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எ�4 (ெப$,பி�க - சி6,பி�க)

�ள+6� தைலைமயி7�, ��கிய ெபா6,%�களி7� வி5தைல, ேபாரா8டதிைன ப�றி எ�ளள�� 
அ�கைறய�ற, 7�ப களின4� இ.திய அரச வி:வாசிகளின4� ைககேள பல� ெபா$.தி� காண,ப8ட4. 

%ள82  தைலைம ப5பி�ேபா�� த ைம ெகா1டதாக��, அ தைலைம ஒ$ %ர8சிகர இய�க4�� 
லாய�க�றதாக�ேம காண,ப8ட4. இவ�களி  ேபாலி அரசிய< பிர-சார�கைள ந�பி, தளதி< ம�களி  
வி5தைலைய ேநசி4 அைம,பாளராக ெசய�ப8ட பல� இரா=வ, பயி�சி�காக பி தள� வ.தி$.தன�.
இவ�க� இ.தியா வ.த4� தளதி< தா� ெச�த பிர-சாரதி��� ேவைல�ைறகளி���, பி தளதி< 
இ$��� நைட�ைறகளி��� இைடயி< மைல��� ம5வி��மான விதியாச�கைள க1டன�. இதனா< 
பல ேதாழ�க� ெவ6,%�6 மன விர�தி�� உ�ளாகினா�க�. 

அ,ப2யி$.த ேபா4� உ1ைமயான வி5தைலைய ேநசித ேதாழ�க� பல� அதி>டவசமாக சில 
ெபா6,%�களி< நியமி�க,பட2$.தன�. இவ�களா< தா  நா  உ8பட பல ேதாழ�களி  உயி�க�
கா,பா�ற,ப8டன. இ 6 நா  உ�க�ட  என���, எ ?டனி$.த ேதாழ�களி���  நிக@.த 
ெகாAர�கைள, ப�றிெய<லா� எ�த �2.த4 இவ�களினா< தா  சாதியமா�க,ப8ட4. 

 

நா  அைன4 �கா�களி  ம$.4வ, ெபா6,பாள� அழக?ட   இைண.4 ேவைல ெச�ததா<, என��� 
ஒ$ சில தகவ<க� ெத+யவ.தன. இ� காலதி< %ள82  நடவ2�ைககைள க1காணி,பத�காக  இ.திய 
உள�, பி+ைவ ேச�.;த ெபாலிசா� ஒரத நா82< அைம.தி$.த கா+யாலயதி�� அ2�க2 வ.4 
ெச<வா�க�. இதனா< கா+யாலயதி< ேதாழ�களி  அள� �ைற�க,ப8ட4. அ�ேக இ$.த கலாBப 
எ பவ� அ2�க2 ெபாலிசா+  ேக�விக��� உ�ளா�க,ப8டா�. பாலேமா8ைட சிவ�� (ெப+ய ெம12>) 

ஒரதநா82< த�கியி$.4, ெபாலிசா+  விசாரைணகளி�� �க� ெகா54� ெகா12$.தா�. 

 

ஒ$ நா� திC� எ  கா+யாலய4�� வ.த ெபாலிசா� பாலேமா8ைட சிவைத அைழ4- ெச றன�. D 6 
நா8களாக அவைர விடவி<ைல. அவைர ெவளியி< எ5�க எ.த தைலைமE� � வர�மி<ைல. அேதேவைள
அவைர கா1பத�� ெச ற ஒ$ ேதாழ+ட�, த ைன எவ$� சதி�க வரேவ1டா� எ ற தகவைலE� 
அ?,பியி$.தா�. D 6 நா8களி  பி ன�; ெவளியி< வ.தவ�, அதிகமாக உமாமேக>வரைனE� 
வாமைனE� தி82யப2 இ$.தா�. இ�காலதி< பலைர நா85�� அ?,%� �ய�சியி< இவ� 
ஈ5ப82$.தா�. 

  

ஒ$ நா� மாைல ேநர� :கயீன��றி$.த ஒ$ ேதாழைர தHசாI� ைவதியசாைல�� அைழ4- ெச 6
வி85 தி$�பி வ.4 ெகா12$.த ேபா4, எ ைன ேநா�கி ஓ2 வ.த அழக  இ.த ஜ',பி< ஏறி,ேபா எ றா�. 
நா  எத�காக எ 6 விசா+தத  பி னா< பாலேம8ைட சிவ� வ.4 தனியாக அைழ4- ெச 6, இதி< 
தள4�� தி$�%பவ�க� இ$�கி றா�க� அவ�க�ட  ந'E� ஏறி- ெச<7 எ றா�. வாகன- சாரதிEட  
கைத4 வி8ேட  எ றா�. இ4 அவ+  தனி,ப8ட நடவ2�ைகேய. தைலைம�ேகா அ றி அைன4 �கா� 
ெபா6,பாள$�ேகா இ4 ெத+யா4. 

 

அ.த ஜ',பி< ஏறின4� என�� பய� உ1டான4. ெமா8ைட D�தியி  ��கிய நப�களி< ஒ$வரான �க 
அத��� இ$.தா�. இவ� பீ �காமி< இ$��� ேபா4 அறி�கமாகியி$.தா�. நா� ேகா2யா� கைரைய 
அைட.ேதா�. அ�கி$.4 தளதி�� அ?,%� ேதாழ� எ�ைம அைழ4, எ.த ஊ� எ ன ெபய� என 
விசா+தா�. அ,ேபா4 என4 ஊைர Nறிய4� அவ� :க.தைன (சிறி) ெத+Eமா என� ேக8டா�. நா  அவ� 
என4 உறவின� எ ேற . தா?� :க.தனி  உறவின� எ 6�, எ ?ட  பி  கைத,பதாக�� Nறினா�;. 

எ<ேலா+ன4� விபர�கைள பதி� ெச�4 ெகா1ட பி ன�, எம4 பயண� இளவாைலைய ேநா�கிய4. இ4 
மி�.த ஆபதான4, அதனா< அதிகமானவ�கைள ஏ�றி- ெச<ல �2யா4 எ 6 Nறினா�. எ�மி< 
வ.தவ�களி< ஒ$வ� நி�கேவ15� எ 6 ெத+விதா�. அ�� வ.தி$.தவ�க� எ<ேலா$ேம தாயக� 
தி$�ப ேவ15� எ ற நிைலயி< நி றதா<, தாமாக ஒ$வ$� � வரவி<ைல. 

இ.த- ச.த�,பதி< மதிய உணவி�காக எ�ைம கைட�� அைழ4 ெச ற அ.த ேதாழ�, எ ?ட  
உைரயாட ெதாட�கினா�. நா  அவ� Dலமாக என4 வ '8டா+  நிைலையE� அறி.ேத . அேத ேநரதி< 
என4 நிைலைம ப�றிE� அவ+ட� Nறிேன . அ,ேபா4 அவ� என�� நட.த ச�பவ� ெதாட�பாக, தா  
ஒரளவி�� அறி.தி$.ததாக Nறினா�. ேம7� தா  எ ைன அ றிர� ெச<7� படகி< எ,ப2யாவ4 
அ?,%வதாக�� �றி,பி8டா�. அத ப2 அ றிர� ெச ற படகி< நா  தளைத ேநா�கி %ற,ப8ேட . ம6 
நா� காைல எ�ைம ஒ$ வானி< வ.4 ஏ�றிய தளதி  ேதாழ�க�, தம4 �காமி�� அைழ4- ெச<7� 
வழியி< நா  இைடயி< இற�கி நாைள �காமி�� வ$வதாக� Nறி- ெச ேற . அ�கி$.4 நட.4 
ெச<7� வழியி< பர.தாம  எ பவைர ப>த+,% நிைலய� ஒ றி< த�ெசயலாக ச.தி�க ேந+8ட4. இவ� 
:க.தனி  (உறவின�) N8டாளி. இவ�க� %ள82  வி:வாசிகளாக இ$�கலா� எ ?� ச.ேதக� என��� 
அ 6� இ$.த4. இ�வா6 %ள82  எ.த உ6,பின�கைள, பா�தா7� பய4ட  நா  நடமா2 வ.ேத . 

இதி< :க.த , :க  ேபா றவ�க�� உ�ளட��வ�. 

 

தள4�� தி$�பிய4, தைலைம�ேகா அ றி அைன4 �கா� 
ெபா6,பாள$�ேகா ெத+யா4 (%ள82< நா  - ப�தி 20 இ6தி) 
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இ.தியாவி< என��� சக ேதாழ�களி��� நிக@.த ெகாAரமான சிதிரவைதயிைனE�, நா  ேக�விE�ற 
பி தளதி< நிக@.த ச�பவ�கைளE� பல ேதாழ�களிட� Nறிேன . இதனா< தளதி< %ள8 மீ15� 
எ ைன 4ரதிய4. இ4ேவ என4 %ள82  நா8க� ஆ��. 

 

%ள8 எ ற ஒ$ அைம,பி< அ1ணளவாக பதாயிரதி�� அதிகமாேனா� இய�கி� ெகா12$.தன�. 
அவ�களி< ஒ$வனான என�� இ�வள� விைடய�க� அறிய �2.த4 எ றா< ம�6� பல ேதாழ�களிட� 
எ�வள� இ$���. இைதவிட %ள82  மதிய��வி< இ$.தவ�க��� எ�வள� ெத+E�. இவ�களி  
வா�க� திற�க,பட ேவ15�. 

இவ�களி  வ+ைசயி< கா.த , ெஜ னி, அேசா�, ெபா ?4ைர, ெச<வராஜா, :.தரலி�க�, :க , …. என 
பல$15. ஆனா< அேசா�, ெஜ னி ேபா றவ�க� த�ைமE� தா� சா�.4 நி��� அைம,ைபE� 
பா4கா��� ெபா$85 அவ�களி  ெசய�பா5க� த�ேபா4 காண,ப5கி ற4. 

தளதி7� பல உ8ெகாைலக� நைடெப�றன. �றி,பாக மணிய.ேதா8டதி7�. வ�னியாவி7� ெகாைல 
ெச�ய,ப85 பல ெப1 ேதாழிய�க� %ைத�க,ப8டன�. ஊ�காவ�4ைறயி7� :ழி%ரதி7� கிழ�� 
மாகாணதி7� பல ெகாைலக� வி5தைலயி  ேபரா< %ள8 அைம,பின� நடதினா�க�. 

இவ�6ட  ேநர2யாகேவா அ றி மைற�கமாகேவா ச�ப.த,ப8ட நப�க� இ 6 %லதி7� தளதி7� 
ெதாட�.4� அரசிய< %+கி றன�. பல� தம4 கட.தகால அரசிய< அ2,பைடகைள எ<லா� R�கி எறி.4 
வி85 தமி@ ம�கைள அழி��� அர:ட  Nட5- ேச�.4 இன அழிவி�� 4ைண நி றன�. த�கைள 
நியாய,ப5த %லிகளி  கட.தகால ம�க� விேராத ஜனநாயக ம6,%�கைள காரண� கா82ன�.  ஏைனேயா� 
த�கள4 கட.தகால ம�க�விேராத ெசய�பா5கைள எ<லா� மைற4� ெகா15 %திய அவதார� எ54 
மீ15� ேபாராட எ�கி ற %திய தைல�ைறயின$�� வழிகா8ட �ைனகி றன�. இவ�களி  கட.தகால 
ம�க� விேராத ெசய�பா5கைள அ�பல,ப5தி ஓர�க82 மீ15� எழ �ய�சி��� எம4 ேதசிய 
வி5தைல, ேபாரா8டதிைன ெவ�றி ெகா�ள ைவ,ப4 ம�கைளE� ேதசதிைனE� ேநசி,பவ�க� 
அைனவ$��� � னா< உ�ள மிக, பா+ய பணியா��. 

 

எம4 வி5தைல, ேபாரா8டதி< இ.த ம�க�விேராத ெசய�பா5க� ஜனநாயக ம6,%�க� %லிக� �த< 
எ .எ<.எ�.+ ஈறாக அைன4 இய�க�களி7� இட� ெப�6�ளன. இய�க�களினா< �  ைவ�க,ப8ட 
ெகா�ைககளி��� ேவைலதி8ட�களி��� அைமய நைட�ைற ெசய�பா5க� எ 6� அைம.த4 
கிைடயா4. 

எம4 ேதச ம�களி  அரசிய< வி5தைல�காக ேபாரா2ய ம�6� ெதாட�.4� ேபாரா5� அைனவைரE� 
ேநா�கிய என4 ேவ15ேகா� இய�க ேவ6பா5கைள கட.4 வ.4 ந'�க� சா�.த ஒ�ெவா$ 
இய�கதி����� ெவளியி7� நிக@.த ம�களி  வி5தைல�� எதிராக அைம.த அைன4- 
ெசய�பா5கைளE� ெபா4வி< ம�களி  �  விம�சன� :யவிம�சனதி�� உ�ளா���க�. இவ�றி< 
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