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முகவுலர 01
1. பரிதாபத்திற் குரிய பட்டதாரிகவள,

கை் வியும் வவலை வாய் ப் பும்
நீ ங் கள் வளமாக வாழ, நீ ங் களும் உங் கள்
பெற் மறாரும் ெல கனவுகள் கண்டுவந் தீை்கள் .
பெற் மறாமைா, இருெ் ெரத விற் று கைன் ெல வாங் கி,
ெள் ளி யூனிொை்ம், சூ, மற் றும் ெலமவறு

கை்ைணங் கரளயும் ெள் ளிகளுக் கும்
கல் லூைிகளுக் கும் தண்ணீைாய் பெலவு பெய் தாை்கள் .
ெை்ைம் பெற் றீை்கள் . ெை்ை மமல் ெடிெ் பு என்பறல் லாம்
உயை்கல் வி பெற் றீை்கள் .16 முதல் 20 வருைங் கரள
ெள் ளிகளில் கழித்தீை்கள் .
இவற் ரற எல் லாம் தாண்டி, ஓவகா என்று
இல் லாவிை்ைாலும் , ஓக் வக என்ற மவரல எதுவும்
கிரைத்ததா? இல் ரலமய!
பொல் லாத தரலவை்கள் ஜாதியின் அடிெ் ெரையில்
மவரலக் கு இட ஓதுக் கீடு தந் மதாம் என்று
பொன்னாை்கள் . அதனால் உங் களுக் கு மவரல ஒன்று
கிரைத்து, வாழ் க்ரக வளமாகும் என்று நம் பினீை ்கள் .
இை ஒதுக்கீை்டினால் , ஜாதிரயெ் மெை்ந்த
அரனவருக் கும் மவரல கிரைக் குமா? சிந் தித்துெ்
ொை்க் கமவயில் ரல.
புதிய மவரல வாய் ெ் புகரள உருவாக் குவதாக
வாக்குறுதி தந் து, ஓை்டு வாங் க்கினாை்கள் . ஆனால்
உள் ள மவரலகள் ெல மரறந் து விை்ைனமவ!!
வவலை இை் ைாவிட்டாை் என்ன?

பிரழெ் புக் கு என்ன பெய் மவாம் ? வழியா இல் ரல?
மவரலயில் லாத ெை்ைதாைிகள் ஓரு அரசியை்
தலைவராக வளைலாமம!
அைசியல் தரலவைின் வருமானம் எவ் வளவு?
பவற் றிகைமாக தரலவைாவது எெ் ெடி என்ற ெல
நுணுக்கங் கரள வரும் அத்தியாயங் களில்
அலசுமவாம் .
இெ் மொது சில உண்ரமகரள அலசுமவாம் .
.1. ெடித் துப் பை பட்டங் கள் ரபற் றவர்க்கு எை் ைாம்
வவலை வாய் ப் பு உள் ளதா?
இந் தக் கால கை்ைத்தில் நமது நாை்டில் , மக் கள் மிகவும்
துன்ெெ் ெை ெல காைணங் கள் உண்டு!
அதில் கிை்ைத்தை்ை வாலிபர் முதல் நடுவயது வரை
துன்புருவது, அதிக அளவிமல, வவலை இை் ைாத
திண்டாட்டம் என்ற ஒரு காைணத்திற் காகமவ!
ஒரு காலத்தில் ஒருவை் ஒரு தனியாை் அல் லது அைசு
நிறுவங் களின் மவரலக் குெ மெை்ந்தால் ைிரையைாகும்
வரை அதில் பதாைை்ந்து மவரல பெய் வாை்கள் .

நிறுவனத்ரத திடீபைன்று மூடுவது, அதனால்
மவரலரய இழெ் ெது மிகவும் குரறவு.
.2. இன்லறய வாழ் க் லக: ஒரு பாம் பு ஏணி
விலளயாட்டு
ஒரு காலத்தில் சிவராத் திரி அன்று இைவிமல
விழித்திருெ் ெதற் கு என்று, பாம் பு ஏணி விரளயாை்டு
ெயன்ெை்ைது.
தற் காலத்தில் இந் த ொம் பு ஏணி விரளயாை்டு
மரறந் துவிை்ைது,
தற் காலத்தில் , விரைவாக வருமானத் திலும் ,
பதவியிலும் வளை்வதும் , திடீபைன்று
ஒருநாள் வவலைலய இழந் து ெலகாலம் தவிெ் ெதும்
ஒரு அன்றாை நிகழ் ெசி
் ! இந் த ொம் பு - ஏணி
விரளயாை்டு நமக் கு, வாழ் வின் ஒரு பெைிய
உண்ரமரய உணை்த்தும் .

இரத விைக்பகாடுரம, ெல ெை்ைங் கள் பெற் றும்
மவரல மதடிமய, வயது முதிை்ந்து, வாழ் க்ரகரய
முடிக் கும் மக்கள் பதாரக வளை்ந்து வருகிறது.

மவரலயில் லாக் காைணங் கரளயும் , மவரல
கிரைக்காத ெை்ைதாைிகள் என்ன பெய் துவாழலாம்
என்றும் அலசுமவாம் .
சுயமாக ஒரு பதாழில் பெய் து பிரழக்கலாம் என்றால்
அதற் கும் ெல இரையூறுகரளத் தாண்ைமவண்டும் .
மவரல ஒன்ரறத் மதடிமய வாழ் ரகரய
வீணடிக் காமல் , சுயமான ஒரு முயற் சியில் வளமாக

வாழ என்ன என்ன பெய் யலாம் என்ெது ெற் றி
அலெலாம் .

முகவுலர 02

நம் நாட்டிை் நடந் வதறும்
அரசியை் என்னும் நாடகம்
நமது நாை்டின் அைசியல் கை்சிகள் இயங் குவரத
அலசுமவாம் .

நமது நாை்ரை ஆண்டுவந் த ஆங் கிமலயை் பென்று 70
ஆண்டுகளுக் கு மமல் ஆகிவிை்ைது. ஆனால் ஆங் கில
ஆை்சியின் துயைங் கள் இன்றும் பதாைை்கின்றன.

1. நாடு அலடந் த சுதந் திரம் , இன்றுவலர
நாட்டின் மக் கலள அலடயவிை் லை:

நமது நாடு 200 ஆண்டு காலம் ஆங் கிமலய
அைசின் அடிரம நாைாக இருந் து வந் தது.
நல் ல ெல தரலவை்கள் வழிகாை்ை. ெல லை்ெம்
மக்களின் தியாகத்தினால் நம் நாடு விடுதரல
பெற் றது.
சுமாை் 70 வருைங் களாகியும் , விடுதலையின்
பைன் பொது மக்கரள இன்றும் அரையவில் ரல.
இன்றும் அன்ரறய ஆங் கிமலயை் ஆை்சி மொல
நாடும் நாை்டு மக் களும் சுைாண்ைெ் ெை்டு
வருகிறாை்கள் .
2. அன்னிய ஆட்சியாளர் துவக் கிலவத் த
சுரண்டை் கள் இன்றும் நிற் கவிை் லை:
அன்ரறய ஆங் கிமலய ஆை்சியாளை்கள்
ஜமீந் தார்கள் என்னும் ஒரு சிறு கூை்ைத்தின்
உதவியால் நம் நாை்டின் பெல் வத்ரத சுைண்டி
தமது நாை்டிற் கு கைத்தினாை்கள் .

இன்று ஜமீந் தாை்கள் இல் ரல. மாறாக - CRONY –
பெரும் ரதாழிைதிபர்கள் , பெரும் வியாொைிகள்
உதவிமயாடு நமது நாடு சுைண்ைெ் ெை்டு, அந் தெ்
பெல் வம் நாை்டு எல் ரலகரளக் கைக் கிறது.

இன்றும் , மக் கள் ஆை்சியிமல, ெை்ை ைீதியாகவும் ,
ெை்ைத்திற் குெ் புறம் ொகவும் பெல் வம்
கைத்தெ் ெடுவது பதாைை்கிறது.

3. பிரித் து ஆளும் பிரிட்டிஷ் தந் திரம்
நின்றபாடிை் லை: அன்றும் இன்றும் ,
ஆை்சியாளை்கள் , நம் ரம ஜாதி மதம் பமாழி
என்றல் லாம் பிரித் து நம் மிரைமய
பவறுெ் ரெயும் விமைாதத்ரதயும் வளை்த்து
நம் ரம ஆள் கிறை்கள் .

(ஓரு நாை்டின் ஆை்சிக்கும் ொதி மதத்திற் கும்
என்னபதாைை்பு)?

ஏன்?

“ஊர் இரண்டு பட்டாை் கூத் தாடிக் கு
ரகாண்டாட்டம் ” என்ற ஒரு ெழபமாழியின்
விளக்கத்ரதத் பதைிந் து பகாள் ளுங் கள் .
மக் கலள பிரித் துவிட்டாை் , அவர் தம் மிை்
சண்லடயிட்டுக் ரகாள் வார்கள் . அெ் பொழுது
மக்கள் கவனம் , ஆை்சியின் மமமலா, அல் லது,
ஆை்சியாளை் மீதிருந் து விலகிவிடும் . அந் த மநைம்

மக்களின் பொத்ரதக் பகாள் ரள பகாள் வது
எளிது.

4. வறுலம வளர்கிறது. சுமாை் 70 வருைங் கள்
முன்னால் , நாை்டில் வறுரம மிகுந் திருந் தது.
இன்றும் ஏழ் ரம பெருமாளவில் பதாைை்கிறது.

5. நாட்டின் ரசை் வம் , அன்று வபாை இன்றும்
நாடு கடத் தப் படுகிறது:
ஸ்விஸ் பாங் க் , சானை் ஐவைண்ட், மற் றும் இது
மொன்ற ெல நாடுகளில் , நமது நாை்டின்
பெல் வந் தை்கள் , பதாழில் துரற அதிெை்கள்
மற் றும் அைசியல் தரலவை்கள் ஆகிமயாை்
கைத்திய பெல் வத்ரத பெல் கிறது.
ஆனாை் , வவலை வாய் ப் பு, மற் றும் நட்டின்
ரதாழிை் வளர்சசி
் க் கு, அன்னிய முதலீடு
வவண்டும் என்று எை் ைா தலைவர்களும்
ரசாை் வார்கள் ,
பெல் வம் நம் நாை்ரை விை்டு பவளிமயரும் .
அதற் கு வெதியாக ெல ெை்ைங் கள் . இது
மொதாபதன்று ஹவாைா என்னும் ஒரு வெதி.
கைத்திய பெல் வம் ெை்டியலிை்டு அவ் வெ் மொது
ெத்திைிக் ரககளில் பவளியாகிறது.

ன்இன்றுவரை எந் த அைசும் நைவடிக்ரக
எடுக்கவில் ரல. எதிை்க் கை்சிகள் இரத எந் த ஒரு
மமரையிலும் எழுெ் ெவில் ரல.

மவறு ஒரு தீவு நாை்டிலிருந் து நமது நாை்டின்
(ெங் குெ் ெந் ரத) ஸ்டாக் மார்ரகட் மூலம் நமது
நாை்டின் பெல் வம் P-Note என்னும் , ஒரு உத்தி
மூலம் கைத்தெ் ெடுகிறது.
இரத எந் த ஒரு அைசியல் கை்சியும் தடுக்கமவா,
விமைிசிக் கமவா இல் ரல.

அைசியல் கை்சிகளும் , ஊைகங் களும் ,
அதிகாைிகளும் ஒன் று மெை்ந்ததால் தரலவை்கள்
பெய் யும் தவறுகள் ொதாைாண மக்களின்
கவனத்ரத அரைவதில் ரல.

6. வதர்தை் வநரம் :

மதை்தல் மநைத்தில் அனல் ெைக்கும்
பிைெ்ொைங் கரள ஒவ் பவாரு அைசியல் கை்சியும்
அைங் மகற் றும் . அந் த மநைம் அவை்கள் ஒருவை் மீது

ஒருவை் பொல் லும் குற் றங் கபளலாம்
உண்ரமமய!

எதிை் கை்சி ஆளும் கை்சியாக மாறியதும் ,
முந் ரதய ஆை்சியில் நைந் த ஊழல் களுக் கு இந் த
புதிய ஆை்சி தண்டிக்குமா?

அரத எதிை்ொை்த்தால் , நீ ங் கள் ஒரு மாங் காய்
மலடயர்கள் .

ெமீெகாலத்தில் மத்தியில் ஆை்சி மாறுவதற் குக்
காைணமாக இருந் தது முந் ரதய ஆை்சியில்
நிகழ் ந்த ெலமவறு ஊழல் புகாை்கள் . புதிய ஆை்சி,
அவற் ரற பவளிமய பகாண்டு வந் து தண்டித்து.
பகாள் ரளயடித்த மக் கள் ெணத்ரத மீை்கும்
என்று நம் பியவை் ஏமந் தாை்.

இந் தெ் பிைெ்ெைங் களில் , நாை்டின் உண்ரமயான
பிைெ்சிரனகள் என்ன என்ன என்று எந் த ஒரு
அைசியல் கை்சியும் விவாதிெ் ெதில் ரல.

வளை்ந்த நாடுகளில் – விவாதம் (Debates) –
பைலிவிஷன் மூலம் ஓளிெைெ் ெெ் ெடும் .

ஜாதி, மதம் இனம் பமாழி அைசியலில்
விவாதிக்கெ் ெடுவதில் ரல.
ஊழலுக் கு தண்ைரன உண்டு. தண்ைரனகள்
பவகு விரைவில் வழங் கெ் ெடும் .
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நாடும் நாட்டு மக்களும் நைம் ரபற என்ன
ரசய் யவவண்டும் ?

(1) சட்டங் களிை் பை மாற் றங் கள் வவண்டும் .,
வளை்ந்த நாடுகள் ெலவற் றிற் கு இரணயாக, நமது
ெை்ைங் கள் திருத்தெ் ெை மவண்டும் .
நமது ெை்ைங் கள் , ஆை்சி முரற, நீ திதுரற, கல் வி,
எல் லாமம துருெ் பிடித்தது. நம் நாை்ரைெ் சுைண்ை வந் த
பிரிடிஷ் ஆை்சியாளை்களால் உருவாக் கெ் ெை்ைரவ.
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