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கடந்த வவாரத்தின் இந்திய தேசியதசிய தேசியதர்தலில் இந்த
வகுப்புவவாத பாரவாரதீய ஜனதவா கட்சி (பிதேசியஜபி)
அதிகவாரத்திற்கு வந்தள்ளத.  குஜரவாத்தில் 2002  முஸ்லீம-
விதேசியரவாத பாரடுகொகவாலொலைலய தூண்டிவிட்டதில் அவர் வகித்த
பாரவாத்திரத்திற்கவாக இந்தியவாவிலும உண்லயாவிலும் உண்மையில் சர்வதேசியதச
அளவிலும இழிகொபாரயர் கொபாரற்ற குஜரவாத் முதல் யாவிலும் உண்மைந்திரியும,
சுய-பாரவாணியிொலைவான இந்த இருமபுயாவிலும் உண்மைனிதருயாவிலும் உண்மைவான நதேசியரந்திர
தேசியயாவிலும் உண்மைவாடி பிரதயாவிலும் உண்மை யாவிலும் உண்மைந்திரியவாகவுள்ளதடன், அவர் கொபாரவாருளவாதவார
"வளர்ச்சிக்கு" இட்டுகொசல்ொலை இருப்பாரதவாகவும கூறப்பாரடுகிறத.

யாவிலும் உண்மைக்கள் விதேசியரவாத,  சுதந்திர-சந்லத நடவடிக்லககளுக்கு
அழுத்தம கொகவாடுக்கவும யாவிலும் உண்மைற்றும இந்தியவாலவ இன்னும
கொநருக்கயாவிலும் உண்மைவாக அகொயாவிலும் உண்மைரிக்க கொவளியுறவு கொகவாள்லகதேசியயவாடு
இலகக்கும கருவியவாக ஏற்று இந்திய யாவிலும் உண்மைற்றும சர்வதேசியதச
மூொலைதனம BJP'ஐ அரவலகத்தள்ளத.  சமூக
தேசியசலவகளின் மீத ஆழ்ந்த கொவட்டுக்கள்,  உகவு,
எரிகொபாரவாருள் யாவிலும் உண்மைற்றும உரம விலொலை யாவிலும் உண்மைவானியங்கலள
குலறத்தல்;  அரசுடலயாவிலும் உண்மையவான நிறுவனங்கலள
தனியவார்யாவிலும் உண்மையயாவிலும் உண்மைவாக்குதல்;  அன்னிய முதலீடுகள் மீத மிஞ்சி
இருக்கும வரமபுகலள நீக்குதல்;  வரிச் சுலயாவிலும் உண்மைலய
கொதவாழிொலைவாளர்களுக்கு யாவிலும் உண்மைவாற்றுதல்;  யாவிலும் உண்மைற்றும வங்கிகளுக்கு
பாரவாரிய அரச உதவிகள் ஆகியலவ அந்த கட்சியின்
தேசியவலொலைத்திட்டத்தில் உள்ளடங்கும.

இொலைக்கு லவக்கப்பாரட்டிருப்பாரவற்றில்,  நூறு மில்லியன்
ககக்கவான இந்திய யாவிலும் உண்மைக்களுக்கவான ஊட்டச்சத்த குலறபாரவாடு
யாவிலும் உண்மைற்றும பாரட்டினிலய இல்ொலைவாகொதவாழிக்கும திட்டங்களும
உள்ளடங்கும.  வர்க்க தேசியபாரவாரவாட்டத்தின் எழுச்சிக்கு
அடித்தளம அலயாவிலும் உண்மைக்கப்பாரட்டு வருகிறத.

முப்பாரத ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஒரு முழு நவாடவாளுயாவிலும் உண்மைன்ற
கொபாரருமபாரவான்லயாவிலும் உண்மைலய கொவன்றிருக்கும முதல் கட்சியவாக
பிதேசியஜபி உள்ளத என்ற தேசியபாரவாதினும, இந்திய யாவிலும் உண்மைக்கள் தீவிர-
வொலைதிற்கு யாவிலும் உண்மைவாறியுள்ளனர் என்று பாரத்திரிலககள் வவாதிடுவத
ஒரு தேசியயாவிலும் உண்மைவாசடியவாகும.  கவாங்கிரஸ் கட்சி யாவிலும் உண்மைற்றும ஒரு
வரொலைவாற்று உலடவிலன சந்தித்த இரண்டு ஸ்ரவாலினிச
கமயூனிஸ்ட் கட்சிகள் மீத லவத்திருந்த பாரவாரிய
நப்பாரவாலசகள் பூர்த்திகொசய்யப்பாரடவாததவால் பிதேசியஜபி
அதிலிருந்த ஆதவாயயாவிலும் உண்மைலடந்தத.

சுதந்திர இந்தியவாவின் 67  ஆண்டுகளில் 13 முலற தேசியதசிய
அரசவாங்கத்திற்கு தலொலைலயாவிலும் உண்மை ஏற்றிருந்த கவாங்கிரஸ்,
இப்தேசியபாரவாத 545  யாவிலும் உண்மைக்களலவ இடங்களில் கொவறும 44
இடங்கலளக் கொகவாண்டுள்ளத.  இத உத்திதேசியயவாகபூர்வ
எதிர்கட்சியவாக அங்கீகரிக்கப்பாரட கூட தேசியபாரவாதயாவிலும் உண்மைவான
எண்ணிக்லக இல்லொலை.  பாரத்த ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்,
இந்திய நவாடவாளுயாவிலும் உண்மைன்றத்தில் 60  இடங்களுக்கு தேசியயாவிலும் உண்மைல்

கொவன்ற ஸ்ரவாலினிச தலொலைலயாவிலும் உண்மையிொலைவான இடத முன்னணி,
உடனடியவாக தமலயாவிலும் உண்மை கவாங்கிரஸிடம ஒப்பாரலடத்தவிட்டத.
இன்று இந்திய கமயூனிஸ்ட் கட்சிக்கு யாவிலும் உண்மைக்களலவயில்
ஒதேசியரகொயவாரு இடமதவான் கிலடத்தள்ளத,  யாவிலும் உண்மைற்றும இந்திய
யாவிலும் உண்மைவார்க்சிஸ்ட் கமயூனிஸ்ட் கட்சி கொவறும 9  இடங்கலளப்
கொபாரற்றுள்ளத.

கவாங்கிரஸ் இப்தேசியபாரவாதம சரி, எப்தேசியபாரவாததேசியயாவிலும் உண்மை ஒரு முதொலைவாளித்தவ
கட்சியவாக இருந்தள்ளத.  யாவிலும் உண்மைகவாத்யாவிலும் உண்மைவா கவாந்தி யாவிலும் உண்மைற்றும
ஜவஹர்ொலைவால் தேசியநரு தலொலைலயாவிலும் உண்மையின் கீழ்,  அத பாரவாரிய
ஏகவாதிபாரத்திய-எதிர்ப்பு தேசியபாரவாரவாட்டத்லத கவாட்டிக் கொகவாடுத்தத
யாவிலும் உண்மைற்றும ஒடுக்கியத. 1947இல் பிரிட்டிஷ் ஏகவாதிபாரத்தியத்தடன்
அத ஒரு உடன்பாரவாட்லட எட்டியத,  அதன் அடிப்பாரலடயில்
அந்த தலகக் கண்டம,  மில்லியன் ககக்கவானவர்கலள
உயிரிழிக்க கொசய்த யாவிலும் உண்மைற்றும இடம கொபாரயர கொசய்வித்த
இந்தியவாவின் இன யாவிலும் உண்மைற்றும பிரிவிலனவவாத சமூகங்களுக்கு
இலடயிொலைவான சண்லடக்கு இலடதேசியய,  ஒரு முஸ்லீம
பாரவாகிஸ்தவான் யாவிலும் உண்மைற்றும இந்தக்கள் அதிகம நிலறந்த ஒரு
இந்தியவா என்று வகுப்புவவாதரீதியில் பிரிக்கப்பாரட்டத.

இருந்த தேசியபாரவாதினும,  பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரவான
தேசியபாரவாரவாட்டத்தில் இலகந்திருந்ததன் கவாரகயாவிலும் உண்மைவாக,  கவாங்கிரஸ்
இந்தியவா எங்கிலும பாரரந்தபாரட்ட பாரல்தேசியவறு இன யாவிலும் உண்மைற்றும
வகுப்புவவாத குழுக்களிடம ஓரளவிற்கு ஆதரலவப்
கொபாரற்றிருந்த ஒதேசியர முதொலைவாளித்தவ கட்சியவாக விளங்கியத.
அவ்வவாறு இருந்தவாலுங்கூட,  அலத இந்திய
முதொலைவாளித்தவத்திடம இருந்த பிரிக்க முடியவாத என்பாரலத
நிரூபித்திருந்தத.  இறக்குயாவிலும் உண்மைதிக்கவான யாவிலும் உண்மைவாற்றீடு மூொலைமும,
பிரதவான கொதவாழில்தலறகலள அரசு உலடலயாவிலும் உண்மையில்
லவத்திருந்தலயாவிலும் உண்மை யாவிலும் உண்மைற்றும தேசியசவாவியத் ஒன்றியத்தில் இருந்த
ஸ்ரவாலினிச அதிகவாரத்தவத்தடன் கொகவாண்டிருந்த கொநருக்கயாவிலும் உண்மைவான
உறவுகள் மூொலையாவிலும் உண்மைவாகவும அத ஏகவாதிபாரத்திய அழுத்தங்கலள
சயாவிலும் உண்மைப்பாரடுத்திக்கொகவாள்ள முலனந்தத.

1970 களில்,  இந்த மூதேசியொலைவாபாரவாயம கடும கொநருக்கடிக்கு
உள்ளவானத.  கொதவாழிொலைவாள வர்க்கத்தடன் கண்மூடித்தனயாவிலும் உண்மைவான
தேசியயாவிலும் உண்மைவாதலுக்கு வந்த இந்திரவா கவாந்தியின் கவாங்கிரஸ் அரசவாங்கம,
1974-75  இரயில்தேசியவ தலற தேசியவலொலை நிறுத்தத்லத நசுக்க
இரவாணுவத்லதப் பாரயன்பாரடுத்தியதேசியதவாடு,  இரண்டு ஆண்டுகள்
அவசரகவாொலை சட்டம பிறப்பித்த,   அக்கவாொலைகட்டத்தில் யாவிலும் உண்மைக்கள்
சுதந்திரங்கள் ஒடுக்கப்பாரட்டன.

1991 இன் தேசியசவாவியத் ஒன்றிய கொபாரவாறிவில் இருந்த, கவாங்கிரஸ்
இந்திய முதொலைவாளித்தவத்தின் "புதிய கொபாரவாருளவாதவார
கொகவாள்லகயில்"  முன்னணிப் பாரவாத்திரம வகித்தள்ளதேசியதவாடு,
இந்தியவாலவ உொலைக முதொலைவாளித்தவத்திற்கு ஒரு யாவிலும் உண்மைலிவு-
உலழைப்பு உற்பாரத்தியவாளரவாக யாவிலும் உண்மைவாற்றியத. 1991-96 வலரயிொலைவான
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நரசிமயாவிலும் உண்மை ரவாவ்வின் கவாங்கிரஸ் அரசவாங்கம,  அன்னிய
மூொலைதனங்கலள ஈர்க்க ஏற்றுயாவிலும் உண்மைதி சவார்ந்த வளர்ச்சி யாவிலும் உண்மைற்றும
சுதந்திர-சந்லத கொகவாள்லக ஆகியவற்றிற்கு சவாதகயாவிலும் உண்மைவாக
தேசியதசிய கொபாரவாருளவாதவார கொநறிமுலறகலள அழித்த,  இந்த
யாவிலும் உண்மைவாற்றத்லதத் கொதவாடங்கி லவத்தத.

கடந்த தசவாப்தத்தின் கவாங்கிரஸ் தலொலைலயாவிலும் உண்மையிொலைவான
அரசவாங்கம இந்தியவாவின் சுதந்திர-சந்லத யாவிலும் உண்மைறுகட்டலயாவிலும் உண்மைப்லபார
தேசியயாவிலும் உண்மைற்கொகவாண்டு விரிவவாக்கி,  நீட்டித்தத.  பிரதயாவிலும் உண்மை யாவிலும் உண்மைந்திரி
யாவிலும் உண்மைன்தேசியயாவிலும் உண்மைவாகன் சிங் கொசப்டமபாரர் 2012 இல் தேசியதசிய
கொதவாலொலைக்கவாட்சியில் உலரயவாற்றுலகயில்,  தேசியயாவிலும் உண்மைொலைதிக
அன்னிய முதலீடுகலள ஈர்ப்பாரதற்கவாக இந்திய யாவிலும் உண்மைக்கள்
"அவர்களின் வயிற்லற கட்டுப்பாரடுத்திக்கொகவாள்ள தேசியவண்டும"
என்று கூறுயாவிலும் உண்மைளவிற்குச் கொசன்றவார்.

இந்திய முதொலைவாளித்தவம பாரன்னவாட்டு கொபாரரு-
நிறுவனங்களுக்கு யாவிலும் உண்மைலிவு உலழைப்லபார வழைங்கி அதலன
அததேசியவ கொசல்வ கொசழிப்பாரவாக்கி கொகவாண்ட நிலொலையில்,
கவாங்கிரஸூமகிரஸூம அகொயாவிலும் உண்மைரிக்கவா உடன் அதன் உறவுகலள
ஆழைப்பாரடுத்தி இருந்தத.  ஆப்கவானிஸ்தவான்,  ஈரவாக் யாவிலும் உண்மைற்றும
லிபியவா உட்பாரட பாரொலை நவாடுகலள வவாஷிங்டன் அடுத்தடுத்த
ஆக்கிரமித்திருந்த நிலொலையில்,  மீண்டும கவாங்கிரஸின்
தலொலைலயாவிலும் உண்மையில்,  இந்தியவா 2000இல் இருந்த அகொயாவிலும் உண்மைரிக்க
ஏகவாதிபாரத்தியத்தடன் ஒரு "உொலைகளவாவிய மூதேசியொலைவாபாரவாய
கூட்டுறலவ"  தேசியயாவிலும் உண்மைற்கொகவாள்ள முலனந்தள்ளத.  இந்தியவா
உடனவான அகொயாவிலும் உண்மைரிக்க உறவுகள்,  சீனவாலவத்
தனிலயாவிலும் உண்மைப்பாரடுத்தி "ஆசியவாவிலன தேசியநவாக்கி திருமபுதலின்"
பாரவாகயாவிலும் உண்மைவாக இருந்தள்ளன.

கவாங்கிரஸின் தேசியபாரரழிவுகரயாவிலும் உண்மைவான தேசியதவால்வி எலத
பிரதிபாரலிக்கிறத என்றவால்,  இததேசியபாரவான்ற கொகவாள்லககலள
ஒரு கவால் நூற்றவாண்டிற்கு நலடமுலறப்பாரடுத்திய பின்னர்,
அத இந்திய கொதவாழிொலைவாளர்கள் யாவிலும் உண்மைற்றும ஒடுக்கப்பாரடும
யாவிலும் உண்மைக்கள் யாவிலும் உண்மைத்தியில் கொயாவிலும் உண்மைவாத்த நமபாரகத்தன்லயாவிலும் உண்மைலயயும
இழைந்தள்ளத என்பாரலததேசியய ஆகும.

இதற்கு இலகயவாக ஏற்பாரட்டுள்ள ஸ்ரவாலினிச சிபிஐ
யாவிலும் உண்மைற்றும சிபிஎம கட்சிகளின் கொபாரவாறிவு,  ஏதேசியதவா
சந்தர்ப்பாரவசத்தவால் நிகழ்ந்ததல்ொலை.  1930 களில் சிபிஐ
உருவவாக்கப்பாரட்டதில் இருந்தேசியத, ட்கொரவாட்ஸ்கிச இயக்கத்தவால்
எடுத்தக் கவாட்டப்பாரட்டலதப் தேசியபாரவாொலை,  ஸ்ரவாலினிஸ்டுகள்
கொதவாழிொலைவாள வர்க்கத்தவால் முன்கொனடுக்கப்பாரட்ட
தேசியசவாசலிசத்திற்கவான தேசியபாரவாரவாட்டத்லத எதிர்த்தள்ளனர்.  அத
யாவிலும் உண்மைட்டுமின்றி,  அவர்கள் கொதவாழிொலைவாளர்கலள திட்டமிட்டபாரடி
முதொலைவாளித்தவ கட்சிகளுக்கு அடிபாரணிய கொசய்தவார்கள்.

1991 க்கு முன்னர்,  அலவ தேசியசவாசலிசம இந்தியவாவின்
நிகழ்ச்சி நிரலில் இன்னும இல்லொலை என்று
வலியுறுத்தினவார்கள். "தேசியதசிய ஜனநவாயக புரட்சிலய" நடத்த
அவர்கள் இந்திய முதொலைவாளித்தவத்தின் "முற்தேசியபாரவாக்கவான,”
“நிொலைப்பிரபுத்தவத்திற்கு எதிரவான"  அல்ொலைத

"ஏகவாதிபாரத்தியத்திற்கு எதிரவான"  பிரிவுகளிடம ஆதரவு தேசியகவாரி
அலழைப்பு விடுத்தவார்கள். 1991 க்கு பின்னர் இருந்த,  இந்திய
முதொலைவாளித்தவம கூர்லயாவிலும் உண்மையவாக வொலைதிற்கும,  ஏகவாதிபாரத்தியத்லத
தேசியநவாக்கியும நகர்ந்த தேசியபாரவாத, ஸ்ரவாலினிஸ்டுகளும அவர்கதேசியளவாடு
வொலைலத தேசியநவாக்கி சவாய்ந்தவார்கள்.

அடுத்தடுத்த அரசவாங்கங்கள் சுதந்திர-சந்லத யாவிலும் உண்மைற்றும
ஏகவாதிபாரத்திய-சவார்பு கொகவாள்லககலள
நலடமுலறப்பாரடுத்தவதற்கு அவர்கள்,  BJP'ஐ எதிர்க்கிதேசியறவாம
என்ற கொபாரயரில், முட்டுக் கொகவாடுத்தவார்கள்.

தேசியசவாசலிசத்திற்கவான தேசியபாரவாரவாட்டத்திலிருந்த கொதவாழிொலைவாள
வர்க்கத்லத ஸ்ரவாலினிஸ்டுகள் தடுத்த, கவாங்கிரஸ் யாவிலும் உண்மைற்றும பாரொலை
வொலைதசவாரி ஜவாதி-அடிப்பாரலடயிொலைவான யாவிலும் உண்மைற்றும பிரவாந்திய
கட்சிகளுக்கு (இந்த கட்சிகள் அலனத்தம
ஸ்ரவாலினிஸ்டுகளவால் "யாவிலும் உண்மைதசவார்பாரற்ற இந்தியவாவின்"
பாரவாதகவாவொலைர்களவாக புகழைப்பாரட்டன)  அலத அடிபாரணிய
கொசய்ததவால், கவாங்கிரஸ் மீதம யாவிலும் உண்மைற்றும ஒரு கவால் நூற்றவாண்டு
கவாொலை சந்லத-சவார் "சீர்திருத்தம"  மீதம ஏற்பாரட்டிருந்த பாரவாரிய
கொவறுப்லபார பிதேசியஜபி சுரண்டிக் கொகவாள்ள சுதந்திரயாவிலும் உண்மைவாக
விடப்பாரட்டத.

இந்தியவாவின் பிதேசியஜபி-தலொலைலயாவிலும் உண்மையிொலைவான அரசவாங்கம ஆழ்ந்த
கொநருக்கடியின் ஒரு ஆட்சியவாக இருக்கும. அத பாரவாசிச, இந்த-
தேசியயாவிலும் உண்மைொலைவாதிக்கவவாத ரவாஷ்ட்ரிய ஸ்வயமதேசியசவக் சங் (ஆர்எஸ்எஸ்)
அலயாவிலும் உண்மைப்பிற்கும,  பாரவாதகவாப்பு பாரலடகளின் யுத்தம நவாடும
உட்கூறுகளுக்கும,  யாவிலும் உண்மைற்றும கொபாரரு வணிகத்தின் மிகவும
தேசியபாரரவாலச கொகவாண்ட பிரிவுகளுக்கும கடலயாவிலும் உண்மைப் பாரட்டுள்ளத.
யாவிலும் உண்மைக்கள் விதேசியரவாத சமூக நிகழ்ச்சி நிரலொலைத் திணிக்க முயல்கின்ற
தேசியபாரவாதேசியத,  அத அகொயாவிலும் உண்மைரிக்கவாவின் "ஆசியவாலவ தேசியநவாக்கி
திருமபுதலின்"  யாவிலும் உண்மைற்றும கொபாரருயாவிலும் உண்மைளவிொலைவான யுத்தத்திற்கவான
தயவாரிப்புகளுக்கு கொபாரவாறுப்புகலள எடுத்தக்கொகவாண்டு,
ஏகவாதிபாரத்தியத்தடன் குறிப்பாரவாக அகொயாவிலும் உண்மைரிக்கவா யாவிலும் உண்மைற்றும ஜப்பாரவான்
உடன் கொநருக்கயாவிலும் உண்மைவான உறவுகலள பின்கொதவாடரும.

கொதவாழிொலைவாள வர்க்கம மிகத் கொதளிவவாக யாவிலும் உண்மைரககதியிொலைவான
அபாரவாயங்கலள முகங்கொகவாடுத்தள்ளத.  இருந்தவாலும,  பிதேசியஜபி
கொவற்றியும கவாங்கிரஸ் யாவிலும் உண்மைற்றும ஸ்ரவாலினிச கட்சிகளின்
கொபாரவாறிவும வர்க்க தேசியபாரவாரவாட்டத்தின் பாரரந்தளவிொலைவான
தீவிரயாவிலும் உண்மையயாவிலும் உண்மைவாக்கலுக்கு யாவிலும் உண்மைட்டுயாவிலும் உண்மைல்ொலைவாத,  கொதவாழிொலைவாள வர்க்க
அரசியலின் ஒரு அடிப்பாரலட யாவிலும் உண்மைறுஒழுங்கலயாவிலும் உண்மைவிற்கும அறிகுறி
கவாட்டுகிறத.

அததேசியபாரவான்ற ஒரு யாவிலும் உண்மைறுஒழுங்கலயாவிலும் உண்மைவு,  "சுதந்திர கவாொலை"
முதொலைவாளித்தவ ஆட்சி யாவிலும் உண்மைற்றும இந்திய ஸ்ரவாலினிசம கவிழ்ந்த
தேசியபாரவானதன் மீத ஒரு வரொலைவாற்றுரீதியிொலைவான இருப்புநிலொலை
ககக்லக வலரயக் தேசியகவாருவதடன், லிதேசியயவான் ட்கொரவாட்ஸ்கியவால்
விவரிக்கப்பாரட்ட யாவிலும் உண்மைற்றும 1917  ரஷ்ய புரட்சியில்
உயிரூட்டப்பாரட்ட நிரந்தர புரட்சி தேசியவலொலைத்திட்டத்தின்
அடிப்பாரலடயில் கொதவாழிொலைவாள வர்க்கத்தின் ஒரு புதிய பாரவாரிய
கட்சிலயக் கட்டுவதம அவசியயாவிலும் உண்மைவாகின்றத.
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