
 

மாேவா$%&க() ஆ,த. ேபாரா1ட 3)ென&.6க7 க89ேல 
;ைதவ= ஏ)?         

6?ய ஜனநாயகC ெவ(D& 

 

 

"6ர1;. பாைத$E 3)ேனFC ேபா= ;ல ேநரGக(E H)னைடIக7, 
?யாகGக7 த9JKக 3Lயாதைவ! 6ர1;யாளJக7 ஒ.பாO ைவP=K 
ெகாQL8Kக மா1டாJக7; பாடGகைள. ப$)F ஒRெவா8 ேதாE9ைய,C 
ெவSTயாக மாSFவாJக7. இ= 6Pதக. 6VKகWKX 6Oயா=!'' 
 
இYத வாசகP?) கைட; வO நCைம ஆP?ரPேதா&C, ேக[யாகIC 
சா&வதSகாக எVத.ப1ட=. எ)றேபா=C, இY?யK கC^_%1 
(மாேவா$%1) க1; சாJபாக எVத.ப1ட இYத வாசகPைத ேநரான 
ெபா8(E எ&P=K ெகாQ& நாC வரேவSேபாC. ஏென)றாE, நா1Lேலேய 
`க. ெபOய அள9E அரb. பைடக() எ?J.6ர1; பா;ச பயGகரவாத 
ஒ&KX3ைறகைள அKக1; சY?P= வ8cற=. ஆ,தK XVKக(E உ7ள 
efம1ட அgக7 ம1&மEல, மாhல அள9லான தைலைமK XVP 
ேதாழJக7 உ1பட பல8C jட ைக= ெசkய.ப&C ேபாெதEலாC 
"ேபாlbடனான ேமாதE'' எ)ற ெபயOE ெகாmரமான 3ைற$E ப&ெகாைல 
ெசkய.ப&c)றனJ. 
 
ேவF எYதெவா8 அர;யE இயKகP=KXC எ?ராக இEலாதவாF, இரக;யK 
ெகாைலK XVKக7 அைமKக.ப1& இ.க.க. (மாேவா$%1) 6ர1;யாளJக7 
ேவ1ைடயாட.ப&c)றனJ. கடYத n)றாQ&க(E ஆY?ரா9E ம1&C 
oSFKXC ேமSப1ட ெபQ 6ர1;யாளJக7 பா[யE வ)3ைற 
ெசkய.ப1&, ப&ெகாைல ெசkய.ப1L8Kc)றனJ. 
இ.க.க.(மாேவா$%1)9) ஆதரவாளJக7 எ)பதSகாகேவ சP?%கOE 
சாEவாஜூ&C, ஆY?ரா9E ெகாைலK XVKக7 ஆcயவST) ேவ1ைட 
நாkக7 பழGXL மKக7 q= பாkY= XதFc)றன. 
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இRவளைவ,C எ?JெகாQட ேபா=C, எEலா இழ.6க7, ?யாகGக7, 
H)னைடIகைளr சY?Pதேபா=C, ஆ,த. ேபாரா1டP?) q=C 6ர1;$) 
q=C மாளாத பSFF? கா1L வ8cற=, இ.க.க (மாேவா$%1). ஆகேவ, 
அதSX ஏSப&C இழ.6கWC, H)னைடIகWC இY?ய. 6ர1;KX 
ஏSப&C இழ.6C H)னைடICதா) எ)ப?E சYேதக`Eைல. இYத 
அKகைறேயா&தா) "மKக7 அLPதளPைத. ெபறாமேலேய ஆ,த. 
ேபாரா1டPைதP ெதாடGc 91டதாகK jFவ= ;FH7ைளPதனC எ)பைத 
9ளKகP ேதைவ$Eைல'' எ)F இ.க.க.(மாேவா$%1)$) ெசயsP?ைய 
அர;யE t?யாக நாC 9மJ;PேதாC. ஆனாE அவJகேளா, அைத 
"ஏளனP=ட) எKகாள`1& எV=வதாக''. 6OY= ெகா7cறாJக7. 
 

6.ஜ.9) 9மJசனGகWC மாேவா$%&க() வசIகWC 

 

ெபOயXளC 38கமைல சCபவPைத ஒ1L, 6?ய ஜனநாயகC எV?$8Yத 
க1&ைரKX, "ெபOய XளP?E ெதTPத ;F ெபாT! அர;) அலறsC 
6?ய ஜனநாயகP?) 6லCபsC'' எ)ற ெபயOE அTெவா( எ)பவJ எV?, 
"ம_த) ப?.பகC'' ஒ8 ெவ(D&C, "ஆ,த. ேபாரா1ட அர;யsC, 
நைட3ைற,C அrbFP=வ= அரைச ம1&மEல, மா.அ.க.ைவ,C தா)...'' 
எ)ற ெபயOE, இ.க.க. (மாேவா$%1)9) "ேபாரா( ெவ(D&'' ஒ)FC 
ெகாQ& வY?8KcறாJக7. 
 
"அர;யE ேவFபா&க7, 9மJசனGக7 எRவளI க&ைமயாக இ8YதாsC 
மாேவா$%&க7 அைத வரேவSc)றனJ. ஆேராKcய.uJவமான 9வாதPைத 
ேமSெகா7ளP தயாராக உ7ளனJ'' எ)F "ேபாரா('' ெவ(D& jFcற=. 
ஆனாE, அவJக() ஆேராKcய.uJவமான 9வாத3C, 9மJசன வரேவS6C 
எPதைகய= எ)பைத இYத இ8 ெவ(D&கWC `கP ெத(வாகr ெசாE[ 
9&c)றன. 
 
"ஆ,த. ேபாரா1டC நடP?K ெகாQL8KcேறாC'' எ)ற அகYைதஆணவC 
காரணமாக நம= அர;யE 9மJசனGகைள சcP= ெகா7ளIC எதாJPதமாக 
எ&P=K ெகா7ளIC மFKXC அவJக7, "ெபOய XளP?E ெதTPத ;F 
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ெபாT!...'' எ)ற ெவ(D1LE 6?ய ஜனநாயகP?னைர. பாJP=. 
H)வ8மாF ஆP?ரPைதK ெகா1L,7ளாJக7. 
 
அர;யE ேநJைம இEலாதவJக7, நwனேகாயாபE%க7, அர;யE 
HKபாKெக1&க7, ேமாL ம%தா) ேவைல ெசkபவJக7, மா.H7ைளமாJ 
ேபாரா1டC நடP=பவJக7, மாேவா$%1க() ெசயைல அரb 
பயGகரவாதP=ட) சம)ப&P=C HரrசாரP?E ஈ&ப&பவJக7, அர;) 
ஒ&KX3ைறKX ஒPy=C ஈனPதனமானவJக7, சர& 9&cறவJக7, 
வLக1Lய ெபாkைய. பர.6பவJக7, அர;) ஊ=Xழலாக ெசயEப&C 
இ{வான ெசயsKXOயவJக7, எP=ேவைல ெசkபவJக7, ச1டவாதP?E 
nfc. ேபான காcத. 6[க7, 6PதகKகைட ேபா1& 9யாபாரC 
ெசkபவJக7, மாேவா$%1க7 q= 9ஷPைதK கKXபவJக7, எ(ய 
உQைமK jட ெதOயாத "மாேமைதக7', H)னைடIகைள,C, 
?யாகGகைள,C கQ& ஒ.பாO ைவ.பவJக7, பாடGகைள. ப$)F 
ஒRெவா8 ேதாE9ைய,C ெவSTயாக மாSFபவJக7 6ர1;யாளJக7 
எ)பைத. 6Oயாத 6Pதக. 6VKக7, தம= சYதJ.பவாதPைத nL 
மைற.பதSகாகPதா) மாேவா$%1க() நைட3ைறைய 9மJ;KcறாJக7, 
பாJ.பனJக7 ேவதபாராயணC ெசkவைத. ேபால ெவFC 
மாJK;யெல__யமாேவா ;Yதைனகைள உத1டள9E ேபbபவJக7, 
இவJகைளK கQ& அரb அrச.ப&வ?Eைல, அர;) அடKX3ைறக7 
இவJகைளP }Qடாத அேதசமயC அர;) அடKX3ைற ஏவ.ப&ேமா 
எ)ற~; 6?ய ஜனநாயகC 6லC6cற= எ)cறாJக7. 
 
இRவளI அJrசைனக7 வைசபா&தEகWKXC ஒ8பL ேமேல ேபாk இ.க.க 
(மாேவா$%1) சாJபாக ெவ($1&7ள "ேபாரா( ெவ(D&'', 6?ய 
ஜனநாயகC அைம.H) 9மJசனGகWKX ப?ல(.ப= எ)cற ெபயOE 
ஒ8 அ�X3ைறையK கைட.HLP?8Kcற=. 6?ய ஜனநாயகP?) 
9மJசனGகைள எEலாC அவyFக7, ெபாkக7 எ)F hராகOKXC 
அேதசமயC, அைவெயEலாC மாேவா$%&கWKX எ?ராக அரbC ஆWC 
வJKக3C அவST) ஏவEநாkகளான ேபாlbC ெகாmரமான பயGகரவாத 
ஒ&KX3ைறைய க1ட9fP= 9&CேபாெதEலாC அவSFKXP 
=ைணேபாவதாகIC, அவSFKXr சமமாகP தாKXதE ெதா&P=, 
ஒP=ைழ.பதாகIC XSற~சா1&cற=. 
 
"அர;) / ேபாl;) அடKX3ைறக7, அவyF. HரrசாரGகWKX 
ஒP?ைசவாக, தCைம நKசEபாOக7, 6ர1;யாளJக7 எனK jTK ெகாQ& 
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வல= சYதJ.பவாத சக?$E உ8Q&, 6ரQ&, ெந(Y= ெகாQL8KXC 
இ.க.க.(மா.ெல) மாhல அைம.6K க`1L தன= பGcSX 
"அர;யEதP=வாJPத t?$E' மாேவா$%&கைள எ?JP= 9மJசனC எ)ற 
ெபயOE அவyFகைள அ7( wbவ=C ஒ8 ெதாடJகைத. ேபாE 
நைடெபFc)ற=.'' 
 
"மாேவா$%1 க1;ைய,C அத) ெசயEபா&கைள,C எ?J.பைத, இYத 
அைம.6க7 அைனவ8C (மாhல அைம.6K க`1L உ1பட) ஒ8 
3Kcயமான "கடைமயாக' ெகாQ&7ளனJ. வாk.6 cைடKXCேபாெதEலாC 
அYத "கடைமைய' ெசkய இவJக7 தவFவ?Eைல. பழCெப8C 
?O6வா?களான ;.H.எC. சqபP?ய ?O6வா?களான 9&தைல, ெசGெகாL 
ேபா)ற "மாெல' க1;க7, ?O6வாதP?SXC மாJK;யP?SXC இைடேய 
ஊசலா&C மா.அ.க. ேபா)ற வல= சYதJ.பவா?க7 ேபா)ற அைனவ8C 
மாேவா$%&க() பயGகரவாதPைத, }9ரவாதPைத, சாகசவாதPைத எ?JP= 
தாKXதEகைள நடP? வ8வ= கவனP?E ெகா7ள ேவQLய ஒ)றாXC.'' 
 
(6.ஜ.) "க1&ைர$) 3SபX? அர;) மSFC ேபாl;) அடKX 
3ைறைய எ?JP= எVத.ப1L8YதாsC, அத) HSபX? மSFC 3LI 
மாேவா$%&க() அர;யE மSFC ெசயsP?கைள 9மJ;.ப= எ)ற 
ெபயOE ெபாkகைள,C, அவyFகைள,C அ7(w;, ராம�KX அgE 
ெசkத ேசைவைய.ேபால ஆWC வJKக அவyF HரrசாரP?E தன= பGைகr 
ெசsP?,7ள=. அர;யE ேவFபா&க7, 9மJசனGக7 எRவளI 
க&ைமயானதாக இ8YதாsC மாேவா$%&க7 அைத வரேவSc)றனJ. 
ஆேராKcய.uJவமான 9வாதPைத ேமSெகா7ளP தயாராக உ7ளனJ. ஆனாE, 
இ.க.க.(மாெல) மா.அ.க.IC, 6?ய ஜனநாயக3C அPதைகய 
ஆேராKcய.uJவமான 9வாதPைத ேமSெகா7வதSX ப?லாக, தம= அர;யE 
ஓ1டாQLPதனPைத மைறP=K ெகா7ள ெபாkகைள,C, அவyFகைள,C 
jT மாேவா$%1 க1;KX களGகC ஏSப&Pத 3யS;Kc)றனJ.'' 
 
"இYத அைம.6C, அத) பP?Oைக,C இPதைகய ெசயEபா&க(E 
ஈ&ப&வ=C, நாC ஏSெகனேவ jT,7ளபL 3தE தடைவயEல. 
எ.ேபாெதEலாC அரb அடKX3ைற ?1ட`1ட வைக$E நம= 
அைம.ைப,C இயKகPைத,C ஒ{KXC ேநாKகP=ட) நடPத.ப&cறேதா, 
அ.ேபாெதEலாC இவJகWC தGக() பGcSX வOY=K க1LK ெகாQ& 
களP?E இறGc 9&cறாJக7................ 9மJசனC எ)ற ெபயOE 
ப&ேமாசமான, efதரமான, அவyFகைள,C, ெபாkகைள,C 
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jT$8YதனJ......... qQ&C அரb அத) ெகாைல. பைடயான 
அ?ரL.பைடைய ேசJYத oSFKகணKகான ேபாlசாைர hரYதர 
அL.பைட$E ேமSX ெதாடJr; மைல$) பல பX?க(E 3கா`1& 
ேத&தE ேவ1ைட,C, அவyF Hரrசார தாKXதE நடP?,C, உளவா(கைள 
ஊ&8வr ெசk=C த`ழகP?E 3)ென.ேபா=C இEலாத அள9SX 
அடKX3ைறைய க1ட9fP=91&7ள hைல$E, த`ழகP?E உ7ள 
மாேவா$%1 இயKகPைத. பST ம1&மEலா=, அைனP?Y?ய அள9E 
பல மாhலGக(E 3)ேனTK ெகாQL8KXC இயKகPைத. பST,C 
அQட. 6WX, ஆகாச. 6WXகைளK jT ெகாrைச.ப&P=C, 
;Fைம.ப&P=C, efதரமான ெசயEக(E ஈ&ப1&7ளனJ.'' (ேபாரா( 
ெவ(D&, பK. 36) 
 
ெபOயXளC 38கமைல சCபவPைதP ெதாடJY= "6?ய ஜனநாயகC'' 
எV?ய க1&ைரKX. ேபாரா(, அTெவா( nலமாக மாேவா$%&க7 
ெவ($1&7ள ேமSகQட ப?sைரக(E qQ&C qQ&C அவJக7 
ெசாEsபைவ இைவதாC.... 
 
* அர;) / ேபாl;) அடKX3ைறக7, அவyF. HரrசாரGகWKX 
ஒP?ைசவாக 6?ய ஜனநாயகC அைம.HனJ தன= பGcSX "அர;யE 
தP=வாJPத t?$E' மாேவா$%&கைள எ?JP= 9மJசனC எ)ற ெபயOE 
அவyFகைள அ7( wbc)றனJ. 
 
* வாk.6K cைடKXCேபாெதEலாC மாேவா$%1 க1;ைய,C அத) 
ெசயEபா&கைள,C எ?J.பைத ஒ8 3Kcயமான "கடைமயாக'K 
ெகாQ&7ளனJ. 
 
* மாேவா$%&க() அர;யE மSFC ெசயsP?கைள 9மJ;.ப= எ)ற 
ெபயOE ெபாkகைள,C அவyFகைள,C அ7( w; ராம�KX அgE 
ெசkத ேசைவைய. ேபாE ஆWC வJKக அவyF. HரrசாரP?E தன= 
பGைக ெசsP?,7ள=. 
 
* ஆேராKcய.uJவமான 9வாதPைத ேமSெகா7வதSX. ப?லாக, தம= 
அர;யE ஓ1டாQLPதனPைத மைறP=K ெகா7ள ெபாkகைள,C 
அவyFகைள,C jT மாேவா$%1 க1;KXK களGகC ஏSப&Pத 
3யS;Kc)றனJ. 
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* எ.ேபாெதEலாC அரb அடKX3ைற ?1ட`1ட வைக$E நம= 
அைம.ைப,C இயKகPைத,C ஒ{KXC ேநாKகP=ட) நடPத.ப&cறேதா, 
அ.ேபாெதEலாC இவJகWC தGக() பGcSX வOY= க1LK ெகாQ& 
களP?E இறGc 9&cறாJக7. 9மJசனC எ)ற ெபயOE 6.ஜ.9னJ 
ப&ேமாசமான, efPதரமான, அவyFகைள,C, ெபாkகைள,C jFc)றனJ. 
 
* தSேபா= qQ&C த`ழக அரb அத) ெகாைல. பைடயான 
அ?ரL.பைடையr ேசJYத oSFKகணKகான ேபாlசாைர hரYதர 
அL.பைட$E ேமSXP ெதாடJr; மைல$) பல பX?க(E 3கா`1& 
ேத&தEேவ1ைட,C அவyF Hரrசார தாKXதE நடP?,C, உளவா(கைள 
ஊ&8வr ெசk=C த`ழகP?E 3)ென.ேபா=C இEலாத அள9SX 
அடKX3ைறைய க1ட9fP= 91&7ள hைல$E, த`ழகP?E உ7ள 
மாேவா$%&க7 இயKகPைத. பST ம1&மEலா=, அைனP?Y?ய 
அள9E பல மாhலGக(E 3)ேனTK ெகாQL8KXC இயKகPைத. 
பSTய அQட. 6WX, ஆகாச. 6WXகைளK jT ெகாrைச.ப&P=C, 
;Fைம.ப&P=C, efPதரமான ெசயEக(E ஈ&ப1&7ளனJ. 
இ.க.க.(மாேவா$%1)IKX எ?ரான 3Yைதய அEல= தSேபாைதய 
9மJசனGக(E ஏதாவ= ஒ)ைறKjட ப&ேமாசமான=, efPதரமான=, 
ெகாrைச.ப&P=வ=, ;Fைம.ப&P=வ= எ)FC அQட.6WX, 
ஆகாச.6WX, அவyF, ெபாk எ)FC அவJகளாE XT.பாக 
எ&P=Kகா1L 9ளKகேவா h�HKக.படேவா இEைல. அதSX மாறாக 
அர;யE HKபாKெக1&க7, நwன ேகாயபE%க7, காSறைடPத ைபக7 எ)ற 
வசIக7; அைத9ட 3Kcயமாக நாடாWம)ற சக?$E nfc. ேபா,7ள 
ேபா[ 6ர1;யாளJகேளா&C, அரb / ேபாl;) தாKXதEகேளா&C, 
எ?J.6ர1;. HரrசாரPேதா&C ேசா, இY=, ?னமலJ 3த[ய பாJ.பன. 
பP?OKைககேளா&C 6.ஜ.ைவ அைடயாள.ப&P=வத) nலC `கIC 
ேமாசமான, efPதரமான, ெகாrைசயான, ;Fைம.ப&P=C ெசயEக(E 
இ.க.க. (மாேவா$%1)$னJதாC ஈ&ப1&7ளனJ. 
 
 

எ?OKX ஒP?ைசவாக அைமவ= மாேவா$%&க() ெசயலா? 
6.ஜ.9) 9மJசனGகளா? 
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உQைம$E அர;) / ேபாl;) அடKX3ைறக7, அவyF. 
HரrசாரGகWKX ஒP?ைசவாக இ8.ப= மாேவா$%&க() 
ெசயsP?கWC நைட3ைற,Cதாேன த9ர, 6?ய ஜனநாயகC அைம.H) 
9மJசனGக7 அEல எ)ப= காரண காOயGகைள. பXPதTI ெகாQ& சSF 
;Y?KகP ெதOYத அைனவ8C ஒ.6K ெகா7வJ. 
 
"காவE =ைற$னேர jFc)றனJ: த`ழகP?E மாேவா$%&க7 ெபOய 
அள9E வளJY= 9ட9Eைல. எQgKைக$E ;லேர உ7ளனJ. 
அவJக(டC ைக.பSற.ப1ட ஆ,தGகWC b&வதSX. பய)படாத 
சாதாரண ஆ,தGக7. — இ.பLெயEலாC ம?.�& ெசk,C இYதK 
காவE=ைற ஏ) இ.பL மாேவா$%&களாE `க. ெபOய ஆபP= எ)F 
urசாQL கா1&cறாJக7. ேதட.ப&C நKசைல1&க() தைலKX 
ல1சKகணKcE 9ைல ைவP= ச1ட 9ேராதமாக அவJக() 6ைக.படPைத 
ெவ($1&, மKகWKகாக. ேபாரா&C அJ.பg.6 உணJI7ள 
அPேதாழJகைளK ெகாLய XSறவா(கைள. ேபால படC ேபா1&K கா1L 
அவJகைளK ேகார 3கP=ட) ;PதO.ப= ஏ)? (ெபOய XளP?E..., பK. 
56) 
 
நKசEபாOக7 எ.பL.ப1டவJக7, எYத ேநாKகP?SகாகெவEலாC 
ேபாரா&பவJக7; எதSகாகெவEலாC XரE ெகா&.பவJக7; எ)ென)ன 
Hரr;ைனகWKகாகIC, இல1;யP?SகாகIC ேபாராL எRவாெறEலாC 
?யாகGகைளr ெசkவாJக7 எ)F ப1Lய[1&91& அTெவா( 
எV=cறாJ, "இவJகைளPதா) ெகாmர3கC ெகாQடவJகளாக ெகாLய 
}9ரவா?களாக ;PதOP=K கா1ட 3யEc)றனJ. ப~சமா பாதகJகளாக 
ஆWC வJKக பாதYதாGcகளான காKcr ச1ைட ரILக7 ஆWC 
வJKகGக() ஊ=XழEகளாக ேசாரCேபான 3தலா(P=வr ெசk? 
ஊடகGக7 இேத HCபPைத மKக(ைடேய ஏSப&P=வதSகாக 
மானெவ1க`)T ேபாl;) jSFKகைள அ.பLேய வாY?ெய&P= 
தGக() எஜமான 9bவாசPைதK கா1&C நாkகளாகr ெசயEப&c)றனJ.'' 
 
"எ?Oகளான ஆWC வJKக அேயாKcயJக() ெகாைலகார காவE=ைற 
அ?காOக7 அவJக() பாதYதாGcகளான பP?OKைகக7 ஆcயவST) 
அவyFகைள நCமாE 6OY= ெகா7ள 3Lcற=.'' 
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"அவST) ேநாKகC 6ர1;ைய 3ைள$ேலேய c7( எTய ேவQ&C 
hலIC சnக அைம.ைப. பா=காKக ேவQ&C எ)ப=தா)'' (ெபOய 
XளP?E..., பK.6) எ?Oக() ேமSகQட அவyFகைள,C ேநாKகPைத,C 
6ர1;$) ஆதரவாளJகளாேலேய 6OY= ெகா7ள 3L,C! ஆனாE, 
த`fநா1LE ஆ,த. ேபாரா1டC nலC 6ர1; நடPத. ேபாவதாகK jTK 
ெகாQL8KXC ஒ8 தைலைமKX இவSைற. 6OY= ெகா7வ= ம1&C 
3Kcயமானதா? ேபா=மானதா? மாேவா$%&க() ெசயsP?,C 
ெசயEபா&கWC எ?Oக() இYத அவyFகWKXC ேநாKகP=KXC 
ஒP?ைசவாக வச? ெசk= ெகா&.பதாக அைமY?8Kcறதா அEல= 
அவSைற 3TயL.பதாக அைமY?8Kcறதா எ)பைத. 6OY= ெகா7ள 
ேவQடாமா? 
 
ெபOயXளC 38கமைல சCபவC பST ெவ(ேய எ)னதா) 9ளKக3C 
9வாத3C �1L 3ழKcனாsC, மாேவா$%1 க1;உ7ேள தயாOP=7ள 
உ1க1; qளாkI ேமSகQட ேக79கWKX உQைமயான ப?ைல 
உ7ளடKc$8Kcற=. 
 
"ஊPதGகைர சCபவPைத. ேபாலேவ தSேபா=C ப$S; 3காC நடP=C 
சமயP?E இYத சCபவC நைடெபSF7ளதாE, ஏ) qQ&C இPதைகய 
தவFக7 hகVc)றன எ)ற ேக79 அைனவO) மP?$sC ஏSப1&7ள=. 
ஒ8ேவைள மKக7 அLPதளC நமKX பலwனமாக இ8.பதாE இYதr 
சCபவC நடY?8KXேமா என hைன.பவJகWC உQ&.'' 
 
"அ.பX?$E அர;யE ேநாKகGகWKகாகேவா அEல= வாfKைக. 
Hரr;ைனகWKகாகேவா ெவ(.பைடயாகேவா அEல= தைலமைறவாகேவா 
நம= கQேணா1ட. பX?$E மKகைள அg?ர1L நாC இ)�C எYத. 
ேபாரா1டPைதேயா அEல= Hரrசார இயKகPைதேயா ெசkய9Eைல. மாறாக, 
ரக;யமாக ஆ,த. ேபாரா1டP?Sகான ஆதரவாளJகைள,C 
இைளஞJகைள,C, க1;K க8KXVKகைள,C அg?ர1L வ8cேறாC.'' 
GஆதாரC: இ.க.க.(மாேவா$%1) த`fநா& மாhலK XV தயாOPத ெபOய 
XளC qளாkI அTKைக;. 
 
மாேவா$%1 க1;$) ேமSகQட qளாkI அTKைகேய த)னள9E 
ேபா=மான=. "அYத. பX?$E அர;யE ேநாKகGகWKகாகேவா அEல= 
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வாfKைக. Hரr;ைனகWKகாகேவா ெவ(.பைடயாகேவா அEல= 
தைலமைறவாகேவா தம= கQேணா1ட. பX?$E மKகைள அg?ர1L தாC 
இ)�C எYத. ேபாரா1டPைதேயா அEல= Hரrசார இயKகPைதேயா 
ெசkய9Eைல.'' மாறாக இரக;யமாக ஆ,த. ேபாரா1டP?Sகான 
ஆதரவாளJகைள,C, இைளஞJகைள,C க1;K க8KXVKகைள,C 
அg?ர1L வ8cறாJக7. அYத hைல$ேலேய அYத. பX?$E 
ஆ1கைள,C, ஆ,தGகைளr ேசJ.ப?sC, ஆ,த. ப$S; எ&.ப?sC 
ஈ&ப1டாJக7 எ)பைத மாேவா$%&கேள ஒ.6K ெகா7cறாJக7. 
 
மKக7 ஆதரைவ. ெபFவதSX 3)ேப ஆ,த. ப$S;$E ஈ&ப&வ=தா) 
மாேவா$%1 க1;$) ெசயsP?யாகIC ெசயEபாடாகIC 
இ8Y?8Kcற=. இRவாF அர;யE ேநாKகGகWKகாகேவா அEல= 
வாfKைக. Hரr;ைனகWKகாகேவா ெவ(.பைடயாகேவா அEல= 
தைலமைறவாகேவா அYத பX?$E மKகைள அg?ர1L, எYத. 
ேபாரா1டPைதேயா அEல= Hரrசார இயKகPைதேயா ெசkயா=, இரக;யமாக 
ஆ,தGகைள,C, ஆ1கைள,C ேசJP= ஆ,த. ப$S;$E ஈ&ப&C ஒ8 
இயKகP?) q= }9ரவாத 3P?ைர XP?, அவyF. HரrசாரGகைளr 
ெசk= அரb பயGகரவாத அடKX3ைறகைள ஏ99&வ= ஆWC 
வJKகGகWKXC அரbேபாlbKXC வச?யாகIC வாk.பாகIC அைமcற=. 
 
"மாேவா$%1 }9ரவாத. Hரr;ைன எ)ப= தவறாக வ{நடPத.ப&C 
இைளஞJகளாE எV.ப.ப&C ச1டCஒVGX. Hரr;ைன; அர;யE, சnக, 
ெபா8ளாதார. Hரr;ைன அEல; இ= அரbேபாlbKXC }9ரவா?கWKXC 
இைட$லான Hரr;ைனேய த9ர மKக7 Hரr;ைன அEல'' எ)F ெபாk. 
HரrசாரC ெசkவதSXC இ= ஏ=வாக இ8Kcற=. இதனாE, உQைம 
அTயாத ெபா= மKக(ேலேய ;லJ ேபாlbKX உத9யாகr ெசயEப&வ=C 
நடY= 9&cற=. (3)6 தJம6O ஊPதGகைர$sC, தSேபா= 
ெபOயXளC38கமைல$sC இRவாF நடYததாக மாேவா$%&கேள ஒ.6K 
ெகா7cறாJக7.) 
 
அத)HறX மாேவா$%&க7 ேபாk, "மாேவா$%&க7 யாJ? அவJகWைடய 
ெகா7ைக எ)ன? ஏ) ஆ,தC ஏY=cறாJக7 எ)பைத மKகWKX 9ளKc. 
6Oய ைவKக ேவQ&C'' எ)ற hைல ஏSப&cற=. இைதPதா) "இYத 
hைல$E இ8KXC ஒ8 அைம.6, ஆ,த. ேபாரா1டPைதP ெதாடGc 
91டதாகK jFவ= ;FH7ைளPதனC'' எ)F 6.ஜ. எV?$8Yத=. 
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இRவாF அரb / ேபாl;) அவyF. HரrசாரP=KXPதாேம வாk.ப(P= 
91&, HறX மKகWKX 9ளKகம(KXC இYதr ெசயைல. H)வ8மாF 
hயாய.ப&P=c)றனJ. "ெபOயXளC hகfைவ ஒ1L அரbC 
ெதாைலகா1;கWC, 3தலா(யr ெசk? ஊடகGகWC மாேவா$%&கைள 
ஆ,தேமாகC ெகாQட இரPதK கா1ேடOகைள. ேபாலr ;PதOKXC ஒ8 
இ{வான HரrசாரP?E இறGc,7ள இYத ேவைள$E, அதSX. ப?ல(Kக 
ேவQLய கடைமைய hைறேவSFC ெபா81& ெவ($ட.ப1ட ெசk? 
அTKைக$ைனPதா) 6?ய ஜனநாயP?னJ இ.பLK XbC6PதனமாகK 
XT.H1&7ளாJக7.'' (ெபOய XளP?E ெதTPத..., பK.12) 
 
=Cைப91& வாைல. HLKXC தம= ெசkைகையK கடைமயாக 
hைறேவSFவதாகIC, இYதP தவைறr b1LK கா1&C 6?ய ஜனநாயகP?) 
ெபாF.பான 9மJசனPைதK "XbC6PதனC'' எ)FC cQடலLKcறாJக7, 
மாேவா$%&க7. அரbC ேபாlbC இவJகWKX எ?ராக அவyFகWC 
ெபாk. Hரrசார3C ெசkவதSX இவJகேள வாk.ப(KcறாJக7 எ)பைத 
எ&P=r ெசா)னாE, இவJகேளா 6?ய ஜனநாயகP=KX எ?ரான 
அவyFகWC ெபாk. Hரrசார3C ெசkcறாJக7. "மாேவா$%& 
இயKகP?) q= அர;) ஒ&KX3ைற ஏவ.ப&Cேபா= அரb 
பயGகரவாதP=ட) சம.ப&P=C HரrசாரP?E ஈ&ப&வாJகேளயா$) அ= 
அர;) ஒ&KX3ைறKX ஒPy=C ஈனPதனேம ஆXC'' எ)cறாJக7. 
 
அ.பL எ)ன அரb பயGகரவாதP=ட) மாேவா$%&கைள சம.ப&P=C 
HரrசாரP?E 6?ய ஜனநாயகC ஈ&ப1& 91ட=? அ.பL எ)ன அர;) 
ஒ&KX3ைறKX ஒPy=C ஈனPதனமான எ)ன ெசய[E 6?ய ஜனநாயகC 
ஈ&ப1&91ட=? "மKகைள அர;யE t?$E அg?ர1L, மKக7 
ஆதரைவ. ெபறாத இ.க.க. 
 
(மாேவா$%&)$னJ, ஆ,த. ேபாரா1டC ெதாடGc 91டதாக எQgK 
ெகாQ& அதSகாக ஆ1கைள,C ஆ,தGகைள,C ேசJ.ப?sC, ஆ,த. 
ப$S;$E ஈ&ப&C சாகசவாதr ெசயEக(sC இறGcய= தவF'' எ)F 
9மJ;P= 91ேடாC. அதSகாக, பல ஆQ&களாc,C ஆ,த. 
ேபாரா1டPைத ெதாடGகாமE அைதK கQகாணாத yரP?SXP த7( ைவP= 
91ட வல= சYதJ.பவா?கெளனP தாGக7 க8=C 6?ய ஜனநாயகC 
அைம.HனJ, தGகைள. பST இRவாெறEலாC 9மJ;.பைதPதா) "அரb 
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பயGகரவாதP=ட) சம.ப&P=C HரrசாரP?E ஈ&ப&வ=, அர;) 
ஒ&KX3ைறKX ஒPy=C ஈனPதனC'' எ)cறாJக7, மாேவா$%&க7. 
 
 

யாJ ேநJைமயானவJக7: 6.ஜ.வா, மாேவா$%&களா? இேதா 
ஆதாரC! 

 

அTI, நாணயC, வாkைம, ேநJைம ஆcய 6ர1;யாள8KX இ8Kக 
ேவQLய அL.பைட. பQ6க7 இY?யK கC^_%1 (மாேவா$%1) 
க1;$) த`fநா& மாhலK XV9டC cைடயா= எ)பைத இத) nலC 
h�HP= 91டாJக7. இYத உQைமைய அவJக() "ெபOய XளP?E 
ெதTPத ;FெபாT! அர;) அலறsC 6?ய ஜனநாயகP?) 6லCபsC!'' 
எ)ற ெவ(D&C "ஆ,த. ேபாரா1ட அர;யsC நைட3ைற,C'' எ)ற 
ேபாரா( ெவ(D&C கா1LK ெகா&P=7ளன. 
 
6?ய ஜனநாயகPைத. பாJP= இ.க.க. (மாேவா$%1) எV=cற=, 
"இவJக(டC நாC ேக1பெதEலாC எGேக, எ.ேபா= த`ழகP?E ஆ,த. 
6ர1; ெதாடGக.ப1& 91டதாக மாேவா$%&க7 அT9PதாJக7 
எ)பைதPதா). இதைன ஆதாரP=ட) எ&P=Kகா1&C அர;யE ேநJைம 
இவJகWKX இ8Kcறதா? ெவ($1&7ள ெசk? அTKைக$E 
மாேவா$%&க7 jட இRவாFதா) XT.H1&7ளனJ. "இKேக& ெக1ட 
சnக அைம.ைப ஒ{Kக மKக7 பைட க1&வ=C, மKக7 ,PதPைத 
ெதா&.ப=C hயாயமான=, �?யான=! இ= த`ழகP?sC 
ெதா&Kக.ப&வ= த9JKக 3Lயாத= ம1&மEல, அவசர அவ;யமான=C 
jட! த`ழகP?E இPதைகய மKக7 ,PதP?Sகான தயாO.HEதா) 
மாேவா$%1 க1; ஈ&ப1&7ள=. அைதPதா) }9ரவாதC எனK கா1L 
மKகைள ஏkKக hைனKcற= க8ணாh? அரb'. இRவாF த`ழகP?E 
தயாO.6K க1டP?Eதா) இ8.பதாக jFCேபா= த`ழகP?E ஆ,த. 
6ர1; ெதாடGc 91டதாக கைதயளKcறாJக7 இYத நwன ேகாயபE%க7.'' 
(ெபOய XளP?E ெதTPத ;FெபாT..., பK. 12) 
 
"தJம6O மKக7 ெசEவாKX ெப8c,7ள பX?யாக ம?.Hட.ப&cறேத 
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த9ர, அCமாவ1டC ஓJ ஆ,த. ேபாரா1ட 3ைனயாக உ8வாc91ட= 
எ)F மாேவா$%1க7 வ[Y= எ)ைறKXேம வாதாLய?Eைல. ஆனாE 
அ.பL வாதா&வதாக ஒ8 வLக1Lய ெபாkைய இவJக7 பர.6வ?) 
ேநாKகC அர;) ஊ=Xழலாகr ெசயE&C இ{வான ெசயேல ஆXC.'' 
(ெபOய XளP?E..., பK. 14) 
 
ேமSகQட பP?க(E அவJக7 jFவ= எ)ன? 
 
* த`ழகP?E ஆ,த. 6ர1; ெதாடGக.ப1& 91டதாக மாேவா$%&க7 
எGேக, எ.ேபா= அT9PதாJக7? இதைன ஆதாரP=ட) எ&P=K கா1&C 
அர;யE ேநJைம 6?ய ஜனநாயகC அைம.Hன8KX இ8Kcறதா? 
 
* த`ழகP?E தயாO.6K க1டP?Eதா) இ8.பதாக மாேவா$%1க7 
jFCேபா=, த`ழகP?E ஆ,த. 6ர1; ெதாடGc91டதாக இYத (6?ய 
ஜனநாயகC) நwன ேகாயபE%க7 கைதயளKcறாJக7. 
 
* தJம6O மாவ1டC ஓJ ஆ,த. ேபாரா1ட 3ைனயாக உ8வாc91ட= 
எ)F மாேவா$%1க7 வ[Y= எ)ைறKXேம வாதாLய?Eைல. ஆனாE 
அ.பL வாதா&வதாக ஒ8 வLக1Lய ெபாkைய இவJக7 (6?ய 
ஜனநாயகC) பர.6வ?) ேநாKகC அர;) ஊ=Xழலாகr ெசயEப&C 
இ{வான ெசயேல ஆXC எ)cற= இ.க.க. (மாேவா$%1). 
 
யாJ அர;யE ேநJைம,7ளவJக7? யாJ நwன ேகாயபEbக7? யாJ 
வLக1Lய ெபாkைய. பர.6cறாJக7? யாJ இ{வான ெசய[E 
ஈ&ப&cறாJக7? இ.க.க.(மாேவா$%1) மாhலK XVவா, 6?ய 
ஜனநாயகமா எ)பைதK efKகQட ஆதாரPைத. பLP=91&P ேதாழJகேள 
3LI ெசk= ெகா7ள1&C! 
 
இ.க.க.(மாேவா$%1) மKக7 ,PதK XVவாக இ8Yதேபா=, அத) 1995 
;ற.6 மாநா1L) }JமானP?) அL.பைட$E 1996 அKேடாபOE 
நடPத.ப1ட H�னP?E "த`ழகP?E ஆ,த. ேபாரா1ட 3ைனைய 
உ8வாKXேவாC'', "உழவJ ேபாரா1ட 3ைனைய உ8வாKXேவாC, உ7�J 
ஆ?Kக சK?கைள wfP=ேவாC'', cராம ஆ1; ம)றGகWKேக அ?காரC, 
ெகாOEலா மQடலPைத ேநாKc 3)ேனFேவாC'' எ)cற 3ழKகGக7 
3)ைவKக.ப1டன. இYத 3L9) அL.பைட$Eதா) ேதாழJக7 
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இரwYதJ, ;வா ேபா)ற நகJ6றP?[8Y= இறKXம? ெசkய.ப1ட 
ேதாழJகைள ைவP= ஆ,தK XVKக7 க1ட.ப1டன. 
 
அத)HறX 2000, ஜனவO$E த`fநா& ஆ,த. ேபாரா1ட 3ைனக(E 
ஒ)றாக அT9Kக.ப1ட=. 
 
"வடெதsGகானா தQடகாரQயா பX?க7 (மகாரா�Lரா, மP?ய. 
HரேதசC) இ)F ெகாOEலா மQடலP?) உயJYத க1டPைத ேநாKcr 
ெச)F ெகாQL8Kc)றன. ேமsC ெத) ெதsGகானா, cழKX மQடலC 
(ஆY?ரா, ஒOசா9) பX?க7), இராயல�மா ெதSX கடSகைர மQடலC 
(ஆY?ரா) ேகாயEெகknJ மQடலC (�காJ) ஆcயன ெகாOEலா 
மQடலP தயாO.6K க1டP?E உ7ளன. ேமSX ெபGகாE, த`fநா&, 
கJநாடக மாhலGக(E ஆ,த. ேபாரா1ட 3ைனக7 உ8வாc உ7ளன.'' 
(மKக7 ,PதK XV9) ேபாரா(, ஜனH. 2000, பK 34.) 
 
2000 ஜனவO$E ேதாழJ இரwYதJ ெகாEல.ப1ட=C, 2002 நவCபOE 
ேதாழJ ;வா ெகாEல.ப1ட ஊPதGகைர bST வைள.6 hகfIC தSகா[க. 
H)னைடIக7தாC எ)F க8?ய மKக7 ,PதK XV, ஆ,தK XVKகைள. 
6=.HP= ஆ,த. ேபாரா1டPைதP ெதாடJY= நடP=C 6Oத[ேலேய 
இ8Yத=. அதனாEதா), அKXV 2006ஆC ஆQ& நடP?ய தன= 6வ= 
மாhல மாநா1LE H)வ8மாF 3LI ெசkத=. 
 
"ஆ,த. ேபாரா1டPைதP }9ர.ப&P? தள. HரேதசGகைள அைமKXC 
கQேணா1டP=ட) ெகாOEலா மQடலPைத ேநாKc 3)ேனFேவாC.'' 
 
"ஆ,த. ேபாரா1டPைதP ெதாடGc அைனP=P தயாO.6கைள,C 9ைரY= 
hைறேவSFேவாC'' (2006இE நடYத 6வ= மாhல மாநா& அர;யE 
அைம.6 qளாkI, பK.12) 
 
மாhல மாநா1& 3LIக(E காண.ப&C உடனLK கடைமக(E ஒ)றாக, 
"த`ழகP?E qQ&C "மKக7 ,PதPைதP ெதாடGXேவாC' (பK. 62) 
எ)ப= 3) ைவKக.ப1L8Kcற=. "ஆ,த. ேபாரா1டPைதP 
}9ர.ப&P=ேவாC'' எ)F ஒ8 இடP?sC, "ஆ,த. ேபாரா1டPைத 
qQ&C ெதாடGXேவாC'' எ)F மSெறா8 இடP?sC 
இ.க.க.(மாேவா$%1), மாhலK XV9) அர;யE அைம.6 qளாk9E 
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3ரQபாடாக இ8.பதSX அவJக7 தாC 9ளKகC ெசாEல ேவQ&C. 
ஆனாE, ஆ,த. ேபாரா1டPைதP }9ர.ப&P=ேவாC எ)றாsC சO, 
qQ&C ெதாடGXேவாC எ)றாsC சO, இரQ&ேம த`ழகP?E ஆ,த. 
ேபாரா1டC ெதாடGcயதாக இ.க.க.(மாேவா$%1) மாhலK XV 
Hரகடன.ப&P?யைத உF? ெசkcற=. 
 
ஆக, த`ழகP?E ஆ,த. 6ர1; ெதாடGக.ப1& 91டதாகIC, த`ழகC 
ஓJ ஆ,த. ேபாரா1ட 3ைனயாக உ8வாc 91டதாகIC மாேவா$%&க7 
எ.ேபா=, எGேக அT9PதாJக7 எ)பைத ஆதாரP=ட) எ&P=K கா1L நாC 
நம= அர;யE ேநJைமைய h�HP=7ேளாC. இ.ேபா= அவJக7 
ெசாEல1&C. யாJ அர;யE ேநJைமயSறவJக7? யாJ நwன ேகாயபE%க7? 
யாJ வLக1Lய ெபாkைய. பர.6பவJக7? ஓJ உQைமையr ெசா)னதSகாக, 
நாC அர;) ஊ=Xழலாக ெசயEப&C இ{ெசயைலr ெசkவதாக 
உ7ேநாKகC கSH.ப=C அவyF ெசkவ=Cதா) அர;யE ேநJைமயான 
ெசயலா? 
 

மாேவா$%&க() ஆ,த. ேபாரா1ட "நL.6' 

 

6?ய ஜனநாயகP?SX எ?ரான ேமSகQட அவyைற hயாய.ப&P=C 
3யS;யாக மாேவா$%&க7 தாGக7 ம1&ேம ஆ,த. ேபாரா1ட. 
பாைத$E ஊ)T h)F சாதைன 6OY= வ8வதாகIC, நாC ஆ,த. 
ேபாரா1டPைத கQகாணாத yரP?SXP த7(. ேபா1&7ள வல= 
சYதJ.பவா?களாக உ7ளதாகIC "ெபOய XளP?E ெதTPத ;FெபாT...'' 
ெவ(D1LE 6WcP த7($8KcறாJக7. 
 
அேதசமயC, இYத ெவ(D1LE மாேவா$%&க7 ?8CபP ?8Cப 
வ[,FP=C இ)ெனா8 3Kcயமான க8P= (9சயC) இ=தா): 
* "த`ழகP?E ஆ,த. 6ர1; ெதாடGக.ப1& 91டதாகேவா'', "தJம6O 
மாவ1டC ஓJ ஆ,த. ேபாரா1ட 3ைனயாக உ8வாc 91டதாகேவா'' 
மாேவா$%&க7 அT9KகIC இEைல. அRவாF அவJக7 எ)ைறKXேம 
வ[Y= வாதாLய=`Eைல. (பK.12, 14). 
 
* த`ழகP?E ஆ,த. 6ர1; ெதாடGக.ப1& 91டதாக மாேவா$%&க7 
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அT9PதாJக7 எ)F ெசாEவ= அர;யE ேநJைமயSற ெசயE; தJம6O 
மாவ1டC ஆ,த. ேபாரா1ட 3ைனயாக உ8வாc91ட= எ)F 
மாேவா$%&க7 வ[Y= வாதா&வதாகK jFவ= வLக1Lய ெபாk. 
(பK.12) 
 
* த`ழகP?E மாேவா$%&க7 தயாO.6K க1டP?Eதா) இ8.பதாகK 
jFcறாJக7. அதSX மாறாக த`ழகP?E அவJக7 ஆ,த. 6ர1; 
ெதாடGc 91டதாக நwன ேகாயபE%க7 (6?ய ஜனநாயகC) 
கைதயளKcறாJக7. (பK.12) 
 
* ஆ,த. ேபாரா1டP?) nலCதா) மKகைள. 6ர1;KX அg?ர1ட 
3L,C எ)ற �ழ[Eதா) அதSகான தயாO.6க(E (அதாவ= 199697 
ஆQ& 3தE ஆ,தK XVKகைளK க1&C 3யS;$E) ஈ&படP 
ெதாடGcய= மாேவா$%1 க1;. (பK.13) 
 
* அ{Pெதா{.6 காலP?) 3தE ?யாc அ.6 எ)றாE, ேபாJKXண37ள 
மKக7 ?ர7 ேபாரா1டGகைள நடP?ய க1டP?) 3தE ?யாc பால) 
எ)றாE, ஆ,த. 6ர1;P தயாO.6 காலP?) 3தE ?யாc ேதாழJ 
இரwY?ர). அேதேபாE ஊPதGகைர$E தSகா.6 ப$S;$E ஈ&ப1ட 
ேதாழJ ;வா b1&K ெகாEல.ப1டாJ. தSேபா= ெபOய XளP?E 
நடY=7ள=, ஆ,த. ேபாரா1ட தயாO.6 நடவLKைககWKcைடேயயான ஒ8 
;Tய hகfI. (பK. 1314) 
 
ஆக, "ெபOய XளP?E ெதTPத ;F ெபாT!...'' எ)ற ெவ(D1L) nலC 
மாேவா$%1க7 ெசாE[K ெகா7WC ஒ8 3Kcயமான க8P=: 
"த`ழகP?E ஆ,த. ேபாரா1டC ெதாடGc 91ட=,'' "ஆ,த. ேபாரா1ட 
3ைன உ8வாc,7ள='' எ)ப= cைடயா=. த`ழகP?E மாேவா$%1 
க1; ஆ,த. ேபாரா1டP?Sகான தயாO.6K க1டP?Eதா) உ7ள=. 
ஆ,த. ேபாரா1டP தயாO.6 நடவLKைகக(Eதா) அKக1; ஈ&ப1ட=. 
2001 இரwY?ர) ெகாEல.ப1ட= தயாO.6K காலC; 2003 ஊPதGகைர 
ேபாlb bSTவைள.6 தSகா.6 ப$S;$E ஈ&ப1ட காலC. 2007 
ெபOயXளP?E ஆ,தGகWட) ேதாழJக7 ைக= ெசkய.ப1ட= ஆ,த. 
ேபாரா1ட தயாO.6 நடவLKைகக(E ஈ&ப1ட காலC. 
 
இைவேயா, இYத காலக1டP?E நடYத ேவF எYத நடவLKைககேளா ஆ,த. 
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ேபாரா1டC ெதாடGc 91டதாகK ெகா7ளK jடா=. இைவெயEலாேம 
தயாO.6 நடவLKைகக7, 3யS;க7 எ)Fதா) க8தேவQ&C. இRவாF 
இ.ேபா= மாேவா$%1 க1; jFcற=. சO, இ.பLேய எ&P=K 
ெகா7ேவாC, ஏென)றாE, இ=தா) உQைம! 
 
அதாவ= மாேவா$%1 க1;ேயா, அத) 3)ேனாLயான மKக7 ,PதK 
XVேவா இ=வைர த`ழகP?E ஆ,த. ேபாரா1டPைதP ெதாடGகேவா, 
த`ழகP?E ஒ8 ஆ,த ேபாரா1ட 3ைனைய உ8வாKகேவா இEைல 
எ)ப=தா) உQைம. 
 
ஆனாE, அ.பLr ெசk=91டதாக நCHKைக ெகாQ& அEல= நCப 
ைவP=K ெகாQ& கSHP=K ெகாQ& ஆ,தK XVKகைளK க1L, ;ல 
சாகசவாதr ெசயEக(E மாேவா$%&க7 ஈ&ப1டாJக7 எ)ப=தாேன 6?ய 
ஜனநாயகP?) 9மJசனC! 
 
இYத 9மJசனPைத ஏSFK ெகா7ளா= மFKXC அேதசமயC, மாேவா$%1 
க1; இ=வைர த`ழகP?E ஆ,த. ேபாரா1டPைதP ெதாடGகேவா, 
த`ழகP?E ஒ8 ஆ,த. ேபாரா1ட 3ைனைய உ8வாKகேவா இEைல 
எ)cற உQைமைய இ.ேபா= 3த)3ைறயாக ஒ.6K ெகாQ&7ள=. 
அதSகான தயாO.6 நடவLKைகக(E, 3யS;க(Eதா) ஈ&ப1ட=. 
அைதPதா) }9ரவாதC எ)F கா1L ஒ&KXcறாJக7, ப~சமா பாதகJகளான 
ஆWC வJKக. பாதYதாGcகளான காKcr ச1ைட ரILக7 எ)cறாJக7, 
மாேவா$%1க7. 
 
மாேவா$%1களாE இ.ேபா= 3த)3ைறயாக ஒ.6K ெகா7ள.ப&C இYத 
உQைம இ)�ெமா8 உQைமைய ெவ(rசP=KXK ெகாQ& வY= 
9&cற=. அதாவ= "நாGக7 தாC ஆ,த. ேபாரா1ட. பாைதைய 
நைட3ைற.ப&P? சா?P=K கா1LயவJக7, நKசEபாO எ)ற ப1டC 
தGகWKேக உOய=; இதSX மாறாக 6?ய ஜனநாயகC அைம.HனJ 30 
ஆQ&களாc,C ஆ,த. ேபாரா1டPைதK கQகாணாத yரP?SX த7( 
ைவP=91ட வல= சYதJ.பவா?க7'' எ)ற மKக7 ,PதK XV 
மாேவா$%&க() வைரயF.6 ெவFC அQட.6WX ஆகாச. 6WX எ)ற 
உQைமைய அவJக7 ஒ.6K ெகா7வைதேய 3த[E ெசா)ன உQைம 
h�HKcற=. 
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அதாவ= சா8மஜுCதாJ தைலைம$லான ஒ)Fப1ட இ.க.க.(மாெல) 
க1;யாக இ8Yத காலP?[8Y=, கடYத 37 ஆQ&கWKXC ேமலாகP 
த`ழகP?E ஆ,த. ேபாரா1டPைதP ெதாடGXவதSகான 3யS;தா) 
நைடெபFcற=. ஆனாsC, இ)ன3C ஆ,த. ேபாரா1டC 
ெதாடGc9ட9Eைல. 
 
தGகWைடய வ{தா) ஆ,த. ேபாரா1டP=Kகான `கr சOயான=, 
ஆY?ரா�காJ நைட3ைற$E h�HP=K கா1ட.ப1ட வ{ எ)F jTK 
ெகா7WC த`ழக மாேவா$%&கWC, அவJக7 பரCபைர உOைம 
பாரா1&C j1டKXV மKக7 ,PதC மாேவா$%1 பரCபைர$) 32 
ஆQ& கால வரலாSTsC, த`ழகP?E எ.ேபா=C எGேக,C ஆ,த. 
ேபாரா1டPைதP ெதாடGc 9ட9Eைல. ஆ,த. ேபாரா1டPைதP 
ெதாடGXவதSகான 3யS;க(E தயாO.6 நடவLKைகக(Eதா) ஈ&ப1& 
வ8cறாJக7. 
 
"6?ய ஜனநாயகC'' அைம.6KX எ?ரான தGகWைடய ஒRெவா8 
HரbரP?sC மாேவா$%1க7 தவறா= 3KcயமாகK jTவ8C HரrசாரC: 
"6?ய ஜனநாயகC அைம.HனJ ஆ,த. ேபாரா1டPைதK கQகாணாத 
yரP=KXP த7( ேபா1&7ள வல= சYதJ.பவா?க7; அவJகWைடய 
அர;யEேகா1பாேட அ.பL.ப1ட=தா); அதனாEதா) இRவளI 
ஆQ&களாc,C ஆ,த. ேபாரா1டPைதP ெதாடGகாமE, ச1டவாத. 
ேபாரா1டGகைள ம1&C நடP?K ெகாQL8KcறாJக7.'' 
 
சO. "6?ய ஜனநாயகC''தா) இ.பL இ8Kcற= எ)ேற ைவP=K 
ெகா7WGக7. அைத9ட அ?க ஆQ&களாக ஆ,த. ேபாரா1ட 
3யS;$sC தயாO.HsC உ7ள மாேவா$%&க7 இ)ன3C ஆ,த. 
ேபாரா1டPைதK ைகKெக1&C yரP?E இEலா91டாsC கQ�Kெக1Lய 
yரP?Sகாவ= ெகாQ& வY= 91டாJகளா? eOKXC பாC6KXC சQைட 
நடPத. ேபாவதாகK கா1L. பாJைவயாளJகைள ஏkKXC ேமாL 
9PைதKகாரைன. ேபால 6ர1;ைய ஆதOKXC பாJைவயாளJக(டC ஆ,த. 
ேபாரா1ட "நL.6''K கா1LK ெகாQ& தாேன இ8KcறாJக7. அ= ஏ)? 
 
இத) nலC உQைம$E ஆ,த. ேபாரா1டPைதK கQகாணாத yரP?SXP 
த7(. ேபா1L8.பவJக7 த`ழக மாேவா$%&க7தாC எ)ப= 
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ெத(வாcற=! அதாவ=, ஆ,த. ேபாரா1டP தயாO.6 நடவLKைகக7 
3யS;க(ேலேய hரYதரமாக இ8.பõJக7; ஆனாE, ஆ,த. 
ேபாரா1டPைதP ெதாடGக மா1டாJக7. இYத hைலKகான காரணPைதK 
கQடTய மF.பேதா&, ஆY?ரா, �காைரK கா1Lேய இGேக சவடாE 
அLP=K ெகாQL8.பாJக7. ஆY?ரா, �காOE மாேவா$%&க7 நடP=C 
"ஆ,த.ேபாரா1ட3C''jட மாேவா9) மKக7 ,Pத. பாைத$லான= 
அEல. ேசXவாரா9) X1L 3தலா(ய இரா�வவாதCதா) எ)பைத. HறX 
பாJ.ேபாC. 
 
இRவளI ஒ8 �QடகாலP=KX ஆ,த. ேபாரா1டP தயாO.6க(E 
ஈ&ப&வைத ஆ,த. ேபாரா1டC நடPத. ேபாcேறாC எ)F "நL.6K 
கா1LK ெகாQ&'' ஆ,தGகைளP yKcK ெகாQ& அைலவைத 
6ர1;யாளJகைள. "ப['' ெகா&KXC ெசயE எ)F ெசாEவதா, 
"ஆP?ரn1L எ?O$) தாKXதைல வரவைழKXC ேவைல'' எ)F 
ெசாEவதா, மாேவா$ச மKக7 ,Pைத. பாைத எ)பதா? 
 
இPதைகய அைரXைற ஆ,த. ேபாரா1ட 3யS;க() 9பtதGக7 
எ?J9ைளIக7 XTP= ெல__யC hைறயேவ எrசOP?8Kcற=. அதSX 
மாேவா$%&க7 நைட3ைற அ�பவ t?$லான ஒ8 எ?Jமைற சா1;யமாக 
9ளGXcறாJக7. 
 
ஏழாQ&கWKX 3)ேப 6?ய ஜனநாயகC எV?$8Yத=: "6.ஜ. அைம.6 
=வGXவதSX 3)H8Yேத, "ஆ,த''. ேபாரா1டPைத =வGc 91டதாக. 
�STK ெகாQL8Yத இYத j1டK XV, ம.,.வாObக7 இRவளI 
ஆQ&க(E அைதr சா?PதாJகளா? த`fநா1L) யதாJPத hைலைமைய. 
6OY= ெகா7ளாத இவJக7 ?8CபP ?8Cப "ஆ,த'' 3யS; ெசkவ= 
க8Kகைல.Hேலேய 3LYத=. ஆY?ராைவK கா.H அLKக 
3யsபவJகWKX 6.ஜ.9) வ{3ைறகைள. 6OY= ெகா7ள 
3Lயா=தா)'' (6.ஜ. ெவ(D&, XFKXவ{ ேதL... XVசாகச வ{பா&, 
பK: 45). 
 
 

 

3த)ைமP தவFC ஆ,தK XVKகWC 
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ஆ,த. ேபாரா1டPைத எ.ேபா=, எGX, எRவாF ெதாடGXவ= எ)பைதP 
}Jமா_KXC இடC, ெபா87, கால அL.பைட$லான காரgக7 
எைவெயைவ எ)F மாJK;ய ெல__ய மாேவா ;Yதைன$) 
வ{கா1&தEகைளK ெகாQ& 6?ய ஜனநாயகC அைம.HனJ வXP= 
வைரயFP=K ெகாQL8Kc)றனJ; அைவ அகhைல 98.பGகளாE 
}Jமா_Kக.பட 3Lயா=; அகhைல jFகளாsC அைம.6 பலC மSFC 
மKக7 ஆதரI மSFC 6றhைலK jFகளாsC 6ர1;KX சாதகமான மSFC 
ஆWC வJKகGகWKX. பாதகமான அர;யE, ெபா8ளாதார, சnக 
hைலைமகளாsC }Jமா_Kக.பட ேவQ&C. 
 
ஆனாE, மாேவா$%&கைள. ெபாFPதவைர, ஆ,த. ேபாரா1டPைதP 
ெதாடGXவ= எ)ப= அகhைல 98.பGகளாE ம1&ேம }Jமா_KகK 
jLய=; இY?யா9) எYத இடமாக இ8YதாsC n)றாC உலக நா&க7 
அைனP?sC எYதெவா8 சமயP?sC உடனLயாக ஆ,த. ேபாரா1டPைதP 
ெதாடGXவதSகான சாதகமான �fhைலக7 hலIவதாகIC, 6ர1;கரK க1; 
எ)ற ெபயOE நா)ைகY= ேபJக7 (அவJக7 jட 6ர1;KXP தைலைம 
தாGXC தX?க7 ெகாQடவJகளா எ)ப= jட 3Kcய`Eைல) 
இ8YதாEேபா=C; ஆ,த. ேபாரா1டP தயாO.HE ஈ&ப1&, அதாவ= 
ஆ,தGதாGcய XVKகைளK க1L, ஆ,த. ேபாரா1டP?E X?P= 
9டேவQLய=தா). இ.பLr ெசkயாதவJக7 எEலாC வல= 
சYதJ.பவா?க7தாC எ)cறாJக7. 
 
இதSகாக மாேவா ேமSேகா7கைளK ேகடாக. பய)ப&P?K ெகா7cறாJக7. 
"ஆ,த. ேபாரா1டேம 3த)ைம ேபாரா1ட வLவமாகIC, 3த)ைமயாக 
9வசா$கைளK ெகாQட பைடேய 3த)ைம அைம.6 வLவமாகIC 
உ7ள=. ஏென_E, ஜனநாயக3C, ெதா{E=ைற,C இEலாத 
அைரKகால_ய, அைர hலIைடைம �னா ஒ8 பரYத, ஒPத த)ைமயSற 
நாடாXC என �ன. 6ர1;$E cராம.6ற 6ர1;கர ,PதP?) ெதாடKக 
காலP?) ேபாேத ேதாழJ மாேச=G சOயாகr b1LK கா1LனாJ.'' 
 
இYத ேமSேகாைள எ&P=Kகா1L, உலc) எEலா கால_, அைரKகால_, 
அைரhல.Hர6P=வ நா&க(sC, ஆரCபP?[8Y= எ.ேபா=C ஆ,த. 
ேபாரா1டC Hரதான ேபாரா1ட வLவமாXC, இரா�வேம 3த)ைம அைம.6 
வLவமாXC எ)F X81&PதனமாகIC மாேச=G ;YதைனKX 
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9ேராதமாகIC ?OP=. 6ர1&cறாJக7, "மாேவா$%&க7'' எ)F தGகைள 
அைழP=K ெகா7WபவJக7. 
 
"ேதாழJ மாேவா jTயைத. ேபால, உ7நா1LE ஜனநாயக`Eலாத, 
ெவ(நா1& ஏகா?பP?யGகளாE அLைம.ப&Pத.ப1L8KXC ஒ8 
அைரKகால_ அைரhலIைடைம நாடாகேவ உ7ள=. எனேவ இGX 
�QடகாலC ச1டuJவமான ஆ,த. ேபாரா1டP?SX மKகைளP தயாJ 
ெசkவ= சாP?ய`Eலாத (அ= எ)ன ச1டuJவமான ஆ,த. ேபாரா1டC 
எ)ப= மாேவா$%&கWKேக ெவ(rசC6.ஜ.) இGX7ள hைலைமகWKX. 
ெபா8Yதாத வLவமாXC. இGXC ெதாடKகP?[8Yேத ஆ,த. 
ேபாரா1டP?) nலC மKகைள அg?ர1L, 6ர1;கர ,PதPைத 
வளJPெத&P=, பX?யள9E அ?காரPைதK ைக.பST அதைன பரYத 
பX?கWKX 9OIப&P?, நகரGகைள bST வைளP= நாடள9E 
அ?காரPைதK ைக.பSற ேவQ&C. ஆதலாE இGXC, �னPைத. ேபால 
,PதC 3த)ைம ேபாரா1ட வLவமாகIC, இரா�வC 3த)ைம அைம.6 
வLவமாகIC உ7ள=.'' GபK.32 "வல= சYதJ.பவாத க8P=Kகைள 
3TயL.ேபாC, �Qடகால மKக7 ,Pத. பாைதைய உயJP?. HL.ேபாC'' 
எ)ற ெபயOE இ.க.க. (மாேவா$%1) மாhலK XV, த`fநா& சாJபாக 
ேத? XT.HடாமE ெவ($ட.ப1ட உ1க1; ஆவணC. 
 
இ?[8Y= ெதOவ= எ)னெவ)றாE, ேகா1பா& t?யாகேவ, 
"ெதாடKகP?[8Yேத ஆ,த. ேபாரா1டP?) nலC மKகைள அg?ர1ட 
ேவQ&C; இGX7ள hைலைமகWKX அ=தா) ெபா8Pதமான வLவமாXC'' 
எ)ப=தா) மாேவா$%&க() கQேணா1டமாXC. ேமsC, அLKேகாL1ட 
வாசகPைத qQ&C பL,Gக7. ெதாடKகP?[8Yேத மKகைள 
அg?ர1&வ= ஆ,த. ேபாரா1டP?) nலC; மKகைள அg?ர1டP 
ெதாடGXC ேபாேத, 6ர1;கர ,Pத3C ெதாடGc 9&cற= எ)cறாJக7; 
அதனாEதா) அ&Pத ெசாSக(E "6ர1;கர ,PதPைத வளJPெத&.ப='' 
எ)F ெதாடJcறாJக7. 
 
இ=ேவ அவJக() ேகா1பா& t?$லான 6Oதலாக இ8.பதாEதா) 
நைட3ைற$sC மKகைளP ?ர1&வதSX 3)ேப ஆ,தK XVKகைளK 
க1&வ?E இ8Y= 6ர1;கர. பgகைளP ெதாடGXcறாJக7. இைதPதா) 
ஆ,த. ேபாரா1டP?Sகான தயாO.6 நடவLKைகக7 3யS;க7 
எ)cறாJக7. ஆ,தGதாGXC இYதK XVKக() ேவைலக7 எ)ன? 
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ேபாlb எ?O$) கQgE படாதவாFC, தாGக7 கg.H)பLயான 
பா=கா.பானதாகIC இ8KXC ;F cராமGக(E (ெகா1டாkக(E) ஒ8 
;ல மKக(டC பா1&.பாL HரrசாரC ெசkவ=, இEைலயானாE ஆ,தK 
XVKகைள 9Oவைடயr ெசk,C ேநாKcE "XbXb'' HரrசாரC ெசkவ=; 
இதSX ஆ,தGகைளK கவJr;K க89களாக. பய)ப&P=வ=; ேபா[ 
ேமாதE ப&ெகாைலகWKX. ப?லL ெகா&KXC 3கமாகIC மKகைள. 
பா?KXC உ7�J ெபா=. Hரr;ைனகWKகாக மKக7 பGேகSH)T ஆ,தK 
XVKகளாகேவ ெசk? ஊடகGக() கவனPைத ஈJKXC 3கமாகIC அரb 
இலKXகைளP தாKc அ{.ப=; மSற சமயGக(E ஆ,த. ப$S;,C, 
தGகைளP தாGகேள பராமOP=. பா=காP=K ெகா7ளIC ஆ,தGகைளP 
yKcK ெகாQ& அைலY= ?Oவ=C ஆ,தYதாGcய XVKக() 
ேவைலக7. 
 
ஆY?ரா9E ஜK?யாE, ;J;Eலா தா�KகாKக(E நடPத.ப1ட 
ேபாரா1டGக7 அடKX3ைறKX7ளானேபா= வடெதsGகானா9) 
மைல.பX?கWKXP த.HேயாLP த~சC 6XYத மKக7 ,PதK XV9) 
அgக7, 3த)3ைறயாகr ;ல ஆ,தKXVKகளாகK க1ட.ப1& 
ேமSகQட நைட3ைறைய ேமSெகாQடனJ; அதSX 3)H8Yேத இYத 
அ�X3ைறைய. �காOE மாேவா$சK கC^_%1 ைமயP?னJ 
நைட3ைற.ப&P? வYதனJ. HறX தQடகாரQயா, மகாரா1LரC, ம.H., 
ஒOசா எ)F தம= ஆ,தK XVr ெசயEபா&கைள 9OIப&P?னJ. 
 
இPதைகய நைட3ைற 69$யE, பலwனமான அரb இயY?ரC ேபா)ற ;ல 
த_r;ற.பான காரணGகளாE ச1�%கJ, �காJ,ஜாJகQ1 ேபா)ற 
மாhலGக(E இ)ன3C தாKX. HLP?8Kக 3Lcற=. ஆனாE, இYத 
நைட3ைறைய ெபா= 9?யாக உயJP? ெசயEப&Pத 3ய)F த`fநா&, 
கJநாடகா, மகாரா1LரC, ேமSX வGகC, அசாC ஆcய Hற மாhலGக(E 
ம1&மEல, ஆY?ரா9ேலேய jட இழ.6கைள,C H)னைடைவ,C 
ேதKகPைத,Cதா) சY?P?8KcறாJக7. 
 
இYத அ�பவGக(E இ8Y= பாடGகSFK ெகா7ள மF.பேதா&, 
ஆY?ரா9E தGக7 இயKகC இ)ன3C மாெப8C ெவSTகைள ஈ1L 
வ8வதாகIC, அேதேபா)ற நைட3ைறைய Hற மாhலGகWC H)பSற 
ேவQ&C எ)FC வற1&Pதனமாக வா?1& வ8cறாJக7. 
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மாேவா$%1 இயKகC: ஏF3கP?லா, இறGX 3கP?லா? 

 

"வடெதsGகானா இ)F ெகாOEலா மQடலP?) உயJYத க1டPைத 
ேநாKcr ெச)F ெகாQL8Kc)ற=; ெத) ெதsGகானா, cழKX மQடலC 
(ஆY?ரா, ஒOசா9) பX?க7) இராயல �மா ெதSX கடSகைர மQடலC 
(ஆY?ரா) ஆcயன ெகாOEலா மQடலP தயாO.6K க1டP?E உ7ளன.'' 
(ஆதாரC: ேபாரா(, ஜனவOஏ.ரE 2000, பK.21) எ)F 2000வ= ஆQLE 
எV?னாJ. இ.ேபா= jட "6?ய ஜனநாயகC'' ஏ1LSX எ?ராக 
ெவ($ட.ப1ட HரbரGக(E ஆY?ரா9E மாேவா$%&க() மKக7 
,PதC ெதாடJY= சாதைனக7 6OY= வ8வதாகIC, ல1சKகணKகான மKக7 
ஆதரைவ. ெபSF7ளதாகIC �STK ெகா7cறாJக7. 
 
ஆனாE, அGX7ள உQைம hைலைமேயா ேவறானெத)F க1; 
ஆவணGக(E H)வ8மாF இரக;யமாக எV? ைவP=K ெகாQ&7ளாJக7. 
 
"வடெதsGகானா9E இ)F இயKகC }9ரமான ;KகEகைள எ?JெகாQ& 
H)னைடIKX உ7ளாc,7ள=. இYத hைல ?�ெரனP ேதா)TயதEல. 
1996$E n)றாவ= bSF ப)3கP தாKXதE ெதாடGcய?[8Y= 
ஆரCபமான=. அடKX3ைற வLவPைத. 6OY=K ெகா7வ=C அதSேகSற 
XT.பான ெசயsP?கைள சOயான த8ணP?E கைடHL.ப?sC இ8Yத 
தவFக7 மSFC நC`ட37ள தவறான ேபாKXக() ெசEவாKcனாsC 
}9ரமான இழ.6கைள சY?Kக ேநO1ட=. நாC ஏSெகனேவ 9வOPதபL 
nலஉP? t?$லான பX?களான வடெதsGகானா9) வன.பX?$E 
ெகாOEலா தளC அைம.பைத ேநாKc ெகாOEலா ,PதC }9ர.ப&Pத.பட 
ேவQ&C எ)பேத ேபராயP?) 3Lவாக இ8Yத=. ஆனாE அைத 
hைறேவSFவதSகான 6றr�ழE, எ?O$) ப)3கPதாKXதE, மKக7 
ேபாரா1டGக() தாfIhைல, எ?O ேமSெகாQட �J?8PதGக() தாKகC 
ேபா)றைவ மSFC அகhைலr சK?க() வளJr; ேபா=மானதாக 
இEலாததாE நாC அYத இலKXகைள எ1ட9Eைல. இ?E 6றhைல 
யதாJPதPைத 6OY= ெகா7வ?s7ள அகhைலவாத3C, ப8Qைமயான 
ெசயsP?க7 வXP= இயKகPைத 3)ெகாQ& ெசEவ?sC உ7ள 
Xைறபா&கேள 3த)ைமயான=. எ?O$) அடKX3ைற 6?ய, உயJYத 
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ம1டP?E நட.பைத,C, அவ) ைகயாWC 6?ய வLவGகைள 6OY=K 
ெகா7வ?E காலதாமதC ஏSப1ட=. அரb. பைடக() 6?ய வL9லான 
அடKX3ைற ம1&`)T, அதSX =ைணயாக ஆ,தYதOPத XQடJபைட 
என அைழKக.ப&C பrைச. 6[க7, நEலமEலா ேகா.ரா% ேபா)ற 
ஆ,தபாgயான XQடJ பைடக() அடKX3ைற,C நடPத.ப1ட=. 
அ=ம1&`)T, உளவா(க() ஊ&8வE, க8Gகா[க() 
வைல.H)னE ேபா)றைவகளாsC இயKகC ெப8C இழ.6KX7ளான=. 
நம= ேதாழJக7 jFவைத. ேபால "இY?யா9) ெபா=த)ைமயான வழKX 
ெதா&P= �?ம)றGக() nலC 3ரQபா1ைட }JP=K ெகா7வ=' 
எ)ப?EலாமE 6ர1;கர இயKகPைத �JP=. ேபாக ெசkவேத 
அடKX3ைற$) ேநாKகமாக உ7ள=.'' 
 
"நம= க1;P தைலவJக7, உF.HனJக7, ெகாOEலா wரJக7, ம.?. 
அைம.H) தைலவJக7, ெசயEwரJக7 ஆcேயாJ ைக= ெசkய.ப&வ= `க 
அOேத. மாறாக, அைனவ8C X�ரமாக ;P?ரவைதKX7ளாKக.ப1& 
ெகாEல.ப&cறாJக7. இ= ஏேதா "`கIC H)தGcய �காJ ஜாJகQ& 
மாhலP?E நைடெபற9Eைல. ஐ.j. ,கP?E ராKெக1 ேவகP?E ேபாk 
ெகாQL8KXC "வளJr;யைடYத' ஆY?ர மாhலP?) அைனP= 
பX?க(sC நைடெபSF வ8c)ற=. இ= அGX ம1&`)T 6ர1;கர 
இயKகC வளJr; ெவFC அைனP=. பX?கWKXC இேத "ஆY?ர 
மா?Oைய' நைட3ைற.ப&Pத ைமய அரb }Jமா_P=7ள=. இYத 
;KகEகைள ப8Qைமயாக எ?Jெகா7வ?E தவF இைழPத?னாE இ)F 
ஆY?ரா9) இயKகC `கP }9ரமான இழ.6கைள சY?P=K 
ெகாQL8Kc)ற=. மSற இடGக(sC 6ர1;கர இயKகC இYத, 
இPதைகய ;KகEகைள ப8Qைமயாக }JKக9Eைலெய)றாE அGXC 
இயKகC 3)ேனSறC அைடவ?E ;KகEக7 உQடாXC.'' GஆதாரC: 
"வல= சYதJ.பவாதK க8P=Kகைள 3TயL.ேபாC! �Qடகால மKக7 
,Pத. பாைதைய உயJP?. HL.ேபாC!'' பK 4647, இ.க.க. 
(மாேவா$%1), த`fநா& மாhலK XV ெவ(D&. ேத? 
XT.Hட9Eைல. அேனகமாக 2007ஆC ஆQ& மP?$E 
ெவ($ட.ப1ட=.) 
 
2000ஆC ஆQ& ஆரCபP?E ம.,. XVவாக இ8Yதேபா= "ேபாரா('' 
பP?OKைக$E அவJக7 XT.H1டத)பL வட ெதsGகானா ெகாOEலா 
மQடலP?) உயJYத க1டPைத ேநாKc,C, Hற பX?க7 ஏறPதாழ 
ஆY?ரா 3Vைம,C ெகாOEலா மQடலP தயாO.HsC இ8Yதன எ)றனJ. 
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இ.பL அவJக7 இGேக 6WcK ெகாQL8Yதேபாேத, ஆY?ரா9E 
உQைம$E அவJக() இயKகC H)னைடைவr சY?P=K ெகாQL8Yத=. 
அ=IC இYத. H)னைடI 1996 3தSெகாQ& �LP?8Kcற=. இYத 
உQைமைய 2001ஆC ஆQ& அKக1; நடP?ய 9வ= ேபராயP?) 
அர;யE அைம.6 qளாkI அTKைக$) அL.பைட$E இ.ேபா= 
த`fநா& மாhலK XVேவ ெதாXP?8Kcற=. 
 
2001ஆC ஆQ& மKக7 ,PதK க1;$) 9வ= ேபராயP?SX. Hறகாவ= 
ேமSகQட H)னைடIகைளr சOெசk= ெகாQ& ஆY?ர இயKகC 
3)ேனTயதாக அவJக() உ1க1; ஆவணGகேளா, அ?காரuJவ 
அTKைககேளா எ=Iேம jற9Eைல. இYத. H)னg$Eதா) ஆY?ர 
அரbட) ேபாJhFPதC, ேபrb வாJPைத, HறX அவST) 3TI 
ஆcயனெவEலாC நடYதன. ஆY?ரா9E �LP=வYத இழ.6க7, 
H)னைடIக7 ேதKகC காரணமாகIC, அgக7 மSFC மKக7 hJபYதC 
காரணமாகICதா) ேபாJ hFPதC, ேபrb வாJPைதKX மKக7 ,PதK க1; 
ேபான= எ)ற உQைமைய 6?ய ஜனநாயகC அைம.6 ெசா)னேபா= 
அவJக7 ஆP?ரP=ட) அத)q= பாkYதனJ. ஆY?ரா9E இயKகC 
3)ேனT வ8வதாக ெவ( உலXKXK கா1LK ெகா7WC வைக$E 
"ெகாOEலாK XVKக()'' ஆ,தYதாGcய தாKXதEகைள ஆGகாGேக 
அRவ.ெபாV= நடP?னJ. 
 
மKக7 ,PதK க1;,C மாேவா$%1 ைமய3C இைணYத HறX 2007ஆC 
ஆQ& ஆரCபP?E நடYத மாேவா$%1 க1;$) இைண.6. ேபராயP?E 
ஆழமான அர;யE அைம.6 qளாkI நடPத.பட9Eைல எ)றாsC 
ேமSகQட H)னைடைவ. ேபராயC உF? ெசkத=. "எ?O$) இYத 
அ{Pெதா{.6 ,PதPைத எ?JெகாQ&, ேபராய / மாநா1& 
அைறjவEகைள hைறேவSற, ஏறKXைறய 200KXC ேமSப1ட ேதாழJக7 
தGக7 இ)�$ைர 9ைலயாகP தY=, இ)�C ஏராளமாேனாJ 
;P?ரவைதகைள,C அடKX3ைறகைள,C எ?JெகாQ& வ8c)றனJ. 
6ர1;கர இயKகC இKெகா&ைமகைளெயEலாC qT 3)ேனT வ8cற=.'' 
(ஆதாரC: "க1;K கைல.6வாதPைத 3TயL.ேபாC!'' 29.9.07 ேத?$1ட 
இ.க.க.(மாேவா$%1) த`fநா& மாhலK XV9) உ1க1; ஆவணC. ) 
 
6ர1;கர இயKகC 3)ேனT வ8வதாகK jTனாsC 2007 ேபராயP=KX. 
HறX "ஏறKXைறய எ1& மாதGக(E 200 ேபைர இயKகC 
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இழY?8.பேதா&'' ேமsC பலர= ைக=களாsC =ேராகGகளாsC 
HளIகளாsC இயKகC H)னைடIKX7ளான= எ)ப=தா) உQைம. இைத 
அவJகள= உ1க1; ஆவணGகேள உF? ெசkc)றன. 
 
இ.க.க.(மாேவா$%1)இ) இ)ைறய hைல மSFC ெந8KகLக7 XTP=, 
அKக1;$[8Y= HOY= ெச)ற "கJநாடகா மாேவா$%1 bதY?ர 
ைமயC'' H)வ8மாF jFcற=. 
 
"இ.க.க.(மாேவா$%1) ஒ8 ெபOய 6ர1;r சK?யாக வளJY?8.H�C, 
அேத அளI அ= பாOய ;PதாYத மSFC நைட3ைற ெந8KகLைய 
எ?JெகாQ&7ள=. அ= ஆ,த. ேபாரா1டGக7 நடP?K ெகாQL8KXC 
பX?க(ேலேய jட சOயான மKக7 ?ர7 பாைத அL.பைட$E நா)X 
ந16 வJKகGக() j1டgைய க1&வதSX பலமான அLPதளPைத 
hFIவ?sC, மKக7 ,PதPைத 3)ென&.ப?sC பாOய Hரr;ைனகைள 
எ?JெகாQ&7ள=. ஏறKXைறய 40 ஆQ&கால ேபாரா1டP?SX 
HறXCjட அத) ஆ,த. ேபாரா1டC ஆY?ரா, ஒOசா, ச1L%காJ, 
ஜாJKகQ1 மSFC �காJ ஆcய மாhலGக() `கIC H)தGcய 
மைல.HரேதசGகWKX உ1ப1டதாகேவ இ8Kcற=. ப~சா., அOயானா, 
மகாரா1Lரா, கJநாடகா, த`fநா&, ேகரளா மSFC Hற மாhலGக(E கடYத 
2025 ஆQ&களாக ேவைல நடY= வ8cற=; இGெகEலாC ஆ,த. 
ேபாரா1டGகைளP ெதாடGக பல3ைற 3யS;க7 ேமSெகா7ள.ப1&7ளன; 
இ8Yதேபா=C எGேக,C ஒ8 XT.H1ட க1டP=KX ேமேல 3)ென&P=r 
ெசEவ= சாP?யமSறதாகேவ இ8Kcற=. 
 
198090க(E இY?ய. 6ர1;யாளJக() உPேவக ைமயமாக 9ளGcய 
வடெதsGகானா ஆ,த. ேபாரா1டC இ)F ஒ8 H)னைடைவ 
எ?JெகாQ&7ள=. ஆY?ரா9) நEலமலா மSFC Hற பX?க(E jட 
இயKகC இறGX3கமாகI7ள=. நகJ.6ற மKகைள, XT.பாக, 
ெதா{லாளJக7, மாணவJக7இைளஞJகைள கgசமான அளI jட க1;$) 
தைலைம$E அைம.பாKXவ?E நாெடGXC H) தGc91ட=. 
ஏகா?பP?யC அEல= தரX 3தலா(P=வC அEல= அரb அEல= 
வX.6வாதC அEல= 6ர1;கர இயKகP?) q= க1ட9fP= 
9ட.ப1&7ள ஒ&KX3ைறKX எ?ராக நா& தV9ய சK? வாkYத மKக7 
இயKகPைத க1Lயைம.ப?E ேதாE9,SF 91ட=. இத) 9ைளவாக, 
இரா�வ t?$லான சK?யாக கgசமான அளI வளJY= 91டேபா=C 
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நா1L) 9வகாரGக(E ஒ8 XT.HடP தXYத பாP?ரமாSFC ஒ8 
அர;யE சK?யாகP ேதாSறெம&Kக 3Lய9Eைல.'' 
 
ஆனாE, ஆY?ரா9E அவJகள= இயKகC இல1சKகணKகான மKக7 
ஆதரைவ. ெபSF, ெதாடJY= 3)ேனT வ8வதாக இGேக HரbரC ேபா1&K 
ெகாQL8KcறாJக7. இGேக த`ழகP?E நC கQ 3)ேன உ7ள 
hைலைமகைளK jட இ.பLPதா) அவJக7 nL மைறP=r சவடாE 
அLP= வ8cறாJக7; அதSXC அவJகள= உ1க1; ஆவணGக7 
ஆதாரGகளாக உ7ளன. 
 

 

தJம6O அ�பவC எ)ன? qளாkI எGேக? 

 

"1990KX. HறX எ?O$) அடKX3ைறKX எ?ராக, 6?ய ெசயsP?யாக 
இரக;ய மKக7 ?ர7 அைம.6க7, இரக;ய ெசயEபா&க7 மSFC bய 
பா=கா.6Kகாக ஆ,தேமY?ய XVKகWட) இயKகC வளJr;யைடY= 
வYத=.'' "1996 அKேடõபJ H�னP }JமானP?)பL மKக7 ?ர7 
அைம.6K cைளக() எQgKைகைய. ெப8Kc, 
1999 ேம தJம6O வ1டாரK க1;. H�னP?E கணKc1டபL உழவJ 
அைம.6, ெபQக7 அைம.6, இைளஞJ அைம.6, மாணவJ அைம.6, பாலJ 
சGகC ஆcய அைனP= அைம.6கWC ேசJY= 100 cைளக7 
க1ட.ப1L8Yதன.'' "`கK XFcய காலP?E bமாJ 100 cைளக7 
க1ட.ப1டன எ)ற உQைமதா) ேபாlைச அ?Jr;யைடய ைவPதன. 
அைத9ட மKக7 க1;P ேதாழJகWKX ஆதரவாக ேபாரா&cறாJக7 எ)ப= 
ேபாlbKX அrசPைத ஏSப&P?ய=.'' (2000ஆC ஆQ& ஜனH., ேபாரா(, 
பK: 1, 21, மSFC 32-33) 
 
" ஒ8 பKகC அர;) அடKX3ைறைய சY?P=K ெகாQேட மFபKகC 
மKக() ேபாரா1டGகWC ஆதரIC ெப8c வ8cற=. இYத hகfr;. 
ேபாKX த8ம6O$E 6ர1;கர மKக7 இயKகPைத அ&Pத க1டP?SX 
அதாவ= த`ழகP?E ஆ,த. ேபார1டPைத உ8வாKXவதSகான 
ெதாடKகPைதK ெகாQ&7ள=. எ?O,C தன= நடவLKைக$) nலC 
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நமKX இைத உணJP?,7ளா). எனேவ, த`ழகP?E 6ர1;கர மKக7 
இயKகC எPதைகய அடKX3ைற$sC சO, அ&Pத க1ட வளJr;ைய 
ேநாKcr ெசEsC எ)ப= உF?யாc 91ட=.'' (ேமSபL ேபாரா(, பK. 
38) 
 
இRவாF 2000ஆC ஆQ& ஆரCபP?E மKக7 ,PதK XV9னJ 
எV?னJ. இ.ேபா= jட 6?ய ஜனநாயகP=KX எ?ரான ெவ(D&க(E, 
"தJம6O வடாSகா& பX?க(E நKசEபாOகWKX இ8KXC ெசEவாKX 
நாடTYத ஒ)F. எ?OகWKXK jட இைத மFKகP =gI cைடயா=.'' 
"இ)F தJம6Oேய அT9Kக.படாத கலவர. பX?யாகK க8த.ப1& 
cராமC cராமமாக மKக7 ேவ1ைடயாட.ப&c)றனJ. 
அrbFPத.ப&c)றனJ. அ.6பால) ;ைல ?ற.6 9ழா9)ேபா= jட 30 
ஆ$ரP?SX ேமSப1ட மKக7 ?ரQ& அைத ஒ8 6ர1;P ?89ழாவாக 
நடP?ய= தJமO மKக(ைடேய நKசEபாOகWKX இ8Yத ெசEவாKcSகான 
சா1;யமாXC. '' (ெபOய XளP?E ெதTPத ;FெபாT, பK.14) 
 
இRவாறான ம?.�&C, எ?JபாJ.6C பST "யதாJPத hைலைமைய `ைக 
ம?.�& ெசkவ=C, அைம.6, இயKக வளJr;ைய ஊ?. ெப8Kc உOைம 
பாரா1&வ=C ம.,. XV9ன8KX வாLKைகதா) எ)பதSX இைத9ட ேவF 
ஆதாரC எ)ன ேதைவ!'' (XFKX வ{ ேதL.... XVசாகச வ{பா&!' 6.ஜ. 
ெவ(D&, பK. 1718) எ)F அ.ேபாேத எV?ேனாC. 
 
இ.பL எV?யதSகாக 6.ஜ. q= பாkY= XதTய= ம.,. XV; இ.ேபா=C 
தJம6Oைய மKக7 ெசEவாKX. ெப8c,7ள பX?யாக ம?.H&C 
மாேவா$%1 க1; "ஆ,த. ேபாரா1ட அர;யsC நைட3ைற,C'' எ)ற 
ேபாரா( ெவ(D1LE H)வ8மாF எV?,7ள=. "1993KX. HறX 
6ர1;கர மKக7?ர7 அைம.6க() ெசயEபா&க7 அT9Kக.படாமேல 
தைட ெசkய.ப1டன. ச1டuJவ ெசயEபா&கைளேய அ�ம?Kகாத எ?O$) 
இPதைகய ெகாmரமான அடKX3ைறகWKX. H)னJ, 1996-97 3தE 
ஆ,தK XVKக7 hFவ.ப1& ெசயEப1& வYதன. 2002 நவCபOE 
ஊPதGகைர சCபவP?SX. H)னJ க1;KX ஏSப1ட இழ.HனாE, 
தJம6O$E இயKக ேவைலக7 ெதாடர 3Lயாத hைல ஏSப1ட=. qQ&C 
தயாO.6 ேவைல$E ஈ&ப1& ேமSXP ெதாடJr; மைல$E அைமY=7ள 
nல உP? t?யான பX?$E இயKக ேவைலக7 ெதாடGXவதSகான 
ெசயEபா&க7 நைடெபSFK ெகாQL8Yத ேவைள$Eதா) இrசCபவC 
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(ெபOய XளC 38கமைலr சCபவC) நடY=7ள=.'' (ேபாரா( ெவ(D&, 
பK. 22). 
 
மாேவா$%1 க1;$னேர ெகா&P=7ள இYத 9வர.பL தJம6O$E 
(1996-97இE) ஆ,தK XVKக7 hFவ.ப1ட ஏழாQ&கWKX. HறX — 
அதாவ= 2003 ஊPதGகைர சCபவP?SX. H)னJ, க1;KX ஏSப1ட 
இழ.HனாE இயKக ேவைலக7 ெதாடர 3Lயாத hைல ஏSப1ட= எ)F 
ஒ.6K ெகாQ&7ளாJக7. இ.ேபா=C இ=தா) hைலைம. 
 
* "1996KX. HறX எ?O$) அடKX3ைறKX எ?ராக 6?ய 
ெசயsP?யாக இரக;ய மKக7 ?ர7 அைம.6க7, இரக;ய ெசயEபா&க7 
மSFC bய பா=கா.6Kகாக ஆ,தேமY?ய XVKகWட) இயKகC 
வளJr;யைடY= வYத=.'' 
* `கK XFcய காலP?E ேபாlேச அ?Jr;யைட,மாF bமாJ 100 
cைளக7 க1ட.ப1டன. அைத9ட மKக7, க1;P ேதாழJகWKX ஆதரவாக 
ேபாரா&cறாJக7 எ)ப= ேபாlbKX அrசPைத ஏSப&P?ய=. 
 
* இYத hகfr;. ேபாKX த8ம6O$E 6ர1;கர மKக7 இயKகPைத 
அ&Pத க1டP?SX, அதாவ= த`ழகP?E ஆ,த. ேபாரா1டPைத 
உ8வாKXவதSகான ெதாடKகPைதK ெகாQL8Yத=. எPதைகய 
அடKX3ைற$sC சO, அ= அ&Pத க1ட வளJr;ைய ேநாKcr ெசEsC 
எ)ப= உF?யாc 91ட= எ)F நCHனாJக7. 
 
இ.பLெயEலாC த8ம6O$E தGகWKX இ8YததாகK jTய அைம.6 
பலC, மKக7 ெசEவாKX இ.ெபாV= எ)ன ஆன=? 6.ஜ. அைம.HனJதா) 
3STsC ெவ(.பைடயான ச1டuJவ அைம.6C நைட3ைற,C 
ெகாQ&7ளாJக7; ஒ8 அடKX3ைற வYதாsC தாGக மா1டாJக7; தGக7 
தா) தைலமைறI இயKகPைதK க1L$8KcேறாC. தாGக7தா) ஆ,த. 
ேபாரா1டPைத ெதாடGXவதSXr சOயான ெசயsP?ையK ெகாQ&7ேளாC 
எ)F �STK ெகா7cறாJக7. 1996இE இ8Y= வXP=r 
ெசயEப&P?யதாகK jFC அ.பL.ப1ட 6?ய ெசயsP?ையK கடYத 10 
ஆQ&களாக அமEப&P?ய அ�பவC எ)ன? அர;யE அைம.6 qளாkI 
எGேக? இ)F தJம6O$E உ7ள hைலைமதா) எ)ன? 
 
இவSைறெயEலாC மKகWKXC அgகWKXC ேநJைமயாகIC 
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ெபாF.பாகIC 3)ைவ.பதSX. ப?E, "2002 நவCபOE ஊPதGகைர 
சCபவP?SX. H)னJ க1;KX ஏSப1ட இழ.HனாE, த8ம6O$E இயKக 
ேவைலக7 ெதாடர 3Lயாத hைல ஏSப1ட='' எ)F ெகா~ச3C ெபாF.6C 
ேநJைம,C இEலாமE இடPைத மாSTK ெகாQ& 91டாJக7. 
 
 

கJநாடகா அ�பவ3C இ=தா)! 

 

த`fநா1LE எRவாF மாேவா$%&க() ஆ,த. ேபாரா1ட 
3)ென&.6க7 ?8CபP ?8CபK க8r;ைதவைடc)றனேவா, அ=தா) 
கJநாடகா9sC hகfY=7ள=. அGX இ.க.க.(மாேவா$%1)இ[8Y= 
ெவ(ேயT த_ அைம.ைப hF9K ெகாQ&7ள ேதாழJக7 அYத 
அ�பவPைத. H)வ8மாF ெதாXP=7ளனJ. 
 
"1987 3தE 15 ஆQ&களாக கJநாடகா9) `கIC H)தGcய HதாJ 
மSFC ெரkr�J ஆcய சமெவ( மாவ1டGக(E ஆ,தYதாGcய 
9வசா$க() இயKகPைதK க1LயைமKXC ேவைலக(E க1; 
ஈ&ப1ட=. XT.HடPதKக 3)ேனSற`Eலாத காரணPதாE HதாJ மாவ1ட 
ேவைல 1995இE ைக9ட.ப1ட=. ஆனாE, ெரkr�O) cராம.6றP?E 
ேவைலக7 ெதாடJYதன. அGX உPேவக n1டKjLய பல ேபாரா1டGக7 
ெதாடGக.ப1ட ேபா=C, இF?$E எ?O$) அடKX3ைறகைள 
எ?JெகாQடேபா= இயKகC 3)ேனற 3Lய9Eைல. பல ேதாழJக7 மSFC 
மKக7 ?யாகGகWKX. HறX இயKகC ெந8KகLKX7ளான=. 
 
"cராம.6ற ேவைல பாதகமான hைலைமகைள சY?PததாsC, nலIP? 
t?$E ேமSXP ெதாடJr; மைலக(E ஆ,த.ேபாரா1டPைதK க1LயைமKக 
ேவQLயத) அவ;யC காரணமாகIC ஐதராபாPகJநாடகா எEைல$[8Y= 
cராம.6ற ேவைலகைள மலநா& பX?KX மாSFவ= எ)F 
}Jமா_Kக.ப1ட=. ெரkr�J HதாJ cராம.6ற ேவைல$) ேதாE9Kகான 
காரணGகைள qளாkI ெசkவ?sC, மலநா& பX?$E ஆ,த. ேபாரா1டC 
ெதாடGXவதSகான ெசயsP?ைய வX.ப?sC மாhலK க1;KX7 பாOய 
க8P= ேவFபா&க7 எVYதன. 
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"மலநா& பX?$E ஆ,த. ேபாரா1டPைதP ெதாடGXவதSகான அவ;யP 
ேதைவக7 XTP= இட=சாO வற1&Pதனமான 6Oதைல 
இ.க.க.(மாேவா$%1)இ) ைமயK XV. ெபாF.பாளJகWC கJநாடகா 
மாhலK XVP தைலைம,C ெகாQL8YதனJ. அGX ஆ,த. 
ேபாரா1டPைதP =வGXவதSXC தயாO.6கைள 3L.பதSXC ஒ8 18 மாதP 
?1டPைதP தயாOPதாJக7. HறX அைத 12 மாதP ?1டமாக மாST, 
"கடYதகால qளாkைவ 3L.ப=, சnக மSFC 69$யE ஆkைவ 
நடP=வ=, XைறYத= 125 cராமGக(E மKக7 ?ர7 அைம.6கைளK 
க1&வ=, XைறYத= 50 3Vேநர. 6ர1;யாளJகைள ேசJ.ப= எ)F 3LI 
ெசkத=. "பரபர.பான ெசkைகக7' nலC ேபாைரP ெதாடGc, மKக7 
,PதPைத வளJPெத&P=, 6?ய ெகாOEலா மQடலGகைளK 
க1Lயைம.பைத ேநாKc நாC 3)ேனற ேவQ&C எ)F தைலைம$) 
?1டC ெசா)ன=. 
 
"மலநா& பX? ஒ.�& t?$E வளJr;யைடYத=C, எ?Oக7 பலC 
வாkYதவJகளாகIC இ8.பதாsC, வரC6KX1ப1ட அLPதளC மSFC 
அள9sC தரP?sC பலwனமானதாகK க1; இ8.பதாsC மKகைளP 
?ர1&வ?sC க1;ையK க1&வ?sC அவசரPதனC கா1டKjடா=; 
தைலைம$) ?1டC நைட3ைற சாP?யமSறதாக இ8Kcற= எ)F 
கJநாடக மாhலK XV ;Fபா)ைம வா?1ட=; ைமயKXV. 
ெபாF.பாளJகேள தைலைம$) ?1டPைத ஆதOPததாE தா�C ஏSற=. 
ஆனாE பரபர.பான ெசயEக(E ஈ&ப&வைத க1;KX7 பல8C 
எ?JPதைதய&P=, அைத 9லKcK ெகாQ&, 12 மாதGக(E ஆ,தK 
XVKகைளK க1L ஆ,த. ேபாரா1டPைதP ெதாடGXவ= எ)F 
}Jமா_Kக.ப1ட=. 
 
"2002 ேம$E ேத;ய uGகா ?1டP=KX எ?ரான ேபாரா1டC உrச 
க1டPைத எ1Lய=. ஆGகாGX பல மKக7 ?ர7 ேபாரா1டGக7 ெவLPதன. 
ஆனாE, 2002 LசCபJ ெவL9பP= hகfI, ேத;ய uGகா பX?$E 
ஆ,தK XV நடமா1டPைத 3த)3ைறயாக அCபல.ப&P? 91ட=. 
எ?O அைத. பய)ப&P?K ெகாQ& ஆ,தKXVIKX எ?ராக ெபாk 
HரrசாரPைத,C ேத&தE ேவ1ைடைய,C ெதாடGc 91டா). அத)HறX, 
மKக7 ?ரைள அைம.பாKXவதாேலா, க1;ையK க1&வதாேலா, ஆ,தK 
XVKகைளK க1&வதாேலா 3)ேனSறC காண 3Lய9Eைல. எ?OகWKX 
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எ?ராகK XT.HடPதKக ேபாரா1டGக7 எ?sC மKகைள ஈ&ப&Pத 
3Lய9Eைல. 
 
"இYத hகfr;. ேபாKcE நம= ேதாழJக(E ஆF ேபJ எ?O$) 
ஒ&KX3ைற$E ?யாcகளானாJக7. மனt?$E தயாOEலாததாsC 
ேநாkவாk.ப1டதாsC பல ேதாழJக7 ெசாYத வாfKைகKXP ?8CHனாJக7. 
ஒ86றC ஆ7ேசJ.ப=C XைறYத=; நகJ.6ற இயKக3C ேதKகhைலைய 
அைடYததாE அGc8Y= ேதாழJகைள அ�.ப 3LயாமS ேபான=. இRவாF 
இழ.6கைள ஈ&க1&C வைக$E ஆ,தK XVKக() எQgKைகையK 
XT.HடPதKக அள9E அ?கOKக 3LயாமS ேபான=. 
 
""நC3ைடயைத. ேபா)ற நா&க(E ெதாடKகP?[8Yேத ஆ,த. ேபாரா1ட 
வLவC 3த)ைமயானதாக இ8Kcற=' எ)பைத எY?ர.uJவமாகIC, 
வற1&PதனமாகIC தைலைம வ[,FP=cற=. ஆ,த. ேபாரா1டPைதP 
ெதாடGXவ?E அவ;யமான தயாO.6க7 ெசkயாமE, அவசரPதனC 
கா1&cற=. ஆ,த. ேபாரா1டC ெதாடGXவைத ஒ8 ெகௗரவ. 
Hரr;ைனயாகK க8=cற=. தள. HரேதசPைத hFIவதSX ேத;யசJவேத;ய 
hைலைமக7 சாதகமாக இ8Kக ேவQ&C எ)F jFவைத "க1டK 
ேகா1பா&' எ)FC வல= சYதJ.பவாதC எ)FC 3P?ைரK XP? 
ஒ=KXcற=.'' 
 
— இRவாF தம= நைட3ைறைய,C இ.க.க.(மாேவா$%1) க1;P 
தைலைம,டனான அர;யE ;PதாYத ேபாரா1ட அ�பவPைத,C கJநாடகா 
ேதாழJக7 ெதாXKcறாJக7. 
 

 

ஒ.பாO ைவKகமா1டாJக7! 6ர1; சவடாE அL.பாJக7! 

 

"ெவ(.பைடயான ெசயEபா&கைள அ�ம?KகாமE 6ர1;கர அைம.H) 
q=C, மKக() q=C ெகாmரமான அடKX3ைறைய அரb 
க1ட9fP=9&Cேபா=, இதைன இரக;யமாக ெசkய ேவQL,7ள=. 
அதSகான ெசயsP?கைள,C, வ{3ைறகைள,C கைட.HLP= மKகைள 
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ஆ,த. ேபாரா1டP?SX அg?ர1ட ேவQL,7ள=. இPதைகய 
ெசயsP?ைய,C த`ழகC உ1பட பEேவF மாhலGக(E 
நைட3ைற.ப&P?ய ;ற.பான அ�பவC மாேவா$%1 க1;KX 
இ8Kc)ற=. ச1டவாத நைட3ைறையPத9ர, அர;யE HரrசாரPைதP 
த9ர ேவெற=IC அTயாத, அ�பவ`Eலாத மா.அ.க.9) தைலைமKX 
இைதெயEலாC 6OY= ெகா7வ= அவJக() கSபைனKXC எ1டாத 
9சயமாXC.'' 
 
"6ர1;கர மKக7 ?ர7 அைம.6கWC, க1;,C தைட ெசkய.ப1&, 
ெவ(.பைடயாக ெசயEபட 3Lயாத �ழ[E ஆ,த. ேபாரா1டP?SX 
ேதைவயான மKக7 அLPதளC, மSFC இதர தயாO.6க7 இரக;யமாக 
ெசkய.பட ேவQ&C. இ= ஒ8 கைல9ழா9Sேகா அEல= ஊJவலP?Sேகா 
அg?ரWவைத. ேபால ெவ(.பைடயாக இ8Kகா=. இ8KகIC jடா=. 
6ர1;கர அைம.6க(E ெசயEப&C ெசயE wரJகைள,C, ஆதரI 
சK?கைள,C அCபல.ப&P=C வைக$E ெசயEப&வ= `கIC 
தவறானதாXC. இ= hரா,தபாgயாக இ8KXC அgக7 மSFC ஆதரI 
சK?கைள ேபாl% அரKகJக() தாKXதEகWKX உ7ளாKXC. ேமsC, 
ஆ,த. ேபாரா1ட தயாO.6 பgகWKX தைடகைள ஏSப&P=C. இRவாF 
உ8வாKக.ப&C மKக7 அLPதளC, ஆதரI ஒ.�1டள9E Xைறவானதாக 
இ8KXC. அ= ஆ,தYதாGcய வJKக. ேபாரா1டP?�ேட 
உணJI.uJவமான ெசயEபா&க() nலமாக ேம)ேமsC அ?கOKXC. 
மKக7 அLPதளC, ஆதரI எ)ப= அ8வமான= cைடயா=. அ= ெவFமேன 
ஆJ.பா1டGக(sC, ஊJவலGக(sC கலY= ெகா7WC ஆதரவEல. 
மாறாக, ஆ,த. ேபாரா1டPைத வளJPெத&.பதSகாக ேநரLயாகேவா அEல= 
மைற3கமாகேவா உணJI.uJவமாக அ(Kக.ப&C பGக(.பாXC.'' 
(ஆ,த. ேபாரா1ட அர;யsC நைட3ைற,C, பK. 33, 34) 
 
சO! 6ர1;கர அைம.H)q=C, மKக() q=C ெகாmரமான 
அடKX3ைறைய அரb க1ட9fP= 9&Cேபா= எPதைகய ெசயsP?ைய 
நைட3ைற.ப&Pத ேவQ&C எ)ப= "ச1டவாத நைட3ைறையP த9ர, 
அர;யE HரrசாரPைதP த9ர ேவெற=IC அTயாத அ�பவ`Eலாத, 
மா.அ.க.9SX இைதெயEலாC 6OY= ெகா7வ= கSபைனKெக1டாத 
9சயமாக இ8.பதாக''ேவ இ8Kக1&C. இRவளIyரC உபேத;KXC 
மாேவா$%1 க1;, ெகாmரமான அரb அடKX3ைற �ழ[E ஆ,த. 
ேபாரா1டP?SX மKகைளP ?ர1&வ=, அgகைள ?ர1L ப$SF9.ப= 
ேபா)றவSTE `கr சOயான ெசயsP?ைய த`ழகC உ1பட பEேவF 
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மாhலGக(E நைட3ைற.ப&P?ய ;ற.பான அ�பவC ெபSற 
மாேவா$%1 க1;, 1996 3தE ஆY?ரா9E சY?P= வ8C இழ.6க7, 
H)னைடIகைளr சOெசk= 3)ேனSற 3LயாமE இ8.ப= ஏ)? 2002 
நவCபOE ஊPதGகைர சCபவP?SX H)னJ க1;KX ஏSப1ட 
இழ.HனாE, தJம6O$E இயKக ேவைலக7 ெதாடர 3Lயாத hைல 
ஏSப1ட= ஏ)? அைத,C சOெசkய3LயாமE இடPைத 
மாSTKெகாQ&ேபாவ= ஏ)? 
 
எ?O இரQ& கரGக(sC வா7கைள ஏY?, மKக7 q= ,PதPைத 
?gKXCேபா= அவ�ைடய வ{ைய. H)பST நா3C வா7கைள எ&Kக 
ேவQ&C எ)ற மாேவா9) jSைற எ&P=K கா1L "இPதைகய 6ர1;கர. 
பாைத$E 3)ேனFCேபா= ;ல ேநரGக(E H)னைடIக7, ?யாகGக7 
த9JKக 3Lயாதைவ! 6ர1;யாளJக7 ஒ.பாO ைவP=K ெகாQL8Kக 
மா1டாJக7; பாடGகைள. ப$)F ஒRெவா8 ேதாE9ைய,C ெவSTயாக 
மாSFவாJக7. இ= 6Pதக. 6VKகWKX. 6Oயா=!'' (ெபOயXளP?E 
ெதTPத ;F ெபாT, பK. 15) 
 
சO! இவJக7 ஒ.பாO ைவKகாத 6ர1;யாளJகளாகேவ இ8Kக1&C. 2002 
நவCபJ ஊPதGகைர சCபவPதாE ஏSப1ட "த9JKக 3Lயாத(!)'' 
H)னைடIக7 ?யாகGக7, இழ.6க(E இ8Y= இவJக7 பாடGக7 கSFK 
ெகாQடாJகளா? அைத ெவSTயாக மாSTனாJகளா? அவJக7 நமKX 
உபேத;.பைத. ேபால பாடGகைளK கSFK ெகாQ&, அYத. H)னைடைவ 
ெவSTயாக மாSறாமE, க1;KX ஏSப1ட இழ.HனாE த8ம6O$E இயKக 
ேவைலக7 ெதாடர 3Lயாத hைல ஏSப1&91ட= எ)F 3LI ெசk=, 
ேவF இடP=KX. 6ற.ப1& 91டாJக7. 
 
உQைம$E த8ம6OஊPதGகைர H)னைடIக7 இழ.6க(E இ8Y= 
பாடGகைளK கSFK ெகா7ளாமE, 6?ய பX?ையP ெதOI ெசkதேதா&, 
பைழய ெசயsP? அL.பைட$ேலேய இயKக ேவைலகைள,C 
ெசயEபா&கைள,C ெதாடGcனாJக7. அதனாEதா) qQ&C ஒ8 
ஊPதGகைரைய ெபOயXளC 38கமைல$sC அவJக7 சY?Kக 
ேவQL$8Yத=. இ?[8Yதாவ= அவJக7 உபேத;PதவாF 
6ர1;யாளJகWKேக,Oய 3ைற$E பாடGகைளK கScறாJகளா? 
 
"qQ&C தயாO.6 ேவைல$E ஈ&ப1& ேமSX ெதாடJr;மைல$E 
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அைமY=7ள nலஉP? t?யான பX?$E இயKக ேவைலக7 
ெதாடGXவதSகான ெசயEபா&க7 நைடெபSFK ெகாQL8Yத 
ேவைள$Eதா) இrசCபவC (38கமைல சCபவC) நடY=7ள=. மKகைள 
அg?ர1L 6ர1;கர ,PதPைத,C மKக7 பைடைய,C க1&வைத 
3த)ைமயாகK ெகாQ&7ள எYதெவா8 அைம.HSXC, அவSைற 
ெசkவதSX சாதகமான hல.பர.6C, ஆ,தGகWC 3KcயP=வC 
வாkYதைவ. ெவFC வாkr ெசாEலாsC, 6PதகP?sC 6ர1;ைய. பST. 
ேப;K ெகாQ&C எV?K ெகாQ&C இ8KXC "காSறைடPத ைபகWKX' 
அத) 3KcயP=வC 6Oயா=. ேதைவ,C இரா=.'' (ஆ,த. ேபாரா1ட 
அர;யsC நைட3ைற,C, ேபாரா( ெவ(D&, பK.22) 
 
38கமைல சCபவC XTPத "6.ஜ.'' க1&ைரKX. ப?sைரயாக "ெபOய 
XளP?E ெதTPத ;FெபாT'' எ)ற ெவ(D1ைட எV?ய அTெவா( 
உQைம$E ெபய8KX ெபா8Pதமாக ;Y?.பவராக இ8YதாE, "ேமSXP 
ெதாடJr; மைல$E அைமY=7ள nலஉP? t?யான பX?$E இயKக 
ேவைலக7 ெதாடGXவதSகான ெசயEபா&க7 நைடெபSFK ெகாQL8Yத 
ேவைள$Eதா) இrசCபவC நடY=7ள='' எ)ற ேபாரா( ெவ(D1L) 
வாசகPைதK கவ_Kக ேவQ&C. 
 
38கமைல சCபவC நடKXCேபா= அYத. பX?$E இயKக ேவைலக7 
ெதாடGXவதSகான ெசயSபா&க7 தாC நைடெபSFK ெகாQL8Yதன. இயKக 
ேவைலக7 ெதாடGXவதSகான ெசயSபா&க7 எ)F மாேவா$%1க7 
XT.H&வ= எYத ேவைலகைள? மKகைளP ?ர1&வ=, மKக7 ஆதரைவ. 
ெபFவதா? ஆ1கைள,C ஆ,தGகைள,C ேசJ.ப=C ஆ,த. ப$S; 
ெபFவைத,மா? 
 
hல.பர.6 மSFC ஆ,தGக() 3KcயP=வPைத தGகளாE ம1&ேம 
6OY= ெகா7ள 3L,C, 6?ய ஜனநாயகC அைம.6KX அ= 6Oயா=, 
அத) ேதைவ,C இரா= எ)F சா&வத) nலC ஆ1கைள,C 
ஆ,தGகைள,C ேசJ.ப=C, ஆ,த. ப$S; எ&.பைத,C தா) இயKக 
ேவைலக7 ெதாடGXவதSகான ெசயSபா&க7 எ)F மாேவா$%1 ேபாரா(க7 
XT.H&cறாJக7 எ)ப= ெத(I. அைதPதா) ெபOயXளC 38கமைல$E 
அவJக7 ெசkதாJக7. 
 
அ.பL இEலா91டாsC, இயKக ேவைலக7 ெதாடGXவதSகான 
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ெசயSபா&க7 நைடெபSFK ெகாQL8Yதன எ)cறேபா=, ெபOயXளC 
பX?$E அவJக7 எ.பL ஏSெகனேவ மKக7 ஆதரைவ. ெபST8Kக 
3L,C? இைதPதா) "ெபOயXளC பX?$E மாேவா$%1 அைம.HSX 
மKக7 மP?$E அர;யE t?யான ெசEவாKX ஏ=C இEைல'' எ)ற 
வைக$E 6?ய ஜனநாயகC 9மJ;P?8Yத=. இYத 9மJசனPைத மFKக 
3Lயாத hைல$E ேபாரா(, இ=பST ேநரLயாக மF.6 எV=வதSX. 
ப?E மKக7 ஆதரைவP ?ர1&வதSேக ஆ,த. ேபாரா1ட அவ;யPைத. 
பST �1L 3ழGc$8Kcற=. 
 
 

உ7ெளா)FC 6றெமா)FC ேபbC மாேவா$%&க() 
சாணKcயPதனC 

 

"ெபOயXளP?E ெதTPத ;FெபாT'' HரbரPைத எV?யவJ அTெவா( 
அEலவா! தன= அTெவா(ையK ெகாQ& ெபOய XளP?E மாேவா$%1 
அைம.6 மKக7 ஆதரைவ. ெபST8Yததாக சாணKcயPதனமாக 
(சாணKcய) மQ ெபாCைமக7 ெசk= உ$J ெகா&Pத மா?O) 
மாேவா$%1 ஆதரவாளJகைள. பைடP?8KcறாJ. அதனாEதா) ேநரLயாக 
ப?E எVதா=, `கIC தY?ரமாக. H)வ8மாF எV?$8KcறாJ. 
"ெபOயXளC பX?$E மாேவா$%1 அைம.HSX மKக7 மP?$E 
அர;யE t?யான ெசEவாKX ஏ=C இEைலயாC. அதSகாக அYத 
வ1டாரP?E யா8C ைக= ெசkய.ப1டதாக ெசk?,C இEைலயாC. 
uதKகQணாL ைவP=. பாJP= பரம இரக;யPைத இவJக7 
கQ&HLP?8KcறாJக7! நா) மாேவா$%1 ஆதரவாளJ; எ)ைன. HLP=K 
ெகா7WGக7 என மாJைப கா1LK ெகாQ& hSக மKக7 எ)ன 
மைடயJகளா? இYத எ(ய உQைமjட இYத "மாேமைத'கWKXP 
ெதOய9Eைல!'' (ெபOய XளP?E ெதTPத ;FெபாT, பK.14) 
 
ெசாEவதSX உQைம இEலாதேபா=, எ)னெவEலாC தc&தPதGக7 ெசk=, 
நாகாb ேவைலக7 ெசk= ெபாkகைள அலGகOKக ேவQ&C எ)பைத இYத 
அTெவா(க(ட3C ேபாரா(க(ட3Cதா) கSFK ெகா7ளேவQ&C. இேத 
தc&தPத நாகாb ேவைல ெசk= ெபOயXளP?E தமKX7ள மKக7 ஆதரI 
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பST 3FKc 3FKc. H)வ8மாF மாேவா$%1 க1;, ெபOயXளC 
38கமைல qளாkI ஒ)ைறP தயாOP?8Kcற=. 
 
"ஊPதGகைர சCபவPைத. ேபாலேவ தSேபா=C ப$S; 3காC நடP=C 
சமயP?E இYத சCபவC நைடெபSF7ளதாE, ஏ) qQ&C இPதைகய 
தவFக7 hகVc)றன எ)ற ேக79 அைனவO) மP?$sC ஏSப1&7ள=. 
"ஒ8ேவைள மKக7 அLPதளC நமKX பலwனமாக இ8.பதாE இYதr 
சCபவC நடY?8KXேமா' என hைன.பவJகWC உQ&. மKக7 
அLPதளPைத. பST நமKX இயGcயE t?யான கQேணா1டC அவ;யC. 
மKக7 அLPதளC எ)ப= எ.ேபா=C ஒ.�1& அள9லானதாXC. ஒ8 
XT.H1ட �ழ[) த)ைமKேகSறவாF இ8KXC. ஒ8 ெகாmரமான 
அடKX3ைற hலIC ேபா= நமKX இழ.6க7 ெதாடJr;யாக ஏSப&Cேபா= 
மKக7 அLPதளC பலwனமாகேவ இ8KXC எ)ப=C அைத. ேபாலேவ 
6ர1;கர இயKகC ெவSTக7 ஈ1L 3)�KX. ேபாXC ேபா= மKக7 
அLPதளC பலமைட,C, 9Oவைட,C. ஒ8 ச1ட.uJவமான 
ெவ(.பைடயான இயKகC நைடெபFCேபா= இ8KXC மKக7 அLPதள3C 
ஒ8 6ர1;கர ,PதC நடPத.ப&C ேபா= இ8KXC மKக7 அLPதள3C 
ஒேர மா?OயானைவயEல...'' 
"அ.பX?$E அர;யE ேநாKகGகWKகாகேவா அEல= வாfKைக. 
Hரr;ைனகWKகாகேவா ெவ(.பைடயாகேவா அEல= தைலமைறவாகேவா 
நம= கQேணா1ட. பX?$E மKகைள அg?ர1L நாC இ)�C எYத. 
ேபாரா1டPைதேயா அEல= Hரrசார இயKகPைதேயா ெசkய9Eைல. மாறாக, 
ரக;யமாக ஆ,த. ேபாரா1டP?Sகான ஆதரவாளJகைள,C 
இைளஞJகைள,C, க1;K க8KXVKகைள,C அg?ர1L வ8cேறாC.'' 
 
"அ.பLயானாE இRவளI பலwனமான மKக7 அLPதளPைத ைவP=K 
ெகாQ& ஆ,த. ேபாரா1டC =வGXவேதா அEல= ப$S; 3காC 
நடP=வேதா சOயானதா? எ)ற ேக79 எழலாC. நாC ஏSெகனேவ நம= 
தவFகைள பO�[PதபL மKகளLPதளC இEலா= இ8YததாE இYத சCபவC 
ஏSபட9Eைல. மாறாக, நாC கைடHLKக ேவQLய ;ல வ{3ைறக7 
நமKXP ெதOYத வ{3ைறக7 ெசkயKjLய வ{3ைறக7 
கைடHLKகாதத) 9ைளவாகேவ இrசCபவC நைடெபSF7ளைதK காணலாC. 
நாC ெசkத தவFகWKX அர;யE ;PதாYதK காரணGக7 உ7ளன எ)ப= 
ேவF. மKக7 அLPதளC இEலாததாE ஏSப1ட= எ)ப= ேவF எ)பைத நாC 
அTய ேவQ&C.'' 
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Hரr;ைன$) அL.பைடK காரணமான மKகளLPதளC இEைல எ)ப= 
காரண`Eைல, இைத ஏSபா& ெசkத, இதSX ெபாF.பான ேதாழJக7 
ஒVGகாக ெசkயாதேத காரணC எ)ப=தா) மாhலKXV9) qளாkI 
3LI. 
 
அர;யE ;PதாYத காரணGக7 உ7ளன எ)பைத ஒ.6K ெகாQ& 91& 
த)ெனVr;, தாராளவாதC, ச1டவாதC ஆcய ேபாKXக7தா) ;KகsKX 
காரணC எ)F ெசாE[, இைத நைட3ைற.ப&P?ய ேதாழJகைளK 
XSறவா(யாKக 3யS;Kcற=. 
 
ேமsC, "தSேபா= நமKX cைடP=7ள தகவ[)பL நாC நமKX7ள 
பலwனமான மKகளLPதளPைத இ)�C சOயாக பய)ப&P?$8.ேபாமானாE 
இrசCபவC நடY?8Kகா= எ)பேத எதாJPதமாXC'' எ)F அ&Pத வOக(E 
ெசாEcற=. அ= எ)ன தகவE எ)பைத மாhலKXV ெசாEல9Eைல. 
GஆதாரC: இ.க.க.(மாேவா$%1) த`fநா& மாhலK XV தயாOPத ெபOய 
XளC qளாkI அTKைக;. 
 
இ.க.க.(மாேவா$%1) த`fநா& மாhலK XV9) qளாkI 
அTKைக$)பLேய, ஆ,த. ேபாரா1டPைத ெதாடGc, ெகாOEலா 
மQடலPைத,C தள. HரேதசPைத,C hFIவதSகான வாk.67ளதாக 
ம?.�& ெசk= அவJக7 ெதOI ெசk= இயKக ேவைலகைளP ெதாடGcய 
ெபOயXளCேமSXP ெதாடJr; மைலK கQேணா1ட. பX?$E உQைம$E 
அவJகWKX மKக7 அLPதளC cைடயா=. "அ.பX?$E அர;யE 
ேநாKகGகWKகாகேவா அEல= வாfKைக. Hரr;ைனகWKகாகேவா 
ெவ(.பைடயாகேவா அEல= தைலமைறவாகேவா நம= கQேணா1ட. 
பX?$E மKகைள அg?ர1L நாC இ)�C எYத. ேபாரா1டPைதேயா 
அEல= Hரrசார இயKகPைதேயா ெசkய9Eைல'' எ)F அவJகேள ஒ.6K 
ெகா7cறாJக7. 
 
அYத. பX?$E மKக7 அLPதளC இEலாமேலேய ஆ,தGகைள 
ேசJ.ப?sC, ஆ,த. ப$S; எ&.ப?sC மாேவா$%1 க1;$னJ 
ஈ&ப1டாJக7. இ=தா) அவJகள= ெசயsP?,மாXC. மKகைள 
அg?ர1&வதSX 3)ேப அதSX 3தSபLயாக ெசkய ேவQLயேத 
ஆ,தGகைளr ேசJ.ப=C, ஆ,தK XVKகைளK க1&வ=C, அவSைற. 
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பய)ப&P? ஆ,த. ேபாரா1ட அர;யைல. HரrசாரC ெசk,Cேபாேத 
ஆ,த. ேபாரா1டPைதP ெதாடGXவ=தா) மாேவா$%1 க1;$) 
ெசயsP?. 
 
இRவாF ெசkவைதPதா), "அYத. பX?$E மKக7 அLPதளC 
இEலாமேலேய ஆ,தGகைள ேசJ.ப?sC, ஆ,த. ப$S; எ&.ப?sC 
மாேவா$%1 க1;$னJ ஈ&ப1டாJக7'' எ)F 6.ஜ. 9மJசனC 
ெசk?8Yத=. அKக1;$) மாhலK XV qளாkI ெசkத அTKைக,C 
இைதேய உF? ெசkc)ற=. 
 
6?ய ஜனநாயகC ஏ1L) 9மJசனGக7 3STsC சOயானைவேய எ)பைத 
h�HKXC ஆதாரGகைள இரக;ய அTKைகயாக எV? ைவP=K 
ெகாQL8KXC மாேவா$%& க1;, ெவ(ேய சQட.HரசQடGகWC, 
சவடாE வாதGகWC, ேகா1பா1& 9ளKகGகWC அ(Kc)ற=. 
 
"மாேவா$%&கWKX அர;யE கQேணா1டC cைடயா=; bPத இரா�வK 
க÷Qணா1டC உ7ள=. இட= சாகசவா?க7. அவJகWைடய bPத 
இரா�வK கQேணா1டC காரணமாக மKக() அர;யE 3)3யS; பSTK 
கவைல.ப&வ?Eைல. "தம= ஆ,த நடவLKைககWKX உதIவ=' எ)F 
ேகாணP?E ம1&ேம மKக() ஆதரI XTP=K கவைல.ப&cறாJக7'' 
எ)F 6.ஜ. jFவதாக மாேவா$%&களாகேவ ெதாXP=7ள 6.ஜ. 
க8P=KகWKX அவJக7 H)வ8மாF ேகா1பா1& 9ளKகம(P=7ளனJ. 
 
"bPத இரா�வK கQேணா1டP?) ெவ(.பா&களாக ேதாழJ மாேவா 
efKகQடவSைறK jT,7ளாJ. 
 
அ. இரா�வ 9வகாரGகைள,C அர;யைல,C ஒ)FKெக?ராக மSெறா)ைற 
hFP=வ=; அர;யE கடைமகைள hைறேவSFவதSகான ஒ8 வ{3ைறதா) 
இரா�வ 9வகாரGக7 எ)பைத அGeகOKக மFKc)றனJ; இரா�வ 
ேவைலக7தா) அர;யsKX தைலைம அ(Kc)றன. 
  
ஆ. ெசCபைட$) கடைம ெவFC ,PதC 6Oவ= ம1&ேம எனK க8=வ=; 
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இ. அைம.6 t?யாக, அர;யE ேவைலக(E ஈ&ப1L8KXC இலாKகாKக7 
இரா�வ ேவைலக(E ஈ&ப1L8KXC இலாKகாKகWKX உ1ப1& 
ெசயEபட ேவQ&C என க8=வ=; 
  
 ஈ.அர;யE HரrசாரC ெசkவைத,C, மKகைள அைம.6 t?யாக 
அg?ர1&வைத,C ைக9&வ=; 
 
உ. ஒ8 ேபாOE ெவSTயைடYதாE தSெப8ைம ெகா7வ=C ேதாE9யைடY= 
91டாE ேசாJIKX உ7ளாவ=C; 
  
ஊ. தம= பைட$னைரP த9ர (நா)காவ= வ{ இரா�வC) ேவெறா8வ8C 
6ர1;கர சK?க7 cைடயா= எ)ற XFcய மன.பா)ைம ெகா7வ=; எ. 
உ7�J மKகைள ஆ,தபாgயாKக ேவQ&C எ)ற 3Kcயமான கடைமைய 
உணராம[8.ப=; 
  
ஏ. அகhைல, 6றhைலைமகைள கணKcE ெகா7ளாமE 6ர1;கர அவசரK 
X&KைகP தனP?SX7ளாவ=; மKக7 மP?$E பg6OவதSகான ;ரமGகைள 
எ&P=K ெகா7ளாமE இ8.ப=; (மாேவா, ேதJYெத&Kக.ப1ட இரா�வ. 
பைட.6க7)'' (ேபாரா( ேமSேகா7 கா1LயவாF, பK: 67) 
 
இYத ேமSேகாைளP த8C மாேவா$%&க7 "அவJக7 (6.ஜ.) ைவP=7ள 
9மJசனP?SXC bPத இரா�வK கQேணா1டP?SXC எYத அள9SX 
ெபா8PதC உ7ள= எ)பைத வாசகJகேள }Jமா_Kக1&C'' 
எ)FjFcறாJக7. நா3C இைத ஏScேறாC. ெபOய XளC தJம6O 
அ�பவC XTPத மாேவா$%&க() அTKைக 9வரGகைள 3) 
ைவP=7ேளாC. இ_ அவJக() கQேணா1டC bPத இரா�வ சாகசவாதமா 
இEைலயா எ)பைத வாசகJகேள }Jமா_Kக1&C. 
 

XதJKகவாதேம ேகா1பாடாக! 

 

மாேவா$%1 க1;$) த`f மாhலK XV9) q=C அத) ைமயP 
தைலைம q=C 6?ய ஜனநாயகC அைம.6 3)ைவKXC 9மJசனGகைள. 
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6OY= ெகாQ& ெபாF.பான ப?E jறாமE, அவSைறP ?OP=K jT 
தவறான 9யாKcயானC ெசk= அTெவா(,C ேபாரா(,C பல 
9தQடாவாதGக7 6Oc)றனJ. 
 
சா)றாக, ெபOயXளC 38கமைல சCபவPைத ஒ1L 6.ஜ. எV?ய 
க1&ைர$) தைல.6 "நKசEபாO "அபாயC': அரைச அrbFP=வ= 
ஆ,தமா, அர;யலா?'' எ)F இ8Yத=. அைத, "இRவாF 9னாைவP 
ெதா&P= ஆ,தPைத,C அர;யைல,C ஒ)FKெகா)F எ?ரானதாக 
இயKக9யE பாJைவ$)T hFP?,7ளனJ'' எ)FC "நKசEபாOயாE 
3)ைவKக.ப1ட ஆ,த. ேபாரா1ட. பாைத$[8Y= 9லc, ஆ,த. 
ேபாரா1ட. பாைதKX எ?ராக ெவFC அர;யE அg?ர1டைல ம1&ேம 
3)ைவ.ப= வLக1Lய வல= சYதJ.பவாதேம ஆXC'' (ெபOயXளP?E..., 
பK.8) எ)FC மாேவா$%&க7 XதJKகமாக 9யாKcயானC ெசk=7ளாJக7. 
 
இYதK XதJKகPைதேய ேகா1பாடாKcP த8cற=, ேபாரா( ெவ(D&. 
"நKசEபாO அபாயC அரைச அrbFP=வ= ஆ,தமா, அர;யலா' எனP 
தைல.H1& இ8.பேத `கIC ச?Pதனமான=. இ= அர;யsKXC 
ஆ,தP?SXC இைட$s7ள உறைவ, ஒ)TSெக?ராக மSெறா)ைற 
hFP=C இயY?ரக?யான அ�X3ைற. இY?ய. 6ர1;$) அர;யE 
வ{ேய ஆ,த. ேபாரா1டP?) nலC, 6ர1;கர ,PதP?) nலC, மKகைள 
அg?ர1L அர;யE அ?காரPைத ெவ)ெற&.ப=தா). இ?E ஆ,த. 
ேபாரா1டC இEலாத அர;யE என ஒ)TEைல. ேமsC, இY?ய. 6ர1;$) 
3த)ைமயான ேபாரா1ட வLவேம ஆ,த. ேபாரா1டC தா). 6ர1;கர ,PதC 
தா). அ.பL$8KXCேபா=, ஒ)FKெக?ராக மSெறா)ைற hFP=வ= 
ேமாசLயாXC. (ேபாரா( ெவ(D&, பK.19) 
 
இ= ெவFமேன XதJKகமான, 9தQடாவாதC ம1&மEல. இ?sC தம= 
இட= சYதJ.பவாதK கQேணா1டPைதPதா) மாேவா$%& க1;$னJ 
ெவ(.ப&P?,7ளனJ. 
 
"ெபOய XளP?E நடYத= ஒ8 `கr ;Tய hகfI'' எ)FjFC 
அTெவா(, அைதெயா1L த`ழகP?Sேக ஏேதா ஆபP= ஏSப1&91டைத. 
ேபா)F �?ையK cள.H, த`ழகC 3Vவ=C ஓJ பா;ச பயGகரவாதPைதK 
க1ட9fP=91&, அ?ரL.பைட ;ற.6 3காCகைள hF9, XSறாலC 
3தE தJம6O வைர மைலக7 கா&க(E எEலாC நKசE ேத&தE ேவ1ைட 
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எ)ற ெபயOE cராமC cராமமாக, w&wடாகr ெச)F `ர1L, மKகைள 
அrசP?E உைறய ைவKc)றனJ, எ)cறாJ. 
 
"த`ழகP?E மாேவா$%&க7 ெபOய அள9E வளJY= 9ட9Eைல. 
எQgKைக$E ;லேர உ7ளனJ. அவJக(டC ைக.பSற.ப1ட 
ஆ,தGகWC b&வதSX. பய)படாத சாதாரண ஆ,தGக7. 
இ.பLெயEலாC ம?.�& ெசk,C இYதK காவE =ைற ஏ) இ.பL 
மாேவா$%&களாE `க.ெபOய ஆபP= எ)F urசாQL கா1&cறாJக7. 
ேதட.ப&C நKசைல1&க() தைலKX ல1சKகணKcE 9ைல ைவP= ச1ட 
9ேராதமாக அவJக() 6ைக.படPைத ெவ($1& மKகWKகாக. ேபாரா&C 
அJ.பg.6 உணJI7ள அPேதாழJகைளK ெகாLய XSறவா(கைள. ேபால 
படC ேபா1&K கா1L அவJகைள ேகார 3கP=ட) ;PதO.ப= ஏ)? '' 
(ெபOய XளP?E..., பK. 56) 
 
ெபOயXளC38கமைல சCபவPைதெயா1L அரbC ேபாlbC ெசk? 
ஊடகGகWC �?^1L ஊ?. ெப8Kcr ெசk,C இYத. HரrசாரGகைள. 
பST மாேவா$%&க7 எV.H$8KXC ேக79கWKXPதா) "நKசEபாO 
அபாயC: அரைச அrbFP=வ= ஆ,தமா, அர;யலா?'' எ)றவாறான ேக79 
எV.H 6?ய ஜனநாயகC 9ளKகம(P?8Yத=. 
 
6?ய ஜனநாயகC அYதK க1&ைர$E எGேக,C தன= அைம.ைப. 
பSTேயா, இத) அர;யE;PதாYத hைல.பா&க7 பSTேயா, இவSைற. 
பாJP=Pதா) அரb அrச.ப&வதாகேவா XT.Hடேவ$Eைல. இ8Yதேபா=C, 
"நKசEபாO "அபாயC': அரைச அrbFP=வ= மாேவா$%& க1;$னO) 
ஆ,தமா, 6?ய ஜனநாயகC அைம.HனO) அர;யலா?'' எ)F 
ெபா87ப&C வைக$E 6.ஜ. எV?$8.பதாக அTெவா(கWC 
ேபாரா(கWC தாேம 9யாKcயானC ெசk= ெகாQ&7ளாJக7; 6?ய 
ஜனநாயகC அைம.ைபேயா, அர;யைலேயா பாJP= அரb அrச.பட9Eைல 
எ)FC தGக7 "ஆ,த. ேபார1ட அர;யsC நைட3ைற,C அrbFP=வ=, 
அரைச ம1&மEல, மா.அ.க.ைவ,Cதா)...'' எ)FC ேபாரா( ெவ(D& 
ேபா1L8Kcற=. 
 
ெபOயXளC38கமைல சCபPைதெயா1L �?^1L ஊ?. ெப8Kcr 
ெசkய.ப&C HரrசாரP?E ேபாlb, க8ணாh? அரb, ஆWC வJKகGக7, 
ெசk? ஊடகGக() ேநாKகGகைள,C ஆWC வJKகK க1;க() அராஜக 
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வ)3ைறகைள,C எ&P=r ெசா)ன 6?ய ஜனநாயகC, "மாறாக இYத 
ெகா7ைளKகார அரசைம.ைபP yKcெயTவதSகாக ஆ,தC ஏYத ேவQ&C'' 
எ)F jFவதனாEதா), ஜனநாயகP?) எEலாP yQகWC "}9ரவா?க7' 
எ)F 3P?ைர XP? நKசEபாOக7 q= பாkY= H&GXc)றன. XT.பாக, 
த_யாJமயதாராளமயK ெகா7ைககைள எ?JP=K cளJYெதVC உைழKXC 
மKக7, நாைள கC^_ச. 6ர1;யாளJக() தைலைம$E அg?ரQ& 
9&வாJகேளா எ)ற அrசCதா) ஆWC வJKகGகைள ந&Gகr ெசkcற=. 
=.பாKc கா& ப$S; எ)பதEல எ?Oக() அrசP=KXK காரணC. 
மாJK;யC ெல__யC மாேச=G ;Yதைன எ)ற கC^_சr ;PதாYதCதா) 
அவJகைள அrbFP=cற=. கC^_ச. 6ர1;யாளJக() உF?,C 
9டா.HLயான 3யS;,C அவJகWKX. �?^1&cற='' எ)F 
எV?ய=. (6.ஜ. ஆக. 2007, பK.5)  
இRவாF "ஆ,த. ேபாரா1ட அர;யைல,C' நKசEபாOக7 கC^_ச. 
6ர1;யாளJகைள,C பSTPதா) 6?ய ஜனநாயகC எV?$8Yத=. 
 
இைத மFKXC மாேவா$%&க7, ேபாl;) ச1டC ஒVGX 3ைறKX 
உ1ப1& அர;யE ேபாரா1டC நடP=C, 3.ப= ஆQ&கWKX ேமலாக 
நKசEபாOைய,C ஆ,த. ேபாரா1டPைத ெஜHP=K ெகாQ&C ஆனாE 
நைட3ைற$E அதSகாக ஒ8 =8CைபK jட அைசKகாத=C, ெவFC 
HரrசாரPைதPத9ர ேவெற=IC ெசkயாத=மான 6?ய ஜனநாயகC 
அைம.ைப. பாJP= இY?ய அரb அrச.பட9Eைல; இY?ய அரbKX அ= 
`க.ெபOய அபாயC எ)F jறIC இEைல, தைட ெசkயIC இEைல, 
அதைன ஒ{KXC ேநாKகP=ட) மP?யமாhல ஆ,த. பைடகைளK 
கள`றKகI`Eைல எ)c)றனJ. 
 
இதSX மாறாக, ஆ,த. ேபாரா1டP?) nலC அர;யE அ?காரC 
ெவ)ெற&Kக.பட ேவQ&C எ)பைத நாSபதாQ& காலமாக 
நைட3ைற.ப&P?K ெகாQ&, மKக7 9&தைல ெகாOEலா இரா�வPைதK 
க1LயைமP=, மP?யமாhல ஆ,த. பைடகWட) க&ைமயான ,PதPைத 
நடP?K ெகாQ&, ெகாOEலா மQடலGகைள உ8வாKc, 
தQடகாரQயா9E மKக() அர;யE அ?கார அலXகைள hF9, 
9&தைல. HரேதசPைத ேநாKc 3)ேனT வ8வ=ட) இY?யா9) இதர 
பX?க(E ெகாOEலா ,PதPைத }9ர.ப&P=வதSகான ெசயEபா&க(E 
இறGc,7ள மாேவா$%&க7தாC அரbKX அrbFPதEகளாக 
இ8Kc)றனJ; அவJகைளPதா) இY?ய அரbKX `க. ெபOய அபாயC 
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எ)F jT, அதைன ஒ{P=K க1&C ேநாKகP=ட) மP?யமாhல ஆ,த. 
பைடகைளK கள`றKc,7ளனJ எ)c)றனJ. 
 
உQைமதா), மாேவா$%&K க1;$) இYத வாதC ஏSFK ெகா7ளKjLய 
உQைமதா), ஒேர ஒ8 hபYதைன,ட)! அதாவ= வQL$E u1ட.ப&C 
X?ைரைய. ேபால கQப1ைட அgY= ெகாQ& அர;யE;PதாYத 
9சயGக7 எைத,C கQ&ெகா7ளாதவாF பாJைவையK XFKcK ெகா7ள 
ேவQ&C; bPத இரா�வவாதC எ)ற ஒ8 வ{.பாைத$E 9ைரY= பயணC 
ேமSெகா7ள ேவQ&C. ஆ,தபலC, ஆ,த. ேபாரா1டC எ)ற வைக$E 
6?ய ஜனநாயகC அைம.6 இY?ய அரbKX உடனL அrbFPதலாக 
இEைல எ)ப= உQைமதா)! அேதேபால, ஆ,தபலC, ஆ,த. ேபாரா1டC 
எ)ற இரா�வ t?$E இY?ய அரbKX மாேவா$%& க1; உடனL 
அrbFPதலாக உ7ள=; அKக1;ையPதா) `க.ெபOய அபõயமாக 
அT9P= மP?ய, மாhல அரbக7 ஆ,த. பைடகைளK கள`றKc,7ளனJ 
எ)ப=C உQைமதா). 
 
ஆனாE, இவSைறேய தன= உQைமயான இயKக வளJr;, ெசயEபா&, 
மKக7 ஆதரI ஆcயவSFKகான அளIேகாலாக ைவP= மாேவா$%& க1; 
நC6மானாE, வா?&மானாE அைத9ட 31டா7தனC ேவF இ8Kக 
3Lயா=. 2000ஆC ஆQ& பாலKேகா1LE இரwY?ர) ப&ெகாைல; 
2002 நவCபJ, ;வா ப&ெகாைல ஊPதGகைர சCபவC; 2007 ெபOய XளC 
38கமைல சCபவC மSFC வ8சநா& ைக=க7 ஆcயவSைற ைவP= 
அரbC, ேபாlbC, ெசk? ஊடகGகWC எRவாF ஊ?. ெப8Kc, �?^1L 
வ8c)றன எ)பைத மாேவா$%& க1;$னேர ஒ.6K ெகாQ&7ளனJ. 
அைத.ேபால 3)6 ஆY?ரா மகாரா1Lரா, இ.ேபா= ச1L%கJ, �காJ, 
ஜாJகQ1 ஆcய மாhலGக(E அKக1;$னJ நடP=C ;ல தாKXதE 
சCபவGகைளP ெதாடJY= எ?Oக7 `ைக.ப&P? ஊ?. ெப8KகாமE 
யதாJPதமாக, உ7ளபLKேக jFcறாJக7 எ)F எ&P=K ெகா7ள 3L,மா? 
 
;ல இலXவான எ?O இலKXகைளP தாKXவ=, அைதP ெதாடJY= அர;) 
ஆ,த. பைடக7 நடP=C ேவ1ைட, அரbC ெசk? ஊடகGகWC ஊ?. 
ெப8Kcr ெசk,C HரrசாரC ஆcயவSைற ம1&C அL.பைடயாக ைவP= 
3LI ெசkவ= எ)றாE இbலா`ய. பயGகரவா?க7, த`{னP }9ரவாதK 
XVKக7, ஏ) wர.ப) ேபா)ற cO`னEக7 jட தGக7 நடவLKைககைள 
hயாய.ப&Pத 3L,C. 
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இ.பLr ெசாEsவதாE மாேவா$%& க1;$னJ ஆP?ர.படK j&C. 
மாJK;ய ெல__ய மாேவா$ச ;PதாYத அL.பைட$E உயJYத 
ேநாKகP=KXC இல1;யP=KXC இரPதC ;Y? ?யாகGக7 6OY= ஆ,த. 
ேபாரா1டC நடP=C தGகைள எ.பL அவJகேளா& ஒ.H1& எVதலாC 
எ)F ேக1கIC, பாயIC j&C. ஆனாE உQைம இ=தா). அரb தைட 
ெசk?8Kcற=, 
 
அரb அ�ம?Kக9Eைல எ)ற காரணPைதK jT தம= அர;யE 
;PதாYதPைத,C, உயJYத ேநாKகPைத,C இல1;யPைத,C இரக;யமாக 
ைவP=K ெகாQ&, ;ல இரா�வ t?$லான தயாO.6 தாKXதE 
நடவLKைகக(E ஈ&ப1& 91&, அர;), ஆWC வJKக ெசk? 
ஊடகGக() HரrசாரGகWKX ஏகேபாக ஒVGXC உOைம,C வழGc 
91&, அரb பயGகரவாதPைத ஏ991ட HறX 9ளKகம(KXC 
"6ர1;கர' கடைமைய hைறேவSFபவJகைள மKக7 ேவFமா?O. 
பாJKகமா1டாJக7 எ)பைதPதா) jFcேறாC. 
 
அர;யE t?$E மKக7 மP?$E ேவ�)றா=, இரா�வ t?$லான 
தாKXதEக(E ம1&C ஈ&ப&C இயKகC மகாரா1LரC, ஆY?ரா9E 
ெசkதைத. ேபால அரbKX ைகயாள 3LயாததEல; தாேம ஊ?. ெப8Kcr 
ெசாEsC ஒ8 இயKகP?) ஆ,தபலC, ஆ1பலC ஆcயவSைற. பாJP= 
அ~bவைத 9டIC, அYத இயKகP?) அர;யE;PதாYத 
இல1;யGகWC ேநாKகGகWC மKக7 மP?$E ேவ�)T 9&வைதK 
கQ&தா) அரb அ~bcற=. இைதPதா) 6?ய ஜனநாயகC 
வ[,FP=cற=. 
 
இYத உQைம மாேவா$%& க1;KXC ெதO,C. ஆனாsC, மKக7 ?ர7 
அLPதளC இEலாமE, அைத. ெபFவதSகான வைக$லான 
நைட3ைற$EலாமE, bPத இரா�வK கQேணா1டP?E சாகச ெசயEக(E 
ஈ&ப&வைத பEேவF சாKX. ேபாKXகைளK jT hயாய.ப&P=c)றனJ. 
  
 " தம= ெசயEக7 மKக7 ?ர7 அLPதள`Eலாத, இரக;ய ெகாOEலாK 
XVKக() சாகசr ெசயEக7தாC'' எ)cற உQைமைய nL மைற.பதSகாக 
ஒRெவா8 தாKXதEக(sC oSFKகணKகான ெகாOEலாKக7 
பGேகSபதாகIC, ஆ$ரKகணKகான ெகாOEலா wரJகைளK ெகாQட மKக7 
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9&தைல ெகாOEலா இரா�வPைதK க1L$8.பதாகIC எQgKைகK 
கணKXK கா1&cறாJக7. இYதK கணKX இ)�C ஆ$ரC, இ1சC எ)F 
ெப8cனாEjட அைவ மKக7 ?ர7 அLPதளPைத. ெபSறதாc9டா= 
எ)ப=தா) உQைம! 
 
ேமsC இYத உQைமKX ஈ&ைவ.பதSகாக அர;) ெகாmரமான 
அடKX3ைற, பயGகரவாத நடவLKைகக7, ேதாழJக() இரPதC ;Y=C 
உ$JP?யாகGக7 பST ?8CபP ?8Cப எV?r சமா(KcறாJக7. அைவ 
அ.பLPதா) இ8KXC, ேவFமா?O இ8KXமா, எ)ன? ஆனாE 
ஆ,தYதாGcய ேபாரா1டPைத நடP=வதSகான மKக7 ?ர7 அLPதளPைத. 
ெபSறதSகான, ெபFவதSகான நைட3ைற அவJக(டC இ8Kcறதா 
எ)ப=தா) Hரr;ைன. 
 

 

6ர1;. பாைத: 6.ஜ.9) hைல,C மாேவா$%&க() 6WXC 

 

மKக7 ?ர7 அLPதளPைத. ெபறாமேலேய அதSகான 3யS;க7 
ஏ=`)Tேய ஆ,த. ேபாரா1டP தயாO.6, ஆ1கைள,C ஆ,தGகைள,C 
ேசகO.ப=, ப$S; எ&.ப= ஆcய நடவLKைகக(E ஈ&ப&C 
ெசயsP?ைய மாேவா$%& க1;$) தைலைம H)பSFவதாக க1;$) 
உ7ேள,C ெவ(ேய,C ?8CபP ?8Cப 9மJசனGக7 வYத HறX 
H)வ8மாF எV=cறாJக7. 
 
"6ர1;கர ,PதP?SX மKகைள அg?ர1&வ= கC^_ச. 
6ர1;யாளJக() 3த)ைமயான கடைமெய)பதாE, அவJகWKX கா&, 
மைல, =.பாKc ப$S; எ)பெதEலாC `கIC 3Kcயமான 
ேதைவகளாc)றன. ஆனாE இKகடைமைய ெவFC ஆ,தGகைளK ெகாQ& 
hைறேவST9ட 3Lயா= எ)ப=C, மKகைள. பEேவF அர;யE, 
ெபா8(யE, சnகK ேகாOKைககWKகான ேபாரா1டGக() nலமாகIC, 
அர;யE t?$E அg ?ர1&வத) nலமாகIC ெசkய ேவQ&C எ)ப=C 
மாேவா$%&க() hைல.பாடாXC.'' (ேபாரா( ெவ(D&, பK.31) 
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"மKக7 ஆதரI, அLPதளC ம1&மEலாமE, மKக() ேநரLயான 
பGெக&.HEலாமE ஒ8 6ர1; ெவST ெபற 3Lயா=. அதனாEதா) 6ர1; 
எ)ப= மKக() ?89ழா எ)F மாேமைத ேதாழJ ெல_) jTனாJ. 
ஆகேவ, 6ர1;KX மKகைள அg?ர1&வ=, அைம.பாKXவ= மSFC 
அவJகைள ேநரLயாக. பGெக&Kகr ெசkவ= 6ர1;KX தைலைம தாGXC 
கC^_%& க1;$�ைடய கடைம.'' (ேபாரா( ெவ(D&, பK. 31). 
 
"ஆ,தK XV க1L ஆ,த. ேபாரா1டC நடP=வதSX, மKக7 அLPதளC 
ஆதரI இ8Kக ேவQ&மா எ)றாE எR9த ஐயP?SXC இட`)T இ8Kக 
ேவQ&C எ)ப=தா) மாேவா$%&க() hைல.பா&. (ேபாரா( ெவ(D&, 
பK. 32) 
 
இRவாF ெபா=9E 6ர1;KXC, XT.பாக ஆ,த. ேபாரா1டP?SXC 
மKகைள அg?ர1&வ=C, அைம.பாKXவ=C, அவJகைள ேநரLயாக. 
6ர1;$E பGெக&Kகr ெசkவ=C எR9த ஐயP?SXC இட`)T இ8Kக 
ேவQ&C எ)ப= மாேவா$%&க() hைல.பாடாXC எ)F ேகா1பா1& 
t?$E ஒ.6K ெகா7WC அவJக7, அ&Pத வO$ேலேய இYத 
hைல.பா1ைட hராகOP= 9&cறாJக7. 
 
3த[E, 6ர1;KXC, ஆ,த. ேபாரா1டP?SXC மKக7 ஆதரI 
அLPதளPைத. ெபFவதSகான "6?ய ஜனநாயகC' வXP=K ெகாQ&7ள 
அர;யE வ{3ைறக7 வல= சYதJ.பவாதெம)F h�H.பதSகாக 3ய)F, 
அவ;யமான சOயான மாJK;யெல__யP தைலைம 3ைற பSTய 
அைனP=K ேகா1பா&கைள,C hராகOP= 9&cறாJக7. "அர;யE 
ேபாரா1டP?) உயJYத வLவCதா) ஆ,த. ேபாரா1டC, அர;யE ேபாரா1ட 
அ�பவP?�டாக ஆ,த. ேபாரா1டP?) அவ;யPைத மKக7 உணர 
ேவQ&C'' எ)ற மாJK;யெல__யK ேகா1பா1ைட. H)வ8மாF 
ெகாrைச.ப&P? hராகOP= 9&cறõJக7. 
 
"ெமாPதP?E, 6.ஜ. வXP=7ள 6?ய �P?ரC மாெலமாைவ ?OP= 
6ர1&C ஒ8 சYதJ.பவாத �P?ரேம. இ= அர;யE ேபாரா1டC 
பL.பLயாக, ஆ,த ேபாரா1டமாக மாFC எ)ற பOணாமவாதK ேகா1பா1ைட 
3)ைவ.பத) nலC, பாkrசE nலமான வளJr; எ)ற மாJK;ய 
ேகா1பா1ைட மFKcற=. மF6றC மKக7 ஆ,த. ேபாரா1டPைத நடPத 
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அர;யE ேபாரா1ட அ�பவGகைள அL.பைடயாKXவத) nலC, 
6றhைல$E ேதா)றKjLய 6ர1;கர �ழைல பய)ப&P?K ெகா7வைதP 
த&KXC மல1&K ேகா1பாடாக உ7ள=. அர;யE ேபாரா1டPைத 
3?Jr;யைடய ெசkய (எ.ேபா= 3?Jr;யைட,C?) hரYதரமாக 
3யS;P=K ெகாQL8.ப=C, மKக7 ஆ,த. ேபாரா1டPைத ஏSFK 
ெகா7ள (இைத எ.பL 3LI ெசkவ=?) அர;யE ேபாரா1ட அ�பவC 
ெபற ைவKக காலாகாலP=KX 3ய)F ெகாQL8.ப=தா) இYத 
சYதJ.பவாதK ேகா1பா1L) 9ைளவாக இ8Kக 3L,C. '' (ேபாரா( 
ெவ(D&, பK.26) 
 
ேமsC 6?ய ஜனநாயகC அைம.HனJ 3) ைவKXC ேபாJPதY?ரC, 
ெசயEதY?ரC பSTய ேகா1பா&கைள ேவQ&ெம)ேற ?1ட`1&, 
ேமாசLயாகP ?OP=. 6ர1L, அைவ 3தலா(ய நா&கWKX ம1&ேம 
ெபா8Y=C எ)FC �QடகாலP தயாO.ைபP ெதாடJY= நடPத.ப&C நா& 
தV9ய ேபெரVr;. பாைத எ)FC ஒ8 பrைச. ெபாkைய qQ&C 
qQ&C jT வ8cற=. இYத. பrைச. ெபாkைய ஆதாரமாக ைவP=, நா& 
தV9ய அள9E மKக7 ஆதரைவP ?ர1LயHறXதா) ஆ,த. 
ேபாரா1டPைதP ெதாடGக 3L,C எ)F ேகா1பா1ைட வXP=K ெகாQ& 
ஆ,த. ேபாரா1டPைதK கQகாணாத yரP=KXP த7( ைவP= 91டதாக 
ேவF அவyFC ெசkcற=. 
 
இRவாFதா) 3)னா7 மKக7 ,PதK க1; மSFC இ)னா7 மாேவா$சK 
க1;P தைலைம கடYத 20 ஆQ&கWKX ேமலாக. 6.ஜ. அைம.H) 
ேகா1பா&க7 XTP= ?OP=. 6ர1L,C, 6Wc,C அவyF ெசk= 
வYத=. ஆனாE, அேத ேகா1பா&க() பX?கைளP "?81&Pதனமாக'' 
தன= ஐKcயC மSFC ேபாராய ஆவணGக(E 6XP?K ெகாQட=. அ= 
ெதOயாமE அKக1;$) த`f மாhலK XV ெதாடJY=, ேபாJPதY?ரC, 
ெசயEதY?ரC பSTய 6.ஜ. அைம.H) hைல.பா&க7, XT.பாக HரதானP 
தாKXதE ?ைசவ{, 6ர1; அைலேயSறC, அைல$றKகC, HரrசாரC, 
cளJr;, க1டைள மSFC ஆைண ஆcய க1டGக(லான இயKக வளJr; 
ேபா)றைவ 3தலா(ய நா&கWKX ம1&ேம ெபா8YதK jLயன; இY?யா 
ேபா)ற நா&கWKX இைவெயEலாC ெபா8Yதாதைவ; அைத. பST 
எGேக,C மாேவா jற9Eைல, மாறாக அYதK ெகா7ைக �ன 
hைலைமகWKX எ.பL. ெபா8Yதா= எ)Fதா) jT,7ளாJ எ)FC 
பrைசயாக. 6WcனாJ. 6ர1;கர அைலேயSறC, அைல$றKகC 
எ)பெதEலாC வாJPைத ஜாலGக7 எ)FC, 6ர1;கர அைலேயSறP?Sகாக 
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இலIகாPத c(யாக ஆ,த. ேபாரா1டPைத =வKகாமE காP?8Kc)றனJ 
எ)FC cQடE ெசkதாJக7. (ஆதாரC: "ேபாகாத ஊ8KX வ{ ெசாEsC 
மா.அ.க.9) அர;யE பாைத,C, இரா�வ. பாைத,C'', ேபாரா( 
ெவ(D&, பK. 61, 64) 
 
இ=பST bமாJ n)றாQ&கWKX 3)ேப 6.ஜ. அைம.6 ேக1L8Yத=, 
"அர;யE ,Pத தY?ரC, ெசயEதY?ரGக7 பSTய மா.அ.க.9) 
hைல.பா&கைளK ெகாEைல.6ற வாசE வ{ேய (மாேவா$சK க1;) 
ேசJP=K ெகாQL8Kcற=. இ.ேபா= ம.,. த`f மாhலK XV ேதாழJக7 
மா.அ.க.IKX எ?ரான ெவ(D1LE எV?,7ள அவyFகைள ேநJைமயாக 
ஒ.6K ெகா7வாJகளா, அEல= தைலைம கைட.HLPத கபடPதனPைத. 
H)பSFவாJகளா எ)F ெதOய9Eைல.'' ("சாகச வ{பா& சYதJ.பவாத 
வ{3ைற ேபாவ= எGேக?'', பK. 107) எ)F 6.ஜ. அைம.6 ேக1L8Yத=. 
 
மாேவா$சK க1;$) த`f மாhலK XV, தன= க1;$) இYதK 
ேகா1பா1& ேமாசL XTP= ேநJைமயாக நடY= ெகா7ளாத=ட) 
தைலைம$) அேத கபடPதனPைத. H)பSFவ= இ.ேபா= ெதOcற=. 
அதாவ= 6.ஜ. அைம.H) ெசயEதY?ர hைல.பா&, 3தலா(ய 
நா&கWKX ம1&ேம ெபா8YதK jLய நா& தV9ய ேபெரVr;. 
பாைத$லானெத)F ெதாடJY= 6Wc வ8cற=. 
 
�QடகாலP தயாO.ைபP ெதாடJY= நா& தV9ய ஆ,தYதாGcய 
ேபெரVr; பாைத அதாவ= நா& தV9ய அள9E மKக7 ஆதரைவP 
?ர1Lய HறXதா) ஆ,த. ேபாரா1டPைத ெதாடGXவ= எ)ப= 6.ஜ. 
அைம.H) hைல.பாேட cைடயா=. இ=தா) நம= hைல.பா& எ)ப= 
மாேவா$%&க7 ேவQ&ெம)ேற ?OP=, இ1&K க1Lr ெசாEவதாXC. 
ஏSறதாfவான வளJr;,ைடய நம= நா1LE மKகைளP ?ர1&வ=C ஆ,த. 
ேபாரா1டPைதP ெதாடGXவ=C காலPதாsC இடPதாsC ஏSறPதாfவாகேவ 
இ8KXC எ)ப=தா) நம= hைல.பாடாXC. நா1L) எGX 
ேவQ&மானாsC, எ.ேபா=C ஆ,த. ேபாரா1டC ெதாடGகலாC எ)ற 
மாேவா$%&க() hைல.பா&தா) சமr�ரான வளJr;ைய அL.பைடயாகK 
ெகாQட கQேணா1டமாXC. 
 
ர;யா9sC, �னா9sC H)பSற.ப1டைத. ேபால ஒ8 XT.H1ட 
ேபாJPதY?ரP?) ;ல ேபாரா1ட மSFC அைம.6 வLவGக7 மSெறா8 
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ேபாJPதY?ரP?E அவ;யமானாE பய)ப&Pத 3L,C, பய)ப&Pத 
ேவQ&C; இYத 3ைற$E ெகாOEலா மQடலGகைள,C, 
தள.HரேதசGகைள,C hFIவதSகான 3தSபLயாக உ7�J ஆ,தYதாGcய 
ேபெரVr;கைள நடP=வ= 3)ேதைவயாக உ7ளன எ)ப=தா) 6.ஜ. 
அைம.H) hைல.பாேட த9ர, நா& தV9ய ேபெரVr;KXP தயாO.ப= 
எ)ப= 6.ஜ. hைல.பாேட cைடயா=. (ஆதாரC: ேமSபL oE, பK. 171). 
மாேவா$%&க7தாC நம= hைல.பா1ைடP ?OP=r ெசாE[ அவyF 
ெசk= வ8cறாJக7. 
 
அேதசமயC, ஆ,தK XV க1L, ஆ,த. ேபாரா1டC நடP=வதSX மKக7 
அLPதளC, ஆதரI இ8Kக ேவQ&C எ)F ஒ.6K ெகா7WC மாேவா$%1 
க1; jFC வ{3ைறேயா, ெவ($E ஒ)FC இரக;யமாக எV? 
ைவP=K ெகாQ&7ள க1; ஆவணP?E ேவெறா)றாகIC இ8Kc)ற=. 
அYத உQைமைய ஆதாரP=ட) பாJ.ேபாC. 
 

அர;யsKகாகPதா) ஆ,தமா? ஆ,தP=Kகாக அர;யலா? 

 

"பX?யள9E மKக() அர;யE அ?கார அலXகைள க1LயைமP= 
9&தைல தள. HரேதசPைத hFIவேத 6ர1;KX தைலைமP தாGXC 
கC^_%1 க1;$) 3த)ைமயான ைமயK கடைமயாXC. அதSகாக 
மKகைள அg?ர1L ஆ,த. ேபாரா1டPைத நடP?, ஆWC 
வJKகGகைள,C எ?O$) ஆ,த. பைடகைள,C பX?யள9E wfPத 
ேவQ&C. இதைன hைறேவSற ேவQ&ெம_E மKக7 அLPதளC, ஆதரI 
ம1&`)T ஆ,த. ேபாரா1டP?E அவJக() ேநரLயான பGக(.6C 
அவ;யC. 
 
எனேவ 6ர1;கர அர;ய[) அL.பைட$E ஆ,த. ேபாரா1டP?Sகாக 
அg?ர1&வ= உடனLயாக ெசkய.பட ேவQLய கடைமயாXC. இதSX 
ஆ,த. ேபாரா1டC நடP=வதSX சாதகமான கா&க(sC, மைலக(sC 
மKக7 வாழKjLய nலஉP? t?யான பX?கைள ேதJI ெசk= அGX7ள 
வJKக 3ரQபா&க() XT.பான வLவGகைள ஆkI ெசkவ=C, 
மKக(ைடேய ெதாடJ6கைள ஏSப&P? 6ர1;கர அர;ய[) அL.பைட$E 
அவJகைள அைம.பாKXவ=C, hல.பர.ைப ஆkI ெசkவ=C அவ;யC. 
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இதைன ெவ(.பைடயான 6ர1;கர மKக7 ?ர7 அைம.6க() nலC 
ெசkவதா அEல= எ?OKX அCபலமாகாத வைக$E இரக;யமாக ெசkவதா 
எ)ப= அYத XT.பான பX?$E / மாhலP?E 6ர1;கர அைம.H) q= 
அரb எPதைகய அ�X3ைறைய ேமSெகா7cற= எ)பைத. ெபா8P=C 
ஒ1& ெமாPதமாக நா1LE hலIC 6ர1;கர �ழ[) }9ரPத)ைமைய 
ெபா8P=C உ7ள=.'' "6ர1;கர மKக7 ?ர7 அைம.6கWC, க1;,C 
தைட ெசkய.ப1&, ெவ(.பைடயாக ெசயEபட 3Lயாத �ழ[E ஆ,த. 
ேபாரா1டP?SX ேதைவயான மKக7 அLPதளC, மSFC இதர தயாO.6க7 
இரக;யமாக ெசkய.பட ேவQ&C.'' (ேபாரா( ெவ(D&, பK. 32,33 
மSFC 34). 
 
இைவெயEலாC 6ர1;கர அgகWKXC ஆதரவாளJகWKXC மாேவா$%& 
க1; தா) வXP=K ெகாQL8KXC ேகா1பா&C, நைட3ைற,C ஏேதா 
ெசCைமயான=, �ரான=, அT9யE uJவமான=, மாேவா9) மKக7 ,Pத. 
பாைத அL.பைட$லான= எ)F ேதா)FவதSகாக தன= ெவ(D1LE 
ெசாEல.ப1L8.பன. 
 
ஆனாE, அத) உ1க1; ஆவணேமா, மKகைளP ?ர1&வதSXC, ஆ,த. 
ேபாரா1டPைத ெதாடGXவதSXC "தைலயாE நடKXC'' H)வ8C 
ேகா1பா1ைட,C வ{3ைறைய,C 3) ைவKcற=: 
 
"�னPைத. ேபால நம= நா1LE ,PதC 3த)ைம ேபாரா1ட வLவமாகIC 
இரா�வC 3த)ைம அைம.6 வLவமாகIC உ7ள=. ஆகேவ இGXC 
ெதாடKகP?[8Yேத ஆ,த. ேபாரா1டP?) nலC மKகைள அg?ர1L, 
6ர1;கர ,PதPைத வளJPெத&P=, பX?யள9E அ?காரPைதK ைக.பST 
அதைன பரYத பX?கWKX 9OIப&P?, நகரGகைள bST வைளP= 
நாடள9E அ?காரPைதK ைக.பSற ேவQ&C. இGX ஆ,த. 
ேபாரா1டP?SX மKக7 ?ர7 ேபாரா1டGகைள,C, மKக7 பைட க1&வதSX 
மKக7 ?ர7 அைம.6கைள,C 3) hபYதைனயாKXவ= jடா=; 
பX?யள9E எVr;Kகான தயாO.6கைள ெசk= ெகாOEலா. ேபாO) nலC 
அ?காரPைத ெவ)ெற&P= H)னJ அைத. ேபாலேவ Hற பX?கWKX 
9Oவைடய ெசkவ=C தவறான=. 
 
"உ7�J எ?Oக() தாKXதEக7 மSFC அர;) ஒ&KX3ைற 
இயKகP?SX எ?ராக எ?J.ைப ெகா&Kக, ;வ.6 எ?J.6 ேபாரா1டK 

www.padippakam.com

gbg;gfk;



காலP?ேலேய நாC பX? ெகாOEலா ஆ,தK XVKகைள,C, ;ற.6 
ெகாOEலா XVKகைள,C மKக7 XLபைடைய,C அைம.பேதா& 
ம1&மEல, cராம மKகைள,C சாP?யமான அளIKX 
ஆ,தபாgயாKXவ=ட) அவJகWKX ப$S; தரேவQ&C. 
 
"நKசEபாO ேபெரVr;KX. H)னJ ஆWC வJKகGக() அLPதளPைத 
தகJPெதTவைத ேநாKகமாக ெகாQ& நடPத.ப1&7ள மKக7 ?ர7 
இயKகGக() அ�பவC எ)ன? ேபாரா1டC =வKக.ப1டIட) அEல= 
ஒ8 ;ல மாதGகWKX7 அர;) ெகாmரமான அடKX3ைறைய எ?Jெகா7ள 
ேவQLய hைல உ8வாc)ற=. நKசEபாO 3தSெகாQ& இ=வைர$E 
இY?யா9) எYத மாhலP?sC, எYத nைல$E நடPத.ப1ட 
ேபாரா1டமாக இ8.H�C அத) அ�பவC இைதேய h�HKc)ற=. 
 
"ஆகேவ, ஆ,த. ேபாரா1டC 3த)ைம வLவமாகIC ெகா7வ=தா) 
சOயான=. அCமா?Oயான �னா, 9யPநாC, H[.ைப)%, ெப8, ேநபாளC 
ேபா)ற நா&க() அ�பவGக(E இ8Y= பாJKXCேபா= ;Tய 
அலXக(E 3த[E ஆ,தK XVKகைளK க1L 3)ேனFவ=தா) 
சOயானெத)F கா1&c)றன. 
 
"ெதாடKகP?[8Yேத ஆ,தK XVKகைளK க1L நடPத.ப&C ஆ,த. 
ேபாரா1டP?) ஊடாகPதா) மKகைள ஆ,த. ேபாரா1ட அர;யsKX 
அg?ர1ட 3L,C. மKக7 ,PதPைத நடP=வதSகான மKக7 பைடைய 
க1ட 3L,C. cராம.6றGக(E வJKக. ேபாரா1டPைத =வGXCேபாேத 
HSேபாKX ஆWC வJKகGக7 மSFC அர;) அடKX3ைறKX எ?ராக 
எ?JPதாKXதE நடP=வதSX ஆ,தK XVKகைள க1&வ= `கIC 
அவ;யமாக உ7ள=. 
 
"இY?யா9E நம= க1;$) அ�பவPைத பாJPேதாேமயானாE நாC 
ஏSெகனேவ jTய ஜcPயாE ேபாரா1டPைத ஒ&KXவதSX அரb. பைடக7 
ஆ$ரKகணKcE X9Kக.ப1டைத எ?JP= 1979இE நா)X ஆ,தK 
XVKக7 க1ட.ப1டன. இ= வளJr;யைடY= தQடகாரQயா9SXC 
H)னJ நா1L) பல பாகGகWKXC 9OவைடYத=. கடYத 25 
ஆQ&க(E ெதாடJr;யாக ஆ,த. ேபாரா1டPைத உF?,ட) 
3)ென&P= வ8வத) nலC பEலா$ரKகணKகான ெகாOEலா wரJகைள,C 
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பEலா$ரKகணKகான மKக7 XL.பைட$னைர ெகாQட மKக7 ெகாOEலா 
9&தைல. பைடயாக வளJr;யைடY=7ள=. 
 
"இைவயைனP=C நமKX ெத(Iப&P=C 9சயC எ)னெவ_E மKக7 
இரா�வC க1ட.ப&CெபாV= எPதைன wரJகைள ெகாQ& 
க1ட.ப1டாsC, எPதைன =.பாKcகைளK ெகாQL8YதாsC, �Qடகால 
மKக7 ,Pத. பாைத$E உF?யாக h)F, ஆ,த. ேபாரா1டPைத 
உF?யாக நடP?K ெகாQ& எPதைன இழ.6கWC, ெகா&C 
அடKX3ைறகWC வYதாsC மKகைள அg?ர1L 6ர1;கர இயKகPைத 
3)நடP? வYதாE அ= வளJr;ைடயவ= hrசயC. அYதYத நா1L) 
XT.பான hைலகWKேகSறவாF, ஏSற இறKகGகைள கQ& இ)F வளJr;. 
பாைத$E 3)ேனTK ெகாQ& வ8c)ற=.' (ஆதாரC: "வல= சYதJ.பவாத 
க8P=Kகைள 3TயL.ேபாC! �Qடகால மKக7,Pத. பாைதைய உயJP?. 
HL.ேபாC!'' இ.க.க.(மாேவா$%1) த`f மாhலK XV ெவ(D&, பK. 
3639, b8Kக.ப1ட=). 
 
cராம.6றGக(E j[ஏைழ 9வசா$க() ெகாOEலாK XVKகைளK க1L 
வJKக எ?Oகைள அ{Pெதா{.பத) nலC ெகாOEலா. ேபாைர,C மKக7 
,PதPைத,C ெதாடGc 3)ேனற 3L,C எ)ற [)Hயாேவா 
சா8மஜூCதாO) கQ&HL.H) பOணாம வளJr;தா) இYத 
இ.க.க.(மாேவா$%1) க1;$) வ{3ைற. உQைம$E ேசXேவரா, 
ெர�%ேத.ேர, காJேலா% மாOெகEலா ேபா)ற X1L 3தலா(க() இYத 
ெகாOEலா. ேபாJ3ைறைய மாேவா$சC எ)ற ெபயOE இவJக7 
3)ெமா{cறாJக7. 
 
X1L 3தலா(P=வ இரா�வவாதPைத நைட3ைற.ப&P?KெகாQ& 
தாGக7 மாேவா9) மKக7 ,Pத. பாைத$E 3)ேனFவதாகIC தGகைள 
மாேவா$%1 க1; எ)F jTKெகா7வ=Cதா) ேவLKைக, 9ேனாதமாXC! 
 
n)றாQ&கWKX 3)ேப இ.க.க.(மாேவா$%1) த`f மாhலK 
XV9டC H)வ8மாF நாC ேகாO$8YேதாC. "ம.,. த`fமாhலK XV 
த`ழகP?E தாேன ெசயEப&cற=! அ= எதSெக&PதாsC ஆY?ராைவr 
சா)F கா1&வைத த9JP=, தா) ேபா?KXC வ{3ைறகைள, த`fநா1LE 
அமEப&P?ய அ�பவPைதr ெசாE[$8YதாE, மா.அ.க.IKXC 
6ர1;KXC பய)படKjLயதாக இ8Y?8KXC.'' 
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qQ&C இைதேய ேகா8cேறாC. 1995-96 3தE இரwY?ர), HறX ;வா, 
தSேபா= மகா[GகC தைலைம$E ஆ,தK XVKகைளK க1L ஆ,த. 
ேபாரா1ட அர;யsKX மKகைள அg?ர1டIC ஆ,த. ேபாரா1டPைதP 
=வGகIC மKக7 ,PதPைத 9OIப&PதIC 3ய)F வ8cறாJக7. பைழய 
வரலாF ஒ86றC இ8Kக1&C, இYத பPதாQ&களாக நடKXC ஆ,த. 
ேபாரா1டP தயாO.6 நடவLKைகக7 க8r;ைதவாகேவ 3Lc)றனேவ, அYத 
அ�பவPைதP ெதாXP=P த8wJகளானாE `கIC பய�ைடயதாக இ8KXC. 
 

இைண.6: நKசEபாO "அபாயC': அரைச அrbFP=வ= ஆ,தமா, 
அர;யலா? (6?ய ஜனநாயகC, ஆக%& 2007இE ெவ(யான 
க1&ைர) 

 

கடYத ஜூ) 25ஆC ேத?ய)F ெபOயXளC 38க)மைல. பX?$E 
மாேவா$%&K க1;ையr ேசJYத 3 ேதாழJக7 ைக= ெசkய.ப1&7ளனJ. 
பழ_ேவE, ேவE38க), 3Pத`frெசEவ) எ)ற இYத 3 ேபOட`8Y= 
=.பாKcக7, ைகெயT XQ&க7 ேபா)ற ஆ,தGகWC ைக.பSற.ப1டதாக 
ேபாlb jFcற=. மSற ;லJ த.H91டதாகK jT, ;ல8ைடய 
6ைக.படGகைள ஊடகGக(E ெவ($1L8Kcற=, ேபாlb. ஜூைல 8ஆC 
ேத?ய)F இரI bYதரnJP?, காJP?K, ஈ%வர) ஆcேயாJ ?8.uOE 
ைக= ெசkய.ப1&, ேபாlb 9சாரைணKX.H) ;ைற 
ைவKக.ப1L8Kc)றனJ. 
 
த.HயவJகைள. HL.பதSX ம=ைர மSFC Hற நகரGக(sC "c^'' 
HOI உளIP=ைற. ேபாlb w&wடாகr ேசாதைன நடP?$8Kcற=. 
 
wர.ப_) HணPைதr b1&K ைக.பSTய 9ஜயXமாJ தைலைம$லான 
அ?ரL.பைட ேமSXP ெதாடJr; மைல. பX?க7 எGXC ேத&தE ேவ1ைட 
நடP? வ8cற=. 
 
"த`ழகெமGXC 70 ேபJ ெகாQட 70 ஆ,தK XVKக7!'', 
"ெபOயXளP?E ஏ.ேக47 =.பாKcக7, ஆ,த. 6ைதயEக7, ேல. டா. 
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கC.^1டJக7'', "ஆ,த.பைட$E ேச8வதSXP தயாராக 600 மாணவJக7'' 
எ)F 9ஜயகாYP ;_மாைவ 9~bC வைக$E ?ைரKகைத எV=c)றன, 
பP?Oைகக7. "நKசE ேவ1ைட' எ)F ேபாlb அராஜகPைதK 
ெகாQடா&வ=, 9ஜயXமாைர,C உளIP =ைற ேபாlb அ?காOகைள,C 
ஏேதா உ$8KXP =gYத wர சாகச நாயகJகளாகr ;PதO.ப=, ைக= 
ெசkய.ப1ட ேதாழJகைள "அவ), இவ)' எ)F ஏகவசனP?E எV=வ= என 
நாலாYதரமான ேபாlb எ&HLகளாகIC பரபர.6Kகாக. பrைச. ெபாkகைள. 
6ைனY= எV=C ேபனாPதரகJகளாகIேம பP?Oைகக7 ெசk? ெவ($1& 
வ8c)றன. 
 
மாேவா$%&க7 த`ழகPைதr �fY?8KXC மாெப8C அபாயC ேபால ஒ8 
;P?ரC ?1ட`1ேட உ8வாKக.ப&cற=. எ_�C இYதP "ேத&தE 
ேவ1ைட'KXP தைலைம தாGXC 9ஜயXமாJ, நா~;E Xமர) ேபா)ற 
ேபாlb அ?காOக7 "அrச.ப&C அளIKX த`ழகP?E மாேவா$%&க7 
வளJY=9ட9Eைல'' எ)F jFc)றனJ. c^ HOI எ%.H. அேசாKXமாJ 
"த`ழகP?E மாேவா$%&க() எQgKைக 25 3தE 35 வைர 
இ8KகலாC எ)ப= எGக7 கணKX'' எ)F ேப1L ெகா&KcறாJ. 
"ைக.பSற.ப1&7ள ஆ,தGக7 `கr சாதாரணமானைவ'' எ)FC ேபாlேச 
jFcற=. 
 
HறX ஏ) இYத ஆரவாரC? ெபOயXளP?E ேவ1ைட, XSறாலP?E 
ேவ1ைட, ெகாைடKகான[E ேவ1ைட, த8ம6O$E ேவ1ைட எ)F 
9ஜயXமாO) கா1& �) %LEக7, ;_மா %LEகைள. ேபால அ)றாடC 
பP?OைககWKXC ெதாைலKகா1;கWKXC வழGக.ப&வ= ஏ)? 
ெபOயXளP?E hரYதரமான அ?ரL.பைட 3காC எதSX? 
 
இ= ேபாl;) வழKகமான 9ளCபர ேமாகC அEல; மKகைள அrbFP?. 
பgய ைவKXC அரச பயGகரவாதC. "நKசEபாO' எ)ற ெசாEைலK 
ேக1டாேல மKகWKX அ?ரL. பைட$) ெகாmர3கC hைனIKX 
வரேவQ&C எ)ப=C, அவJக7 அ~; ந&Gc ஒ=Gக ேவQ&C 
எ)ப=Cதா) இYத நடவLKைக$) 3தE ேநாKகC. 
 
இரQடாவதாக, இ= }9ரவாத ஒ{.HE ம)னைன 9~;ய 
ராஜ9bவா;யாகP த)ைனr ;PதOP=K ெகா7ள க8ணாh? ேமSெகா7WC 
3யS;. "த`ழகPைதP }9ரவாத அபாயP?[8Y= கா.பாST அைம?யான 
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வாfKைகைய அ(KXC வEலைம எனKX ம1&Cதா) உQ&. க8ணாh? 
ஆ1;KX வYதாE }9ரவாதC தைல9OPதா&வ=ட), ச1டCஒVGX 
�JXைலY=9&C'' எ)ப= ெஜயல[தா hரYதரமாக 3)ைவP=வ8C பா;ச 
அர;யE. =KளK 3தE இY= வைர$லான பாJ.பன. பP?OைககளாE 
வ{ெமா{ய.ப&C Hரrசார3C இ=தா). 
 
தSேபா= ெஜயல[தா9) ஆ; ெபSற 9ஜயXமாைர "நKசE ஒ{.6 
நடவLKைக$)' தைலவராக hய`P?8.பத) nலC "வ;1ட) வாயாE 
HரCமO�. ப1டC' வாGகP =LKcறாJ, க8ணாh?. ேமsC ப)னா1& 
hFவனGக() ேவ1ைடK காடாக த`ழகPைத. ேப�வதSXC, ஆWC 
வJKகGக() மனC கவJYத அைம?. uGகாவாக மாhலPைத 
"மாJKெக1LG' ெசkவதSXC நKசE ேவ1ைட எ)�C இYத 
ஊ?.ெப8Kக.ப1ட நடவLKைக ?.3.க. அரbKXP ேதைவ.ப&cற=. 
 
ேபாlைச. ெபாFPதவைர தன= ேக79KcடமSற அ?காரPைத வs.ப&P?K 
ெகா7வதSXC, தன= cO`னE நடவLKைககைள மைறP=K ெகா7வதSXC 
cைடKc)ற ஒRெவா8 வாk.ைப,C அ= பய)ப&P?K ெகா7cற=. 
`கIC அபாயகரமான பg$E இரா.பகலாக ஈ&ப1L8.பைத. ேபா)ற 
ேதாSறPைத மKக(டC ஏSப&P=வதSகாகேவ, கா&க(sC மைலக(sC 
"அI1ேடாJ ஷூ1LG'' நடP=cற=. தா) நடP?ய, நடPத. ேபாcற எEலா 
"ேபா[ ேமாதE' ெகாைலகைள,C மைற.பதSகான ?ைரr�ைலகளாக 
இவSைற. பய)ப&P=cற=. 
 
இPதைன பயGகரமாகr ;PதOKக.ப&C ெபOயXளC சCபவP?E 
நடY?8.ப= எ)ன? 3 ேபJ ;ல ஆ,தGகWட) ைக= 
ெசkய.ப1L8KcறாJக7. XQ& ெவL.6, ேபாlbட) ேமாதE, உ$Oழ.6 
எ)F எ=IC hகழ9Eைல. ைக= ெசkத ேபாlசா8Kேகா ஒ8 ;ராk.6K 
காயC jட ஏSபட9Eைல. ேபாl;) ச1டC ஒVGX பாJைவ$) 
பLேயjட இ= `கIC சாதாரணமான XSறCதா).  
?னகர) பP?Oைக q= ப1ட.பக[E ேபாl;) 3)_ைல$E 
நடPத.ப1ட தாKXதsட) இதைன ஒ.H1&. பா8Gக7. 3 ஊ{யJக7 
ெகாEல.ப1L8Y=C, அYத வ)3ைற ெவTயா1டC மFKக 
3LயாதவQணC wLேயா9E ப?I ெசkய.ப1L8Y=C, "தாKXதsKXK 
க8P=K கg.6தா) காரணC'' எ)F jT, ச1டம)றP?ேலேய அதைன 
hயாய.ப&P?னாJ, க8ணாh?. 
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அQண) அழcOKX 2% தா) ஆதரI எ)F எV?யதSகாக ஒ8 பP?Oைக 
அsவலகPைத ஊ{யJகWட) ேசJP=K ெகாWPதலாமாC. அழcO 
ஆதரவாளJக() ேகாபP=Kகான காரணPைத நாC 6OY= ெகா7ள 
ேவQ&மாC. ஆனாE, ஒ8 இல1சC 9வசா$கைளP தSெகாைலKXC, பல 
ஆ$ரC 3%[Cகைள,C த[P மKகைள,C ப&ெகாைலKXC, 
ேகாLKகணKகான மKகைள. ப1L_KXC த7WC இYத அரசைம.6KX 
எ?ராக ஆ,தேமY=வ= }9ரவாதமாC! 
 
n)F இைளஞJக7 ைக$E =.பாKc ைவP?8YதாJக7 எ)ற 
XSறP=KகாகP த`ழகெமGXC மாேவா$%& அைம.HனJ q= ேத&தE 
ேவ1ைட நடP=cற= ேபாlb. ;வகGைக$E ந1ட ந&w?$E Oேமா1 
XQ& ைவP= ?.3.க. நகரா1;P தைலவைர ?.3.க.காரேன ெகாைல 
ெசkcறாேன, அYத. ப&ெகாைலKX எ)ன காரணC? அ)F உ7ளா1;P 
ேதJதைல,C, இ)F j1&றIP ேதJதைல,C ரP= ெசkய ைவPத 
வ)3ைறKகான காரணC எ)ன? த`f நா1ைடேய ெகா7ைளK காடாKc 
வ8C கழக wர.ப)க7 q= எYத அ?ரL.பைட ஏவ.ப1L8Kcற=? 
 
"நKசE ஒ{.6' நடவLKைக$E கா1ட.ப&C இYதP }9ரP?E ஒ8 
சதwதமாவ= "}Qடாைம ஒ{.6', "ல~ச ஒ{.6', "மதெவT ஒ{.6' 
நடவLKைகக(E கா1ட.ப1ட=Qடா? கா& மைலெயEலாC ேதL அைலய 
ேவQLய ேதைவேய இEலாமE கQ3)னாE கா1; த8C இYதK cO`னE 
XSறGகைள ஒ{Kக ஒ8 அைம?.பைடயாவ= ஏவ.ப1ட=Qடா? 
 
"வ)3ைறயா ெம)3ைறயா' எ)பதEல Hரr;ைன. இYத அரசைம.HE 
ஐKcயமாc, அரb ச)மானGகைள. ெபாFKcP ?)னIC, ப)னா1& 
hFவனGகWKXP தரX ேவைல ெசkயIC, மKக7 ெசாPைதK 
ெகா7ைளயLP=. பGX ேபா1&K ெகா7ளIC ஆ,தC ஏY? 
ேமா?Kெகா7வ?E ஆWC வJKகP=KX எYத ஆ1ேசப3C இEைல. மKக7 
,PதK XV9னJ சY?ரபா6 நா,&IKX ைவPத XQைடK கா1LsC, 
;வகGைக$E ைவKக.ப1ட Oேமா1 XQ&தா) நwன ெதா{E�1பC. 
அRவாT8Y=C ;வகGைக$E ேத&தE ேவ1ைட cைடயா=, காரணC, இ= 
?.3.க. ஆ1; எ)ப= ம1&மEல; இPதைகய வ)3ைறக7 எ=IC ஆWC 
வJKகP=KX எ?ரானைவயEல எ)ப=தா) அL.பைடK காரணC. 
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மாறாக, "இYத ெகா7ைளKகார அரசைம.ைபP yKcெயTவதSகாக ஆ,தC 
ஏYதேவQ&C'' எ)F jFவதனாEதா), ஜனநாயகP?) எEலாP yQகWC 
"}9ரவா?க7' எ)F 3P?ைர XP? நKசEபாOக7 q= பாkY= 
H&GXc)றன.  
 
XT.பாக, த_யாJமயதாராளமயK ெகா7ைககைள எ?JP=K cளJYெதVC 
உைழKXC மKக7, நாைள கC^_ச. 6ர1;யாளJக() தைலைம$E 
அg?ரQ& 9&வாJகேளா எ)ற அrசCதா) ஆWC வJKகGகைள ந&Gகr 
ெசkcற=. =.பாKcகா&ப$S; எ)பதEல எ?Oக() அrசP=KXK 
காரணC. மாJK;யCெல__யCமாேச=G ;Yதைன எ)ற கC^_சr 
;PதாYதCதா) அவJகைள அrbFP=cற=. கC^_ச. 6ர1;யாளJக() 
உF?,C 9டா.HLயான 3யS;,C அவJகWKX. �?^1&cற=. 
 
இதைன மைறP=K ெகாQ&, "ேவைல$Eலாத ப1டதாOகWC 9ரK?,Sற 
இைளஞJகWCதா) நKசEபாOகளாக மாT9&வதாக'K கைதயளKcறாJக7. 
"இYத சnக. ெபா8ளாதார. Hரr;ைனகைளP }JP=91டாE நKச[யC 
ஒ{Y=9&C' எ)F கனாK காQcறாJக7. ேவைல$)ைம, வFைம 
காரணமாக நKச[யC பரIcற= (?81&, 9பrசாரC ேபா)ற cO`னE 
XSறGக7 பரIவைத. ேபால) எ)F jFவத) nலC நKசEபாO 
அர;யைலேய cO`னE XSறமாகr ;PதOKcறாJக7. 
 
9ரK?,SறவJக7தா) நKசEபாOகளாcறாJக7 எ)ற jSF 
உQைமயா$8.H), தSெகாைல ெசk= ெகாQட ஒ8 ல1சC 
9வசா$கWC நKசEபாOகளாc$8Kக ேவQ&C. நKசEபாOகைள உY?P 
த7WC உணJr;, 9ரK? அEல; அ= சnக அ�?கWKX எ?ரான 
ஆேவசC. அவJகைள வ{நடP=வ= மாJK;யCெல__யC எ)ற அT9யE 
பாJைவ. நKசEபாOக7 சnகPைதP தC ேதா(E bம.பவJக7, மKக7 
நல�KகாகP தC ெசாYத வாf9) இ)பGகைளP தாேம 3)வY= 
=ற.பவJக7. நKசEபாOக7 9ரK?,Sற இைளஞJகWமEல, கC^_சC 
ேசாSறாE அLPதாE ெசP=9VC ெகா7ைக,மEல. 
 
நKசEபாOக() அர;யைலP தவF எ)F யாராsC வாதாட 3Lயா=. 
நKசEபாO இயKகP?) ஒ8 சாதாரணP ெதாQட) எV.6C அர;யE 
ேக79KX எYத ஓ1&. ெபாFKcP தைலவனாsC ப?E ெசாEல 3Lயா=. 
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நKசEபாOகைள அர;யE t?யாக எ?Jெகா7ள ஆWC வJKகC அ~bcற=. 
எனேவதா) அrbFP=cற=, அவyF ெசkcற=, மKக(ட`8Y= 
த_ைம.ப&Pத 3யS; ெசkcற=. 
 
ெபOயXளC சCபவPைதெயா1L நKசEபாOகWKX எ?ராக அரbC 
ஊடகGகWC ேமSெகாQ& வ8C ெபாk.HரrசாரPைத நாC 3TயLKக 
3L,C. ஆனாE, ேமSjTய HரrசாரGக7 மKக7 மP?$E 
எ&பட9Eைலெய)ேறா, மாேவா$%&க() "ஆ,த. ேபாரா1டP=Kகான' 
hயாயPைத த`ழக மKக7 6OY= ெகாQ& 91டாJக7 எ)ேறா அதSX. 
ெபா87 அEல. ெபOயXளC சCபவPைதெயா1L மாேவா$%& க1;$) 
த`f மாhலK XV ெவ($1L8KXC அTKைகேய இதSXr சா)F 
jFcற=. 
 
"மாேவா$%&க() ெகா7ைககைள,C இல1;யGகைள,C மைறP= 91& 
அவJகைள ெவFC ஆ,த ேமாகC ெகாQட }9ரவா?களாகK கா1ட 
ஊடகGக7 3யS;Kc)றன''... "ஆ,த. ேபாரா1டP?Sகான ;Tய 
தயாO.6கைளேய ெப8C பயGகரவாதெமனr ;PதOP=. பயGகரவாத �?ைய 
உ8வாKc வ8cற= க8ணாh? அரb'' எ)F jFC அYத அTKைக, 
"மாேவா$%&க7 யாJ, அவJக7 ஏ) ஆ,தC ஏY=cறாJக7?'' எ)F 
b8Kகமாக 9ளKXcற=. 
 
"மாேவா$%&க7 யாJ, அவJகWைடய ெகா7ைக எ)ன, அவJக7 ஏ) 
ஆ,தC ஏY=cறாJக7' எ)பைதேய மKகWKX 9ளKc. 6OயைவKக 
ேவQ&C எ)ற hைல$E இ8KXC ஒ8 அைம.6, ஆ,த. ேபாரா1டPைதP 
ெதாடGc91டதாகK jFவ= ;FH7ைளPதனC எ)பைத 9ளKகP 
ேதைவ$Eைல. த`ழகP?E கடYத 7 ஆQ&க(E இவJக7 bST 
வைளP=K ைக= ெசkய.ப&வ= இ= n)றாவ= 3ைற. 
 
ேப8Y= எO.6 சCபவP?) ெதாடJr;யாக சனவO, 2000இE ேதாழJ 
ரwY?ரைன ேபாlb காவ[E ைவP= ;P?ரவைத ெசk= b1&K ெகா)F 
91&, அதைன ேமாதE ெகாைல எ)F 6Wcய= ேபாlb. அ= ?.3.க. 
ஆ1;KகாலC. H)னJ, நவCபJ, 2002இE த8ம6O மாவ1டC ஊPதGகைர 
வ1டாரP?E 26 ேதாழJக7 ைக= ெசkய.ப1& ெபாடா9E ;ைற 
ைவKக.ப1டனJ. ேதாழJ ;வா b1&K ெகாEல.ப1டாJ அ= ெஜயல[தா 
ஆ1;K காலC. இ.ேபா= ெபOயXளC சCபவC. 
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ெபOயXளP?E நடYத= எ)ன? எ)ப= பST மாேவா$%& க1; 
ெவ($1&7ள அTKைக எ=IC jற9Eைல. ஆனாE, 3)னJ ரwY?ர) 
ெகாைல ெசkய.ப1டேபா=C, ஊPதGகைர$E 26 ேபJ bST வைளP=K 
ைக= ெசkய.ப1ட ேபா=C, மKக7 ஆதரI அLPதளC jட இEலாமE 
ஆ,தK XVKகைளK க1&C இவJகWைடய சாகசவாதC பST நாC 
9மO;PேதாC. மாேவா$%&க7 ேகாப.ப1டாJக7. த8ம6O மாவ1டP?E 
ஏராளமான மKகைளP ?ர1L$8.பதாகIC, அCமாவ1டC ஒ8 
ஆ,த.ேபாரா1ட 3ைனயாக உ8வாc$8.பதாகIC வ[Y= வாதாLனாJக7. 
 
தSேபா= ெபOயXளC பX?! இGேக மாேவா$%& அைம.HSX மKக7 
மP?$E அர;யE t?யான ெசEவாKX ஏ=C இEைல. அ)ைறய 
சCபவP?E இவJகWKX ஆதரI ெகா&PததSகாக அYத வ1டாரP= மKக7 
யா8C ைக= ெசkய.ப1டதாகIC ெசk? இEைல. 
 
"மைலPெதாடJக7, கா1&. பX?க7, பா=கா.பான மைற9டGக7 ெகாQட 
கா1&.பX?களாக இ8YதாE ேபா=C; அGேக ஆ,தKXVKகைளK 
க1L9டலாC, ஆ,த.ேபாரா1டPைதP ெதாடGc9டலாC'' எ)F 
;Y?KXC அளIKX 69$யEதா) இவJகைள வ{நடP=cற=; அர;யE 
வ{நடP=வதாகP ெதOய9Eைல. அர;யE கQேணா1டC ஏ=மSற இYத 
அச1&Pதனமான நடவLKைகைய இவJக7 தC3ைடய ெசாYத 9வகாரமாகK 
க8?K ெகா7cறாJக7. "நாGக7 ேபாரா&cேறாC, நாGக7 ?யாகC 
ெசkcேறாC, உனKெக)ன ந1டC?'' எ)ற சாகசவா?கWKேக உOPதான 
மேனாபாவCதா) இவJகWைடய ;Yதைனைய வ{நடP=cற=. 
 
"கC^_%&க7 தC3ைடய நடவLKைகக7 ஒRெவா)FKXC மKகWKX 
9ளKகம(KகK கடைம.ப1டவJக7'' எ)ற `க எ(ய உQைம jட, 
எ?Oக() அவyF. HரrசாரC ெதாடGcய H)னJதா) இேலசாக 
இவJகWKX. 6OயP ெதாடGXcற=. 
 
எனேவதா) "மாேவா$%&க7 ஏ) ஆ,தC ஏY=cறாJக7?'' எ)F 
தGகWைடய அTKைக$E மKகWKX 9ளKகC த8cறாJக7. ";ற.6. 
ெபா8ளாதார மQடலC, ேகாK, ெப.;, Oைலய)b, XஜராP ப&ெகாைலக7..'' 
எ)F ஒ8 �Qட ப1LயைலK jT "இPதைகய பயGகரவாதGகைள எ?JP= 
ஒ&Kக.ப1ட மKக7 ஆ,தC ஏY=வ= பயGகரவாதமEல. அPதைகய மKக7 
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6ர1;KXP தைலைம ஏSகேவ மாேவா$%&க7 ஆ,தC ஏY=cறாJக7'' 
எ)cற= அவJகள= அTKைக. 
 
ேமSjTய Hரr;ைனகWKகாக ஏSெகனேவ மKக7 6ர1; நடY= 
ெகாQL8KcறதாC! அதSX இவJக7 தைலைம தாGXcறாJகளாC! 
6ர1;KXP தைலைம தாGXC கC^_%&க7, 6ர1;$E ஈ&ப1L8KXC 
மKகWKXP "த)_ைல 9ளKகC' தY= 6Oய ைவ.பைத நாC இ.ேபா=தா) 
ேக79.ப&cேறாC. 
 
;ற.6. ெபா8ளாதார மQடலமாக இ8Kக1&C, Hற த_யாJமய 
நடவLKைககளாக இ8Kக1&C, அவSFKX எ?ரான த)ெனVr;யான 
மKக7 ேபாரா1டGக7 நடY= ெகாQ&தா) இ8Kc)றன. இYத 
அரசைம.H) வரC6KX7ேளேய தPதC ேகாOKைககைள hைறேவSTK 
ெகா7வதSX பEேவF மKக1HO9னJ நடP=C இPதைகய ேபாரா1டGக7 
அைவ ேபாJKXண`Kகைவயாக இ8.H�C ெபா8ளாதார. ேபாரா1டGகேள. 
மFகால_யாKக எ?J.6 எ)ற அர;யE கQேணா1டேமா, இYத 
அரசைம.ைபP yKcெயTய ேவQ&ெம)ற இல1;யேமா அPதைகய 
ேபாரா1டGகWKX இEைல. அPதைகய அர;யE 3ழKகGகைள 3)ைவP= 
மKகைளP ?ர1&வ=தா) கC^_%&க() கடைம. 6ர1;KX மKகைள 
அg?ர1&வ= எ)பத) ெபா87 இ=தா). இ.பL.ப1ட 6Oதேலா, 
இRவாF மKகைளP ?ர1ட 3L,C எ)ற நCHKைகேயா 
மாேவா$%&கWKX இEைல. 
 
மாறாக, மKகைள அர;யEப&Pத ஒ8 9பtதமான 3ைறையK 
கைட.HLKcறாJக7, மாேவா$%&க7. தPதC ேகாOKைககWKகாக மKக7 
ேபாரா&Cேபா= அவSTE கலY= ெகாQ&, அ.ேபாரா1டGகைளேய 
ேபாlbடனான ேமாதலாக மாSTனாE, hரா,தபாgகளான மKகேளா ேபாl;) 
அடKX3ைறைய எ?JெகாQ& ெசkவதTயாமE ?ைகP= hSபாJக7; 
இ.பLயாக "அரb எ)ப= அடKX3ைறK க89' எ)ற உQைமைய 
மKகWKX அ�பவuJவமாக 6Oய ைவP= 9டலாC எ)F நC6cறாJக7. 
இ.பLயான ெசயEக7 nலC அவJக7 மP?$[8Y= 3)னgயாளJக7 
;லைரP தம= "ஆ,தK XVKகWKX' ெவ)ெற&KcறாJக7. இ=தா) 
மKகைள. 6ர1;KX அg?ர1ட மாேவா$%&க7 வXP?8KXC 
வ{3ைற. 
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;ல ;ற.பான hைலைமக(E ஆY?ரC மSFC தQடகாரQயா9) 
பழGXL மKக7 மP?$E தாGக7 ெபST8KXC ஆதரைவK கா1L, 
அதைன மKக() ஆ,த. ேபாரா1டC எ)F ;PதOKcறாJக7 
மாேவா$%&க7. இைதேய நா& 3VவதSXC 9OவாKக ேவQ&C எ)FC 
jFcறாJக7. 
 
அYத மKக7 ஆதர9) த)ைம எ)ன? அ= அர;யE t?யான ஆதரவEல. 
"நC3ைடய ேகாOKைககWKகாக நKசEபாOக7 உ$ைரK ெகா&KcறாJக7'' 
எ)ற அறIணJ9) அL.பைட$E பழGXL மKக7 வழGXC ஆதரI. 
இPதைகய ஆதரI மKக(டC அர;யE உணJைவ வளJ.ப?Eைல. மாறாக, 
அதைன இEலாமE ெசk=, மKகைள ெவFC பாJைவயாளJகளாKc 
9&cற=. 
 
சqபP?E ;ற.6. ெபா8ளாதார மQடலGகWKX எ?ராக மாேவா$%&க7 
அT9Pத "பYP'இE ஆY?ரP?E எR9த சCபவ3C இEைல எ)c)றன 
பP?Oைகr ெசk?க7. ச1L%காOேலா ெதாைலேப; ேகா6ரC தகJ.6, `) 
ேகா6ரC தகJ.6 எ)பன ேபா)ற ;ல இரா�வ நடவLKைகக7தா) 
நடY=7ளன. மKக() அர;யE உணJைவ அைம.பாKcK கா1&c)ற 
ேபாரா1ட வLவமான "பYP' எ)ற நடவLKைக, ெசய�Kக`Kக பGேகSH) 
nலC அவJகWைடய வJKக உணJைவ இ)�C ேமCப1ட தளP=KX 
உயJPதேவQLய ஒ8 அர;யE நடவLKைக, அத) ெபா8ைள இழY= 
ஆWC வJKகP=KX "ெதாY?ரI த8C நடவLKைகயாக'r b8Gc91டைத 
நாC காQcேறாC. 
 
ஆY?ரP?E தGக7 அைம.HSX. H)னைடI ஏSப1L8.பதாக ஒ.6K 
ெகா7cறாJ மாேவா$%& க1;$) மP?யK XV உF.HனJ, ேதாழJ 
ேசா�. (�.H7% மாJr, ஜூைல, 2007) ஆனாE, இYத. H)னைடI 
XTP=Cjட அவJக7 இரா�வ t?யாக. பO�[KcறாJகேளய)T, 
அர;யEt?யாக. பO�[.ப?Eைல. 
 
"அGேக மாேவா$%&க7 ஏSெகனேவ hைலநா1L$8.பதாகK jTK 
ெகா7WC "மKக7 அ?காரPைத.' பா=காP=K ெகா7ள மKக7 
ேபாரா&cறாJகளா? ராஜேசகJ ெர1L அரbட) ேபrbவாJPைத நடYதேபா= 
இல1சKகணKcE ?ரQட மKக7, ேபrb வாJPைத$)ேபாேத ேபா[ ேமாதE 
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ெகாைலகைள அரb ெதாடGcயேபா=, அதைன எ?JP= அRவாF மKக7 
அg?ரளாத= ஏ)? மாேவா$%&க() ெசEவாKX `XYத ஆY?ரP=KX, 
க&ைமயான மKக7 எ?J.6க7 இ)T 6� 9ஜயC ெசkய 3Lவ= எ.பL? 
;ற.6. ெபா8ளாதார மQடலGக(E ஆY?ரC 3)_ைல வc.ப=C, 
நா,&ைவK கா1LsC }9ரமாக. 6?ய தாராளவாதK ெகா7ைககைள ெர1L 
அமEப&Pத 3Lவ=C, இவSFKெகEலாC எ?ராக நY?Kcரா3ட) 
ஒ.HடPதKக வைக$லான மKக7 ேபாரா1டGக7 எ=IC ஆY?ரP?E 
நைடெபறாமE இ8.ப=C ஏ)?'' எ)பன ேபா)ற ேக79கைள அவJக7 
பO�லைனKேக எ&P=K ெகா7வ?Eைல. 
 
"அடKX3ைற இ8.பதாE மKக7 ?ரள9Eைல, இEைலெய)றாE மKக7 
?ரWவாJக7'' எ)ற எ(ய �P?ரPைதr ெசாE[ ஆFதE அைடY= 
ெகா7c)றனJ. வரலாF ெந&csC நடY?8Kc)ற மKக() அர;யE 
t?யான எVr;கேளா, நC கQ 3)ேன கா�qOsC, மg.uOsC ஏ), 
நY?Kcரா`sC அடKX3ைறகைள qTK cளJYெதVC மKக7 எVr;கேளா 
jட (அைவ ேவF யாJ தைலைம$லானைவயாக இ8YதாsC) 
மாேவா$%&கWைடய கQகைளP ?றKக9Eைல. ஏென_E, 
அவJகWைடய bPத இரா�வK கQேணா1டC, மKக() அர;யE 
3)3யS; பSTK கவைல.ப&வ?Eைல. "தம= ஆ,த நடவLKைககWKX 
உதIவ=' எ)ற ேகாணP?E ம1&ேம மKக() ஆதரI XTP=K 
கவைல.ப&cறாJக7. 
 
"மாேவா$%&க() ெகா7ைககைள மைறP= 91& அவJகைள ெவFC 
ஆ,த ேமாகC ெகாQட }9ரவா?களாகK கா1ட ஊடகGக7 3யEc)றன'' 
எ)F மாேவா$%& த`f மாhலK XV ெவ($1&7ள அTKைக 
jFcற=. ஊடகGக7 அவyF ெசkவ= இ8Kக1&C, உQைம 
hலவரெம)ன? " ஆ,த. ேபாரா1டP?E ஈ&ப1L8KcறாJகளா எ)ப=தா) 
ஒ8 அைம.ைப 6ர1;கர அைம.6 எ)F ம?.H&வதSகான 3) 
hபYதைன'' எ)F மாேவா$%& அைம.HனJ ெகாQL8KXC க8P=KXC, 
;FH7ைளPதனமான ெபOயXளC ஆ,த.ேபாரா1டP தயாO.6KXC 
ேவெற)ன ெபா87? "6ர1;கர அர;ய[) ெபௗ?க வLவேம =.பாKcதா)' 
எ)F க8=C ;Yதைனதாேன இ?E ெவ(.ப&cற=! 
 
"அர;யE ேபாரா1டP?) 3?JYத வLவCதா) ஆ,த.ேபாரா1டC 
எ)பைத,C, அர;யE ேபாரா1ட அ�பவP?�டாக ஆ,த. ேபாரா1டP?) 
அவ;யPைத மKக7 உணரr ெசkய ேவQ&C'' எ)F நாC jFவைத,C 
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மாேவா$%& அைம.HனJ ஏளனP=ட) மFKcறாJக7. "மKக7 
ஆ,த.ேபாரா1டP=KXP தயாராகPதா) இ8KcறாJக7. bCமா எPதைன நா7 
ேப;KெகாQேட இ8Kக 3L,C? நாCதா) ஆ,த. ேபாரா1டPைதP 
ெதாடGக ேவQ&C'' எ)F அர;யைலேய wர வசனமாகr b8KXcறாJக7. 
 
மKகைள. 6ர1;KX அgயமாKXவ=C, தைலைம தாGXவ=Cதா) 
கC^_%&கWKXOய பgேய அ)T, மKக() சாJபாக. 6ர1; 
ெசkவதEல. 6ர1; எ)ப= ஆWC வJKகGகWட) 6ர1;யாளJக7 
"ஒQLKX ஒQL' நடP=C சQைட,C அEல. ஆனாE, மKகWKX 
9&தைலைய "வழGக. ெபாF.ேபST8KXC' இட= சாகசவாதC 
இ.பLPதா) க8?K ெகா7cற=. 
 
வல= சYதJ.பவா?களான ேபா[ கC^_%&க7 6ர1;KX இைழKXC 
=ேராகC எ(?E அCபலமாc9&cற=. ஆனாE, இட= சாகசவாத3C 
6ர1;KX இழ.ைபPதா) ஏSப&P=cற= எ)பைத. பலJ 6OY= 
ெகா7வ?Eைல. ;ைறைய,C ;P?ரவைதைய,C சY?KXC அYதP 
ேதாழJக() த_.ப1ட இழ.பாக ம1&ேம இ= 6OY= ெகா7ள.ப&cற=. 
 
"பயGகரவாத. பைடயான அ?ரL.பைடைய அ�.6வத) nலC 
மாேவா$%& 6ர1;யாளJகைள ம1&மEல, இrசnக அைம.ைப எ?JP=. 
ேபாரா&C அைனவைர,C `ர1ட 3யS;KcறாJ க8ணாh?'' எ)F தம= 
அTKைக$E XT.H1L8Kcற=, மாேவா$%& க1;$) த`f மாhலK 
XV. 
 
உQைமதா). ஆWC வJKகP?) அLயா1பைடயான அரb எY?ர3C 
அ?ரL.பைட,C மKக7 அைனவO) ெபா= எ?O எ)ப?E எR9த ஐய3C 
இEைல. ஆனாE, அYத எ?O.பைட த)ைன நாயகனாகr 
;PதOP=Kெகா7ளIC, த)�ைடய பயGகரவாத நடவLKைககைள 
hயாய.ப&P?K ெகா7ளIC, 6ர1;யாளJகைள மKக(ட`8Y= 
த_ைம.ப&PதIC மாேவா$%&க() இYத நடவLKைக எ?OKX 
வாk.ைப ஏSப&P?K ெகா&P?8Kcற=. இ= 6ர1;KX ஏSப&C இழ.6 
எ)பைத இ_ேமலாவ= அவJக7 6OY= ெகா7ள. ேபாcறாJகளா எ)ப=தா) 
ேக79. 
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