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இலைக:
இலைக ஒ

திய ெதாடககான ேநர

இலைகய ஜனாதிபதி ேதத ேவபாளக!கான ேகா"ைக
இலைகய எதிவ ஜனாதிபதி ேததலி ேபா$ய%கிற ேவபாளக'
அைனவ, நா$ மன+த உ"ைமக' மதிக-ப% வஷயதி /ேன0ற
காண வ2வான ஈ%பா% காட ேவ4%. இலைகய தசா-த காலகளாகேவ
பரவலாக-

ைரேயா$-ேபாய7த மன+த உ"ைம ம8 றகைள9, இ7த ம8 றக!:

ஏவா< :0றவாள+க' சடதி ப$ய இ7 த-பவ7த =ழைல9 /$?:
ெகா4%வர அவக' உ@தி Aண ேவ4%.
இலைக மன+த உ"ைமக' ெதாடபான தன சவேதச கட-பா%கைள Aதி
ெச<ய ேவ4% எபதி இலைகய ஜனாதிபதி ேதத ேவபாளக'
ெவள+-பைடயாக ஈ%பா% காட ேவ4% எ@ சவேதச ெபாமன+-

சைப

வலி9@கிற. நலாசி, சடதி மாசிைம, மன+த உ"ைமக' மதிேபண-ப%த ேபாற வஷயகள+ இலைக உ"ய தரகைள எட? உய"ய
தரகைள ஏ0ப%த? ேவ4% என சவேதச ெபாமன+-

சைப

ேக%ெகா'கிற. அத /கிய /த0ப$யாக கீ ேழ ேகா$காட-ப%'ள மன+த
உ"ைமக' ெதாடபான ப அச ெசய திடதி ஜனாதிபதி ேவபாளக'
அைனவ ஈ%பா% காட ேவ4% என எம அைம-

ேகாகிற.

மன+த உ"ைம ம0@ மன+தாபமான சட ம8 றக!: காரணமானவக'
அவ0@: ெபா@-ேப0க ேவ4% எற வவகார வ ஜனவ" 26ஆ ேததி
நடக திடமிட-ப%'ள இலைக ஜனாதிபதி ேதத பரFசாரதி ஒ /கிய
வவகாரமாக ஆகிய-பைத சவேதச ெபாமன+-

சைப வரேவ0கிற.

நடக?'ள ேததலி 20: ேம0படவக' ேபா$ய%கிறன எறா2,
இர4% /கிய ேவபாளகேள ேதத களதி /ன+ைல வகிகிறன.
ஒவ த0ேபாைதய அதிபரான மஹி7த ராபI அவக' ம0றவ /னா'
இராJவ தளபதி9, K%- பைடகள+ தைலைம அதிகா"9மான ஓ<?ெப0ற
ெஜனர சர ஃெபாேசகா அவக'. இேததலி தா ேபா$யட-ேபாவதாக
கட7த 2009 நவப ப0ப:திய ஃெபாேசகா அறிவததிலி7ேத, கட7த ேம
மாத வ%தைல-

லிக!: எதிராக இலைக அரச பைடயன ெப0ற

ெவ0றி:"ய ெபைம தைனேய ேச என இ7த இர4% ேவபாளக! Kறி
வா: ேசக" வகிறன. ஆனா அேதேநர ேமாதகள+ இ@தி
கடகள+ நட7ததாக ெத"வக-ப% மன+த உ"ைம ம0@ மன+தாபமான சட
ம8 றக!:- ெபா@-ேப0பைத இவக' இவேம த$கழி
அரசாக- பைடயன: வ%தைல-

வகிறன.

லிக!: இைடய 25 வட

கால: ேமலாக நட7த ஆ9த ேமாதகள+லி7 இலைக சம8 பதிதா

ெவள+வ7'ள. ேமாதக' நட7த காலகடதி இதர- ேம மன+தாபமானF
சடகைள ம8 றிய7தன.

ெப"யவகைள9 ச" சிறாகைள9 ச" வ%தைல-

லிக' வ2கடாயமாக தம இயகதி ேசதி7தன. பவா: தம
பைடயனட ெபாமகைள9 வ2கடாயமாக இவக' இPF
ெசறி7தன. /ேனறிவ இலைக பைடயனைர நி@ மன+த
ேகடயகளாக ெபாமகைள அவக' பயப%திய7தன. உயராபகிைடய
வ2கடாயமாக ேமாத பரேதசகள+ ெபாமக' தகைவக-ப$7த
நிைலய, இ-ெபாமக' அடதியாக தகிய7த பரேதசகள+ அரச
பைடயன ெஷ வFRக'
Q
நடதியதி சிவலியக' ஆயரகணகாேனா
ெகால-ப$7தன. தம ப$யலி7 த-பF ெசல /0பட சிவலியகைள
-பாகியா R% ெகாறதாக? ெத"வக-ப%கிற.
ேமாதகள+ேபா இராJவF சி-பா<க', அவக!: கடைளய% அதிகா"க'
ம0@ சிவ நிவாக உய அதிகா"க' ேபாேறா தம கா"யக!: பதி
ெசால ேவ4% எப மிக? /கிய. ஆனா2 இ மன+த உ"ைம ேபண
ெதாடப இலைக ெகா4%'ள அவ-ெபயைர ச"ெச<வதி2, அரசாக,
நQதிைற ம0@ சடதி மாசிைம ஆகியவ0றி ம8  ம8 4% மக!:
நபைக ஏ0ப%வதி2 இலைக எதிெகா'! மிக- ெப"ய சவாலி ஒ
அக ம%ேம. இலைகய வாP ஆ4, ெப4, :ழ7ைத என
ஒSெவாவைடய மன+த உ"ைமைய9 பலனள+கK$ய வைகய2 பாரபச
இறி9 பாகாகவல வைகய இலைக தைன மா0றி
கடைமெகா'வத0கான ஒ ச7த-ப த0ேபா கிைட'ள. ேமபட ஓ
இலைக கடைமக-பட ேவ4%மானா, அத0: ேதைவயான சீ திதகைளF
ெச<வதி தாக' ஈ%பா% கா%கிேறா எற உ@தி-பாைட ஜனாதிபதி ேதத
ேவபாளக' அைனவ

வாகாள+: மக' /

ெவள+-ப%வ

அவசிய.

அைன ேவபாளக!:மான மன+த உ"ைமக' ெசயதிட:
ெசயதிட
1.

எேதFசதிகாரட மக' ைகெச<ய-ப%வைத9
த%ைவக-ப%வைத9 அவசர சட Tல /$?: ெகா4%வத;
ெகா4%வத
த%ைவக-ப%'ேளா அைனவர ெபய வபரகைள9 ெவள+ய%த

வ%தைல-

லிக!ட ெதாட

ெகா4டவக' எற ச7ேதகதி ேப"

ைகெச<ய-ப% த%ைவக-ப%'ள பலாயர ேப வ%வக-ப%வாக'
எ@ த0ேபாைதய அரசாக/ எதிகசி ேவபாளக! வழகி9'ள
வா:@திைய இலைகய அ%த ஜனாதிபதி நிைறேவ0ற ேவ4%.

சவேதச

சடகள+ கீ U :0றமாக கதK$ய ெசயைலF ெச<தவகளாக
:0றசாட-ப%பவக', RயாதQனமான நQதிமற ஒறா காவலி
ைவக-ப%பவக',

சிவலிய நQதிமற ஒறா வசா"க-ப%, மரண

த4டைன தவக-ப% சவேதச தரதி நியாயமாக த4$க-ப%வக'
அலா ச7ேதகதி ேப" த%ைவக-ப%'ளவக' அைனவ
வ%வக-பட ேவ4%. 9த- பரேதசகள+ இ7 ெவள+ேயறி வ7த மகள+
வ%தைல-

லிக' அைம-ப உ@-பனக' எற ச7ேதகதி ேப" வட ப:தி

/காகள+ த%ைவகப%'ள 11,000 ேப அலா நா$ பற இடகள+
உ'ள சிைறக' ம0@ த%-

/காகள+ வ%தைல-

லிக' அைம-ப

உ@-பனக' எற ச7ேதகதி ேப" ேவ@ W0@கணகாேனா எSவதமான
/ைறயான :0றFசா% ெத"வக-படாம த%ைவக-ப%'ளன.
வழ: வசாரைணகாக காதிகிற அல அத0: ஆப%கிற ேநரதி
த%ைவக-படவக' பைணய ெவள+ேய ெசல அXமதி இக ேவ4%.
அவக' சடதரணகைள9 மவகைள9 தம :%பதாைர9 ச7திக
இடமிக ேவ4%. தா த%ைவக-பட சட-ப$ ச"யா எ@ ேக%
RயாதQன நQதிமறதி /ைறயட அவ: உ"ைம இக ேவ4%.
எதிகாலதி :0ற ச7ேதக ைக நடவ$ைக அைன சட-ப$
ைகெச<வத0:"ய அதிகார ெப0ற அதிகா"களா ம%ேம ேம0ெகா'ள-பட
ேவ4%. ைகெச<ய-ப%கிறவ"ட அ7த அதிகா" த யா எபைத
ெத"ய-ப%த ேவ4%. அFசபவைத காண ேநகிறவக' பற ேக:
பசதி அவகள+ட/ அதிகா"

தXைடய ெபய வபரகைள ெத"வக

ேவ4%. ஆக' த%ைவக-ப%வத0:"ய இடமாக ெபாவாக
அகீ க"க-பட இடகள+தா ைகெச<ய-படவக' த%ைவக-பட
ேவ4%. காவலி ைவத பன அவக' தாமதமிறி நQதிைற அதிகா"க'
/

ெகா4%வர-பட ேவ4%.

ஒ நப ைகெச<ய-பட ப0றி9, அவ த%ைவக-ப%'ள இட
ப0றி9, அவ இட மா@வ அல வ%தைல ெச<ய-ப%வ ப0றி9
லியமான வபரக' அ7நப" உறவனக', சடதரணக' ம0@
நQதிமறக!: கிைடக வழி இத ேவ4%.
ைகெச<ய-படவ ஒவ எ: த%ைவக-ப%'ளா, எ7த அதிகாரதி கீ U
அவ த%ைவக-ப%'ளா எப ப0றி உடன$யாக வபர அறிவதி பல
தரK$ய நQதிைற வழி/ைறக' உறவனக!: சடதரணக!:
இத ேவ4%. த%ைவக-படவ அைனவ ப0றி அSவ-ேபாைதய வபர
அடகிய பதி?க' எலா த%த%-

ைமயகள+2 இக ேவ4%. அைன

/காகள+2 உ'ள ைகதிக' ப0றிய வபர ெதா:-  ஓ"டதி கிைடக

ேவ4%. இ7த- பதி?கள+ உ'ள தகவக' ைகதிகள+ உறவன,
சடதரணக', நQதிபதிக', ெதாைல7தவக' எ:'ளாக' எ@ க4டறிய
/ய0சிவ உதிேயாகAவ அைம- க', மன+த உ"ைம ெதாடபான அரR சாரா
நி@வனக' ம0@ சடAவ நலXட அJ: பற: கிைடக வழியக
ேவ4%.
பயகரவாத அFR@தைல எதி-ப எற ேபாைவய இலைக அரசாக
எேதFசதிகார நடவ$ைககைள ைகயா4% வ7'ள. :றி-பாக ேதச- பாகாெதாடபான சடக' - பயகரவாத தைடF சட, ெபா- பாகா-

அவசரF

சட ம0@ சப7த-பட அவசரகால வதி/ைறக' ேபாறைவ - ெதாட7
நைட/ைறய இ7வகிறன. (ேதசிய ெநக$யேபா ம%ேம
பயப%த-பட ேவ4$ய இFசடக', இலைகய தசா-த காலகளாக

கிடதட ெதாடFசியாகேவ அமலி இ7வகிறன.) ஒவைர
எேதFசதிகாரட ைகெச<வத0:, கிடதட காலவைரயறி
த%ைவ-பத0: உ4டான அசாதரண அதிகாரகைள இFசடக'
அதிகா"க!: வழகிவகிறன.
சவேதச சடக', தர அள?ேகாக' ஆகியவ0@: எதிரான அவசரகால
சடக' அைனைத9 ர ெச<ய அல திதியைமக வழிெச<9
சடகைள அறி/க ெச<வதி ஈ%பா% காட ேதத ேவபாளக' உ@தி Aண
ேவ4%. அதி2 :றி-பாக சவேதச சடதி அ$-பைடய :0றமாக அைம7த
கா"யகைளF ெச<தவக' சட நடவ$ைகயலி7 த-பக வழிெச<9
அல த-ப-பைத ஊ:வ: வைகயலான சடகைள நQக ேவபாளக'
நடவ$ைக எ%க ேவ4%.

த%-  காவ2:"ய வழைமயான இடக'

அலா ெவSேவ@ இடகள+ ைகதிகைள அைடைவ-ப, எவ:
ெத"யாமேலேய ஒவைர த%ைவ-ப ேபாற கா"யகள+ பாகா- பைடக' ஈ%ப%வைத நி@த ேவபாளக' உ@தி ஏ0க ேவ4%. இSவா@
பாக- - பைடயன நட7ெகா'வ, ைகதா: நபக' சிரவைத: ஆளாவ
எபத0:, பலவ7ததி ேப" ஆக' காணாம ேபாத எபத0:மான
வா<- கைள அதிக"வ%கிற.
2.

சிரவைத,
சிரவைத பறவைகய இழிவாக நடத-ப%த.
நடத-ப%த பலவ7ததி ேப" ஆக'
காணாம ேபாத
ேபாத ேபாறவ0ைற /$?: ெகா4%வத

ஆகடத, பலவ7ததி ேப" ஆக' காணாம ேபாத ேபாறவ0@:
இலைகய ஒ நQ4ட ச"திரேம உ'ள. நா$ பல பாககள+ அதி2
:றி-பாக வட: ம0@ கிழ:- ப:திகள+2 ெகாPப2 இ-ப$யான
சபவக' நட-பதாக ெதாட7 ெச<திக' வரேவ ெச<கிறன. அேதேபா
சிரவைத நட-பதாக? பரவலாக ெச<திக' வரேவ ெச<கிறன. வ%தைல-

லி

ச7ேதக நபகைள அரசாகாதி பாகா- - பைடக' வசா"-பதி2 ச",
ெபாலிசா ெபாமகைள வசா"-பதி2 ச" சிரவைத பயப%த-ப%வதாகேவ
ெத"வக-ப%கிற. இ-ப$யான வழககைள /$?: ெகா4%வ7,
இலைகய சடகைள சவேதச தர அள?ேகாக' அள?: உயத
ேவபாளக' உ@தி Aண ேவ4%. சவேதச தர அள?ேகாகள+ கீ U சிரவைத,
பலவ7ததி ஆக' காணாம ேபாத ேபாறைவ தைடெச<ய-ப%'ளன.
பாதிக-பட மக!: அவத :%பதின: சவேதச தர
அள?ேகாகள+ நQதி கிைட-பைத9, இழ7த உ"ைமைய ம8 4% ெப@த, ந]ட
ஈ% ெப@த, ம@வாU? ெப@த, தி-தியள+: நிவாரண ெப@த, ம8 4%
பாதி-

ஏ0படா எற உதிரவாத ெப@த ேபாற வழிகள+ :ைறக'

தQக-ப%வைத9 ேவபாளக' உ@திெச<ய ேவ4%.
3.

உ'நாடளவ இடெபய7தவக' ம0@ இடெபய7 ஊ
திபயவகள+ உ"ைமக' மதிக-ப%வைத9 பாகாக-ப%வைத9
உ@திெச<த

இடெபய7தவக' 1,00,000 ேப வைரயலாேனா /காகள+ தகி9'ள
நிைலய, உைறவட: நிவாரண: அவக' அரசாகைதேய

நப9'ள நிைலைம இறள? காண-ப%கிற.

ம8 ' :$ேய0ற /ய0சிய

ஆரப கடகள+2, த/ைடய ெசா7த ஊக!: அகி இைடதக
நிைலயகள+2 இத0: K%தலானவக' இ7வகிறாக'. இடெபய7த
மகள உ"ைமக' மதிக-ப%த, அவக!: பாகா-

ம0@ மன+தாபமான

உதவகைள வழ:த எபவ0@: உடன$யாக /X"ைம வழக-ப%த
அவசிய.
இடெபய7த மக'

ம0@ ெசா7த இடக!: தி கிறவ அைனவர

மன+த உ"ைமகைள, இலைகய அரசிய சாசன ம0@ சவேதச சடக'
அ$-பைடய உ@தி வழக-ப%'ள அ$-பைடய

மதிக? பாகாக?

ேவபாளக' உ@தி Aண ேவ4%. நடமாட Rத7திர, தன+மன+த Rத7திர,
உய- பாகா- , ஆேராகியமாக வாUவத0:, கவ ெப@வத0:, ேபாதிய
வாUைக தரட இ-பத0: ஒவ: உ'ள உ"ைம, சிரவைத, பற
இழிவான நடைத, ஆகடத ேபாறவ0@: ஆளாகாம இ-பத0கான
Rத7திர, அகதி /காக' நிவாக, ம8 ':$ேய0ற, மா0@ இட :$ேய0ற
ேபாறைவ ெதாடபான /$?கள+ இடெபய7த மக' பேக0பத0:,
பலவ7த இறி தகவ அறி?ட ஒ- த ெத"வ-பத0: இடமிக ேவ4%.
இடெபய7'ளவக' ம0@ ெசா7த ஊ தி பவக' அைனவ
இைடதக /காக!:'! ேவ@ த0காலிக வதிவடக!:'!
வ7ேபாக அXமதி வழக ேவ4%. அSவஷயதி க%-பா%கேளா, ேநர
க%-பா%கேளா  @தகேளா இகKடா. இன, Aவக
Q இட,
இடெபய7'ள த:தி ேபாறைவ அ$-பைடய இவகள+ைடய பாரபச
காட-படKடா.
இடெபய7தவக' /காகள+ இ7தா2 ச", உறவன வ%க',
Q
த0காலிக
உைறவடக', அல பைழய இைடதக /காக' எ@ ேவ@ இடகள+
இ7தா2 ச" அவக!: ேபாமான அளவ நிவாரண வழக-பட ேவ4%.
1

ெசா7த இடக!: திபேவா, ேவ@ இடகள+ :$ேயறேவா /ய0சி:

மக!: உதவக' வழக ேவ4%. ேபாமான அளவ2, ெதாட7 ெபா'
^தியான உதவ வழ:வ எப இதி அட:.
இடெபய7தவக' ெதாடபான அரசாகதி ெகா'ைகக! நைட/ைறக!
ெதள+?ப%த-பட ேவ4%. அ-ேபாதா இடெபய7த மக' ெசா7த ஊ
தி வ அல மா0@ இடகள+ :$ேய@வ ெதாடப தகவ அறி?டX
Rயமாக? /$?: வர /$9. இடெபய7த மக!: உ'ள உ"ைமக',
அவக!ைடய சட அ7த_, ப"7ேபான உறவனைர ேத%வத0கான வழி/ைற,
ெசா7த ஊ"ேலா, :$ேயற வ  பற இடகள+ேலா =Uநிைல எ-ப$9'ள
எபைவ ப0றி லியமான வபரக' வழ:வ எப இதி அட:.
இடெபய7த மக', ஊ திப /ய0சி-பவக' அல ேவ@ இடகள+
1 9ததா வ%க!
Q
நகர கடைம- க! அழிக-பட இடக!: த0சமய மக'
திபெகா4%'ளன, ஆகேவ இ7த இடகைள ம8 ள க$யைமக அவகாச எ%:.

:$ேயற /ய0சி-பவக' ஆகிேயார பாகா-

=ழ ப0றி ேதசிய மடதி2

ம0@ சவேதச மடதி2 ெசயப% மன+தாபமான ம0@ மன+த உ"ைம
அைம- க' க4காணக அXமதி வழக ேவ4%. இ7த மக!: ேபாதிய
உதவக' கிைடகிறனவா, மன+த உ"ைம ம8 றக!: எதிரான பாகாஇகிறதா எபவ0ைற அSவைம- களா அ-ேபாதா உ@திெச<ய /$9.
4.

கட7த கால தவ@கள+லி7 பாட க0@,
க0@ தவ@கைள கைளத

இலைகய நQதிைறயான மிக அதிகமாக அரசிய அPதக!: உபேட
நடக ேவ4$ய ஓ நிைல நா$ உ'ள. தவர சாசிக!: பாகாவழ:வத0: என ெசயதிடக' இலாத நிைலய ெபபாைமயான மன+த
உ"ைம ம8 றக'
நQதிமற /

ல வசாரைண ெச<ய-ப%வKட இைல. ஆகேவ இைவ
வசாரைண: வவத0: அறேவ வழியைல. நா$

:0றவய நQதி நிவாக கடைம-ைப ம8 ளா<? ெச<ய ஜனாதிபதியாக வபவ
/ய0சி ேம0ெகா'ள ேவ4%. மன+த உ"ைமக' வவகாரதி நிஜமான
ெபா@- ண?ட நQதிைற: இ7திகவைல எபைத9, ஒPகான
:0றவய வசாரைணக!: மா0றாக அ$க$ அைமக-ப%கிற வசாரைண
கமிஷகளா ேபாதிய அளவ நQதி வழக /$யவைல எபைத9 அரசாக
ெவள+-பைடயாகேவ ஏ0@ெகா'ள ேவ4%. அSவா@ ேம0ெகா'ள-ப%கிற
ம8 ளா<? உ4ைமயாக?, /P ஆதர?டX, RயாதQனமாக?, ெதள+வான ம0@
நியாயமான காலெக%?டX பகFசாபறி நடத-பட ேவ4%. நQதிைறய
:ைறபா%க' பல? அவ0@: தQவாக அைமயK$ய ேயாசைனக' பல?
ஏ0கனேவ அைடயாள காண-ப%'ளன.
இ7த ம8 ளா<? பவவனவ0ைறF ெச<ய ேவ4%:
•

ெபாலி_

ல வசாரைணக'; வசாரைண கமிஷகள+ வசாரைணக',

சவேதச சடக' அ$-பைடய :0ற ச7ேதக நபக' ம8 தான சட
நடவ$ைகக' ம0@ அவக' த4$க-ப% நடவ$ைகக' ேபாறைவ
ஒPகாக நட-பத0: தைடயா< அைம7தி7த :ைறபா%க' ெவள+Fச:
ெகா4%வர-பட ேவ4%;
•

இவைர இரகசியமாக ைவக-ப%வ7த அ-ப$-பட வசாரைணகள+
தர?க' ஆராய-பட? பரR"க-பட? ேவ4%; இதர?க' ம0றவ
எள+தி ெபற வைகெச<த ேவ4%. வசாரைண /$?கள+ நிைல :றி
உதிேயாகAவ அறிைகக' ெவள+யட-பட ேவ4%.

•

இ7த :ைறபா%க' ம0@ பரFசிைனகைள சட ^தியாக?, நிவாக
^தியாக?, யதாதமான நடவ$ைகக' Tலமாக? தQ-பத0கான
ேயாசைனக' /ெமாழிய-பட ேவ4%. இ7த ேயாசைனக' சவேதச மன+த
உ"ைமF சடக' ம0@ தர அள?ேகாக!: உபடைவயாக இக
ேவ4%.

•

இ7த ம8 ளா<வ /$? ெபாமக!: அறிவக-பட ேவ4%.

அதி2 :றி-பாக 2005 ஆக_ மாத:- பன நட7த 16 'ேமாசமான மன+த
உ"ைம ம8 ற சபவக'' ெதாடப 2006 நவப மாத ஜனாதிபதி மஹி7த
ராஜபI அவகள+னா அைமக-பட வேசட வசாரைண :Pவ தர?க'

ம0@ அறிைகக' அைன உடன$யாக பரR"க-பட ேவ4% என சவேதச
ெபாமன+-

சைப வலி9@கிற. ஜனவ" 2006 திேகாணமைலய,

கேஜ7திர ஷ4/கராஜா, ேராஹ ேலாஹிதராஜா, சிவான7த தகைர,
ேஹமFச7திர ேயாகராஜா, ரஜQஹ மேனாஹர ஆகிய ஐ7 இைளஞக'
ெகால-பட சபவ, 2006 ஆக_ /0ப:திய ஏ.சி.எஃ-. அதாவ பசி:
எதிரான நடவ$ைக எற அரR சாரா சவேதச ெதா4% நி@வனதி
பணயாளக' 17 ேப ெகால-பட சபவ ேபாறைவ இதி அட:.
5.

ஊடக Rத7திர உ'ள+ட க"ைம Rத7திரக' வழக-ப%வைத
உ@திெச<த

இலைகய ேதசிய பாகா-

சடக' அதி-தியாளகள+ :ரகைள

ஒ%:வத0: பயப%த-ப% வ7'ள. உதாரணமாக 2009 ெச-டப மாத
ேஜ.எ_.திைசநாயக எற ஊடகவயலாள: பயகரவத தைட சடதி கீ U
20 வட கால கeழிய சிைற த4டைன வதிக-ப$7த. கிழ: இலைகய
இராJவ நடவ$ைகக' ேம0ெகா'ள-பட சமயதி தமிU- ெபாமக'
நடத-பட வத :றி அரசாகைத வமசி இவ பதி"ைகய
க%ைரக' எPதியத0காக அவ: இத4டைன வதிக-ப$7த. ஜனவ"
11ஆ ேததிய@ இவ பைணய ெவள+வர அXமதிக-ப%'ளா எப
வரேவ0கத:7த எறா2, அவ மனதளவ ெதாட7 அவ ஓ ைகதியாகேவ
இ-பா என சவேதச ெபாமன+-

சைப ககிற. அவ ம8 தான த4டைன

/Pைமயாக ரெச<ய-பட ேவ4%ெமன அ வலி9@கிற. இலைகய
க Rத7திரைத ஒ%: சடக' ம0@ வதி/ைறக' ஒ

ற எறா,

2

ம@ ற ஊடகவயலாளக' , சடதரணக', அரச பைடயன: எதிரான
சாசிக', மன+த உ"ைம ஆவலக' ேபாேறா அரRட ெதாட ெகா4டவக'
எ@ கத-ப% இன7ெத"யாத நபகள+னா அFR@த-ப% தாக-ப%
வ ேபா: காண-ப%கிற. இSவைகயான எேதFசதிகார சட நடவ$ைகக',
அFR@தக' ம0@ தா:தக' எலா ேச7ெகா4% சடதி மாசிைம
ம8  ெபாமக' ெகா4%'ள நபைக இழக வழிவ:'ளேதா% க
Rத7திர, ஒவேரா% ஒவ ேச7 ெசயப% உ"ைம ேபாறைவ
உைற7ேபா: நிைலைய9 ஏ0ப%தி9'ள.
ேதத ேவபாளகைள இலைக வாகாளக' மதி-பf% ெச<ய இட/'ள
எபைத உ@திெச<ய அ7நா$ Rத7திரமான ஊடகக' இ-ப அவசிய.
ேவபாளகள+ நிைல-பா% ம0@ ெகா'ைகக' ெதாடப அவக' ச"யான
அப-பராயகைள வளெகா'ள? அதிகா"கள+ ெசய0பா%க'
க4காணக-பட? அ-ேபாதா வழிபற:. த4டைன,  @த,
வ/ைற ேபாறவ0@: ஆளாக ேந"% எற அFசமிறி ஊடகவயலாளக'
தம ெதாழிசா பணகைள நிைறேவ0ற இடமிக ேவ4%.
இடெபய7த மக' தகைவக-ப%'ள /காக!:' ெசல
2 2004ஆ ஆ4% /த இலைகய 15 ஊடகவயலாளக' தா எPதிய க%ைரக!காக
ெகால-ப%'ளன. ஜூ 2008 : ஜூ 2009: இைட-பட ஓரா4% காலதி ம%ேம 11 ேப
நாைட வ% ெவள+ேயறி9'ளன.

ஊடகவயலாளக!:, மன+த உ"ைம ஆவலக!: அXமதி
ம@க-ப%வகிற. தவர இவக' யாU :டா?: ெசல? பாகாஅைமFசக அXமதி ம@-பதாக ெத"வக-ப%கிற. 9ததா
பாதிக-படவகள+ நிைல :றி க4காணக? ெச<தி வழக?, 9தபரேதச ப0றிய பாதிக-பட மகள+ அXபவகைள ெவள+யட? இத
காரணமாக தைட ஏ0ப%த-ப%கிற. அ%த ஜனாதிபதியாக வபவ தQக
ேவ4$ய /கிய மன+த உ"ைம வவகாரகளாக அைமயK$ய வடயக' இைவ.
ஊடகவயலாளக', ம0@ வமசன க ெவள+ய% ஏைனேயா எேதFசதிகார
சட நடவ$ைகக!ேகா, அFR@த2ேகா, தா:த2ேகா ஆளாவைத
/$?: ெகா4%வர ேவபாளக' :ரெகா%க ேவ4%. ஊடகவயலாளக',
மன+த உ"ைம ஆவலக', க Rத7திரைத- பயப% ஏைனேயா
தாக-பட சபவக' பலதரK$ய வைகய வசாக-ப%, தா:த2:
காரணமானவக' சட நடவ$ைக: உப%த-ப%வைத ெவ0றி ெப@
ேவபாள உ@திெச<ய ேவ4%. பவவனவ0ைற9 அவ ேம0ெகா'ள
ேவ4%:
•

மக!ைடய க Rத7திரைத அரR நி@வனகேளா அதிகா"கேளா
ஒ%கKடா எபைத9, அதிகார ]பரேயாக ெதாடபான
/ைற-பா%க' உடன$யாக வசா"க-ப%, தவ@ெச<தவக' சட
நடவ$ைக: உப%த-ப%வைத9 உ@திெச<ய ேவ4%.

•

இலைகய அரசிய சாசன:, சவேதச மன+த உ"ைம
கட-பா%க!: எதிராக கF Rத7திரைத ஒ%: வைகயலான ஊடக
நிவாக சைப சடைத ர ெச<9 சட மேசாதா அறி/க-ப%த-பட
ேவ4%.

•

அரசாக அைம- கள+ட இ7 ெபாமக' தகவ ெப@வத0:
அXசரைண வழ: சட மேசாதா அறி/க-ப%த-பட ேவ4%.

6.

/Pைமயான ம0@ பலதரK$ய :0றவய

ல வசாரைணக'

நடத-ப%வைத உ@தி ெச<த
சவேதச மன+த உ"ைம ம8 ற ம0@ சவேதச மன+தாபமான சட ம8 ற
சபவக' ெதாடபான :0றவய

ல வசாரைணக' "த-ப%தப%வைத

ேதத ேவபாளக' உ@தி ெச<ய ேவ4%. வசாரைணகள+ ெபாலிசா:
/Pைமயான ஒைழ-

கிைடக ேவ4%. வசாரைணக!: தைடயா<

இ-பவக' ம8  தாமதமிறி சடAவமாக நடவ$ைக

எ%க-பட ேவ4%.

மன+த உ"ைம ம8 றகைள வசா"-பத0:"ய ெசயதிறX நபகதைம9
ெகா4ட அைம- க! நைட/ைறக! இலைகய ேபாதிய அளவ இைல.
இலைகய :0றவய நQதி நிவாக கடைம-

ம8 ளா<? ெச<ய-ப%ேபா

அ-ப$-பட அைம- கைள9 நைட/ைறகைள9 உவாக-ப%வைத அரசாக
அராய ேவ4%. (RயாதQன சட நடவ$ைக அதிகா" எற ெபா@-ைப
உவா:வைத இத0கான ஒ ேயாசைனயாக ெத"வ ெகா'கிேறா.)

வலிைம9

ய ஊட-பட ேதசிய மன+த உ"ைமக' ஆைணயதி

ஒைழ-ேபா% பகFசாப0ற வசாரைணகைள நடவெதப இ7த அைம-ப
ேநாகமாக இக ேவ4%.

தவர இலைகய சாசிக' பாகா-

ெசயதிட எ@ ஒ@ இலாம

இ-ப ேமாசமான மன+த உ"ைம ம8 ற சபவக' ெதாடப சட நடவ$ைக
எ%-பத0: அ$-பைடயான ஓ தடகலாக அைம7'ள. அைமக-ப%கிற
சாசிக' பாகா-

ெசயதிட: ேபாதிய நிதி ஆதார/, ஆபல/,

ெதாழிhப ஆதர? இக ேவ4%. ெபாதமான ச7த-பகள+
சாசியக' வ$ேயா
Q
ெதாட

Tல ேந" வராமேலேய சாசிய வழ:வத0:

இடமள+: வைகய இலைகய :0றவய நைட/ைற சடதி
மா0றக' ெகா4%வர-பட ேவ4%. சாசிய எகிகிறா, அவைடய

திய

ெபய வபர என எபேபாற ேக'வக' இலாம ஒவ சாசிய வழக
இட அள+க-பட ேவ4%. சாசிக!: அவக!ைடய :%பதின:
திய அைடயாள வபரக' சடAவமாக? பாகா-பாக? உவாகி தர-பட
ேவ4%.
7.

/கிய அைம- க' RயாதQனமாகF ெசயப%வத0: இடமி-பைத
உ@திெச<த

இலைக அரசிய சாசனதி 17ஆவ சடதித நைட/ைற: வவதாக
ேதத ேவபாளக' உ@தி Aண ேவ4%. மன+த உ"ைமக' பாகாக-ப%வைத
உ@திெச<யK$ய இலைகய /கிய அைம- க' ெசயப%வத0:
க4காணக-ப%வத0: ெபா@-பான அரசிய சடதி உ@திவழக-ப%'ள
ஆைண :Pகள+ ம8 4% RயாதQனமாக? ெசய$- டX திகUவைத
உ@திெச<ய ேவ4%. அ7த ேநாகதி அரசிய சட நிவாக சைப:
வழக-பட ேவ4%.

ய

ேதத ஆைணய, அரசாக- பண ஆைண:P, ேதசிய

ெபாலி_ ஆைணய, நிதி நிவாக ஆைணய, மன+த உ"ைமக' ஆைணய, லiச
ம0@ ஊழ த%-

ஆைணய, ெதா:திக' நிணய ஆணய (ேதத

ெதா:திகள+ எைலைய நிணய:- ெபா@-பான)3 ஆகியைவ9 இ7த
ஆைண :Pகள+ அட:.
ெபாலி_ அதிகா"க' ேமாசமாக நட7ெகா'வ அதிகார ]பரேயாகதி
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இலைக அரசிய சாசனதி 17ஆவ சட தித 2001ஆ ஆ4% நிைறேவ0ற-பட.

சில /கிய ெபா@- க!கான நியமனகள+ அரசியவாதிகள+ தைலயfைட நQ: ஒ /ய0சி
இ. /கிய ெபா@- க!: /ெமாழிய-ப%ேவா" ெபய: அரசிய சாசன நிவாக சைப ஒ- த
வழக ேவ4%. இ7த நிவாக சைபய ஆ! கசி ம%மலா எதிகசி ம00 அரசிய
அைம-

சாரா பர/கக! இடெப0றி-ப. 2006ஆ ஆ4% இ7த அரசிய சாசன நிவாக சைபய

ஆ9கால நQ$-

காலாவதியாக அXமதிக-பட. ஒ /கிய ெபா@- காக /ெமாழிய-பட

ஒவ ெதாடப அரசிய கசிக' இைடேய கெதா0@ைம ஏ0படாத இத காரண. இ-ப$யான
/கிய அைம- க!கான ெபா@- தா"கைள நியமி-பதி, அரசிய சாசன வதி/ைறகைள
கைட-ப$கா ஜனாதிபதி ராஜபI ேநர$யாக ஆகைள நியமி வ7த, இ7த அைம- கள+
பகFசாபைம: பக வைளவவட.

ஈ%ப%வ ேபாறவ0ைற க4காண-பத0ெக@, அைவ ெதாடபான
ெபாமகள+

காக' /ைறயாக வசா"க-ப%வைத உ@திெச<வத0ெக@

அைமக-பட ேதசிய ெபாலி_ ஆைணய $- டX RயாதQனமாக?
ெசயப%வ உ@திெச<ய-பட ேவ4% எ@ :றி-ப% வலி9@கிேறா.
இலைகய மன+த உ"ைமக' ஆைணய: வ2kட ேவ4%.
அSவாைணயதி RயாதQன தைம ம8 4% நிைலநி@த-பட?
பாகாக-பட? ேவ4%. அைன மன+த உ"ைம ம8 றக' ெதாடபாக?
வசாரைண ெச<யK$ய ஒ நிைலய அ7த ஆைணய இக ேவ4%.
ேதசிய மன+த உ"ைமக' ஆைணய மன+த உ"ைம ம8 ற சபவகைள
RயாதQனமாக?, /Pைமயாக? பலதரK$ய வைகய2 வசா"-பைத
சாதிய-ப% வதமாக அSவைம-ப பணக!: /Pைமயான ெபாளாதார
ஆதர? வழக-பட ேவ4%. வசாரைணகள+2 சட நடவ$ைககள+2
சப7த-பட அதிகா"க!: உதவK$ய தகவக' அவக!: /Pைமயாக
கிைடக வைகெச<9 ெசயதிட ஒ@ நி@வ-பட ேவ4%. ேதசிய மன+த
உ"ைமக' ஆைணயதி ப"7ைரக' /கியவ ெப@ வைகயலான
நைட/ைறக' சடதி ெகா4%வர-பட ேவ4%.
மன+த உ"ைம ம8 றக' வசா"க-ப%த ெதாடப ெபாலிசா, சடமா அதிப
திைணகள, ேதசிய மன+த உ"ைமக' ஆைணய ஆகியவ0@: இைடய
ஒைழ-ைப ெகா4%வவத0கான வதி/ைறக' ஏ0ப%த-ப%த அவசிய.
அேதேநர ேதசிய மன+த உ"ைமக' ஆைணயதி RயாதQன தைம: பக
வரKடா. இ7த வதி/ைறக' ப0றிய வபரக! அறி7ெகா'ள இடமிக
ேவ4%. அ-ேபாதா தம /ைற-பா%க' எSவா@ வசா"க-ப%
நடவ$ைகக' ேம0ெகா'ள-ப%கிறன எபைத மகளா
8.

"7ெகா'ள /$9.

மன+த உ"ைம ம8 றகைளF ெச<தவகைள சடதி / நி@வத0கான
ேதசிய ெகா'ைக9 ெசயதிட/ உவாக-ப%த

மன+த உ"ைம ம8 றக' மன+தாபமான சட ம8 றகள+ ஈ%படவக' சட
நடவ$ைகயலி7 த-ப-ப எப இலைகைய- ெபா@தவைர
வதிவலகல அதா வதி
9த காலதி2, /

எ@ ெசா2மள?: நிைலைம இ7வகிற.

9த நட7த ப:திகள+2தா இ7த நிைலைம

எறிைல. நா$ பரவலாகேவ இேத நிைலைமதா. உ'நா% கிளFசி:
எதிரான நடவ$ைகய ம% எறிலா அறாட சட ஒP:
பரFசிைனெகதிரான ெபாலி_ நடவ$ைககள+2 இேத நிைலைமேய
காண-ப%கிற.

மன+த உ"ைமகைள மதிக-ப%வ எபதி2, :0றவாள+க' சட

நடவ$ைககள+லி7 த-ப வ நிைலைய /$?: ெகா4%வவ
எபதி2 தன:'ள ஈ%பாைட ெவள+-ப% நடவ$ைகய /த கடமாக,
அரச பைடயன தவ@ ெச<'ளன எபைத இலைகய

திய ஜனாதிபதி

ெவள+-பைடயாக ஒ- ெகா'ள?, மன+த உ"ைம ம8 றக!: எதிராக வ2வாக
:ரெகா%க? ேவ4%. மன+த உ"ைம ம8 றக' ம0@ சவேதச மன+தாபமான
சட ம8 றக' -

/7திய அரசாககள+ கீ U நட7த ம8 றக' உபட அைன

வசா"க-ப% எபைத அவ ெபாமகள+ட அறிவக ேவ4%. ம8 ற

ெச<தவ யாராக இ7தா2 ச" அல பாதிக-படவ யாராக இ7தா2 ச"
வசாரைணக' /ென%க-படேவ ெச<9 எபைத அவ அறிவக ேவ4%.
ச7ேதக நப எவராக இ7தா2 - அவ" பதவ, அரசிய ெசவா:
எ-ப$-படதாக இ7தா2 - அவ ம8  உ"ய சட நடவ$ைக எ%க-ப%
எபைத

திய ஜனாதிபதி ெதள+?ப%த ேவ4%.

:0றமிைழதவக' அைனவ: எதிராக பலனள+கK$ய வசாரைணக',
ஒPகான நைட/ைறக', /ைறயான சட நடவ$ைகக' ஆகியைவ நட-பைத
உ@திெச<வத Tலமாக வா:@திக' ெசயவ$வ ெப@வைத அரசாக
உ@திெச<ய ேவ4%. :0ற ெச<தவ அரசிய ெசவா: உைடயவராக?,
உய"ய சTக அ7த_ உைடயவராக? இ7தா2Kட அவ இேத வைகய
நடத-ப%த ேவ4%.
9.

சவேதச ஒ-ப7தகைள ஏ0@,
ஏ0@ அவ0றி2'ள கட-பா%கைள மதி நடத:
நடத

பவ சவேதச ஒ-ப7தகைள ஏ0@ அவ0றி2'ள ெகா'ைகக' ம0@
நைட/ைறகைள ேதசிய சடகள+ ேச, நைட/ைற-ப%த ேவ4% என
ேதத ேவபாளக' உ@தி Aண ேவ4%:
•

பலவ7தமாக ெகா4%ெசல-ப%வதிலி7 அைனவ: பாகாவழ: சவேதச ஒ-ப7த,

•

சிரவைத ம0@ பறவைகய ெகாeரமான, மன+ததைமய0ற அல
இழிவான நடைத ம0@ த4டைன: எதிரான ஒ-ப7ததி உ'ள K%த
வதி/ைற (Rயவ-பதி ேப" ேத7ெத%க-ப%கிற வதி:ைற) ;

•

சவேதச :0றவய நQதிமற ெதாடபான ேரா சட,

•

ஐ.நா. மன+த உ"ைமக' :Pவ கக!: ெசயவ$வ த
வைகயலான சட நைட/ைறக'.

இவ0@: K%தலா<, இலைக ஏ0கனேவ அகீ க"'ள மன+த உ"ைமF
சடக', ேதசிய சடகள+ ெகா4%வர-ப%, ெகா'ைகய2
நைட/ைறய2 அமலாக-ப%வ எபைத உ@திெச<வதி ேதத
ேவபாளக' ஈ%பா% காட ேவ4%.
10. மரண த4டைனைய ஒழித
இலைகய சட-

தககள+ மரண த4டைன இறள?

இடெப0றிகேவ ெச<கிற. மரண த4டைன நிைறேவ0ற-ப%வத0காக
காதி-ேபா ப$யலி W0@கணகாேனா இ-பதாக ெத"வக-ப%கிற.
ஆனா மரண த4டைன நிைறேவ0ற-ப%வத0: ஜனாதிபதிய ஒ- த ேதைவ
எX =ழலி, கட7த சில தசா-தகளாக இலைகய மரண த4டைன ஏ
நிைறேவ0ற-ப$கவைல.

மரண த4டைன

ஒவ உய வாUவத0:'ள உ"ைமைய ம8 @ ெசய எ@,

உFசகட ெகாeரமான, மன+ததைமய0ற ம0@ இழிவான ஒ த4டைன அ
எ@ சவேதச ெபாமன+-

சைப ககிற. சிைற த4டைனைய வட மரண

த4டைன ம8 தான அFச காரணமாக :0றக' :ைற9 எபத0: எSவத
ஆதார/ இைல. ேம2, இலைகய நQதி நிவாக கடைம-ப உ'ள
:ைறபா%க' ம0@ பரFசிைனக' Ð ஒவ :0றைத ஒ- ெகா'ள
ைவ-பத0காக அவ சிரவைத: உ'ளாக-ப%வ ேபாற பரFசிைனக' Ð
காரணமாக அேக நிரபராதிக' ம8  Kட மரண த4டைன வதிக-ப%வத0:
வா<- க' அதிக.
மரண த4டைனைய ஒழிக?, :0றகைள :ைறக மா0@ தQ?கைள
க4டறிய? ஜனாதிபதி ேதத ேவபாளக' அைனவ உ@தி ஏ0க ேவ4%
என சவேதச ெபாமன+-

சைப வலி9@கிற.

