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Keith Jones,  21 December 2019 

நரேந்திே ர மோடி அேசமோங்கத்தின் ின் பமோேதிய ஜனிய ஜனதமோ கட்ச

(பிரஜபி)  இந்து ர மேலமோதிக்க ரநமோக்கம் ்கம் ககமோண்ட அிய ஜனதன்

அேசயமேலம ப்பு சட்டத் திருத்ிய ஜனதத்மிய ஜனத (CAA) டிசம்ின் பர் 12 இல

சட்ட மோக நிமநிறைரறைவேற்றியதில இருந்து,  இந்தியமோ அதிகரித்து

றைவேரும் ின் பமோரிய ்கம் கறைவேகுஜன ரின் பமோேமோட்டங்களின் ஓர் அமமேலயமோல

சூழப்ின் பட்டுள்ளது.

இந்ிய ஜனத சட்டத்தின் மூமேலம் இந்திய சுிய ஜனதந்திே றைவேேமேலமோற்றில

முிய ஜனதலமுமநிறையமோக  ிய ஜனதத்மிய ஜனத றைவேமேயமநிறையமோக ்கம் ககமோண்டு

குடியுரிம  தீர் மோனிக்கப்ின் பட உள்ளது. இது, பிரஜபி  ற்றும்

அிய ஜனதன் நிழலுமேலக ின் பமோசசறைவேமோிய ஜனத சத்ிய ஜனதமோந்ிய ஜனத அறிவுமேயமோளர் RSS

இன் ்கம் கறைவேளிப்ின் பமடயமோன முக்கிய இமேலக்மக

நமடமுமநிறைப்ின் படுத்துறைவேமிய ஜனத ரநமோக்கிய ஒரு முக்கிய

ின் படியமோகும். அிய ஜனதமோறைவேது, இந்தியமோமறைவே ஓர் இந்து ேமோஷ்டிே மோக

அலமேலது அேசமோக  மோற்றுறைவேதும்,  அதில முஸ்லீம்

சறுின் பமோன்ம யினர் இந்து ர மேலமோதிக்கத்மிய ஜனத ஏற்றுக்

்கம் ககமோள்ளும் ின் பட்சத்தில  ட்டுர  அறைவேர்கள் "சகித்துக்

்கம் ககமோள்ளப்ின் படுறைவேர்.”

முஸ்லீம்  மோணறைவேர்களும் இமளஞர்களும் CAA-எதிர்ப்பு

ரின் பமோேமோட்டங்களின் முன்னணியில நிற்கின்நிறைனர் என்நிறைமோலும்,

இந்ிய ஜனத ரின் பமோேமோட்டங்கள்  ிய ஜனத-றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனதம் சமோர்ந்ிய ஜனத,  இனம்

 ற்றும் ஜமோதி சமோர்ந்ிய ஜனத பிளவுகமளக் கடந்து,  இந்தியமோவின்

அமனத்து ின் பமோகங்கமளயும் சூழ்ந்துள்ளன.

குடியுரிம  சட்டத்திற்கு எதிேமோன இந்ிய ஜனத ஆர்ப்ின் பமோட்டங்கள்,

அ்கம் க ரிக்கமோவில இருந்து ஐரேமோப்ின் பமோ,  ஆசய  ற்றும்

ஆபிரிக்கமோ றைவேமேயில நீண்ட றைவேர்க்க ரின் பமோேமோட்டத்தின் ஓர்

உமேலகளமோவிய ர ்கம் கமேலழுச்சயின் ின் பமோக மோக இந்தியமோ  ற்றும்

இமேலங்மகயின் ரறைவேமமேலநிறுத்ிய ஜனத அமமேலமயப் பின்்கம் கிய ஜனதமோடர்ந்து

றைவேருகிநிறைது.

அதிர்ச்சயமடந்ிய ஜனத பிரஜபி அேசமோங்கம் CAA க்கு எதிேமோன

ரின் பமோேமோட்டங்கமள ின் பமோரிய ஒடுக்குமுமநிறைமயக் ்கம் ககமோண்டு

விமடயிறுத்துள்ளது.  றைவேடஇந்தியமோவில ்கம் கறைவேள்ளிக்கிழம 

ின் பமோதுகமோப்பு ின் பமடகளுடன் நடந்ிய ஜனத ர மோிய ஜனதலகளில

குமநிறைந்ிய ஜனதின் பட்சம் ஆறு ரின் பர் ்கம் ககமோலமேலப்ின் பட்டனர்.  உத்ிய ஜனதே

பிேரிய ஜனதசம் ( க்கள்்கம் கிய ஜனதமோமக 230  மிலலியன்),  கர்நமோடகமோ (65

மிலலியன்)   ற்றும் ரிய ஜனதசய ிய ஜனதமமேலநகர் ்கம் கடலலியின் ின் பமேல

ின் பமோகங்கள் உள்ளடங்கமேலமோக நமோட்டின் ்கம் கின் பரும் ின் பகுதிகளில,

அேசமோங்கம் குற்நிறைவியல றைவேமேயமநிறை சட்டம் பிரிவு 144  ஐ

அமுமேலமோக்கி,  நமோன்கு நின் பர்களுக்கு அதிக மோனறைவேர்கள் ஒன்று

கூடுறைவேமிய ஜனதச் சட்டவிரேமோிய ஜனத மோக ஆக்கி உள்ளது.  ின் பத்து

மிலலியன் கணக்கமோனறைவேர்களுக்கு இமணயமும்,  சமேல

இடங்களில,  மகத்்கம் கிய ஜனதமோமமேலரின் பச ரசமறைவேரய கூட

துண்டிக்கப்ின் பட்டுள்ளது.

CAA இன் கீழ்,  2015  க்கு முன்னர் ஆப்கமோனிஸ்ிய ஜனதமோன்,

ின் பமோகிஸ்ிய ஜனதமோன்  ற்றும் ின் பங்களரிய ஜனதஷில இருந்து புமேலம்்கம் கின் பயர்ந்ிய ஜனத,

முஸ்லீம் அலமேலமோிய ஜனத அமனறைவேருக்கும் குடியுரிம 

றைவேழங்கப்ின் பட்டுள்ளன. இது இன்னும் அதிக றைவேஞ்சகத்ிய ஜனதன மோன

றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனத திட்டத்திற்கு ஓர் முன்ரனற்ின் பமோடமோக உள்ளது:

அதுறைவேமோறைவேது,  இந்தியமோவின் 1.3  பிலலியன்  க்கள்

அமனறைவேரும் அறைவேர்கள் இந்திய குடியுரிம க்கு உரியறைவேர்கள்

என்ின் பமிய ஜனத அதிகமோரிகளுக்குத் திருப்திகே மோக நிரூபிக்க

நிர்ின் பந்திக்கப்ின் படுகிநிறைமோர்கள்.

பிரஜபி இன் ரிய ஜனதசய குடி க்கள் ின் பதிரறைவேட்டின் (NRC)  ஒரே

ரநமோக்கம் முஸ்லீம்கமள அச்சுறுத்துறைவேது,  அமமேலக்கழிப்ின் பது

 ற்றும் ின் பழிறைவேமோங்குறைவேது ிய ஜனதமோன் என்ின் பமிய ஜனத CAA இன் ின் பத்திகள்

்கம் கிய ஜனதளிவுின் படுத்துகின்நிறைன.  அிய ஜனதனமோல அறைவேர்கள்  ட்டும்,

“நமோடற்நிறைறைவேர்களமோக"  அறிவிக்கப்ின் படும் அச்சுறுத்ிய ஜனதலின் கீழ்

இருப்ின் பமோர்கள்,  அவ்விிய ஜனதத்தில அறைவேர்கள் அமனத்து

குடியுரிம கமளயும் இழப்ின் பதுடன் ிய ஜனதடுப்புக் கமோறைவேல  ற்றும்

நமோடுகடத்ிய ஜனதலுக்கும் உள்ளமோறைவேமோர்கள்.

CAA  ற்றும் NRC ஆகியமறைவே பிரஜபி அேசமோங்கம்

நீண்டகமோமேல மோக ்கம் கிய ஜனதமோடர்ச்சயமோக நடத்தி றைவேரும் றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனத

ஆத்திேமூட்டலகளில சமீின் பத்தியது  ட்டுர  ஆகும்.

ஆகஸ்ட் 5  இல,  அது இந்தியமோவின் ஒரே முஸ்லீம்

்கம் கின் பரும்ின் பமோன்ம   மோநிமேல மோன ஜம்மு &  கமோஷ்மீரின் சநிறைப்பு

அமே-சுயமோட்ச அந்ிய ஜனதஸ்மிய ஜனதச் சட்டவிரேமோிய ஜனத மோக ின் பறித்து,

அப்ின் பகுதிமய நிேந்ிய ஜனதே  த்திய அேசு கட்டுப்ின் பமோட்டின் கீழ்

உட்ின் படுத்தியது.  இந்ிய ஜனத அேசயமேலம ப்பு ஆட்சக்கவிழ்ப்பு

சதியமோனது,  ின் பத்ிய ஜனதமோயிேக் கணக்கமோன கூடுிய ஜனதல ின் பமோதுகமோப்புப்

ின் பமடகமள நிமமேலநிறுத்தியும், ஆயிேக் கணக்கமோனறைவேர்கமளக்

குற்நிறைச்சமோட்டின்றி மகது ்கம் கசய்தும்,   மோிய ஜனதக் கணக்கில

மகத்்கம் கிய ஜனதமோமமேலரின் பச ரசமறைவே  ற்றும் இமணய அணுகுிய ஜனதமமேல

முடக்கியும் அ மேலமோக்கப்ின் பட்டுள்ளது.

ர மோடி அேசமோங்கம்  ற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் இன்

ரகமோரிக்மககளுக்கு றைவேமளந்து ்கம் ககமோடுத்து,  கடந்ிய ஜனத  மோிய ஜனதம்

உச்ச நீதி ன்நிறைம் அரயமோத்தியமோவில ின் பமோப்ரி  ஸ்ஜித் ( சூதி)

இருந்ிய ஜனத இடத்தில ஓர் இந்து ரகமோயிமமேலக் கட்ட

தீர்ப்ின் பளித்ிய ஜனதது. அந்ிய ஜனத  சூதி 1992  இல பிரஜபி
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ிய ஜனதமமேலம யின் தூண்டுிய ஜனதலின் ரின் பரில இந்து ்கம் கறைவேறியர்களமோல

இடிக்கப்ின் பட்டது.

இந்தியமோவில முஸ்லீம்  ற்றும் இந்து  ிய ஜனதம்சமோர்ந்ிய ஜனத

்கம் கின் பருந்திேளமோன ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோளர்கள்,   மோணறைவேர்கள்  ற்றும்

்கம் கிய ஜனதமோழில றைவேலலுனர்கள் இமடரய ஒருகமோமேலத்தில

" ிய ஜனதச்சமோர்ின் பற்நிறை ஜனநமோயக"  இந்தியமோறைவேமோக இருந்ிய ஜனதிய ஜனதற்கு

இன்று என்ன நிகழ்ந்துள்ளது என்ின் பது ்கம் கிய ஜனதமோடர்ின் பமோக ரகமோின் பமும்

 னக்குமுநிறைலும் நிமேலவுறைவேதுடன் அச்சட்டத்மிய ஜனத எதிர்ப்ின் பிய ஜனதற்கமோன

உறுதிப்ின் பமோடும் உள்ளது.

ஆனமோல இமிய ஜனத ்கம் கறைவேலறைவேிய ஜனதற்கு அறைவேர்கள் ஓர் சர்றைவேரிய ஜனதசயறைவேமோிய ஜனத

ரசமோசலிச மூரமேலமோின் பமோயத்மிய ஜனதக் ்கம் ககமோண்டு ஆயுிய ஜனதின் பமோணியமோக

ரறைவேண்டும். முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே றைவேர்க்கம் அதிதீவிே ரிய ஜனதசயறைவேமோிய ஜனதம்,

ின் பமோசசறைவேமோிய ஜனதம்,   ற்றும் எரிய ஜனதச்சதிகமோேறைவேமோிய ஜனதத்திற்குத்

திரும்புறைவேமிய ஜனத,  ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோளர்களினது அதிகமோேத்திற்கமோன

ரின் பமோேமோட்டத்தில முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே உயேடுக்கு  ற்றும் அிய ஜனதன்

அமனத்து அேசயல பிேதிநிதிகளுக்கும் எதிேமோக ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள

றைவேர்க்கத்மிய ஜனத அேசயலரீதியில சுயமோதீன மோக

அணித்திேட்டுறைவேிய ஜனதன் மூமேல மோக  ட்டுர  ்கம் கறைவேற்றிகே மோக

எதிர்்கம் ககமோள்ள முடியும்.

ஓர் உமேலகளமோவிய  நிகழ்வுரின் பமோக்கு

ர மோடி அேசமோங்கமும் அிய ஜனதன் றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனத ிய ஜனதமோக்குிய ஜனதலும் ஓர்

உமேலகளமோவிய நிகழ்வுரின் பமோக்கின் இந்திய ்கம் கறைவேளிப்ின் பமோடமோகும்.

இன்னும் ஆழ மடந்து றைவேரும் சமூக ச த்துறைவேமின்ம ,

அதிகரித்து றைவேரும் உமேலகளமோவிய றைவேர்க்க ரின் பமோேமோட்டம்,

சந்மிய ஜனதகள்,  ஆிய ஜனதமோே றைவேளங்கள்  ற்றும் புவிசமோர்மூரமேலமோின் பமோய

ஆிய ஜனதமோயங்களுக்கமோக முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே அேசுகளுக்கு

இமடயிமேலமோன ர மோிய ஜனதல என இந்ிய ஜனத நிமமேலம களின் கீழ்,

ஒவ்்கம் கறைவேமோரு இடத்திலும் முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே றைவேர்க்கம்

ஏரிய ஜனதச்சதிகமோே ஆட்ச றைவேடிறைவேங்களுக்கு எதிேமோக திரும்பி

றைவேருறைவேதுடன்,  அதிறைவேமேலது  ற்றும் ின் பமோசசறைவேமோிய ஜனத சக்திகமள

விமிய ஜனதத்து றைவேருகிநிறைது.

இவ்றைவேமோநிறைமோன நிமமேலம , ஏகமோதிின் பத்திய "ஜனநமோயகங்கமள"

்கம் கின் பமோறுத்ிய ஜனத றைவேமேயில உண்ம யமோக உள்ளது  ட்டு லமேலமோது,

இந்தியமோ, துருக்கி அலமேலது பிரேசல ரின் பமோன்நிறை கமோமேலங்கடந்து

முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே றைவேளர்ச்ச அமடந்ிய ஜனத நமோடுகளிலும்

அதுரின் பமோமேலரறைவே உள்ளது.

அ்கம் க ரிக்கமோவில,  இேமோணுறைவேம்  ற்றும் ்கம் கின் பமோலிஸிற்கு

அமழப்புவிட்டும்,  ரசமோசலிசம் மீது ்கம் கறைவேறித்ிய ஜனதன மோக

கண்டனங்கமளப் ்கம் கின் பமோழிந்தும்,  ட்ேம்ப்,  ஜனநமோயக

உரிம கள் மீது ஒரு மிகப்்கம் கின் பரும் ிய ஜனதமோக்குிய ஜனதமமேல நடத்தி

றைவேருறைவேதுடன்,  ஒரு ின் பமோசசறைவேமோிய ஜனத இயக்கத்மிய ஜனத றைவேளர்த்்கம் கிய ஜனதடுக்க

முயன்று றைவேருகிநிறைமோர்.

பி்கம் கேஞ்சு ஜனமோதிின் பதி இ மோனுறைவேல  க்ரேமோன் விச்ச ஆட்சயின்

நமோஜி ஒத்துமழப்ின் பமோளர்  மோர்ஷல ்கம் கின் பத்ிய ஜனதமோனுக்கு புத்துயிரூட்ட

நகர்ந்துள்ளமோர்  ற்றும் ின் பமோரிய சமூக ்கம் கறைவேட்டுக்கமளத்

திணிக்கவும் ஆக்ரேமோஷ மோன பி்கம் கேஞ்சு இேமோணுறைவேறைவேமோிய ஜனதத்மிய ஜனத

மீட்டுயிர்பிக்கவும் சமூக எதிர்ப்மின் ப ்கம் கிய ஜனதமோடர்ந்து றைவேன்முமநிறை

மூமேலம் ஒடுக்க உத்ிய ஜனதேவிட்டுள்ளமோர்.  ரஜர் னியில,

உளவுத்துமநிறை முகம களும் ஆளும் உயேடுக்கும் நறைவே-நமோஜி

AfD  கட்சமய ரஜர் ன் நமோடமோளு ன்நிறைத்தில (Reichstag)

உத்திரயமோகபூர்றைவே எதிர்கட்சயமோக ஆக்கி,  அமிய ஜனத

ஊக்குவிக்கின்நிறைன.

உமேலக அேங்கில இந்திய ்கம் கின் பருறைவேணிகங்களின் சூமநிறையமோடும்

நமேலன்கமள இன்னும் அதிக ஆக்ரேமோஷ மோக

முன்்கம் கனடுக்கவும்  ற்றும் சமூகரீதியில நமோசகே மோன

முிய ஜனதலீட்டமோளர்-சமோர்பு ்கம் ககமோள்மககள் மூமேல மோக

ின் பமேலறைவேந்ிய ஜனதப்ின் படுத்ிய ஜனதவும் இந்திய ்கம் கின் பருறைவேணிகங்களமோல 2014 இல

ர மோடி அதிகமோேத்திற்குக் ்கம் ககமோண்டு றைவேேப்ின் பட்டமோர்.

பிரஜபி இன் இேண்டமோறைவேது ின் பிய ஜனதவி கமோமேலத்தின் இந்ிய ஜனத முிய ஜனதல

ஆறு  மோிய ஜனதங்களில, அது ஒரே ரநேத்தில இந்து ர மேலமோதிக்க

றைவேமேலது திட்டநிேமமேல நமடமுமநிறைப்ின் படுத்தும்  ற்றும் நறைவே-

ிய ஜனதமோேமோளறைவேமோிய ஜனத சீர்திருத்ிய ஜனதத்மிய ஜனதத் திணிக்கும் அிய ஜனதன்

முமனமறைவேத் தீவிேப்ின் படுத்தி உள்ளது,  ிய ஜனதனியமோர் ய மோக்கல

 ற்றும் ்கம் கின் பருறைவேணிகங்களுக்கமோன ின் பமோரிய றைவேரி ்கம் கறைவேட்டுக்களின்

ஒரு புதிய அமமேலயும் இதில உள்ளடங்கும்.

்கம் கின் பரிதும் வீண்்கம் கின் பரும  பீற்நிறைப்ின் படும் "றைவேளர்ந்து றைவேரும்"

முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே இந்தியமோ ஒரு சறு தீப்்கம் கின் பமோறியில ின் பற்றி

எரியக்கூடிய ஒரு சமூக ்கம் கறைவேடி உமமேலயமோக உள்ளது என்ின் பது

குறித்து ர மோடிக்கும் அறைவேரின் ிய ஜனதமமேலம  அேசயல

மகயமோளமோன உள்துமநிறை அம ச்சர் அமீத் ஷமோவுக்கும்

துலலிய மோக நன்கு ்கம் கிய ஜனதரியும்.  அறைவேர்கள்,  அதிகரிிய ஜனதளவில

ரின் பமோர்குணத்துடன் எதிர்க்கும் ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள றைவேர்க்கத்திற்கு

எதிேமோன ஒரு அதிேடி துருப்புகளமோக அறைவேர்களின் இந்து

ின் பமோசசறைவேமோிய ஜனத அடித்ிய ஜனதளத்மிய ஜனத அணித்திேட்டும் ரநமோக்கிலும்,

ரின் பேமோின் பத்ிய ஜனதமோன சமூக ச த்துறைவேமின்ம   ற்றும் ரறைவேக மோக

சீேழிந்து றைவேரும் ்கம் கின் பமோருளமோிய ஜனதமோேத்ிய ஜனதமோல உண்டமோன சமூக

ின் பிய ஜனதட்டங்கமளப் பிற்ரின் பமோக்குத்ிய ஜனதனம்  ற்றும் ரின் பமோர்நமோடும்

்கம் கறைவேளியுநிறைவு ்கம் ககமோள்மகக்குப் பின்னமோல திமசத்திருப்பிவிடும்

ரநமோக்கிலும் முஸ்லீம்-விரேமோிய ஜனத றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனதத்மிய ஜனதத்

தூண்டிவிட்டு றைவேருகிநிறைமோர்கள்.

முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே உற்ின் பத்தியமோல உமேலகளவில

ஒன்றிமணக்கப்ின் பட்டுள்ளதும்  ற்றும் அதிகரித்ிய ஜனதளவில அிய ஜனதன்

சர்றைவேரிய ஜனதச இயலமின் பக் குறித்து சுய-நனவுடன் விளங்கும்

்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள றைவேர்க்கம் ிய ஜனதமோன்,  உமேல்கம் ககங்கிலும் ரின் பமோமேலரறைவே,

இந்தியமோவிலும்,  முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே பிற்ரின் பமோக்குத்ிய ஜனதனம்,

எரிய ஜனதச்சதிகமோேறைவேமோிய ஜனதம்  ற்றும் ரின் பமோருக்கு எதிேமோன ஓர் எதிர்-

ிய ஜனதமோக்குிய ஜனதலுக்கமோன சமூக அடித்ிய ஜனதள மோக விளங்குகிநிறைது.

ஆனமோல ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள றைவேர்க்கம் முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே றைவேர்க்கத்தின்

அமனத்து அேசயல பிேதிநிதிகமளயும் எதிர்த்தும் ிய ஜனதன்மன

அறைவேர்களிடம் இருந்து பிரித்தும் ஒழுங்கம த்துக்

்கம் ககமோண்டமோல  ட்டுர  ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள றைவேர்க்கத்தின் அளப்ின் பரிய

சமூக சக்திமய அணித்திேட்ட முடியும்.

ஒப்பீட்டளவில சமீின் பம் றைவேமேயில முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே றைவேர்க்கத்தின்

ிய ஜனதமமேலயமோய அேசமோங்க கட்சயமோக விளங்கிய கமோங்கிேஸ்

கட்சயும்,  பிேமோந்திய-ரின் பரினறைவேமோிய ஜனத  ற்றும் ஜமோதிய கட்சகளின்

ஒரு ்கம் கிய ஜனதமோகுதியும் ர மோடி அேசமோங்கத்திற்கு எதிேமோன ின் பமோரிய

்கம் கறைவேகுஜன எதிர்ப்மின் பத் ிய ஜனதணிக்கவும்  ற்றும் அேசயலரீதியில
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சுேண்டிக் ்கம் ககமோள்ளவும் இேண்டு விிய ஜனதத்திலும் முயன்று

றைவேருகின்நிறைன.

இதில முக்கிய மோக இந்திய  மோர்க்சஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்ச

(CPM)   ற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்ச (CPI)  ஆகிய

இேண்டு ஸ்ேமோலினிச நமோடமோளு ன்நிறை கட்சகளும்

்கம் கறைவேறுக்கத்ிய ஜனதக்க அின் பமோயகே மோன ின் பமோத்திேம் றைவேகித்து

றைவேருகின்நிறைன.

இன்று,  1992  இல ின் பமோப்ரி  ஸ்ஜித் எரிக்கப்ின் பட்ட பின்னர்

ரின் பமோமேலரறைவே;  2002  இல ர மோடி ிய ஜனதமமேலம யில குஜேமோத்

முஸ்லீம்-விரேமோிய ஜனத ின் படு்கம் ககமோமமேலகளுக்குப் பின்னர் ரின் பமோமேலரறைவே;

2014  இல முன்்கம் கனமோருரின் பமோதும் இலமேலமோிய ஜனத

்கம் கின் பரும்ின் பமோன்ம யுடன் பிரஜபி அேசமோங்கத்தின் ிய ஜனதமமேலம யில

ர மோடி அதிகமோேத்திற்கு றைவேந்ிய ஜனத ரின் பமோது,  ஸ்ேமோலினிஸ்டுகள்

"இந்து ின் பமோசசத்திற்கு" எதிேமோக சீறினமோர்கள். ஆனமோல இந்திய

முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே றைவேர்க்கம்  ற்றும் அிய ஜனதன் அேசு கட்சகள்

 ற்றும் அம ப்புகளுடன் ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள றைவேர்க்கத்மிய ஜனதக் கட்டி

மறைவேக்கும் அறைவேர்களினது முயற்சயின் ின் பமோக மோக  ட்டுர 

அமிய ஜனத அறைவேர்கள் ்கம் கசய்கிநிறைமோர்கள்.

இந்து றைவேமேலதுசமோரிகமள எதிர்த்து ரின் பமோேமோடுகிரநிறைமோம் என்நிறை

்கம் கின் பயரில,  ஸ்ேமோலினிசறைவேமோதிகள் திட்டமிட்டு றைவேர்க்க

ரின் பமோேமோட்டத்மிய ஜனத ஒடுக்கி உள்ளதுடன் இந்திய முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே

றைவேர்க்கத்தின் நறைவே-ிய ஜனதமோேமோளறைவேமோிய ஜனத திட்டநிேமமேல

நமடமுமநிறைப்ின் படுத்ிய ஜனத உிய ஜனதவினர்.  இது,  அடுத்ிய ஜனதடுத்து றைவேந்ிய ஜனத

றைவேமேலதுசமோரி,  அ்கம் க ரிக்க-சமோர்பு அேசமோங்கங்கமள,  இதில

்கம் கின் பரும்ின் பமோமேலமோனமறைவே 1989   ற்றும் 2008  இக்கு இமடரய

கமோங்கிேஸ் ிய ஜனதமமேலம யிமேலமோனமறைவே, அதிகமோேத்திற்குக் ்கம் ககமோண்டு

றைவேருறைவேதிலும்  ற்றும் அது கமமேலந்து விடமோ ல ிய ஜனதமோங்கிப்

பிடிப்ின் பதிலும் அறைவேர்கள் றைவேகித்ிய ஜனத ின் பமோத்திேத்ிய ஜனதமோல

எடுத்துக்கமோட்டப்ின் படுகிநிறைது.  அமனத்திற்கும் ர மேலமோக,

அறைவேர்கள் ின் பிய ஜனதவி றைவேகித்துள்ள  மோநிமேலங்களமோன ர ற்கு

றைவேங்கமோளம், ரகேளமோ  ற்றும் திரிபுேமோவில ஸ்ேமோலினிசறைவேமோதிகள்

அறைவேர்கரள எமிய ஜனத "முிய ஜனதலீட்டமோளர் சமோர்பு"  ்கம் ககமோள்மககள்

என்று கூறினமோர்கரளமோ அமிய ஜனதரய அறைவேர்கள்

நமடமுமநிறைப்ின் படுத்தி உள்ளனர்.

முன்ரனறிய முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே நமோடுகளின் ஸ்ிய ஜனதமோின் பக இடது

கட்சகளின் ரின் பமோர்-சமோர்பு,  சக்கன நடறைவேடிக்மககள் சமோர்பு

நடறைவேடிக்மககள் மூமேலம், அதிறைவேமேலதின் றைவேளர்ச்சக்கு அமறைவே

றைவேழி றைவேகுத்து உிய ஜனதவியமிய ஜனதப் ரின் பமோமேலரறைவே; ஸ்ேமோலினசறைவேமோதிகளும்

்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள றைவேர்க்கத்மிய ஜனத அேசயலரீதியில ஒடுக்கியிய ஜனதன்

மூமேலம் அமிய ஜனத ்கம் கசய்து,  றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனத பிற்ரின் பமோக்குத்ிய ஜனதனத்தின்

றைவேளர்ச்சக்கு அேசயல களத்மிய ஜனதப் ின் பண்ின் படுத்தி உள்ளனர்.

இவ்விிய ஜனதத்தில,  இந்து றைவேமேலமிய ஜனதத் ரிய ஜனதமோற்கடிப்ின் பரிய ஜனத ிய ஜனதங்களின்

பிேிய ஜனதமோன ரநமோக்கமும் றைவேழிநடத்தும் ரகமோட்ின் பமோடு மோகும் என்று

ஸ்ேமோலினிசறைவேமோதிகள் றைவேமோதிட்டு மூன்று ிய ஜனதசமோப்ிய ஜனதங்களுக்குப்

பின்னர்,  ர மோடியும் அறைவேரின் பிரஜபி உம்

முன்்கம் கனமோருரின் பமோதும் இலமேலமோிய ஜனத ின் பமேலத்மிய ஜனதப் ்கம் கின் பற்றுள்ளனர்.

இன்று,  “ஜனநமோயகம்  ற்றும்  ிய ஜனதசமோர்பின்ம மய"

ின் பமோதுகமோக்க மீண்டு்கம் க மோருமுமநிறை ்கம் கின் பருறைவேணிக கமோங்கிேஸ்

கட்சயுடன் ஒன்றுின் பட்டு நிற்கு மோறு சபிஐ  ற்றும் சபிஎம்

அமழப்பு விடுத்து றைவேருகின்நிறைன.  இந்து றைவேமேலதுக்கு

உிய ஜனதவுறைவேதிலும் துமண ரின் பமோறைவேதிலும் கமோங்கிேஸ் கட்ச

இழிறைவேமோர்ந்ிய ஜனத முன்றைவேேமேலமோமநிறைக் ்கம் ககமோண்டுள்ளது என்ின் பது ின் பற்றி

அறைவேர்களுக்கு எவ்விிய ஜனத அக்கமநிறையும் இலமமேல. கடந்ிய ஜனத  மோிய ஜனதம்

ிய ஜனதமோன்,  கமோங்கிேஸ் கட்ச,  சபிஎம் ஆல ஆிய ஜனதரிக்கப்ின் பட்ட ஒரு

நடறைவேடிக்மகயில,  இந்தியமோவின் இேண்டமோறைவேது அதிக

 க்கள்்கம் கிய ஜனதமோமக ்கம் ககமோண்ட  மோநிமேல மோன  கமோேமோஷ்டிேமோவில

இந்து ர மேலமோதிக்கறைவேமோிய ஜனத  ற்றும்  ேமோட்டமோ ரின் பரினறைவேமோிய ஜனத

கட்சயமோன,   ற்றும் ்கம் கறைவேறும் சமேல றைவேமோேங்களுக்கு முன்னர்

றைவேமேயில பிரஜபி இன் ்கம் கநருக்க மோன கூட்டமோளியமோக

விளங்கிய சறைவே ரசனமோ கூட்டணி அேசமோங்கம் அதிகமோேத்திற்கு

றைவேருறைவேிய ஜனதற்கு அது ஒத்துமழத்ிய ஜனதது.

றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனதத்திற்கு எதிேமோன ரின் பமோேமோட்டமும் நிேந்ிய ஜனதே

புேட்சயும்

ர மோடி ஆட்சயின் ஜனநமோயக-விரேமோிய ஜனத  ற்றும் சட்டவிரேமோிய ஜனத

நடறைவேடிக்மககமள எதிர்க்க உச்ச நீதி ன்நிறைத்மிய ஜனதயும்  ற்றும்

முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே அேசன் ஏமனய நமோடி ிய ஜனதளர்ந்ிய ஜனத றைவேமேலதுசமோரி

அம ப்புகமளயும் நமோடு மோறு ஸ்ேமோலினிசறைவேமோதிகள்

உமழக்கும்  க்களுக்கு றைவேலியுறுத்துகின்நிறைனர்.

யிய ஜனதமோர்த்ிய ஜனதத்தில,  உச்ச நீதி ன்நிறைர  ிய ஜனதசமோப்ிய ஜனதங்களமோக ஒன்று

 மோற்றி ஒன்நிறைமோக றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனத  ற்றும் எரிய ஜனதச்சதிகமோே

அத்துமீநிறைலுக்குப் ின் பச்மசக்்கம் ககமோடி கமோட்டியுள்ளது.

இந்திய குடியேசும் அிய ஜனதன் அம ப்புகளும் 20  ஆம்

நூற்நிறைமோண்டின் முிய ஜனதல ின் பமோதியில ்கம் கிய ஜனதற்கமோசயமோமறைவே அதிே

மறைவேத்ிய ஜனத ின் பமோரிய ஏகமோதிின் பத்திய-விரேமோிய ஜனத ரின் பமோேமோட்டத்தின்

விமள்கம் கின் பமோருள் என்று கூறி, ஸ்ேமோலினிசறைவேமோதிகள் ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள

றைவேர்க்கத்மிய ஜனத இந்திய அேசுக்குப் பின்னமோல அணிதிேட்டும்

அறைவேர்களின் முயற்சமய நியமோயப்ின் படுத்துகின்நிறைனர். 

இது்கம் கறைவேமோரு ்கம் கின் பமோய்யமோகும். பிரிட்டிஷ் ஏகமோதிின் பத்தியம்  ற்றும்

அிய ஜனதன் உள்நமோட்டு முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே றைவேமோடிக்மகயமோளர்களுக்கு

இமடரய ஒரு இழிந்ிய ஜனத உடன்ின் படிக்மக மூமேல மோக

்கம் கிய ஜனதற்கமோசயமோவின் ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோளர்கள்  ற்றும் உமழக்கும்

 க்களின் புேட்சகே ரறைவேட்மககமள நசுக்கியிய ஜனதன் மீது ிய ஜனதமோன்

இந்தியமோ ஸ்ிய ஜனதமோபிக்கப்ின் பட்டது. ஓர் ஒருங்கிமணந்ிய ஜனத ஜனநமோயக

 ிய ஜனதசமோர்ின் பற்நிறை இந்தியமோ என்நிறை அிய ஜனதன் ்கம் கசமோந்ிய ஜனத

ரறைவேமமேலத்திட்டத்மிய ஜனதக் கமோட்டிக்்கம் ககமோடுத்ிய ஜனத இந்திய ரிய ஜனதசய

கமோங்கிேஸ்,  ்கம் கிய ஜனதற்கமோசயமோவில இருந்து ்கம் கறைவேளிரயறும்

பிரிட்டிஷ் கமோமேலனித்துறைவே பிேபுக்கள்  ற்றும் முஸ்லீம்

லீக்குடன் கேங்ரகமோர்த்து,  ்கம் கறைவேளிப்ின் பமடயமோகரறைவே முஸ்லீம்

ின் பமோகிஸ்ிய ஜனதமோன்  ற்றும் இந்துக்கள் ர ரமேலமோங்கிய இந்தியமோ

என்று,  ்கம் கிய ஜனதற்கமோசயமோவில றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனத பிரிவிமனமய

நமடமுமநிறைப்ின் படுத்தியது.

இந்திய முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவேத்மிய ஜனத பிேதிநிதித்துறைவேப்ின் படுத்திய

ர மோகன்மேலமோல கமோந்தியும் ஜறைவேஹர்மேலமோல ரநருவும் ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள

றைவேர்க்க ர ்கம் கமேலழுச்ச அதிகரித்து றைவேந்ிய ஜனத நிமமேலம களின் கீழ்

பிரிட்டிஷ் கமோமேலனித்துறைவே முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே அேசு எந்திேத்திமன

ிய ஜனத து கேங்களில ்கம் கின் பமோறுப்பு எடுப்ின் பது ின் பற்றி மிகவும்

கறைவேமமேலயுடன் இருந்ிய ஜனதனர்.  அறைவேர்கள்,  பிரிட்டிஷ்  ற்றும்

அறைவேர்களின் இந்து முஸ்லீம் றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனத கூட்டமோளின்
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பிரித்ிய ஜனதமோளும் ிய ஜனதந்திரேமோின் பமோயத்மிய ஜனத எதிர்ப்ின் பிய ஜனதற்கமோன ஒரே

றைவேழியமோன அிய ஜனதமோறைவேது,  ஏகமோதிின் பத்தியம்,  நிமேலப்பிேபுத்துறைவேம்

 ற்றும் முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே சுேண்டலுக்கு எதிேமோன

ரின் பமோேமோட்டத்தில அறைவேர்களின் ்கம் கின் பமோதுறைவேமோன றைவேர்க்க

நமேலன்களுக்கு ஒரு அமழப்புவிடும் அடிப்ின் பமடயில

்கம் கிய ஜனதற்கமோசயமோவின் இந்து,  முஸ்லீம்,   ற்றும் சீக்கிய

்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோளர்கள்  ற்றும் உமழப்ின் பமோளர்கமள

அணிதிேட்டுறைவேிய ஜனதற்கு விரேமோிய ஜனத மோகவும்,  இயலின் பமோகரறைவே

திேமோணியற்றும் இருந்ிய ஜனதனர்.

பிரிவிமனயின் உடனடி ின் பமோதிப்பு மிகப்்கம் கின் பரும் றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனத

றைவேன்முமநிறையமோக இருந்ிய ஜனதது அதில ஒரு மிலலியனுக்கும்

அதிக மோனறைவேர்கள் ்கம் ககமோலமேலப்ின் பட்டனர்  ற்றும் 20

மிலலியனுக்கு ்கம் கநருக்க மோக  க்கள் அறைவேர்களின் வீடுகமள

விட்டு விேட்டப்ின் பட்டனர்.  ஆனமோல அிய ஜனதற்கும் ர மேலமோக,  அது

உருறைவேமோக்கிய ஒரு பிற்ரின் பமோக்குத்ிய ஜனதன மோன றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனத அேசு

அம ப்புமுமநிறை,  ஏகமோதிின் பத்தியம் அப்பிேமோந்தியத்தில அிய ஜனதன்

ர மேலமோதிக்கத்மிய ஜனத ்கம் கிய ஜனதமோடர்றைவேிய ஜனதற்கு றைவேழிறைவேமகயமோக

ரசமறைவேயமோற்றி உள்ளது;  பிற்ரின் பமோக்குத்ிய ஜனதன மோன நமோடுகளுக்கு

இமடயிமேலமோன எதிர்விரேமோிய ஜனதங்கமள அதிகரித்துள்ளது,  இது

எண்ணற்நிறை ரின் பமோர்களுக்கு இட்டுச் ்கம் கசன்றுள்ளதுடன் இன்று

அப்பிேமோந்தியத்மிய ஜனதரய இந்தியமோ  ற்றும் ின் பமோகிஸ்ிய ஜனதமோனுக்கு

இமடயிமேலமோன அணுஆயுிய ஜனத ர மோிய ஜனதமமேலக் ்கம் ககமோண்டு

அச்சுறுத்திக் ்கம் ககமோண்டிருக்கிநிறைது;  ர லும் அது

றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனதத்மிய ஜனத தூண்டவும்  ற்றும் ்கம் கின் பருந்திேளமோன

 க்கமளப் பிளவுின் படுத்ிய ஜனதவும் ்கம் கிய ஜனதற்கமோசயமோவின்

பிற்ரின் பமோக்குத்ிய ஜனதன மோன ஆளும் உயேடுக்குகளமோல

ின் பயன்ின் படுத்ிய ஜனதப்ின் பட்டுள்ளது.

எழுின் பத்தி இேண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. இந்திய

சுிய ஜனதந்திேத்துடன் உதித்ிய ஜனத ்கம் கின் பயேளவுக்கு  ிய ஜனதச்சமோர்ின் பற்நிறை  ற்றும்

றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனதம் அலமேலமோிய ஜனத அேசு என்று கூநிறைப்ின் படும் ஒன்றின்

இறுதிக் கட்டவிழ்வு, இந்திய ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோளர்கள்,  அறைவேர்கள்

ரின் பமோேமோட்டத்தின் அச்சமோணியமோக, ேஷ்யமோவில 1917 அக்ரடமோின் பர்

புேட்சயில எடுத்துக்கமோட்டப்ின் பட்டறைவேமோறு நிேந்ிய ஜனதே புேட்ச

மூரமேலமோின் பமோயத்மிய ஜனத ஏற்க ரறைவேண்டியிய ஜனதன் அறைவேசேத்திற்கு,

எதிர் மநிறையமோன விிய ஜனதத்தில,   ற்்கம் கநிறைமோரு எடுத்துக்கமோட்டமோக

உள்ளது.  கிேமோ ப்புநிறை உமழப்ின் பமோளர்களின் கூட்டணியுடன்

்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள றைவேர்க்க ிய ஜனதமமேலம யில ஒரு ரசமோசலிச புேட்ச

இலமேலமோ ல,  கமோமேலங்கடந்து முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே அபிவிருத்தி

அமடந்ிய ஜனத நமோடுகளில,  ஜனநமோயக புேட்சயின் ஒரே்கம் கயமோரு

அடிப்ின் பமடமயக் கடம மயக் கூட ின் பமோதுகமோக்க முடியமோது.

றைவேகுப்புறைவேமோிய ஜனத பிற்ரின் பமோக்குத்ிய ஜனதனத்திற்கு எதிேமோன

ரின் பமோேமோட்ட மோனது ஒரு ரசமோசலிச சர்றைவேரிய ஜனதசயறைவேமோிய ஜனத

முன்ரனமோக்கமோல உயிரூட்டப்ின் பட ரறைவேண்டும்.  அமனத்து

குறுங்குழுறைவேமோிய ஜனத  ற்றும் ஜமோதிய நிமமேலப்ின் பமோடுகமளயும் கடந்து

இந்தியமோவின் ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோளர்கள்  ற்றும் உமழப்ின் பமோளர்கமள

ஒருங்கிமணப்ின் பிய ஜனதற்கமோன ரின் பமோேமோட்டம் என்ின் பது

உமேல்கம் ககங்கிலு மோன ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோளர்களின் அத்ிய ஜனதமகய

ரின் பமோேமோட்டத்துடன் அறைவேர்களின் ரின் பமோேமோட்டத்மிய ஜனதயும்

இமணப்ின் பிய ஜனதற்கமோன ரின் பமோேமோட்டத்துடன் கேங்ரகமோர்த்து

்கம் கசலகிநிறைது.

ஜனநமோயக உரிம களின் ின் பமோதுகமோப்பு என்ின் பது,  சமூக

ச த்துறைவேமின்ம ,  ின் படுர மோச மோன ரறைவேமமேலறைவேமோய்ப்பின்ம ,

றைவேமோஷிங்டன் உடனமோன இந்திய முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே றைவேர்க்கத்தின்

இேமோணுறைவே-மூரமேலமோின் பமோய கூட்டணி,   ற்றும் அிய ஜனதன் ின் பமோரிய

இேமோணுறைவேக் கட்டம ப்பு ஆகியறைவேற்றுக்கு எதிேமோக

்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள றைவேர்க்கத்மிய ஜனத அணித்திேட்டுறைவேிய ஜனதற்கமோன

ரின் பமோேமோட்டத்தில இருந்து பிரிக்கவியமேலமோிய ஜனதிய ஜனதமோகும்.

இிய ஜனதற்கு றைவேர்க்க ரின் பமோேமோட்டத்மிய ஜனத தீவிேப்ின் படுத்ிய ஜனத ரறைவேண்டியது

அறைவேசய மோகும்.  முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவே றைவேர்க்கம்  ற்றும் அிய ஜனதன்

அமனத்து அேசயல பிேதிநிதிகமளயும் எதிர்ப்ின் பதில

்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள றைவேர்க்கம் அிய ஜனதன் அேசயல சுயமோதீனத்மிய ஜனத

ஏற்ின் படுத்திக் ்கம் ககமோண்டு,  உமேலக முிய ஜனதமேலமோளித்துறைவேம்  ற்றும்

ஏகமோதிின் பத்திய ரின் பமோருக்கு எதிேமோன சர்றைவேரிய ஜனதச ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோள

றைவேர்க்க ிய ஜனதமோக்குிய ஜனதலின் ின் பமோக மோக,  ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோளர்கள்  ற்றும்

விறைவேசமோயிகளின் ஓர் அேசமோங்கத்திற்கமோன ரின் பமோேமோட்டத்தில

கிேமோ ப்புநிறை ஏமழகள்  ற்றும் ஒடுக்கப்ின் படும்  க்கமளயும்

அிய ஜனதன் பின்னமோல அணிதிேட்ட ரறைவேண்டும்.

இந்ிய ஜனத ரின் பமோேமோட்டத்மிய ஜனத முன்்கம் கனடுக்க விரும்பும் இந்தியமோவின்

அமனத்து ்கம் கிய ஜனதமோழிமேலமோளர்கள்,   மோணறைவேர்கள்  ற்றும்

ஏமனயறைவேர்களும் உமேலக ரசமோசலிச றைவேமமேலத் ிய ஜனதளத்மிய ஜனத  ற்றும்

நமோன்கமோம் அகிமேலத்தின் அமனத்துமேலகக் குழுமறைவே ்கம் கிய ஜனதமோடர்பு

்கம் ககமோள்ளு மோறு றைவேலியுறுத்திக் ரகட்டுக்்கம் ககமோள்கிரநிறைமோம்.
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