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அதிகாரபூர்ெைற்ற வைாழிவபயர்ப்பு 

இந்தியா எப்பபாதும் பேபாலத்தின் அமைதி, ஸ்திரத்தன்மை, ஒற்றுமை 
ைற்றும் வளர்ச்சியிமை ஆதரித்துள்ளது. கடந்த இரண்டு 
தசாப்தங்களில், பேபாலத்தில் வன்முமை, ஸ்திரைற்ைேிமல, உள் 
பபாராட்டம் ைற்றும் அரசியல் பவறுபாடுகள், அத்துடன் அதன் 
எதிர்ைமை விமளவுகள் ஆகியவற்ைிமை ோம் கண்டுள்பளாம். பேபால் 
இன்னும் இந்த நேருக்கடியிலிருந்து நவளிப்படுவதற்கு முன்ைபர  
ஏப்ரல் 2015 இல் ஒரு நபரிய பூகம்பம் சீரழிமவ ஏற்படுத்தி ோட்டில் 
முக்கிய பசதாரத்மத ஏற்படுத்தி உள்ளது.  

அரசியல் அல்லது இயற்மக நேருக்கடியாக் இருப்பினும் , இந்திய 
அரசு எப்பபாதும் பேபாலத்தின் நசழிப்பு ைற்றும் ேல்வாழ்மவ 
விரும்பியதாகவும், ைற்றும் பேபாலத்திற்கு எந்த துன்ப பேரத்திலும் 
துமையாக ேிற்பதிமை தன் கடமையாக நகாண்டுள்ளது. 

கடந்த சில ைாதங்களாக, பேபால் அரசியல் தமலமை தீவிரைாக 
பரஸ்பர கலந்தாபலாசமைகள் ைற்றும் உமரயாடல் மூலம், 
அரசியலமைப்புச் சட்டத்மத வடிவமைக்கும் விைர்சைைாை  
முக்கியைாை பைியில் ஈடுபட்டு வருகிைது. 

அரசியலமைப்பு எல்லா பகுதிகமளயும்,பிரிவுகமளயும் இமைந்து 
நசயல்படுத்தூம் என்ை உற்சாகமூட்டும் குரல்கள் பல தூரத்திலிருந்த 
பேபாள தமலவர்களிடைிருந்து பகட்டது ைற்றும் இதுபவ ஒரு 
முற்பபாக்காை, ேவைீ ைற்றும் ஒன்றுபட்ட பேபால் அமைய மைய 
புள்ளியாக அமையும். அமைத்து அரசியல் தமலவர்களும் இருந்து 



வரும் இந்த குரல்கள் இந்தியாவில் உள்ள அமைவருக்கும் ைிகவும் 
சந்பதாஷத்திமை அளிக்கும்.  

கடந்த சில ஆண்டுகளாக பல சவால்கமள தமலநயடுப்பதில் ஞாைம் 
ைற்றும் திைமை பேபாள அரசியல் தமலமை நவளிப்படுத்தியுள்ளைர், 
இதன் விமளவாக சைாதாை முன்நைடுப்புகளில் கைிசைாை 
நவற்ைிகள் ைற்றும் இரண்டு நவற்ைிகரைாை பதர்தல் மூலம் 
உள்ளடக்கிய பல கட்சி அரசியலமைப்பு ஜைோயகத்தின் 
ஒருங்கிமைப்பும் கிட்டியுள்ளது. பேபால் சைாதாை முன்நைடுப்புகளில் 
சாதமைகள் நசய்துள்ளதிமை ோம் புகழுகிபைாம்.  

அரசியலமைப்பிலும் வமரவு நசயல்முமையில் அரசியல் ேிர்ைய 
சமபயின் சைீபத்திய முன்பைற்ைத்திைால் பல சர்ச்மசக்குரிய 
பிரச்சிமைகள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளதிமை ோம் வரபவற்று 
பாராட்டுகிபைாம். 

பேபாலில் பல பகுதிகளில் ேடந்துவரும் எதிர்ப்புக்கள் ைற்றும் 
கலவரங்கள் நதாடர்பாக இந்தியா அக்கமை நதரிவித்துள்ளது. 
நகாடூரைாை வன்முமை ைீண்டும் பேபாலத்தின் ஆன்ைாவிமை 
ஆட்டியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பேபாளி குடிைக்கள் அல்லது 
அரசாங்க அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் அமைத்து சம்பவங்களில் 
சிந்தியாது பேபாள இரத்தபை ஆகும். பேபால் ேிலேடுக்கத்தின் 
பசாகத்திலிருந்து நவளிபய வர இருக்கும் பபாது, இந்த அபிவிருத்திகள் 
உலகின் எந்த ைைிதாபிைாை ோட்டிமையும் பாதிக்கும். 

இந்த சூழலில், அமைத்து அரசியல் சக்தி பகுதியில் நதாடர்ச்சியாை 
நேகிழ்வுத்தன்ையிமை ோம் வலியுறுத்துகிபைாம் 
ஏநைைில்,வன்முமையற்ை  சூழ்ேிமலயில் எந்த தீர்க்கப்படாத 
பிரச்சமைகளுக்கும் உமரயாடல் ைற்றும் சாத்தியைாை ைிகப் பரந்த 
ஒப்பந்தத்தின் மூலம் தீர்வு காைப்படும். முழுமையாக நசாந்தைாக 



ைற்றும் பேபாள சமூகத்தின் எல்லா பகுதிகளுக்கும், பகுதியிைரின் 
அபிலாமசகமளயும் தங்கக்கூடிய ஒரு அரசியலமைப்பு, ஒரு 
அமைதியாை ைற்றும் வளைாை பேபாலத்திற்கு ஒரு ேீடித்த 
அடித்தளத்மத இடும் ைற்றும் பேபாலத்தின் பிரகாசைாை 
எதிர்காலத்திற்கு மைய புள்ளியாக ைாறும். 

பேபால் அரசியல் கட்சிகள், அமைப்புக்கள் ைற்றும் அைிவுஜவீிகள் 
எப்பபாதும் நேருக்கடி காலங்களில் முதிர்ச்சி ைற்றும் 
தீர்க்கதரிசைத்திமை நவளிக்காட்டியுள்ளைர். அவர்களின் நதாடர்ந்த 
தமலமை ைற்றும் ஞாைத்திைாபலபய பேபால் அதன் தற்பபாமதய 
சிக்கல்கமள சைாளிக்க முடியும். ஒரு ேவைீ பேபால் கட்ட,ஒரு ேீடித்த 
ைற்றும் நேகிழ்திைன் அரசியலமைப்பு பவண்டும். இந்த முயற்சியில் 
பேபால் தமலவர்கள் ஒரு கல்மலக்கூட விட்டு மவக்க ைாட்டார்கள் 
எை ோம் ேம்புகிபைாம். 

பேபால் அரசு ைற்றும் அதன் ைக்களுடன் பைலும் நேருக்கைாை 
ைற்றும் சுமுகைாை உைவுகள் வலுப்படுத்துவதற்கு இந்திய அரசு உறுதி 
நசய்தபதாடு,அமைதி, ேிதாைம் ைற்றும் சமூக-நபாருளாதார 
வளர்ச்சிக்கு பேபால் ைக்களின் அபிலாமஷகமள ஏற்ப, அமைத்து 
ஆதரவு ைற்றும் உதவி வழங்க நதாடரும். 
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