
யாருக்கு ஓட்டு ப�ாடலாம்... வாக்்ாளரின் குழப�ம்

க டந்த 2014-ம் ஆண்டு நடந்த மக்களவைத் 
த்தர்தலில் தமோடிககு ஓட்டு த�ோட்ட்தோல், 
�ல நண்�ர்கவள நோன் இழநத்தன். 

அடுத்து ைந்த �ண மதிப்பு நீக்க நடைடிகவ்க, 
ஆணை அரசியல், அரசு அவமப்பு்கவள 
�லவீனப்�டுத்தியது த�ோன்்றைற்றுக்கோ்க 
தமோடிவய விமர்சனம் ச்சய்த்தோல், ைலது்சோரி 
நண்�ர்கள் �லவர இழநத்தன். நண்�ர்கதள 
இல்லோ்த நிவலயில், ்சரியோன இடத்துககுத்்தோன் 
ைநதிருககித்றோம் என்�வ்த உணரநத்தன்.

த்தர்தல் ைரும் இந்த தநரத்தில் �ோஜ்க 
ைோககுறுதி அளித்்த ̀நல்ல தநரம்' ைரவில்வல. 
ஆனோல் த்த்சப்�ற்று அதி்கரித்திருககி்றது. 
இநதியோ மோறிக ச்கோண்டிருககி்றது. தமோடி 
�க்தர்களோலும் தமோடி சைறுப்�ோளர்களோலும் 
நோன் சூழப்�ட்டிருககித்றன். இரு ்தரப்புதம 
்சரியில்வல. இந்தமுவ்ற யோருககு ைோக்களிக 
்கலோம் என்�து்தோன் எனது குழப்�ம். 

ரோகுல் ்கோநதி மீது எனககு நம்பிகவ்க 
இல்வல. தமலும் குடும்� ஆட்சி எனககுப் 
பிடிக்கோது. தமோடிவய எப்�டியோைது ஆட்சியில் 
இருநது அ்கற்்ற தைண்டும் என்்ற ஒதர  
தநோக்கத்த்தோடு கூட்டு த்சரநதிருககும் எதிரக 
்கட்சி்களின் சம்கோ கூட்டணிவய நிவனத்்தோதல 
�யமோ்க இருககி்றது. ஒதர குழப்�மோ்க 
இருககி்றது. இதில் ஒதர ஆறு்தலோன விஷயம் 
என்னசைன்்றோல், நோன் மட்டும் இப்�டி இல்வல. 
என்வனப் த�ோல் இநதிய ைோக்கோளர்கள் �லரின் 
த்சோ்க ்கவ்தயும் இது்தோன்.

ஐநது ஆண்டு்களுககு முன்பு நோனும் 
அதிருப்தியில்்தோன் இருநத்தன். �ணவீக்கம் 
அதி்கமோ்க இருந்தது. ைளரச்சி ்சரிநது 
ச்கோண்டிருந்தது. எங்கு �ோரத்்தோலும் ஊழல். 
ஐககிய முற்த�ோககு கூட்டணி அரசு முடங்கிப் 
த�ோயிருந்தது. மக்கள் ச்தோவ்கயில் அதி்க 
எண்ணிகவ்கயில் இவளஞர்கள் இருந்தோர்கள். 

இந்த அருவமயோன சூழலில் இநதியோ மீண்டும் 
ைளரச்சிவயத் ்தை்ற விடக கூடோத்த என 
துடித்த்தன். இந்த இவளஞர்களுககு எல்லோம் 
தைவல கிவடத்்தோல், நோட்டின் ைளரச்சி 
எங்த்கதயோ த�ோய விடும் என நிவனத்த்தன். 
அடுத்து ைரும் ்தவலைரின் தநோக்கம், தைவல 
ைோயப்பு்கவள உருைோககுை்தோ்கத்்தோன் இருக்க 
தைண்டும் என விரும்பிதனன். இல்லோ 
விட்டோல், அடுத்து ைரும் 12 ஆண்டு்களுககு 
ைோயப்பு்கள் இல்லோமல் த�ோனோல், இவள 
ஞர்கள் அவனைருககும் ைய்தோகி விடுதம 
என ்கைவலப்�ட்தடன். இருககும் பிர்தமர 
தைட்�ோளர்கவள ஒப்பிட்டுப் �ோரத்து, தமோடி 
்தோன் ஒதர நம்பிகவ்க என அைருககு 
ைோக்களிக்க முடிவு ச்சயத்தன்.

அது அவைளவு எளி்தோன முடிைல்ல. இநது 
த்தசியைோ்தத்தில்  எனககு உடன்�ோடு கிவடயோது. 
தமோடியின் ்சரைோதி்கோர குணம் எனககுத் 
ச்தரியும். அ்தனோல் ம்தச்்சோரபின்வமககு 
ஆ�த்து என்�தும் ச்தரியும். 2002-ல் நடந்த 
குஜரோத் ்சம்�ைத்வ்த அவைளவு எளி்தோ்க 
ம்றக்க முடியுமோ என்ன.. ஆனோலும் புதிய 
தைவலைோயப்பு்கள் உருைோ்கோவிட்டோல், 
இப்த�ோது இருககும் ்தவலமுவ்றயும் வீணோகி 
விடுதம என்்ற �யம் இருந்தது. ஏற்்கனதை, 
1950 மு்தல் 1990 ைவர வலச்சன்ஸ் ரோஜ்ஜியம் 
்கோரணமோ்க 2  ்தவலமுவ்ற்கவள வீணடித்து 
விட்ட்தோல் இனியும் அந்த நிவல நீடித்்தோல் 
்கஷடம் என நிவனத்த்தன். அத்தத�ோல், 
நோட்டின் ஜனநோய்க அவமப்பு்கள் ்சரைோதி்கோர 
ஆட்சிவயத் ்தடுககும் ைலிவம ச்கோண்டவை 
என்றும் 2002-ல் நடந்த குஜரோத் ்சம்�ைம் மூலம் 
தமோடி �ோடம் ்கற்றுக ச்கோண்டிருப்�ோர என்றும் 
நிவனத்து விட்தடன். 

ஆனோல், ஐநது ஆண்டு்களுககுப் பி்றகு, 
எதிர�ோரத்்த தைவல ைோயப்பு்கள் ைரோ்த்தோலும் 
விை்சோயி்களின் தமோ்சமோன நிவல  மோ்றோ்த்தோலும் 
ஏமோற்்றம் அவடநத்தன். ்தனது சமஜோரிட்டி 
�லத்தின் மூலம் சீரதிருத்்தங்்கவள விவரநது 
தமற்ச்கோண்டு, மோற்்றத்துககு வித்திடும் 
்தவலைரோ்க தமோடி மோறுைோர என நோன் 
நிவனத்்தது நடக்கவில்வல. 

விை்சோய விவளச�ோருட்்கள் விநிதயோ்கத்தில் 
அைர சீரதிருத்்தங்்கவளக ச்கோண்டு ைநதிருந 
்தோதல, விை்சோயி்களின் ்தற்த�ோவ்தய தமோ்சமோன 
நிவலவய ்தவிரத்திருக்கலோம். ைங்கித் துவ்ற 
யில் ஏற்�ட்ட சநருக்கடியோல் அரசு ைங்கி்க 
ளுககு ஏர இநதியோ நிறுைனத்தின் நிவலவம 
ஏற்�டுதமோ என்்ற அச்்சம் ஏற்�ட்டது. அவ்தத் 
்தவிரக்க தமோடி, அைற்வ்ற ்தனியோர மயமோக்க 

முயற்சி்கள் எடுத்திருக்கலோம். அதுவும் ச்சயய 
வில்வல.

எது எப்�டிதயோ, ச�ோருளோ்தோரம் ்சரியோ்க 
நிரைகிக்கப்�ட்டதில் எனககு ்சநத்தோஷம். 
நிதிப் �ற்்றோககுவ்ற குவ்றந்தது. �ணவீக்கம் 
எப்த�ோதும் இல்லோ்த அளவுககு 2 ்ச்தவீ்தம், 3  
்ச்தவீ்தம் எனக குவ்றந்தது. உள்்கட்டவமப்பு 
ை்சதி்களில் முன்தனற்்றம் ஏற்�ட்டது. அரசுககும் 
மக்களுககும் இவடயிலோன ச்தோடரவ�, 
டிஜிட்டல் மயமோக்க தமோடி  விரும்பிய்தோல், 
ஊழல் குவ்றந்தது. 

முககிய சீரதிருத்்தங்்களோன ைங்கித் திைோல் 
்சட்டம், ஜிஎஸ்டி ைரிமுவ்ற மற்றும் �யனோளி 
்களின் ைங்கிக ்கணககில் தநரடியோ்க �ணம் 
ச்சலுத்தும் முவ்ற த�ோன்்ற சீரதிருத்்தங்்களோல் 
அடுத்்தடுத்்த ஆண்டு்களில் ச�ரும் �லன் 

கிவடககும். �ணமதிப்பு நீக்க நடைடிகவ்க 
மி்கவும் �ோதிப்�ோனது என்்றோலும் இனிைரும் 
்கோலங்்களில் ஜிஎஸ்டி மி்கப் ச�ரிய மோற்்றத்வ்த 
ஏற்�டுத்தும்.

ைங்கித் திைோல் ்சட்டம் மூலம் எதிர்கோலத்தில் 
ைங்கியின் நிதி ்சரியோன ைவ்கயில் நிரைகிக 
்கப்�டும். த்கோடிக்கணக்கோன மக்கள் ைங்கிக 
்கணககு்கவள வைத்திருப்�்தோல், சமோவ�ல் 
த�ங்கிங் த்சவை அதி்கரிககும். தமலும் 
அரசின் மோனியங்்களும் இவடத்்தர்கர்களுககுப் 
த�ோ்கோமல் �யனோளி்களுககு ச்சன்று த்சரும். 
அரசுககும் குடிமக்களுககும் இவடயிலோன 
�ணப்�ரிமோற்்றம் ஆன்வலன் மூலம் நடப்�்தோல், 
உல்க ைங்கி சைளியிட்டுள்ள எளி்தோ்க ச்தோழில் 
ச்சயயும் நோடு்களின் �ட்டியலில் இநதியோ 
30 இடங்்கள் முன்தனறியுள்ளது. இநதியோ 
சி்றப்�ோ்க ச்சயல்�டுை்தற்்கோன தைவலவய 
தமோடி ச்தோடங்கிவைத்துள்ளோர.

இவைளவு ்சோ்தவன்கள் இருந்தோலும், 
�ோஜ்கவின் அதிரடி  அரசியல் மற்றும் இநது 
த்தசியைோ்தம் ைருத்்தத்வ்தத் ்தருகி்றது. தமோடி 
்சமூ்கத்வ்தப் பிரிககி்றோர. சிறு�ோன்வமயினர 
�ோது்கோப்பு இல்லோமல் இருப்�்தோ்க உணரகின் 
்றனர. ஜிடிபி புள்ளி விைரத்வ்த நம்� 
முடியவில்வல.அத்தத�ோல்்தோன் தைவல 
ைோயப்பு்கள் ச்தோடர�ோன அரசு அளித்்த 
விைரத்வ்தயும் நம்� முடியவில்வல. 

 பிர்தமர தமோடி எந்த இடத்தில் த்தோல்வி 
அவடந்தோர? தமோ்சமோன அரசு நிரைோ்கமும் 
சிவில் ்சரவீஸ் அதி்கோரி்கவள அதி்கம் 
நம்பியதும்்தோன் ்கோரணம். ஒதர தநரத்தில் 
தைவலைோயப்பு உள்ளிட்ட �ல திட்டங்்கவள 
அறிவித்்த்தோல் எதுவும் �லன் ்தரவில்வல. 
தைவலைோயப்பு்கவள உருைோக்க இநதியோ 
�ல துவ்ற்களிலும் சி்றநது விளங்்க தைண்டும். 
இநதிய ஏற்றுமதிவய அதி்கரிக்க முடியோது 
என்்ற தமோ்சமோன மனப்�ோன்வமயுடன் இருககும் 
ஐஏஎஸ் அதி்கோரி்களிடம் தைவலைோயப்பு்கவள 
அதி்கரிககும்  முககியமோன �ணிவய ச்கோடுக்கக 
கூடோது. அைர்களிடம் அ்தற்்கோன தி்றவம 
கிவடயோது. 

 உல்க ைரத்்த்கத்தின் அளவு 16 லட்்சம் த்கோடி 
டோலர. அதில் இநதியோவின் �ங்கு சைறும் 1.7 
்ச்தவீ்தம்்தோன். இவ்த 2.5 ்ச்தவீ்த அளவுககு 
உயரத்தினோதல, இநதியோவில் சி்றப்�ோன நல்ல 
்கோலம் உருைோகிவிடும். சீனோவில் இருநது 
சைளிதயறும் தைவல  ைோயப்பு்கள் வியட்நோம் 
ச்சல்லோமல், இநதியோவுககு ைர தைண்டும்.

குவ்றைோன அரசு ்தவலயீடு.. அதி்க நிரைோ்கம்.. 
என்்ற ச்கோள்வ்கவய தமோடி அறிவித்்தத�ோது, 
மோநில நிரைோ்கத்தில் சீரதிருத்்தத்வ்த அமல் 
ச்சயைோர என எதிர�ோரத்த்தன்.  ஒரு ைழககில் 
தீரப்பு ைர ஏன் 12 ஆண்டு்கள் ஆகி்றது? ஐஏஎஸ் 
அதி்கோரி்களில் சி்றந்த அதி்கோரிககும் தைவலதய 
�ோரக்கோ்த அதி்கோரிககும் ஒதர நோளில் �்தவி 
உயரவு ச்கோடுத்்தோல், சி்றந்த அதி்கோரி எப்�டி 
தமலும் சி்றப்�ோ்க �ணியோற்றுைோர? ஏற்ச்கனதை 
அரசு நிரைோ்கம் �லவீனமோ்க இருககி்றது. 
இந்த நிவலயில் அடிக்கடி த்தர்தல் நடநது  
ச்கோண்தட இருப்�்தோல், நிவலவம இன்னும் 
தமோ்சமோ்கத்்தோன் த�ோகி்றது. அ்தனோல்்தோன், 
மோநில அரசு்களுககும் மத்திய அரசுககும் ஒதர 
தநரத்தில் த்தர்தல் நடத்்தலோம் என தமோடி 
தயோ்சவன ச்தரிவித்்தோர. ஆனோல் எதிரக 
்கட்சி்கள் ஆ்தரவு அளிக்க மறுத்து விட்டன.

்சரி... இந்த த்தர்தலில் நோன் யோருககு ஓட்டு 
த�ோடுதைன்? உண்வமவயச் ச்சோன்னோல் அது 
எனகத்க ச்தரியோது. த்தர்தல் நோளில்்தோன் முடிவு 

ச்சயதைன் என நிவனககித்றன்.  
இதுைவரயில், தமோடி்தோன் பிர�லமோன 

்தவலைரோ்க இருககி்றோர. ்கோங்கிரஸ் ்கட்சிதயோ, 
அ்தன் கூட்டணிக ்கட்சி்கதளோ மத்தியில் 
ஆட்சிவயப் பிடிப்�ோர்கள் என்்ற நம்பிகவ்க 
ச்கோஞ்சம் கூட இல்வல. ம்தச்்சோர�ற்்றைரோ்கவும் 
அதி்கோரத்வ்த விரும்�ோ்தைரோ்கவும் இருந்தோல் 
தமோடிவயத் த்தரவு ச்சயயலோம். அல்லது 
அனு�ைமுள்ள, சீரதிருத்்தங்்கவள ச்சயய 
விரும்பு�ைரோ்க ரோகுல் இருந்தோல் அைவரத் 
த்தரவு ச்சயயலோம். இந்த இரண்டுதம 
நடக்கோ்த தைவல. இந்த இரண்டு த�ரில், 
தமோடி மட்டுதம ச�ோருளோ்தோர மற்றும்  
நிரைோ்கச் சீரதிருத்்தங்்கவள அதி்கம் ச்சயைோர 
என்�து ச்தரியும். ஆனோல் அ்தற்்கோன 
விவலவயக ச்கோடுக்க தைண்டியிருககும். 
்சமூ்க நல்லிணக்கம் �ோதிக்கப்�டும். ்கருத்து  
தைறு�ோடு அதி்கரிககும். ்கோங்கிரஸ் ஆட்சியில் 
ம்தச்்சோரபின்வம நன்்றோ்க இருந்தது. ஆனோல் 
அைர இலை்சங்்கவள ைோரி ைழங்குைவ்தத்்தோன் 
விரும்பினோதர ்தவிர, தைவல ைோயப்பு்கவள 
உருைோககுைதில் ஆரைம் ்கோட்டவில்வல. 
தநரு, இநதிரோ ்கோலத்தில் இருந்த வலச்சன்ஸ் 
ரோஜ்ஜியத்தின்த�ோது, இவளஞர்கள் வீணோயப் 
த�ோனவ்தப்  த�ோன்று தமலும் ஒரு ்தவலமுவ்ற 
வீணோைவ்த விரும்புதைனோ?

இரண்டுககும் ச�ோதுைோ்க, ்கட்சி அடிப்�வட 
யிதலோ அல்லது குருட்டோம்த�ோககிதலோ 
அல்லோமல், எது நோட்டுககு நல்லத்தோ அவ்த 
மனதில் ச்கோண்தட ைோக்களிப்த�ன். இப்�டி 
இருப்�்தோல், யோருககு ஓட்டுப் த�ோடுைது 
என்்ற முடிவை எடுப்�்தற்கு முன்பு சிநதித்து, 
சிநதித்து மன உவளச்்சல் ஏற்�டத்்தோன் 
ச்சயயும். அ்தற்ச்கன்ன ச்சயைது? �ல இநதிய 
ைோக்கோளர்களும் என்வனப் த�ோலத்்தோன் 
குழப்�த்தில் இருககி்றோர்கள்.

தமிழில்: எஸ்.ரவீந்திரன்

குர்ச்சரண் தாஸ்

?
?
?

?

??
??

இவ்வளவு சாதனைகள் 
இருநதாலும், பாஜகவின் அதிரடி  

அரசியல் மற்றும் இநது ததசிய்வாதம் 
்வருதததனதத தருகிறது.


