப்வதாதும் திாக உள்பார்கள். நீண்ட க்கள் யுத்ப் தாற தங்குடிப் தகுதிகளுக்கு ட்டுவ
சதாருந்தும், ாட்டின் பிந தகுதிகளில் றகசகாள்ப இனாது ன்ந ாம் நீண்ட க்கள் யுத்ப்
தாறற ற்றுக்சகாள்ாகக் கூறிக் சகாண்வட, அறச் சிறக்கும் நாண ாங்களின்
வறுதட்ட டிாகும். இந்ப் தார்றக்கு ந்சாரு அடிப்தறடயும் இல்றன.
தங்குடிப் தகுதிகளில் இக்கத்தின் முன்றாண செல்தாடுகள் முடங்கிப் வதாய்
உள்பண ன்தது தற்றி கறனயுறும் இந்திப் புட்சியின் ஆாபர்களின் தார்றகள்,
திரியிடமிருந்து ரும் தார்றகளிலிருந்து வறுதட்டற ஆகும். தங்குடி க்களின் தம்தரி
ாகாய் இருக்கும் த்தி, கிக்கு இந்திாவின் தந் காட்டுப் தகுதிகளில் து இக்கம்
இன்று எப்பிட்டு அபவில் லிறாக உள்பது ன்தது உண்ற. ண்டகாண், பிகார்-ஜார்கண்ட்
சகரில்னா ண்டனங்கள் சாடர்ன் மூனம் கடந் தத்ாண்டுகளில் இக்கம் முன்வணற்நங்கறப
அறடந்துள்பது. இந்திப் புட்சியின் மூனயுத்தியும் செலுத்திகளும் ன்ந து ஆத்தில்
செலுத்தி ழிகாட்டுல்கள் சுருக்கியுறக்கப்தட்டுள்பால், தல்வறு றகாண ெசளிப்
தகுதிகளில் இக்கத்ற வ்ாறு பர்த்சடுப்தது ன்தது தற்றி வாக்கும் சளிாக உள்பது.
கர்ப்புநப் தணி தற்றியும் சகாள்றக அறிக்றகற முன்றத்துள்வபாம். ஆயினும்,
கர்ப்புநங்கறபப் வதானவ ெசளிக் கிாங்களிலும் து இக்கம் தனவீணாக உள்பது.
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இற்கு அற்றில் உள்ப ழிகாட்டுல்கள்தடி கட்சி ஊழிர்கறபத் ர்தடுத்துதில் து
இனாறவ முக்கி காம் ஆகும். இந் இரு தகுதிகளின் மூனயுத்தி முக்கித்துத்றக் கருதி
ஊன்றி நின்று சகாண்டிருப்தால், ெமூக நிறனறகளில் ற்தட்டுள்ப ாற்நங்கறபப்
தகுத்ாய்ற்குச் ெமூக ஆய்ற வற்சகாள்தில் முழுறாக ஈடுதட முடிா நிறனற
ற்தட்டுள்பது. இன் விறபாக, திரியின் ளிாண இனக்குறத் ாக்குல்கள் மூனவ
குறிப்பிடத்க்க அபவினாண அகநிறன ஆற்நல்கறப ாம் இந்துள்வபாம். இந்ப் தகுதிகளில்
இக்கம் தன இப்புகறப திர்சகாண்டுள்பது.
சதரும் ண்ணிக்றகயில் சகரில்னா யுத்த்திற்குள், வபாண் க்கள் திறப, குறிப்தாக
வபாண் சாழினாபர்கறபயும் ற உர்கறபயும் அணிதிட்ட ம்ால் முடிவில்றன.
இதுவ ாட்டின் தந் வபாண்றச் ெசளிப் தகுதிகளில் து தனவீணத்தின் மிக
முக்கிாண அடிப்தறட. இறப் வதானவ, தங்குடி ணப் தகுதியில், புட்சி இக்கத்திற்குள்
புதிாக உருாகியுள்ப டுத் ர்க்கங்கள் உள்ளிட்ட உர் அல்னார்கறப என்றுதிட்டுதில்
உள்ப து இனாற இக்கம் தனவீணம் அறடற்கு இட்டுச் செல்கிநது. இற றாண
தணிற நிறநவற்றுற்காண து முற்சிகளின் மீது திர்றந விறபற ற்தடுத்துகின்நண.
கிாப் தகுதிகளிலும், கர்ப்புநப் தகுதிகளிலும் து இக்கத்தின் தனவீணங்கறபயும்
இனாறகறபயும் தகுப்தாய்வு செய்யும் வறபயில் வர்றந கூறுகறப ாம் தார்க்கத் நக்
கூடாது. சின சாழினாபர் தகுதிகளில் புட்சி இக்கம் தந் அனுதத்றப் சதற்றுள்பது
ன்தற நக்கக் கூடாது. என்றிறந் பிநகாண கறடசி தத்ாண்டுகளில் சதற்ந புதி
அனுதங்கவப தடிப்பிறணகறபப் சதற்றுக் சகாள்ள்ற்கும், ாம் பின்ணறடவுக்குள்பாண
தகுதிகளில் இக்கத்ற மீண்டும் கட்டிசழுப்தவும், ாம் தனவீணமுற்ந வறபயில்
தனப்தடுத்திக் சகாள்பவும், ாம் வறன செய்ா தகுதிகளில் வறனகறப விரிாக்கவும்
உவிண. கலிங்காகர், சிங்கூர், ந்திகிாம், னால்கர், ாாண்தட்ணா ஆகிற்றின் க்கள்
ழுச்சியிலிருந்தும், னிாநினத்திற்காண சனங்காணா இக்கத்திலிருந்தும் ம் கட்டாம் கற்றுக்
சகாள்ப வண்டும். காம் இறசல்னாம் கிா, கர்புந க்கள் திள் முழுதின் மீதும்
வர்றநாண ாக்கத்றச் செலுத்திண. தங்குடிப் தகுதிகளுக்கு சளிவ, தந் கிாப்
தகுதிகளிலும் கங்களிலும் காதிதத்தி, நினப்பிபுத்து, கு அதிகாத்து முனாளிச்
சுண்டல், எடுக்குமுறந ஆகி நுகத்டிகளின் கீழ் சதரும்தான்றாண க்கள் இருக்கின்நணர்.
ங்கள் பிச்ெறணகறபத் தீர்த்துக் சகாள்ற்கு அர்கள் வதாாடுறத் ந வறு ழி
என்றுமில்றன. அர்கள், க்கள் யுத்ம் டந்து சகாண்டிருப்ததின் மூனம் அன் செனாக்கிற்கு
உட்தட்டு இருக்கின்நணர் ஆகவ, இந்ப் தகுதிகளின் நிறனற புட்சிக யுத்ம் தவுற்கு
ொகாக உள்பது. ார்த்ாண நிறனறறயும் க்களிறடவ உள்ப தல்வறு ர்க்கங்களின்,
பிரிவுகளின் வகாரிக்றககறபயும் ணதில் சகாண்டு, தறடப்தாக்கப்பூர்ாகச் செல்தட
வண்டிவ ம் வற. து அசில்-இாணு ழியில் சறிபிநால், து தந்
அனுதத்தின் எளியில், ெரிாண வறனமுறநறக் றகசகாண்டு, றுகறபத் திருத்திக் சகாண்டு,
ாறும் நிறனற, திரியின் செலுத்திகள் ஆகிற்றுக்குத் குந்ாற்வதான ெரிாண
செலுத்திகறபத் சாழிற்தடுத்தித் திட்டமிட்டுச் செனாற்றும் தண்புடன் தறடப்தாக்கப்
பூர்ாகச் செல்தட்டு, இந்ப் தகுதிகளில் க்கள் திறப என்றுதிட்டுன் மூனமும்
முன்வணற்நகாண சகரில்னா யுத்த்தின் மூனமும் ர்க்கப் வதாாட்டத்றக் கட்டிசழுப்தற்கு
அற்புாண புநச் சூழ்நிறனறகறபப் தன்தடுத்திக் சகாள்ளும் திநறண ாம் சதந வண்டும்.
கடந் தத்ாண்டுகறபப் புதி, னிகற்ந, ஈடிறற்ந ொறணகள் மீது கட்டிசழுப்பிறப்
வதான்வந, இவ ழியில் புதி, சதரி, புகழ்பூத் சற்றிகறபப் சதறுற்கு இந்திப் புட்சி
இக்கட்டாண நிறனற உறுதிாகக் கடந்து முன்வணறிச் செல்லும்.
ாசெ: ெறடல் குறித் சகாள்றககள் வம்தடுத்ப்தட்டற அடுத்து மிக அதிகாண
ாவாயிஸ்ட்கள் ெறடந்துள்பணர் ன்று அசு சொல்கிநது. உண்ற ன்ண ?
ெண்றடல் சகாள்றகற வம்தடுத்திதின் மூனம் ன்ண செய்துவிட்டாக
நிறணக்கின்நணர் ? அதிக தம், அதிகாண றுாழ்வு ெதிகள் சகாடுக்கிவநாம் ன்று தகட்டாக
நிறணக்கின்நணர். இது சதாதுாண நுகர்வு(ாம்). அதிக தம், சிநந் றுாழ்வு ெதிகள்
ங்கி பின்னும்கூட ெறடதர்கள் அதிகரிக்கவில்றன. இற்கு இண்டு காங்கள்
உள்பண. ங்கள் உரிறகளுக்காகச் ெண்றடயிடும் தங்குடிகறபயும் ற க்கறபயும்
துன்புறுத்துதில், உனகில் உள்ப மிகமிக சகாடூாண ஆட்சிகளில் என்நாக இந்தி அசு உள்பது.
அர்கள் இசதாக (ாவாயிஸ்ட்) றனறயின் கீழ் வதாாடுால் சொற்களில் விரிக்க
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முடிா அபவுக்கு அட்டூழிங்களுக்கு உள்பாக்கப்தடுகின்நணர். அசின் காதிதத்தி ஆவு
சகாள்றககறப திர்த் வதாாட்டங்கறப எடுக்குற்கு, அசு தன அடக்குமுறநகறப
றகாள்கிநது. அதில் என்று ெறடவு சகாள்றக. சதாதுக்கள் புட்சிச் செல்தாடுகளில்
ஈடுதடனாம் அல்னது ஈடுதடால் இருக்கனாம்; இக்கம் டக்கும் தகுதிகளில் அர்களின் மீது
இத்ம் வாய்ந் சறித்ாக்குறன அசு தறடகள் டத்துகின்நண. அதிலும் குறிப்தாகப்
வதாாட்டத்தில் ஈடுதடுதர்கள் இனக்குறத்து ாக்கப்தடுகின்நணர். தன றகாண துன்புறுத்ல்,
ன்புர்ச்சிக்கு உள்பாக்குல், சொத்துகறப அழித்ல், உபரீதிாண ாக்குல் வதார்முறநறப்
தன்தடுத்ல், (முடாக்கி விடுவாம் அல்னது சகான்று விடுவாம் ன்று அச்சுறுத்துது அல்னது
சகாறன செய்து, முடக்கி) தமுறுத்ல் முனாண ல்னா றகாண அழுத்ங்கறபயும் ந்து
சதரும் ண்ணிறகயில் ெண்றட றக்கின்நணர். இவ்ாறு சதரும் ண்ணிக்றகயினாண
ெறடவுகறப உருாக்கி, ஊடகம் முன்பு சற்றிக் களிப்வதாடு, திமிவாடு அணிகுக்க
றக்ககின்நணர். இந் றகயின் கீழ்ான் மூன்று-ான்கு ெறடவுகளுக்கும் அதிகாணற
டந்ண.
கட்சி, விசகத, க்கள் திள் அறப்புகள் ஆகிற்றிலிருந்து சளிவறி, திரியின் முன்
ண்டியிட்ட சின னிதர்கள் ெண்றடந்துள்பணர். ஆாம், அண்றக்கானாகச் ெறடயும்
ண்ணிக்றக சகாஞ்ெம் அதிகரித்துள்பது. (ாநினக் குழு, ாட்டக் குழு, தகுதிக்குழு அபவினாண)
றனற ட்டத்தில் இருந் சினரும் ெறடந்துள்பணர்.
திரி எடுக்குமுறநயின் புதிச் சுற்றந ஆம்பித்து, முன்சணப்வதாதும் வகட்டிா அபவுக்கு
சகாடூாண எடுக்குமுறந டக்கும் வறப ந்துள்பவதாது புதி திாகங்கள் செய்து விர்க்க
இனாது. இந் ாதிரிாண கானகட்டங்களின் வதாது, தனவீணாக உள்ப சினர் ப்வதாதும்
இக்கத்ற விட்டு வினகிச் செல்கின்நணர் அல்னது திரி முன் ெறடந்து விடுகின்நணர். இதுான்
இப்வதாதும் டக்கின்நது. அொங்கத்தின் ெறடல் சகாள்றகயின் சதபவினாண
வம்தாட்டின் விறபாகவும் இருக்கனாம். ஆணால் அது ஏர் முழு காாக இருக்க முடிாது,
சிறு காாக ட்டுவ இருக்கும். ெறடலுக்காண முல் காம் திரியின் மிகக்
சகாடூாண எடுக்குமுறநவ ஆகும். இது ட்டுல்ன, ெறடந் பின்னும் கூட, ர்க்கம்,
இன்னும் பிந பின்புனங்கள் ஆகிற்றில் வறுதட்ட தர்கறப, அவ்வறுதாடுகளுக்கு ற்த
வறுதட்ட முறநயில் அசு டத்துகிநது. க்களுக்குத் துவாகம் இறத்ர்கள் ணம் திரும்பி 
முற்சிப்ததில் ாறுதடுற்கு என்றுமில்றன. தல்வறு றககளில், அர்களிடமிருந்து கல்
சதந, அர்கறப உபாளிகபாகப் தன்தடுத்திக் சகாள்ப, எடுக்குமுறந டடிக்றகயில்
தங்குசகாள்ப றக்க ல்னா றகாண அழுத்ங்கறபயும் அசு ருகிநது. `ல்ன ாழ்க்றக`
முனாணற்றந அளித்து, `றநீவாட்ட`த்தின் தகுதிாக ாற்றுற்வக அசு ெறடல்
சகாள்றககறப
குத்துள்பது
ன்தற
உண்றசண
நிறணக்கும்
ல்வனாரும்
ெறடந்ர்களுக்கு அற கிறடக்கவில்றன ன்று புரிந்துசகாள்ப வண்டும். `க்கள் மீாண
யுத்த்தின்` எரு தகுதிவ அசின் ெறடல் சகாள்றககள் ன்தற ல்வனாரும் புரிந்துசகாள்ப
வண்டும். அற இக்கத்தின் தனவீணத்றப் தன்தடுத்தி, துவாகம் இறப்தர்கள் ஆக்கி,
ஞ்சிப்தற்கு வாக்கம்சகாண்டுள்பண.
ெறடலுக்கு இண்டாது காம், திரி எடுக்குமுறநயின் இல்றதயும் இக்கத்தில்
ற்தடும் ற்காலிக இப்புகறபயும் புரிந்துசகாள்ளும் திநணற்று, குப்பிக் சகாள்து ஆகும்.
சினரின் னிப்தட்ட தனவீணம் ற்சநாரு காம் ஆகும். இந்ப் பிச்ெறணகளுக்காண தீர்வு ல்னா
நிறனகளில் இருக்கும் ஊழிர்களின் அசில் உர்நிறனறயும் சதாறுப்புர்றயும்
அதிகரித்ல், திரியின் உபவில் யுத்த்ற திர்த் ெண்றடற சல்னமுடிா றகயில்
அதிப்தடுத்ல், ம் சொந் க்கறப திர்த்து வ்ாறு ெறட முடியும் ன்ந நிறனற
உருாக்குல் ஆகிற ஆகும். இற வி, வறு ழி என்றுமில்றன. இப்வதாது கட்சியில்
றடசதறும் வதால்ஷ்விக்ாக்கல் இக்கத்தில் இந் வாக்கம் உள்படங்கியுள்பது.
வலும் எரு விெம், புட்சிக ஊழிர்கள், க்கள் ஆகிவாரின் முன்ாதிரி இல்னா
திாகங்களுக்குப் தச்றெ வட்றடயின் முனாது இண்டாது சுற்று கானகட்டங்கள்
ொட்சிங்கபாய் விபங்கிண ன்தறயும் லியுறுத் விரும்புகிவநன். முனாாக திாகம்
செய்ற்காண க்களின் உறுதிப்தாட்றட அர்களுக்வக உச் செய்துடன், இண்டாாக
க்கள் உர்ந் அபவினாண உர்நிறனறப் சதநத் ம்றத் ாவ ார் செய்து சகாள்துடன்
புட்சிகள் முன்வணறிச் செல்கின்நண. உபவில் வதார் முறநயின் எரு தகுதிாக திரி
ெறடல்கறபப் சதரிதுதடுத்திக் காட்டுகிநான். திாக உர்ற எடுக்க முலுகிநான். து
புட்சிகப் பிாச்ொப் வதாரில் திாக உர்வின் மீது முழுதிநவணாடு சளிச்ெமிட வண்டும்.
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நீண்ட கானம் புட்சி யுத்ம் சாடப் வதாால், அசின் எடுக்குமுறநயும் சாடரும்.
ஆகவ, சகாடூாண அறப்றதத் தூக்கிசறியும் ற, இந்க் கானம் முழுதும் எப்பீட்டபவில்
குறநந் அபவிவனா, அதிக அபவிவனா ண்ணிக்றகயில் ெறடயும் தர்களும் இருக்கனாம்.
கட்சி முழுதில், ல்னாப் தகுதிகளின் து இக்கத்தில் உள்ப புட்சிக உர்விணால் ழும் சு
அர்ப்தணிப்பின் விறபாக அதிகதட்ெ திாகம் செய்ர்கள் உள்ளிட்டு, ல்னா அபவினாண
திாகங்களும் செய்ர்களும் இருக்கிநார்கள். ந்சாரு புட்சியிலிருந்தும் இர்கறபப்
வதான்நர்கறப பிரித்றி முடிாது.
ாசெ: வதால்ஷ்விக்ாக்கல் இக்கம் டத்துது வற ணக் கட்சி ன் கருதுகின்நது ?
அதிலிருந்து நீங்கள் சதறும் தன்கள் ன்ண ?
கட்சிற வதால்ஷ்விக்ாக்குற்கு 2013 இல் து கட்சி அறப்பு விடுத்து.
இப்வதாது கட்சி, விசகத, க்கள்திள் அறப்புகள் ஆகிற்றில் இப்வதாது இந் இக்கம்
டந்து சகாண்டுள்பது. இந் இக்கத்ற நிறநவுசெய் இன்னும் சகாஞ்ெ கானம் டுத்துக்சகாள்ப
வண்டியுள்பது. து கட்சிறப் வதால்ஷ்விக்ாண கட்சிாக றுார்ப்பு செய் பிநவக
பிநவக இந் இக்கம் சற்றிகாக நிறநவற்நப்தட்டது ன்று திப்பிட முடியும்.
ஷ் வதால்ஷ்விக் கட்சி ன்று பிதனாக அறிப்தடும், வொவித் என்றிப்
சதாதுஉறடறக் கட்சிான்(வொஎசதாக(வதா)) உனகில் முன்முனாக முனாளித்றத்
தூக்கிசறிந்து, தாட்டாளி ர்க்கச் ெர்திகாத்ற நிறுவிது. உனகில் ந்சாரு
சதாதுஉறடறக் கட்சியும் அதிகாத்தில் இல்னா வதாது, சாழினாளி ர்க்கத்றயும்
உறப்தாளி க்கறபயும் அதிகாத்திற்கு அந்க் கட்சி சகாண்டு ந்து. வதால்ஷ்விக் கட்சி னி
குன னாற்றில் முல் முறநாகச் வொெலிெத்றக் கட்ட முறணந்து. ஆகவ, இந்க் கட்சிற
முன்ாதிாக ாம் டுத்துக்சகாள்கிவநாம். ல்னாற்றநயும் ொதிக்கும் உற்ொகத்றப்
சதறுற்கு, அக்கட்சியிடமிருந்து தாடங்கள் கற்தன் மூனம் தாட்டாளி ர்க்கக் கட்சிாக
உறுதிசதந முடியும். இறவ வதால்ஷ்விக்ாக்க இக்கம் ன்று சதரிட்டு அறக்கிவநாம்.
ற்சநாருபுநம், க்குச் சீணப் சதாதுஉறடறக் கட்சியின் (சீசதாக) முன்ாதிரியும் மிக
முக்கிாணது. காம் இந்திாவும் சீணாவும் தன எற்றுறகறபக் சகாண்டுள்பண. நீண்ட க்கள்
யுத் ழி, க்கள் வெறண, சற்றிகாண க்கி முன்ணணி, விடுவிக்கப்தட்ட பப்தகுதிகறபக்
கட்டிசழுப்பும் வதாக்கு ஆகிற்றின் மூனம் சதரும்தான்றாண உர்கறபக் சகாண்ட
பின்ங்கி ாட்டில் சற்றிகாகப் புட்சி செய்து, வொெலிெத்றக் கட்டிசழுப்பிற்காகச்
சீசதாக ன்கு அறிப்தட்டுள்பது; ஊக்கும் ெக்திாக விபங்குகிநது. சாடங்கப்தட்டது முல்
வொஎசதாக(வதா) முன்ாதிரிாகக் சகாண்டு, சீசதாக ன்றணத்ாவண லிறப்தடுத்திக்
சகாண்டது. ஆகவ, அந்க் கட்சியின் அனுத எளியில் அந் ாதிரிாண இக்கத்ற, குறிப்தாக
ாசதரும் விாத்தின் மூனமும், ாசதரும் தாட்டாளி ர்க்கப் தண்தாட்டுப் புட்சி மூனமும்
கிறடத் மிக முக்கிப் தட்டிப்பிறணகளின் எளியில் ாமும் வற்சகாள்ப வண்டும் ணத்
தீர்ானித்வாம். முன்ாதிரிகபாக விபங்கும் இந் இரு கட்சிகறபப் பின்தற்றி, ஆணால் து
கட்சியின் நீண்ட னாற்றில் சதற்ந அனுதங்களின் எளியில் கட்சிறப் வதால்ஷ்விக்ாக்க
முல்கிவநாம்.
இந் இக்கத்ற வற்சகாள்ற்காண காங்கள் :
1) திரியின் ாடுழுவி எடுக்குமுறநயில் ாற்நம் ற்தட்டுள்பது. எடுக்குமுறந
வலும் அதிகரிக்கப்தட்டுள்பது.
2) இப்வதாது மிக இக்கட்டாண நிறனக்கு முகம்சகாடுத்துக் சகாண்டிருக்கும் து
கட்சி, இக்கம் ஆகிற்றுக்கு தன தடிப்பிறணகள் கிறடத்துள்பண.
3) கட்சியில் இருக்கும் மிகப் சதரும்தான்றாண வார்கள் உர், த்தி
ர்க்கங்களிலிருந்து ந்துள்பணர். ஆகவ கட்சியில் தாட்டாளி ர்க்கக்
கண்வாட்டத்ற பர்க்க வண்டி அசிம் ற்தட்டுள்பது.
4) ெமூகத்தில், புட்சிப் வதாரில் ற்தட்டுள்ப மிக முக்கிாண சதாருபாா, அசில்
ாற்நங்களுக்கு ற்த முறநாகச் செலுத்திகறப ஆய்ந்து பர்த்சடுப்ததில்
க்குத் வால்விகள் ற்தட்டுள்பண.
5) கட்சிக்குள் சின தீவிாண தாட்டாளி ர்க்கல்னா வதாக்குகள் நினவுகின்நண.
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வார்கள் தார்றயில் தாட்டாளி ர்க்கல்னா வதாக்குகள் சாடர்ால், இந்ச்
ொல்கறபச் ொளிப்தற்கு, திநறாகப் புட்சிற ழிடத்தும் சதாருட்டு அறப்புரீதிாகக்
கட்சிற லிறப்தடுத்துற்குக் கட்சியின் கருத்துநிறன, அசில் ட்டத்ற உர்த்துற்வக
வதால்ஷ்விக்ாக்கும் இக்கத்ற வற்சகாண்டுள்வபாம். இந் ழிாக ட்டுவ,
இப்வதாற இக்கட்டாண நிறனற சற்றிக் சகாண்டு, முன்வணறிச் செல்ன முடியும். ாங்கள் சின
துல்லிாண இனக்குகறப அறடயும் சதாருட்டு, திட்டமிட்ட றகயில் இந் இக்கத்ற டத்
முடிவுசெய்வாம்.
இந் இக்கம் தாட்டாளி ர்க்கக் கண்வாட்டத்துடன் கட்சிற றுார்ப்பு செய்யும்.
உட்தக்கத்தில் கட்சி, குறிப்தாக புதி ெக்திகள் த்தியில் லிறசதறும். கட்சி முழுதும்
ாசனா-வின் கருத்துநிறன ொர்ந் கல்வியில் திநற அறடல், அதில் தயிற்சி சதறுல்
ஆகிற்றின் மூனம் இறச் செய்து முடிக்க வண்டும். இப்வதாற நிறனயில் அறடற்குரி
ர்த்ாண இனக்குகறபப் தற்றி சளிாண புரிறன ற்தடுத்தி, புதி ஜணாகப் புட்சியின்
இனக்கு தற்றி மிகமிகத் சளிாண, துல்லிாண புரிறனக் கட்சி முழுதும், எவ்சாரு கட்சிக்
கிறபயிலும் உருாக்க வண்டும். இற செய், ாஏ கற்பித் மூன்று வறன தாணிகறப
ஆாகக் கற்றுக்சகாள்ளுல் உவும். வலும் இவ்விக்கம் து வறன தாணிற
வம்தடுத்திது; இகசிக் கட்சிறக் கட்டிசழுப்புல், அறப்புச் செல்தாடு தற்றி து
புரிறனயும் வம்தடுத்த்திது; சகரில்னா வதாருறட றடமுறநக் வகாட்தாடுகள் தற்றி
புரிறன வம்தடுத்திக் சகாள்பவும் அதில் ற்தட்டுள்ப பின்ணறடவுகறப விறாகத் திருத்திக்
சகாள்பவும் உவிது; கட்சியில் தாட்டாளி ர்க்கற்ந வதாக்குகள் சாடர்றனத் திருத்திக்
சகாள்ப உவிது; அற்றுக்கு திாகச் ெண்றடயிடுற்கு கட்சியின் உர்நிறனயும்
ச்ெரிக்றகயுர்வும் வம்தடுத்திது. வலும் இது சிந்றண, செல்தாடு, டத்றசறி
ஆகிற்றின் எற்றுறற லிறப்தடுத்தி, வம்தடுத்திது. இவ்விக்கம் தல்வறு
சதாருபாா, அசில், இன்னும் பிந வதாாட்டங்களில் க்கறப என்றுதிட்டி, அர்களுடன்
உறுதிாக இறந்து தங்வகற்தன் மூனம் கட்சிற லிறப்தடுத்த்தி, அன் க்கள்திள்
அடிப்தறடற விரிாக்குதில் ல்விறபற ற்தடுத்திது. அது வலும் வபாண் புட்சி
யுத்த்திற்குள் உர் தங்வகற்பிற்கு முன்ற அளிப்தற்கும் மிகப் தந் உல்னா
க்கள்திள், க க்கள் ஆகிவார் த்தியில் சிநப்புக் கணம் செலுத்துற்கும் இட்டுச்சென்நது.
இது ாற்நறடந்துள்ப ெமூக-சதாருபாா, அசில், தண்தாட்டு நிறனறகள் தற்றி
தயில்ற்கும், அன்தடி செலுத்திகறப ாற்றிக் சகாள்ற்கும், அணால் இக்கத்ற
சற்றிகாக பர்ப்தற்கும் ழிடத்திது.
புட்சியின் வதாது நிகழும் மிக இக்கட்டாண நிறனறகள், துன்தங்கள், கடிணாண
நிறனறகள் ஆகிற்றுக்குத் வார்கள் முகம்சகாடுத்து உர்நிறன சதற்று, திரியுடன்
ெண்றடயிடுற்குத் ார்நிறனற உர்த்திக் சகாண்டு, வார்கள் உறுதி அறடவ இந்
இக்கத்ற ாம் டத்திவணாம். இறுதிாக, குறிப்தாக து அகநிறன ஆற்நல்கறப, குறிப்தாக
திரியின் மிகக் குரூாண எடுக்குமுறநயிலிருந்து இக்கத்றயும் உர்ட்ட றனறறயும்
தாதுகாப்ததில் திநன்சதந தயின்றுள்வபாம். வற்கூறி ல்னா விறபவுகறபயும் இந்
இக்கத்தின் கருாண ார்க்சி-சனனினி-ாவாவித்ற (சனாற) ஆாகக்
றகசகாள்ளுலின் மூனம் ொதித்துள்வபாம்.
ாசெ: நீண்ட க்கள் யுத்ப் தாற கானத்திற்கு எவ்ாது ன்று திரி பிாொம் செய்கிநான்.
சினர் ொவாசின் 21ஆம் நூற்நாண்டு வொெலிெத்ற ஆரிக்கின்நணர். பிெண்டா-தட்டாாய்
வகாஷ்டி றனறயினாண என்றுதட்ட வதாபப் சதாதுஉறடறக் கட்சியிணர்
(ாவாயிஸ்ட்) [UCPN(Maoist)] [எவசதாக(ாவாயிஸ்ட்)] நீண்ட க்கள் யுத் ழிறக்
றககழுவி விட்டு, தாாளுன்நப் தாறறக் றகசகாண்டுள்பணர். இந்திாவிலும்,
உனகாண இன்றந உனசகங்கும் நிண்ட க்கள் யுத்ப் தாறயின் ற்புத்ன்ற
தற்றி தன வகள்விகள் ழுந்துள்பண. இந் ாங்கள் ல்னாற்றிற்கும் கட்சியின் ததில்
ன்ண ?
நினப்பிபுத்துத்றயும் முனாளித்றயும் திர்த் வதாாட்டங்களில் புட்சிக
ஆற்நனாக உறக்கும் ர்க்கம் ழுந் பிநகு, இன்னும் குறிப்தாக தாரிஸ் கம்யூன் கானப் தாட்டாளி
ர்க்கப் புட்சிகளில் ார்க்சு ங்சகல்சு தாட்டாளி ர்க்கக் கருத்துநிறனற நிறுவி, அக்கானம்
முல் உனகு ங்கிலும், இப்வதாது து ாட்டிலும் சுண்டனாபர்களும் திர்ப்புட்சிாபர்களும்
ார்க்சித்றயும் புட்சிறயும் திர்த்து பிச்ொம் செய்துருகின்நணர். ஷ்ாவும் சீணாவும்
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திருத்ல்ாத்திற்கு ாறி பிநகு, அர்கள் ார்க்சிம் ாணாகவ கானத்திற்கு எவ்ாது
ஆகிவிட்டது ன்று பிச்ொத்றத் சாடங்கியுள்பணர். இற்காண காம் மிகத் சளிாணது.
புட்சியும் ார்க்சிமும் அர்களுக்கு முடிவு கட்டும்.
ப்தடி நீண்ட க்கள் யுத்ப் தாற கானத்திற்கு எவ்ாது ஆகிவிட முடியும் ? ாஏ
இநப்புக்குப் பிநகு, உனகில் றடசதற்ந ல்னா புட்சிகளும், அது புதி ஜணாகப்
புட்சிாகவா, வசி விடுறனப் வதார்கபாகவா துாக இருந்ாலும் ெரி நீண்டகானம்
றடசதற்நது. அற்றில் சின துவாகத்ற திர்சகாண்டண அல்னது றககழுவி விடப்தட்டண ன்ந
வதாதிலும், அற ல்னாம் நீண்ட கானம் றடசதற்நண ன்தது எரு முக்கிாண உண்ற. மிக
நீண்ட கானாக அற நினப்பித்துக் கட்டறப்பு அடிப்தறட ாற்நம் என்றும் அறடவில்றன.
து ாட்றடப் வதான்று காதிதத்திம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ாடுகள் சுந்திாக பர்ச்சி
அறட அனுதிக்கப்தடவில்றன, கட்டுப்தடுத்ப்தடுகின்நண. இந் றகாண ாடுகளின்
விடுறனக்காண ழி நீண்ட க்கள் யுத்ப் தாறவ, வி வறு ழியில்றன. சின நினக்கிாரி
டிங்கள் ாறி இருக்கனாம். ஆணால், ப்வதாதும் கு அதிகா ர்க்கத்தின் னன்களுக்காண
அடிப்தறடாக காதிதத்தி வெற இருப்தறப் வதான, நினக்கிறயும் காதிதத்தி
னன்களுக்கு வெற செய்ற்காகவ பிறத்திருக்கிநது. இணாவன க்கள் காதிதத்தி
திர்ப்பு, நினவுறடற திர்ப்புப் புட்சிாண புதி ஜணாகப் புட்சியின் சற்றிக்காக கட்சித்
றனறயின் கீழ் நீண்ட க்கள் யுத்ப் தாறயில் வதாரிடுகின்நணர். து ாட்டின் குறிப்தாண
தண்புநிறனகவப, து கட்சியின் ழிகாட்டுலில் க்கள் வற்சகாண்டுள்ப வதார் நீண்ட கானத்
ன்றயுறடது ன்று தீர்ானிக்கின்நது. இற்றுக்காகவ நீண்ட கான க்கள் யுத்த்ற
வற்சகாள்கிவநாம். ான் ற்கணவ இந்தி வதான்ந ாடுகளில் சற்றிகாகப் புட்சிற
வற்சகாள்ற்கு நீண்ட கான க்கள் யுத் ழி மிகமிக அசிம் ன்தற விபக்கியுள்வபன்.
இப்வதாது ொவாசு தற்றியும் 21ஆம் நூற்நாண்டு வொெலிெம் ன்நறக்கப்தடும்
அருறட ாடல் தற்றியும் சின சொற்கள். இப்வதாதுற உனகில் புட்சி டத்துற்கு
ழுச்சிப் தாற, நீண்ட க்கள் யுத்ப் தாற ஆகி இரு தாறகவப உள்பண. இற இண்றடயும்
குறிப்பிட்ட ாடுகளில் உள்ப னித்ன்றாண, துல்லிாண நிறனறகளுக்கு ற்தக் றகாப
வண்டும். புதி னாற்றுச் சூலுக்வகற்த இந் இரு தாறகறபயும் ாற்றிறக்க வண்டும்.
புட்சிகள் ன்தற இந்திகதிாணற அல்ன, நட்டுத் ணாணற அல்ன,
தறடப்தாக்கரீதிாணற ன்வந ார்க்சிம் சொல்கிநது. ஆணால் ந்சாரு ாற்நங்கள்
செய்ாலும் புட்சிகளின் அனுதங்களின் ம்பிற்குள் அறயும்தடி செய் வண்டும். புட்சி
மிகமிக அசிாய் இருக்கிநது. ஆயினும் அது குறிப்பிட்ட ாட்டின் குறித் தண்புநிறனகளில்
றடசதறுகிநது. ர்க்கற்ந ெமூகத்ற வாக்கி றடவதாடும் வாக்கமின்றி, சீழிந் அறப்றதச்
சீர்திருத் முலுது தணற்நது. ொவாஸினுறட ாடல் புட்சி அல்ன, மிகமிக அதிகாண
சீர்திருத்ம். அது உள்படக்கத்தில் அல்னால் டித்தில் ட்டுவ வொெலிொய் வான்றுகிநது.
ஷ், சீணப் புட்சிகளுக்குப் பிநகு உனகில் தன ாற்நங்கள் ற்தட்டுள்பண. முனாளி
ாடுகளிலும், மூன்நாம் உனகத்திலும் குட்டி முனாளிப் பிரிவிணர் குறிப்பிடக்க அபவு
அதிகரித்துள்பணர். அர்களில் எரு பிரிவு ாபா முனாளி கருத்துகளுக்கு ஆட்தட்டுள்பது,
ற்சநாரு பிரிவு கற்தறண வாக்குறட வொெலிெக் கருத்துகளுக்கு ஆட்தட்டுள்பணர். முனாளி
ஜணாகப் புட்சி அல்னது புதி ஜணாகப் புட்சி றடசதநா ாடுகளில், குட்டி முனாளிப்
பிரிவிணறத் க்குள் ஈர்த்து தந் அபவில் லுப்சதநா புட்சி இக்கங்கள் நினவும்
இடங்களில், ாடுகளில் குட்டி முனாளிப் பிரிவுகளில் சதரும்தாவனார் முனாளிப்
தாாளுன்நச் ெட்டகத்தில் சின ாற்நம் அல்னது சீர்திருத்ங்கறபக் வகாருகின்நணர்.
சனிசுனாவில் உர், உறப்தாளி ர்க்கங்களின் விருப்தங்றப நிறவற்றுதில் ொவசு சின
முன்வணாக்கி அடிகறப றத்துள்பார். அர்களின் முக்கி உற்தத்திப் சதாருள் ண்சய்.
ஆகவ ண்சய் உள்ளிட்ட சின பிந சாழில்துறநகறபயும் ாட்டுறடற ஆக்கியுள்பார்.
ஆணால் நினப்பிபுத்துமும் கு அதிகாத்து முனாளிமும் தூக்கிசறிப்தடவில்றன
ன்ததுடன் இன்னும் தன ல்றனகளுக்கு உட்தட்டு இறச் செய்துள்பார். அர்கள் உனக
முனாளி அறப்பிலிருந்து துண்டித்துக் சகாள்பவில்றன, அவ்றப்பில் அடிப்தறட ாற்நம்
என்றநயும் செய்வில்றன. அர்கள் காதிதத்தி ஆதிக்கத்திலிருந்து முழுறாகச் சுந்திம்
அறடவில்றன. சனிசுனாவில் ற க்களுக்கு திாய் இருக்கும் நினவுறடறாபர், கு
முனாளிச் ெக்திகளின் முக்கிப் பிரிவுகள் ொவசின் சீர்த்திருத்ங்கறப ஆவொக திர்த்து
ருகின்நணர். இற சு ஆாத்திற்காக றநத்து விட்டு, தல்வறு பிரிவிணரிடம் ொவசு ாடல்
விரிாகப் பிாச்ொம் செய்ப்தடுகிநது. அர் ர்க்கப் வதாாட்டத்தில் சகுக்கறப
அணிதிட்டவில்றன. ொவசு சதாலிறயும் வெ குவாறயும் ழிதடுகிநார். ஆணால்
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அருறட ாடல் சதாலிர் ழிற, வெ குவா ழிற விட்டு வினகிது. அது முற்றிலும்
சீர்த்திருத்ாம் ஆகும். இணாவன து ாட்டில் சீழிந் நிறனயில் உள்ப இசதாகவும்,
இசதாக(ா)வும் ொவசு றத உர்த்திப் பிடிக்கின்நணர். என்றுதட்ட கட்சியில் இருந் வதாது
அர்கள் வருவி வொெலிெத்ற உர்த்திப் பிடித்து புட்சிக்குத் தூவாகம் இறத்ணர்.
வதாபத்தில் தாாளுன்நமுறந அற நினப்பிபுத்துத்தின் மீதும், காதிதத்தி
அடித்பத்தின் மீதும் அறக்கப்தட்டுள்பது. எருபுநம், அது இந்தி விரிாக்காத்தின் கீழ்
இருக்கிநது. ற்சநாரு புநம் அதில் சீணச் செல்ாக்கும் உள்பது. புட்சிறக் றககழுவுற்கு
விரும்பும் ர் எருரும் அதில் இறந்து சகாள்ார்கள். புதி ஜணாகப் புட்சியில் ல்ன
சற்றிகள் சதற்ந வதாதிலும், எவசதாக(ாவாயிஸ்ட்)-இல் உள்ப பிெண்டா – தட்டாாய் வீண
திருத்ல்ா கும்தல் தாாளுன்ந தாறறத் வர்ந்சடுத்துள்பணர்.
இது ொா
தூவாகல்ன. அர்கள் னட்ெக் கக்காண க்களுக்கும் ஆயிக் கக்காண திாகிகளுக்கும்
தூவாகம் இறத்துள்பணர். முந்ற ல்னாத் திருத்ல்ாதிகறபயும் வதானவ, ங்கள் சொந்
னன்களுக்காக, ஆளும் ர்க்கத்துடன் அதிகாத்றப் தகிந்துசகாள்ற்காகத் தூவாகம் இறத்து
உள்பணர்
உனகாக்கல் றடமுறநக்கு ந் பிநகு சதாருபாா, அசில், தண்தாட்டு
டிங்களில் தன ாற்நங்கள் ற்தட்டுள்பண ன்று ாங்களும் ற்றுக் சகாள்கிவநாம். ஆணால்
இந் ாற்நங்கள் ாருக்காக ற்தட்டண ? இந் ாற்நங்கள் கவதாக முனாளித்தின்
விருப்தங்கறப நிறநவற்றுற்கு ற்தட்டண. உனக முனாளி அறப்பு கடந் 23
ஆண்டுகபாக இந் ாற்நங்கறபச் செய்துருகின்நது. இது முனாளி, காதிதத்தி, மூன்நாம்
உனக ாடுகளின் ஆளும் ர்க்கப் பிரிவிணர் கானனி, அற கானனி ாடுகளின் சாழினாபர்,
உறக்கும் க்கள்திறப அதீாகச் சுண்டுற்கும், இற்றக, இன்னும் பிந ப
ஆாங்கறபக் கட்டற்றுக் சகாள்றபயிடுற்கும் ாய்ப்றத ங்கியுள்பது. இது
தக்கார்களின் ருாய்க்கும் றகளின் ருாய்க்கும் இறடவ மிகப் சதரும் அபவில்
இறடசளிற அதிகாரிப்தற்கு இட்டுச்சென்று உள்பது. விண்ற முட்டும் அபவுக்கு பர்ந்து
செல்ற்கு மூனணம் சன்வலும் றப்தடுத்ப் தடுலுக்கும் எருநிறனப்தடுத்ப்
தடுலுக்கும் இட்டுச்செல்கிநது. இவ கானகட்டம் வற்கு ஆசிாவிலும் பின்ணர்
ஆப்கானிஸ்ானிலும் அசரிக்க காதிதத்தித்தின் றனயீடுகள் அதிகரித்ண ன்தற்கும்
ொட்சிம் ஆகியுள்பது. மிகப் சதரும்தானாண காதிதத்தி, முனாளி அசுகள், குறிப்தாக
அசரிக்க அசு, அர்கபது அடிருடி ஆட்சிகள் புது றக தாசிெ ஆட்சிகபாக ாறியுள்பண.
உள்ாட்டு சாத் உற்தத்தி பர்ச்சி, லிறாண சதாருபாாம், வறனாய்ப்பு, நிதிபம்
உள்ளிட்ட ல்னாற்றநயும் அறட எவ தீர்வு ழிாக புதி ாாபாக் சகாள்றககள்
ட்டுவ ண உறுதிகூறிட ஆளும் ர்க்கங்கள் முன்நணர். 2008 ஆம் ஆண்டின் உனகு ழுவி
சதாருபாா சருக்கடியுடன் இந் றகாண உறுதிசாழிகளும் சீட்டுக் கட்றடப் வதான
ெரிந்ண. காதிதத்திப் சதாருபாா சருக்கடியின் விறபாகப் புதி ாபாாக்
சகாள்றககள் மூனம் ட்டுல்ன, ஆக்கிமிப்புப் வதார்கள், புதி கானனி றனயீடுகள்
அதிகரித்ல், பிந மூன்நாம் உனக ாடுகறப அச்சுறுத்ல், கட்டுப்தடுத்ல் ஆகிற்றின் மூனமும்
க்கள் ாழ்வில் காதிதத்திம் ாெத்ற விறபவிக்கிநது ன்று வாக்க வண்டும்.
`உனகாக்க`லுடன் காதிதத்திாதிகள் சருக்கடியிலிருந்து சளிருற்கு, அணால்
விறபயும் ாெங்கள் அறணத்றயும் ற்றுக்சகாள்து என்றந ட்டுவ எவ தீர்ாகத்
ஞ்ெறடந்து உள்பணர். உனக க்கறப, குறிப்தாக மூன்நாம் உனக க்கறப வலும் அதிகாகச்
சுண்டுல், வதாரிடுல், எடுக்குல், அடக்குல் செய்துருகின்நணர். ஆகவ காதிதத்தித்றயும்
அர் அடிருடிகறபயும் திர்த்து ெண்றடயிடால் மூன்நாம் க்கள் சுந்திக் காற்றநச் சுாசிக்க
இனாது.
ஆகவ,
இந்
ாற்நங்கள்
அடிப்தறடயில்
புட்சிப்
வதாரில்
க்கறப
அணித்திட்டுற்வகற்த து மூனயுத்திற வம்தடுத் வண்டும், செலுத்தியில்
ாற்நங்கறபச் செய் வண்டும். முக்கங்கள், அசில் செலுத்திகள், இாணுச் செலுத்திகள்,
வறன செய்யும் முறநகள் ஆகிற்றில் ாற்நங்கறபச் செய் வண்டும். அவ்ாறு செய்ால்
ட்டுவ ாம் முன்வணற்நம் அறட முடியும். இந்த் தீர்வு ழி அசில் ழிறயும் நீண்ட
க்கள் யுத்ப் தாறறயும் றககழுற்கு அல்ன, அற்றந வலும் ஆாக இறுகப் தற்றிக்
சகாள்ற்கு ஆகும். ஆகவ செலுத்திகள் ாம் முன்வணந க்குச் வெறாற்ந வண்டும்.
எரு ெரிாண கருத்துநிறன, ெரிாண அசில் ழி, ெரிாண இாணு ழி, தனம் ாய்ந்
முன்ணணிப்தறடாண கட்சி, லிறாண க்கள் வெறண, லிறாண க்கி முன்ணணி
ஆகிற ட்டுவ இப்வதாற அற-கானனி, அற-நினப்பிபுத்து அறப்றத
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துறடத்ழித்து, து ாட்றட, க்கறப விடுவித்து, புதி ஜணாகப் புட்சிற சற்றிகாக
நிறநவற்றுற்கு எவ தீர்வு ஆகும் ன்று திரும்தவும் லியுறுத்தி சொல்கிவநன்.
ாசெ: உனகப் புநச் சூல் புட்சிக்குச் ொகாய் திரும்பியுள்பது ன்று கட்சி திப்பிட்டிருக்கும்
இவ்வறபயில் உனகப் சதாதுஉறடற இக்கத்தின் நிறனற வ்ாறு உள்பது ?
உனகப் சதாதுஉறடற இகத்தின் மீது அக்கினிெம், பிெண்டா-தட்டாாய் கும்தல்
வதாபப் புட்சிக்கு இறத் துவாகம் ஆகிற்றின் ாக்கம் தற்றி ன்ண
நிறணக்கின்றீர்கள் ?
உனகப் புநச் சூல் புட்சி முன்வணற்நம் அறடற்கு வர்த்தி மிக்காய் ாற்நம்
அறடந்துள்பது. முன்வத குறிப்பிட்டது வதான, ாசதரும் ந்ம் சாடங்கிதிலிருந்து வலும்
வலும் ஆாண சருக்கடிக்குள் சாடர்ச்சிாக முழ்கிக் சகாண்டிருக்கும் காதிதத்தி அறப்பு
எருபுநம் சதருந்திபாண வறன நீக்கம், வறன ாய்ப்புகள் குறநப்பு, வறனயின்ற, றுற
ஆகிற்றிற்கு இட்டுச் செல்கிநது, றுபுநம் உறக்கும் க்கள்திள் மீாண சுண்டல்,
எடுக்கப்தடும் ாடுகள், க்கள் மீாண புதி கானனிக் சகாள்றப ஆகிற அதிகரிப்தற்கும்
இட்டுச் செல்கிநது. ஈாக், ஆப்கானிஸ்ான், இன்னும் தன வதார்முறணகளில் அசரிக்க
காதிதத்திம் புறவெற்றில் முழ்கியுள்ப வதாதும், ஆக்கிமிப்புப் வதார்கறபக் றகவிடுற்காண
அறிகுறிகள் தும் சன்தடவில்றன.
உனகத்தின் தல்வறு தகுதிகளில் காதிதத்தித்ற திர்த்து, புட்சிக, ஜணாக, வசி
விடுறனச் ெக்திகள் ம் சொந் ாடுகளில் ஆவு சதருகி லிற அறடந்து ருகின்நண.
சாழினாபர், உர், தி ர்க்கங்கள், கருப்தர்கள், புனம் சதர்ந்வார், முசுலிம்களும்
இன்னும் பிந றக்கப்தடும் ெமூகங்களும், சதண்கள், ார்கள், எடுக்கப்தடும் தல்வறு
ர்க்கங்களும் ெமூகப் பிரிவிணரும் சருக்களில் இநங்கத் சாடங்கியுள்பணர். வறன நீக்கம்,
வறனயின்ற, வறனக்குறநப்பு, உண்ற ஊதிக் குறநப்பு, ெமூகப் தாதுகாப்புச்
செனவீணங்கள் குறநப்பு, அொங்கங்களின் வீண் செனவீணங்கள் அதிகரிப்பு ஆகிற்றந திர்த்து,
சாழினாபர் திளின் ாசதரும் ஆர்தாட்டங்கள், வறனநிறுத்ங்கள் தன வாப்பி ாடுகறப
உலுக்குகின்நண. முனாளி ாடுகளில் தக்கார்களுக்கும் றகளுக்கும் இறடசளி
அதிகரித்து உள்பது, ர்க்க வறுதாடு கூர்ற அறடந்துள்பது. சன்வலும் அதிகாண க்கள்
வதாாட்டங்களில் இறகின்நணர். ஜணாக உரிறகளுக்காக வாப்தாவிலும் ட
அசரிக்காவிலும் கருப்பு க்கள், முசுலிம்கள், புனம்சதர்ந்வார், இன்னும் பிந எடுக்கப்தடும்
க்கள் வதாாடி ருகின்நணர். பிந்ங்கி ாடுகளிலும்கூட, சதரும் செல் வறுதாடு, உறக்கும்
க்களின் ழ்ற, றுற, அசில் எடுக்குமுறந ஆகிற ாசதரும் ழுச்சிக்கு இட்டுச்
செல்கிநது. தன ஆசி, ஆப்பிரிக்க ாடுகளில் உறுதிற்நத் ன்ற நினவுகிநது, உள்ாட்டுப் வதார்
டந்துசகாண்டு உள்பது. ஈாக், ஆப்கான், தானஸ்தீன், குர்து, இன்னும் பிந க்களின் ஆயும்
ாங்கி வசி விடுறன வதாாட்டம் இத்க் குளிலுக்கும், ாசதரும் தடுசகாறனகளுக்கும்
முகம்சகாடுத் பின்னும்கூட முன்வணறிச் செல்கின்நது. வாப்தாவின் ஸ்காட், கட்டவனானின்,
இன்னும் பிந வெங்களின் வசி உர்வுகள் நீடித்து நினவுகிநது. சன் அசரிக்காவில், பிவசில்
முனாண ாடுகளின் அொங்கங்கள் க்களுக்கு திாண புதி ாாபாக் சகாள்றககள்
ற்றுக்சகாள்ற திர்த்து, க்கள் ாசதரும் வதாாட்டங்கறப எருங்கிறத்து டத்துகின்நணர்.
இவ்ாறு, இன்றந உனகில் ொகாண புநச் சூல் நினவி வதாதிலும், உனகப்
சதாதுஉறடற இக்கத்தின் அகநிறன ஆற்நல்கள் மிக வாொகச் சுங்கியுள்பண. உனகச்
வொெலிெப் புட்சியின் முன்வணற்நத்திற்காகச் ொகாண புநச் சூறனப் தன்தடுத்திக் சகாள்ளும்
ாவாயிெ ெக்திகளின் அகநிறன திநனுக்கும், புநச் சூலின் பாண ாய்ப்புக்கும் இறடவ
முண்தாடு நினவுகிநது. எவ்சாரு ாட்டின் துல்லிாண சூலுக்கு ற்நப்தடி புட்சிற
முன்சணடுப்தன் மூனம் அகநிறன தனவீணத்றக் சற்றிக் சகாள்பமுடியும் ன்று
வகாட்தாட்டபவில், னாற்றுப் தடிப்பிறணகளிலிருந்து ாம் அறிகின்வநாம். க்கள்
பிச்ெறணகறப முன்சணடுப்ததில் திருத்ல்ா, சீர்திருத்ாச் ெக்திகள் திநணற்று உள்பணர் ன்று
நிரூதம் ஆகியுள்பது. ஆகவ ாவாயிெ ெக்திகளுடன் க்கள் இறற்காண ாய்ப்புகள்
அதிகம் உள்பண.
தன ாடுகளில் ாவாயிெ கட்சிகள், அறப்புகள் லிறறடந்து
சகாண்டுள்பண; சின புதி கட்சிகள் உருாக்கப்தடும் நிகழ்ச்சிப்வதாக்கில் உள்பண. ாவாயிெ
கட்சிகள், அறப்புகள், ெக்திகள் ஆகிவாரிறடாண எற்றுற பர்ந்து சகாண்டுள்பது.
புட்சிகளின் லிறாண புதி அறனக்காண பாய்ப்புகள் அதிகரித்துக் சகாண்டுள்பண.
பிலிப்றதன்சிலும் இந்திாவிலும் தன ற்ந இநக்கங்களிறடவ, நீண்ட க்கள் யுத்ம்
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சாடர்கின்நது. இன்னும் தன ாடுகளில் ாவாயிெ கட்சிகள் வதாாட்டங்கறப
வற்சகாண்டுள்பண. இந்திாவில் றடசதறும் க்கள் யுத்த்திற்கு ஆவு அளிக்கும் றகயில்
ெர்வெ ாவாயிெ ெக்திகளின் எற்றுறச் செல்தாடுகள், திர்ப்புட்சிகப் தச்றெ வட்றட
வட்றட, எப்னன் தனிஹன் ஆகிற்றந திர்த்து ெர்வெ என்றுதிட்டல், அசில்
றகதிகளின் உரிறகளுக்காண வதாாட்டங்கள் முனாணற வற்சகாள்பப்தட்டு ருகின்நண.
இணால், உனகப் சதாதுஉறடற இக்கமும் ாவாயிெ ெக்திகளும் க்கள் வதாாட்டங்களில்
முக்கி தங்கு கிக்கும், அணால் திர்கானத்தில் புட்சி அறன முன்செல்லும் ாய்ப்பு உள்பது.
பிெண்டா-தட்டாாய் திருத்ல்ாக் கும்தல் வதாப க்களுக்கும் உனக வொெலிெப்
புட்சிக்கும் இறத்துள்ப துவாகமும் உனகப் சதாதுஉறடற இக்கத்திற்கு அதிக வெத்ற
விறபவித்துள்பண. இந்த் துவாகிகள் புகழ்சதற்ந வதாள் க்கள் யுத்த்ற உள்ளிருந்து
அழித்துவிட்டணர்; எடுக்கப்தடும் வதாப க்கள் மீாண பிடிற இறுக்குற்கு திரிக்கு
உவியுள்பணர். இந்ப் பின்ணறடவு வதாப க்களுக்கு ட்டுல்ன, எட்டுசாத் உனகப்
சதாதுஉறடற இக்கத்திற்கும் ஆகும். ஆயினும் பிெண்டா-தட்டாய் கும்தறன திர்த்து
உண்றாண ாவாயிெ ெக்திகள் கூர்றாண வதாாட்டத்ற டத்திண. அக்கும்தல்
காதிதத்திாதிகள், அர்கபது முகர்கள் முன்பு சட்கக்காண முறநயில் ெண்
அறடந்துள்பணர். வதாப க்களின் சொந் வதாாட்டத்ற திர்த் இந்த் தூவாகிகள்
திர்ப்புட்சிக் கும்தனாக அம்தனப்தட்டுப்வதாய் உள்பணர் ன்தது மிகவும் முக்கித்தும்
ாய்ந்து. ாசனா-ற பர்த்சடுத்ல் வம்தடுத்ல் ன்ந சதரில் ாசனா-விற்குத்
துவாகம் இறத்து உள்பணர். இந் வீண திருத்ல்ாதிகள் காதிதத்தி, உள்ாட்டு நினக்கிாரி,
கு அதிகாத்து முனாளி ெக்திகள், இந்தி விரிாக்காதிகள் ஆகிவாருக்கு ம்தகாண
தணிாபர்கபாக ஆகியுள்பணர். வதாப க்கள் திளும் உனகப் சதாதுஉறடற இக்கமும்
அர்களின் ர்க்க இறக்காத்ற முற்றிலும் நிாகரித்துள்பணர். இந் எடுகாலிகறப
னாற்றின் குப்றதக் கூறடக்குள் தூக்கிசறின் மூனம் புட்சிப் தாறயில் வதாள் க்கள்
நிச்ொக முன்வணறிச் செல்ார்கள்.
இவ வதான்று அாக்கினிெத்தின் புதி முடிவுகள் ன்று அறக்கப்தட்டறயும் சின
ாவாயிெ கட்சிகறப வாொக சிறத்துள்பண. இற்குக் காம் திருத்ல்ாம்,
கறனப்புாம்
ஆகிற
விாதிக்கப்தட்டறப்
வதான்று
அாக்கினிெம்
விாதிக்கப்தடவில்றன. இது ற்காலிகாக உனகப் சதாதுஉறடற இக்கத்தில் தீங்காண
விறபவுகறப ற்தடுத்னாம். இது உறுதிாகப் பின்ணறடறயும் ற்தடுத்தும். உனகப்
தாட்டாளிகளின் இப்வதாற இக்கட்டாண நிறனயில், ெர் வெ அபவிலும், து ாட்டிலும்
அாக்கினிெத்றயும், ல்னா றக திருத்ல்ா டிங்கறபயும் திர்த்து து கட்சி
சாடர்ச்சிாகப் வதாாடும்.
ாசெ: வாடி றனயினாண வஜகூ அொங்கம் மிக விறாக காதிதத்தி நிகழ்ச்சிநிறன
றடமுறநப்தடுத்துகிநது. ஆர்ஸ்ஸ் இந்துத்து ஆதிக்கத்ற வகாகப் தப்புகிநது.
உள்துறந
அறச்ெர்,
உள்ாட்டுப்
தாதுகாப்பிற்கு
சதரி
அச்சுறுத்னாக
ாவாயிஸ்ட்கறப இந்தி அசு கருதுகிநது ன்று லியுறுத்திக் கூறியுள்பார். இந்ப்
தாசிெத் ாக்குல் ல்னா முன்ணணிகள் மீதும் தாயும் ன்தது சளிவு. வ்ாறு கட்சி
இத்ாக்குறன திர்த்துத் வாற்கடிக்கத் திட்டமிட்டு உள்பது ?
அதிகாத்திற்கு ந்துள்ப வஜகூ அொங்கம் ந்து ாங்களில், 1990களிலிருந்து
சற்றிப்சதற்ந
அொங்கங்கள்
அல்தடுத்தி
ாாபம்-னிார்ம்-உனகக்
சகாள்றககறபவ இன்னும் வகாக அல்தடுத்திது.
உண்றயில் முந்ற க்கி
முற்வதாக்கு கூட்டணி(முகூ) அொங்கத்ற விட வகாக, அடாடிாக இந்க் சகாள்றககறப
அல்தடுத்துற்காகவ, வாடிறயும் தாஜக-றயும் காதிதத்திாதிகள், சதரும் கு
முனாளிகள், சதரும் நினக்கிார்கள் ஆகிவார் திட்டமிட்டு ஆட்சிக்குக் சகாண்டுந்துள்பணர்.
அணால்ான் `லிற`ாண வந்தி வாடி மூனம் `தனவீண`ாண ன்வாகன் சிங்
தூக்கிசறிப்தட்டுள்பார். வாடி றனறயினாண குஜாத் ாடலில், முசுலிம்கள், லித்கள்,
ஆகிவார் மீாண இந்துத்துப் தாசிெ எடுக்குலுடன் உறக்கும் ர்க்கங்கறபக் சகாடூாகச்
சுண்டும் காதிதத்தி ஆவுக் சகாள்றககள் இறக்கப்தட்டது. இந்க் குஜாத் ாடல்
இப்வதாது ாடு முழுதும் விரிவுதடுத்ப்தட்டுள்பது.
வாடி அொங்கத்தின் அடாடிாண புதி ாாபாக் சகாள்றககள், சாழினாபர்,
உர்கள், அசு ஊழிர்கள், சதண்கள், ார்கள், இறபஞர்கள் முனாண தல்வறு பிரிவிணர்
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முகம்சகாடுக்க
வண்டி
துன்தங்கறப
அதிகரித்துள்பண.
அசிணதும்,
இந்துத்து
தாசிொதிகளிணதும் முசுலிம்கள் மீாண ாக்குல்கள் அதிகரித்துக் சகாண்டுள்பண. லித்கள்
மீாண ன்ாண ாக்குல்களின் மூனம் நினக்கிாரி
திர்ப்புட்சி ெக்திகறப
லிறப்தடுத்துற்காண டடிக்றககள் ழுச்சிறடந்துள்பண. எடுக்கப்தடும் வசி
இணங்கள் இன்னும் வாொண இழிவுப்தடுத்லுக்கு ஆபாகியுள்பண. வஜகூ-யின் அடாடிாண
விரிாதிக்கக் சகாள்றககளின் ஆவில் சதருந்வசி சறியின் கூச்ெல்கள் சற்கு ஆசிாவின்
க்களிடமிருந்து திர்ப்றதக் கிபப்பியுள்பண. வதாாட்டங்களில் சின பிச்சிறணகளில் கணம்
குவிப்ததும் க்கறப அறப்தாக்குதும் ம் வற.
ாாபம்-னிார்ம்-உனகத்தின் அடாடிாண நிறநவற்நலின் விறபாக
ாட்டின் மீது புதி கானனி சுருக்குக் கயிறு வலும் இறுக்கப்தடுகிநது. சகுக்களின் சிணத்றத்
திருப்பி விடுற்கு ெங்க் தரிாங்கள் குருட்டுத்ணாண வசிக் கூச்ெறனயும், ாட்டுப்தற்று
சறிறயும் கிபப்பிவிடுற்குத் திட்டமிட்டுள்பண. வாடி அொங்கத்தின் ாட்றட
முழுதுாக விற்கும் உண்றத் வாற்நத்ற மூடி றநப்தற்காகச் சின உத்திகள்
தன்தடுத்ப்தட உள்பண. வாடிக் கும்தலின் காதிதத்தி ஆவு, நினக்கிாரி ஆவு
நிகழ்ச்சிநிறன அம்தனப்தடுத் மிக விரிாண பிாச்ொத்ற வற்சகாள்ப வண்டும்.
வாடி கும்தலினுறட `பர்ச்சி` நிகழ்ச்சிநிலின் அடாடிாண முன்சணடுப்பின்
விறபவு முன்சணப்வதாதும் வகள்விதட்டிா அபவுக்கு
ாழ்விடசளிவற்நம் ஆகும்.
தங்குடிகளின் உறநவிடம் அச்சுறுத்லுக்கு உள்பாகியுள்பது ன்தது கண்கண்ட உண்ற. இது
சதருந்திள் வதாாட்டங்கறப அதிகப்தடுத்தியுள்பது. இப்வதாாட்டங்களில் இறொண
வதாாட்ட டிங்கறப முன்சணடுப்தது மூனாகவா அல்னது ஆவு அளிப்தன் மூனாகவா
ஆக்கப்பூர்ாக இறடயீடு செய்கிவநாம்.
மிக வாொண புதி ெட்டங்கள் மூனம் க்கள் மீாண ாக்குல்கள் வலும்
அதிகரிக்கப்தடுகின்நண. காதிதத்திங்கள், சதரும் நினக்கிார்கள், கு அதிகாத்து
முனாளிகள் நினம், நீர், காட்டு பங்கறபயும் க்களின் ாழ்றயும் சூறநாடுற்கு ற்த
தற ெட்டங்கறப ாற்றிறத்து புதி ெட்டங்கறப அறிமுகப்தடுத்துகின்நணர். அசில்
றகதிகள் மிகக் சகாடூாக டத்துதிலும், வற்சொன்ண பிச்சிறணகறபக் றகயிசனடுக்கும்
செல்தாட்டாபர்கறப எடுக்குதிலும் க்காண நீதிமுறநகள்கூட காற்றில் தநக்கவிடப்தட்டு
உள்பண. ாம் மிகுந் ஊக்கத்வாடு வற்கூறி பிச்சிறணகளில் றனயீடு செய் வண்டும். தந்
அபவில் குடி உரிற இக்கங்கறப கட்டிசழுப்தற்கும், லிறப்தடுத்துற்குாண ல்ன
ாய்ப்புகள் உள்பண.
வர்லுக்குப் பிந்ற நிறனற தற்றி திப்பீட்டில், த்தியில் ஆர்ஸ்ஸ் ஆதிக்கம்
செலுத்தும் வஜகூ அொங்கத்தின் உருாக்கம் ாடு முழுதும் தார்ப்தனி இந்து தாசிெ
ெக்திகறபத் வாற்கடிப்தற மிக முக்கிாண கடறாக முன்னுக்குக் சகாண்டுந்துள்பது ன்று
து றக் குழு குறிப்பிட்டது. புட்சிக, ஜணாக, ச் ொர்தற்ந, ாட்டுப்தற்று அறப்புகள்,
ெக்திகள், னிதர்கள், தந்துதட்ட சகுக்கள் ஆகிவாரின் எற்றுற ழிாக லிற மிக்க
க்கள்திள் இக்கங்கறப விரிாண அடிப்தறடயில் கட்டிசழுப்ததின் மூனம் தார்ப்தனி
இந்து தாசிெ ெக்திகறபத் வாற்கடிக்க முடியும். வாடியினுறட நிகழ்ச்சி நிலின் காதிதத்தி
ஆவு, நினக்கிாரி ஆவு இல்பின் உண்றாண ன்றற அம்தனப்தடுத்தி விரிாகவும்
கூர்றாகவும் பிச்ொம் செய்த் திட்டமிடுது மிகவும் அசிம் ஆகும்.
இந் ல்னாச் செல்தாடுகறபயும் தச்றெ வட்றடயின் மூன்நாம் சுற்றநத் வாற்கடிக்கும்
செல்தாடுகளுடன் எற்றுறதடுத்தும் றகயிலும் திட்டமிட வண்டும். ாவாயிஸ்ட்கள்
உள்ாட்டுப் தாதுகாப்பிற்கு ாசதரும் அச்சுறுத்ல் ன்று அறிவித் முகூ அொங்கத்தின்
அணுகுமுறநறப் தாசிொதி உள்துறந அறச்ெர் ாஜ்ாத் சிங் கிளிப்பிள்றபப் வதால்
சொல்லிக்சகாண்டுள்பார், ாவாயிஸ்ட்கறப திர்ப்தற்வக அருறட அொங்கம் அதிக
முன்ற சகாடுகின்நது.
கட்சிறப் வதால்ஷ்விக் ாக்குல், க்கள் யுத்ற
லிறப்தடுத்ல், புட்சிக யுத்த்திற்குள் தந்துதட்ட க்கறப அணிதிட்டல் ஆகிற்றின்
மூனம் புதி திர்ப்புட்சிக எடுக்குமுறநற திர்த்துப் வதாாடித் வாற்கடிப்வதாம்.
ாசெ: தச்றெ வட்றடயின் மூன்நாம் சுற்று சாடங்கப்தட்டுள்பது. இற திர்சகாள்ற்கு
கட்சி வ்ாறு ாாகியுள்பது ?
காங்கிசு றனறயில் முகூ அொங்கம் இண்டாம் முறநாக ஆட்சிறக் றகப்தற்றி
பிநகு 2009ஆம் ஆண்டு த்தியில் வற்சகாண்ட டடிக்றககளில் என்று க்கள் மீாண வதாாகி
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தச்றெ வட்றட டடிக்றக ஆகும். இது து ாட்டின் வதாாடும் க்கள்திளின் மீாண
தல்முறணத் ாக்குல்கறபத் சாடுக்கும் திர்ப்புட்சி யுத்ம் ஆகும். முந்ற இண்டு
சுற்றுகறப எப்பிடும்வதாது இன்னும் அதிகாகப் தந்துவிரிந்து இருக்கும் தச்றெ வட்றட
டடிக்றகயின் மூன்நாம் சுற்றநத் சாடங்கிதின் மூனம் முந்ற ஆட்சிாபரின் அவ
அணுகுமுறநற வாடி றனறயினாண வஜகூ அொங்கம் இன்னும் அதிக அடாடிாக,
சகாடூாக வற்சகாள்கிநது. து இக்கம் லிறாய் இருக்கும் தகுதிகளில் அொங்கம்
அல்தடுத்தும் க்களுக்கு திாண சகாள்றககறப றடமுறநப்தடுத்தில் முன்றாண
றடாக து கட்சி ழிடத்தும் க்கள் திளிணர் உருசடுத்துள்பணர்
முன்பு திர்க்கட்சிாக இருந்வதாது தா.ஜ.க., ாவாயிெ இக்கத்ற எடுக்குற்கு எரு
எருங்கிறந், றப்தடுத்ப்தட்ட சகாள்றகற உருாக்காற்காக முந்ற முகூ
அொங்கத்ற விர்சித்து ந்து. ஆட்சிக்கு ந் பிநகு தா.ஜ.க. றனறயினாண வஜகூ
அொங்கம் முழுறாண ாழ்தீவி யுத்ச் ெட்டகத்தின் கீழ் வற்சகாள்பப்தடும் தச்றெ வட்றட
மூன்நாம் சுற்றில் எருங்கிறந் சகாள்றகற இப்வதாது சின றகயில் வம்தடுத்தியுள்பது.
றனறத் வார்கறபப் பிடிப்தற்காண தரிசுத் சாறகற அதிகரித்து அறிவித்ல்,
ெறடலுக்காண புதி சகாள்றக அறிவிப்பு, க்கள் ண்டிக்கும் திர்ப்புட்சி ெக்திகளுக்காண
இப்பீட்டுத் சாறகற அதிகரித்ல், வதாலி சீர்திருத்ங்கள், வதாலி குடினன் திட்டங்கள்
முனாணற அதிகரிக்கப்தட்டு உள்பண. ெண்றட டடிக்றககளில் துருப்புகறப இடம்
ாற்றுற்கு விாணப் தறடறப் தன்தடுத்ல், முன்வணறி ஆளில்னா உபவு அறில்
சாழில்நுட்தப் தன்தாட்டில் அசரிக்கா, இஸ்வல் ஆகிற்றின் சருக்காண எத்துறப்றதப்
சதறுல் ஆகிற தச்றெ வட்றடயின் மூன்நாம் சுற்றில் அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டுள்ப புதி
அம்ெங்கள் ஆகும். த்தி, ாநின விறவுப் தறடகளில் புதி அணிகறப உருாக்குல், அற்றில்
இப்வதாதுள்ப ண்ணிக்றகற வலும் அதிகரித்ல், ெண்றடயிடும் திநறண அதிகரிக்கும்
சதாருட்டு ஆயுப் தறடகறப வீணப்தடுத்ல், குறிப்தாக து இக்கம் உள்ப தகுதிகளில்
சாடர்பு ெதிகறபயும், உபவு றனப்பின்ணறனயும் வம்தடுத்ல், வதாலி வால்சகாறனகள்,
ன்சகாடுற, க்கள் சொத்துகறபக் சகாள்றபயிடுல், றகதுகள், றகது செய்து துன்புறுத்ல்,
ன்புர்வு செய்ல், இன்னும் தன சகாடூாண டிங்களில் எடுக்குல் உள்ளிட்ட க்கள்
மீாண அட்டூழிங்கறப அதிகரித்ல் ஆகிற சதருபவில் அதிகரிக்கப்தட்டுள்பண. ஆணால்,
உபவில் யுத்த்தின் எரு தகுதிாக, இற்கு முற்றிலும் ாறுதட்ட வாற்நம் ஊடகங்கள் ழிாக
உருாக்கப்தட்டு உள்பது
தச்றெ வட்றட டடிக்றகயின் மூன்நாம் சுற்றநப் தற்றி புரிலுடன் து ததில்
செல்தாடுகள் லிறறட வண்டி அசிம் ற்தட்டுள்பது. த்தி, கிக்கு இந்திாவின்
தங்குடி க்கள் நீண்ட க்கள் யுத் முன்வணற்நத்தில் னாற்று முக்கித்துமுள்ப தங்றக
ஆற்றிக் சகாண்டுள்பணர். அர்கள் சதரும் ண்ணிக்றகயில் இக்கத்திற்குள் இறந்து,
குருதிறயும் விர்றயும் சிந்தி இக்கத்றப் தாதுகாத்து, இக்கத்ற விரிவுதடுத்துற்காண
புதி கபங்கறபத் ாரிக்கின்நணர். புட்சிற நிறநவற்றுற்கு, த்தி, கிக்கு இந்திாவின்
தகுதிகள் லிறாண புட்சியின் வகாட்றடகபாக ழுந்துள்பண. இந்க் வகாட்றடகறப
அழித்சாழிப்தற்கு, தச்றெ வட்றடயின் மூன்நாம் சுற்றந திரி முழுத்திநனுடன்
லிறப்தடுத்தியுள்பான். கட்சி, தறட, புதி ஜணாக ஆட்சி அனகுகள் ஆகிற்றந அழித்து,
அந் இடத்தில் முந்ற நிறனறற திரும்தவும் வாற்றுவித்து சீழிந் அசில் அறப்றதப்
தாதுகாப்தற்காக எடுக்குமுறநற ண்ணிறக அபவு தண்தபவு ஆக ாற்நதின் மூனம் திரி
முல்கிநான்.
ாவாயிெ இக்கத்ற எடுக்குற்கு வாக்கம் சகாண்ட தற, புதி எடுக்குமுறந
டிங்கள் மூனாக அர்கள் வாயிஸ்ட்கறப ட்டுவ குறிறக்கவில்றன. ல்னா
எடுக்கப்தட்ட பிரிவிணர் மீதும் க்கள் மீாண வதார் சாடுக்கப்தட்டுள்பது. சாழினாபர், உர்,
லித்கள், தங்குடிகள், ச் சிறும்தான்றயிணர், எடுக்கப்தடும் வசி இணங்கள் வதான்ந ல்னா
சுண்டப்தடும் ர்க்கங்கள், ெமூகப் பிரிவிணர், குழுங்கள் முனாவணார் மீதும் அசில்ரீதிாக,
சதாருபாாரீதிாக, தண்தாட்டபவில், நீதிமுறநரீதிாக, இாணுரீதிாகத் க்குலுக்கு
உள்பாக்கப் தடுகின்நணர். ஆகவ, வதார்க்கபம் தந்து விரிந்து உள்பது. வாடி அொங்கத்தின்
தார்ப்தனி இந்து தாசிெக் கருத்துநிறன, ாட்றட விற்கும் சகாள்றககள் ஆகிற்றுடன்
றடமுறநக்கு ந்துள்ப திரியின் இந்ப் புதி எடுக்குமுறநற அசில்ரீதிாகவும்
இாணுரீதிாகவும் ாங்கள் திர்சகாண்டு உள்வபாம்.
வாடி, ாஜ்ாத் சிங், சஜட்லி, சங்றகா ாயுடு, கட்காரி, அல்னது வஜகூ அொங்கத்தின்
ந்சாரு பிதிநிதிாக இருந்ாலும் ெரி அர்கள் க்கறப முட்டாள்கள் ஆக்க முடியும் ன்று
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ண்ணுகின்நணர், க்களுக்கு முற்றிலும் விவாாகச் செல்தடுகின்நணர். க்களுக்கு திாக
ல்னா றக எடுக்குமுறநயும் நிறநவற்றுற்கு அசினறப்புச் ெட்டத்ற மீறி,
நீதிமுறநகறப மீறி கருவிகறபப் தன்தடுத்தும் ஆளும் ர்க்காக, தாசிெ வாடி அொங்கத்தின்
க்களுக்கு திாண இல்பு சன்வலும் அம்தனப்தட்டு உள்பது. எடுக்குமுறநச் சூனால்
தாதிக்கப்தட்டுள்ப ல்னா பிரிவிணருடனும் என்றுதடுன் மூனம் இந்த் ாக்குறன உறுதிவாடு
திர்த்துத் வாற்கடிக்க ம்ால் முடியும். வாடியின் திர்ப்புட்சிக் சகாள்றககறபயும்,
குறிப்தாகப் தச்றெ வட்றடயின் மூன்நாம் சுற்றநயும் திர்த்துச் ெண்றடயிடுற்காக, க்களுக்கு
ஆாண ல்னா ஜணாக, முற்வதாக்கு, ச் ொர்தற்ந, ாட்டுப்தற்றுக் சகாண்ட ெக்திகள்
அறணறயும் என்றுதிட்டும் றகயில் து சகாள்றககள் செலுத்திகள் அறந்துள்பண.
தாாளுன்ந இடதுொரிகள் க்களுறட பிச்சிறணகறபக் றகயிசனடுத்து, திரியின்
எடுக்குமுறந திர்த்து அர்களின் சொந் ழியில், சதாருத்ாண முறநகளில் வதாாட
முன்ருாறு லியுத் வண்டும். இந்ப் வதாாட்டத்தில் இறற்கு முன் வண்டும்.
திரியின் தல்முறணத் ாக்குல் எடுக்குமுறநற திர்த்து ல்னாத் பங்களிலும் வதாாடுற்கு
ல்னாச் ெக்திகறபயும் அறநகூவி அறக்கின்வநாம்.
என்றுதடுவாம் ! என்றுதடுவாம் !
திரியின் எடுக்குமுறநற திர்த்து என்றுதடுவாம் !
வதாாடுவாம் ! வதாாடுவாம் !
து சதாதுதிரிற திர்த்துப் வதாாடும் !
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