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இ��ய க����� க�� (மா�����)

ம��ய���

23வ� கா��ர��கான அர�ய� ��மான நக�

(2022 ஜனவ� 7 �த� 9 வைர ைஹதராபா� நக�� நைடெப�ற ம��ய� ��� ��ட���
�ைறேவ�ற�ப�ட�)

(நக� ��மான�ைத வா��க உத�யாக இ�த க��ைரைய வா��கலா� >>>

0.1 22வ� கா��ர���� ��ைதய கால�ப���� பாஜக த�ைன ேம�� �ைல�����
ெகா�டைத��, ஆ��� ெபா���� இ���� �ைல�� பா�ஸ ஆ�.எ�.எ�. ��
இ����வ �க����ரைல �க� ��ரமாக ��ப�� வ�வைத�� காண ���த�.
நவதாராளவாத �����த�கைள ெவ��தனமாக� ��ப��வத� �ல� வ���வாத-
கா��பேர� ��ட�ைய வ��ப���வ�; நா��� ெசா���கைள �ைறயா�வ�; தன��
ெந��கமான �தலா�க�� நல�கைள ������வ�; அர�ய� ��யான ஊழைல
ச�ட��வமான ஒ�றாக மா��யைம�ப�; எேத�சா�கார�ைத ��ைமயான வைக��
���ப� என ப�ேவ� வைகயான தா��த�கைள அ� ம�க�� �� ெதா��� வ��ற�.

0.2 2019 நாடா�ம�ற� ேத�த���� �ற� ேம�� அ�கமான இட�கைள ெவ��,
அ�க வா����த��ட� பாஜக வ���வாத, ேத�யவாத ெவ��தன�ைத ஊ�� ����
ஆ���� வ�த�. அத���ன� வ���வாத� �ர�டைல� ��ர�ப�����, நம�
மத�சா��ப�ற ஜனநாயக அர�யைல��� ச�ட�ைத� �ற�த����, ச�ட���� 370 ம���
35ஏ-�கைள ��� ஜ��-கா��� அரைச� கைல�த�. அரசைம��� ச�ட���� �ேராதமான
����ைம ���த� ச�ட��ைன �ைறேவ��ய�. அேயா��யா�� (ராம�) ேகா��
க��மான�ைத� ெதாட��ய�.ெகா�ரமான த���� காவ� ச�ட�கைள ����� தவறான
வைக�� பய�ப��� ம�க�� ஜனநாயக உ�ைமக�, ம�த உ�ைமக� ��
இர�கேம����� தா��த� ெதா��த�.அரசைம��� ச�ட ��யான இ��ய ��யர��
த�ைமையேய மா��யைம�க� ெதாட���யான �ய��க�� எ��க�ப�� வ���றன.

0.3 இ�த� கால�ப���� உைழ��� ம�க�� ப�ேவ� ���ன�ட���� ேமா�
அர�� ெகா�ைகக��� எ���� ெதாட��� அ�க��� வ�வைத�� காண ���த�.
ெதா�லாள�க��கான ��ய ���ைறக�, த�யா� மயமா�க� �ய���� ஆ�யவ����
�ைறவா�யாக�� ெபா�வாக�� ெதா�லா� வ��க� ேவைல���த�க�� �ல� தன�
எ���ைப� ெத���த�. அரசைம��� ச�ட�, ����ைம ஆ�யவ�ைற� ���ைல�பத��
எ�ரான ெப���ரளான ம�க�� க�டன�ைத ெவ��ப���� வைக�� ����ைம
���த� ச�ட���� எ�ரான இய�க� வ��ெப�ற�. �வசா�க�� �க�ெப�ய, ��ட
கால���� ���த ேபாரா�டமான� ��� �வசாய ச�ட�கைள ���ப ெபற ைவ�த
வரலா��� �ற����கெதா� ெவ���� �ைறவைட�த�.
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0.4 கட�த நா�கா�� கால��� பாஜக அர� அெம��கா�� ��த த��ர ��யான,
அர�ய� ��யான, பா�கா�� ெதாட�பான ��ட�க� அைன����� ����மாக
அ�ப���, அெம��க ஏகா�ப��ய��� ���ப�த��ள, உ��யான ��டா�யாக
உ�ெவ����ள�. இ� நம� அ�ைட நா�க� உடனான உற�க���, ச�வேதச அள��
இ��யா�� ம�யாைத��� �க ேமாசமான பா���கைள ஏ�ப�����ள�. இ��யா��
இ�ைறய �ைலைமக�� ேநர�யான தா�க�ைத ஏ�ப��த� ��ய ���யமான உலகளா�ய
�க��க�� ��ன��ேலேய இ�தைகயெதா� �ழ� உ�வா���ள�.

ச�வேதச �ைலைம
1.1 22வ� கா��ர���� ��ைதய கால��� ச�வேதச �ைலைமக�� உ�வா���ள
���ய அ�ச�க� வ�மா�:

அ) ேபர�வான ெகாேரானா ெப��ெதா�� ெவ��ெத����ளேதா�, அ� ��ய பல
வ�வ�கைள எ��பதா� அத� தா�க� ெதாட��� வ��ற�.

ஆ) இ�த� ெப��ெதா�� ம��� அதேனா� ெதாட��ைடய �ர�சைனகைள சமா��ப��
�தலா���வ நா�க�, ேசாஷ�ச நா�க� ஆ�யவ���� இைடேய ����� ேவ�ப�ட
த�ைம �ல��ற�.

இ) ஆழமா� வ�� உலகளா�ய ெபா�ளாதார ேத�க�ைல.

ஈ) இ�த� ெபா�ளாதார ேத�க�ைல�� எ��த� ��ைவ�� தர�யலாதவா�
நவதாராளமய� �வாலா�� ேபா��ள�. ெபா�ளாதார����� ����� ஊ���
ேநா�க��ட� வ�வைம�க�ப�ட ஊ�க���ட�க� அத�� ����� மாறான வைக��,
நவதாராளமய ெசய�பா�ைட அ�கப�ச லாப� ஈ��வத�கான ஒ� வ�யாக ேம��
வ��ப�����ள�.

உ) உலகளா�ய ெபா�ளாதார����� �� �லதன��� ���� ேம��
வ��ப���ள�.

ஊ) ம�க�� வா��ைக�� ���, வா��ைலக�� ��� ேபர����க தா�க�;
அதேனா� �டேவ, உலகளா�ய ப��� �ைல, வ�ைம�� அள�, ேவைல��ைம ம���
க�� ம��� ஆ�யைவ�� அ�க���� ெகா�ேட வ���றன

எ) உல�� வ�லைம ��கெதா� ச��யாக உ�வா� வ�� �னா�� ெச�வா��
அ�க��� வ�வ�.

ஏ) �னாைவ க���ப���, அைத� த�ைம�ப���வத�கான அெம��க
ஏகா�ப��ய��� �ய��க�.

ஐ) உலகளா�ய அள�� அர�ய� ��யாக வல�சா� �ைசைய ேநா��ய மா�ற�
ெதாட���ற ேபா���, அத�� எ�ரான எ����� வள��� ெகா�ேட வ��ற�.
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ஒ) அெம��க ஏகா�ப��ய��� ஆ�ேராஷமான ேமலா�ைம�� எ�ராக ல���
அெம��கா�� எ����ண�� அ�க���� ெகா�ேட வ��ற�. ��, ெவ��ேவலா,
ெபா��யா, ெப�, ேஹா��ரா� ேபா�ற நா�க�� இட�சா�க�� ��ேபா��
ச��க�� ெப���ரளான ம�க� ேபாரா�ட�க� �ல� ெவ��கைள� ெப���ளன.

ஓ) இ�கால�ப���� ���யமான �க�� எ�ப� அெம��கா- ேந�ேடா ����
பைடக� �ல��� ெகா�ள�ப�டைத அ��� ஆஃ�கா��தா��, தா�பா�க� அ�த
நா��� ஆ��� ெபா��ைப ைக�ப����ளத� �ல� உ�வா���ள �ைல.

ஒள) ந�ைம� �����ள நா�க�ட���� இ��யா த�ைம�ப�� �ைல
அ�க����ள�. ெப��பாலான அ�ைட நா�க�டனான நம� உற�க� ேம��
ேமாசமைட���ளன.

ஃ) �� ெவ�பமயமாதலா� �க ேமாசமான அ����த�க� உ�வா���ளன.
ப�வ�ைல மா�ற� ���� உ��யான நடவ��ைக�� உடன�யாக� ேதைவ�ப��ற�.

ேபர�� ��க ெகாேரானா ெப��ெதா��

1.2 2019 �ச�ப�� ெவ��ெத��த ெகாேரானா ெப��ெதா�� இ�ன�� உலகளா�ய
அள�� �க�ெப�� �ர�சைனயாகேவ ெதாட��� ���� வ��ற�. ேம�� அ� ெதாட���
ேபர�ைவ�� ஏ�ப��� வ��ற�. ெகாேரானா ைவர� �க ேவகமாக �ற�மா�ற� ெப��
வ�வேதா�, அத� ��ய வ�வ�க�� ெவ��ப�� பரவலாக� பர� வ���றன.அத�
ச�ப��ய வ�வமான ஒைம�ரா� உலக அள�� �க அ�கமான ேவக��� ெதா�ைற
ஏ�ப�����ள�. ெகாேரானா ெப��ெதா�� ெதாட��ய�� இ��� இ�வைர ��ட�த�ட
30 ேகா� ேப� ெதா���� ஆளா���ளன�.இவ�க�� ��ட�த�ட 55 ல�ச� ேப�
ஏ�கனேவ இ�த� ெதா��னா� உ��ழ���ளன�.

1.3 த����: அைனவ���மான, உலகளா�ய ஒ� ��ட��� �ல� ��ர�ப��த�
பட��ைலெய��, இ�த� ெப��ெதா�� ெதாட��� அ�ைவ ஏ�ப���� ெகா�ேடதா�
இ����. (இ�த� ெப��ெதா������) அைனவ�� பா�கா�க�ப�டவ�களாக மாறாத
வைர�� எவெரா�வ�ேம பா�கா�பானவ�களாக இ��க ��யா�. உலகளா�ய அள��
த���� ெப�வ�� �ல� வ�� அசம��வ� இ�தைகய பா�கா�பான �ைல
உ�வாவைத� த���ற�.இ�த அசம��வமான� ெகாேரானா ைவர� ��ய ��ய
வ�வ�க�� ெவ��ப�வத��� வ�வ���ற�.வள���யைட�த, பண�கார நா�க�
த�க� நா�� ம�க���� ேதைவ�ப�வைத �ட அ�கமான அள�� த����கைள ப���
ைவ��� ெகா�� அவ�ைற பய�ப���� ெகா�வெத�ப� இ�� ஒ� அ�ச�. அ�க
வ�மான��ள நா�க�� உ�ள ம�க�� ��ட�த�ட 70 சத�த� ேப� ��வ�� த����
ெப�றவ�களாக இ���� அேத ேநர��� �ைற�த வ�மான� உ�ள நா�க�� உ�ள
ம�க�� 2.5 சத�த ம�க��� ம��ேம அ�ேபால த���� ெச��த�ப���ள�. அ�க
வ�மான��ள நா�க�� உ�ள ம�க� ெதாைக அள�� 150 சத�த அள��� த����
ெச��த�ப���ள அேத ேநர��� �ைற�த வ�மான��ள நா�க�� உ�ள ம�க�
ெதாைகயள�� 7 சத�த அள��� ம��ேம த���� ெச��த�ப���ள�. ஒ��ெமா�த
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ஆ���கா க�ட���ேம வய� வ�தவ�க�� 10 சத�த����� �ைறவானவ�க���
ம��ேம ��வ�� த���� ெச��த�ப���ள�. த���� �ஷய��� உ�வா���ள
இ�த அசம��வ��� ம�ெறா� அ�ச� எ�ப� அ�க வ�மான��ள நா�க�� ஒ� �ல
த���� ���த கா���ைம ம��� அ��சா� ெசா���ைம ஆ�யவ�ைற ���வத��
ம��பேத ஆ��. �க�ெப�� ம��� உ�ப�� ��வன�கைள பா�கா��� ேநா�க��ட�
��ய இ�த ம��பான�, த������ �ைலைய அ�க��பேதா�, ஏைழநா�க� அவ�ைற
வா�க ��யாத �ைலைய��, அவ�ைற த�க� நா��ேலேய உ�ப�� ெச�ய��யாத
�ைலைய�� உ�வா�� ெப�ய ம���� க�ெப�கைள பா�கா��ற ஏ�பாடா��.

1.4 ெபா� �காதார வச�க�� ப�றா��ைற: �தலா���வ��� �� ெபா� �காதார
வச�க� ேபா�மான அள��� இ�லாத �ைலைய இ�த ெகாேரானா ெப��ெதா�� �க�
ெத�வாக அ�பல�ப�����ள�. ���பாக வள�� நா�க�� இ� �க��
ெவ�டெவ��சமா���ள�.அ�கப�ச லாப�ைத ம��ேம ேநா�கமாக� ெகா�ட
நவதாராளவாத ெகா�ைகக� �காதார வச�கைள ெப�மள�� த�யா� மயமா��வத��
இ��� ெச�றன. �ைற�தப�ச �காதார வச�க� இ���� இட�க��� �ட கா����
��வன�க��� சாதகமாக அைம��ற �காதார� கா���� வச��� �லமாகேவ அ�த
வச�கைள� ெபற ���ேம த�ர, அர�� �� ஒ������ �லமாக அ�
நைடெப�வ��ைல. த�யா� ம���வ வச�ைய ெபற ��யாத �ைலயான� பல
ல�ச�கண�கான ம�க�� உ��கைள பா�கா��� வா��ைப த��� ����வேதா�,
ெப��ெதா�ைற� க���ப���வைத�� இயலாத ஒ�றாக ஆ�� ���ற�. த����
�ஷய��� �ல�� அசம��வ�ைத� ேபாலேவ இ��� ம�க�� வா���, ���பாக
ஏ�ைம �ைற�த நா�க�, வள�� நா�க� ஆ�யவ��� வ���� ம�க�� உ��வா���,
ேபர����க பா��ைப ஏ�ப����ற�.

1.5 ேசாஷ�ச நா�க�: ம�கைள ைமயமாக� ெகா�ட அவ��� ெகா�ைகக�, ெபா�
�காதார வச��கான க�டைம��க� ஆ�யவ��� �ைளவாக, இ�த� ெப��ெதா��ைன
ேசாஷ�ச நா�க� ����� ேவ�ப�ட வைக�� ைகயா�டன. இ�த� ெப��ெதா���
சவாைல �தலா���வ�ைத �ட �க� �ற�பான வைக�� அவ�றா� எ��ெகா�ள
���த� எ�பேதா�, ேசாஷ�ச��� ேம�ைமைய�� அைவ ���� ஒ��ைற
����தன. இ�த� ெப��ெதா�� �னாைவ �க ேமாசமாக ேசா��த ேபா���, அைத�
க���ப���, அத� �ைளவாக தன� ெபா�ளாதார�ைத உ�����க��, ெபா�ளாதார
நடவ��ைகக��� ����� ஊ�ட�� அதனா� �����ள�. ������ ேம�ப�ட
நா�க��� அ� த����கைள வழ����ள�. அெம��கா�� ெகா�ரமான ெபா�ளாதார
தைட�� �ைளவாக க�ைமயான ெபா�ளாதார ��க�கைள எ��ெகா�� வ�தேபா���,
ெவ�நா�க����� க��க�, ம���க� ஆ�யவ�ைற ெபற இயலாதேபா���, ��பா
உ�நா��ேலேய த����கைள உ�வா��யேதா�, உல�� 50��� ேம�ப�ட நா�க���
த����கைள வழ��வ� உ���� ம���வ� ���கைள�� அ��� ைவ�த�. அைத�
ேபா�ேற ெகாேரானா ெப��ெதா��� �த� அைல பர�வைத �ய�நா� �ற�பான
வைக�� க���ப���யேதா�, அைத� ெதாட��� வ�த ெட�டா அைலைய�� சமா��த�.
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உலகளா�ய �தலா���வ ெந��க�
1.6 2008ஆ� ஆ�� எ��த உலகளா�ய ����ைற ெந��க� ��ரமைட�� அைம��
��யான ெபா�ளாதார ெந��க�யாக ப�ண��த�� �தலா���வ ����னா� அத��
��� இ��த அளைவ எ�ட ��ய��ைல. ப�னா�� நாணய ��ய� (ஐஎ�எஃ�)
����ப�, உலகளா�ய ஒ��ெமா�த உ�ப���� வள��� ��த� ெதாட��� ச���
ெகா�ேட வ�த�.2009ஆ� ஆ��� 5.4 சத�தமாக இ��த இ�த ��த� ெப��ெதா��
ெவ��ெத�வத�� ��பாக 2019ஆ� ஆ��� 2.8 சத�தமாக� �ைற�த�.இ�த�
ெப��ெதா��� �டேவ வ�த ெபா��ட�க�, உ�ப�� ைமய�க�� �ட� ஆ�யவ���
�ைளவாக 2020ஆ� ஆ��� உலகளா�ய ெபா�ளாதார� ைமன� 4.4 சத�தமாக�
����� ேபான�.ப�னா�� நாணய ��ய�� உலக வ���� வ�� ஆ��க��
ந�லெதா� வள��� இ���� எ�� ெத���த அேதேநர��� ெதாட��� ���� வ��
உலகளா�ய த���� அசம��வ� ேபா�ற �க வ�வான அ���க� உலக�
ெபா�ளாதார� ெப�மள��� ��� அைடவைத த��பதாக உ�ளன எ���
எ�ச����ளன. 2022ஆ� ஆ��� உ�ப�� ��த� ெப��ெதா���� ��� உலகளா�ய
உ�ப�� ��த� ���த ��ம����கைள �ட 2 சத�த� �ைறவாகேவ இ���� எ���
உலக வ�� ெத�����ள�.

1.7 அெம��க –ஐேரா��ய ஒ��ய ஊ�க���ட�க�: உலகளா�ய உ�ப�� ����
ச�வேதச அைம��க� ��ைவ���ற ��ம����க� ெப�மள��� அெம��கா ம���
ஐேரா��ய ஒ��ய� ஆ�யைவ அ�����ள ��ய ஊ�க� ��ட�களா� ஏ�பட� ���
எ�� எ��பா��க�ப�� (ெபா�ளாதார) ���ையேய அ��பைடயாக� ெகா�டைவ ஆ��.
அெம��கா 1.9 ����ய� டால� (1,90,000 ேகா� டால�) ம����ள ஊ�க� ��ட�கைள
அ�����ள�. அேத ேநர��� தன� ப�ெஜ��� �ல� ேநர�யான உத�யாக 1.8
����ய� �ேரா�க� (2.2 ����ய� அெம��க டால�க�) ம���ைடய ஊ�க�
��ட���� ஐேரா��ய ஒ��ய��� நாடா�ம�ற� ஒ��� ெகா���ள�. இ���ட�க�
உைழ��� ம�க���� ந��தர வ��க��ன���� �க� �ைற�த அள�ேலேய ேநர�யாக�
பய� த�பைவயாக இ����. அேத ேநர��� இத� �ல� �க�ெப�� பண�பய�கைள
ெப���ள ெப�� வ�க ��வன�க�� �� �லதன�� அ�த லாப�ைத� ���பத�கான
நவதாராளமய �க��� �ரைல ேம�� ��ென���� ெச���றன. ெப��ெதா��
ெதாட��ய�� இ��� அைன�� வைக��� உலகளா�ய அள�� �� சா� ஊ�க�
��ட�க��ெகன ஒ��க�ப�ட ெதாைக 16.9 ����ய� (16,90,000 ேகா� டால�)
அெம��க டால�களாக இ���� என ச�வேதச நாணய ��ய� ம������ள�.
உலகளா�ய வைக�� ெசல�ட�பட��ள இ�ெதாைக�� ��ட�த�ட 86 சத�த�ைத
உல�� ��ேன�ய நா�க� ைக�ப��� ெகா���ளன. இ�த ஊ�க�ெதாைக��
ெப��பாலானைவ ��சா� வ�� அைம��க����� ெபற�ப�� கட�க� ��பண�
ெகா��பத�காக ஒ��க�ப���ளன. இ�� �க� ��தளேவ ம�க��� ேநர�யாக�
பயன��பைவயாக இ����. இ�தைகய ஊ�க� ��ட�க��கான ��யாதார� அர� கட�
ப��ர�க� ம��� ப��� ச�ைத�� வ��தக� ெச�ய�ப�� பண�ப��ர�க�
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ஆ�யவ��� வ�யாகேவ �ர�ட�பட��ளன.இ�வா� ஊ�� ெப�தா�க�ப�ட ப���
ச�ைத எ�ப� இ�வைர க��ராத ெசய�ைகயான ��க���� வ�வ��பதாகேவ இ����.

1.8 அ�க��� வ�� அசம��வ �ைல: ப�� ச�ைத�� வள��� ேபா�ற ெவ���கைள
ஏ�ப�����ற வைக��, ஊ�க� ��ட�க��� இ�ேபா�� ���த� ெச�வ� எ�பேத
�க அல�ேகாலமான வைக�� அசம��வ� அ�க��பத�� ப�க��ப� ஆ��. 2020
ஜூைல�� உலக����ள ���யன�க�� ஒ��ெமா�த ெசா�� ம��� ��யெதா�
உ�ச�ைத எ�� 10.2 ����ய� டால�களாக மா� உ�ள�.கட�த ஆ��� உல��
�க�ெப�� ெச�வ�த�க�� ெசா�� 413 ���ய� டால�க� அ�க��த�.இ�த�
ெதாைகைய ைவ��� ெகா�� 2021ஆ� ஆ��� ம�தேநய�ப�க��காக ஐ.நா.சைப
உலக நா�க�ட� ேகா����த ெதாைகைய� ேபால ப�ேனா� �ைற வழ�����க
����. ெகாேரானா��� எ�ரான த����கைள உ�ப�� ெச��� �க�ெப�� ஏகேபாக
ம��� உ�ப�� ��வன�க�� �ல� உலகளா�ய அள�� ஒ�ப� ��ய ���யன�க�
உ�வா�க�ப���ளன�. இ�வள� அ�வ��க�த�க அள��� ெசா��� ���� எ�பேத
�தலா���வ� �ர�ட� ம��� �லதன ேசக���� அ��பைடயான �ணமாக
அைம�ற�.வ�க ��வன�க��� உலக அள�லான �ைற�தப�ச வ�யாக 15 சத�த�
���க�பட ேவ��� எ�பைத உல���ள 136 நா�க� ஒ��� ெகா���ளன. எ���
ெச��தேவ��ய வ�கைள ெச��தாம� ஏ��ப����� ெப�� கா��பேர�
��வன�கைள�� �க�ெப�� ெச�வ�த�கைள�� த��� ���� இ���ட�ைத �ற�பாக�
ெசய�ப�ட ைவ��ட ���மா? எ�ற ச�ேதக� ���ேத வ��ற�.

1.9 உலகளா�ய �� �லதன�: வ�வா� ம��� ெச�வ� ஆ�யவ��� �ல��
ஏ�ற�தா��ைன ேம�� ெக���ப���� ெசயைல ச�வேதச �� �லதன���
தைலைம�� ெசய�ப�� நவதாராளமய� ஏ�ப�����ள�. அ�கப�ச லாப�ைத ஈ��வ�
எ�ற அத� ���ேகா� ேம�� வ��ப���ளத� அைடயாளமாகேவ இ� அைம�ற�.
22வ� க��� கா��ர� ���� கா��யைத� ேபால, ெபா�ளாதார ெந��க��� எ�த�த
��ைவ�� வழ��வ�� அத� இயலாைமைய நவதாராளமய� ெதாட��� �����
வ���ள�. இ�த ெந��க�ேய அத� ெகா�ைகக� ம��� ��ைவ�த ஆேலாசைனக�
ஆ�யவ�றா� உ�வானைவ ஆ��. அத�� மாறாக, அ�கப�ச லாப�ைத ம��ேம
��யாக� ெகா�டத� �ைளவாக இ�த ெந��க�ைய அ� ேம�� ேமாசமா�கேவ
ெச���ள�. எ��� உலகளா�ய ெப��ெதா�� �ைல�� ஏ�ப���ள �ழைல
பய�ப���� ெகா�� அ� தன� ��ைய ேம�� வ��ப���� ெகா�ள �ய��ற�. அ�
வ�வைம���ள ஊ�க���ட�க�� �ட ெச�வ�த�கைள ேம�� ெகா��க
ைவ�பத�காகேவ உ�ள� ; உலகளா�ய �� �லதன��� ��ைய ெபா�ளாதார��� ��
ம�����, நவதாராளவாத ெகா�ைககைள ��ரமாக ெசய�ப��த �ைன�� பல
நா�க�� அர�ய� அைம��கைள வ�வைம�ப��� �ட தன� ��ைய ேம��
இ���வத�கான �ழைல�� அ� உ�வா����ள�.
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அ�க��� வ�� ம�க�� �யர�க�
1.10 ெப��ெதா�� ம��� உலகளா�ய ெபா�ளாதார ம�த�ைல ஆ�யவ���
ஒ���ைண�த �ைளவான� ��ரமா�க�ப�ட �தலா���வ ெபா�ளாதார �ர�ட�;
அ�க���� ெகா�ேட வ�� உலகளா�ய ப��� �ைல; அ�க��� வ�� வ�ைம��
அள�; அ�க���� ெகா�ேட வ�� ேவைல��ைம; உலக� ��வ�� �ழ�ைதக��
ெப��பாேலா��� ��ரமான வைக�� க�� ம��க�ப�வ� என ம�க��
ெப��பா�ைம�ன�� �� ேபர����க தா�க�ைத ஏ�ப�����ள�.

1.11 அ�க��� வ�� ப���: ஒ�ெவா� ��ட�� உல�� 11 ேப� ப���யா� இற��
ேபா��றன� என ஆ��ஃபா� அ��ைக ம������ள�. உலக ம�க� ெதாைக�� ப��
சத�த� ேப�, அதாவ� �மா� 81.1 ேகா� ேப�, ேபா�ய ஊ�ட�ச�� அ�றவ�களாக
இ����றன�; 15 ேகா� �ழ�ைதக� வள��� ���யவ�களாக உ�ளன�; 4.5 ேகா�
�ழ�ைதக� உட�நல� ���த தர��கைள �ட �ைற�த �ைல�� உ�ளவ�களாக உ�ளன�
என ��ெசஃ� ��வன� ம������ள�. கட�த ஆ��� 18 ேகா� ேப����
ேம�ப�ேடா� ெதாட���யான ப��� �ைலைய எ��ெகா�ட �ைல��, 2020ஆ�
ஆ��� உல�� ெமா�த ம�க� ெதாைக�� 30 சத�த� ேப�, அதாவ� 237 ேகா� ேப�,
ேபா�மான அள��� உண� �ைட�க வ���லாதவ�களாக இ����றன� எ���
ம���ட�ப���ள�. அதாவ� ஒேர ஆ��� ப���யா� வா�ேவா�� எ���ைக 32
ேகா� அ�க����ள�.

1.12 வ�ைம: �க ேமாசமான வ�ைம�� வா�� ம�க�� எ���ைக 2021ஆ�
ஆ��� இ���� 10 ேகா� அ�க��� 74.5 ேகா�ைய எ��� எ��
ம���ட�ப���ள�. உலக ��வ��� உ�ள ெப�க�ைடேய ேவைல�ழ�� எ�ப�
2020ஆ� ஆ��� 800 ���ய� வ�வா� இழ�ைப ���� கா���ற�.2021ஆ�
ஆ��� உலக� ��வ��� ேம�� 4.7 ேகா� ெப�க� க�ைமயான வ�ைம �ைல���
த�ள�ப�வா�க� எ��� எ��பா��க�ப��ற�.

1.13 ேவைல��ைம: 2019ஆ� ஆ��� 18.7 ேகா�யாக இ��த உலகளா�ய
ேவைல��ைம 2022ஆ� ஆ��� 20.5 ேகா�ைய எ��� என எ��பா��க�ப��ற�.
2020ஆ� ஆ��� உலகளா�ய ெந��க��னா� ஏ�ப�ட ேவைல இைடெவ� 7.5
ேகா�ைய எ��� என உலக ெதா�லாள� அைம�� ��ம���� ெச���ள�.உலகளா�ய
ேவைலேநர� 2020இ� 8.8 சத�த� �ைற���ள�.இ� 25.5 ேகா� �� ேநர
ேவைலஇழ���� சமமானதா��.2019இ� 3.9 சத�தமாக இ��த ெப�க��
ேவைலவா��� ச�� 2020இ� 5 சத�தமாக அ�க����ள�.உலக அள��
வய�வ�ேதா�� ேவைல வா��� 3.7 சத�த� �ைற�த� எ�� இைளஞ�க��
ேவைலவா��� 2020இ� 8.7 சத�த� �ைற���ள�. ெகாேரானா ெப��ெதா���� ���
�ல�ய ேவைல��ைம, அைர�ைறயான ேவைல, ேமாசமான ேவைல�ைலைமக� என
ெதாட��� உ�ச��ேலேய ���த �ைலைம�� ேமலாகேவ ேவைலவா�����
ேவைலேநர���� இ�த அ�தமான ச�� ஏ�ப���ள�.

https://marxistreader.app/


MarxistReader.APP

மா��சி�� த��வா��த மாத இத�

***

1.14 ��ரமா���ள �ர�ட�: அ�கப�ச லாப�ைத ெபறேவ��� எ�ற
நவதாராளவாத��� ���ைறக� உைழ��� ம�க�� ெபா�ளாதார ��யான �ர�டைல
��ர�ப���வ�� கவன� ெச���வேதா�, ம��ற��� அ� உ�நா��� ேதைவைய
ந��� வள���ைய எ��மைறயான வைக�� தைட ெச�வத� �ைளவாக ���த
�தலா���வ ெந��க��கான ���ைலைய உ�வா����றன. 2008���� ெதாட���
���� வ�� ெந��க� ம��� ம�த�ைலஆ�யவ�றா� ���ட�, இ�தா�, ஜ�பா�
ேபா�ற வள���ெப�ற நா�க�� உ�ைம ஊ�ய� �ைற�� வ�வைத� க�ட�. 2008
ெந��க���� �ற� அமலா�க�ப�ட ��கன நடவ��ைகக�� �ைளவாக இ�த
��றா��� �த� இ�ப� ஆ��க�� உ�ைமயான ஊ�ய�ைத �ட (14.3 சத�த�)
ெதா�லாள� உ�ப��� �ற� (21.8 சத�த�) �க ேவகமாக அ�க����ள�. ச�க�
பா�கா�ைப� ெபா��த வைர�� ெமா�த ம�க�ெதாைக�� �மா� 70 சத�த� ேப�,
அதாவ� 400 ேகா� ேப�, ச�க� பா�கா�� அ�றவ�களாக, அ�ல� ெபயரள����
பா�கா�� ெப�றவ�களாக உ�ளன�. 2019��� 2020��� இைட�� ேவைல இழ��
அ�க���� ெகா�ேட ேபா�� �ைல�� உலகளா�ய ெதா�லாள� வ�வா�� 10.7
சத�த� ச�� ஏ�ப���ள�.இ� 3.5 ����ய� டால�க��� சமமா��.இ� 2021இ�
�ைலைமைய ேம�� ேமாசமா����ள�.இ�வா� ��ர�ப����ப���ள �ர�ட�
எ�ப� �தலா���வ��� அ���� ����� உ�ளா��த த�ைமையேய
ெவ��ப����ற�.

1.15 க�� ம���: ெப��ெதா��� கால��� உலக ��வ��� உ�ள �ழ�ைதக�� 90
சத�த� ேப�� க�� பா��க�ப�ட� என �ென�ேகா அைம�� ெத����ற�. 2021 ேம
மாத �லவர�ப�, 26 நா�க�� ப��க� ����மாக �ட�ப�டன; இதர 55 நா�க��
ஓரள��ேக ெசய�ப���றன. �ழ�ைதக� ேவைல ெச�ய� ெதாட����ளன�;
க������ அவ�க��� அவந���ைக ஏ�ப���ள�; அவ�கள� நா���
ச�ட�க��� ஏ�ப இலவச அ�ல� மா�ய உத� ெப�ற க��� �ல������
அக�ற�ப���ளன�. இத� �ல� பல ல�ச�கண�கான மாணவ�கைள� ெபா��தவைர��,
அவ�கள� க���� ஏ�ப���ள த�கா�கமான இைட�றாக இ� இ�லாம�, ��ெர��
அைன��� ����� வ���ளைதேய உ���ப����ற�. ெப��ெதா��� கால���
இைணயவ� க���� �ட, க����ல��� �ல�� ‘���ட� வைக�ப�ட ஏ�ற�தா�ைவ
ேம�� அ�பல�ப�����ள�.

வல�சா� அர�யைல ேநா��ய மா�ற�
1.16 21வ� க�� கா��ர����ேத, உலக அள�� ��ேபா�� ச��க� ம���
இய�க�க� எ��� ெப��வ�வைத நா� ���� கா�����ேதா�.22வ� க�� கா��ர��,
உலக அள�� ஒ� அர�ய���யான வல�சா� மா�ற� உ�வா� வ���ளைத�� நா�
���� கா�����ேதா�. ெப��ெதா�� ம��� அதேனா� ெதாட��ைடய �காதார
ெந��க�க�� தா�க��� �� ெபா�ளாதார ெந��க� ேம�� ஆழமா� வ�� இ�ைறய
���ைல��, வல�சா� அர�யைல ேநா�� மா�� ெச��� இ�த� ேபா�� ெதாட��ற�.

https://marxistreader.app/


MarxistReader.APP

மா��சி�� த��வா��த மாத இத�

***

1.17 22வ� க��� கா��ர�� அர�ய� ��மான� இ�வா� ��������த�: “
��ரமான, உலகளா�ய ெபா�ளாதார ெந��க���ேபா�, அ�க��� வ�� ம�க��
அ����ைய யா� ��ென���� ெச�வ� எ�பத�கான அர�ய���யான ேபா�
ேமெல����ள�. ம�க�� இ�த அ����ைய அ��ர��வத� �ல�, இட� ம���
��ேபா�� ச��க� ஒ� ���யமான மா�� அர�ய� ச��யாக உ�வாகாம� இ��பைத
உ�� ெச�வத� �ல� அர�ய� ��யான வல�சா� அ� ��ேன�� ெச��ற�.” (பாரா
1.14)

1.18 ��ரமா�� ெகா�ேட வ�� �ர�ட��� எ�ரான ம�க�� ஒ��ைமைய
���ைல�� �ள�ப���வத�ெகன உண���கைள ���வ�, �ள�வாத ேகா��ைககைள
��ென��ப�, இனவாத�, இனெவ�, மத��யான �ள�வாத�, மத அ��பைடவாத�,
�ரேதச வாத� ேபா�றவ�ைற வள��ெத��ப� ஆ�யவ�ைற ேம�ெகா�� உைழ���
ம�க�� அ��ர�ட�ப�ட, ஒ��ப�ட க�டன�க� வ��ெப�வைத ���ைல�க
வல�சா� ச��க� ெதாட��� �ய�� ெச�� வ���றன.

1.19 எ���ைல� ேபா��க�: இ�����, இ�த வல�சா� அர�ய� மா�ற�ைத எ�����
ேபாரா�� ேபா��க�� வள��� வ���றன. ெபா��யா, ெவ��லா, �கர�வா, ெப�
ம��� �� ேபா�ற ல��� அெம��க நா�க�� இைத� ெத�வாக� காண
���ற�."க��� உ��க�� ���ய�" எ�ற அைம��� எ����� �ட அெம��கா��
�ர��� ேதா���� ப�க��த�. 1959��� �ற� இ�� �கா��ேந�ய ப���� உ�ள
ஐ�� நா�க�� உ�ள அரசா�க�க� அைன��ேம ச�க ஜனநாயக க��க� அ�ல�
ம��ய-இட�சா�கைள� ெகா�டதாக அைம���ளன.

வள��� வ�� க�டன அைலக�
1.20 22வ� கா��ர���� ��ைதய கால���, ெப��ெதா���� ��� �ல�ய
ெபா�ளாதார ெந��க� ம��� அத� �ைளவாக ��ைவ�க�ப�ட ��கன நடவ��ைகக�,
��ரமா�க�ப�ட �ர�ட� ஆ�யவ���� எ�ராக��, ெப��ெதா��� கால��� ம�க��
�� ���க�ப�ட �யர�க�, ெபா��ட�க�க�, ம�க�� நல��கான ேபா�மான
ஏ�பா�க� இ�லாத� ஆ�யவ���� எ�ராக�� ம�க�� எ����ண�� வள���
வ�தைத� காண ���த�. ெப��ெதா�� �ல�யேபா��� �ட உல�� பல ப��க���
ேவைல���த�க�, க�டன ஆ��பா�ட�க� ஆ�யைவ ெதாட��� நைடெப�றன.
இ�தைகய �ள���க� ல��� அெம��கா�� பரவலாக நைடெப�றன. அ�ெஜ��னா,
�ேர��, ெகால��யா, ��, ஈ�வடா�, ெம��ேகா, உ��ேவ ேபா�ற பல நா�க��� உ�ள
உைழ��� ம�க� ேவைல���த நடவ��ைகக�, �க�ெப�� ஆ��பா�ட�க�
ஆ�யவ�ைற ேம�ெகா�டன�.

1.21 ஐேரா�பா��, ெதா���ைற ெதா�லாள�க� ம��� �ற ேசைவ��ைறக��
ப����� ம���வ�க�, ெச��ய�க�, �காதார�ப�யாள�க�, ஆ��ய�க�
ேவைல���த��� ஈ�ப�டன�. உலகளா�ய மாெப�� ��வனமான அேமசா� தன�
��வன��� எ�தெவா� ெதா��ச�க�� ெசய�ப�வைத� தைட ெச�த ேபா���, அத�
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ஊ�ய�க� ப�ேவ� நா�க��� ேவைல���த� ெச�தன�. ப�ேவ� �ைலக�� நட�த
இ�த எ�����க�, ��கன நடவ��ைககளா� ேமாசமாக� பா����� ஆளானவ�க���,
�ற�த ேவைல �ைலைமக�, ஊ�ய�க� ம��� �ற ச�கநல நடவ��ைகக� ம���
ெதா��ேநா��� எ�ராக ேபா�மான பா�கா�� ஆ�யவ�ைற� ேகா�ன. �ரா�� நா�
ெதா�லாள� ச�ட �����த���� எ�ரான ேபாரா�ட�கைள��, அ�க��த வ���ைம��
எ�ராக ம�ச�ேவ��க�� ேபா���ண��க நடவ��ைககைள�� எ��ெகா�ட�. பல
நா�க��� உ�ள ெதா�லாள�க�, ெதா�லாள� நல ச�ட�க�� ெச�ய�ப�ட மா�ற�க�,
ஊ�ய ெவ���க�, ஓ���ய�க� ம��� ��ட ேவைலேநர� ஆ�யவ���� எ�ராக
ேபாரா�ட� நட�� வ���றன�. ெதா�லாள�க�� ேபாரா�ட�க� ‘�������ேவைல’
எ�ற �ப�தைனைய ச�ட��வமா�க ேபா���க� ேபா�ற நா�கைள க�டாய�ப���ன.
��� நா�� ெப�� ேவைல���த நடவ��ைககைள எ��ெகா�ட�. உைழ��� ம�க��
இ�த� ேபாரா�ட�க��� �வசா�க�, ெப�க�, ப�ைமஆ�வல�க�, மாணவ�க�,
இைளஞ�க� என பலதர�ப�ட ம�க�� ��ரமாக ஆதர� அ��� அ��
கல��ெகா�டன� எ�ப� இ�� ����ட�த�க அ�சமா��. இ�தைகய எ����
நடவ��ைகக�� வ�ைமயான� ��ேபா�� ம��� வல�சா�க� அ�லாத ச��க���
ஆதரவாக ேத�த�க�� தா�க�ைத பல நா�க�� ஏ�ப���ய�.

�னா�� உலகளா�ய எ���
1.22 ெப��ெதா��ைன க���ப��� தன� ெபா�ளாதார��ைன ��ெட��ப�� �னா
�க� �ற�பாக� ெசய�ப�ட�.உல�� இர�டாவ� �க�ெப�ய ெபா�ளாதார நா� எ�ற
தன� உலகளா�ய �ைலைய அ� வ��ப���� ெகா�ட�. 2021 ஜூைல�� �ன
க����� க�� ெதாட�க�ப�ட �றா�� �ைறைவ� ெகா�டா�ைக�� தன� �றா��
���த இர�� இல��க�� ஒ�ைற, அதாவ� 2020ஆ� ஆ����� ஓரள���
ெச�ைமயான ஒ��ெமா�த உ�நா�� உ�ப�� வள��� ��த�, ம�க�� வ�வா�, க��,
�காதார� ம��� வா��ைக� தர� ஆ�யவ��� ேம�பா� எ�ற இல�ைக, அைட��
��டதாக�� அ� அ���த�.

1.23 நா��� ��ைமயான வ�ைமைய ����மாக அக����டதாக 2021 ��ரவ���
�னா அ�கார��வமாக அ���த�.உலக வ���� ச�வேதச வ�ைம ���த
தர��க��ப�, உலகளா�ய வ�ைம ��த��� 70 சத�த����� ேம�ப�ட வ�ைமைய
�ைற�தத�� �னா�� வ�ைம ஒ��ேப காரண� எ�� ெத�ய வ���ள�. அத�
வ�டா��ர வள��� இல�� 6 சத�தமாக இ��தேபா���, 2021ஆ� ஆ��� �த�
��� காலா�� ப���� �னா�� ஒ��ெமா�த உ�நா�� உ�ப���� வள��� ��த�
9.89 சத�தமாக இ��தைத� காண ���த�. 2006ஆ� ஆ�����ேத ஒ�ெவா� ஆ���
உலக��� ெமா�த ெபா�ளாதார வள����� சராச�யாக 30 சத�த����� ேம�ப�ட
வள��� �னா�� வள��� காரணமாக உ�ள�.

1.24 அெம��க- �ன ேமாத�: �னா�� உலகளா�ய ெச�வா�� அ�க��� வ�வைத�
க�� அெம��கா அ���� அைட���ள�. இ�த �ைல தன� உலகளா�ய
ேமலா��க��ைன அ�����வதாக�� அ� க���ற�. ெபா�ளாதார வ�ைம
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ெகா�டெதா� ச��யாக �னா �ைலயான வைக�� வள��� ெப�� வ�வ��,
ெப��ெதா��ைன �க� �ற�பான வைக�� அ� ைகயா�ட��, அத� ெபா�ளாதார�
���� ெசய�பட� ெதாட�� உ�ள�� அெம��கா�� உலகளா�ய ேமலா��க����
சவா� ��� வைக�லன ஓ� அ����த� எ�ேற அெம��க ஏகா�ப��ய� ெதாட��� க��
வ��ற�. �னாைவ க���ப���வ� ம�����, அைத� த�ைம� ப��த��, ��த
த��ர��யாக ஓ� எ�� எ�பதாக �னாைவ வைக�ப��த�� ெதாட���யான
நடவ��ைககைள அெம��கா ேம�ெகா�ள� ெதாட����ள�. �னா�� ெபா�ளாதார�ைத
பல�ன� ப���� வைக�� ெபா�ளாதார ம��� வ��தக நடவ��ைககைள�� அ�
ேம�ெகா���ள�. ஹா�கா��� நைடெப�� க�டன ஆ��பா�ட�கைள உதாரணமாக�
கா��, ஜனநாயக� ���த �ர�சைனகைள அ� எ��� வ��ற�.�னா�� ���யா�
ப���� ம�த உ�ைமக� �ற�ப�வதாக �ர�சைனகைள எ��� வ��ற�.‘ஒேர �னா
ெகா�ைக’ ைய ��ய��க ைதவா� ப��ைய ரா�வ� தளவாட�கைள� ெகா��
அெம��கா வ��ப��� வ��ற�. ெத� �ன� கட� ப��ைய த��தைடய�ற வைக��
அ�க அ�ம��க ேவ��� எ��� அ� ேகா��ற�.�னா இைணய வ��லான ��த�ைத
நட�� வ��ற� எ��� அ� �கா� எ����ற�.

1.25 (அெம��கா, ஜ�பா�, ஆ��ேர�யா, இ��யாைவ உ�ளட��ய) �வா� எ�ற
அைம��ைன ரா�வ ம��� ��த த��ர ��ட�யாக உ�வா��யைத ெதாட���,
அெம��கா இ�ேபா� (ஆ��ேர�யா, ���ட�, அெம��காைவ உ�ளட��ய) ஆக�
எ�ற அைம��ைன ெதாட����ள�. இ�ேதா-ப�ஃ�� கட�க��, ���பாக
இ��மா�கட�� �னா�� இ��ைப�� ெச�வா�ைக�� �ைற�க ேவ��� எ�பேத இத�
ேநா�கமா��. இ�த நா�க�� ��டான ரா�வ�, ��� ரா�வ ஒ��ைகக�, பல
வைகயான ��த� ப���க� ஆ�யவ��� �ல� அெம��க ஏகா�ப��ய� �னாைவ
த�ைம�ப��த �ய��ற�.

1.26 �ர�� ��வாக���ேபா� �னா�� �� ���க�ப�ட தைட உ�தர�கைள த�ேபா�
ைபெட� ��வாக��� ��� அெம��கா ெதாட��� ���� வ��ற�.இத� �ைளவாக
2018��� 2020��� இைட�ப�ட கால��� �னா����� அெம��கா�� இற��ம�
ம��� இ�தர�� ேசைவக��கான வ��தக� ஆ�யைவ ச�வைட���ளன. எ���
2020ஆ� ஆ��� 659.5 ���ய� டால� ம����ள வ��தக�ைத ேம�ெகா�டத� �ல�
அெம��கா�� �க�ெப�� வ��தக� ��டா�யாக �னா �க��ற�. �த��க�, கட�
ஆ�யவ��� ���� �ைண�த �ைல�� �னா உடனான வ��தக�ைத அெம��கா�னா�
ைக��� �ட ��யா�. அ��ய� ம��� ெதா����ப� �ைறக�� ��ய
க������க�� �தான தன� ேமலா��க�ைத �ைல����� ெகா�ள (ெதாைல� ெதாட��
�ைற��) 5� வைல���ன�� �னா ஈ�ப�வ����� �ல�� ைவ�ப� உ���ட
நடவ��ைககைள எ��ப� ேபா�றவ��� �ல� இ��ைற�� �னா�� ��வா�க�ைத
க���ப��த அெம��கா ��ரமாக �ய�� வ��ற�.

1.27 �னாைவ த�ைம�ப��த ேவ��� எ�ற உலகளா�ய �ய���� ஒ� ப��யாக
�7, ஐேரா��ய ஒ��ய�, ேந�ேடா ஆ�ய தன� ��டா�கைள அெம��கா அ��ர��
வ��ற�. உல�� 150��� ேம�ப�ட நா�க� இைண���ள உல�� �க�ெப��
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க�டைம��ைன உ�ளட��ய வ��தக� பாைதயான �னா�� ெப�� அ�� ேரா�
���ய����� ேபா��யாக ‘ �ற�த உலக�ைத ���� க�டைம�ேபா�’ எ�ற ேபா���
��ட� ஒ�ைற �7 அைம�� அ���பத�� அெம��கா ���ய�� எ��த�.
அெம��கா�� ெச�வா����� உ�ள ேந�ேடா�� உ��மாநா� �னா ஒ� பா�கா��
அ����த� எ�ற அ��ைகைய ெவ���ட�. “�னா�� ம�த உ�ைமக�” எ�ற
�ர��ைன�� அெம��கா, கனடா ம��� ���ட�ட� ஐேரா��ய ஒ��ய� இைண��
ெசய�ப�� அேதேவைள��, �னா அ�கா�க� �� ெபா�ளாதார� தைடகைள ���தா��,
ெபா�ளாதார ம��� வ�க �வகார�க�� அெம��கா�ட� ��ைமயாக ஒ���
ேபாக��ைல. ெஜ�ம�, �ரா�� ம��� இ�தா� ஆ�ய நா�க�� �ட �னா�ட�
உற�கைள "����க" ஆ�வமாக இ�ைல. ஐேரா��ய ஒ��ய� ���த ம�தஉ�ைம�
தைடக���� ப�ல�யாக ஐேரா��ய ஒ��ய��� உ�ள �ல நப�க� ம���
��வன�க��� எ�ரான ெபா�ளாதார� தைடகைள �னா ப�ல�யாக ெகா��தத� �ல�
ஐேரா��ய ஒ��ய வ�க��� கவைலயைட���ள�. அெம��க-ர�ய
உ��மாநா���ேபா� �னா���� ர�யா���� இைடேய��ள ��தத��ர ��யான
��ட��� �ளைவ ஏ�ப��த அெம��கா எ��த �ய��க�� ெவ�� ெபற��ைல.

1.28 அெம��கா- �னா��� இைடேயயான இ�த ேமாத� ஏகா�ப��ய�����
ேசாஷ�ச����� இைடேயயான ைமயமான �ர�பா��� �� தா�க� ெச���வதாக��
இ����.

�ன-ர�ய ��ட�
1.29 �னா���� ர�யா���� இைட�லான ��த த��ர ��யான ��ட� ச�ப
ஆ��க�� ேம�� ஆழமைட�� வ��ெப���ள�. உ�ைர� ெதாட�பாக
அெம��கா-ேந�ேடா ம��� ர�யா இைடேய அ�க��த பத�ட�க� ம��� �னாைவ
த�ைம�ப��த ஆ�ய-ப��� �ரா��ய��� அெம��கா உ��த� ஆ�யவ���
���ல���தா� �ச�ப� 2021 இ� � ����-��� ெம��க� ச���� நைடெப�ற�.
நவ�ப� 2021 இ�, ர�யா ம��� �னா�� பா�கா�� அைம�ச�க� இ� நா�க����
இைடேய ெந��கமான இரா�வ ஒ��ைழ���கான 2021-25 காலக�ட���கான
ெதாைலேநா��� ��ட��� ைகெய����டன�. �னா���� ர�யா���� இைட�லான
��த த��ர ��யான உற�கைள வ��ப���வ� எ�ப� அெம��க தைலைம�லான
ேமலா��க� ��ட��� ��த த��ர ��யான எ���ைனயாக இ����.

உ�ைர�� ேமாத�
1.30 ர�யா���� ேம�க��ய ��ட�யான ேந�ேடா���� இைடேய ஒ� ���ய
ேக��ர� ���யாக உ�ைர� மா���ள�. ேசா�ய� ஒ��ய��� ������� ��ன�
ேந�ேடா�� �ழ��ேநா��ய ��வா�க���� ேம��நா�க� அ��த� ெகா���
வ���றன. அைன�� �ழ�� ஐேரா��ய நா�க�� இ�ேபா� ஐேரா��ய ஒ��ய�
ம��� ேந�ேடா�� ஒ� ப��யாக மா���ளன. ேசா�ய� ��ய�� ��னா�
��யரசான உ�ைரைன ேந�ேடா�� வைளய����� ெகா��வ�வைத ர�யா க�ைமயாக
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எ����ற�. ���யா�� இைண�� ம��� �ழ�� உ�ைர�� டா�பா� �ரா��ய���
ேமாத� ஆ�யைவ இ�த ச�சர�� �ைளவா��. உ�ைர� உடனான ேந�ேடா உற�கைள
வ��ப���வத�கான �����க�ப�ட �ய��க�� �ைளவாக உ�ைர�டனான
எ�ைலைய ேநா�� ர�ய �����க� நக���றன. உ�ேர��� எ�ராக இரா�வ ��யாக
நகர ��ப�டா� ர�யா��� எ�ராக க�ைமயான ெபா�ளாதார� தைடக� ���க�ப��
எ�� �-7 ம��� ஐேரா��ய ஒ��ய� அ�������றன. அேதேநர��� உ�ேரைன
ேம�க��ய ��ட��� இைண��� �ய���� ர�யா �ல "அபாய�ேகா�கைள"
ேபா���ள�.

உலகளா�ய ���ய ச�க �ர�பா�க�
1.31 வள���வ�� �ன-அெம��க ேமாத� ம��� ��பா ம��� ெகா�ய ஜனநாயக
ம�க� ��யர� ஆ�யவ����� அெம��க ஏகா�ப��ய��� ெதாட���யான ஆ��ர���
ேதாரைண ஆ�யைவ ஏகா�ப��ய����� ேசாச�ச����� இைட�லான ைமயமான
�ர�பா��ைன ��ைம�ப���வ�� தா�க�ைத ஏ�ப�����றன.

1.32 ஏகா�ப��ய�க��� இைட�லான �ர�பா�க�� பர���, �ர�� ��வாக���
ெகா�ைககளா� ஏகா�ப��ய� ��ட��� ஒ��ைம ேமாசமாக� பா��க�ப�ட� எ�பைத
22வ� கா��ர�� நா� ���� கா�����ேதா�. ர�யா���� �னா���� எ�ராக
அைன�� ஐேரா��ய ம��� ேந�ேடா ந��நா�கைள அ��ர��வத�கான ஒ���ைண�த
�ய��க� ைபெட� ��வாக�தா� ேம�ெகா�ள�ப�ட ேபா���, அவ����ைடேய
ேவ�பா�க� ெதாட��� ���� வ���றன.

1.33 ல��� அெம��கா, ேம��ஆ�யா ம��� ஆ����கா�� அெம��க
ஏகா�ப��ய��� ஆ�ேராஷமான ஊ��வ�� �ைளவாக ஏகா�ப��ய����� வள��
நா�க���� இைட�லான �ர�பா�� வள��� வ��ற�. வள�� நா�க�� கட��ைம
தா�க��யாததா� ��ட�. ேம�� பண�கார நா�க� �� ெவ�பமைடத��கான வரலா��
��யான த�கள� ெபா��ைப ஏ�க ம���, ப�வ�ைல�� உக�த நடவ��ைகக���
��ய��க ம����றன.

1.34 ெதா�லா� வ��க� ம��� உைழ��� ம�க�� உ�ைமக� �தான ெப�ய
தா��த�களா� ெதா�லாள� ம��� �லதன���� இைடேயயான �தலா���வ���
அ��பைட �ர�பா� ேம�� ��ரமைட�� வ��ற�. ��கன நடவ��ைகக�,
ேவைல�ழ��க� ம��� ��ய ெதா����ப�கைள� ெகா�� ெதா�லாள�கைள
மா��வ� ஆ�யவ��� �ல� ��ரமான �ர�ட�. இ�த� தா��த�க��� எ�ரான
ெதா�லா� வ��க எ����� வள����ள�.

ஆ�ேராஷ��ட� ெசய�ப�� அெம��க ஏகா�ப��ய�
1.35 உல�� ப�ேவ� ப��க��, அத� உலகளா�ய ேமலா��க�ைத த�க ைவ���
ெகா�வத�காக அெம��கஏகா�ப��ய�ஆ�ேராஷமாக�ெதாட���தைல���ற�. 2020
இ�, அெம��க இரா�வ�ெசல� 778 ���ய� டாலைர எ��ய�. இ� 2019 ஐ�ட 4.4
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சத�த�அ�கமா��; இ� அெம��க இரா�வ ெசல�ன�க�� வள�������றாவ�
ெதாட���யானஆ�டா��. ஆனா�, பலப��க��, ஏகா�ப��ய ஆதர�
அரசா�க�க��� எ�ரான எ����� வள���வ��ற�. ேம�� அெம��க
ஏகா�ப��ய��� ேமலா��க����� சவா��ட�ப�� வ��ற�.

ல��� அெம��கா
1.36 22வ� கா��ரஸூ��� ��ைதய காலக�ட��� ல��� அெம��கா வல�சா�
எ���தா��தைல எ��ெகா�ட�. �ேர���, ��ர வல�சா� ேவ�பாள�
ெஜ��ேபா�சனாேரா 2018 இ� ஜனா�ப�� ேத�த�� ெவ��ெப�� வல�சா�
எேத�சா�கார ஆ��ைய ��வ�ெதாட��னா�. ெபா��யா��, 2019 இ� நட�த
ேத�த���� �ற�, ஈேவா ெமாேர�� தைலைம�லான ேசாஷ�ச���கான இய�க�
(ஆஹ�) ெவ�� ெப�ற ேபா��� அெம��க ஆதர�ட� ஆ���க���� நட�த�.
ெமாேர�� நா�ைட ��� ெவ�ேயற ேவ��யதா���. ேஹா��ரா��, ெப�ய
அள�லான ேமாச� ��ற�சா��க� இ��த ேபா���, அ����த அேத ஜனா�ப�
���� பத�ேய�பைத உ��ெச�ய அெம��கா தைல��ட�. ெவ��ேவலா��
��ேகால� ம�ேரா�� அரசா�க�ைத க���க அெம��க ஆதர� வல�சா� ச��க� ��ர
�ய��கைள ேம�ெகா��வ���றன.

1.37 இ�த� ��ன���, எேத�ச�கார� ம��� வல�சா� ெபா�ளாதார�
ெகா�ைகக��� எ�ராக ம�க�� இட�சா�ச��க�� இைட�டாத ேபாரா�ட���
ஈ�ப�� வ���றன�. இ� இட�சா�க� ���� �ைலெப�� ��ேன�ற� அைடய
வ�வ��த�. அ�ெஜ��னா��, த�ேபாைதய வல�சா� ஜனா�ப� 2019 இ� ெபேரா���
ேவ�பாளரா� ேதா�க��க�ப�டா�. இ�� ����ட�த�க ��� வ�� ேபா��
ெபா��யா�� நைடெப�ற�. 2020 அ�ேடாப�� நைடெப�ற அ�ப� ேத�த��
ேசாஷ�ச���கான இய�க��� (ஆஹ�) ேவ�பாள� �க�ெப�� ெவ�� ெப�றா�. ��ய
அரசா�க� ��ைதய கலக�க���� ஆ���� ��ேபா��� தனமான ெகா�ைககைள
���ப�ெப���ள�. அ�ேபா����, ெப� ம��� ேஹா��ரா�� இட� ம��� ம��ய -
இட� ேவ�பாள�க� ெவ�� ெப���ளன� (இ�த இர�� நா�க�� ச�வா�கார ஆ��க�
ம��� ஆ��� க����க�� வரலா�ைற� ெகா�டைவயா��).

1.38 2021 �ச�ப�� ���� நைடெப�ற அ�ப� ேத�த�� இட�சா� ��ட���
ேவ�பாள� ேக��ய� ேபா�� ெபற ெவ�� �க ���யமானெதா� ைம�க� ஆ��.
அர�ய� சாசன�ைத மா��வத�கான ெவ��கரமான இய�க� ம��� இட� ம���
��ேபா��ச��க� ஆ��க� ெச���� அர�ய� ��ணயசைப ேத��ெத��க�ப�ட
��ன��� இ�த ெவ�� வ��ற�. இ�த ��ேபா�கான ���க��� ஒேர ���ல�காக
ஈ�வடா�� வல�சா� ேவ�பாள� அ�பராக ெவ�� ெப���ளா�.

1.39 �ேர���, ேபா�சனாேரா�� ேபர�� ��க ஆ�� வள��� வ�� ம�க� எ���ைப
எ��ெகா�� வ��ற�. ஊழ� ��ற�சா��க�� இ��� ��னா� அ�ப� �லா
����க�ப�ட �ைல��, 2022ஆ� ஆ�� நைடெபற��ள அ�ப� ேத�த��
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ேபா�சனேரா�லா�ட� இ��� ெப�� சவாைல எ��ெகா�வா�. �லா�� ெவ��
அெம��க ஆதர� வல�சா� ச��க��� எ�ராக நட��வ�� ேபாரா�ட��� ெப��
தா�க�ைத ஏ�ப����. ��டகாலமாக அெம��க ஆதர� வல�சா� ச��க��
ேகா�ைடயாக இ��� வ�� ெகால��யா, இய�க�க� நட�� வ�� இட�சா�க�
தைலைம�லான ெப�ய ெதா�லா� வ��க நடவ��ைகக� �ல� 2022 அ�ப� ேத�த��
�க�ெப�ய சவாலாக� �க��.

1.40 ெபா�ளாதார தைடக�, ெவ�நா��� உ�ள அத� ெசா���கைள ப��த� ெச�த�,
ஆ�தேம��ய ���கைள ஊ����த�, ச�க ம��� ெபா�ளாதார அைம���ைமைய
உ�வா��� �ய��க� ஆ�யவ��� �ல� ம�ேரா அரசா�க�ைத ��ரம�ற �ைல��
உ�ப��த அெம��கா ம��� வல�சா� ச��களா� ெதாட�க�ப�ட ��ய� ��க� ேபாைர
ெவ��ேவலா ���ச�ட� எ���� வ��ற�. உண�, எ�ெபா�� ம���
அ��யாவ�ய�ெபா��க�� க�ைமயான ப�றா��ைற இ��த ேபா���, ம�க� ச��
ஒ��ைமயாக இ��� அைம���ைமைய ஊ������ அைன�� �ய��கைள��
��ய����ள�. நவ�ப� 2021 இ� நைடெப�ற மா�ல�க��கான ேத�த��, ஆ��
ஐ��ய ேசாச���க�� (ஞ��ஏ) 23 ஆ�ந� பத�க�� 19ஐ ெவ���ள�.

ேம�கா�யா
1.41 ேம�� ஆ�யா�� ���ய �க��க� பால���ய�க��� எ�ரான இ�ேர��
ஆ��ர��� ெவ��ட��, ஈராைன ேநா���� உ�ள�. �ர�� ��வாக� ெஜ�சேலைம
இ�ேர�� தைலநகராக அ��க��ததா��, ேம���கைர�� ச�ட�ேராத
��ேய�ற�க��� ஒ��த�அ��ததா��, ேநத�யாஹூ`�� ஆ���� �� �ழ��
ெஜ�சேல� ம��� அ�-அ�ஸாம���� ��ய ஆ��ர��ட�க�� இ�ேர�
இற����ள�. காசாப���� எ�ராக ம�ெறா� ஆ��ர��� ப�வா���ள�. ஐ��ய அர�
எ�ேர��, ெமாரா�ேகா, ப�ைர� ம��� �டா� ஆ�ய நா�� அர�நா�க� இ�ேர�ட�
அர� �ைற உற�கைள ஏ�ப���� ெகா���ளத� �ல� இ�ேர��� ம�ெறா� அர�
�ைற�லான ெவ��ைய அெம��கா எ�தா����ள�.

1.42 அ�ச�� ஒ�ப�த��� இ��� �ர�� ஒ�தைல�ப�சமாக �ல�யைதய���,
அெம��கா ���� ஈரா� �� ெபா�ளாதார தைடகைள ����த�. ைபெட� ஜனா�ப�யாக
பத�ேய�ற �ற�, அ�ச�� ஒ�ப�த�ைத �����க ேப��வா��ைதக� நட�� வ���றன.
எ��� இ�வைர எ�த ��ேன�ற�� ஏ�பட��ைல. ெபா�ளாதார தைடகைள
���ப�ெபற அெம��கா தய�க� கா��ய�. ��ய அ�பராக பத�ேய���ள இ�ரா��
ைர��� ஆ������, ஈரா� க�ைமயான ெபா�ளாதார ெந��க�கைள ச���� வ��ற�.
�னா�ட� ��த த��ர ��யான ம��� ெபா�ளாதார உற�கைள ஆழ�ப��த 25 ஆ��
கால ��த த��ர ��யான ஒ�ப�த��� ஈரா� ைகெய������ள�.

1.43 கட�த இர�� ப�தா��க�� ஏகா�ப��ய ��ென��� ம��� ஆ��ர���க��
ேமாசமான வ�வ�கைள� க�ட ப��யாக ேம�� ஆ�யா �ள���ற�. �த�� ஈரா�;
ெதாட��� ��யா ம��� ��யா. அெம��க �����க� ெவ�ேய�ய�ற�, மதவாத
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ேமாத�க�, அ�ெகா�தா ம��� இ�லா�ய அர��� (ஐஎ�ஐஎ�) எ�ரான ��ட
ேபாரா�ட��� ம���� �ைலெபற இ�ன�� ஈரா� ேபாரா� வ��ற�. ேபா�� ஆ�த�
���க��� ம���� பல வ�ட உ�நா��� ேபா�����ற�, அைம�ைய
�ைலநா��வத���, ஆ��ைய� ���க�� ஓ� ஒ���ைண�த அரைச உ�வா���
ஆப�தான �ய���� ��யா ஈ�ப���ள�. ��யா��, ஆ�� மா�ற���கான �ய��
ம��� ஏ� ஆ��கால அ��கரமான உ�நா��� ேபா� ஆ�வ��� ேதா������ற�,
அசா� அரசா�க� த�ைன ��ர�ப���� ெகா���ள�. இ��� ��ரவாத �ள���யா�
ஆதர�ட� உ�ள ������ எ�ைல�� உ�ள ஒேர ஒ� மாகாண��� ம��� அ�
சா��ய�பட��ைல.

1.44 இ�த ��� நா�க��, இ�த� ப���� உ�ள ம�ற நா�க��, ெலபனா� ஒ�
ெபா�ளாதார ச�ைவ ச���� வ�� �ைல��, ெலபனா� ம��� �க� க�ைமயான
ெபா�ளாதார ெந��க�ைய எ��ெகா���ள�.

ஆ���கா
1.45 ஆ����கா�� �ல ப��க�� இய��வ�� ஆ�தேம��ய இ�லா�ய ��ரவாத
���கைள எ����� ேபா��வ� எ�ற ெபய���, ஆ����க� க�ட��� �னா�� பர�த
ெச�வா�ைக எ��ெகா�ள��, அெம��கா தன� இரா�வ�தடகள�ைத “ஆ��கா�”
அைம��� �ல� அ�க��� வ��ற�. ேம��� சேஹ�ய� ப����� �ழ���
ஆ����கா�� ெகா�� ப����� என இ�� 15 நா�க��உ�ள 29 இட�க��
ரா�வதள�க�� �ற���பைடக�� ���க�ப���ளன. ேம�� ேம�� ஆ����கா��
ப�ேவ� நா�க��� �ெர�� �����க� �ைல ���த�ப���ளன.

ேசாஷ�ச நா�க� அெம��க ஏகா�ப��ய��� �ேராதமான
நடவ��ைகக�
1.46 ெதா��ேநா� ெந��க�ைய ஒ� வா��பாக� பய�ப���� ெகா��, அெம��க
ஏகா�ப��ய� ேசாச�ச ��பாைவ ���ைல�க �ய��ற�. அ�ப� ஆ�� கால
ெபா�ளாதார தைடைய அ� ேம�� இ�����ள�. ��பா�ட� ெபா�ளாதார உற�கைள�
ேப���ற உல�� எ�த நா��� ��� ெபா�ளாதார� தைடக� ���க�ப�� எ��
அ�����, க����� க�� ம��� ேசாச�ச���� எ�ராக �ள��� ெச�ய ��பா ம�க��
ஒ� ப���னைர அெம��கா ��� வ��ற�. அெம��கா ���த தைடயா� ��பா
எ��ெகா�ட ெபா�ளாதார ெந��க�யா� பா��க�ப�டவ�கைள �ர���� எ�ராக
அெம��கா பய�ப���� ெகா�ள �ய�ற�. இ�����, இ�த�ய��க�
ேதா��யைட�தன. ��பா ம��� ெகா�ய ம�க� ஜனநாயக� ��யர� ஆ�யைவ ����
பய�கரவாத�ைத ஆத���� நா�களாக அெம��காவா� வைக�ப��த� ப���ளன. அ�
ஆ�தமயமா�க�ப�ட ெகா�ய �பக�ப��� அெம��கா ெதாட��� ஆ��ர����
ரா�வ�ப���கைள ேம�ெகா�� வ��ற�.ெகா�ய ம�க� ஜனநாயக� ��யர� �தான

https://marxistreader.app/


MarxistReader.APP

மா��சி�� த��வா��த மாத இத�

***

ெபா�ளாதார தைடகைள ��க அெம��கா ம��ததா�, அெம��கா- ெகா�ய ம�க�
ஜனநாயக� ��யர� இைடேயயான ேப��வா��ைத ேதா���� ��வைட�த�.

ெத�கா�ய நா�க�
1.47 தன� 20 ஆ�� கால�ேபாைர ������ெகா�� வ�� ஆ�கா��தா�� இ���
அெம��க�பைடக� இ�வான�ைற�� ���ப� ெபற�ப�ட� உலகளா�ய தா�க�கைள�
ெகா�ட இ�த� ப���� �க ���யமான �க�வா��. இ� அெம��க ஏகா�ப��ய����
��னைட�� ஆ��. அெம��க-ேந�ேடா �����க� ���ப� ெபற�ப�டதா�,
அ�ரஃ�க� அரசா�க� ச���, ஆக�� 2021 இ� த�பா�களா� அர�
ைகயக�ப��த�ப�ட�. த�பா� அரசா�க��� உ�வா�க�, அத� ��ைதய ஆ����
அ�பவ�ைத கண��� ெகா���ேபா�, ��ர கவைலகைள எ�����ள�.
ஆ�கா��தா�ட� எ�ைலகைள� ப���� ெகா��� ர�யா, �னா, ஈரா� ம��� ம��ய
ஆ�ய நா�க� த�பா�க�ட� ெவ�ேவ� அள�லான ெதாட��கைள ஏ�ப����
ெகா���ளன. த�பா�க�� �ைலயான ஆதரவாளராக இ��த பா��தா� இ�ேபா�
த�பா� ஆ���� ச�வேதச உற�கைள எ�தா��வ�� ���ய ப�� வ���ற�.
ஆ�கா��தா�� ஏ�ப�ட இ�த �க���களா� த�ைம�ப��த�ப���ள இ��யா,
இ�ேபா� ம�தா�மான உத�கைள வழ��வத� �ல� அ�த நா��ட� ����
இைண��கைள உ�வா�க வ�கைள� ேத� வ��ற�.

1.48 ஆ�கா��தா�, ப�களாேத�, ேநபாள�, பா��தா� ம��� இல�ைக ஆ�ய 8
சா�� அைம��� உ��� நா�க�� 5 நா�க� �னா�� ெத�கா�ய ம�ற���
இைண�தேபா� ெத�கா�யா�� வள���� ேபா��க�� இ��யா�� த�ைம �ைல
���� ெவ��ப�ட�. 2014ஆ�ஆ�� �த� சா�� அைம��� உ�� மாநா� எ���
நைடெபற��ைல. 2016ஆ� ஆ�� நைடெப�ற சா�� மாநா��� ப�ேக�க இ��யா
ம��� ��ட�. சா����� ����� அ��ப�� இ��யா ஆ�வ� கா�ட��ைல எ���,
வ�காள ���டா கட�கைரைய ப���� ெகா��� ஏ�நா�கைள உ�ளட��ய
ப�ேவ��ைறக�, ெதா����ப� ம��� ெபா�ளாதார ஒ��ைழ���கான
(�ஐஆ���ஊ) வ�காள ���டா ���ய���ேலேய அ� அ�க ஆ�வ�
கா��வதாக�� ஒ� ேதா�ற� �ல��ற�.

அ�ைட நா�க�
1.49 22வ� கா��ரஸூ��� ��ைதய காலக�ட��� ����ட�த�க அ�ச�, ெத�கா�ய
நா�க�� எேத�ச�கார��� எ���, வ���வாத� ம��� அ��பைடவாத��� ேம��
அ�கமான வள����� ஆ��. இ��யா�� அ�ைட நா�க�� உ�ள அேநக நா�க��,
மத, இன ��பா�ைம�ன� ெப��பா�ைம ச��க�� தா��த��� ஆளா��றன�.

1.50 ப�களாேத�: ச�பஆ��க��, ப�களாேத�� ெபா�ளாதார ெசய��ற� ம���
ெமா�த உ�நா�� உ�ப���� வள��� ��த� ம�ற ெத�கா�ய நா�கைள �ட அ�கமாக
உ�ள�. அத� ம�த வள���� ����க� க�சமாக ேம�ப��, இ��யாைவ �ட
��ன��� ���ற�. ச�ப��� ��கா �iைஜ ெகா�டா�ட��� ேபா� இ��
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��பா�ைம�ன��� நட�த�ப�ட தா��த�க�, மத அ��பைடவாத ச��க� அ�� எ�ப�
ெதாட��� �ர�சைனகைள உ�வா�� வ���றன எ�பைத எ���� கா���ற�.

1.51 பா��தா�: இ�ரா�கா� அர� ேமாசமான ெபா�ளாதார ���ைலயா� ம�க��
அ����ைய எ��ெகா�� வ��ற�. ெதா��ேநா� இ�த ெந��க�ைய ேம��
ஆழமா����ள�. உய��த உண��ைலக� (2021 �த� ஒ�ப� மாத�க�� சராச�யாக 18
சத�த� அ�க���) ம��� ேவைல��ைம ஆ�யைவ ம�க�� அ������ ஆதாரமாக
உ�ளன. �ரதம���� ரா�வ� தளப���� இைட�லான ெந���ய ெதாட���
ெந��க��� ஆளா���ள�. எ�ைல� ப���� உ�ள பழ���� ப��க�� பா��தா�
த�பா�க� நட��ய ��ரவாத தா��த�களா�� அ�நா� பா����� ஆளா���ள�.
��ரவாத இ�லா�யவாத ெத���-இ-ல�ைப�, க�ைமயான எ����கைள ����, தன�
ேகா��ைககைள ஏ��மா� அரசா�க�ைத அதனா� க�டாய�ப��� உ�ள�. ��ரவாத
���க�� ெசய�பா�க� இ��யா��� எ�ராக உ�ளன. பா��தாேன அ��பைடவாத�
ம��� பய�கரவாத��� �ய �ழ��யா� பா��க�ப�டா��, இ��யா��� எ�ராக
தா��த�கைள நட��� ��ரவாத அைம��க��� அ�கா�க� ெதாட��� அைட�கல�
அ��� வ���றன�. இரா�வ��� ேமலா�கார� ப�� ஜனநாயக அைம�ைப
ம���ப��த��, எேத�ச�கார�ைத வள��க�� ஆன �ைற�� ெதாட���ற�.

1.52 இல�ைக: நவ�ப� 2020 நாடா�ம�ற� ேத�த�� ம��த ராஜப�ேச தைலைம�லான
�ல�கா ம�க� �த��ர� ��ட��� அேமாக ெவ��, ராஜப�ேச ���ப��� ��ைய
அரசா�க� பத�க�� உ�ள நா�� சேகாதர�க�� �ல� உ���ப�����ள�. அ�ப�
ராஜப�ேச�� ��, அரசா�க��� இரா�வ �ர�கைள� ெகா�ட ஒ� எேத�ச�காரஆ��
��வ�ப���ள�. த�� ம��� ���� ��பா�ைம�ன��� �ேராதமான வைக��
��கள- ெபௗ�த ேத�யவாத��� �� இ�த ஆ�� ந���ைக ெகா���ள�. ராஜப�ேச
ஆ���� ெபா�ளாதார� ெகா�ைகக� �வசாய உ�ப�� ����ேயா� �டேவ
ெபா�ளாதார ெந��க� ம��� க�ைமயான அ��ய ெசலாவ� ெந��க�ைய
ஏ�ப�����ள�. உண��ப�றா��ைற�� பண��க�� ம�க�� வா�வாதார�ைத �க
ேமாசமாக� பா����ள�.

1.53 உ�நா��� ேபா�� ேபா� நைடெப�ற ேபா����ற�க� ெதாட�பாக �த��ரமான
�சாரைணைய ��ென��க அரசா�க� ம����ள�. வட�� ம��� �ழ��
மாகாண�க��� அ�கார� ப����கான நடவ��ைககைள நைட�ைற�ப���வத�கான
எ�த அ���கைள�� அ� ெவ��ப��த��ைல. இல�ைக அரசைம��� ச�ட��� ���
13ஏ எ������வமாக�� உ���ட�� நைட�ைற�ப��த�ப�வைத இ��ய அரசா�க�
வ����� ெதாட� �ய��கைள ேம�ெகா�ள ேவ���.

1.54 ேநபாள�: இர�� க����� க��க�–அதாவ� ேநபாள க����� க��
(ஒ���ைண�த மா�����-ெல����) ம��� ேநபாள க����� க��
(மாேவா���ைமய�) - ஒ��ைண�த க��ேய, ேநபாள க����� க�� (�ஊஞ).
2019ஆ� ஆ�� நைடெப�ற நாடா�ம�ற� ேத�த�� அ� அேமாக ெவ��ெப�� ஆ��
அைம�த�. எ���, க����� ஏ�ப�ட ேகா�� �ச�களா� �ைர�ேலேய அர�
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ெந��க��� உ�ளான�. �ரதம� ேக� ஓ� தைலைம�லான ��� ��பா�ைம ஆன�.
ேம�� எ��� எ�.�.�க�� ஒ�ப���ன� ஆதரைவ வாப� ெப�ற ேபா�,
பாரா�ம�ற�ைத� கைல�த� அர�யலைம���� �ரணான� எ�� உ�ச��ம�ற�
���ப��தத� �ைளவாக �ரதம� ேக� ஓ� ரா�னாமா ெச�யேவ��ய க�டாய�
ஏ�ப�ட�. ேநபா� கா��ர� க���தைலவ� ேஷ�பக�� ��பா தைலைம�� மா��
அரசா�க� ேநபாள க����� க�� (ஒ���ைண�த மா����� - ெல����) �����
���த ஒ� ப���ன�� ஆதர�ட� உ�வா�க�ப�ட�.

1.55 எ����� ஏ�ப�ட �ள��, ஓ� அரசா�க��� ������ ேநபாள��� இட�சா�
இய�க���� ஒ� ��னைடேவ ஆ��. இ� வல�சா� ச��க� தைல�� ெச�வத�கான
வ�ைய� �ற���ளேதா�, ேநபாள��� ஜனநாயக ��யாக ஏ���ெகா�ள�ப�ட
அர�யலைம��� உ�ள மத�சா�ப�ற ெகா�ைகக��� ��� �ைள���� வைக��
மத�ைத�� அர�யைல�� கல��� ேபா��� அ�க��� வ��ற�.

1.56 �யா�ம�: ��ரவ� 2021 இ�, ம�களா� ேத��ெத��க�ப�ட அரசா�க�ைத
����ய ெகா�ரமான இரா�வ வச�யான�, நா���வ�� ப�லா�ர�கண�கான ம�க��
ெப���ரளான எ����க��� வ�வ��த�. இரா�வ ஆ�� ��க�தனமான
அட���ைறைய க�ட�������, அைம�யான வ��� ேபாரா�ய ����கண�கான
எ���பாள�கைள� ெகா�ற�. ேம�� ����கண�காேனா� �ைற�� அைட�க�ப�டன�.
ஆ�சா� �� எ��கால��� ேத�த�� ேபா����வைத� தைடெச��� வைக��, ஒ�
ெவ��பைடயான ����யாக, ஒ� ேபா� �சாரைண�� �ல� அவ��� இர��
ஆ��க� �ைற�த�டைன ���க�ப���ள�.

1.57 தன� ச�� வா��த வைலயைம�ைப இரா�வ��� உய�ம�ட அ�கா�க�
க�டைம���ளன�. ேம�� த�க�� ெசா�த நல�கைள� பா�கா�க, வ�க நல�க���
ஆதர��, உத��� அ��� வ���றன�. இ�த� �� அர�� �� ��ைமயான
க���பா�ைட� ெகா��வர �����ற�. மத ம��� இன����க��
ெப��பா�ைமயான ெபௗ�த ம�க�� நல�கைள ஊ������றன. ேரா`���யா�க��
�தான ப�ெகாைல தா��த�க� நட�த�ப�� ���த �யரமான �ைலக�� அவ�க�
இ��யா உ�பட அ�ைடநா�க��� ��ேய�வத�� அ� வ�வ��த�.

1.58 �ல இள� எ���பாள�க� க�ைமயான அட���ைறைய எ��ெகா��, நா���
வட���ப���� உ�ள இன����ள���யாள�க�ட� இைண�� ஆ�த� ப��� ெப��
வ���றன�. இ�வைர ஏ�ய� அைம�� ம��� ஐ��ய நா�க� சைப�� �ய��க�
இரா�வ ஆ������ட� இ��� எ�த ஒ� சாதகமான ப�ைல�� ெபற இயல��ைல.
ஜனநாயக�ைத ��ெட��க��, ரா�வ ஆ��ைய ����� ெகா��வர�� ேபாரா��
�யா�ம� ம�க��� நம� ஒ��ைமைய ெவ��ப���வ� அவ�ய�.

ப�வ�ைல மா�ற��� அபாய�க�
1.59 22வ� கா��ர���� ��ைதய காலக�ட�ைத ��ெவ�பமைடத� ம��� ப�வ�ைல
மா�ற��� �ைரவான அ�க��� எ�பதாக வைக�ப��தலா�. ப�வ�ைல மா�ற� எ�ப�
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ஒ� வ��க� �ர��ைனேய ஆ��. ஏென�� இய�ைக வள�கைள க���பா��லாம�
�தலா���வ� ெகா�ைளய��பேத த�ேபாைதய ேபர�� �ைல�� இ���ெச���ள�.
ப�வ�ைல மா�ற� ���த அர�க���ைடேயயான ���� (ஐ���) ஆக�� 2021 இ�
தன� (ஆறாவ�) ம����� அ��ைகைய ெவ�����ள�. அ� ப�வ�ைல ெந��க���
வ�வ����, வ�ம�டல ப�ைம இ�ல வா� (�ெஹ��) �� அ�க��த ெச��க�
‘��சயமான �ைற�� ம�த நடவ��ைககளா� ஏ�ப��ற�’ எ�� �த� �ைறயாக�
����ள�. ெதா���ைற சகா�த�ைத�ட உலக சராச� ெவ�ப�ைல ஏ�கனேவ 1.1 ���
ெச��ய� அ�கமாக இ��பதாக இ�த அ��ைக ���ற�. எனேவ, �ளா�ேகா��
நைடெப�ற ஊ�ஞ26 இ� ��ண��க�ப�ட 1.5ஊ எ�ற உலகளா�ய இல�ைக அைடய
�க� �ைற�த அள� ம��ேம �த� உ�ள�. இதனா�, அ�ச���� வைக�� உலக� அ�க
ெவ�ப�ைல உய�ைவ ேநா�� ெச��ற�.

1.60 �� ெவ�பமைடத�� த�ேபாைதய �ைலக�� �ட, க�ைமயான ப�வ�ைல
தா�க�க� இ�த ஆ�� உலக� ��வ�� காண�ப���றன. ���பாக ���ேகாள���
வடப����, 1.5 ெச��ய� அ�ல� 2 ெச��ய� ெவ�ப�ைல உய�மானா� ந� ��னா�
கா������ பய�கர�கைள ெவ��ப���வதாக�� இ� அைம�ற�. 2021 ேகாைட�
கால��� ெவ��ப�ட �க ேமாசமான ப�வ�ைல �க��க� ஐேரா�பா ம��� வட
அெம��கா��� �க�ெப�� அ����ைய ஏ�ப���ன. ப�வ�ைல தா�க� எ�ப� ைமய�
ப���� உ�ள வள�� நா�கைள ம��ேம பா���� என அவ�க� வழ�கமாக க��
வ���ளன�. இ��யா�� �ட இ�த ஆ��� �க அ�கமான மைழ� ெபா��, அத�
�ைளவாக, �ல� ச��, ம� ச��, ெவ�ள�, நக���ற�கைள ெவ�ள� ��த� ஆ�ய
�ைலைமகைள எ��ெகா�ள ேவ�����த�.

1.61 எ���, ப�வ�ைல ெந��க��� ஈ��� �ைச�� இ�த ��ைமயான
�ைன��ட�க� �ளா� ேகா�� நைடெப�ற ஊ�ஞ 26 இ� எ�த�த க�சமான
மா�ற�ைத�� ஏ�ப��த��ைல. 2030இ� 50 சத�த� �ைறய ேவ��ய உலகளா�ய
உ���க�, உ�ைம�� 16 சத�த� அ�க���� என ம���ட�ப���ள�. இ�த
�ைலைய எ��ெகா�வத��� ப�லாக, அெம��கா தன� இல��கைள மா��� ெகா��,
2050��� '�கர���ய' உ��ைவ, அதாவ� கா�க� ம��� ெப��கட�க� ேபா�ற
���களா� உ��ச�ப�வத�� சமமாக இ���� வைக��, வள��த ம��� வள��
நா�க�� உ�ள அைன�� நா�க�� அத�� உ��ய��க ேவ��� என ஆ�ேராஷமாக
அ��த� ெகா��த�. பல நா�களா� ஏ��� ெகா�ள�ப�டா�� இ�த ��சயம�ற
��டகால இல��� ம��ேம அெம��கா கவன� ெச����ற�. ���யமாக 2030
இல��க�� இ��� �ைச ���ப அ� பய�ப��ற�. ேம�� ெபா�வான, ஆனா� இ�
ப�ேவ� வைக�ப�ட ெபா���� (ஊ�ஆஆ�� ��� �ஐ�������ஐஹ��
������ஐ�ஐ�ஐ��) அ��பைட�லான சமப�� ெகா�ைகைய ���� ஒ��ைற
வ��ழ�க� ெச�த�.

1.62 ஊ�ஞ26 உ�� மாநா��� அ���� தர�த�க �ைள�கைள அெம��கா�� அத�
��டா� நா�க�� ேவ�வ�க��� �ட உ���ப���ன. 12 ஆ��க��� ��னா�
ேகாப� ேஹக�� நைடெப�ற மாநா��� ப�வ�ைல மா�ற�தா� பா��க�பட� ��ய
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நா�க��� உத� ெச�ய வள���யைட�த நா�க� ஆ��ேதா�� 100 ���ய�
டால�கைள வழ��� எ�� உ��ய��� ���� ெகா�ட �ஷய� �க� ச�வ சாதாரணமாக
ேம�� ��� ஆ��க���� த��� ேபாட�ப�ட�. ப�வ�ைல மா�ற���கான
���த� ெச��� ப�ைய த�யா� �ைறைய ேநா�� நக��த அெம��கா�� இதர
வள���யைட�த நா�க�� �ய�����றன. �ல�க�ைய ெம�வாக பய�பா������
அக�ற ேவ��� எ�� இ�த உ��மாநா��� ெப�தாக� �ரெல���னா�க�. ஆனா�,
அேத ேநர��� ‘ெசய��றன�ற மா�ய�ைத’ ைக��வ� எ�ற ேமேலா�டமான க��ைத�
த�ர ெப�ேரா�ய� உபேயாக�i i��வ� ���� அைவ அைம�யாக இ��தன. க�ய�ல
வா� உ��ைவ �ைற��� �ைமைய ேம�� அ�கமான அள�� வள�� நா�க� ஏ���
ெகா�ள ேவ��� எ�� ெந��க�ைய� த�� அேத ேநர��� க�ய�லவா� இ�லாத ஒ�
ெபா�ளாதார���� மா�� ெச�வத�� த�க���� ேதைவயான கால அவகாச�ைத எ����
ெகா�ள அெம��கா�� தைலைம�லான ��ேன�ய �தலா���வ நா�க� ெச���
�ய��கேள இைவ எ�ப�� ெவ��பைடயாகேவ ெத��த�.

1.63 உலகளா�ய ெவ�பமயமாதைல� �ர�����வ�ப���� உ�ப�� ச��க��
ெந��க�, உலகளா�ய ெத��� உ�ள பல ����கண�கான ேகா� ம�க�� ந�வா����
ஆப�தாக இ��க��டா� எ��, இ�த ெந��க� சமப�� அ��பைட�� ���க�பட
ேவ���. ஊ�ஞ26 மாநா� உலகளா�ய சமப���கான இ�த ேபாரா�ட��� ��ர�ைத
����ற�. இ� ��ட கால���� ����� இ���� ெச�ல�ப��.

ச�வேதச க����� க��க��� இைடேயயான ஒ��ைழ��
1.64 வல�சா� மா�ற�, ��ேபா�� ��தா�த�க� ம��� இன-ேத�யவாத�க��
வள��� ஆ�யவ���� எ�ரான ேபாரா�ட� உலக� ��வ�� உ�ள க�����, இட�
ம��� ��ேபா�� ச��க�� ெப��வ�� ஒ��ைழ��ைன ேகா���றன. க�����
ம��� ெதா�லாள� க��க�� வழ�கமான ��ட�க� அ�பவ�கைள ப�மா��
ெகா�ள��, ���ய ச�க-ெபா�ளாதார சவா�கைள எ�வா� சமா��ப� எ�ப� ப��ய
ெபா�வான ��தைல உ�வா�க�� வா��ப��தன. எ���, ���பாக ஆழமைட��வ��
ெபா�ளாதார ெந��க��� ���ைல, உலெக���� உ�ள உைழ��� ம�க��� ேம��
தா��த�கைள அ�க��க ேகா�� ெதா��ேநா� பய�ப��த�ப�ட �த� ஆ�யவ�ைற
ேநா���ேபா� இ�த ஒ��ைழ�� ��க, ����ய��க� ேம�� �����ட� பட
ேவ��ய அவ�ய�ைத உண����ற�.

ஏகா�ப��ய���� எ�ரான ஒ��ைமைய வ��ப���க

1.65 அெம��க ஏகா�ப��ய��ட� பாஜக அர� ேமாசமான �ைற�� சரணைட���ளைத
அைன�� வைக��� ெவ��ப��� ம�க�ைடேய உ������பானெதா� �ர�சார�ைத
ேம�ெகா�வேதா�, பாஜக அர��� எ�ராக�� மா����� க�� ம�கைள அ��ர���.
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1.66 உலகளா�ய அள�� அெம��க ஏகா�ப��ய���� எ�ராக��, ெத�� ஆ�ய
ப���� அத� ��த த��ர ��யான நல�கைள ��ரமாக ��ென��க அ� ெச���
தைல��கைள எ����� ஆன ேபாரா�ட�கைள மா����� க�� வ��ப����.

1.67 இ�ேர�� ஆ��ர��� ம��� பால���ய �ல�கைள ச�ட�ேராத
ைக�ெகா��த� ஆ�யவ���� எ�ரான பால��ன ம�க�� ேபாரா�ட���� ��ஐ(எ�)
தன� ��ைமயான ஒ��ைமைய�� ஆதரைவ�� ���� வ������ற�. ஐ.நா.
பா�கா�� சைப பல ��மான�க� �ல� அ���த, �ழ�� ெஜ�சேலைம தைலநகராக
ெகா�ட, பால���ய�க�� தாயக� �தான உ�ைம ெசய�ப��த�பட ேவ���.

1.68 த�ேபாைதய பாஜக அர� ��ென���� ெச��� அெம��க-இ�ேர�-இ��யா
��ட� வள��� ெப�� வ�வைத மா����� க�� க�ைமயாக எ����ற�.

1.69 �னா, �ய�நா�, ெகா�ய ம�க� ஜனநாயக ��யர�, ��பா ம��� லாேவா� ஆ�ய
அைன�� ேசாச�ச நா�க�டனான தன� ஒ�ைம�பா�� உண�ைவ மா����� க��
ெவ��ப���� ெகா��ற�. அ�த�த நா�க�� ேசாச�ச�ைத வ��ப���� அவ�க��
�ய��கைள�� அ� ��ைமயாக ஆத���ற�. அவ�க��� எ�ரான ஏகா�ப��ய
����கைள ��ய��ப�� அவ�க�ட� தன� ஆதர� உண�ைவ�� �������ற�.

1.70 ல��� அெம��கா��, ���பாக அெம��க ஏகா�ப��ய���� எ�ராக� ேபாரா�
வ�� ெவ��ேவலா��, �க��� வ�� ஏகா�ப��ய எ����� ேபாரா�ட�க�ட� தன�
ஒ�ைம�பா�� உண�ைவ மா����� க�� ெவ��ப���� ெகா��ற�.

1.71 அர� ஆதர� ெப�றதாக இ����� ச�, த��ப�ட ���க�� ஆதரைவ�
ெப�றதாக இ��தா�� ச�, பய�கரவாத�ைத அத� அைன�� வ�வ�க���,
வைகக��� மா����� க�� ெதாட��� உ��யாக எ�����.

1.72 ��ய பா�ச ச��க�, அ��பைடவாத�, மதெவ�, இனெவ�, பழைமவாத� ம���
��ேபா�� ச��க��� எ�ராக ேபாரா�� அைன�� ச��க�ட�� மா����� க�� தன�
ஒ�ைம�பா�� உண�ைவ ெவ��ப���� ெகா��ற�.

1.73 உலெக���� உ�ள இட�சா� �ர��கர இய�க�க�டனான தன� உற�கைள
மா����� க�� வ��ப���� ெகா���.

1.74 உலகளா�ய அள��, ஏகா�ப��ய��� அைன�� வ�வ�க��� எ�ராக��,
��ய தாராளமய���� எ�ராக��, உலக� �����ழ�� ஆப�தான �ர���� எ�ராக��,
உலகளா�ய ப�வ�ைல ெதாட�பான ���காக நைடெப�� அைன�� வைகயான
ேபாரா�ட�கேளா�� தன� ஒ�ைம�பா�ைட ெவ��ப����.

1.75 உலெக���� அைன�� வைக��மான ஏகா�ப��ய எ���� இய�க�ைத
உ�வா��வத���, ப�ேவ� ம�க� ேபாரா�ட�கைள ஒ��ைண�க ேம�ெகா�ள�ப��
�ய��க���� தன� ப�க��ைப� ெச��த�� மா����� க�� �ய�� ெச���.
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ேத�ய �ைலைமக�
2.1 அ�ேபா� �ல�ய ேத�ய அள�லான அர�ய� ���ைல ���� 22வ�
கா��ர�� அர�ய� ��மான� ���க�டவா� ம���� ெச����த�:

“நா�கா�� கால ேமா� அர� ஒ� வல�சா�- எேத�சா�கார- வ���வாத ஆ����
வ�வ����ள�. உைழ��� ம�க�� �� ��ைமயானெதா� தா��த��� வ�வ����
நவதாராளவாத ெகா�ைககைள �க� ��ரமாக� ��ப��வ�; அர�� மதசா�ப�ற,
ஜனநாயக� க�டைம��ைன அ�������ற, அேதேநர��� ��பா�ைம�ன�, த���க�
�தான தா��த�கைள �க�����ற ஆ�.எ�.எ�. இ� இ����வ �க��� �ரைல
அமலா�க ��ட��ட �ய��கைள ெச�வ�; ���ப�த��ள ஒ� ��டா�யாக�
ெசய�ப�� அெம��கா உடனான ேக��ர� ��ட�ைய வ��ப���வ�; நாடா�ம�ற
ஜனநாயக��� ெசய�பா�ைட �ட��வத� �ல��, அர�ய� சாசன அைம��கைள,
ைக�பாைவயாக பய�ப���வ� ஜனநாயக உ�ைமகைள� பல�ன�ப���வத� �ல��
எேத�சா�கார க�டைம��ைன உ�வா��வ� ஆ�ய த�ைமகைள ெகா�டதாக இ�த ஆ��
�ள���ற�.”  (பாரா 2.1)

2.2 அ�ேபா����ேத ேம���ய வல�சா� தா��த� ��ரமா� வ�����ற�. எ���
அ�கமான நாடா�ம�ற இட�க�, வா�� ��த��ட� ���� ேமா� ஆ����� ����
வ�த��, பா�ஸ ஆ�.எ�.எ�-� இ����வ �க��� �ரைல ேம�� ��ரமாக
��ென���� ெச�ல� ெதாட��ய�. இ�வா� நட�ேத� வ�� �க���க� ���பாக
2019�� ��ைதய ேபா��க� நம� க��� ��ட��� ����ட�ப�ட வைக�ேலேய
அைம�� வ��ற�.

“பார�ய ஜனதா க�� எ�ப� ���ைனவாத, வ���வாத ேமைடைய ெகா�ட ஒ�
��ேபா�� க��யா��. அத� ��ேபா�கான உ�ளட�க� எ�ப� ம�ற மத�க���
எ�ரான ெவ���ண��, ச����த�ைம��ைம, அ���ர ேத�யவாத ெவ��தன�
ஆ�யவ��� அ��பைட�� ஆனதா��.பாஜக எ�ப� சாதாரணமானெதா� �தலா���வ
க�� அ�ல. பா�ஸ த�ைம ெகா�ட ரா���ய �வய�ேசவ� ச� அைத வ�நட��வேதா�,
ேமலா��க�� ெச��ற�.பாஜக ஆ���� இ����ேபா�, அர� அ�கார� ம��� அர�
இய��ர� ஆ�யவ��� க��கைள ஆ�.எ�.எ�-ஆ� எ�தாக ைகயாள ���ற�.
இ����வ ��தா�த� எ�ப� ���வாத�ைத ��ென��பதாக இ��பேதா�, ஓ� இ��
ரா��ராைவ ��வ ேவ��� எ�ற ேநா�க�ேதா� இ��யா�� ப��க�த�ைம ெகா�ட
கலா�சார�ைத ம�த��பதாக�� இ���ற�.” (7.14)

“'மத�சா�ப�ற அ��தள�க��கான அ����த� எ�ப�, வ���வாத ம��� பா�ச�
த�ைம ெகா�ட ஆ�எ�எ� தைலைம�லான ��ட��� எ��� ம��� ம��ய அர��
அ� அ�கார�ைத ைக�ப��� ெகா�டத� �ல� க�ைமயான அ����தலாக��
மா���ள�. அர� அைம��க�, ��வாக�, க�� �ைறைம, ஊடக�க� ஆ�யவ�ைற
வ���வாத மயமா�க ��ட��ட �ய��க� நட�� வ���றன. ெப��பா�ைம
வ���வாத��� வள��� எ�ப� ��பா�ைம வ���வாத ச��கைள வ��ப��� ேத�ய
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ஒ��ைம�� ஆப�ைத �ைள��பதாக அைம��. பாஜக ம��� அத� வ���வாத
தள���� ெப�� �தலா���வ� ���க�� ஆதர�, நா��� ஜனநாயக� ம���
மத�சா���ைம�� க�ைமயான �ைள�கைள ஏ�ப���� அபாய�ைத� ெகா�டதாக��
அைம�ற�.” (5.7)

“நா���ெபா�ளாதார�, அர�ய� ம��� ��வாக வா��ைக�� மத��� அைன��
வைகயான ஊ��வ��� எ�ராக�� க�� ேபாராட ேவ���. கலா�சார�, க�� ம���
ச�க��� மத�சா�ப�ற ம��� ஜனநாயக ���ய�கைள �ைல���த ேவ���. மத
வ���வாத�ைத அ��பைடயாக� ெகா�ட பா�ச� ேபா��க� வ��ெப�வத�கான
அபாய�ைத எ���� அைன�� ம�ட�க��� உ��யாக� ேபாராட ேவ���.” (5.8)

2.3 வ���வாத ேத�யவாத ெவ��தன�ைத� ��� க�டைம�க�ப�ட ஒ� கைதயாடைல
உ�வா��வ�� பாஜக ெவ�� ெப�ற�. ��வாமா பய�கரவாத� தா��தைல��, அைத�
ெதாட��� நட�த பாலேகா� வா�வ�� தா��தைல�� பய�ப���, ம�க�� வா�வாதார�
�ர�சைனக�� இ����, அ�ேபா� வள��� வ�த ம�க� ேபாரா�ட�க������ ேத�த�
���த கைதயாடைல  மா�� எ��வ��� அ� ெவ�� ெப�ற�.

2.4 ச�க-இன� �ள�க��� இைடேய ேமல����ற ஒ� ‘இ�� அைடயாள�ைத’
����ட�த�க அள�� உ�வா��வ���, அட��த அள��மான ���ய சா�
சா�க�� அ��பைட�லான அ��ர�ட�கைள�� இைண�� க�சமான அள��
பா.ஜ.க. ெவ�� ெப�ற�. ெப�� பணபல��, ஊடக�க�, ச�க ஊடக�க� �தான
ஆ�எ�எ�-பாஜக�� க���பா�� ���க�� ����ட�த�க தா�க�ைத ஏ�ப���ய�.
ேத�த� ப��ர�க� உ�பட பல வ�க�� ���க�ப�ட பாஜக�� பணபல�, �த��ரமான
ம��� �யாயமான ேத�த��� இ��யைமயாத ஒ�றாக� �க�� சம�ைலைய ப���
���ற�.

2.5 2019 ேத�த� ���க� இ��யா�� வல�சா� அர�ய� மா�ற� ேம��
வ��ெப���ளைத�� பா�ச ேபா��க� அ�க��� வ�வைத�� எ������வதாக
அைம�தன.

2019��� ��ைதய பாஜக அர�
2.6 இர�டாவ� �ைறயாக பத�ேய�ற உடேனேய, ஜ��-கா��� மா�ல�ைத ம��ய
அர� கைல�த�. ஜ��-கா��� மா�ல���� �ற�� அ�த�� வழ��� அர�யலைம���
ச�ட��� 370 ம��� 35ஏ ���கைள ர�� ெச�தேதா�, ஜ��-கா��� மா�ல�����
ப�லாக இர�� �ைண�ைல மா�ல�கைள உ�வா��ய�. ��யர�� தைலவ�
ஆ������ இ��த ஜ��-கா��� மா�ல��� ம�களைவ�கான ேத�த�
நைடெப�றேபா�, அ�த மா�ல��� ச�டம�ற���கான ேத�த� நட�த�பட��ைல. இ�
நாடா�ம�ற��� பாஜக �க���ய ����க��� உத� ெச�த�. ம�களா�
ேத��ெத��க�ப�ட ச�டம�ற� இ�லாத �ைல��, ேத��ெத��க�ப�ட ச�டம�ற���
ஒ��தைல� ெப�வத��� ப�லாக மா�ல ஆ�ந�� ஒ��த� ெபற�ப�ட�.
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2.7 இைத� ெதாட��� அரசா�க� ����ைம ���த� ச�ட�ைத (�ஏஏ) இய��ய�.
ேம�� அத� ெதாட���யாக ேத�ய ம�க� ெதாைக ப�ேவ� (எ��ஆ�) அ��� ேத�ய
��ம�க� ப�ேவ� (எ�ஆ��) இ���� எ��� அ���த�. இ� ����ைமைய
மத��ட� எ�வைக��� இைண�காத அர�ய� அைம��� ச�ட��ைன அ�ப�டமாக
��வேத ஆ��. ம�ற அைனவ���� �ைரவாக ����ைம வழ��வைத உ�� ெச���
����ைம ���த� ச�ட� ����கைள அ����� �ல�� ைவ��ற�. இ�த
அ�ப�டமான, அர�யலைம��� சாசன���� எ�ரான ச�ட�ைத எ���� ேபாட�ப�ட
வழ��க� ஏற��ைறய ��� ஆ��களாக உ�ச��ம�ற��� ��ைவ�� உ�ளன.

2.8 இ��ய ��யர�� த�ைமைய மா��வத�� ��ட��ட �ய��க� நைடெப��
வ���றன. இ��ய அர�யலைம��� ச�ட��� நா�� அ��பைட� ��க� -
மத�சா�ப�ற ஜனநாயக�, ��டா��, ச�க�� ம��� ெபா�ளாதார இைறயா�ைம
ஆ�யைவ தா��த��� ஆளா� வ���றன.

பல�னமா�க�ப�� ெபா�ளாதார இைறயா�ைம
2.9 2019 இ� அரசா�க� அைம�த�ற� நவ-தாராளவாத ெபா�ளாதார �����த�க�
��ர ேவக� ெப�றன. இ��யா�� ெபா�ளாதார இைறயா�ைமைய அ��ப� எ�ப�
வழ�கமான த�யா�மயமா�க� ம��� கா��பேர�க��கான வ��ச�ைகக� ஆ�யவ�ைற
ெய�லா� தா�� பல ப�மாண�க�� நைடெப�� வ��ற�. இ��யா�� �ய�சா����
அ��தளமாக �ள��� ெபா���ைற, ���பாக ரா�வ தளவாட உ�ப��� �ைறக� ஆ�ய
அைன��� பல�னமா�க�ப���றன.இத� �ைளவாக அபாயகரமான �ைசைய ேநா��,
�யசா�ப�ற �ைல�� இ��ய ெபா�ளாதார� த�ள�ப�� வ��ற�.

2.10 நம� நா��� ெசா���க� ம��� ெபா�ளாதார��� இ�தைகய அ���
ெகா�ைளய���� �க�ெப�� தா�க�ைத ஏ�ப���, ேகா��கண�கான ம�க��
வா�வாதார�ைத அ���, அேதேநர��� ெபா�ளாதார�ைத �ர�தரமான ம�த�ைல���
ெந��க���� த���ற�.

2.11 ெபா�ளாதார ம�த�ைல: ெகாேரானா ெப��ெதா���� ��பாகேவ ம�தமா�
ெகா��வ�த இ��ய ெபா�ளாதார� இ�ேபா� ெபா�ளாதார ச��� ���� ெகா���ள�.
2020-21 ��யா��� �த�பா��� ெபா�ளாதார� 16 சத�த� �������த�. இ�த
��யா��� (2021-22) �த� பா��� வள��� சாதகமான வைக�� 14 சத�தமாக
இ��த�. எ��� ெப��ெதா���� �����த �ைல�� அ� இ��� �ள��ைல
எ�பைதேய இ� ����ற�. ெப��ெதா���� ��ைதய 2019-20 �த�பா��� ெதாைக
ம���� ஒ��ெமா�த உ�நா�� உ�ப�� (���) எ�ப� �.71,28,238 ேகா� ஆக
இ��த�. இர�� ஆ��க���� �ற� 2021-22 �த�பா��� இ� �. 68,11,471
ேகா�யாக, அதாவ� 4.4 சத�த� �ைறவாக இ��த�.
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2.12 இ��ய ெபா�ளாதார��� ஒ�ப� காலா��களாக வள�����த�
�ைற��ெகா�ேட வ�த�. 2017-18 ��யா��� கைட� காலா��� 8.2 சத�தமாக
இ��த வள��� 2019-20 ��யா��� கைட� காலா��� 3.1 சத�தமாக� �ைற����த�.

2.13 ெப��ெதா���� ��பான வள��� ச�� எ�ப� ந��தர ம��� ���யகால
கார�களா� உ�வா����த�. ந��தர கால கார�க�� இர�� கார�க� ப��ெச��
ெத���றன. இ�� �தலாவ�, வள���ைய ேம�� ��ென���� ெச��� வ�ண�
அர�� ெசல�கைள அ�க��க அர� ���ப��ைல. த�யா� �த��டாள�கைள
ஊ�க�ப���வைதேய ேநா�கமாக� ெகா�ட அர�� வ� �����த�ைத உ�ளட��ய ந�ன
தாராளமய ��� ெகா�ைகயான� (�ைளஉயட ��டiஉல) ேத�க�ைல�� அ�ல�
வ�வ�வா�� ச������ட இ��� ெச�ற�. இ�����ட, ���லதன�ைத�
�����ப���வத�காக ��� ப�றா��ைற க����� ைவ�க�ப�ட�. பல�னமான,
��ட�த�ட ��� ���தேல இ�லாத �ைல�� வ� வ��த�.

2.14 இத��ைளவாக ஏ�ப�ட ெசல�� �ைற�� ஒ��ெமா�த உ�நா�� உ�ப��
வள��� �ேழ ச�வைத� �����ட�. 2020-21 �த�பா��� த�யா� இ���க���
ெசல� எ�ப� 19 சத�த� �ைற�த�. இ� 2021-22இ� ெவ�� 14 சத�த� ம��ேம
உய��த�. 2020-21இ� 28 சத�த� ச�����த ஒ��ெமா�த �லதன உ�வா�க� அ�த
இழ�ைப ம��ேம ஈ�க�ட �����ள�. இைவயைன����� அ�நாதமாக �ள���
உ�ைம எ�னெவ��, 2020-21 �த� அைரயா��� அர� ெசல�ன� 6 சத�த�
�ைற�தேத ஆ��. 2021-22 �த� அைரயா��� இ� ெவ�� 1 சத�த� ம��ேம
உய��த�.

2.15 2020-21 ��யா��� ெப��ெதா�� உ�ச��� இ��தேபா�, �காதார
வச�க��கான ெசல� அ�க��க�பட ேவ���. ெதா�� ம��� ெபா��ட�க�
ஆ�யவ�றா� �ைல�ைல�� ேபானவ�க��� ேநர� பண�ப�மா�ற�, ெபா�ளாதார�
���யைடவைத ��த�ப���� வைக�� ெசய��க� ��க ��� ெகா�ைக ஆ�யைவ
ேதைவ�ப�� வ�த ேநர��� 2021-22 ��யா���கான ப�ெஜ� தன� ெசல� ம���
ெகா�ைகைய (கைளஉயட உ�ேளநசஎயவைளஅ) அர� ெதாட��� வ�தைத எ����
கா��ய�. சாதாரணமான ஒ��ெமா�த உ�நா�� உ�ப�� 14.4 சத�த� அள���
அ�க���� என எ��பா��க�ப��வ�த அ�த ஆ��� அர�� ஒ��ெமா�த ெசல�
ெவ�� 9.5 சத�த� ம��ேம அ�க���� எ�� �ற�ப�ட�.

2.16 இ�தைகய நடவ��ைகக�� �ைம அ�கமாக �வசாய� ம���
ஊரக��ைறக��கான ஒ����க� ம��� அ��பைடயான ச�கேசைவக� ம��� ச�க�
பா�கா���கான ெசல�க� ஆ�யவ��� �� ���த�. ேவைலவா���� ��ட�க�,
ஒ���ைண�த �ழ�ைத ேம�பா�� ேசைவக��கான ஏ�பா�, உண�� பா�கா���கான
நடவ��ைகக�, க�� ம��� �காதார �ைறக� ஆ�ய அைன��� அவ����
உ��ய��க�ப�ட ஒ����ைட�ட �க�� �ைறவான ெதாைகையேய ெப�றன.
ெப�மள�லான த�யா�மய� ம��� அர��ப��கைள ��ப� ஆ�ய அர��
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நடவ��ைகக��� ம����� இ�தா� �ைலைம. இ�தைகய நடவ��ைககளா�
ஏைழம�க�� �யர�� �ற�க���� ேம�� ேமாசமான�.

2.17 �வசாய ெந��க�: இ�� �க�� பா��க�ப�ட �ைறயாக �வசாய� இ��த�.
‘�ைறவானஉ�ப��’ அ�ல இத��� காரண�. மாறாக, �ரா�� க���ப��த�ப�ட �ைல,
உ�ப���ெசலைவ ஈ� ெச�யாத �ைற�தப�ச ஆதர��ைல, அரசா� அ���க�ப�ட
�ைற�தப�ச ஆதர� �ைல����ட ேபா�மான அள���� ெகா��த� ெச�ய�படாத
�ைல ஆ�யவ��� ஒ��ெமா�த �ைளவாக �வசாய உ�ப��� ெபா��க���
�க��ைற�த �ைல �ைட�தெத�ப� காரணமா��. ெபா�ளாதார �����த�க��
ஒ�ப��யாக உய��த�ப�ட பய�பா�� க�டண�க�, ப�ேவ� இ�ெபா��க��கான
மா�ய�க�� �ைற�� ஆ�யைவ இ��ைறைய தா������க��யாத ஒ�றாக ஆ��,
�ராம��ற கட��ைம அ�க��க��, �வசா�க�� த�ெகாைலக� அ�க��க��
ெச�தேதா�, �வசா�க�� பரவலான க�டன� ேபாரா�ட�க� நைடெபற��
வ�வ��தன.

2.18 ம�க�� �� ேம�� ேம�� அ�க��த �ைமக�: இதனா� பா��க�ப�ட�
ஏைழக��� உத� ெச�வைத ேநா�கமாக� ெகா�ட ெசல�களா��. �ராம��ற
ேவைலவா��� உ��� ��ட��� ெசல� ���த�ப�ட ம������ப� 2020-21இ�
�.1,10,000 ேகா���� அ�கமா��. இத�கான 2019-20 ப�ெஜ� ஒ���� �. 61,500
ேகா�யாக��, ஆன ெசல� �. 71,687 ேகா�யாக�� இ��த�. ெசா�த �ராம�க����
����ய �ல�ெபய��த ெதா�லாள�க� உ���� வா�வாதார� ப��க�ப�ட
ெதா�லாள�க� ஊரக ேவைலவா��� உ��� ��ட�ைத ேநா��� ����ன�. இத�
�ைளவாக, ேகா��ைக சா��த ெசய���ட� எ�ற வைக�� இ���ட���கான
��ஒ����ைட அ�க��க ேவ��யதா���. ெப��ெதா��� ேமாசமான பா���க�
ெதாட��� உணர�ப�� வ�தேபா���, இ���ட���ெகன 2021-22 ��யா��� ஒ����
ெவ�� �.73,000 ேகா�யாக ம��ேம இ��த�. ம����டைத �ட அ�கமான
ேவைல�கான ேதைவ இ���ெம��, ேம�� �� ஒ��க�ப�� எ���
உ��ய��க�ப�ட�. 2021 �ச�ப� மாத ெதாட�க��ேலேய இத�ெகன ஒ��க�ப�ட ��
��ைமயாக பய�ப��த�ப����ட�. இ��� ெசா�வெத��, 27��� ேம�ப�ட
மா�ல�க�, �ைண�ைல மா�ல�க� இ���ட���ெகன ஒ��க�ப�ட ���� 100
சத�த����� ேமலாகேவ பய�ப�����ளன. இ��தேபா���, 2021 �ச�ப��
��த����காக ேம�ெகா�ள�ப�ட �ைணமா�ய� ேகா��ைக இ���ட���� �. 25,000
ேகா�ைய ம��ேம ேகா����த�. உ�ைம�� இ���ட����� ேதைவ�ப�ட �� எ�ப�
�ைற�த ப�ச� அைத�ேபா� இர�� மட�கா��.

2.19 அ����� வ�� ேவைல��ைம அ�க��� ம��� வ�ைம, �க� ��ைமயாக
��வைட�� ெகா�ேட ேபா�� ஏ�ற�தா��க� ஆ�யவ���� ம����� �ட வள���
��த ச���ெக�ரான அர�� நடவ��ைகக� வ�மான�, ெச�வ� ஆ�யவ���
�ல�வ�� ஏ�ற�தா��கைள ேம�� ேமாசமா�கேவ உத�ன. அர��� �க��
ெந��கமான �க�ெப�� ����களவா� கா��பேர� ��ம�க� வ��க�����
ெப��� ����� ெச��தாத ெப�மள�லான கட�க� த��ப� ெச�ய�ப��, அ�த�
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ெதாைகக� வ�ெச���ேவா�� பண�ைத� ெகா�� வ��க��� ���� �லதனமாக
வழ�க�ப�ட�. இ�வா� கடைன ����� ெச��தாத வ�க ��வன�க��� பண� வா�
வழ�க�ப�வ� இ�ன�� ெதாட��ற�. ேமா�அர�� கட�த ஏ�ஆ���கால ஆ����
ெப�� கா��பேர� ��வன�க� வ��க�ட���� ெப�ற �. 10. 72 ல�ச� ேகா�
ம����ள கட�க� வரா� கட�களாக அ���க�ப���ளன. �வாலான ம���
ெநா����ேபான ��வன�க��கான ���ைறகைள ெசய�ப��� ேவ��ெம�ேற
வா��ய கடைன ����� ெச��தாதவ�க�� ெசய�க� ச�ட��வமாக
அ��க��க�ப���றன.

2.20 இத��� ேமலாக, 13 வ��தக ��வன�க� வ��க����� வா�����த �. 4.5
ல�ச� ேகா� அள�லான வாரா�கட�க� �க அ�கமாக �மா� 64 சத�த� வைர
‘த��ப�’அ��� ��� காண�ப�டன. அதாவ� �. 4.5 ல�ச� ேகா� கட���� ப�லாக
வ��க��� �. 1.61 ல�ச� ேகா� ம��ேம �ைட���. இத��ல� வ��க� �. 2.85
ல�ச� ேகா� ந�ட�ைத எ��ெகா�ள ேவ�� வ�த�. வ���� ைவ����யாக
ெச��த�ப���ள ம�க�� ேச���க� அர��� ெந��கமான ����களவா� வ�க
��வன�க��� ப�சாக அ��க�பட இ�வா� பய�ப��த�ப���றன.

2.21 இத��� ேமலாக, இ�த கா��பேர� ��வன�க��� வ��ச�ைகக�� வா�
வழ�க�ப��ற�. 2018-19ஆ� ஆ��� �. 11.36 ல�ச� ேகா�யாக இ��த �கர ேநர�
வ�வ��, 2019-20 கால��� �. 10.49 ல�ச�ேகா�யாக, அதாவ� �மா� 8 சத�த�
�ைறவாக, ச����ள�. �ரா�� ச�வா� �ல���ற ம�த �ைல�� ம���� இ�தைகய
ச�� ஏ�ப���ளத�கான காரண� 2019 ெச�ட�ப�� அ���க�ப�ட வ��ச�ைககேள
ஆ��.

2.22 ஊ�க�ெதாைக அ�ல� வ��ல��கைள� ெபறாத உ�நா�� ��வன�க��கான
கா��பேர� வ�ைய 30 சத�த������ 22 சத�தமாக ெப�மள�� �ைற�த� இ�த
‘ஊ�க���ட�’. 2019 அ�ேடாப� 1 அ�ல� அத��� �ற� ப��ெச�ய�ப�ட ��ய
உ�நா�� உ�ப�� ��வன�கைள� ெபா��தவைர அைவ ஊ�க�ெதாைகக� அ�ல�
வ��ல��கைள ெபறாத ப�ச���, அைவ ெச���� கா��பேர� வ� 15 சத�த� என
ஆ�க�ப�ட�. ஊ�க�ெதாைகக� ம��� வ��ல��கைள� ெப��வ�� �ைற�தப�ச
மா��வ� (ஆininஅரஅ ஹடவநசேயவந �யஒ) ெபா��த���ய ��வன�க� ெச����
வ� 18.5 சத�த������ 15 சத�தமாக �ைற�க�ப�ட�. இ�ெப�� ச�ைகக��
�ைளவாக ேந��க வ� வ�வா�� வள��� த��� ���த�ப�ட�.

2.23 வ���வாத கா��பேர� உற� : ேமா� ஆ�� ெச���வ�� ஆ��க��
����ட�த�க அ�ச� எ�ப� �����ட �ல ெப��தலா� ��ம�க���� அர����
இைடேயயான �க ெவ��பைடயான அ�த ெந��க� ஆ��.

2.24 இத��ைள� எ�னெவ��, ச�க��� ேம�த��� இ���� ஒ� �ல�ட�
ம��ேம வ�வா� ெச�� ேச�வேத ஆ��. ‘த எ�கனா���’ வார இத�� ����ப�
2016��� 2020��� இைட�ப�ட கால��� �ேக� அ�பா��� ெசா��ம��� 350
சத�த� அ�க����ள�. இேத கால�ப���� க�த� அதா��� �கர ெசா��ம��� 750
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சத�த� அ�க����ள�. 2020-21ஆ� ஆ��� �ேக� அ�பா��� �கர ெசா��ம���
�.7.18 ல�ச� ேகா�; க�த�அதா��� �கர ெசா��ம��� �. 5.06 ல�ச� ேகா�. ேம��
�ல ெப�� பண�கார�க� ம��� ���ப�க�� ெசா���க�� �க ேவகமாக
அ�க����ளன. ‘ஆ��ஃபா� இ��யா’ அ��ைக��ப� இ��யா�� ேம�த��� உ�ள
ப��நப�க� ம��ேம (வாைள கைபரசந hயள வ� ெந உhநஉமநன – ைள ைவ 10 � �ச 10
�நசள�ேள?) நா��� ெசா��� 57 சத�த�ைத ைவ���ளன�. ��ம�ட��� உ�ள 50
சத�த� ேப�ட� ெவ�� 13 சத�த� ம��ேம உ�ள�.

2.25 ெகா�ைளய��க�ப�� நா��� ெசா���க�: ஒ��ய அர� ேம�ெகா���
�ைற�தப�ச ெசல�க�� �ட அர�� ெசா���கைள ��பத� �லேம
ேம�ெகா�ள�ப��ற�. அர�� ��ய �த�� எ�ப� இர�� வ�க�� ெப�மள�
ெச�ய�ப��ற�: ெபா���ைற���ள அர�� ப��கைள ��பைன ெச�வ�;
ெபா��ெசா���கைள பணமா��வ� அ�ல� ��ப�. அர�� வ�வாைய ெப���வத��
ெபா��ெசா���கைள ��பைதேய ெப��� ந�����ப� எ�ப� அர��� ெந���ய
கா��பேர� ��வன�க��� ெப�ம���ைடய ெபா��ெசா���கைள அ�மா�� �ைல��
��பத�கான ஒ�வ�யாக மா���ள�. 2021-22 ��யா��� அர��ப��கைள ��பத�
�ல� �. 1,75,000 ேகா�ைய �ர��வ� எ�ற ப�ெஜ� அ����� �ல� ஒ� �ல
�க��ற�த ெபா���ைற ��வன�க� ம��� ெபா���ைற ����வன�க� ��பைன
ெச�ய�பட தயாராக உ�ளன. இ�� ��� அ�ச�க� உ�ளன: அர�� ப��கைள
த�யா��� ��ப�; ேக��ரமான ��பைன; ம��� ெபா���ைற�� உ�ள
����ைற�ைன த�யா� மயமா��வ�. ெபா���ைற வ��க�, ெபா��கா����
��வன�க� (�ஐ�) ஆ�யைவ த�யா� மயமா�க�பட��ள அேத ேநர��� எ�.ஐ.�-��
உ�ள ப��க� ��பைன ெச�ய�பட��ளன. இவ�ேறா� �டேவ ெசா���க�����
“பணமா�க�” எ�ற �ய���� ேச����ள�. ேத�ய பணமா�க� ��ட��� �ல� �.6
ல�ச� ேகா� ம����ள �ல�, ர��ேவ இ����பாைதக�, ர�� �ைலய�க�, �மான
�ைலய�க�, �ைற�க�க�, எ�ெண� ெகா�� ெச��� �ழா� வ�க� ம��� இதர
ெபா���ைற ெசா���க� ஆ�யவ�ைற ��க ��ட�ட�ப���ளேத த�ர, �லதன�
ெசல�க��காக வ������ �ல� ��யாதார�கைள �ர�ட �ய�� ெச�ய�பட��ைல.

2.26 எனேவ, இ�த� ெபா�ளாதார ம�த�ைல எ�ப� ேமா�அர� �க���ரமாக�
��ப��வ�� நவதாராளமய� ெகா�ைக�� �ைளேவ ஆ��. ெப��ெதா��,
ெபா��ட�க� ஆ�யவ��� தா�க�க� இ�த �ைலைமைய ேம�� ேமாசமா����ளன.

ெகா�ரமாக� ைகயா�ட ெகாேரானா ெப��ெதா��
2.27 ெகாேரானா ெப��ெதா�ைற ேமா� அரசா�க� �க ேமாசமாக� ைகயா�ட�. அத�
தவறான, அ��யல�ற அ���ைற�� ம�க�ைடேய ��ப�க� ம��� உ��ழ��க�
ேமாசமாக அ�க��க வ�வ��தன. மா�� 2020 இ� அவசர அவசரமான, ������
��ட�ட�படாத ெமா�த நா�� �ட�க� ெபா�ளாதார வா��ைகைய ���ைல�த�. ேம��
ல�ச�கண�கான �ல�ெபய��த ெதா�லாள�க� ����கண�கான ைம�க� நட�� த�க�
�ராம�க���� ெச�ல ேவ��ய க�டாய� ஏ�ப�ட�. த���� ெகா��த� ம��� ெப�ய
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அள�லான த���� உ�ப����� தயாராக�� அர� தவ�ய�. இ� த����
ப�றா��ைற�� வ�வ��த�; ேம�� த����கைள தயா��க ெபா���ைற ம���
��வன�கைள� பய�ப��த�� ம��த�. இ� ஜனவ� 2021 இ� ெகாேரானா ைவரஸூ��
எ�ராக ெவ�� ெப����ேடா� என ெபா�யாக அ���த�. ேம�� மா�� 2021 இ�
ெதாட��ய இர�டாவ� அைல�� நா�ைட பா�கா�ப�றதாக ஆ��ய�. இத� �ைளவாக
ஆ��ஜ� ம��� ப��ைக ப�றா��ைற�னா� ல�ச�கண�கான ம�க� இற�தன�.
அவ��� பல ப�� ெச�ய�பட��ைல. க�ைக�� �த��� சடல�க�� ேகாரமான
கா��க�, ேமா� அரசா�க� ெதா��ேநாைய ெமா�த��� தவறாக� ைகயா�டத�
சா��யாக அைம�தன.

2.28 ேமா� அரசா�க� ம�கைள ஆத��க பண மா�ய�கைள வழ��வத���
��வாதமாக ம��த�. ேம�� அ� அ���த �� ஊ����� எ�ப� �-20 நா�க�ேலேய
�க�� �ைறவானதாக��, அ�ப அரசா�க ெசல�ன அ�க��ைப� ெகா�டதாக இ��த�.
ஒ��ெமா�தமாக, இ�த� ெபா� �காதார அவசர �ைல கால��� பாஜக அரசா�க� தன�
ம�தா�மானம�ற, இர�கம�ற அ���ைறைய ம�க�ைடேய ெவ��ப���ய�.

ம�க�� வா��ைக ம��� வா��ைலக�� �தான தா��த�க�
2.29 ெப��ெதா�� பர�த�� ��ட கால���� ��பாகேவ ம�க��
வா��ைலக�� �தான தா��த�க� ெதாட�����தன. இ�த� தா��த�கைள ேம��
��ரமா�க இ�த� ெப��ெதா�� �ைலைம பய�ப���� ெகா�ள�ப�ட�.
அ�ேபா����� இ�த �ைலைம ேம�� ேமாசமா���ள�.

2.30 அ�க��� வ�� வ�ைம : ேமா� அர� ஆ���� வ�த����ேத இ��யா
தன� ஏைழ ம�கைள� ெபா��ப���யேத இ�ைல. இ��யா���ள ஏைழக��
எ���ைக, அதாவ� வா��� ச���கான ஒ�����ப� (நாெளா���� 2 டால�, �மா�
150 �பா� அ�ல� அத��� �ைறவான வ�வா� உ�ளவ�க�) ெப��ெதா���
�ைளவாக ஏ�ப�ட ம�த�ைல�னா� ஒேர ஆ��� 6 ேகா������ 13.4 ேகா�யாக,
��ட�த�ட இர�� மட�காக உய����ள� என உலக வ���� தர�கைள� பய�ப���
“��” (ஊஞ��) ஆ�� ைமய� ெத�����ள�. அதாவ� 45 ஆ��க���� �ற�
‘ெப�மள�லான வ�ைம �ைற�த நா�’ எ�� ����ட�த�க ஒ� �ைல�� இ��யா
���� ����� ெச���ள� எ�பேத இத� ெபா�ளா��.

2.31 2021ஆ� ஆ�� இ��வா��� ேம�� ��தலாக 15ேகா� �த� 19.9 ேகா� ேப�
வைர வ�ைம�� ������பா�க� எ��� ம���ட�ப���ள�. ெப��ெதா���
கால���ேபா� உலகளா�ய அள�� அ�க��த வ�ைம�� ��ட�த�ட 60 சத�த�
இ��யா��தா� �க����ள�. �� ஆேயா��� வ�ைம ���த ப�வைக�ப�ட �����
அ��ைக�� �கா� மா�ல ம�க� ெதாைக�� 51.91 சத�த� ேப� ஏைழக� என
வைக�ப������த�. இைத� ெதாட��� ஜா��க�� (42.16 சத�த�), உ�தர� �ரேதச�
(37.79 சத�த�), ம��ய� �ரேதச� (36.65 சத�த�) ம��� ேமகாலயா-அசா� ஆ�ய இ�
மா�ல�க�� (32.67 சத�த�) ஆ�யைவ வ���றன.
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2.32 அ�க��� வ�� ேவைல��ைம : 2021 நவ�ப� ஒேர மாத��� ம��ேம
மாத வ�மான� ெப�� வ�தவ�க�� 68 ல�ச� ேப� ேவைல�ழ���ளன�. நக���ற
இ��யா�� 9 ேகா�� ேப� ேவைலய�றவ�களாக உ�ளன�. நக���ற இ��யா�� உ�ள
இைளஞ�க�� 23 சத�த� ேப� ேவைலய�றவ�களாக உ�ளன�.

2.33 2013ஆ� ஆ��� ேவைல�� உ�ள ெமா�த இ��ய�க�� எ���ைக 44
ேகா�யாக இ��த�. 2016ஆ� ஆ��� இ� 41 ேகா�யாக� �ைற�த�. இ� 2017ஆ�
ஆ��� 40 ேகா�யாக��, 2021இ� 38 ேகா�யாக�� ேம�� ������ள�. எ���
இேத கால� ப���� ம�க� ெதாைக�� ேவைலெச��� வய�ைடயவ�க�� எ���ைக
79 ேகா������ 106 ேகா�யாக உய����ள�. ேவைலைய� க�ட�ய ��யாத
�ைல�� ேகா��கண�கான ம�க� ேவைல ேத�வைத �������,
உ���ைழ����பத�காக �ராம��ற இ��யாைவ ேநா��� ������ளன�. ெபா�
�ட�க�தா��, ஆைல/ெதா�� �ட�களா�� ������ள �ல�ெபய� ெதா�லாள�க�
இ�� ெப��� பா��க�ப���ளன�. ெப��ெதா���� ��� 43 சத�தமாக இ��த
உைழ�� ச�� ப�ேக�� ��த� 40 சத�தமாக� �ைற���ள�. உைழ��� பைட�� உ�ள
ெப�க�� ��த� 2013இ� 36 சத�தமாக இ��த�. இ� 2018இ� 23 சத�தமாக�
�ைற���ள� என ஐ.நா. வள��� ம��� ��ட அைம��� அ��ைக (���ஞ) ஒ��
ெத����ற�. 2019இ� இ� 18 சத�தமாக ேம�� �ைற�� 2021 ��ரவ��� 9.24
சத�த� ம��ேமயாக ச����ள�.

2.34 அ�க��� வ�� ப���: 2021ஆ� ஆ���கான உலகளா�ய ப��� ������
ெமா�த��ள 116 நா�க�� இ��யா 101வ� இட��� உ�ள�. கட�த ஆ�� அத�
தரவ�ைச 94ஆக இ��த�. “�க ேமாசமான அள�� ப���ைய ெகா�ட நாடாக” இ��யா
இ�ேபா� வைக�ப��த�ப���ள�. இ�த அ�டவைண�� அட����ள நா�க�ேலேய
�க அ�கமான அள�� (உயர���ேக�ற எைட இ�லாத) சவைல� �ழ�ைதக� உ�ள
நாடாக�� இ�த� தர� எ���� கா���ற�. நம� �ழ�ைதக�ைடேய ஊ�ட�ச���
�ைறபா�� �ழ�ைத� ப�வ��ேலேய இற��� அ������ வைக�� வள��� வ��ற�
எ�பைத நம� ���ப �காதார ஆ��-5 எ���� கா���ற�. எ��� ம�ய உண��
��ட���கான ெபயரள�லான ஒ����� �ட 2014��� 2021��� இைட�ப�ட கால���
32.3 சத�த� ெவ��� �ைற�க�ப���ள� எ�பைத�� ஆ��க� எ���� கா����றன.
2018-19 ��யா��� ஒ���ைண�த �ழ�ைதக� ேம�பா��� ��ட���ெகன
ஒ��க�ப�ட ���� 44 சத�த� ம��ேம பய�ப���� ெகா�ள�ப�ட�. ெபா�
��ேயாக� ��ட��� பய�ெப�வத��� த����ளவ�க�� 40 ேகா� ேப� ����மாக
அ���ட������ ����மாக ��ப���ளன�. ெபா���ேயாக� ��ட�
ேவ��ெம�ேற அ��க�ப�� வ��ற�.

2.35 ��ெக��ைப ����� �ைலவா� உய��: ெகாேரானா ெப��ெதா���கால�
��வ��ேம ம�க�� �யர� பல மட�காக அ�க���� ெகா�ேட���த ேநர���,
ெப�ேரா� ம��� �ச� �ைலயான� ��ட�த�ட �ன�� உய��த�ப��� ெகா�ேட
இ��த�. இ�வைர க��ராத வைக�� ஒ� ��ட� ெப�ேரா� ம��� �ச� �. 100
அளைவ எ��� வைர�� ெப�ேரா�ய ெபா��க�� �� அரசா�க� ெதாட���
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ஆய���ைவ, ேம�வ� ஆ�யவ�ைற உய���� ெகா�ேட���த�. இத� �ல� 2018
�த� 2021 வைர�லான கட�த ��றா��க�� ம��ேம �. 8.02 ல�ச� ேகா�ைய
ஒ��ய அர� ஈ������ற� எ�� ஒ��ய ��யைம�ச� நாடா�ம�ற��ேலேய
அ���தா�. இ���� ெபா� ம�க�� அ��த��� காரணமாக, 2021 நவ�ப��
ெப�ேரா� ம��� �ச� �தான வ�க� ெபயரள���� �ைற�க�ப�டன. இ�ெவா���
�ைல உய�ைவ� க���ப��தா�. ெப�ேரா�ய ெபா��க� �தான �ற�� ேம�வ� ம���
ேம�வ� ஆ�யவ�ைற ம��ய அர� ����மாக அக�ற ேவ��� எ�பேதா�,
ெப�ேரா�ய ெபா��க� �தான ஆய� ��ைவைய�� ���ப� ெபற ேவ���.

2.36 அேத ேநர���, சைமய� எ�வா� உ�ைளக�� �ைல �க� ெப�மள��� ஒ�
உ�ைள�� �.900���� �.1,000 வைர�லாக உய��த�. 2021 ஜனவ� �த�
ேத������ மா�ய உத� ெப�ற சைமய� எ�வா� உ�ைளக�� �ைல � 205
உய��த�ப���ள�. ேம�� சைமய� எ�வா� உ�ைளக��கான மா�ய�ைத�� அர�
���� ��ட�. �ழா�வ� எ�வா�, அ��த�ப�ட இய�ைக எ�வா� (ஊ.�.�)
ஆ�யவ��� �ைல�� �ட அ�க��க�ப���ள�.

2.37 ேபா��வர�� ம��� இதர இ�ெபா��க��கான ெசல� ஆ�யைவ உய��தத�
�ைளவாக இ� ஒ� பண��க� �ழ��ைய �����ட�. 2021 நவ�ப�� கட�த 30
ஆ��க�ேல �க அ�கமான உயர�ைத ெமா�த �ைல ����ெட� அ��பைட�லான
பண��க� ெதா�ட�. 12 ஆ���கால சாதைனைய எ��� ����� வைக�� உண�,
கா�க�க� ம��� இதர அ��யாவ�ய� ெபா��க�� �ைல உய�� 14.2 சத�தமாக
இ��த�.

மத�சா���ைம �தான தா��த�
2.38 நம� அர�ய� அைம��� ச�ட��� ெபா��க�ப���ள மதசா�ப�ற ���ேகா�க�
க�ைமயான தா��த��� ஆளா���ளன. அேயா���� ராம� ேகா��, கா� ��வநாத�
ேகா����� க�ைக ந� ப���ைற��� இைட�ப�ட ப���� �ற��� பாைத க��மான�
ெதாட�பான ெதாட�க �ழா�க� அர� சா��லான �க��களாக உலக��வ��� உ�ள
இ��ய வ�சாவ��ன�� க�� க���� வைக�� ேத�ய ஒ�பர�பாக
கா���க�ப�டன. எ�தெவா� மத��யான ெசய�பா������� அர� �ல� இ��க
ேவ��� எ�ற ���ேகா� ����மாக கா��� பற�க�ட�ப���ள�. ேமா� அர� ஒ�
இ����வ அரைச ேநா�� இ��யாைவ நக��� வ��ற� எ�ற அ�க��� வ��
யதா��த��� அ���யாக�� இைவ அைம��றன.

2.39 ���� ��பா�ைம இன�தவைர இல�காக� ெகா�� ெவ��� ம��� வ��ைற
�ர��ய �ஷம�தனமான �ர�சார�க� பாஜக தைலைம�லான மா�ல அர�க�� ஆதர��
�� �க ேவகமாக வள��� வ���றன. வ���வாத தா��த�கைள ேம�ெகா�வத��
ஆ�த� தா��ய ��ப�க��� ஊ�கம��க�ப��ற�. 2020 ��ரவ��� ெட����
க�ட���� �ட�ப�ட வ���வாத வ��ைற �����ேய ��ட��� நட�த�ப�ட
தா��தேல ஆ��. இ�த வ��ைறைய �க���யவ�க��� எ�ராகேவா அ�ல�
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ெவ����� உைரகைள �க���ய ஒ��ய அைம�ச�க� உ���ட தைலவ�க���
எ�ராகேவா எ�த�த ச�ட��வமான நடவ��ைகக�� எ��க�பட��ைல. இ�த
வ��ைற�னா� பா��க�ப�டவ�க��� �� வழ��வத��� ப�லாக, அவ�க�� பல��
��றவா�களாக �சாரைண�� உ�ப��த�ப���ளன�. ஹ���வா�� நட�த த�ம ச�சா�
எ�றைழ�க�ப�ட சா�யா�க�� ��ட� ����க� �� �க�ெப�மள�லான
இனஒ��� நடவ��ைகைய ேம�ெகா�ள ேவ��ெம�� அ������ட�த�க வைக��
அைற�வ� ���த�.

2.40 பாஜக தைலைம�லான மா�ல அர�க� வ���வாத ஒ��ைன�ப��தைல ேம��
��ைம�ப���� ேநா�க�ேதா� ச�ட�கைள இய�� வ���றன. கா�நைட வ��தக�
ம��� மா�ச ��பைன ஆ�யவ��� ஈ�ப�� வ�� ����கைள இல��ைவ�� ப�
ம��� இதர கா�நைடகைள ெகா�வத�� ��ைமயான தைட ���� ெதாட���யாக பல
ச�ட�கைள�� பாஜக தைலைம�லான மா�ல�க� �ைறேவ����ளன. இைத� ெதாட���
மதமா�ற� ம��� ல� �ஹா� எ�� அைழ�க�ப�� காத� ��மண�க� ஆ�யவ����
எ�ராக�� உ�தர��ரேதச�, ம��ய� �ரேதச�, இமா�சல� �ரேதச� ம��� ச�ப���
க�நாடகா ஆ�ய மா�ல�க� ச�ட�கைள இய����ளன.

2.41 இ�த� ச�ட�க� அைன��ேம வழ�கமாக ��பா�ைம ச�க�கைள� ேச��த
அ�பா� ம�கைள இல�காக ைவ�க��, ேநர�யாக அவ�க� �� தா��த� ெதா��கேவா
அ�ல� ச�ட��யாக அவ�கைள ைக� ெச�ய�� பய�ப��த�ப���றன. அ�ப
காரண�க�� ேப�� ேதச�ேராத ��ற�சா��க� �ம�த�ப���றன. ெவ��� ம���
வ��ைற�கான �ர�சார� எ�ப� வழ�கமான ஒ�றாக மா���ளேதா�, அத��
ச�ட��வமான அ�ம��� ெபற�ப��ற�.

அ�க��� வ�� எேத�சா�கார�
2.42 ஜனநாயக உ�ைமக�� ம�த உ�ைமக��: �ைறயான ��ற�சா��க� எ���
ப�� ெச�ய�படாம�� �ட ���� கண�காேனாைர �ைற�� அைட�� ைவ�க உபா
(�ஹஞஹ) ச�ட�, ேதச��ேராக ச�ட�, ேத�ய பா�கா�� ச�ட� ேபா�றைவ
க����தனமாக பய�ப��த� ப���றன. ���பாக ��ைவ�க�ப��
��பா�ைம�ன��� எ�ராக ம�����, (அர�ட� ஒ��� ேபாகாத அ�ல� அத��
எ�ரான க����கைள ெவ��ப�����ற) ப����ைகயாள�க� ம��� ம�றவ�க���
எ�ராக�� இ�த� ெகா�ரமான ச�ட�க� பய�ப��த�ப���றன. க��� ேவ�பா�
எ�ப�� �ட ேதச�ேராத ெசயலாக� க�த�ப��ற�. ����ைம ���த� ச�ட����
(�ஏஏ) எ�ரான ெசய�பா�டாள�க�, ���பாக இைளஞ�க�, ெட�� வ���வாத
வ��ைறயா� பா��க�ப�டவ�க� ம��� அவ�க��� த�க� க��ெதா��ைமைய
ெவ��ப���யவ�க� ம��� ஆதரவ��தவ�க� ��� க�ைமயான ச�ட�க�� ��
வழ��க� ப�� ெச�ய�ப���ளன. ேவ��ெம�ேற ேஜா��க�ப�ட �மா-ேகாேரகா�
வழ��� 16 அ����க� ம��� ச�க ஆ�வல�க� உபா ச�ட��� �� �ைற��
அைட�க�ப�டன�. அ��த�ைத �டா� �வா� த���� காவ�ேலேய இற�� ேபானா�.
�த��ளவ�க�� இ�வைர� த�ர ம�றவ�க� இ��� �ைற�� வா���றன�. 2015
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ம��� 2019 �� இைட��, உபா வழ��க� 72 சத�த� உய��தன. எ��� அத� �தான
த�டைன ��த� ெவ�� 2 சத�தமாகேவ இ��த�.

2.43 ஒ��ெமா�த��� எேத�சா�கார� �ைல ���த�ப���ள�. இத� �ைளவாக
அர�ய� சாசன��� உ��ெமா�க� வ��ழ�க ெச�ய�ப���ளன. ஜனநாயக உ�ைமக�
ம��� ம�த உ�ைமக� �தான தா��த�க�� அ�க����ளன.

க�கா���� அர�� க�டைம��
2.44 ��ம�க�� த���ைம�� ெதாட��� ஊ���� வைக�லான ஒ� க�கா���
அர� க�டைம��ைன ேமா� அர� உ�வா����ள�.

2.45 இ��யா�� த�ேபா��ள ���ட� �ைற�லான க�கா��� க�டைம��� �ல�
ச�ட�-ஒ��ைக அம�ப���� அைம��க� நம� ���ட� தர�கைள அ�க ����.
இ�க�டைம��, ெதாைல�ெதாட�� க�கா����கான ம��ய �ைறைம, வைல�தள
ேபா��வர�� ஆ�� (����ஹ), இைணய தள�க� �தான ேத�ய க�கா��� க�ட�
(�ஹ���ஐ�) ம�ற� �.எ�.ஏ, �க அைம�� அ�த�, ைக�ர�, அைடயாள தர�கைள�
ெகா�ட ஒ���ைண�த த�டைன�ய� �� �ைறைம (ஐஊ��) ஆ�யன அட���.

2.46 வ�மானவ� ப�வ� தா�க� ெச�த�, ஆதா� ேபா�ற ���ட� அைடயாள�க�ட�
இைண�க�ப�ட ேரஷ� கா��க� �ல� ேரஷ� வழ��த� ேபா�ற ேசைவக��காக
ப�ேவ� ெசய�க� ம��� ���ட� தள�க� �ல� ம�க�� தர�கைள அரசா�க�
ேசக��� வ��ற�. இ�வா� ேசக��க�ப�� தர�க� ச�ட��வமானைவயா? ேதைவ�ப��
அள��� ம��மானைவயா? தவறாக� பய�ப��த�படமா�டாதா? எ�ப� ேபா�ற
பா�கா�� ஏ�பா�க� ஏ����ேய ெச�ய�ப���றன. அத�� மாறாக, இ�வா�
அர�னா� ேசக��க�ப�� தர�கைள த�யா�க� அ�க��, த�கள� வ��தக
ேநா�க�க��� அவ�ைற� பய�ப���� ெகா�ள�� அர� ��ட���ற�. இ�தைகய
���ட� ேமைடக� ம��� ெசய�க� �ல� �ர�ட�ப�� தர�கேளா� த�ேபா��ள
���ட� வைக�ப�ட க�கா��� க�டைம�ேபா� இைண�ப� எ�ப� த�நப��
த���ைம��� ��ைம உ�ைமக���� ����ட�த�க அ����தலாகேவ இ����.
த�நப�� த���ைமைய அ��பைட உ�ைம என உ�ச��ம�ற�
உ���ப������தேபா���, ��� நாடா�ம�ற� ���னா� ஆ�� ெச�ய�ப�ட
2019ஆ� ஆ��� த�நப� தர� பா�கா�� மேசாதா�� வைர�� ��ட�
ச�ட�ேராதமான க�கா��� ம��� தர�கைள தவறாக� பய�ப���வ�
ஆ�யவ������ ��ம�கைள பா�கா�பதாக அைமய��ைல. அர�� அ�தமான
நடவ��ைகக����� ��ம�கைள பா�கா�க ச�ட��வமான ஒ� க�டைம�� ����
வ��������த ����ணா க�ஷ� அ��ைக�ைன ெபா��ப��தாம�, இ�த மேசாதா
அர� அைம��க��� இ�த� ச�ட��� ���ைறக����� ����மாக ���ல��
அ��பேதா�, அவ���� ��வான அ�கார�கைள�� வழ���ற�.

2.47 ஒ��ேக��� ெம�ெபா�ளான ெபகாசைஸ பய�ப��� வ�வ�
அ�பலமா���ளத� �ல� ��ம�க�� அ��பைட உ�ைமக� ம��� த���ைம
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ஆ�யவ���� ஏ�ப���ள அபாய� இ�ேபா� ெவ��சமா���ள�. எ���க���
தைலவ�க�, ப����ைகயாள�க�, ச�க ெசய�பா�டாள�க� ஆ�ேயா�� ைகேப�கைள
த�க� க���பா����� ெகா��வர இ�த ஒ��ேக��� ெம�ெபா��
பய�ப��த�ப���ள�. இ�த ெபகாச� ெம�ெபா�ைள வழ�� வ�� இ�ேர�ய
��வனமான எ�எ�ஓ அரசா�க அைம��க��� ம��ேம அைத வழ�� வ�வதாக
���� ���� ெத���தேபா���, ெபகாச� ெம�ெபா�ைள பய�ப���யைத
உ�ச��ம�ற��� ஒ���ெகா�ள அர� ம��ேத வ���ள�. இ��யா�� இ�த ெபகாச�
ெம�ெபா�� பய�ப��த�ப�டதா எ�ப� ���� �சா��க உ�ச��ம�ற� ஒ� ��ைவ
�ய����ள�.

2.48 த�நப� தர� பா�கா�� மேசாதா�� வைர�� ��ட� அர� அைம��க���
வழ����ள ���ல��க� ��ம�க�� அ��பைட உ�ைமகைள அ������
வைக�லான ஒ� க�கா��� ஆ��ைய ��வேவ அர��� ஊ�க� த�வதாக இ����.
வர����� நா�க�� ��ைமயானெதா� த�நப� தர� பா�கா�� த�நப� உ�ைம
ஆ�யவ���கான ச�ட�ைத உ���ப��த��, ச�ட�ேராதமான அர� க�கா�����
��� க�ட�மான ேபாரா�ட� ��ென���� ெச�ல�பட ேவ���.

வ��ழ�க� ெச�ய�ப�� ��டா�� ேகா�பா�
2.49 க��, அர�ய�, ��, ச�க�, கலா�சார� என அைன�� தள�க��� ��டா��
ேகா�பா�க� �� ��ைமயான தா��த�க� இைட�டா� ேம�ெகா�ள�ப��
வ���ளைத இ�த ஆ��க�� ந�மா� காண ���த�.

2.50 ஆ�ந�க�, �ைண�ைல ஆ�ந�க�� ப�� எ�ப� அைன�� வைகயான அர�ய�
அைம���ச�ட��யான உ�ைமகைள ��வதாகேவ உ�ள�. எ���க��க� ஆ��
மா�ல�க�� பாஜக�� அர�ய� �க����ர�� ���யாகேவ அவ�க� ெசய�ப��
வ���றன�.

2.51 அர�ய� அைம��� ச�ட� வைக�ப�����ள மா�ல ப��ய�, ம��ய-மா�ல
அர�க��� இைட�லான ெபா��ப��ய� ஆ�யவ��� உ�ள �ஷய�க� �� ச�ட�க�
இய��வத� �ல� ஒ��ய அர� ெதாட��� மா�ல உ�ைமக�� �� ஆ�ர��� ெச��ற�.
க�� ெபா��ப��ய�� உ�ள�. எ��� மா�ல அர�க�ட� எ�த�த
ஆேலாசைனைய�� ேம�ெகா�ளாம� ஒ��ய அர� ஒ�தைல�ப�சமாக ேத�ய க���
ெகா�ைகைய அ�����ள�. மா�ல�க�ட� எ�த�த ஆேலாசைன��
ேம�ெகா�ளாமேலேய ��ேபா���தனமான ��� �வசாய ச�ட�க�
�ைறேவ�ற�ப�டன. �ராம��ற வள����� �� வ�� ஒ��ய அர�� ப�ேவ�
��ட�க�� �ட இ�வாேற ஒ��ய அரசா� �ைறேவ�ற�ப�டன. ���ற�� �ைற
எ�ப� மா�ல அர� ச�ப�த�ப�டதாக இ��தேபா��� ஒ��ய அரசா� ���ற�
அைம�சக� ஒ�� உ�வா�க�ப����ப� மா�ல உ�ைமக� �தான அ�ப�டமான
அ���றேல ஆ��.
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2.52 கலா�சார� �ைற��, மா�ல அர�க�� �யா�� ெதாட��� ந��க�ப�� வ��ற�.
அர�யலைம��� 8வ� அ�டவைண�� ப��ய�ட�ப���ள அைன�� ேத�ய
ெமா�க���� சம அ�த�ைத ம���� அேத ேவைள��, ம��ய அர� உ�ேநா�க�ேதா�
இ��ைய ஊ����� வ��ற�.

2.53 ��சா��த ��டா�� ேகா�பா� : �.எ�.� அமலா�க�ைத� ெதாட��� பாஜக
ஆ���� �� மா�ல�க��கான ��சா��த ெசய�தள� �கேமாசமாக ந��க�ப���ள�.
வ������ உ�ைமைய மா�ல�க� இழ���ள� ம�����, �எ�� �� ெசய�பா�
உ�ேரா�டமாக இ�லாத �ைல�� �க�ெப�� வ�வா� இழ�ைப�� அைவ ச����
வ���றன. மா�ல ேத�த�க�� கைட� ����ேபா� வ�வாைய �ைற�காத வைக��
�எ�� வ� ��த�க� க�ைமயாக� �ைற�க�ப�டன. மா�ல�க��� வழ�க�பட
ேவ��ய �எ�� இழ��� தாமதமாக வழ�க�ப�வேதா�, ெப��பா��
��ைவ�ேலேய உ�ள�. இ�த இழ��� ஐ�தா��க��� வழ�க�ப�� எ��
ெசா�ல�ப�ட �ைல�� 2022இ� ஐ�தா�� �ைறவைட�ற�. இ�த� கால�ப��ைய
����க ஒ��ய அர� ம��� வ��ற�. �க�� ��ரமான வ�வா� ���ைலைவ பல
மா�ல�க�� எ��ேநா�� வ���றன.

2.54 இத��� ேமலாக, ஒ��ய அரசா� வ���க�ப�� மைற�க வ�க�� �யாயமான
ப��� �ட மா�ல�க��� ம��க�ப��ற�. ஏென��, �ற�� ேம�வ�க�, ேம�வ�
ஆ�யவ�ைறேய ஒ��ய அர� ெப��� ந����ள�. ெமா�த வ� வ�வா�� 42 சத�த�
மா�ல�க�ட� ப���� ெகா�ள ேவ��ய �ைல உ�ளேபா��� இ��தேபா���,
இ�வா� ெபற�ப�� வ�வா�, ெமா�த ப�ர�த�க வ������ �ல��
ைவ�க�ப���ள�. வ� வ�வா�� ஒ� ப�ைக மா�ல�க��� ம���� இ�தைகய
ெசய��ைற ஏ�க�த�கத�ல.

2.55 ��ட� ��ைவ கைல�தைத� ெதாட��� ெப�� ெசல� ����� ��ய
��ட�க��கான �� ஒ���� எ�ப� ஒ��ய �� அைம�சக��� ���ப���
அ��பைட�� ஆனதாக ����� ஆ���ள�. �ைறயான ��ட�ட�, சம��வ�
இ�லாைம ெதாட�பான ேமாசமான �ர�சைனகைள�� இ� எ����ற�. ��டா��
க�டைம��� அ��பைட�லான கல�தாேலாசைன ஏ���� மா�ல�க�� அ�கார
வர����� உ�ள �ஷய�க� ���� �த��ர வ��தக ப�� ேபா�ற ச�வேதச
ஒ�ப�த�க��� ஒ��ய அர� ைகெய�����ற�.

2.56 ��டா���� �தான இ�தைகய தா��த�கைள எ���க��, மா�ல�க��
உ�ைமகைள பா�கா�க�� அைன�� ஜனநாயக ச��கேளா� பாஜக அ�லாத மா�ல
அர�க� ஒ��ைண�� ெசய�பட ேவ���. நம� அர�ய� அைம��� ச�ட���
அ��பைட அ�சமான ��டா��ைய பா�கா�ப� எ�ப� எேத�சா�கார ைமய�ப��த���
எ�ரான ேபாரா�ட��� ஒ� ப��ேய ஆ��.
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ேமாசமா� வ�� ெப�க�� �ைல
2.57 ெபா�ளாதார �யர��� வ�ைய ெப�க� எ��ெகா���றன�. ெப�க��
ெப��பாேலா� ேவைலெச��வ�� அ��ர�ட�படாத �ைற�� வ�மான���கான
வா���கைள ெப�மள�லான ெப�க� இழ���ளன�. ேத�ய ஊரக ேவைலவா������
��ட���கான �� ெவ�ட�ப�வ�, ���பாக, இைதேய �ைழ��� வ�யாக�
ெகா������ �ராம��ற� ெப�கைள ெப��� பா����ள�. பா�ன இைடெவ� ���த
அ�டவைண�� உலக��� �க ேமாசமான நா�க�� ஒ�றாக இ��யா இ���ற�.
ேவைலவா����கான வ�க� இ�லாத �ைல, அவ�க��� �� ம��� ஊ�ய�க�ட�
��ய ேவைலவா��� அவ�ய� ேதைவ�ப���ற ஒ� த�ண���, உைழ���
பைட����ேத ெப�கைள ெவ�ேய���ற�. இத�� மாறாக, ���ேவைல ம���
���ப ��வன�க�� ேவைல ேபா�ற ஊ�யம�ற ேவைல�� �ைம �க� ெப�மள���
அ�க����ள�. ஆணா��க ச�க ���ைறக�� காரணமாக ��� ��வாக��� ���ய
ெபா���ைன �ம�க ேவ������� ெப�க� அ�க��� வ�� �ைலவா�, த���,
��சார� ஆ�யவ��� �� அ�க��� வ�� �க�ேவா� க�டண�க� ஆ�யவ�றா�
�க�� ேமாசமாக� பா��க�ப�வேதா�, ���ப��� �ைழ��ைன உ���ப��த த�கள�
ெசா�த� ேதைவகைள�� ெவ��� �ைற���றன�. அ��� ���பாக, த�யாக வா��
ெப�க� ம��� ெப�கேள ���ப� தைலவ�களாக உ�ள ���ப�க� ஆ�ய
இ����ன��� ஒ��ய அர�� ெகா�ைகக����� ���பான உத� எ��� �ைட�காத
�ைல�� இவ�க�� �ைல �க ேமாசமாக உ�ள�. கடைன வா��யாவ� ����
ெசய�பா�கைள ெதாடர ேவ��� எ�ற �ைல���ள ெப�க� த�க�ட� உ�ள �க�
�ைறவான ெபா��கைள�� அட� ைவ�க��, வா�� வைத��� க��
வ���கார�க�ட��, �� �� ��வன�க�ட�� அ�கமான வ����� கட� வா�க
ேவ��ய �ைல��� ஆளா��றன�.

2.58 இ�கால��� பல ேநர�க�� �க�� ��க�தனமான, அ�தமான ெகா�ைமக�
(ெப�க���� �ழ�ைதக���� எ�ராக பா�ய� வ�ெகா�ைமக�) �க�ெப�மள���
அ�க����ளன. ெப��ெதா��� கால���� �ட ெப�க��� எ�ரான ���ப ��யான
வ��ைற�� அ�க����ள�. பல த�ண�க�� இவ�றா� பா��க�ப�டவ�கைளேய
��ற� சா��வ�, அவமான�ப���வ� ஆ�யவ�ேறா�, பாஜக தைலவ�க�� ���த
ஆ�ேசபைண���ய அ��ைகக� இ�தைகய ��ற�கைள �யாய� ப���வேதா�,
பா��க�ப�டவ�கைள ���த அ������� ஆளா����றன. பாஜக ஆ�� ெப��பாலான
மா�ல�க� �க ேமாசமான �சாரைண ெசய��ைறக� ம��� �க� �ைற�த த�டைன
��த� ெகா�டைவயாக இ��ப�� இ�ெபய� ��கைவயாக உ�ளன. ���த அ����
தர�த�க வைக�� இதனா� பா��க�ப�டவ�க�� ம�வா���கான �� தவறாக
பய�ப��த�ப��ற�; அ�ல� �����ட கால அள���� அைத� பய�ப��தா�
�ண��க�ப��ற�.

2.59 ப�தா�பச�� தனமான ம�வாத த��வ�கைள ��ைவ���ற ஆணா��க,
வ���வாத, சா�யவாத ெசய��ைறகைள, ெப�கைள ���ப ேவைலகேளா� ம��ேம
அைட�� ைவ��ற நைட�ைறகைள பாஜக-ஆ�.எ�.எ� ம��� அவ�ேறா� இைண�த
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அைம��க� ��ரமாக ��ென����றன. த�கள� ெசா�த உட� �தான ெப�க��
உ�ைமகைள ம����ற க�டாய ம�க�ெதாைக ெகா�ைககைள ���க ��ப���ற,
ெப�கைள பா�கா���ற ��� 498ஏ ேபா�ற மதசா�ப�ற ச�ட�கைள வ��ழ�க�
ெச���ற, க�ரவ ெகாைலக� எ�ற ெபய�� �யாய�ப���� கலா�சார�க���
ஆதரவ��ப� ஆ�ய ெகா�ைகக�� இைவ �ர�ப����றன. ���பாக
இ�கால�ப���� ��பா�i�ன ம��� ப��ய�ன�ைத� ேச��த ெப�க� �க ேமாசமாக
பா��க�ப���ளன�. இ�� ெப�க�� சம��வ���கான ேபாரா�ட� எ�ப� பா�ன
சம��வ� ெதாட�பான பாஜக ஆ�எ�எ�-� ெகா�ைக ம��� ெசய��ைறக��� எ�ரான
ேபாரா�ட�ேதா� ேநர�யாக இைண�க�ப���ள�.

ச�க ���� �தான தா��த�க�
2.60 அர�ய� அைம��� ச�ட� உ���ப�����ள சம��வ�ைத ேநா�� நக��� ெச��,
ச�க �� எ�ற இல�ைக அைடவத��� ப�லாக, ச�க��யாக ஒ��க�ப�ட ம�க� ���ன�
ேம�� அ�கமான அ��க���� பா�பா� ��க நைட�ைறக����
ஆளா�க�ப���ளன�.

2.61 த���க�: பாஜக தைலைம�லான ப�ேவ� அர�க�� அர�ய� அைம���
ச�ட���� �ேராதமான, ம�வா� �க����ரைல ��ரமாக� ��ப�� வ�வத�
�ைளவாக கட�த க��� கா��ர���� �ற� ப��ய�ன�தவ�� �ைலைம �க
ேமாசமா���ள�. க��, ேவைலவா���, வா�வாதார� ஆ�யவ���கான வா���க�
அவ�க��� ெதாட��� ம��க�ப�ேட வ��ற�. ப��ய� சா� மாணவ�க��கான க��
உத�� ெதாைக�� தன� ������� மா�ல�க��� ப�க��ப� எ�ற
ெபா������� ஒ��ய அர� த�ைன ������ ெகா�� ��ட�. ெபா���ைற
த�யா� மயமா�க�, அர�� �ைறக�� ��தாக ேவைல�யமன���� தைட ஆ�யைவ
ேவைல�கான வா���கைள த��� ������ளன. த�யா� �ைற�� இட ஒ������கான
ச�ட�ைத ெகா�� வர எ��த �ய���� எ��க�பட��ைல.

2.62 ���பாக பாஜக ஆ�� ெச��� மா�ல�க�� ப��ய�ன�தவ� �தான தா��த�க�
பல மட�� அ�க����ளன. ப��ய�ன ெப�க�, ���க��� எ�ரான வ��ைறக� கள
�ைலைமைய எ���� கா����றன. இத�� உதாரணமாக, �க� ெகா�ரமான ஹா�ரா�
ச�பவ�ைத� ெசா�லலா�. இ�த� ச�பவ�ைத மைற�க��, இ�� பா��க�ப�டவ��
���ப�ைத ந��க�� த�னா� ஆன அைன�ைத�� பாஜக அர� ெச�த�. ஒ�ேவா�
ஆ��� ப��ய�ன�தவ� �தான தா��த�க�� எ���ைக அ�க���� ெகா�ேட
இ��தேபா���, ��ற� இைழ�தவ�க��� வழ�க�ப�ட த�டைன ��த� உயரேவ
இ�ைல. ப��ய� சா� / பழ����ன�தவ� �தான வ�ெகா�ைம த���� ச�ட�ைத
����� ேபாக� ெச�த உ�ச��ம�ற��� ���ைப ர�� ெச�ய�� உ�ய ���த�க�ட�
���� ச�ட�ய�ற�� இ�த அரைச ப�ேவ� த�� அைம��க��ேபாரா�ட�க��,
எ����க�� �லமாக க�டாய�ப��� ஏ�க� ெச�ய ேவ�� வ�த�.
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2.63 பழ���க�: இ�� எ�ற ஒேர அைடயாள����� பழ���கைள ஒ��ைண�க ஆ�
எ� எ� தன� �ய��கைள ெதாட��� ேம�ெகா�� வ��ற�. பாஜக ஆ��
மா�ல�க�� பழ���க� வ���� ப��க�� ����வ�க� �தான தா��த�க�
அ�க��� வ���றன. பாஜக அர�க� வன உ�ைமக� ச�ட��ைன ����� ேபாக�
ெச�வேதா�, பழ���க�� �யாயமான உ�ைமகைள�� ம�த����றன. வன உ�ைமக�
ச�ட����� பழ���க� எ���� ேகா��ைகக� �யாயம�ற வைக��
ம��க�ப���றன. �ராம சைபக�� த�கள� க����கைள ெவ���வத�கான
பழ���க�� உ�ைமகைள ���வத� �ல� கா��பேர� �ர�ட��� அ�ம�
அ��க�ப��ற�. வன� ப��க� வ�க மயமா�க�, த�யா� மயமா�க���
ஆ�ப�வேதா�, அத��� ேமலாக ரா�வ மயமா�க���� ஆளா��றன.
ஆ�ர�கண�கான ெஹ�ேட� வன �ல�க� ��ட�க� எ�ற ெபய��
மைடமா�ற�ப���றன. கா�க�� �ைட��� க�ம வள�கைள �ர�ட த�யா�
கா��பேர� ��வன�க��� அ�ம� வழ�க�ப��ற�. இ�த� ெகா�ைகக�� �ைளவாக,
பழ���க�� இட�ெபய�� அ�ேவகமாக அ�க����ள�. �வசா�க��கான அர��
எ�த ��ட�க�� பய�� பழ��� �வசா�க��� �ைட�ப��ைல, ேம��
வன�ப���� �� வன �ைளெபா��க��� �ைற�தப�ச ஆதார �ைலைய
வழ��வத�கான ���� �ட ெவ�க�பட�த�க  வைக�� ேபா�மானதாக இ�ைல.

2.64 ெப��ெதா��� கால��� �ல�ெபய� ெதா�லாள�க�� கவைலகைள ���ப��
பாஜக அர�� ேதா��யான� �ல�ெபய� ெதா�லாள�க�� க�சமான ப���னராக
இ���� பழ���க�� �� ேபர����க தா�க�ைத ஏ�ப������த�. 95 சத�த�����
ேம�ப�ட பழ��� மாணவ�க��� இைணய வ��� க��ைய க�பத�கான வச�க�
ஏ���ைல. ேகரளா�� இட� ஜனநாயக ��ன� அரைச� த�ர, ேவ� எ�தெவா� அர��
பழ��� மாணவ�க�� க���கான ச�ட��வமான உ�ைமைய� பா�கா�க எ�தெவா�
நடவ��ைகைய�� ேம�ெகா�ள��ைல. பழ��� மாணவ�க��கான க�� உத��
ெதாைகைய �ைறயாக வழ��வைத உ���ப��த�� ஒ��ய அர� தவ���ள�.
நவதாராள வாத� ெகா�ைகக�� �ைளவாக ப��த பழ��� இைளஞ�க���
ேவைல�கான வா���க� ம��கப����றன. பா�பாடான ெசய��ைறக�� �ைளவாக
அர�� ப�க�� இட ஒ���� கா��ட�க� �ர�ப�ப�வ��ைல; பத� உய��க��
ம��க�ப���றன.

2.65 இதர ��ப��த�ப�ட ���ன�: தன� அர�ய� லாப�க��காக பாஜக அர� 2021
ெபா�� கண�ெக��ேபா� �டேவ ஒ� சா�வா� கண�ெக��ைப எ��க ேவ��� எ�ற
ேகா��ைகைய ஏ�க ம���ற�. இதர ��ப��த�ப�ட ���ன� ���த தர�க� ஏ��
இ�லாத �ைல�� இ���ைவ� ேச��த ப�ேவ� ���ன�� ச�யான எ���ைகைய
உ�� ெச�வ� அவ�யமா��. எ�த இன�தவைர இதர ��ப��த�ப�ட ���ன� எ��
வைக�ப��தலா� எ�பைத ��மா���� உ�ைமைய ��யர�� தைலவ��� அ���� ஒ�
ச�ட�ைத�� ஒ��ய அர� �ைறேவ����ள�. இ� நா��� ��டா�� க�டைம���
�தான தா��தேல ஆ��. இடஒ������காக இதர ��ப��த�ப�ட ���னைர
அைடயாள� கா�பத�கான மா�ல�க�� உ�ைமகைள இ� ப���ற�. ம�க��
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க�ைமயான அ��த� ம��� உ�ச��ம�ற��� தைல�� ஆ�யவ��� �ைளவாக தன�
��ைவ ���ப� ெபற ேவ��ய க�டாய� ஒ��ய அர��� ஏ�ப�ட�.

2.66 மா��� �றனா�க�: ெகாேரானா ெப��ெதா�� மா��� �றனா�க�� வா���
�� ேபர����க தா�க�ைத ஏ�ப���ய�. உண�, ெதாட��� உ��வா�வத�கான
ம���வ வச�, ேவைல இழ�� ேபா�ற ெப�� சவா�கைள அவ�க� எ��ெகா�ள
ேவ�����த�. மா��� �ற�ைடய க�சமான �ழ�ைதக� தரமான க��ைய ெபற
இயலாத �ைல உ�வான�. மா��� �ற�ைடய ெப�க�, ���க� த�க� �தான
வ��ைற ம��� ��ட�கைள அ�கமான அள�� எ��ெகா�ள ேந��த�. ஒேர
ஒ��ைற�� ம��ேம என �. 1000 எ�ற ஒ��ய அர� அ���த �க� �ைற�த
க�ைண�ெதாைக�� �ட மா��� �ற�ைடய ம�க� ெதாைக�� ெவ�� 3.8 சத�த�
ேபைர ம��ேம இல�காக� ெகா����த�.

2.67 2016ஆ� ஆ��� மா��� �றனா�க�� உ�ைமக� ச�ட��� அட����ள
த�டைன ���ைறகைள ����� ேபாக� ெச�வத�கான ��வைர� க�ைமயான
எ����ைன ச���த�. இத� �ைளவாக அர� அவசர அவசரமாக ��வா�கேவ��
வ�த�. எ���, மா��� �றனா�க��� ேசைவ ெச��� ப�ேவ� ��வன�கைள��
இைண�க/ ஒ��ைண�பத�கான �ய�� ம�வா�� ேசைவகைள �க ேமாசமாக பா����.
இ����ன��கான �� ஒ����க� ெதாட��� ெவ�ட�ப�� வ�வ� மா���
�றனா�க�� உ�ைமக� ச�ட��� அட����ள உ�ைமகைள ெசய�ப���வைத
த��பதாக அைம�ற�. 2017ஆ� ஆ��� மன நல� ேப�த� ச�ட�ைத�
ெபா��தவைர�� ப�ெஜ� �லமான �� ஆதர� இ�லாதேத அத� ெசய�பா�����
தைடயாக அைம�ற�.

2.68 பா�ய� ���லான ��பா�ைம�ன�: இ����ன�� எ��பா���கைள
�ர�ப���� வைக�� 2020ஆ� ஆ��� மா�ய பா�ன�தவ� (உ�ைமக� பா�கா��)
ச�ட� ���த�பட ேவ��ய ேதைவ உ�ள�. இதர ��ப��த�ப�ட ���ன��கான
ஒ�������� அவ�க��� ஒ���� ெச�ய ேவ��� எ�ற ��வைர� தவறான
ஒ�றா��. அவ�க��� ���� ெவ�� �ைற�லான இட ஒ���� வழ�க�பட ேவ���.
2020ஆ� ஆ��� வாடைக�தா� (ஒ����ைற) ச�ட� ம��� 2021ஆ� ஆ���
இன�ெப��க உத� ெதா����ப (ஒ����ைற) ச�ட� ஆ�யைவ த�பா� உற�
ெப�க�, ஓ�ன� ேச��ைக ஆ�க�, இ�பா� உற�, மா��� பா�ன�தவ�க���
(�����ஐ) பா�பாடான ஒ�றாக அைம��றன. ஏென�� அவ�க�
ெப�ேறாராவத�கான உ�ைமைய இ�ச�ட�க� ம�த����றன. த�பா�ன உற�க�
உ�ச��ம�ற�தா� ��றம�றைவயாக அ���க�ப�ட ேபா��� பா�ய� ��யான
��பா�ைம�ன��� எ�ரான வ��ைற ெதாட��� நைடெப�� வ��ற�.

பல�ன�ப��த�ப�� அர�யலைம���ச�ட ��யான அைம��க�
2.69 நாடா�ம�ற� எ�ப� அ�கமான அள�� பாஜக தன� ‘ெப��பா�ைம��
ெகா��ேகா�ைம’ைய ெசய�ப���� ஒ� ேமைடயாக தர� �ைற�க�ப�� வ��ற�.
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நாடா�ம�ற ெசய��ைறக�, நாடா�ம�ற� ���க�� ஆ�� ேபா�ற நைட�ைறக�
அைன�ைத�� �ற�த��ய வைக�� ச�ட�க� இய�ற�ப���றன. நாடா�ம�ற�
ெசய�பா���ேபா� இைட�� ஏ�ப�� த�ண��� எ��த கல��ைரயாடேலா அ�ல�
�வாதேமா இ�� ெப��பாலான ச�ட�க� �ைறேவ�ற�ப���றன. அ�ப காரண�க��
அ��பைட�� மா�ல�களைவ�� எ���க�� உ���ன�க� 12 ேப� சைப�����
இைட��க� ெச�ய�ப�டன�. இ�த நடவ��ைக மா�ல�களைவ�� பாஜக��� வச�யான
ெப��பா�ைமைய உ�� ெச�த�. த�டைன நடவ��ைகக�� �ல� எ���க��
நாடா�ம�ற உ���ன�க�� வாைய அைட�க �ய�� ெச�ய�ப��ற�.
ெபா����ய��வ� வா��த அ�ல� ம�க�� கவைலகைள ெவ��ப����ப�யான
எ�த� �ர�சைனக� ��� நாடா�ம�ற��� உைரயாடேவா அ�ல� �வா��கேவா
அ�ம��க�ப�வ��ைல.

2.70 நாடா�ம�ற���கான தன� ெபா���ண������ ேமா� அர� த���க�
பா���ற�. நாடா�ம�ற� எ�ப� ம�க�� இைறயா�ைமைய அம�ப��த� ��ய
அர�ய� அைம��� ச�ட��யான ஏ�பா��� ���ய க��யாக �ள���ற�. இத�ப�
(அர�) ��வாக� நாடா�ம�ற����� ெபா����ளதாக��, நாடா�ம�ற� /
ச�டம�ற�க� (அதாவ� அத� உ���ன�க�) ம�க���� ெபா����ளவ�களாக��
இ����றன�. நாடா�ம�ற� தன� கடைமகைள �ைறயாக �ைறேவ�றாதேபா� இ�த�
க�� ���ைல�� ம�க�� இைறயா�ைம எ�ற ைமய� த�ைமைய வ��ழ�க�
ெச��ற�.

2.71 ����ைற: பல ேநர�க�� ��ம�ற�க�� உ�தர�க� ��ைய வழ��வத���
ப�லாக ெப�மள��� அர��� சாதகமாகேவ இ��� வ���ளன. அேயா��யா ச�சர��
�� உ�ச��ம�ற� ���� வழ��யேபா��� அ� ��ைய வழ�க��ைல. அர�ய�
அைம��� ச�ட��� 370 ம��� 35ஏ ���கைள ���வ� ம��� ஜ��-கா��� எ�ற
மா�ல�ைதேய கைல�ப�; ����ைம ���த� ச�ட�ைத �ைறேவ��வ�; ேத�த�
ப��ர�க� ம��� இ�ன�ற �ஷய�க�� அர�ய� அைம��� ச�ட��யான ெச��ப��
த�ைம ���� ேக�� எ���ய �ைற��க� உ���� ���யமான பல �ர�சைனக�
��ட�த�ட ��� ஆ��களாக உ�ச��ம�ற��� ��ைவ�� உ�ளன.

2.72 ேத�த� ஆைணய�: ேத�த�� ேபா����ேவா��� சமமான ேபா��� கள�ைத
உ���ப���வத� �ல� ‘�த��ரமான- ேந�ைமயான ேத�த�கைள’ நட��வத�ெகன
அர�ய� அைம��� ச�ட��யாக உ�வா�க�ப�டேத ேத�த� ஆைணய� ஆ��. எ���
அ� ஆ�� க���� �யாயம�ற வைக�� அ�கமான ����ைம அ��� வ��ற� எ�ற
ேதா�ற�ைதேய ேத�த� ஆைணய��� ெசய�பா�க� ெவ��ப�����றன. ேத�த��கான
���த��� ெவ��பைட� த�ைமைய ேத�த� ப��ர�க� ����� ேபாக� ெச���றன
எ�ற வைக�� ெதாட�க��� ��ரமாக ம���கைள அ� ெவ���ட ேபா���, ��ன�
ேத�த� ஆைணய� தன� �ைலபா�ைட ����� ேபாக� ெச���ள�. �ர�மா�டமான
வைக�� தன� பணபல�ைத ெவ��ப���� வைக�� ேத�த� ப��ர�க�� ��ட�த�ட
80 சத�த ெதாைகைய பாஜக ைக�ப����ள�. இத� �ல� நம� ஜனநாயக� ம���
�த��ரமான, ேந�ைமயான ேத�த�க� ஆ�யவ���� �க ���யமாக �ள��� சம
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அள�லான ேபா���கள� எ�ப� �ைத�க�ப���ள�. வா�காள� அைடயாள
அ�ைட�ட� ஆதா� எ�ைண இைண�ப� எ�ற அத� ச�ப��ய நடவ��ைக ரக�ய
வா���கான வா�காள�க�� உ�ைமகைள ப���� �ைள�கைள ெகா�����ற�.

2.73 �ேய�ைசயான �ல� �சாரைண அைம��க�: ம��ய �லனா��� கழக� (��ஐ)
ம��� அமலா�க இய��நரக� (ஈ �) ஆ�ய இர�� அைம��க�ேம எ���க���
தைலவ�கைள ��ைவ�� ஆ�� க���� அர�ய� கர�களாக� ெசய�ப�� வ���றன.

2.74 உதாரணமாக, அமலா�க� �ைற�� (ேத�த� ம��� ைக�ப��த� எ��
அ�கார��வமாக� ����ட�ப��) ேசாதைனக� 2013ஆ� ஆ��� 62ஆக இ��த�
2019ஆ� ஆ��� 670 ஆக ப�� மட�� அ�க����ள�. 2011 மா������ 2020
ஜனவ���� இைட�ப�ட கால�ப���� அமலா�க� �ைற�� 1,569 வழ��க�
ெதாட�பான �ல� �சாரைண�ெகன 17,000 ேசாதைனக� ேம�ெகா�ள�ப�டன. எ���
இ�� ெவ�� ஒ�ப� வழ��க�� ம��ேம த�டைன வழ�க�ப�ட�. அ��� �ட
ெப��பா�� அ�க கவன� ெபறாத வழ��க�� ம��ேம நட�த�. அர��� எ�ராக க���
ேவ�பா� ெகா�டவ�கைள அ�ல� அரைச எ���பவ�கைள ம��ேம ������,
பய����வத�கான ஒ� க��யாகேவ அ� இ���ற� எ�ப�� ெத�வாக� ெத�ய
வ��ற�.

2.75 எ���க��� தைலவ�க� ம��� ெசய�பா�டாள�க��� எ�ரான ��ஐ��
ப�� எ�த அள���� ெச���ள� எ�றா� ஆ��ர �ரேதச�, ப�சா�, ேம�� வ�க�,
ராஜ�தா�, ஜா��க��, மகாரா��ரா, ேகரளா, ச���க�, �ேசார� ஆ�ய ஒ�ப�
மா�ல�க�� மா�ல அர�க�� ஒ��தைல ெபறாமேல த�கள� மா�ல�க�� ��ஐ
�சா��பத�ெகன ��� வழ�����த ெபா� ஒ��தைல ���ப� ெப��� ெகா��
��டன.

2.76 ஊடக�: இ�த ஆ��க�� பாஜக�� அத� அர�� ம�க���� ெச�றைட��
ெச��க� ம��� தகவ�கைள க���ப��� த�க��� ேவ��ய வைக��
����வத�காக ஊடக�க�� �தான த�கள� க���பா�ைட ேம�� இ�����ளன.
இவ��� ெப��பாலானைவ ெப�� கா��பேர� ���க���� ெசா�தமானைவ.
ேபா��த����ய ஒ� �ல ���ல��கைள� த����� பா����ேபா�, ெபா�வாக
ம�க�� க��ேதா�ட��� “ஜா�ரா ஊடக�க�” எ�ேற ெபா�வாக� ����ட�ப��
�ைலேய த�ேபா� ஊடக�க�� �ல��ற�.

2.77 பாஜக ம��� அத� அரசா�க��� �க��� �ரைல �ள�பர�ப���வைத உ��
ெச�ய��, ம�க�� �யர�க� ���த யதா��த�கைள மைற�க��, �ரதம� ேமா� ���த
மாெப�� ��ப�ைத க�டைம�க�� அ����த� உ���� ப�ேவ� வ��ைறக�
இத�ெகன ைகயாள�ப���றன.

2.78 ம�க�, அவ�கள� வா�வாதார�க�, அவ�கள� அவல�க� ���த உ�ைமயான
�ர�சைனகைள �ர�ப���ற அைன�� க��� ேவ�பா�க�, மா��� க����க�
ஆ�யைவ ேதச �ேராதமாக� க�த�ப�வேதா�, உபா / ேதச� �ேராக� ���த ெகா�ரமான
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ச�ட�க�� �� ப����ைகயாள�க� ேவ� எ�த� காரண�க�� இ�� ைக�
ெச�ய�ப���றன�.

2.79 ச�ட��வமா�க�ப�� அர�ய���யான ஊழ�: அர�ய� க��க���
�ைரமைறவான, ெவ��பைட�த�ைமய�ற வைக�� ெப�மள��� ��ய��க ேத�த�
ப��ர ��ட� வ�வ����ள�. இ�த� ப��ர�க�� ��ட�த�ட 80 சத�த ெதாைகைய
பாஜக ெப�� பணமா����ள�. 2018-19 ��யா��� இ�வா� பாஜக ெப�ற ெதாைக �.
1,450 ேகா�. 2019-20 ��யா��� அத�� �. 2,555 ேகா� �ைட�த�. அதாவ�
இ�ெதாைக ��பைன ெச�ய�ப�ட ெமா�த ேத�த� ப��ர�க�� 76 சத�தமா��.
��பைன ெச�ய�ப�ட ேத�த� ப��ர�க�� ெமா�த ம��� �. 7,380.64 ேகா� ஆ��.

2.80 ெப��ெதா�� வ�த�டேனேய, �எ� ேக�� எ�றைழ�க�ப�� ��ய �� ஒ��
��வ�ப�ட�. இத� அற�காவல�களாக �ரதம�� இதர ��த அைம�ச�க��
இ��தேபா���, இத�ெகன அர� இய��ர� ��வைத�� பய�ப���� ெகா�ட
ேபா���, இ� ஒ� த��ப�ட அற�க�டைள என அ���க�ப�ட�. அர� ஊ�ய�க�
த�கள� ஒ� நா� ஊ�ய�ைத இ�த ���� வழ�க ேவ��ெமன அ�கார��வமான
உ�தர�க� இட�ப�டன. இ�த ���� வழ�க�ப�� ந�ெகாைடக��� எ�தெவா�
வ������� �ல�� அ��ப� என�� அர� ��� ெச�த�. த�கள� ச�ட��வமான
கா��பேர� ச�க� ெபா����கான ������� இ�த ���� ந�ெகாைட அ��க��
ெப�� கா��பேர� ��வன�க��� அ�ம� அ��க�ப�ட�. ெபா���ைற
��வன�க�� �ட இ�த ���� க�சமாக ந�ெகாைட அ��க ேவ��ெமன உ�தர�
இட�ப�ட�. இ�தைகய உ�தர�கைள அர� ெவ���ட ேபா����ட இ�த ��
இ�ேபா�� த��ப�ட அற�க�டைளயாகேவ ����ற�. எ�த�த த��ைக��� உ�படாத,
ெபா��� ��ண��க�படாத, ெவ��பைட� த�ைம இ�லாத ஒ�றாகேவ இ� இ���ற�.
எ�வள� பண� வ���க�ப�ட�, எ�வள� பண� எ�ேக ெச��ற� எ�பெத�லா�
ரக�யமாகேவ இ���ற�.

2.81 தா�க� ெப�� அர�ய� ��யான ����� �ர�பலனாக ெப�� கா��பேர�
��வன�க��� ச�ைகக� வழ��வெத�பேத ேமா� அர�� �� �ல�� ����
களவா� �தலா���வ��� �ற�� அ�சமா��. இ�த அர� தன� ஏழா�� கால
ஆ����ேபா� தன�� ெந��கமான கா��பேர� ��வன�க� வா�����த கட�க��
�. 10.72 ல�ச� ேகா�ைய த��ப� ெச���ள�. இத� �ைளவாக பாஜக�� ைகக��
உ�ள பணபலமான� �த��ரமான, �யாயமான ேத�தைல உ���ப�����ற ேத�த��
ேபா����� ேவ�பாள�க��கான சமமான ேபா��� கள�ைத ����மாக ���ைல��
வ��ற�.

ஜ��-கா���
2.82 2019 நாடா�ம�ற� ேத�த���� �ற� ேமா� அர� எ��த �த� நடவ��ைக
அர�ய� அைம��� ச�ட��� 370 ம��� 35ஏ ���கைள ர�� ெச�வ�; ஜ��-கா���
மா�ல�ைத� கைல��, அத�ட��� இர�� �ைண�ைல மா�ல�கைள உ�வா��ய�

https://marxistreader.app/


MarxistReader.APP

மா��சி�� த��வா��த மாத இத�

***

எ�பதா��. இத� �ல� இ��யா�� ����க� ெப��பா�ைமயாக உ�ள ஒேர
மா�ல�ைத� ��ைவ�ப� எ�ற ஆ� எ� எ� இ����வ �க����ரைல��, இ��யா�ட�
இைணவத�கான ஒ�ப�த��� ஒ�ப��யாக இ��ய அர�ய� அைம��� ச�ட��னா�
அ�த மா�ல���� வழ�க�ப�ட �ற�� அ�த�ைத ��க ேவ��� எ�ற ஆ� எ� எ���
��டகால� ேகா��ைகைய�� ேமா� அர� அமலா��ய�. 2019இ� ஜ��-கா���
மா�ல��� நாடா�ம�ற���கான ேத�த�க� நட�த�ப�டன. எ��� அத�� ���
கைல�க�ப�ட ச�டம�ற���கான ேத�த�க� நட�த�பட��ைல. இத� �ல� மா�ல���
எ�ைலக�� எ�தைகய மா�ற�ைத ெகா�� வ�தா�� அைத ச�டம�ற���
ஒ��த�டேனேய ெசய�ப��த ேவ��� எ�ற அர�ய� அைம��� ச�ட ��கைள ����
வ��� கட��ற வைக��, ச�டம�ற� ெசய�� இ�லாத �ைல��, ஆ�ந�� ஒ��த��
�ல� அைத �ைறேவ��ய�. ��னா� �த�வ�க�, அர�ய� க��க�� தைலவ�க�
உ���� ஆ�ர�கண�காேனாைர உவாபா, ேத�ய பா�கா�� ச�ட�, மா�ல பா�கா��
ச�ட� ேபா�ற ெகா��ேகா�ைம ச�ட�க�� �� �ைற�லைட�����,
�க��ர�மா�டமான பா�கா�� �ட�க��� �� மா�ல�ைத ெகா�� வ�தத� �ல�
இ�த நடவ��ைக ேம�ெகா�ள�ப�ட�. தகவ� ெதாட��, இைணய வச� ஆ�யைவ
மா�ல��� ����மாக �ட�க�ப�டன.

2.83 பா�கா�� ���� �ற���க�ப�ட க�ைமயான ெபா��ட�கமான� ெபா�
ேபா��வர�� உ���� அைன�� அ�றாட நடவ��ைகக�� ெசய�ழ�� ��பைத
உ���ப���ய�. மா�ல��� ெபா�ளாதார� ����மாக �ர��த�. ��ட நா�க���
ஊரட�� உ�தர� �ற���க�ப�ட�. இ�தைகய நடவ��ைகக� மா�ல ம�கைள ேம��
அ��ய�ப��தேவ ெச�த�. ��ரவாத��� �ைளவாக அ�பா� ம�க� ச�ப���
ெதாட��� ெகா�ல�ப�வ�, அ�தமான, ��க�தனமான பல�, த���ைசயாக ைக�
ெச�வ� ஆ�யைவ ம�க� ேம�� அ��ய�ப�� �ழைல உ�வா����ள�.

2.84 ���த �ர���டவசமான வைக��, 370 ம��� 35ஏ ���கைள ���ய�;
‘ஜ��-கா��� �ரைம�� ச�ட�’ ஒ��� �லமாக அ�த மா�ல�ைத� கைல�த�
ஆ�யவ��� அர�ய� அைம��� ச�ட��யாக ெச��ப��த�ைம ����
உ�ச��ம�ற��� �� ைவ�க�ப�ட ேக��க� 2019 ஆக�� மாத������ இ��வைர
ேக�க�படாமேலேய இ��� வ���றன. இத��ைடேய மா�ல��� �ர�தரமாக
�����காதவ�க�� �ல� வா��வைத அ�ம���� ஜ��-கா��� ேம�பா��
ச�ட��� �தான ���த�; �����ேபா� ���த ச�ட�க� �தான ���த�, மா�ல
அள�� ெசய�ப�� வ�� ச�ட��யான ���கைள கைல�ப� ஆ�ய ��ெட��க ��யாத
���க� பலவ�ைற�� ஒ��ய அர� ெதாட��� எ��� வ��ற�.

2.85 ஜ��-கா����கான எ�ைல ��ணய ஆைண��� ஒ�ைற�� ஒ��ய அர�
�ய��த�. அத� ப���ைரக� ெவ��பைடயாகேவ �யாய�ப��த ��யாதைவ
எ�பேதா� த��க �ய�க���� �ற�பானைவ ஆ��. இ�த� �� ஜ�� ப���� 6
ெதா��கைள அ�க����ள அேத ேநர��� கா��� ப�ள�தா�� ப���� ஒேர ஒ�
ெதா��ைய ம��ேம ��தலாக வழ����ள�. 2011 ம�க�ெதாைக கண�ெக����ப�,
கா��� ப���� ம�க� ெதாைக 68.8 ல�ச� எ��, ஜ�� ப���� ம�க� ெதாைக 53.5
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ஆ��. இத� அ��பைட�� �யாயமான எ�ைல ��ணய� எ�� ெமா�த��ள 90
உ���ன� ெகா�ட ச�டம�ற��� கா��� ப���� 51 ெதா��க��, ஜ�� ப���� 39
ெதா��க�� வழ�க�ப����க ேவ���. இத�� மாறாக �ைறேய 47, 43 என
வழ�க�ப���ள�. இ�த ��வைர� ஜ��-கா��� மா�ல��� ம�க�ெதாைக��
த�ைம ம��� அைம��ைன மா��வைதேய ேநா�கமாக� ெகா�ட, ����� அர�ய�
ேநா�க� ெகா�ட ஒ�� எ�ப� �க� ெத�வா��.

2.86 �����த ஜ��-கா��� மா�ல�� அத� �ற�� அ�த��� ����
�ைலநா�ட�பட ேவ���. அர�ய���யாக �ைற�� அைட�க�ப���ள அைனவ��
��தைல ெச�ய�பட ேவ���. ஊடக�க� ம��� இதர வைக�லான தகவ� ெதாட��
ஆ�யவ��� �தான தைடக�, இைணய வ� ெதாட��க�� �ட�க� ஆ�யைவ ������
ெகா��வர�பட ேவ���. காரணேமய�ற ைக�க�, ���பாக இைளஞ�கைள ைக�
ெச�வ� ���த�பட ேவ���.

வட�ழ��
2.87 வட�ழ��� ப���� த�க� ெச�வா�ைக ���ப���� ெகா�ள பாஜக�� ஆ� எ�
எ�ஸூ� அசா� அர�� �தான த�க� ���ைப கட�த �ல ஆ��களாக பய�ப����
ெகா�டன. இ�ப���� உ�ள ப�ேவ� மா�ல�க���, �ேசார� மா�ல�ைத� த�ர,
உ�ள அர�க� அைன�ைத�� பாஜக அ�ல� அைத� ��ட��� ெகா�ட க��கேள
ஆ�� ெச�� வ���ற�. அசா��, பாஜக அர�� ��, ெப�மள�� ����
��பா�ைம�னைர ��ைவ�பத� �ல� வ���வாத ெவ���ட�ப�ட �ழைல உ�வா�க
��ட��ட �ய��க� ேம�ெகா�ள�ப�டன. இ�த ேநா�க���� ����ைம ���த� ச�ட�
ம��� ேத�ய ��ம�க� ப�ேவ� ஆ�யைவ பய�ப���� ெகா�ள�ப�டன. அவ�க�
ப���� வ�த �ல�க����� வ�கா� ெமா� ேப�� ���� �வசா�க�
ெவ�ேய�ற�ப�வ� நட�ேத�ய�. மா�ல�க��� இைட�� �ல�� எ�ைல
ச�சர�கைள�� தன� ��ைய வ��ப���� ெகா�ள பாஜக பய�ப��� வ��ற�.

2.88 இ�த� ப���� உ�ள பல மா�ல�க��� ஆ�த� பைடக� �ற�� அ�கார ச�ட�
(ஹ��ஞஹ) நைட�ைற�� ெசய�ப��த�ப�� வ��ற�. 2016ஆ� ஆ���
அ���க�ப�ட க�டைம�� ஒ�ப�த� அமலா�க�படாத நாகாலா�� மா�ல���, ரா�வ�
பைடக� 14 அ�பா� ம�கைள ���� ப�ெகாைல ெச�த�. இ�த ெகா��ேகா�ைம ச�ட�
வழ����ள த�டைனய�ற �ைலைய இ� எ���� கா���ற�. ஆ�த� பைடக� �ற��
அ�கார ச�ட� ����மாக ��க�பட ேவ���.

ேத�ய க��� ெகா�ைக
2.89 ேத�ய� க��� ெகா�ைக 2020 ஆன� அர�ய� அைம��� ச�ட��யாக
வைரய��க�ப�ட மா�ல அர�க�டனான �வாத�க�, கல��ைரயாட�க�, ஆ�ய
ேதைவயான ெசய��ைறக� ஏ���� ஒ��ய அரசா� ெகா�� வர�ப�ட�. இத�கான
நக� ஆவண�ைத ெப�மள��� ஆ�எ�எ� ெசய�பா�டாள�க� ம��� அத�
அைம��கைள உ�ளட�� அர� அைம����த ஒ� �� இ���ப������த�. ��வான
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ஆேலாசைன ம��� �வாத� ஆ�யவ���� இ�த நக� ஆவண� உ�ப��த�படாம�
த���ைசயாக அரசா� ஏ��� ெகா�ள�ப�� அ���க�ப�ட�.

2.90 நா��� இைளஞ�க�ைடேய இ����வா �க��� �ர��� சாதகமான உண�ைவ
ஏ�ப��� க��� �ல��� ��ென���� ெச�வேத இ�த� ��ய ெகா�ைக�� ஊடா��
இைழயாக அைம�ற�. இ�த ேநா�க�ைத அைடவத�ெகன பாட���ட�, பாட�க�,
க����� �ைறக� ஆ�ய அைன��� ஒ��கைம�க�ப����தன. இத� ஊடாகேவ
நா��� �க�� �க�ெப�ற ப�கைல�கழக�க�, உய�க�� ��வன�க� ஆ�யைவ��
எ��த தய�க���� தா��த��� ஆளா�ன.

2.91 இ�த� ெகா�ைக�� உ��த� எ�ப� க��ைய வ�கமயமா��வ�;
ைமய�ப���வ�; வ���வாத மயமா��வ� எ�பதாகேவ இ��த�. இ�த ேநா�க�கைள
அைடவத�காக அைனவ���� க��; ஜனநாயக��வமான, அ��ய���வமான க��
எ�ற ���ேகா�க�� ஆ�ேவ�கைள அ� தா���ற�. ெப��பா�� த�யா� கா��பேர�
��வன�களா� வழ�க�ப�� இைணயவ� க��ைய ேநா��ய நக��, மாணவ�க��
ெப��ப���ன� க�� �ைறைமைய ����மாக� ைக������ ெவ�ேய�வத��
வ�வ��த�. இ��யா�� �ல� வ�� ��வான ���ட� இைடெவ� எ�ப� இ�த
�ைலைமைய ேம�� ��கலா���ற�. ஆ�வய��� உ�ப�ட �ழ�ைதக��கான
ெதாட�க�ைல மழைல� ப�வ பராம��� ம��� ப���க�� ���த அ��ய���வமான
க��தா�க�ைத இ�த� ��ய க��� ெகா�ைக ைக���ற�. த�யா� ப�கைல� கழக�க�,
��வன�க�, ப��� ம��� �ற� ேம�பா�� ைமய�க� காளா�களாக வள���,
க��ைய ஒ� வ�க� ெபா�ளாக மா��� அேத ேநர��� ெப��பாலான ம�க� அைத
அ�க��யாத �ைல�� ஏ�ப��ற�. �� �ைழ�� ேத�வான�, அத� த�ேபாைதய
வ�வ���, அ��யான� ம�����, மா�ல�க�, �ராம��ற மாணவ�க�, �ரா��ய
ெமா��ய� ���க� ம��� உ�ைமக� ம��க�ப�ட ���ன�� நல�க��� எ�ராக
ெசய�ப�வதாக�� அைம�ற�.

2.92 மா�ல அர�க�, ப�கைல�கழக�க� உ���ட த�னா�� அைம��க� ஆ�யவ���
ப��ைன வ��ழ�க� ெச��, ஒ��ய அர� இ�த ��வன�கைள ேநர�யாக�
க���ப���, ஒ���ப����. மா�ல அள�லான ��வன�க�, ப��க�� ெசய�பா�,
ஒ��கைம�� ஆ�யவ�ைற� ��மா��க� ��ய உ�ைமைய அர�ய� அைம���
ச�ட��யாக� ெகா���ள மா�ல அர�க�� உ�ைமக� இத� �ல� �ற�ப���றன.

2.93 இ�த� ெகா�ைக�� ��ைவ�க�ப�� க���� உ�ளட�கமான� ப��த��,
காரண� ேதட� ஆ�யவ��� அ��பைட�லான அ���கான உ��தைல வ��ழ�க�
ெச��ற�. ெத���ைம, ஆதாரம�ற ந���ைக, ப��த���ைம ம��� �யாயம�ற
த�ைம ஆ�யவ���� ����ைம அ��� அ��ய���வமான உண��
�ற�த�ள�ப��ற�. நம� அர�யலைம��� ச�ட��� வ����ள ெகா�ைகக� ம���
���ய�க� �� இைளஞ�க�� ����ண�ைவ வ��ப���வத��� ப�லாக,
வ���வாத இ����வா �க��� �ர�� க����கைள ��ென���� ெச�வ���,
இ��யா�� ெச�வான வரலா��ைன க��� த�வத��� ப�லாக இ��� �ராண�கைள��,
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ஒ��ைசவான ப�ைம��வ இ��ய ��தா�த�க�� ப�ேவ� �ேரா�ட�க���� ப�லாக
இ�� இைற�யைல�� ��ைவ�ப�ேலேய அ� கவன� ெச����ற�.

2.94 இத� �ைளவாக, எ�ேபா�ேம பல�னமாக இ��� வ�� இ��ய க���� அள�,
தர� ம��� சம��வ� ஆ�யவ���� இைடேயயான சம�ைல இ�ேபா� ����மாக
அ��க�ப��ற�.

2.95 நம� க��� ெகா�ைக�� இ�தைகய பார�ரமான மா�ற�கைள ெகா��வ�வைத
எ����� வைக�� க��ேயா� ெதாட��ைடய அைனவைர��, அ����கைள��
ஒ��ைண�� ��வானெதா� ேபாரா�ட�ைத வ��ப��த ேவ���.

2.96 உ�ைம ம��� ப��த��� �தான தா��த�க�: அ��ய���வம�றதாக��,
வரலா���� �ரணானதாக�� இ���� �ைல�� இ����வ ��தா�தமான� ப��த��
ம��� உ�ைம ஆ�யவ��� �� தா��த� ெதா���ற�. ஆ�வ�ற அ���ைற,
�டந���ைக ம��� ��ேபா�� ��தைன ஆ�யைவ இ��� �ராண�கைள ஒ��ைண�க
எ�தா�ற�. இத� �ல� ��ன� அவ�ைற உ�ைமயான வரலாறாக� ேதா�றம��க�
ெச��ற�. ம�க�ைடேய ஆதாரேம அ�ற ந���ைகைய வள��ெத��பெத�ப� அவ�கைள
அ��ய���� �ற�பான, ப��த���� ஒ�வாத �ஷய�கைள எ�தாக ஏ�க� ெச��ற�.
இத� �ல� அ��ய���வமான உண�� ம��� ப��த��� த�ைம ஆ�யவ��� ��
தா��த� ெதா���ற�.

2.97 ��ய க��� ெகா�ைக�� இ�தைகய ��தைன� ேபா�ைக வள��ெத��பேதா�
�டேவ, இ��யா�� உ�ள அைன�� கலா�சார, ஆ�� �ைலய�க�� ஆ� எ� எ�
நப�களா� க���ப��த�ப��, இ����வ �க��� �ரைல ��ென���� ெச�ல இ��ய
வரலா�ைற ���� எ�த அ�கமான அள�� பய�ப���� ெகா�ள�ப���றன.
இ����வ ��தா�த�ைத�� ��தைன� ேபா�ைக�� பர��வத�� கலா�சார�ைத
ஒ�மய�ப���வ� �க�� அவ�யமா��. உ�ைம��� ப�லாக உ�ைமய�ற
�ைலைய��, ப��த����� ப�லாக ப��த�வ�ற �ைலைய�� �ைல����வத�கான
�ய��க�, அ��ய���வமான க�ேணா�ட�, �வாத� ஆ�யவ�ைற ம�க�ட����
ப��பத�கான �ஷம�தனமான ெசய�கேள ஆ��.

���� �ழ� ம��� ப�வ�ைல மா�ற�
2.98 உலகளா�ய ப�வ�ைல மா�ற�க�� �ைளவாக நா� �க ேமாசமான ப�வ�ைல
தா�க�கைள ச���� வ��ற�. ெப��பாலான ப��க�� அ�க அள�லான
மைழ�ெபா�� ெவ�ள� ெப����� வ�வ����ளேதா�, ப��க�, க�டைம��
ஆ�யவ����� �க�ெப�� ேசத�ைத�� �ைள����ள�. நக���ற�க�
ெவ�ள�காடாக மா�வெத�ப� வழ�கமானெதா� ச�பவமாக மா���ட�. கடேலார
அ��� ம��� கட�ம�ட உய�� ஆ�யைவ கட�கைரேயார� ப��கைள��, �னவ�க�,
�வசா�க� ஆ�ேயா�� வா��ைக ம��� வா�வாதார�கைள�� �க ேமாசமாக
பா����ளன. ேமாசமாக ��ட�ட�ப�� அம�ப��த�ப�ட க�டைம��� ��ட�க��
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�ைளவாக �க�� ெம�ைமயான இமாலய மைல�ெதாட� ப���� ஏ�ப���ள
ேசதாரமான� இ�த �ைலைமைய ேம�� ��கலா���ற�.

2.99 ப�வ�ைல மா�ற�தா� ஏ�ப���ள ப�ேவ� ேமாசமான பா���கைள சமா��க
அர� எைத�ேம ெச�ய��ைல. அத�� மாறாக, ���� �ழைல� பா�கா�பத�கான
ச�ட�கைள அர� ����� ேபாக� ெச�� அவ�ைற� தைல�ழாக மா����ளன. ���� �ழ�
தா�க� ���த ம����ைட �����ேபாக� ெச�வ�; இ��ய வன� ச�ட���� ���த�
ெச�வத�கான ��வைர�; இத�� ��பாக �ர�க�க� ம��� க�ம�க� ச�ட���
ெகா��வர�ப�ட ���த� ஆ�ய அைன��ேம இ��ய வன�கைள வ�கமயமா��வ�;
த�யா� மயமா��வ�; �ர�க� ப�க� ம��� க�டைம��� ப�க� ஆ�யவ�ைற
ஆ�ேவ இ�லாம� அ�ம��ப� ஆ�யவ���� வ�வ��ப� ஆ��. இ�தைகய ேபா��
���� �ழ���� பழ����ன�, இதர வனவா�க� ஆ�ேயா�� வா��ைக ம���
வா�வாதார�க��� ��� �ைள��பதாகேவ இ��க�ேபா�ற�. இ�தைகய ��ேபா���
தனமான அ���ைறேய ச�ப��� நைடெப�ற ஊ�ஞ26 உ��மாநா��� 2030���
கா�க�� அ��ைப ������ ெகா��வ�வ� எ�ற ��ட�ைத ஏ�க ��வ�த
������ ேம�ப�ட நா�கேளா� இைணய �டாம� இ��யாைவ த��� ����ய�.
�ைலைம�� ��ர�ைத� க���� ெகா��, ப�வ�ைல மா�ற��� தா�க�ைத உடன�யாக
சமா��க�� அத���ய வைரபட�கைள வ�வைம�க��, ��ட�கைள ��ட��,
அவ�����ய �� ஒ����க� ஆ�யவ�ைற இ���ப��த�� மா�ல அர�க�, அர�ய�
க��க�, ��ண�க� ம��� இ�த� �ர�சைன�� ேநர� ெதாட�� உைடயவ�க� ஆ�ய
���ன�� �ர���கைள உ�ளட��ய நா� த��ய �� ஒ�ைற அைம�க ேவ��ய�
அவ�யமா��.

அய�ற�� ெகா�ைக
2.100 அெம��க ஏகா�ப��ய��� ���ப�த��ள ��டா�: கட�த கால��� அத�
ெசய��ற� உ��ெச�ய�ப�ட இ��யா�� �ேய�ைசயான ெவ��ற�� ெகா�ைகைய
ேமா� அர� ����மாக� ைக�����ட�. அைன�� உலகளா�ய �ஷய�க���
அெம��க ஏகா�ப��ய��� ���ப�த��ள ��டா�யாக�� �னா�யாக�� இ��யா
இ�ேபா� தர�ற����ள�.

2.101 ேமா� �ரதமரான�ற� அைத� ெதாட��� நைடெப�ற அ�ேசரா நா�க�
இய�க��� உ��மாநா��� ��ட�க�� கல��ெகா�ள��ைல. இ�ேர� உடனான
ேக��ர உற�கைள இ��யா வ��ப�����ளேதா�, பால��ன �ர�சைன ம��� அத�
ேபாரா�ட�க��கான நம� பார�ப�யமான, வரலா�� ��யான ஆதரைவ��
க��ெதா��ைமைய�� ����� ேபாக� ெச���ள�. �த� �ைறயாக இ��ய� �ரதம�
ஒ�வ� பால��ன���� ெச�லாம� இ�ேர��� அர��ைற பயண� ேம�ெகா�டா�.
அெம��கா-இ�ேர�- இ��யா ��ட� இ�ேபா� வ��ப��த�ப���ள�.

2.102 22வ� க��� கா��ர���� ��ைதய கால�ப���� இ��யா அெம��கா�டனான
ேக��ர, ரா�வ ��யான உற�கைள ேம�� வ��ப���� ெகா���ள�. அெம��கா,
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ஜ�பா�, ஆ��ேர�யா ம��� இ��யா ஆ�ய நா�கைள� ெகா�ட நா�கர ��ட�
2018இ� ெசயலாள�க� ம�ட��லான ��ட�கேளா� ெதாட��ய�. 2019இ� இ�
ெவ��ற� அைம�ச�க� �ைல�� ேம�ப��த�ப�ட�. ��ன� இ��ய-ப�ஃ�� ப����
�னாைவ த�ைம�ப���� ேநா��� இ�த நா�கர ��ட�ைய ��ரமான ேக��ர ம���
ரா�வ� ��ட�யாக மா��வத�கான அெம��க ஏகா�ப��ய��� �ய��க���
இ��யா ப�� ெகா�ட�.

2.103 இ��யா ம��� அெம��கா�� ெவ��ற� ம��� பா�கா�� அைம�ச�க���
இைடேய வழ�கமான ச����கைள உ�ளட��ய 2 + 2 வ�வ� 2018 இ� ெதாட��ய�.
2019 இ� நைடெப�ற 2 +2 ��ட��� அ�ந�ன அெம��க இரா�வ ெதா����ப�ைத
இ��யா��� மா��வத�கான ெதா���ைற பா�கா�� இைண�� (ஐ�ஹ) ஒ�ப�த�
வ�த�. ��த த��ர ��யான ரா�வ ஒ��ைழ��� ��� அ��பைடயான ஒ�ப�த�க��
�த� இர�� ஒ�ப�த�க� – 2016ஆ� ஆ��� ெலேமாவா (��ஆ�ஹ) ம��� 2018இ�
கா�காசா (ஊ�ஆஊஹ�ஹ) ஆ�யன ேமா� அர�� �த� �ைற ஆ����ேபா�
ைகெய��தா�ன. இ�� ��றாவ�� இ��யான�மான அ��பைட ப�மா�ற
ஒ��ைழ���கான ஒ�ப�த� (��ஊஹ) 2020 அ�ேடாப� 27 அ�� ைகெய��தான�.
இத� �ல� ��ட கால ரா�வ ம��� ேக��ர ��யான ஒ��ைழ���கான க�டைம����
இ�� வ�வ� ெகா��க�ப�ட�.

2.104 இ�த ��ஊஹ ஒ�ப�தமான� ந� நா��� பா�கா���� �க�� ���
�ைள��க� ��ய பல அ�ச�கைள� ெகா�டதாக உ�ள�. இ� நா�க��
ரா�வ�க��� இைடேய ��சா� அர�ய� ��ண��ைன ப����ெகா�ள வைக
ெச��ற�. ேம�� இ� ஹவா�� உ�ள அெம��க ஆ�ய ப��� க�டைள�
தைலைமயக��ட� ெட���� உ�ள இ��ய கட�பைட� தைலைமயக��� �ர�தர
இைண�ைப�� ����ற�.

2.105 �மான�க�, ெஹ�கா�ட�க� உ���� அெம��க ரா�வ தளவாட�கைள
வா�க�� இ��யா ஒ��� ெகா���ள�. ரா�வ தளவாட�கைள� ெபா��தவைர��
அெம��காைவ�� இ�ேரைல�� ����� ந������� ஒ� நாடாக இ��யா மா�
வ��ற�.

2.106 இ��ய-�ன உற�க�: இ��ய-�ன ரா�வ �ைல���த� இ�தர���� ேநர�யாக
ேமாத����, உ��ழ����� இ��� ெச�ற�. இ�த ேமாத�� 2020 ஜூ� 15 அ��
இ��ய ரா�வ �ர�க� 20 ேப� உ��ழ�தன�. இ��ய-�ன எ�ைல� ப���� ெம�
க���பா��� ப���� (��ஊ) 45 ஆ��க���� �ற� உ��ழ��ட� ��ய
வ��ைற ��க ேமாதலாக இ� இ��த�. இ�த� ச�பவ� லடா� ப���� உ�ள க�வா�
ப�ள�தா��� அைம�ைய�� சமாதான�ைத�� ���ைல���ள�.

2.107 இ��ய அர� ேம�ெகா�ட அ���ைற ம��� �ைலபா���� க�� தன�
ஆதரைவ ெத���த�. இ����� இ��யா ெவ���ட அ��ைக ஒ��ெமா�த
���ைல�� ���த ெபா���ட� ைகயாள�ப�� எ��� அ�த இட�ைத ��� �ல�வ�
���த ��தைல இ� தர��ன�� உ�ைமேயா� �ைறேவ��வா�க� எ��� ஒ���
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ெகா�ள�ப�ட� என�� ெத���த�. �ைலைமைய ேம�� ��கலா��� வைக�லான
எ�தெவா� நடவ��ைகைய�� இ�தர�� எ��கா� எ���, இ�தர�� ஒ�ப�த�க�, அரச
ெந��ைறக��� இண�க அைம�ைய�� சமாதான�ைத�� உ���ப���� எ��� அ�த
அ��ைக ெத���த�.

2.108 ெம� க���பா�� ப���� (��ஊ) எ�ைல வைரய��� ���த ெத���ைமேய
இ�தைகய ச�சர�க���� ேமாத�க��� இ��� ெச��ற�. எ�ைல�ப����
அைம�ைய�� சமாதான�ைத�� �ைலநா�ட இ��யா�� �னா�� ெம� க���பா��
ப���� (��ஊ) எ�ைல வைரய��� ���� உட�பா���� வர ேவ��ய� அவ�ய�.

2.109 ெவ��தனமான வல�சா� ச��களா� ‘�ன ஆதரவாள�க�’ எ�� நம� க�����
க�����க���� எ�ராக க�ட���� �ட�ப�� க���ச எ���� �ர�சார�க���
ப�ல���� வைக�� நம� க�� உண����வமாக�� ����ண��ட�� இ��க
ேவ��ய� அவ�ய�. ச�க ஊடக�க�� இத�� ��� ேம�ெகா�ள�ப�ட இ�தைகய
�ர�சார�க� அைன��ேம ���த�ப�ட �ைக�பட�க� ம��� அ�ப�டமான ெபா�கைள
பய�ப��� பர�ப�ப�ட ேபா�� ெச��க� எ�ப� ����க�ப���ள�.

அ�க��� வ�� ேபாரா�ட�க�
2.110 நம� 22வ� க��� கா��ர���� ��ைதய கால�ப���� ����ட�த�க அ�ச�
எ�ப� �க� �ர�மா�டமான வைக�� அ��ர�ட�ப�ட ம��� த���ைசயான ம�க�
ேபாரா�ட�க� ஆ��. ����ைம ச�ட� ���த���� எ�ரான ேபாரா�ட�, �வசா�க�
ேபாரா�ட�, ெதா��ச�க�க�� ேவைல���த�க� ம��� நடவ��ைகக� ஆ�ய இ�த�
ேபாரா�ட�க��� க�� ��ரமாக ஆதர� அ��தேதா�, தன� ஒ��ைம உண�ைவ��
ெவ��ப������த�. இ�த� ேபாரா�ட�க�� ெப�� எ���ைக�� ெப�க��
ப�ேக�� இ��த�. இ�� ����ைம ச�ட� ���த���� எ�ரான ஷா`�� பா�
ஆ��பா�ட��� ெப�க� ப�ேக�ற� ����ட�த�கதாக அைம�ற�.

2.111 ����ைம ���த� ச�ட���� எ�ரான ேபாரா�ட�: ����ைம ���த� ச�ட�
�ைறேவ�ற�ப�ட�டேனேய, ����ைம ���த அர�ய� சாசன ��யான வைரயைறைய
அ�ப�டமாக ��� இ�த �ய��ைய க���� த���ைசயான ேபாரா�ட�க� எ��தன.
இ�த� ச�ட� ���� ��பா�ைம�னைரேய ��ைவ��ற� எ�பேதா� மத ந��ண�க�,
மத� சா���ைம ஆ�ய ���ேகா�க�� அ��தள�கைள உைட�� ெநா���வதாக
அைம�ற� எ��� �க� ச�யாகேவ ���� ெகா�ள�ப�ட�. இ����வ பைடக��
தா��தைல�� எ��ெகா�� இைளஞ�க� இ�த� ேபாரா�ட�க�� ��ன� ப��
வ��தன�. க�� வளாக�க� பலவ���� இ����வ வ���வாத ��ப�க� வ��ைற
�ர��ய ேநர�� தா��த�கைள நட��யேபா� காவ��ைற ெவ��பைடயாகேவ இ����வ
வ���வாத ��ப�க�� ப�க� ��றன�. இ�த� ேபாரா�ட� �க �ைரவாகேவ நா�
��வ��� பர�ய�. ம�க� இய�க�க�, ப�ேவ� ���கைள� ேச��த ெப�க�,
அ����க�, க��யாள�க�, அர� �ைற சாரா அைம��க� இ�த� ேபாரா�ட���
த�கைள இைண��� ெகா�டன�. ���� நைடெப�ற இ�த� ேபாரா�ட���
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����ட�த�கதாக அைம�த� பக�-இர� ேவ�பா��� ெதாட��� பலநா� நைடெப�ற
ஷா`�� பா� க�டன ஆ��பா�ட� ஆ��. நா� ��வ��� ����கண�கான
இட�க�� இேதேபா�ற அைம�யான த�ணா ேபாரா�ட�க� நைடெப�றன.

2.112 ெப��ெதா��� பரவ� ம��� அைத� ெதாட��� 2020 மா���� அ���க�ப�ட
நா� த��ய ெபா��ட�க� ����ைம ���த� ச�ட���� எ�ரான இய�க�ைத ெதாடர
இயலாம� ����ய�. எ��� ேமா� அர�� இ����வ �க��� �ர��� எ�ராக
�தலாவ� ��ரமான ம�க� இய�கமாக இ� அைம����த�.

2.113 வரலா��� �ற����க �வசா�க� ேபாரா�ட�: ச���த �சா� ேமா��சா
தைலைம�� �வசா�க� நட��ய ஓரா�� ���த வரலா��� �ற����க ேபாரா�ட�,
அ�கப�ச லாப�ைத� ெப�வத�காக, �வசாய� �ைறைய கா��பேர��க��
க���பா��� ெகா��வர, ஆ�� வ��க�களா� வ�வைம�க�ப�ட ��ேபா���தனமான
�வசாய ச�ட�க� ��ைற�� ர�� ெச�ய ேமா� அர��� ���ப�த� ஏ�ப��� ெவ��
ெப�ற�.

2.114 2020ஆ� ஆ�� நவ�ப� 26 �த� ப�லா�ர�கண�கான, ஆ�க�� ெப�க��
என, �வசா�க� ெட���� எ�ைலக�� உ�ள ெந��சாைலக�� ஐ�� ெவ�ேவ�
ப��க�� த�க� த�ணா ேபாரா�ட�ைத� ெதாட��ன�. எ�ைல� ப��ைய அைடவத��
��பாக அவ�க� காவ��ைற�� ஒ����ைறைய ெவ��கரமாக எ��ெகா��
��ேன�ன�. ����� ��ய வைக�ப�ட இ�த� ேபாரா�ட� ���யமாக ப�சா�,
ஹ�யானா, உ�தர� �ரேதச� ஆ�ய மா�ல�க����� ல�ச�கண�கான �வசா�கைள
கவ������ வ�த�. உ�தரக��, ராஜ�தா�, ம��ய� �ரேதச� ஆ�யவ�������
�வசா�க� அ��ர�� வ����தன�. ம�ற மா�ல�க�� ெப���ரளான க�டன
ஆ��பா�ட�க�� ஒ��ைம உண�ைவ ெவ��ப���� இய�க�க�� நைடெப�றன.
இ�த� ேபாரா�ட� ஓரா����� ேமலாக ���த�. இ�த� ேபாரா�ட���ேபா�
க�ைமயான ���, ேநா�க� ம��� �ப��களா� 715 �வசா�க� உ��ழ�தன�. இ�த�
கால�ப���� 2020 �ச�ப� 8, 2021 மா�� 26 ம��� 2021 ெச�ட�ப� 27 ஆ�ய நா�க��
நா�த��ய ெபா�ேவைல���த� ெவ��கரமாக நைடெப�ற�.
ெதா�லாள�-�வசா�க�� ��� நடவ��ைகக� வள��� ெப�வைத�� இ�த�
ேபாரா�ட� க�ட�. ம��ய ெதா��ச�க�க� அைற�வ� ���� 2020 நவ�ப� 26 அ��
நைடெப�ற அ�ல இ��ய ெபா� ேவைல���த��� ேபா�தா� ‘ெட��ைய ேநா���
ெச�ேவா�!’ எ�ற த�கள� �த� அைற�வைல �வசா�க� அைம��க� ���தன.

2.115 ���� நைடெப�ற இ�த� ேபாரா�ட� த�த அ��த��னா� ச�டம�ற ேத�த���
ச�� ��பாக இ�த� ச�ட�க� ர�� ெச�ய�ப�ட ேபா���, அைன�� ப��கைள��,
அைன�� �வசா�கைள�� உ�ளட��ய வைக�� ச�ட��வமான ஓ� உ�ைமயாக
�ைற�தப�ச ஆதர� �ைல (ஆ�ஞ) எ�ற ���யமான �ர�சைன�� இ�ன�� ���
காண�பட��ைல. இ� ப��ய �வர�கைள இ���ப��த ஒ� �� உ�வா�க�ப�� எ��
உ�� அ��க�ப�ட ேபா���, அ�த� �� இ�ன�� உ�வா�க�பட��ைல.
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2.116 அர�� ம�க� �ேராத� ெகா�ைகக��� எ�ராக��, �ற�தெதா�
வா��ைக�காக�� த�கள� ேபாரா�ட�கைள ��ென����ற அைன�� ���
ம�க���� ஊ�க� த�வதாக�� இ�த ெவ��கரமான, வரலா��� �ற����க ேபாரா�ட�
அைம����த�.

2.117 ெதா�லாள� ேபாரா�ட�க�: ேமா� தைலைம�லான பாஜக அர�, த�ேபா��ள
அைன�� ெதா�லாள� நல� ச�ட�கைள�� ர�� ெச�����, ெதா�லாள�
���ைறகைள� ெகா�ட நா�� ச�ட�கைள��, ெபா��கா���ைட த�யா� மயமா�க
உத�� ச�ட�ைத��, பா�கா�� ெதாட�பான உ�ப���� ஈ�ப��
அைன���ெதா��கைள�� உ���ட பா�கா��� �ைற�� ேவைல���த�கைள தைட
ெச��� ச�ட�ைத�� நாடா�ம�ற��� �ைறேவ��யேதா�, அர� ம��� ெபா���ைற
��வன�க���� உ�ள நா��� க�டைம�� ெசா���கைள�� க�ம வள�கைள��
��ட�த�ட இலவசமாக த�யா�� ைகக�� ஒ�பைட��� வைக�� ���யமாக
வ�வைம�க�ப�ட ேத�ய ெசா�� பணமா�க� ��ட�ைத�� அ��க�ப�����ள�.

2.118 நா� த��ய அள��� �ைற அள��� ஒ��ப�ட ேபாரா�ட�க�� �ல�
ெதா�லா� வ��க� இ�த� ெகா�ைககைள ெதாட��� எ���� வ���ள�. 22வ� க���
கா��ர���� �� வ�த கால�ப����, ெப��ெதா��� கால� ம��� அைதெயா�� 2020
மா�� மாத� �த� நைட�ைற�� இ��� வ�த ெபா��ட�க� ம��� க���பா�க���
இைட��� ெதா�லா� வ��க� ெதாட��� ேபாரா�ட �ைன��டேனேய ெசய�ப��
வ���ள�.

2.119 10 ம��ய ெதா��ச�க�க� ம��� ��ட�த�ட அைன�� �ேய�ைசயான �ைறவா�
��டைம��கைள உ�ளட��ய ��� ெதா��ச�க ேமைட�� பதாைக�� �� 2019
ஜனவ� 8-9, 2020 ஜனவ� 8 ம��� 2020 நவ�ப� 26 என ��� �ைற நா�த��ய
ெபா�ேவைல���த�க� நைடெப�றன. நா�காவ� ெபா� ேவைல���த� 2022 மா��
28-29 ேத�க�� நைடெபற��ள�.

2.120 இ�தைகய ெபா�ேவைல���த�கேளா� �டேவ �ல�க�, எஃ�, வ�� ம���
கா���� ஊ�ய�க�, ம��� ��பைன �ர���க�, ெதாைலெதாட��, மா�ல, ஒ��ய
அர� ஊ�ய�க�, ��ட ெதா�லாள�க�, க��மான ெதா�லாள�க�, த�யா� �ைற��
அ��ர�ட�ப�ட �ைறக�� உ�ள ெதா�லாள�க� ெகாேரானா ெப��ெதா��� கால�
உ����, இ�கால�ப���� ேவைல���த�க��� , ேபாரா�ட�க��� ஈ�ப�டன�.
�சாக�ப��ன� எஃ� ெதா��சாைல ெதா�லாள�க� த�யா� மயமா�க��� எ�ராக �க
��ட ேபாரா�ட�ைத நட�� வ���றன�. இட�சா�க� அ�லாத, த�யா� மயமா�க���
����� ஆதரவாகேவ இ��� வ�த, ெப��பாலான ஆ��வ��க� க��கைள��
ெவ��பைடயாக த�க� ேபாரா�ட���� ஆதர� ெத���க��, த�யா� மய����
எ���� ெத���க�� வ������ வைக�� பர�� ���த ம�க� ஆதரைவ
அ��ர�ட�� அவ�களா� �����ள�.

2.121 ெதா�லாள�-�வசா�க�� ���� ேபாரா�ட�க�: ெதா�லாள�- �வசா�க��
இய�க�க� ஒ�றாக� �ர�� ��� நடவ��ைககைள அ�கமான அள��
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ேம�ெகா�வைத�� இ�கால�ப���� காண ���த�. 2018 ெச�ட�ப� 5 அ�� �மா� 2
ல�ச� ெதா�லாள�க��, �வசா�க��, �வசாய� ெதா�லாள�க�� ெட����
அ��ர�� �க� �ர�மா�டமான ெதா�லாள�-�வசா�க� ஒ��ைம� ேபர�ைய
நட��ன�. இத�� ��பாக 2018 ஆக�� 9 அ�� நா� த��ய அள�� வ�வாக
நைடெப�ற �ைற�ர��� ேபாரா�ட��� 10 ல�ச� ேப� ப�ேக�றன�.

2.122 ெதா��ச�க�க�� ��� ேமைடயான� �வசாய ச�ட�கைள அக�ற ேவ���;
�ைற�தப�ச ஆதர� �ைலைய உ�� ெச�ய ேவ���; ��சார ���த மேசாதா ���ப�
ெபற ேவ��� எ�ப� ேபா�ற ேகா��ைககைள எ���யெத��, ச���த �சா� ேமா��சா
ெதா�லாள� ���ைறகைள அக�ற ேவ���; த�யா� மயமா�கைல ���த ேவ���
எ�ப� உ���ட ெதா�லா� வ��க��� ேகா��ைககைள எ���ய�.
ெதா�லாள�க���� �வசா�க���� இைடேய ஒ��ைம வ��ப�� �ழைல இ�
உ�வா��ய�.

2.123 வ��க��யான தா�க�க�: இ�த� ேபாரா�ட���ேபா� ச�வேதச �� �லதன��ட�
இைண�� ெசய�ப�� வ�� ெப��தலா� வ��க����� பண�கார �வசா�க�� �ல
ப���ன� உ���ட அைன�� �வசா� வ��க����� இைடேய ��ய வ��க ேமாத�க�
எ��தன.

2.124 இர�டாவதாக, ஒ��ற��� ெப� �தலா�க���� ம��ற��� ��,��,ந��தர
ெதா��கைள நட��வ�� ெப��தலா�க� அ�லாத ���ன���� இைடேய, அதாவ�
ஆ�� வ��க� ��டா�க��� இைடேய ேமாத�க� எ��தன.

2.125 ��றாவதாக, நம� அர�ய� அைம��� ச�ட��� ��டா�� க�டைம��ைன
�ர��� ���, அத� இட��� ஒ�ைற அர� க�டைம��ைன ���, நா���
அர�ய���யாக தன� ��ைமயான அர�ய� ேமலா��க�ைத ��வ ேவ��� எ�ற
பாஜக�� �ய��யான� ஒ��ய அர���� ம�களா� ேத��ெத��க�ப�ட மா�ல
அர�க���� இைடேய ேமாத�கைள உ�வா�� வ���றன. மா�ல அர�க����
தைலைம தா�� வ���ற, நாடா�ம�ற��� பாஜக��கான ஆதர� �ைலபா���
ஊசலா��ற ெப�மள��� ந��ைல வ����ற ஒ� �ல மா�ல� க��க� பாஜக�� இ�த
ேமலா��க �ய��க�� �ைளவாக, இ�த �வசா�க�� ேபாரா�ட���ேபா�,
எ���தர���� வரேவ��ய க�டாய���� ஆளா�ன.

2.126 ஆ�� வ��க� ��டா�க�ைடேய எ����ள இ�தைகய ேமாத�க�
உ�வா����ள வா���கைள �ர�ட�ப�� வ��க�க�, ���பாக ெதா�லா� வ��க�,
ஏைழ �வசா�க�, �வசாய� ெதா�லாள�க� ஆ�ேயா� �தலா���வ-�ல��ர���வ
அைம���� எ�ரான வ��க� ேபாரா�ட�கைள ேம�� ��ர�ப��த பய�ப����
ெகா�ள ேவ���.

2.127 ெதா�லா� வ��க��� ெதா��ச�க இய�க�, �வசா�க�, �வசாய
ெதா�லாள�க�ைடேய அ�க��� வ�� ஒ���ைண�ேபா� வ��க� ேபாரா�ட�ைத
��ென���� ெச�ல இ�ேபா�ற வா���க� உ�வா���ளன. இ�ேபா�ற வள����
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ேபா��க� ��னதாகேவ ெதாட�����தன எ�பேதா�, இ�த� ���ன�ைடேய ���
இய�க�க�� �ல� 2018ஆ� ஆ�����ேத ����ட�த�க ��ேன�ற� ஏ�ப��
இ��த�. ேபாரா�ட�க�� வள��� வ�� இ�த ஒ��ைமைய வர����� கால�க��
ேம�� வ��ப��த ேவ��ய� அவ�யமா��.

ெதா���ைர
2.128 ெதா���� ��வெத��, கட�த க��� கா��ர���� �� வ�த காலமான� பாஜக
தன� �ைலைய வ��ப���� ெகா�வைத� க�ட�. ஆ� எ� எ��� அர�ய� கரமாக�
ெசய�ப�� வ�� பாஜக இ����வ �க����ரைல அம�ப��த� ��ரமாக �ய��
வ��ற�. நவதாராளவாத �����த�கைள அ� ��ரமாக� ��ப�� வ�வேதா�,
எேத�சா�கார�ைத�� வ��ப��� வ��ற�. அர�ய� அைம��� சாசன�ைத��, அதனா�
��வ�ப�ட அைம��க�� �ேய�ைசயான த�ைமைய�� பல�ன�ப��த ��ட��ட
�ய��கைள�� அ� ேம�ெகா�� வ��ற�.

2.129 அேதேநர���, ெப��ெதா�ைற தவறாக� ைகயா�டத���, ெபா�ளாதார�
ெகா�ைகக�னா� ���க�ப���ள �யர�க���� எ�ராக ெவ�ம�க�� அ����
அ�க���� ெகா�ேட வ��ற�. �வசாய ச�ட�க��� எ�ரான �வசா�க��
வரலா��� �ற����க, ெவ��கரமான ேபாரா�ட�, த�யா� மயமா�க��� எ�ராக��,
ெதா�லாள� நல� ச�ட�கைள ���யைத எ����� ம��ய ெதா��ச�க�க� ேம�ெகா�ட
��� நடவ��ைகக�, ெதா��ச�க�க�, �வசா�க�, �வசாய� ெதா�லாள�
அைம��க�� ேபாரா�ட�க�� ேமெல���வ�� ஒ��ைம ஆ�யைவ ஒ��ெமா�த
தா��தைல �ற�பாக எ��ெகா��� வைக�� வ��ப��த�பட ேவ��ய�
அவ�யமா��. இைவ அைன��ேம வ��க� ேபாரா�ட�கைள ேம�� ��ைம�ப��த
வ�வ��க ேவ���.

2.130 இ�கால���, ஒ��ய பாஜக அர� அெம��க ஏகா�ப��ய��� ���ப�த��ள ஒ�
��டா�யாக இ��யா�� �ைலைய ேம�� மா����ள�. ேம�� ப�ேவ� ரா�வ,
ேக��ர ��யான ஒ�ப�த�க��� ���க��� அ� இைண���ள�. இ��ய
ம�க�ைடேய ஏகா�ப��ய���� எ�ரான உண��ைன க�� த��ெய��ப ேவ��ய�
அவ�யமா��.

அர�ய� க��க�� �ைலபா�
2.131 பாஜக: இ��ய ஆ�� வ��க�க�� �ரதானமான அர�ய� க��யாக பாஜக
உ�ெவ����ள�. ஆ�எ�எ�-� �க ேவகமாக ��வைட�� வ�� வைல���னைல
பய�ப���� ெகா�� அ� தன� ெச�வா�ைக நா� ��வ��� பர����ள�. நா���
ேமலா��கமானெதா� அர�ய� க��யாக�� அ� உ�ெவ����ள�.

2.132 2019ஆ� ஆ��� தன� அரசா��ைய அைம�த �ற�, கா��பேர�-வ���வாத
��ட�ைய ேம�� வ��ப���� வைக�� நவதாராளவாத �����த�கைள �க�
��ரமாக� ��ப��வ�� பாஜக இற����ள�. அெம��க ஏகா�ப��ய��டனான ��த
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த��ர ம��� ரா�வ ��யான உற�கைள வ��ப��� ���ைல ��டா� எ�ற அ�த�ைத
உ���ப���� ெகா���ள�. வ���வாத �ள�ைன �க ேவகமாக ேம��
��ைம�ப�����ள�. அ�க��� வ�� எேத�சா�கார��� �ல� ஜனநாயக��� ��
தா��த� ெதா��� வ��ற�.

2.133 ��� �தமான வ��ைறகைள� பய�ப��� எ���க�� ச�டம�ற
உ���ன�கைள க�� மாற� ெச�வத� �ல� ப�ேவ� மா�ல�க��� தன� அர�ைன
உ�வா�க பாஜக ����� ஜனநாயக �ேராத, ேந�ைமய�ற வ��ைறகைள
ேம�ெகா��ற�. இ�த ��� �தமான வ��ைறகளாவன: �தலாவ� பண�ைத� கா����,
அதேனா� �டேவ ெப�ய பத�க�� �யமன� ெச�ேவா� எ�ற ஆைச வா��ைதகைள
���� அவ�கைள கவ�����ப�; இர�டாவ�, ��ஐ/ அமலா�க� ��� ம��� இதர
ம��ய அைம��க�� �ல� அ����த�க� ம��� பய���த�கைள ேம�ெகா�வ�;
இ��யாக, வழ��கைள அவ�க���� ���ப�; எ���க�� தைலவ�கைள ைக�
ெச�வ�.

2.134 ப�ேவ� ச�டம�ற� ேத�த�க�� தன� ேநா�க�கைள அைடவ�� பாஜக
��னைடைவ ச���த�. ஜா��க�� ம��� மகாரா��ரா�� அதனா� அரசைம�க
��ய��ைல. ேகரளா��� அத�� ��ன� இ��த ஒேர ஒ� ச�டம�ற உ���னைர��
�ட அதனா� த�கைவ��� ெகா�ள ��ய��ைல. ேம�� வ�க��� ஆ��ைய� ���க
அ� �ய���தேபா��� ம�களா� அ� �ற�க��க�ப�ட�. எ��� அத� ச�டம�ற
உ���ன�க�� எ���ைக ம��� வா����த� அ�க����ள�. த��நா��� தன�
��ட� ��டா��� �� இ��த மா�ல அரைச த�கைவ��� ெகா�ள அ� �ய���த
ேபா��� அஇஅ��க ேதா�க��க�ப�ட�. அசா�� 0.86 சத�த அள�� �க� �ைற�த
வா�� ���யாச��ேலேய அதனா� தன� அரைச த�கைவ��� ெகா�ள �����ள�.

2.135 அ� இ�ேபா� 12 மா�ல�க�� ஆ�� ெச�� வ�வேதா�, ேம�� 6 மா�ல�க��
ஆ�� ��ட��� ப�� வ���ற�. நாடா�ம�ற��� இ� அைவகைள�� தன�
க���பா��� ெகா��வ���ள�.

2.136 கா��ர�: கா��ர� க��யான� இ��ய ஆ�� வ��க�க�� – அதாவ� ெப�
�தலா�க�� தைலைம�லான �தலா�க� ம��� �ல��ர��க� ஆ�ேயா�� -
நல�கைள �ர�����வ� ெச��� க��யா��. அ� தைலைம தா�� நட�� வ��
அர�க�� நவதாராளவாத� ெகா�ைககைள ெதாட��� ��ப�� வ��ற�.

2.137 அத� அர�ய� ெச�வா���, �தாபன பல�� ச��� ெகா�ேட வ��ற�. ேம��
ப�ேவ� மா�ல�க��� க��� தைலவ�க� பல�� பாஜக��� க�� மா���ளத�
�ைளவாக, அ� த�ேபா� ெதாட���யான ெந��க�கைள ச���� வ��ற�.
மத�சா���ைமைய அ� பைறசா��� அேத ேவைள�� இ����வ ச��க���
த��வா��த ��யான சவாைல �ற�பட ெகா��க ��யாத �ைல�� உ�ள�. ெப��பாலான
ேநர�க�� சமரச� ேபா�ைக அ� ேம�ெகா�� வ��ற�. கா��ர� வ���ைற���ள
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�ைல�� மத�சா�ப�ற எ���க��க� அைன�ைத�� அ��ர�ட ��யாத �ைல��
உ�ள�.

2.138 பாஜக ஆ���� இ���� �ைல��, அத� அ��பைடயான இைண�� எ�ப� ஆ�
எ� எ�ஸூட� இ��பைத கண��� எ����ேபா�, அ�ேவ �ரதான அ����தலாக
�ள���ற� என 22வ� க��� கா��ர�� அர�ய� ��மான� (பாரா 2.89)
��������த�. எனேவ பாஜக, கா��ர� ஆ�ய இர�ைட�ேம சமமான அபாய�
எ�பதாக� க�த ��யா�. எ���, கா��ர� க���ட� அர�ய� ��யான ��ட�ைய
ைவ��� ெகா�ள ��யா�.

2.139 மா�ல க��க�: ெதாட�க��� த�க� மா�ல��� உ�ள
�தலா���வ-�ல��ர���வ வ��க�க�� நல�கைள ��ென���� அைம��களாக
த�கைள �ைல����� ெகா�ட மா�ல� க��க� அத� �ற� ெப�மள���
நவதாராளவாத பாைதைய ஏ��� ெகா�டன. த�க� மா�ல��� த�கள� ெசா�த நலைன
பா�கா��� ெகா�வைதேய ���யமாக� ெகா�ட ேபா���, அ��க� த�க� அர�ய�
�ைலபா�ைட மா��� ெகா��, அர�ய� ச�த��பவாத�ைத ெவ��ப���ன. எ���,
��டா���� �தான தா��த� அ�க���� ெகா�ேட வ�� �ைல�� மா�ல
அர�க���� தைலைம தா��வ�� பல மா�ல க��க���� பாஜக உடனான ேமாத�க�
��ைமயைட�� வ�வைத�� காண ���ற�.

2.140 த��நா��� ��க தைலைம�லான மதசா�ப�ற ��ட� பாஜக - அஇஅ��க
��ட�ைய ேதா�க��� ஆ��ைய அைம���ள�. �கா�� ரா���ய ஜனதா தள��
உ�தர��ரேதச��� சமா�வா� க���� ���ய மா�ல க��களாக �ள��வேதா�, த�க�
மா�ல�க�� பாஜக��� எ�ரான ���ய ப��ைன�� ஆ�� வ���றன. ேத�ய
கா��ர� க�� மகாரா��ரா�� அர� அைம�க கா��ர� ம��� �வேசனா�ட� ��ட�
ஏ�ப���� ெகா�� அ�த மா�ல��� பாஜக அர� அைம�பைத த��த�. ேத�ய கா��ர�
க�� ேகரளா�� இட� ஜனநாயக ��ன��� அ�க� வ���ற�. த��நா���
பாஜக��� எ�ராக மதசா�ப�ற, ஜனநாயக ��யான �ைலபா��ைன ேம�ெகா���
��தைல ���ைதக� க��ைய� ேபால ஒ� �ல மா�ல�க�� ��ய மா�ல க��க� ச�க
ஒ����ைற ெதாட�பான �ர�சைனகைள ைக�ெல��� ெசய�ப�� வ���றன.

2.141 அேதேநர���, பாஜக�� அ����த�க�, பய���த�க�, ம��ய அைம��கைள
தவறாக� பய�ப���த� ஆ�யவ�றா� ஒ� �ல மா�ல க��க� ெந��க���
ஆளா���ளன. ஒ� எ� ஆ� கா��ர� ம��� �ஜூ ஜனதா தள� ேபா�ற க��க�
ெப�மள��� நாடா�ம�ற��� ஆ�� க���� ஆதரவாக இ���� அேத ேநர��� இதர
�ர�ைனக�� ந��ைலைமைய ��ப�� வ���றன. ெத��கானா�� � ஆ� எ� க��
த�ேபா� ஒ� �ல பாஜக எ���� �ைலபா�கைள எ��� வ��ற�. பாஜக��
பார�ப�யமான ��டா�களான �வ ேசனா ம��� அகா� தள� ேபா�றைவ த�கள�
மா�ல�க�� �ல�� ேமாத�க�� �ைளவாக பாஜக�ட���� �ல� வ����டன.
ஐ��ய ஜனதா தள� ம��� அஇஅ��க ஆ�ய இ� க��க�� இ�ேபா�� பாஜக�ட�
��ட��� உ�ளன. பாஜக தைலைம�லான ேத�ய ஜனநாயக ��ட��� ��� அ�க�
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வ��த ��ணா�� கா��ர� இ�� பாஜக��� எ�ராக ���ற�. மா����� க����
எ�ரான, இட�சா�க��� எ�ரான �ைலபா�ைட அ� ெதாட�வேதா�, அ�ல இ��ய
அள�� பாஜக��� எ�ரான ச��க�� தைலவராக இ��க�� ஆைச�ப��ற�. ஆ��ர�
�ரேதச��� ��னா� ஆ�� க��யான ெத�� ேதச� ெப��பா�� பாஜக ப�கேம
சா��� ���ற�.

2.142 ஒ��ய அர�� ம�க� �ேராத� ெகா�ைகக��� எ�ராக��, வ���வாத
ச��க��� எ�ராக மத�சா���ைமைய� பா�கா�க�� நைடெப�� ெபா�வான
ேபாரா�ட�க�� அவ�க� ேசர �����ேபா� மா�ல க��க�ட� நா� ஒ��ைழ�ைப
�����ேறா�. எ��� அவ�க� ���த நைட�ைற� த��ர அ���ைறைய
வ����ேபா� மா�ல��� அவ�க�� அர�ய� �ைலபா�ைட�� கண��� எ����
ெகா�ள ேவ���.

2.143 மா�ல� க��க� அர�க���� தைலைம தா��� மா�ல�க��, நா� எ�����
ேபாரா�� ெகா�ைகக�� ��, அ�தைகய ெகா�ைகக��� எ�ராக �ேய�ைசயாக��
இட�சா� க��க�ட� இைண��மாக நா� ம�கைள அ��ர�ட ேவ���. எ��� இ�த
அர�கைள பாஜக தைலைம�லான ஒ��ய அர�ட� நா� சமமாக� க��வ��ைல.

2.144 ஜமா�-இ-இ�லா�, பா��ல� ஃ�ர�� ஆஃ� இ��யா ேபா�ற ���� ��ரவாத
ம��� அ��பைடவாத அைம��க�� அவ��� அர�ய� ��ன�க�� இ����வா
ச��க�� ெகா�ரமான இல��க�� ��ன��� ��பா�ைம ச�க��ன�ைடேய உ�ள
அ��ய�ப��த�ப�ட உண�ைவ�� பா�கா�ப�ற உண�ைவ�� பய�ப���� ெகா�ள
�ய�����றன. எ���, அவ�க�� ெசய�பா�க� இ����வா வ���வாத
ச��க����தா� உத�வதாக அைம��றன. ஜனநாயக ம��� மத�சா�ப�ற ச��க�
��பா�ைம�ன�� உ�ைமகைள உ��யாக பா�கா�� ��பேதா� அவ�கைள மத�சா�ப�ற
ேமைடைய ேநா�� அ��ர��வ� �க�� ���யமானதா��.

2.145 இட�சா� க��க�: நா�த��ய அள�� ஐ�� இட�சா� க��க�� இைண��
ப�ேவ� �ர�சைனக�� நடவ��ைக ம��� ேபாரா�ட�க��� ��டாக அைழ�� ����
வ���ளன. ெப��ெதா�� காரணமாக பய��ள ெசய� ��ட�க� ம��� ெப�ய
அ��ர�ட�க� சா��ய��லாம� ேபான�. இட�சா�க�� ��� �ய��க�, இட�சா�
மா�� ப��ய ந���ைகைய ம�க�ைடேய ஏ�ப��த ேதைவயா��. இட�சா� ஒ��ைமைய
வ��ப��த இ�த �ய��க� ெதாடர ேவ���. இத�� ேதைவயான ���ய��ைய க��
எ��க ேவ���.

2.146 �கா�� ேத�த� ��யாக இட�சா�களா� ஓரள��� ��ேனற ����. எ���
ப�ேவ� வைகயான அர�ய� �ைலபா�க� �ல���றன. ஆ�எ�� ம��� அ�ல இ��ய
ஃபா�வா�� �ளா� க��க� ேகரளா�� கா��ர� தைலைம�லான ஐ��ய ஜனநாயக
��ன��� உ�ள அேத ேநர��� ேம�� வ�க��� இட� ��ன��� அ�க�
வ����றன. ��ஐ(எ�.எ�) ேம�� வ�க��� ேவ�ப�ட ேத�த� உ��ைய
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ேம�ெகா�ட�. எ��� இட�சா� ஒ��ைமைய வ��ப��த ெபா�வானெதா� ��த���
வர �ய��க� ெதாட��� ேம�ெகா�ள�பட ேவ��ய� அவ�யமா��.

2.147 மா����� க����� க��: நா��� ேமலா��கமான அர�ய� க��யாக பாஜக
உ�ெவ���, ஆ�எ�எ� வைல���னலான� �க ேவகமாக ��வைட�� ெகா�� வ��
இ�கால� ப���� நம� க���� �ேய�ைசயான வ�ைம, அர�ய� ��யாக தைல��
ெச��� நம� �ற� ஆ�யைவ ேம�� ச����ள�.

2.148 இ�த� கால�ப����, ���� ேபாரா�ட�கைள ஆத��ப�� க�� ��ர�
ப�கா����ள� - �த��, ஊஹஹ/�ஞ�/��ஊ �� எ�ராக��, ��ன� வரலா���
�ற����க, ெவ��கரமான �வசா�க� ேபாரா�ட���� ஆதரவாக��, ��ய தாராளமய�
ெகா�ைகக�� தா�க���� எ�ராக�� ெவ��� ம��� வ��ைற�� பரவ�ட�
வ���வாத �ளைவ� ��ைம ப���த� ஆ�யவ���� எ�ராக��, ம�க�� ஜனநாயக
உ�ைமகைள�� ம�த உ�ைமகைள�� பா�கா�க��, ெதா��ச�க�க� ம��� இதர
ெவ�ஜன அைம��க�� அைற�வ��� இண�க நைடெப�ற ப�ேவ�
ேவைல���த�க�, க�டன ஆ��பா�ட�க� ஆ�யவ���� க�� ��ர
ப�கா����ள�. ெகாேரானா ெப��ெதா���ேபா� ம�க��� �வாரண� வழ��வ���
நா��� ப�ேவ� ப��க��� க�� ��ரமாக� ெசய�ப�ட�.

2.149 க���ச எ���� த��வா��த �ைல�பா��� அ��பைட�� ஆ�எ�எ�-பாஜக,
இட�சா�கைள, ���பாக மா����� க����� க��ைய, �� ைவ�� வ��ற�. நம�
வ�வான ப��களாக இ���� ேம�� வ�க�, ���ரா ம��� ேகரளா ஆ�ய மா�ல�க��
��ன� ஊ�ய�க� ம��� க�� அ�வலக�க�� �� அவ�க� �� ைவ�� தா��த�
நட��ன�.

2.150 ேகரளா: ேகரளா�� ஆ�எ�எ�-பாஜக�� தா��த�க�� நம� ��ன�
ஊ�ய�கைள� ப�ெகாைல ெச�வ�� ெதாட��� நைடெப�� வ��ற�. இட� ஜனநாயக
��ன� அர�ைன �ைல�ைலய� ெச�வத�கான அத� �ய��க��, ம��ய
அைம��கைள �க ேமாசமான வைக�� பய�ப���� ெகா�வ��� பாஜக ஈ�ப�ட�.
இ�தைகய �ய��கைள கா��ர� க�� தைலைம�லான ஐ��ய ஜனநாயக ��ன�
ஆத��தேதா� நம� ��ன� ஊ�ய�க� �தான தா��த�க� ம��� ப�ெகாைலக�
ஆ�யவ�ைற�� ெசய�ப���ய�.

2.151 ��ஐ(எ�) தைலைம�லான இட� ஜனநாயக ��ன� 2021� ���� ேகரள
ச�டம�ற� ேத�த�� ெவ�� ெப�ற�. கட�த நா�பதா��க���� ேமலாக ஒ�ெவா�
ேத�த��� ேகரள வா�காள�க� எ�ேபா�� அரசா�க�ைத மா�� வ���ள �ைல�� இ�
��ேனா���லாத ஒ� ெவ��யா��. இ�ேத�த��� ��ைதய இட� ஜனநாயக ��ன�
அர�� ெசய�பா��, இ�த ெவ���� நம� க���� பல�ைத�� ம��ைப��
அ����ளன.

2.152 இட� ஜனநாயக ��ன� அரசா�க��� ��மா��யான ப�, ம�க�� வா��ைக
ெதாட�பான �ஷய�க�� தரமான மா�ற�கைள ஏ�ப���ய�. இட� ஜனநாயக ��ன�
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அர� ச�க� பா�கா��� ��ட�கைள� ச�யான �ைற�� ெசய�ப���ய�. ஒ�
��டா�� அைம��� வர��க���� ஒ� மா�ல அர� எ�ன ெச�ய ���� எ�பைத
ம�கைள ைமயமாக� ெகா�ட மா��� ெகா�ைகக� எ���� கா����றன. மத
ந��ண�க��� அ��பைட��, அைன�� தர�� ம�க���� பா�கா�� வழ�க�ப�ட�.
���யமாக, ஆ�எ�எ� - பாஜக ஆப���� எ�ரான ேபாரா�ட� ம��� கா��ர�
தைலைம�லான ஐ��ய ஜனநாயக ��ன��� பாஜக�டனான ச�த��பவாத
ஒ��ைழ�ைப அ�பல�ப���� ஆ�யவ�ைற உ�ளட��ய ெத�வான அர�ய� �ைலபா�
2021 ச�டம�ற� ேத�த�� ��ேனா���லாத இ�த ெவ����� ப�கா��ய�.

2.153 ேகரளா�� ெதாட���யான ேத�ய ேப�ட�க�� ேபா� ம�க��� உத� ெச�த��
க�� ம��� இட� ஜனநாயக ��ன��� ப�� �க�� பாரா��த��� ஆளான�.
ெகாேரானா ெப��ெதா�� ெவ��ெத��தேபா� அத� ெபா� �காதார அைம���
உத��ட�, �க�� �றைமயாக� ைகயாள�ப�ட�. உலக� ��வ������� ேகரளா��
�ய��க� பாரா�ைட� ெப�றன. ெபா� �காதார அைம�� ம��� உ�ளா��
அைம��க�� ஈ�பா��� �ல� ேசாதைன, தடம�த� ம��� ���ைச ஆ�யவ���
�ல� அ��த��த ேகா�� அைலக� �ற�பட சமா��க�ப���ளன.

2.154 ேம�� வ�க�: ேம�� வ�க���, பா�ச த�ைம ெகா�ட தா��த�க� �ல� நம�
க�� க�ைமயான அட���ைறைய எ��ெகா�ள ேவ�����த�. இ�த தா��த�க���
எ����� எ��த�. 2011 �த� 2021 வைர 229 ேதாழ�கைள நா� இழ���ேளா�. இ�த
காலக�ட���, 1,02,000 ��� ேம�ப�ட நம� க�� உ���ன�க�, அ�தா�க�
அவ�க�� ��கைள ��� ெவ�ேய�ற�ப�டன�. நக���ற�க�� அவ�கைள�
கவ��பத�கான ஏ�பா�கைள க�� ெச�ய ேவ�����த�. நம� க�� உ���ன�க�
ம��� அ�தா�க�� 1,30,000 ��� ேம�ப�டவ�க� �� ெபா� வழ��க� ப��
ெச�ய�ப��, அத� �ைளவாக �����த� ம��� �ர�ட�க��� ஆளா���ளன�.
இ�த அட���ைறைய ���சலாக எ��ெகா��, க�� ம��� ெவ�ஜன அைம��க� பல
ேபாரா�ட�கைள நட�� வ�வேதா�, ம��ய ம��� மா�ல அள�லான அைற�வ��
�தான எ���� நடவ��ைககைள ேம�ெகா�வ��� ஏராளமான ம�கைள� �ர�� வ��ற�.

2.155 ேம�� வ�க ச�டசைப ேத�த�� க���� ஏ�ப�ட ேதா�� ேபர�ைவ
ஏ�ப�����ள�. க�� ��ர �ய�ம�சன �யப�ேசாதைன ெச�� அவ������
பாட�கைள க�ற�. இைவ க�� ��ைம��� த�வய� ப��த�ப��, உ�ைமயாக
ெசய�ப��த�பட ேவ����ள�.

2.156 ���ரா: மா�ல அர�� பா�கா�ைப ைவ��� ெகா�� பாஜக�னா� க�ட���
�ட�ப�� பா�ச த�ைம வா��த தா��த�கைள நம� க�� ச���க ேவ�����த�.
இ�வைர 22 க�� உ���ன�க� உ��ழ���ளன�. இத�� ��பாக ம�க��
�ர�சைனக�� �� நம� ெவ�ஜன அைம��க��, நம� க���� ேபாரா�ட�க� ம���
க�டன ஆ��பா�ட�க�� �ைளவாக மா�ல� ��வ��� உ�ள நம� 47
அ�வலக�க�� �� பரவலான தா��த�கைள�� �ைவ��கைள�� பாஜக க�ட����
��ட�. க�� உ���ன�க�, அ�தா�க�� ����கண�கான ��க�, வாகன�க�,
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��தக�க�, அைறகல�க� ஆ�யைவ அ��க�ப�டன. இ�த� தா��த�க�� பல
ேதாழ�க�� காய��றன�. ஒ� �ல� ம���வமைன�� ேசர ேவ�����த�.

2.157 மா�ல பாஜக அரசா�க��� �� உ�ளா�� அைம��க��கான அைன��
ேத�த�க�� ஒ� ேக����தாக மா�ற�ப��, எ���க�� ேவ�பாள�க� ேவ��ம�
தா�க� ெச�யேவா அ�ல� வா�க��கேவா ��யாம� த��க�ப�டன�. ேத�த�க�
எ�பைவ ெப�மள�லான வ��ைற, பய�கரவாத� ம��� ��ட�த�ட �� ேமாச�ைய
���பதாகேவ மா���ளன.

2.158 ��னதாக, பழ����ன த�னா�� ம�ற� ேத�த�க���, ��ன� நைடெப�ற 334
உ�ளா�� வா��க��கான ேத�த�க���, நம� ேதாழ�க� பல� ேவ��ம� தா�க�
ெச�ய �டாம� த��தேதா�, அ�வா� ம�தா�க� ெச�தவ�கைள வாப� ெபற ேவ���
என �ர�ட� ���� ெப�ய அள�� வ��ைற க�ட���� �ட�ப�ட�. பாஜக 112
வா��கைள ேபா����� ெவ�ற�. �த��ள 222 வா��க��, ஐ�ைத� த�ர, ெப�ய
அள�லான ேமாச� �ல� அைன�� இட�கைள�� ைக�ப��ய�. இ�தைகய
���ைல��� இட� ��ன� ��ட�த�ட 20 சத�த வா��கைள� ெப�ற�.

இட� ஜனநாயக ��ன�
2.159 இட� ஜனநாயக ��ன�ைய உ�வா��வத�கான �ய��க��� க��
����ைம அ��க ேவ���. இத� ���ய��வ�ைத 21வ� க��� கா��ர�� அர�ய�
��மான� ��க�டவா� ��������த�:

“இ��ைசவ��� எ��� ைவ�கேவ��ய அ�ைவ�� எ�ப� ெபா�வானெதா�
ேகா��ைக சாசன��ட� ப�ேவ� வ��க, ெவ�ஜன அைம��கைள உ�ளட��ய ெபா�வான
ேமைட ஒ�ைற உ�வா��வேத ஆ��. ெதா�லாள�க�- �வசா�க�� ����
ேபாரா�ட�க��� �ற�பான அ��த� தர�பட ேவ���.” (21வ� கா��ர�� அர�ய�
��மான� பாரா 2.87)

“த�ேபா�, இட�சா� ம��� ஜனநாயக ��ன���� இ��க�பட���ய
ச��க�� ைமய�க�வாக இ��ப� இட�சா� க��க�� அவ��� வ��க ம���
ெவ�ஜன அைம��க�, இட� ���க� ம��� அ����க�; மத�சா�ப�ற �தலா���வ�
க��க���� ப�ேவ� க��க��� ஜனநாயக� ���க��� �த� �ட���
ேசாச���க�; ஆ�வா�க�, த���க�, ெப�க� ம��� ��பா�ைம�ன�� ஜனநாயக
அைம��க� ம��� ஒ��க�ப�ட ���ன�� �ர��ைனகைள எ���� ெச��� ச�க
இய�க�க�. �தலா���வ-�ல��ர���வ� க��க�� ெகா�ைகக��� எ�ரான ம���
����� மா�ப�ட ஒ� ேவைல���ட��� அ��பைட�� இ�த ச��க� அைன�ைத��
ஒ� ��� ேமைட��� கவ�����பத� �ல� ம��ேம இட� ஜனநாயக ��ன�ைய
ேநா��ய இய�க� ஒ� உ��யான வ�வ�ைத எ��க ����”.(22வ� கா��ர�� அர�ய�
��மான� பாரா 2.110)
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2.160 இ�த� ��தைல ��ென���� ெச��, இட�சா� ெவ�ஜன அைம��க�� ����
தள�ைத - ஜ� ஏ�தா ஜ� அ�கா� அ�ேதால� (���ஹஹ) - உ�வா��வத�கான
�ய��க� ேம�ெகா�ள�ப�டன. இ�����, ப�ேவ� காரண�களா� ��ட�ட�ப�ட
�ைற�� இ� ெசய�பட ��ய��ைல. �ற�பான �ைற�� ெசய�ப�� ���
ேமைடகைள உ�வா��� �ய��க� ெதாட��� நைடெபற ேவ���.

2.161 வ��க ம��� ெவ�ஜன அைம��க�� ���� ேபாரா�ட�க� உ�வா�க� ப�டன.
ெதா��ச�க�க�, �வசா�க� ம��� �வசாய� ெதா�லாள� அைம��க�� வ�வான
ஒ��ைம�ட� நட�த ���� ேபாரா�ட�க� �ற�பான ���தாரணமா��. �வசாய
அைம��க�� பர�த ஒ��ைம எ�ப� ஆழமைட�� வ�� �வசாய �யர������
ெவ��ப�� ெபா�வான ேகா��ைகக�� அ��பைட�� உ�வான� ஆ��.அ�ல இ��ய
�வசா�க� ேபாரா�ட ஒ���ைண��� �� (ஹஐ��ஊஊ) நா�த��ய ஒ�
�ர�சார�ைத ெதாட��யேதா�, 500 �வசாய அைம��கைள� ெகா�� ஒ� ேத�ய
மாநா�ைட�� நட��ய�. இ�த மாநா���தா� வரலா��� �ற����க ெட�� �வசா�க�
ேபாரா�ட����� தைலைம தா�� ெவ��கரமாக நட�� ���த ச���த �சா� ேமா��சா
உ�வான�.

2.162 வரலா��� �ற����க இ�த �வசா�க� ேபாரா�ட��ட� ப�ேவ� ெவ�ஜன
அைம��க�, ச�க இய�க�க� ம��� அ����க� ெவ��ப���ய ஒ��ைம உண��
உ�� ப��த�பட ேவ���. ஒ�ெவா� மா�ல���� இட�சா� ஜனநாயக ��ன���
ஒ� ப��யாக இ��க���ய ச��கைள அைடயாள� கா�ப� க�சமான அள��
ெச�ய�பட��ைல. இ� ெதாடர�பட ேவ��� எ�பேதா� உடன�யாக� ெச�ய�பட��
ேவ���. இ�த அ��பைட��, �தலா���வ- �ல��ர���வ� ெகா�ைகக��� ஒேர
உ�ைமயான மா�றாக இட� ஜனநாயக ேவைல���டேம உ�ள� எ�பைத �������
வைக�� ேபாரா�ட�க�� ஒ��ைம வ��ப��த�பட ேவ���.

இட� ஜனநாயக� ��ட�
2.163 �தலா���வ-�ல��ர���வ ெகா�ைகக��� மா�� ���த ���ர� இட�
ஜனநாயக ��ட��� ��க�டவ��� அ��பைட�லானதாக இ��க ேவ���:

அ) ெபா�ளாதார இைறயா�ைமைய� பா�கா�ப�: த�யா� மயமா�க�ப�ட
ெபா���ைற ��வன�க� ம��� அர�� �ைறகைள ���� அர�� க���பா���
ெகா��வ�த�; ����, ��சார�, ெபா�� ேபா��வர��, �காதார� ம��� க�� ஆ�ய
அ��பைட ேசைவகைள ம�க��� உ���ப���த�; ேத�ய பணமா�க� ��ட� ம���
ரா�வ தளவாட ெதா��சாைலகைள கா��பேர�மயமா��� ��ட� ஆ�யவ�ைற ர��
ெச�வ�; ���� களவா� �தலா���வ���� ��� க��வ�; ��,��,ந��தர
ெதா��கைள வள��ெத��ப�; �ைறசாரா �ைறக��� பா�கா�� அ��ப�; ெப��
பண�கார�க�� �� வ� ���ப�; சம�ைலயான வள���ைய ��ெட��ப�; ெப���
ேதைவ�ப���ற உ�க�டைம��ைன உ�வா�க��, ேவைலவா���கைள உ�வா�க��,
உ�நா�� �ரா���� ஊ�கம��க�� ெபா� �த��ைட அ�க��ப�; �ல������த�ைத
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அமலா��வ�; ���ற� �வசாய�, உ�ப��, ச�ைத�ப��த� ஆ�யவ��� �ல�
�வசாய�ைத ேம�ப���வ�;  இ��யா�� உண�� பா�கா�ைப வ��ப���வ�.

ஆ) இ��ய அர�ய� அைம��� ச�ட�ைத�� இ��ய ��யர�� மதசா�ப�ற,
ஜனநாயக��வமான �ணா�ச�ைத�� பா�கா�ப�; அர�ய� அைம��� ச�ட அ��பைட�
��கைள வ��ப���� வைக�� மா��� ெகா�ைககைள ��ைவ�ப�; அர�ட�����
அர�ய������ மத�ைத த�ைம�ப���வ� எ�ற மத�சா���ைம�� அ��பைடைய
அர�ய� அைம��� ச�ட ேகா�பா� என ெத�வாக எ���ைர�ப�, வ���வாத
ஒ��க�ப��த�� அ��பைட�லான ெவ���� �ர�சார�க�, வ��ைறக� ஆ�யைவ
தைட ெச�ய�பட ேவ���, மதவ� ��பா�ைம�ன�� வா��ைக, �த��ர�க� ம���
உ�ைமக� ஆ�யவ���கான பா�கா��; ��ர வ���வாத ெவ����த நப�கைள அர�
அைம��க����� ��� அைம�ைப ��ைம�ப��த�; ச�ட�ேராதமான த�யா�
பைடக�, க�கா��� ���க� ேபா�ற அைம��கைள தைட ெச�த�; ��பலாக� தா���
ெகாைல ெச�வத�� எ�ராக ச�ட� இய��த�; ����ைம ���த� ச�ட�/ ேத�ய ம�க�
ப�ேவ�/ேத�ய ��ம�க� ப�ேவ� ஆ�யவ�ைற ர�� ெச�த�.

இ) அர�ய� அைம��� ச�ட�தா� உ��ய��க�ப���ள ஜனநாயக உ�ைமக� ம���
��� உ�ைமக� ஆ�யவ����� பா�கா�ப��ப�. த�ேபாைதய வ�வ��� ெப�மள��
தவறாக� பய�ப��த�ப�� வ�� உவாபா (�ஹஞஹ) ச�ட�ைத ���வ�; ேதச �ேராக
ச�ட�, ஆ�த� பைடக� �ற�� அ�கார ச�ட� (ஹ��ஞஹ), ேத�ய பா�கா�� ச�ட�
(��ஹ) ஆ�யவ�ைற ���வ�; ���த�டைனைய ர�� ெச�வ�; ேத�த� ப��ர�
��ட�ைத தைட ெச�வ�; ப��யள� ப��ய� �ைற�ட� ��தா�சார �ர�����வ
�ைற�ைன அ��க�ப���வ� உ���� ேத�த� �����த�கைள அமலா��வ�;
க�டாய ச�க த��ைக ம��� ெபா���ண�ைவ உ���ப���வ�; தகவ� ெப�� உ�ைம
ச�ட��ைன க���பான �ைற�� அம�ப���வ�.

ஈ) ��டா��: மா�ல�க��� ேம�� அ�க அ�கார�க�ட� ம��ய-மா�ல
உற�கைள �ரைம�த�; ம��ய அர��, ேம�வ�க�, ��ைவக� ஆ�யவ�ைற
(மா�ல�க�ட�) ப���� ெகா�வத� �ல� ��சா��த ��டா��ைய வ��ப��த�;
ம��ய அர�� வ�ய�லாத வ�வாைய மா�ல�க�ட� ப���� ெகா�ள�த�க ��யாக
மா��யைம�த�; மா�ல�க��� இைட�லான க����, ��ட� ��, ேத�ய வள����
க���� ஆ�யவ�ைற உ�����ப�; ஆ�ந� பத��� ேதைவைய ம� ஆ�� ெச�வ�;
ெபா��தமான பா�கா�� அ�ச�க�ட� அர�ய� அைம��� ச�ட��� 356வ� ��ைவ
மா��யைம�ப�; அத� �யா�� உ�ைமேயா� ஜ��-கா����� �� மா�ல
அ�த��ைன ���� அ��ப�; அர�ய� அைம��� ச�ட��� 370 ம��� 35ஏ
���கைள ���� உ�����ப�.

உ) ெதா�லா� வ��க� ம��� �வசா�க�: த���ற� அ�ற ெதா�லாள�க��கான
ச�ட��வமான �ைற�தப�ச ஊ�ய� மாத���� �. 21,000�� �ைறயாம� இ��பைத��
அ� �க�ேவா� �ைல ����ெட��ட� இைண�க�ப�வைத�� உ���ப���வ�;
ெதா�லாள� ச�ப�த�ப�ட 4 ச�ட ெதா���கைள ர�� ெச�வ�; ரக�ய வா�ெக����
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�ல� ெதா��ச�க அ��கார�ைத உ���ப��த�; ச�க பா�கா���கான உ��;
��வாக��� ெதா�லாள�க�� ப�ேக��; ஊ2+50 சத�த ���ைற�� அ��பைட��
அைன�� �வசா�க����, அைன�� ப��க���� �ைற�தப�ச ஆதர� �ைலைய
ச�ட��வமானதாக� ெச�வ�; �வசா�க��� ஒ��ய அர�� �ல� கட� த��ப�;
�வசாய� ெதா�லாள�க��கான ஊ�ய� ம��� ச�க� பா�கா�� ஆ�யைவ ����
ம��ய ச�ட�ைத �ைறேவ��வ�.

ஊ) ச�க ��: சா� அைம�� �ைற ம��� அைன�� வைகயான சா�ய
ஒ����ைறகைள�� ஒ��த�; ப��ய�ன�தவ� ம��� பழ��� ம�க��� அ��பைட
ம�த உ�ைமகைள உ�� ெச�வத�கான �ற�� நடவ��ைகக�; ப��ய�ன,
பழ����ன��கான �ற��� �� �ைண ��ட���கான ம��ய ச�ட�ைத இய��த�
ம��� அத� அமலா�க�ைத� க�கா��க அ�கார� ெப�ற �� அைம�த�; வன
�ல�க�, வா�வாதார� ம��� கலா�சார���கான பழ���க�� உ�ைமக��கான
அர�யலைம�� ச�ட��யான ம��� ச�ட ��க�� பா�கா��; த�யா� �ைற��
இடஒ���� வழ�க ச�ட� இய��த�; சா�வா�யான ம�க�ெதாைக கண�ெக���ைன
ேம�ெகா��த�; இட ஒ����க��� உ�ப�ட அைன�� ப��ட�க��� உ�ள கா�
இட�க� அைன�ைத�� �ர��த�; ம�த�கேள ேநர�யாக ம�த� க��கைள
அக��வத�கான தைடைய க���பான வைக�� அமலா��த�; ��டாைம ��ற�க���
க�ைமயான த�டைன வழ��வ�; வன உ�ைம ச�ட�ைத க���பாக அமலா��வ�; இதர
��ப��த�ப�ட வ���னைர கண�ெக���� வைக�� சா�வா� கண�ெக��ைப
ேம�ெகா�வ�.

ெப�க�: ெப�க��கான இடஒ���� மேசாதாைவ ச�டமா��வ�; ெப�க���
சமமான உ�ைமக� ம��� சமமான ஊ�ய�ைத உ���ப���வ�; ெப�க����
�ழ�ைதக���� எ�ராக ெகா�ரமாக அ�க��� வ�� வ��ைற�� எ�ராக க�ைமயான
நடவ��ைககைள எ��ப�; இ�தைகய ��ற�க�� ஈ�ப�ேவாைர த��க��,
த���க�மான கறாரான நடவ��ைககைள எ��ப�; ‘சா� ஆணவ� ெகாைலகைள’ தைட
ெச�வத�கான ச�ட�ைத இய��வ�.

�ழ�ைதக�: அைன�� �ழ�ைதக�� பய�ெப�� வைக�� ஒ���ைண�த
�ழ�ைதக� ேம�பா�� ��ட�ைத பரவலா��வ�; க�� ெப�� உ�ைமைய க���பாக
அமலா��வ�; அைன�� வைகயான �ழ�ைத� ெதா�லாள� �ைறகைள�� தைட ெச�வ�;
�ழ�ைத கட�த��� எ�ராக க�ைமயான த�டைன ���ப�.

��ந� ம��� மா��� பா�ய� ேத�வாள�: மா��� பா�ய� ேத�வாள� ப���ைன
சா��த ��ம�க�� உ�ைமகைள பா�கா�ப� ம��� ��ென���� ெச�வ�;
இவ�க��� எ�ரான ��ற�க� ம��� �����த�கைள த���� வைக�� ச�ட��வமான
நடவ��ைகக� உ���ட க���பான நடவ��ைககைள ேம�ெகா�வ�.

மா��� �றனா�க�: மா��� �ற�ைடேயா�� உ�ைமக� ம��� மன நல
பா�கா�� ச�ட��ைன க���பாக அமலா��� வைக�� ேபா�ய ப�ெஜ� �� ஒ���ைட
ெச�வ�; மா����றனா�க��கான ேத�ய ெகா�ைக ம��� இதர ச�ட�கைள மா���
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�றனா�க�� உ�ைமக� ���த ஐநா �ற�� உட�ப��ைக�� உக�த வைக�� ����
அைம�ப�; இ����ன��� உ�ய, எ��� �ர�ப�படாம� உ�ள கா� இட�கைள
��ைமயாக �ர��வ�; இ����ன��� ேபா��வர�� தகவ� ெதா����ப ேசைவக�
எ�தாக ெப�� வைக�� க�டைம��ைன உ�வா��வ�.

எ) ம�க� நல�

அ) அைனவைர�� உ�ளட��ய ெபா� ��ேயாக� ��ட�; அ��யாவ�ய� ெபா��க�
அைன�ைத�� வழ��வ�; அைனவ���மான உத� ெதாைக, ஓ���ய� வழ��வ�;
பா�கா�பான ����, �����ற �காதார வச� ம��� நக���ற, �ராம��ற ஏைழக��கான
��� வச�.

ஆ) ேவைலவா���: மகா�மா கா�� �ராம��ற ேவைலவா��� உ��� ��ட��� ��
ேவைலகைள ���ப���வ� ம��� ஊ�ய�கைள அ�க��ப�; நக���ற ேவைலவா���
உ��� ��ட���கான ச�ட�ைத �ைறேவ��வ�; ேவைல��லா கால���கான �வாரண�
ெதாைக வழ��வ�.

இ) ��ய க��� ெகா�ைகைய ����மாக அக��வ�; அர�ய� அைம��� ச�ட���
மா��கைள வ��ப���� வைக��� அ��ய� ��வமான உண�ைவ வள��க�� பாட�
��ட� ம��� பாட�கைள மா�� அைம�ப�; த�யா� க�� ��வன�கைள
ஒ��கைம�ப�; ஒ��ெமா�த உ�நா�� உ�ப�� ம���� 6 சத�த ெதாைகைய க���காக
ஒ���� ெச��� வைக�� ம��ய �� ஒ����கைள அ�க��ப�; க���� �ல��
���ட� இைடெவ�ைய அக��வ�.

ஈ) அைனவ���மான ெபா� �காதார வச�� ��ட�ைத அர� ���த��ட�
ேம�ெகா�வ�; �காதார���கான ஒ��ய அர�� ெசலைவ ஒ��ெமா�த உ�நா�� உ�ப��
ம���� �ைற�தப�ச� 5 சத�தமாக அ�க��ப�; அ��யாவ�ய ம���க�� �ைலைய
�ைற�ப�; த�யா� ம���வ ஏ�பா�கைள ஒ��கைம�ப�.

உ) ���� �ழ�: ஒ����ைற�� �ல� ந�� வா��கைள ெவ�ேய��வைத� �ைற��
பா�கா�பான �����ழைல உ�வா��வ�; ம��ழ�� எ�ச��ைய ஊ�க�ப���வ�;
அைனவ���� எ�ச�� சம��வ�ைத உ�� ெச�வ�; கா�க� ம��� �������
�ல�கைள பா�கா�ப�; �����ற மா�ைன ேசா���, அைத ��பவ�க��� எ�ராக
க�ைமயான நடவ��ைககைள எ��ப�.

ஊ) கலா�சார� ம��� ஊடக�: மத�சா�ப�ற ம��� ஜனநாயக��வமான கலா�சார�ைத
வள��ப�; வ���வாத ம��� பழைமவாத தா�க�கைள க���ப��த ம�க��
�ர��ைனக�� கவன� ெச���த�; நா����ற கைலக� உ���ட கலா�சார வ�வ�க�
ம��� மர�க�� ப��க�த�ைமைய வள��ெத��ப�; அர�யலைம��� எ�டாவ�
அ�டவைண�� ப��ய�ட�ப���ள அைன�� ெமா�க�� சமமாக ஊ����க�ப��
வள��க�பட ேவ���. கலா�சார ஆ�ைமக� ம��� அவ�கள� ஆ�க�க� �தான
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வ���வாத ச��க�� தா��த�கைள உ��யாக� ைகயா�த�; க�ட�ற ெம�ெபா�ைள
ஊ����த�;

ப����ைக �த��ர�ைத� பா�கா�த�; ெபா� ஒ�பர�� ேசைவகைள வ��ப��த�;
ப�வைக ஊடக உ�ைமைய�� ஏகேபாக�ைத�� த��ப�; ஊடக�க��ெகன
�ேய�ைசயான ஒ����ைற ஆைணய�ைத ���வ�; ஊடக ஊ�ய�க��
பா�கா��ைன உ���ப���த�.

எ) ெவ��ற�� ெகா�ைக: இ��யா�� �ேய�ைசயான ெவ��ற�� ெகா�ைகைய
க���பான �ைற�� உ���ப���த�; அெம��க ஏகா�ப��ய��� ���ைல ��டா�
எ�ற இ��யா�� த�ேபாைதய அ�த�ைத மா��யைம�த�; ��த த��ர��யான,
பா�கா�� ெதாட�பான அைன�� ஒ�ப�த�கைள�� ம�ப��லைன ெச�த�; அெம��க
��த த��ர நல�கைள�� ���ப�கைள�� ��ென����ப�யான �ரேதச ��யான,
ச�வேதச ��யான ��ட�க� அைன������� ��ப�வ�.

க��ைய வ��ப���வ�
2.164 ேம�� வ�க��� நம� ெவ�ஜன ெச�வா�� �க ேமாசமான வைக�� அ����
ேபா��ள�. ���ரா��� �ட இ�தைகய அ��� நைடெப�� வ��ற�. 2019
நாடா�ம�ற� ேத�த�� இ�வைர�� ெப�ற�ேலேய �க� �ைறவான வா��கைள நா�
ெப�����ேறா�. 16வ� க�� கா��ர�� இ��ேத க���� �ேய�ைசயான
வ�ைமைய�� ெச�வா�ைக�� வ��ப���வத� அவ�ய� ���� ந� ���� கா��
வ�����ேறா�.

2.165 க���� 17வ� கா��ர�� அர�ய� ��மான� ��க�டவா� ��������த�:

“நம� எ��கால���கான �ைசவ�ைய ��மா����ேபா� க���� �ேய�ைசயான
ப��ைன�� ெச�வா�ைக�� எ�வா� வ��ப���வ� எ�ப�தா� நம� ���ய
கவனமாக இ��க ேவ���. இ�த �ஷய��� �க ��ட காலமாகேவ நா� ெப�தள���
��ேனற��ைல எ�பைத ஒ��� ெகா�ேட ஆக ேவ���.” (2.80)

2.166 22வ� க��� கா��ர���� �ற� நட�த ேத�த� ���க� ���த ப��லைன, ம�ற
�ஷய�கேளா� �டேவ, நம� �ேய�ைசயான பல� ம��� அர�ய� தைல����
�ற�கைள வ��ப��த ேவ��யத� அவ�ய� ���த அ��பைட� �ர��ைனைய
எ����கா��ய�. இ� ���யமான ஒ� �ஷயமா��. இ� ெதாட�பாக கட�த கால�க��
பல ச�த��ப�க�� அர�ய� ம��� அைம�� ��யாக பல ���கைள க�� எ����ள�.
இைவ அைன��� க��யா� உ�வா�க�ப��, ச�யான �ைற�� உடன�யாக�
ெசய�ப��த�பட ேவ���.

2.167 இ�த� ச�ைவ த��� ���� �ைலைமைய மா�� அைம�க ேவ��ய�
அவ�யமா��. இைத� ெச�யாம� நம� �ர��கர கடைமக�� ெவ��யைடய ந�மா�
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��ேனற இயலா�. ���க�ட �ஷய�க��� நா� ����ைம அ��க ேவ��ய�
அவ�யமா��:

அ) அர�ய� ��யான, த��வா��த ��யான, �தாபன ��யான ேவைலகைள உடன�யாக
வ��ப��த ேவ���. ம�க�ட� உ�ேரா�டமான ெதாட��கைள உ�வா�க��, ���த
வ��க ம��� ெவ�ஜன� ேபாரா�ட�கைள உ�வா�க��, அவ�ைற ஒ���ைண�� நம�
அர�ய� ெச�வா�ைக உ���ப��த��, அைன�� �ைன ஒ��க�ப��த�ப�ட �ய��
ேம�ெகா�ள�பட ேவ���. ���பாக �ராம��ற�க�� எ��த�� �ர�சார�கைள
ஏ�பா� ெச�த�; �லக�கைள அைம�ப� ேபா�ற நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள�பட
ேவ���.

ஆ) ம�க� ச�ப�த�ப�ட �ர�சைனக� ம��� அவ�கள� �ர�சைனக� ெதாட�பாக
உ��� ப��க�� ேபாரா�ட�கைள வ��ப���வ�� கவன� ெச��த ேவ���.
இ�தைகய ேபாரா�ட�க� ெவ�� அைடயாள��வமாக இ��க��டா�. உ��யான
பய�கைள ெப�� வைர இவ�ைற ���� நட�த ேவ���.

இ) ��ரமான ெவ�ஜன நடவ��ைககைள வள��ெத��ப�� ெகாேரானா
ெப��ெதா��� அதேனா� ெதாட��த ெபா��ட�க� ம��� ஒ��� �ைறக� ஆ�யைவ
இய�ைகயாக தைடகைள ஏ�ப���ன. �ைறயான ��ட�ட�� �ல�� ம�க�
எ��ெகா��� ப�ேவ� வைகயான வா��ைல �ர�சைனக�� �� ேபாரா�ட�கைள
நட��வத� �ல� இ�த ெதா�ைவ ெவ�ெற��க ேவ��ய� அவ�யமா��.

ஈ) ��தா�த ��யாக��, அர�ய� ��யாக��, அைம�� ��யாக�� இ����வா
ச��க�� சவாைல க�� ��ரமாக எ��ெகா�ள ேவ���. �ள�ப���� வ���வாத
�க��� �ரைல��, மத�சா�ப�ற ���ய�க�� அ�ைவ�� எ���க ேவ���;
��பா�ைம ச�க�க�� பா�கா���காக�� நா� ேபாராட ேவ���; அைனவைர��
உ�ளட��ய இ��யா எ�ற உண�ைவ வ��ப���� இ��ய ேத�யவாத�ைத
ைக�ெல��� இ����வா ேத�யவாத��ைன நா� எ���� ��க ேவ���.

உ) ச�க ��யான ஒ��க�, சா�ய ஒ����ைற, பா�ன அ��பைட�லான ஒ��க�
ஆ�ய �ர�சைனக�� �� க�� ேபாரா�ட�கைள நட�த ேவ���. ச�க ஒ����ைற��
எ�ரான ேபாரா�ட�க� ெபா�ளாதார �ர�ட��� எ�ரான ேபாரா�ட�க�ட�
இைண�க�பட ேவ���. வ��க ஒ��ைமைய ���ைல�க �ைன�� அைடயாள
அர�ய��� எ�ராக�� ேபாரா�ட�க� நட�த�பட ேவ���.

ஊ) �தாபன� ���த க�க�தா ��ன��� ���க� ச�யான �ைன�ேபா� உடன�யாக
அமலா�க�பட ேவ���. க�� அைம��க� ��ன வ�கா��த�க�� அ��பைட��
ஒ��கைம�க�பட ேவ���.
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இ����வாைவ எ����� ேபாரா�வத�கான வ�
2.168 க��ைய வ��ப���வ� எ�பேத இ����வ ச��கைள த�ைம�ப���வத�கான
அ��பைட ���ப�தைனயாக உ�ள�. இ����வாைவ�� அத� ப�ேவ� வைகயான
வ���வாத அைம��கைள�� எ����� ேபாரா�வெத�பைத அர�ய�, த��வ�,
கலா�சார� ம��� ச�க� தள�க�� ���த வைக�� ேம�ெகா�ள ேவ���. இ����வ
�க��� �ர��� எ�ரான இ�த� ேபாரா�ட�ைத வ��ப��த உ��யான நடவ��ைகக�
ேம�ெகா�ள�பட ேவ���.

2.169 க���� அத� ெவ�ஜன அைம��க�� ���க�ட வைக�� இ�த ���த
ேபாரா�ட�ைத நட�த ேவ���:

அ) க���னா� இத�ெகன உ�வா�க�ப�ட ���களா� த��வா��த ��யான, அர�ய�
��யான �ர�ர�கைள ெதாட���யாக தயா��ப�. இ����வா ம��� வ���வாத ச��க��
��ேபா���தனமான உ�ளடக�ைத அ�பல�ப���� வைக�� ெப���ரளான ம�கைள
ெச�றைட�� வைக�� எ�ய நைட�� இைவ உ�வா�க�பட ேவ���.

ஆ) ெவ��� ம��� பய�கரவாத� ம��� ���பாக மத ��பா�ைம�ன� �� பா�ச
தா��த�கைள க�ட���� ��� இ����வா ���க�� தா��தைல ��ரமாக
எ��ெகா�வ�. உ��� அள��� ம��� நா� த��ய அள��� ெபா� இட�கைள
வ���வாதமயமா��� �ய��கைள எ���க ���த ����ண�ைவ பராம��க ேவ���.

இ) அ�க���� ெகா�ேட வ�� பழைமவாத�, �ட ந���ைக, ப��த�வ�ற த�ைம,
க����தனமான ந���ைக ஆ�யவ�ைற எ�����ேபாரா�� வைக�� மதசா�ப�ற,
அ��ய���வமான, ப��த��� அ��பைட�லான ��தைன� ேபா��ைன வள��ெத��க
ச�க, கலா�சார நடவ��ைகக�, ெவ�ஜன அ��ய� இய�க�க� ஆ�யவ���கான
அைம��கைள வள��ெத��ப�. இ����வா ��ப�களா� பர�ப�ப�� வ��
ப��த�வ�ற த�ைம ம��� த��க ம��� ��தைன ஆ�யவ�ைற எ����� ேபாராட இ�
அவ�யமா��.

ஈ) ச�க ஒ����ைற�� எ�ரான �ர��ைனகைள ������த�. இ����வா
ெப�க��� சம உ�ைமகைள ம���ற�; ேம�� பா�ன ��யான அ�ைம�தன�ைத
�யாய�ப���வத� �ல� ெகா�ரமான தா��த�கைள நட��வத�கான ���ைலகைள
உ�வா���ற�.

உ) த���க� ம��� ஆ�வா�க� ம���� ேக�ெக�ட இ����வா சா�ய ம���
பழைமவாத ���ய�கைள பர��வைத எ���� ேபாரா�த�. இ��ய ச�க��� ப�ைம
கலா�சார�ைத ���ைல�ப���� கலா�சார �க��கைள ஏ�பா� ெச�வ�� �ற��
கவன� ெச��த�பட ேவ���.

ஊ) ச�க ேசைவ நடவ��ைககைள ஊ����த�. ேகா�� ெதா�� கால���
ெச�ய�ப�ட ப�க� �காதார ைமய�க� �ல� ெதாடர ேவ���. �லக�க� ம���
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வா��� அைறக�, க�� ப��� ைமய�க�, �ற� ேம�பா�� ைமய�க� ேபா�றவ�ைற
அைம�ப� ஆ�ய நடவ��ைகக� ேம�ெகா�ள�பட ேவ���.

எ) க��� �ைற�� ஆ�எ�எ�-ஸூ� இதர இ����வ ச��க�� �க� ��ரமாக�
ெசய�ப�� வ���றன. க���� மத�சா�ப�ற, ஜனநாயக��வமான, ஒ��ைண��
�ர��ய உ�ளட�க�ைத உ�வா�� பர��� வைக�� க��� தள��� தைல��கைள
ேம�ெகா�ள நா� ���ய��கைள ேம�ெகா�ள ேவ���.

2.170 இ�தைகய நடவ��ைககைள நா� ேம�ெகா�ளா� ேபானா�, ச�க, இன
��யானேவ�பா�கைள எ�லா� ெப�மள���� கட�த பார�ரமான ‘இ��
அைடயாள�ைத’ ேம�� வ��ப���வ�� ஆ�எ�எ�-பாஜக ம��� வ���வாத
அைம��க� ெவ�� ெப�����. இ�� �க�� ���யமான� ப��த�வ�ற த�ைமைய
ப��த�ைவ� ெகா���, உ�ைமய�ற த�ைமைய உ�ைமைய� ெகா��� ேபாராட
ேவ��யதா��.

அர�ய� �ைலபா�
2.171 1) ��ட�த�ட எ�டா�� கால பாஜக அர�� வ���வாத கா��பேர� ��ட�
எேத�சா�கார தா��த�கைள ெதா��ப� ேம�� வ��ப�� வ�வைத� க�ட�. 2019ஆ�
ஆ��� ���� ஆ���� வ�த�ற� பா�ச ஆ�எ�எ�-�� இ�� ரா��ர �க���
�ரைல �க� ��ரமாக அ� ��ென��� வ��ற�. இதேனா� �டேவ நவதாராளவாத
ெகா�ைகக� ம��� அ�க��� வ�� எேத�சா�கார ��வாக� ஆ�யவ�ைற�� அ�
��ப�� வ��ற�. ஆ�எ�எ� ��ென��� வ�� இ�� ரா��ரா �க��� �ரலான�
அர�ய� அைம��� ச�ட��� க�டைம��ைன அ���� ேபாக� ெச�வேதா�, இ��ய
��யர�� மதசா�ப�ற, ஜனநாயக��வமான �ணா�ச�ைத�� ���ைல��ற�.

2) இ�வைக�� நம� ���ய கடைம எ�ப� பாஜகைவ த�ைம�ப���,
ேதா�க��பேத ஆ��. இத�� வ��க ம��� ெவ�ஜன ேபாரா�ட�கைள வ�வாக��
��ரமாக�� நட��� வைக�� ம�கைள அ��ர�ட மா����� க����� க�� ம���
இட�சா� ச��க�� �ேய�ைசயான வ�ைம�� வள��� ேதைவ�ப��ற�.

3) இ����வா �க��� �ர� ம��� வ���வாத ச��க�� ெசய�பா�க��� எ�ரான
ேபாரா�ட�ைத ��ென��க க��ைய�� இட�சா� ச��கைள�� வ��ப���வ�
அவ�யமா��. இ����வா வ���வாத���� எ�ராக அைன�� மத�சா�ப�ற ச��கைள��
பர�த அள�� அ��ர��வத��� க�� பா�பட ேவ���.

4) நவதாராளவாத� ெகா�ைககைள ��ரமாக� ��ப��வ�; நம� நா���
ெசா���கைள ஒ��ெமா�தமாக ெகா�ைளய��ப�; ெபா���ைறைய��, ெபா�
பய�பா���� உ�யனவ�ைற��, க�ம வள ஆதார�கைள�� ெப�மள��� த�யா�
மயமா��வ� ஆ�யவ���� எ�ராக ம�க�� ��வான ப���னைர அ��ர��வ��
க�� ��ன��� இ��க ேவ��ய� அவ�யமா��. ச�ப��� நைடெப�ற �வசா�க�
ேபாரா�ட�ைத� ேபா��, வ��க, ெவ�ஜன ேபாரா�ட�கைள, ��வான அள�� ம�கைள
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அ��ர�� ேம�� ��ர�ப���வத� �ல�� கா��பேர�-வ���வாத ��ட�
ஆ���� எ�ராக மதசா�ப�ற எ���க�� ச��கைள அ��ர��வத� �ல�ேம இைத
�ைறேவ�ற ����.

5) இ����வா-கா��பேர� ஆ���� எ�ரான ேபாரா�ட��� ெவ���� இ����வ
வ���வாத ச��க��� எ�ராக�� நவதாராளவாத ெகா�ைகக��� எ�ராக�� ஒேர
ேநர��� நைடெப�� ேபாரா�ட�க� ேதைவ�ப���றன.

6) ஒ���ெகா�ள�ப�ட �வகார�க�� மத�சா�ப�ற எ���க��க�ட�
நாடா�ம�ற����� க�� ஒ��ைழ���. பாரா�ம�ற���� ெவ�ேய வ���வாத
�க��� �ர��� எ�ராக அைன�� மத�சா�ப�ற ச��கைள�� பர�த அள��
அ��ர�ட�� க�� பா�ப��. க���� இட�சா�க�� இதர ஜனநாயக ச��க�ட�
�ேய�ைசயாக��, ஒ��ப���, �ர��ைன�� அ��பைட���, நவ தாராளமய���
தா��த�க�, ஜனநாயக���� எ�ரான ச�வா�கார� தா��த�க�, ஜனநாயக உ�ைமக�,
க�ைமயான ச�ட�கைள� பய�ப���வத� �ல� எ���ைப அட��த� ஆ�யவ�ைற
எ����� ேபாரா��.

7) வ��க ம��� ெவ�ஜன அைம��க�� ஒ��ப�ட நடவ��ைகக��கான ����
ேமைடகைள க�� ஆத����. ெதா�லா�-�வசா�க�-�வசாய� ெதா�லாள�க��
ஒ��ப�ட நடவ��ைககைள வ��ப�����ற அைன�� நடவ��ைககைள�� க��
ஆத����.

8) இட�சா� ஒ��ைமைய வ��ப��த�மான �ய��கேளா� �டேவ க����
�ேய�ைசயான வ�ைமைய வள��ெத��க�� ����ைம வழ�க�ப��. இட�சா�க��
ஒ��ப�ட �ர�சார�க�, இய�க�க� ஆ�யைவ �தலா���வ �ல��ர���வ ஆ��
வ��க�க�� ெகா�ைகக��� மா�றான ெகா�ைககைள ������வதாக இ��க
ேவ���.

9) ெவ�ஜன அைம��க�, ச�க இய�க�க� உ���� அைன�� இட�சா�, ஜனநாயக
ச��கைள அ��ர�ட ���த வைக�� க�� ெசய�பட ேவ���. ஒ� மா��
ெகா�ைகயாக இட� ஜனநாயக ��ட�ைத ������� வைக�லான ����
ேபாரா�ட�கைள�� இய�க�கைள�� இட� ஜனநாயக ேமைட நட�த ேவ���.

10) ேத�த�க� நைடெப�� ேபா�, ேம����த அர�ய� �ைலபா��� அ��பைட��
பாஜக��� எ�ரான வா��கைள அ�கப�சமாக ஒ���ர��� வைக�லான ெபா��தமான
ேத�த� உ��க� ேம�ெகா�ள�ப��.

இ�ைறய �ைலைமக�� நம� கடைமக�
2.172 அ) ெதாட���யான வ��க, ெவ�ஜன ேபாரா�ட�க�� �ல� தன� �ேய�ைசயான
ப��ைன வ��ப��த��, ெச�வா�ைக ���ப��த��, அர�ய� ��யான தைல���
�ற�கைள ���ப��த�� க�� ����ைம அ��க ேவ���. ம�க�� �ர�சைனக��
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�� ெதாட���யான கவன��ட� உ��� அள�லான ேபாரா�ட�கைள வ��ப���வ��
�ற�� கவன� ெச��த ேவ���.

ஆ) வா�வாதார� �ர�சைனக�� �தான ேபாரா�ட�க�� நவதாராளமய�
ெகா�ைககளா� ��ரமான ெபா�ளாதார �ர�ட��� ஆளா���ள அைன��� ���
ம�கைள�� ஒ���ர�ட ேவ���. இ�வா� உ�வா��ற அைன�� த�ென���யான
ேபாரா�ட�க��� அவ�ைற வ��ப��த��, ��ரமாக� தைல�� ெச�ய�� க��
அவ��� இைணய ேவ���.

இ) இ����வா வ���வாத���� எ�ரான ேபாரா�ட��� க�� ���ைல�� இ��க
ேவ��ய� அவ�ய�. ப�ேவ� ம�ட�க��� இ�த� ேபாரா�டமான� ���த வைக��
நட�த�பட ேவ���. இ����வா ச��க�� நடவ��ைகக��� எ�ராக ச�ப�த�ப�ட
��ம�க�, அைம��க�, ச�க இய�க�க� ஆ�யவ�ைற�� உ�ளட�� மதசா�ப�ற
ஜனநாயக ச��க�� பர�� ���த ஒ��ைமைய உ�வா�க ேவ���.

ஈ) எேத�சா�கார நடவ��ைகக��� எ���� ெத���ப�� க�� ��ைகெய��க
ேவ��ய� அவ�யமா��. ேம�� ம�த உ�ைமக�, ஜனநாயக உ�ைமக�, ����ைமக�,
பைட�� �த��ர�, த�னா�� ��க க��� �ல� ஆ�யவ���� ஆதரவாக��, அர�ய�
அைம��� ச�ட அைம��� ஜனநாயக��வமான, மதசா�ப�ற உ�ளட�க�ைத
���ைல���ற இ����வா வ���வாத��� நடவ��ைகக��� எ�ராக�� ����
ேபாரா�ட�கைள உ�வா�க க�� ��ைகெய��� அைன�� ஜனநாயக ச��க��
ஒ��ைழ��ைன�� ேகார ேவ���.

உ) ச�க ���கான ேபாரா�ட�கைள ��ென��க��, ெப�க�, ப��ய�ன�தவ�,
பழ���க� ஆ�ேயா�� �தான ச�க ஒ����ைற�� எ�ரான �ர�சைனகைள
ைக�ெல��க�� க�� தன� �ய��கைள ேம�� வ��ப��த ேவ���.

ஊ) இ����வ வ���வாத��� ஆ�ேராஷமான தா��த�க��� எ�ராக
��பா�ைம�னைர� பா�கா�ப�, அவ�க�� உ�ைமகைள� பா�கா�ப� ஆ�யவ�ைற
ேம�� வ��ப��த ேவ���.

எ) பழைமவாத�, �ட ந���ைக, ப��த�வ�ற த�ைம, க����தனமான ந���ைக
ஆ�யவ��� வள����� எ�ராக த��வா��த, ச�க ��யான ேபாரா�ட�கைள க��
வ��ப��த ேவ���. அ��ய���வமான க�ேணா�ட�ைத வள��பத�கான
�ர�சார�க�� க�� ��ன��� இ��க ேவ���. ப��த��, உ�ைம �ைல
ஆ�யவ���� ஆதரவான ெபா� உைரயாட�கைள வ��ப���, ப��த�வ�ற த�ைம,
உ�ைமய�ற �ைல ஆ�யவ���� எ�ராக அவ�ைற ��ென��க ேவ���.
அ��ய���வமான உண���� ஆதரவாக��, ���வாத���� எ�ராக�� ���� பர�த
அ��ர�டைல உ�வா�க ேவ���.

ஏ) நம� ேத�ய, ெபா�ளாதார இைறயா�ைமைய பா�கா��� வைக�� இ��ய
ம�க�ைடேய ஏகா�ப��ய எ���� உண�ைவ க�� த��ெய��ப ேவ���.
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�தலா���வ���� உ�ைமயான மா�� ேசாஷ�சேம எ�பைத வ������ வைக��
�ர�சார�க� வ��ப��த�பட ேவ���.

ஐ) ேமா� அர� அெம��க ஏகாப��ய��ட� சரணாக� அைட���ளத�� எ�ரான
ெவ�ஜன க��ைத க�� அ��ர�ட ேவ���. இ��யா�� �ேய�ைசயான ெவ��ற��
ெகா�ைகைய ���� �ைலநா��வத�கான ேபாரா�ட�க� ேம�ெகா�ள�பட ேவ���.

ஒ) ேகரளா�� உ�ள இட� ஜனநாயக ��ன�ைய பா�கா��� நடவ��ைககைள க��
ேம�ெகா�ள ேவ���. அேதேபா�� க���� எ�ராக, ���பாக ேம�� வ�க����
���ரா��� நைடெப�� வ�� பா�ஸ�த�ைம வா��த தா��த�க��� எ�ராக�� க��
��ைகெய��க ேவ���.

���ைர
2.173 இ�த� கடைமகைள �ைறேவ�ற ேவ��ெம��, நா� ��வ��� வ�வானெதா�
க����� க��ைய வள��ெத��ப� அவ�யமா��. �தாபன� ���� க�க�தா ��ன�
ேம�ெகா�ட ���கைள உ�ைமயாக அமலா��வத� �ல� ம��ேம
மா���ய-ெல��ய��� அ��பைட�� அைம�த ெவ�ஜன அ��தள��ட� ��ய
வ�வானெதா� க��ைய ந�மா� க��ெய��ப ����. ���பாக இ� ���க�ட
�ஷய�க�� அ�க கவன� ெச��த ேவ���:

1) ம�க�ட� வ�வான உற�கைள ஏ�ப���� ெகா�ள ெவ�ஜன �ைலபா��ட�
��ய �ர��கரமாக க��ைய வ��ப��த ேவ���.

2) ம�க�ைடேய க���� ந�ெபய� ம��� ெச�வா�� ஆ�யவ�ைற ���ப���,
இட� ஜனநாயக ச��கைள அ��ர�ட ேவ���.

3) க�க�தா ��ன� ��யப� தரமான உ���ன�கைள� ெகா�ட க�� �தாபன�ைத
வ��ப��த ேவ���.

4) க����� இைளஞ�கைள�� ெப�கைள�� ெகா��வ�வத�கான �ய��க��
கவன� ெச��த ேவ���.

5) அைன�� அ��ய வ��க த��வ�க���� எ�ராக த��வா��த ேபாரா�ட�கைள
வ��ப��த ேவ���.

வ�வானெதா� க����� க��ைய க��வத��� வ��ப���வத��மான நம�
உ���பா�ைட இர���பா��ேவாமாக!

ெவ�ஜன �ைல�ட� ��ய
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�ர��கரமானெதா� க��ைய ேநா�� ��ேன�ேவாமாக!

இ��யா ��வ��� ெவ�ஜன அ��தள�ைத� ெகா�ட வ�வானெதா� மா�����
க����� க��ைய உ�வா��வைத ேநா�� ��ேன�ேவாமாக!

* * * *

Procedure for Sending Amendments to the

Draft Political Resolution

Following is the procedure to send amendments to the Draft Political Resolution

1. All amendments should mention the para number/line number.
2. The name and unit of the concerned comrade/unit proposing the amendment
should also be mentioned.
3. All amendments should reach latest by March 10, 2022.
4. Amendments being sent by post/courier should be sent to the following
address:

Communist Party of India (Marxist)

Central Committee, A.K. Gopalan Bhavan

27–29 Bhai Vir Singh Marg, New Delhi – 110 001

5. The envelope should be marked ‘Amendments to the Draft Political Resolution’.

6. Those sending amendments by email are requested to send it either as text or Word
files only. Those sending in languages other than English should send PDF files.
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7. “Amendments to the Draft Political Resolution” may be mentioned in the subject
of the email and sent to pol-23@cpim.org

8. It would help if amendments are sent in the following format:

Sr. No. Para No. Line No. Amendment Proposed by

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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12.

13.
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