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ஆம் ஆத்மி பார்டட்ி (Aam Aadmi Party -AAP) ஆட்சி நடத்திக் 

ககாண்டிருக்கும் கடல்லியைப் பற்றிை அறிமுகம் 
 

 இந்திய நாட்டின் தலைநகர ்டடை்லி. டடை்லி இந்திய அரசியைலைப்பிை் 

ஒரு யூனியன் பிரததசை் (UT). இதிை் 7 நாடாளுைன்ற டதாகுதிகளுை், 70 

சட்டசலப டதாகுதிகளுை் உள்ளன. வற்றாத ஜீவ நதியான  யமுலன 

நதிக்கலரயிை் அலைந்துள்ளது. இங்குள்ள ஒன்றிய அலைசச்கங்கள்,  ரிசரவ்் 

வங்கி, தலைலை ததரத்ை் ஆலையை், ஜவஹரை்ாை் தநரு யுனிவரச்ிடட்ி 

(JNU)  தபான்ற உயர ்கை்வி நிலையங்கள்,  குடியரசு தலைவர ்ைற்றுை் அவரது 

அலுவைகை்,  உசச் நீதிைன்றை் ைற்றுை் பை எை்ைற்ற டபாதுத்துலற 

நிறுவனங்கள்,  ைற்றுை் தனியார ் துலற நிறுவனங்களிை் தவலை 

டசய்யவுை், உள்நாட்டு ைற்றுை் டவளிநாட்டின் வியாபார நிமித்தைாகவுை், 28 

ைாநிைங்கள் ைற்றுை் 8 யூனியன் பிரததசங்களிை் இருந்து பை கைாசச்ாரங்கள் 

உலடய,  பை டைாழிகள் தபசுை் ைக்கள் டடை்லியிை் குடிதயறி டடை்லியின் 

பூரவ்ீக ைக்களுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர.் இவரக்ளிை் டபருை்பாதைார ்

சமூக, விஞ்ஞான,  அரசியை், டபாருளாதார அறிவுடன்  இருப்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது,  இந்தியாவின் அலனத்து ைாநிைங்கள் ைற்றுை் யூனியன் 

பிரததசங்களுக்கான தனித்தனிதய விடுதிகளுடன் கூடிய  ைாநிை 

அலுவைகங்கள் (பவன்கள்)  இயக்கிக் டகாை்டிருக்கின்றன.   

 

 இது ைட்டுைை்ை,  உைகிை் உள்ள இந்தியாவின் அலனத்து நட்பு 

நாடுகளின் தூதரகங்களுை் டடை்லியிை் அலைந்துள்ளன. இந்த தூதரகங்களிை் 

ஏராளைான பை டவளிநாட்டவர ் ைற்றுை் இந்தியர ் பைி புரிகின்றனர.் இந்த 

டவளிநாட்டு தூதரகங்கள் நடத்திக் டகாை்டிருக்குை்  பள்ளிகளிை் இந்திய 

ஆசிரியரக்ள் பைி புரிகின்றனர;்  இந்திய ைாைவரக்ளுை் தரைான கை்விலய 

பயின்று  வருகின்றனர.்  

 

 டைாகைாயரக்ள், ஆங்கிதையரக்ள் விட்டுச ் டசன்ற 

தகாட்லடகள்,  உயரந்்த கட்டிடங்கள், காரியாையங்கள், நிலனவுச ்

சின்னங்கள் டடை்லிலய தூக்கி நிறுத்துகின்றன. பை காயங்கள் பட்டு 

வளரந்்த இன்று உறுதியான டடை்லியாக உள்ளது. எனவே தான், கடல்லியை 

"குட்டி இந்திைா" எனவும் ,இந்திைாவின் "அரசிைல் தயலநகர்" எனவும் 

கூறி ேருகின்வறாம்.  

 

 இந்த குட்டி இந்தியாவான டடை்லியின் ததலவகலளயுை்-

வளரச்ச்ிகலளயுை் தநாக்கங்கலளயுை் நிலறதவற்றத் டதரியாத-நிலறதவற்ற 

இயைாத காங்கிரஸ்- பிதஜபி தபான்ற அரசியை் கட்சிகலள 

புறக்கைித்துவிட்டு டடை்லிலய வளரச்ச்ிப் பாலதக்கு டகாை்டு டசை்ை, 

பற்பை எை்ைங்களுை் வை்ைங்களுை் டகாை்ட டடை்லி பிரததச ைக்களாை் 

உறுதியுடன் ததரந்்டதடுக்கப்பட்ட "ஆை் ஆத்மி பாரட்்டி" (Aam Aadmi Party- 

AAP)  2013 முதை் அரவிந்த் அவரக்ள்  தலைலையிை் இந்தியாவின் சாதாரை - 

எளிய ைக்களின் சிறந்த அரசாகவுை்,  ைாநிைதத்ின் கலடசி 
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குடிைகன்களுக்கான துரித நிரவ்ாகதல்த அளித்துை், ஆட்சி டசய்து 

வருகின்றது.  

கட்சியின் கபைர ்

ஆை் ஆத்மி பாரட்்டி 

Aam Aadmi Party (AAP) 

(தமிழிை் எளிய ைக்கள் கட்சி என்று டபாருள் டகாள்ளைாை்) 

 

கட்சியை உருோக்கிை வததி & இடம் 

26 நவை்பர ்2012 (26-11-2012)-புதுடிை்லி 

 

கட்சியை 26 நேம்பர் வததிைன்று உருோக்க வேண்டிை                      

அேசிைம் என்ன? 

 நை் இந்திய நாட்டிற்குை், நாட்டு ைக்களுக்குை் கைங்கலர விளக்கைாக 

இருக்குை் அரசியை் சாசனதல்த உருவாக்கியவர ் டாக்டர ் அை்தபத்கர ்

அவரக்ள். உைகின் பை நாடுகளிை் டபற்ற தனது சிறந்த கை்வி அறிவு,  பரந்த 

உைக அனுபவை், ஈடு இலையிை்ைா சமூக அக்கலற ைற்றுை் 

நாட்டுப்பற்று,  இரை்டு வருடை் 11 ைாதை் 18 நாட்கள் என இலடவிடாத 

கடுலையான உலழப்பு  ைற்றுை் தனது ஆறு தபர ்டகாை்ட குழுவினர ்மூைை் 

உருவாக்கப்பட்ட அரசியை் சாசனதல்த 26 நவை்பர ் 1949  அன்று, பை 

விவாதங்களுக்கு பிறகு, இந்திய அரசியை் நிரை்ய சலபயாை் (Constituent 

Assembly), அரசியை் சாசனை் முலறப்படி ஏற்றுக்டகாள்ளப்பட்டது. இந்த 

நவை்பர ்26 ஆை் தததிலய "அரசியை் இந்தியா" வின் பிறந்த நாளாக கூறைாை். 

அதன் பின்னர ் 26 ஜனவரி 1950 முதை் இந்திய அரசியை் சாசனைாக 

(Constitution of India)  இந்தியாலவ  வழிநடதத்ிக் டகாை்டு 

இருக்கின்றது. எனதவ இந்த "அரசியை் இந்தியா"வின் பிறந்த நாளான 

நவை்பர ் 26 அன்று,  ததசபக்தியுை், சமூக அக்கலறயுை், 

அை்தபத்கரவ்ாதியுைான அரவிந்த ் தகஜ்ரிவாை் அவரக்ள் 

ஊழை்வாதிகளிடமுை்,  டகாள்லளக்காரரக்ளிடமுை் சிக்கித் தவிக்குை் 

இந்தியாலவ மீட்டு,  புதிய இந்தியாலவ பலடக்க ஆை் ஆதம்ி பாரட்்டிலய 

(Aam Aadmi Party -  AAP)  26 நவை்பர ் 2012 அன்று புதுடடை்லியிை் 

உருவாக்கினார.்   

வநாக்கங்கள் (AIMS) 

வநாக்கம்-1 

 ஜனநாயகை் ைக்கலள ைக்கதள ஆளுை் ஈடுஇலையற்ற அலைப்பு 

முலற- சிறந்த ஆடச்ிமுலற .ஆனாை் இன்லறய இந்தியாவிை் ஜனநாயகை் 

டகாலை டசய்யப்பட்டு அதற்கு "தற்டகாலை" என்று டபயர ் சூட்டப்பட்டு 

விட்டது .நாட்டின் ஆட்சியாளரக்ளாலுை், ஆட்சியாளரக்ளின் துலையுடன் 

வை்ை ,வை்ை தலைப்பாலக ைற்றுை்  அலனத்து வை்ை கலர 

தவட்டிகளின் பைை் பசியாலுை்  , ஜனநாயகை் தவதராடு டவட்டி 

சாய்க்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினுை் நாட்டிை் ஆை் ஆத்மி பாரட்்டி (AAP) தபான்ற 
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அரசியை் ைற்றுை் அரசியை் சாரப்ற்ற சமூக விழுதுகளாை் ஜனநாயகை் 

தாங்கி பிடிக்கப்பட்டு டகாை்டிருக்கின்றது.  

 

ஆம் ஆத்மி பாரட்்டி(AAP) எண்ணப்படி, 

1. ைத்திய,ைாநிை ஆடச்ியாளரக்ளின் அரசியை்  ஊழை், காவை் துலற 

ஊழை், நீதித்துலற ஊழை், பத்திரிக்லக துலற ஊழை், பன்னாட்டு 

நிறுவனங்களின் ஊழை், ததரத்ை்காை ஊழை், கருப்பு பை ஊழை் என 

வலக வலகயான ஊழை்கள். 

2. ஊழை் ஆட்சியாளரக்ளுக்கு உறுதுலையாக இருந்து கமிஷன் 

ஏடஜை்டுகளாக பைியாற்றுை் அரசு ஊழியரக்ளின் ஊழை் 

சூத்திரங்கள் (percentage formula) 

3. டபாறுப்பற்ற அரசு ஊழியரக்ள் நிரவ்ாக திறலையின்லை தபான்ற 

டசயை்பாடுகள், டகாரானா தபாை தினை் தினை் 

உருைாறி  ஜனநாயகத்லத காக்குை்  தூை்களான நீதி ,நிரவ்ாகை், 

சட்டைன்றை் ,பத்திரிக்லக ஆகிய நான்கு  தூை்கலளயுை் கலரயான் 

தபாை் அரித்து டகாை்டிருக்கின்றன. இலவ நான்குை் (நான்கு 

தூை்கள்) தங்கள் கடலைகலள டசய்யாைை் தவறுவித விபரதீைான 

பாலதக்கு டசை்வதாை் இந்தியா எனுை் ைாளிலக எந்த 

தநரத்திலுை்  இடிந்து விழுை் அபாயை் உள்ளது என ஆை் ஆதம்ி 

பாரட்்டி  முழுலையாக கருதுகிறது.  

 

 எனதவ ஆை் ஆத்மி பாரட்்டி (AAP), நாட்டின் ஆைி தவருக்தக டவந்நீர ்

பாய்சச்ுை் ஊழலை ஒழித்து, நாட்லட காக்குை் முழு முயற்சியிை் தன்லன 

அரப்்பைித்துக் டகாை்டு இருக்கின்றது. 

 

 எனவே எளிை,  *சாதாரண குடிமக்களும் இந்த நாட்டின் நாமும் ஒரு 

அங்கம் என்று எண்ணும் உணர்யே அளித்தும், *அரசிைலிலும், 

ஆட்சியிலும் முடிகேடுக்கும் திறயன அளித்தும் இந்திைாயே காக்க, 

ஆம் ஆத்மி பாரட்்டி உறுதிபூண்டுள்ளது. 

 

 இந்த தநாக்கங்கலள நிலறதவற்ற இந்திய அரசியை் சாசனத்லத 

(Constitution of India)  தனது வழிகாட்டியாக முழுலையாக ஏற்றுக் 

டகாை்டுள்ளது. எனதவ, நாை் இந்திய அரசியை் சாசனத்லத 

பற்றியுை்  அறிந்துடகாள்ள தவை்டியது நைது கடலையாகிறது.   

 

வநாக்கம்-2 

 நைது நாட்லட வழி நடத்துவது இந்திய அரசியை் சாசனை் (Constitution 

of India).  இலத உருவாக்கிய டாக்டர ் அை்தபத்கர ் அவரக்ள் உைகின் 

மிகசச்ிறந்த,  நீை்ட அரசியை் சாசனைாக, பை டைாழி, பை இனங்கள், 

ைக்களின் பைவித  கைாசச்ாரங்கலள ைனதிை் டகாை்டு, இந்தியாவின் 

ததலவலயக் கருதி  உருவாக்கியுள்ளாரக்ள். இது 25 பிரிவுகலளயுை் 
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(Parts)  395 உட்பிரிவுகலளயுை் (Articles) 12 அட்டவலை கலளயுை் 

(Schedules)  உள்ளடக்கியுள்ளது. இது "நாட்டின் வளரச்ச்ிக்கு தவர ்

தபான்றது;  நிரவ்ாகத்துக்கு ஏர ்தபான்றது. "இதிலுள்ள  சிறப்பான முகப்புலற 

(Preamble)  என்ற பகுதி,  இந்தியா என்றாை் என்ன ? இந்திய நாட்டின் 

குைங்கள், டசயை்பாடுகள்,  இைக்குகள் முதைானவற்லற  எடுத்த 

எடுப்பிதைதய விளக்குகின்றது. 

 

 

 

1. இந்த முகப்புலரலய முழுலையாக ஆை் ஆத்மி பாரட்்டி (AAP)  தனது 

அரசியை் பயைத்திற்கான வழிகாட்டியாக ஏற்றுக் டகாை்டுள்ளது . 

ஊழைற்ற, அதிகாரமிக்க , சைத்துவைான, ைதசாரப்ற்ற,  ஜனநாயக 

குடியரசாக இந்திய நாட்லடக் காை உறுதி டகாை்டுள்ளது. 

2. குடிைக்கள் அலனவருக்குை் உரிய பாதுகாப்லப உருவாக்கவுை் சமூக 

.டபாருளாதார .அரசியை் நீதி (Justice)  இந்தியாவின் கலடசி 

குடிைகனுக்குை் கிலடக்க வழி டசய்யவுை், எை்ை,  எழுத, 

எடுத்துசட்சாை்ை, நை்பிக்லக லவக்க,விருப்பைான முலறயிை் 

வழிபடுதை் முதைானவற்றிற்கான சுதந்திரை்(Liberty)  அலனவருக்குை் 

கிலடக்கவுை். 

 

 சமுதாய படிநிலை, வாய்ப்பு நைை் இவற்றிை்  ஒவ்டவாருவருை் 

சைத்துவை் (Equality)  அலடந்திடவுை், தனி ைனிதனின் ைாை்பு, 

கை்ைியை்,  நாட்டு ைக்களின் ஒற்றுலை, ஒருலைப்பாடு இவற்லற 

உறுதிப்படுத்துை் சதகாதரத்துவத்லத (Fraternity) வளரக்்கவுை் 

உறுதிபூை்டுள்ளது. இலவகலளதய  ஆை் ஆத்மி பாரட்்டி (AAP) தன்னுலடய 

தவலைத்திட்டைாக டசய்துடகாை்டிருக்கிறது. 

 

வநாக்கம்-3 

 தைலுை் இந்திய அரசியை் சாசனத்திை் டசாை்ைப்பட்ட, டபாது தவலை 

வாய்ப்பிை் சைவாய்ப்பு, சட்டத்தின் முன் அலனவருை் சைை், தீை்டாலை 

ஒழிப்பு, சைய உரிலை, சிறுபான்லையினரின் பை்பாடு, ைற்றுை் கை்வி 

உரிலை பாதுகாப்பு, வயது வந்த அலனவருக்குை் வாக்குரிலை, சுதந்திரைான 

நீதித்துலற, ஒற்லற குடியுரிலை தபான்ற பை்தவறு அை்சங்கலளயுை் ஆை் 

ஆத்மி பாரட்்டி (AAP) தன்னுலடய தவலைத்திட்டங்களாக   ஏற்றுக் 

டகாை்டுள்ளது. 

 

வநாக்கம்-4 

 தைலுை் உைகின் டபருலை மிக்க உயரந்்த அரசியை் சாசனைாக 

கருதப்படுவது நைது இந்திய அரசியை் சாசனை். இதிை் ஈடு இலையற்ற 

கருத்துகளுை், நாட்லட வழி நடத்த ததலவயான அலனத்து 

வழிகாட்டுதை்களுை் உள்ளன. நாடு, ைாநிைை் ,யூனியன் பிரததசங்கள், 

ைற்றுை் அதன் எை்லைகள், அரசுகளின் உறவுகள், ைற்றுை் அலவகளின் 
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அதிகாரங்கள், கடலைகள், இந்திய டைாழிகலளப் பற்றிய விளக்கங்கள், 

குடியரசுத் தலைவர ் ைற்றுை் நீதி ,நிரவ்ாகை், சட்டைன்றை் ,நாடாளுைன்றை் 

தபான்ற ைக்களாை் ததரந்்டதடுக்கப்படுை் ைக்கள் ைன்றங்கள் பற்றியுை் 

ைற்றுை் இந்த ைன்றங்கள் ைற்றுை் அதன் துலறகளின் ஆட்சியாளரக்ளின் 

கடலைகள், அதிகாரங்கள், ைக்களுக்குை் நாட்டிற்குை் ஆற்ற தவை்டிய 

பைிகள், நாட்டிற்கு குடிைக்கள் டசய்ய தவை்டிய அடிப்பலடக் 

கடலைகளான ததசியக்டகாடி ைட்டுை் ததசிய கீததல்த ைதித்தை், 

அலனவருை் சாதி, ைத, டைாழி, இன எை்லை கடந்து சதகாதர 

ைனப்பான்லைலய உருவாக்குதை், அறிவியை் ைனிதாபிைானை் சீரத்ிருதத் 

உைரவ்ுகலள வளரத்்தை், வன்முலறலய தவிரத்்து அரச டசாத்துக்கலளப் 

பாதுகாத்தை், குழந்லதகளுக்கு டபற்தறாரக்ள் 6 முதை் 14 வயதுக்குள் கை்வி 

வாய்ப்புகலள தருதை் தபான்ற அடிப்பலட கடலைகலளயுை், குடிைக்களுக்கு 

நாடு டசய்ய தவை்டிய கடலைகலளப் பற்றியுை் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

.இலவ அலனத்லதயுதை ஆை் ஆத்மி பாரட்்டி (AAP) தன்னுலடய 

தநாக்கங்களாக ஏற்றுக்டகாை்டு நாட்டு ைக்களுக்கான தனது அரசியை் 

பயைத்லத டதாடரக்ிறது. 

 

கடந்து ேந்த வதரத்ல்கள் 
 

2013 : நவை்பர ் 26 , 2012 அன்று டதாடங்கப்பட்ட ஆை் ஆதம்ி பாரட்்டி, ஒரு 

வருடை் ஒரு வார காைத்திை், 4-டிசை்பர ் 2013 அன்று 70 சட்டசலப 

டதாகுதிகலள டகாை்ட டடை்லி ததரத்லை சந்தித்தது. அப்தபாது ைத்தியிலுை் 

ைாநிைத்திலுை் காங்கிரசின் ஆட்சி நலடடபற்றுக் டகாை்டிருந்தது. ஆை் 

ஆத்மி பாரட்்டி (AAP)  ததரத்லை சந்தித்து,  28 MLA க்கலள டவன்றது. டபற்ற 

வாக்குகள் 29.49 %.  பிதஜபி 32 எை்எை்ஏக்கலள டபற்று, தனிப்டபருை் 

கட்சியாக உருடவடுத்தாலுை்,   ஆட்சி அலைக்கப் தபாதிய பைை் இை்ைாத 

காரைத்தாை், அடுத்த டபரிய கட்சியாக உள்ள ஆை் ஆத்மி பாரட்்டி, 

காங்கிரஸின் 8 எை்எை்ஏக்களின் டவளியிை் இருந்து கிலடத்த ஆதரவுடன், 28-

12-2013 அன்று ஆட்சி அலைத்தது.  

 

 டடை்லியின் ஏழாவது முதைலைசச்ரானார ் திரு அரவிந்த ்

அவரக்ள். இந்த ததரத்லிை்,  பதவியிை் இருந்த காங்கிரஸின் ைலையாகவுை், 

டடை்லியின் முகைாகவுை்  கருதப்பட்டு,   தலைமுலற தலைமுலறயாக 

முதைலைசச்ர ் பதவியிை் இருந்த ஷீைா தீட்சத,் அரவிந்த் அவரக்ளாை் 

புதுடிை்லி டதாகுதியிை்  ததாற்கடிக்கப்பட்டார.் பை புரியாத புதிரக்ளுக்கு 

ஜனநாயகை் பதிை் டசாை்லிக் டகாை்டுதான் இருக்கின்றது. ஆடச்ி 

அலைத்தாலுை்,  தனது ததரத்ை் வாக்குறுதி படி ஊழலுக்கு எதிரான "ஜன் 

தைாக்பாை்" சட்டதல்த பிதஜபி + காங்கிரஸ் ஊழை் ஆதரவு கூட்டைியின் 

தீவிர எதிரப்்பாை் நிலறதவற்ற இயைாத நிலையிை், 49 நாள் ஆட்சிக்குப் 

பிறகு, பதவிலய,  14 பிப்ரவரி 2014 அன்று ராஜினாைா டசய்தார.் அதன் பிறகு 

டடை்லியிை் ஏறக்குலறய ஒரு வருட காைை் கவரன்ர ் ஆடச்ி நலடடபற்றது.  
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2015 : அதன் பின்னர,் 2015 ை் நடந்த சட்டசலபத் ததரத்லிை் டபை்கள் 

பாதுகாப்பு,   பை துலறகளின் பைவலகயான ஊழை்கள்,  குடிநீர,் 

மின்சாரை்,  விலைவாசி உயரவ்ு, தவலையிை்ைாத் திை்டாட்டங்கள் என பை 

பிரசச்லனகள் ததரத்லிை் லையைாக விளங்கியது. 

 

 ஆை் ஆத்மி கட்சி தனது ததரத்ை் அறிக்லகயிை், அலனத்து வலகயான 

ஊழை்கள் ,டபை்கள் பாதுகாப்பு, கை்வி எங்கள் பிறப்புரிலை, நீர ்

எங்கள் வாழ்வுரிலை, சுகாதாரை், சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளின்  பாதிப்பு, 

இலளஞரக்ளுக்கு தவலைவாய்ப்பு, டடை்லிலய உைகத்தரைான 

நகரைாக ைாற்றுதை் தபான்ற பைிகலள முழுலையலடய, நாங்கள் 

ததரந்்டதடுக்கப்பட்டாை் டசய்து முடிப்தபாை்" என்று 

வாக்குறுதிலய  வழங்கியது. 

 

 ததரத்ை் முடிவிை் 70 சட்டசலப டதாகுதிகளிை் நடந்த ததரத்லிை் 

டைாதத்ை்  54.34 சதவீத வாக்குகள் டபற்று 67 MLA க்கள் டவற்றி 

டபற்றாரக்ள். இந்த டவற்றியின் மூைை் ஒரு சிறந்த தலைவனாக 

அரவிந்த் அவரக்ள் குட்டி இந்தியா டடை்லி ைக்களிடை் அங்கீகாரை் 

டபற்றார;் "இதலன இவனாை் இவன் முடிக்குை் என்றாய்ந்து அதலன 

அவன் கை் விடை் "என்ற திருக்குறள் டடை்லியிை் உள்ள ஒவ்டவாரு 

வாக்காளர ் ைனதிலுை் தவலை டசய்திருக்க தவை்டுை், இவதா 

...அரவிந்த் !  நம்யம ஆளத்தகுதிைானேர் என்று மக்கள் 

முடிகேடுத்து வதரந்்கதடுத்து விட்டார்கள். மீதி 3 இடங்கள் பாஜக 

வுக்கு கிலடத்தன. 

 

 

 தைற்குவங்க முதை்வருை் திரினாமுை் காங்கிரஸின் ததசியத ்

தலைவருைான ைை்தா தபனரஜ்ி அவரக்ள் தன்னுலடய டுவிட்டர ்

டசய்தியிை் "நாட்டிற்குை், டடை்லியின் வளரச்ச்ிக்குை் அரவிந்த ்

தகஜ்ரிவாலின்,  ஆை் ஆத்மி பாரட்்டி  ததலவப்படுகிறது. எனதவ 

டடை்லியின் ைக்கள் ஆை் ஆத்மி பதவிலய ததரந்்டதடுக்க 

தவை்டுகிதறன்" என்று தவை்டுதகாள் விடுத்தாரக்ள்.  

 

 அடுத்து 2015இை் ைத்தியிை் ஆடச்ி டசய்து டகாை்டிருந்த பிதஜபி 

எப்படியுை் டடை்லி சட்ட சலபலய லகப்பற்ற தவை்டுை் என்ற 

தநாக்கிை் வியூகங்கள் வகுத்து ைாநாடுகள், டபாதுக்கூட்டங்கள், 

கூட்டங்கள் என்று பைவிதைாக நடத்தியது. 

 

 இதற்காக நாடு முழுவதிலுை் இருந்து பிதஜபி 

டதாை்டரக்ளுை்,  ஆரஎ்ஸ்எஸ் டதாை்டரக்ளுை் டடை்லியிை் 

குவிந்தனர.்  பிரதைர ்தைாடி "அபிநந்தன் ராலி"  என்ற இதயப்பூரவ்ைான 

நன்றி என்ற டபயர ் டகாை்ட ைாநாடு உடப்ட 4 ைாடபருை் 

ைாநாடுகலள நடதத்ினார.் 
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 டடை்லியின் முதை்வர ்தவட்பாளராக இந்திரா காந்திக்தக சவாை் விட்ட 

கிரை்தபடி முன்னிறுத்தப்பட்டார.் இதற்காக கிருஷ்ைா நகர ்

டதாகுதியிை் தபாட்டியிடட்ு, பிறகு உடக்ட்சி பூசைாை் பரிதாபைாக 

ததாற்றார ்என்பதுை் நிகழ்வு. 

 

 70 சட்டசலப டதாகுதிகளுக்குை், 70 நாடாளுைன்ற உறுப்பினரக்ள் 

டபாறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டனர.் ஆரஎ்ஸ்எஸ் தைற்பாரல்வ 

டசய்தது.  

 

 3 டஜன் ைந்திரிகள் PM தைாடி, ஸ்மிரிதி ராைி, நிரை்ைா சீதாராைன், 

அருை் டஜட்லி, சுஷ்ைா சுவராஜ் உட்பட,  டாப் ைத்திய 

அலைசச்ரக்ள்   டடை்லிலய வட்டைடித்துக் டகாை்டிருந்தனர.் 

 

 ஹரியானா முதை்வர ் மவனாகர்லால் கட்டார், ைத்திய பிரததச 

முதை்வர ் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தங்கள் பங்கிற்கு தங்களின் முழு 

பலடயுடன் வந்து டடை்லிலய தங்களின் கார ் அைிவகுப்பாை் 

புரட்டிப்தபாட்டு  கைங்கடித்தனர.் 

 மூடல்ட பைங்களுை், ருத்ராட்சக்டகாட்லடகளுை், பட்லட 

நாைங்களின் திடீர ் பாசங்களுை், ஆன்மீக அரசியை் பக்திகளுை், 

பஜலனகளுை் நீராக வீதிகளிலுை், வீடுகளிலுை் தடுப்பாரின்றி 

கலரபுரை்டு ஓடின. 

 

 பிதஜபியின் டசய்தித்தாள் விளை்பரங்கள், FM தரடிதயா பிரசச்ாரங்கள், 

TV விளை்பரங்கள், சுவடராட்டிகள் எை்ைாை் நாட்டிை் ஒரு உள்நாட்டுப் 

தபார ் அை்ைது உைகப் தபார ் நடப்பது தபான்ற ததாற்றதல்த 

ஏற்படுத்தியது. 

 

 ஆனாை், ஆை் ஆதம்ி பாரட்்டி ( AAP) " ஐந்து வருடமுை் அரவிந்த ்

தகஜரிவாை்" என்ற ஒதர பாடை் மூைை் அலனத்து பிதஜபி 

நடவடிக்லககளுக்குை் பதிை் டகாடுத்தது. 

 

 பிதஜபியின் இதத்லன அதிகாரை்,  பைை் ைற்றுை் ைத ரீதியான 

பிரசச்ாரங்களுக்கு பிறகுை்,  ஆை் ஆதம்ி பாரட்்டி 67 MLA க்கலள 

டவன்டறடுத்தது. பிதஜபி மீதி உள்ள மூன்று MLA க்கலள டபற்றது. 

 

 இந்த ததரத்ை்,  எதத்லன இடர ் வந்தாலுை் ைக்கள் தாங்கள் விருை்புை் 

இைக்லக அலடயைாை், என்ற டசயலை நாட்டிற்கு உைரத்்தியது. இது 

கால ஓட்டத்தில் கயரந்து வபாகும் நிகழ்ேல்ல ; காலம் தன்னுயடை 

புத்தகத்தில் இயணத்துக் ககாண்ட ஒரு பக்கம்.இத்தரணத்தில், 

இந்திைாயே ஆடச்ி கசை்ை ஜனநாைகவம சிறந்தது என, ேைது 
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ேந்வதார் அயனேருக்கும் ஓட்டுரியம கபற்றுத்தந்த Dr.அம்வபத்கர ்

அேர்கயள நியனக்க வேண்டிைது நமது கடயமைாகும். 

 

2020 : 5 வருடங்களுக்கு 2020 ஆை் ஆை்டு பிறகு நடந்த ததரத்லிை் ஆை் ஆதம்ி 

பாரட்்டி 62 எை்எை்ஏக்கலள டவன்டறடுத்து நை்ைாட்சி நடத்திக் 

டகாை்டிருக்கின்றது. டைாதத்ை் டபற்ற வாக்குகள் 53.57%.  

 

பஞ்சாப் 

2017 : 2017-இை் பஞ்சாபிை் நடந்த சட்டசலப ததரத்லிை் 112 இடங்களிை் 

தபாட்டியிட்டு ஆை் ஆத்மி பாரட்்டி 20 சட்டசலப டதாகுதிகளிை் டவன்றது. 

டைாதத்ை் டபற்ற வாக்குகள் 23.72% அடுத்து  

2022 : 2022-இை் நடந்த ததரத்லிை் 117 டதாகுதிகளிை் தபாட்டியிடட்ு 92 

டதாகுதிகளிை் ஆடச்ி அலைத்து,  நை்ைாட்சி நடத்திக் டகாை்டிருக்கின்றது 

டைாதத்ை் டபற்ற வாக்குகள் 42.01%  

 

வகாோ 

2022 : 2022-இை் நலடடபற்ற தகாவா சட்டசலப ததரத்லிை் 2  இடங்களிை் 

டவற்றி டபற்றுள்ளது. 

 ஆை் ஆதம்ி பாரட்்டி, டடை்லி, பஞ்சாப், ைற்றுை் தகாவா ஆகிய 

ைாநிைங்களிை் ைாநிைக் கட்சியாக அங்கீகாரை் டபற்றுள்ளது. இன்னுை் 

ஒரு ைாநிைத்திை் அங்கீகாரை் டபற்றாை் ததசீய கட்சியாக ததரத்ை் 

ஆலையதத்ாை் அங்கீகாரை் டபறுை். 

 அடுத்து 2022 ைட்டுை் 2023 ஆை் ஆை்டுகளிை் நலடடபறப்தபாகுை் 

சட்டசலப ததரத்ை்களிை் ஆை் ஆத்மி பாரட்்டி தன்னுலடய 

அனுபவதத்ாலுை்,  நற்டபயராலுை் சந்திக்க தயாராகி விட்டது.  

  

 

அரவிந்த் வகஜ்ரிோல் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான அேரது 

வபாராட்டங்களும் கசைல்பாடுகளும். 

சமூக ஆர்ேலர ்

 

 அரவிந்த் தகஜ்ரிவாை் ஆை் ஆத்மிக்கு முன்னாை் எந்த கட்சியிலுை் 

உறுப்பினராக இருந்தவரிை்லை. அவர ் ஒரு சமூக ஆரவ்ைராக இயங்கியவர.் 

ஐ.ஆர.்எஸ் எனப்படுை் வருைான வரித்துலறயிை் தநரல்ையான அதிகாரியாக 

12 ஆை்டுகள் பைியாற்றியவர!் அரசு பதவிலயத் துறந்து தகவை் அறியுை் 

உரிலை சட்டை் தவை்டுை் என்ற தநாக்கத்திற்காக இவர ் பை ஆை்டுகளாக 

டசயை்பட்டவர.் ‘தகவை் அறியுை் உரிலை சட்டத்லத எப்படி பயன்படுதத்ைாை். 

ஊழலின்றி அரசு துலறயிை் எப்படி தசலவ டபறைாை்’ என இந்தியா முழுக்க 

பிரசச்ாரை் டசய்துள்ளார.் அரசியை் கட்சி ஆரை்பிப்பதற்கு முன்பு சுைார ் 12 

ஆை்டுகள் முழு மூசச்ுடன் டபாதுநை டசயை்பாடுகளிை் தன்லன 

ஈடுபடுத்திக் டகாை்டார.் அந்த வலகயிை் அை்ைா ஹசாதர ஊழலுக்கு 

எதிராக ஜனதைாக்பாை் ைதசாதா தவை்டுை் என தபாராடிய தபாது அலத 
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அகிை இந்திய அளவிை் வளரத்ட்தடுதத்ார.் 

 

 

தாை் கமாழி 

 

 இந்தியாவிை் ஆங்கிதையரக்ள் அறிமுகப்படுத்திய பை வழிமுலறகலள 

நாை் அப்படிதய பின்பற்றுகிதறாை். ஆகதவ, நாை் நை் சுயத் தன்லைலய 

இழந்துள்தளாை். அவரவர ் தாய்டைாழியிை் தான் கை்வி கற்பிக்கப்பட 

தவை்டுை், நாட்டு நிரவ்ாகமுை், நீதிைன்ற நடவடிக்லககளுை் தாய் 

டைாழியிதைதய நடக்க தவை்டுை் என்ற டகாள்லகயுள்ளவர ் அரவிந்த ்

தகஜ்ரிவாை்!  

 

அரசாங்க நடேடிக்யககளில் கேளிப்பயடத் தன்யமகள் 
 

 அரசாங்க நடவடிக்லககளிை் டவளிப்பலடத் தன்லைகலள ஏற்படுத்தி, 

தசலவ டபறுை் உரிலை சட்டத்லதயுை் டசயை்படுத்தி, ஊழலைக் கலளந்து, 

ைக்களின் அடிப்பலட ததலவகளுக்கு முன்னுரிலை தந்தார!்  

 

கல்வி 

 தனியார ் பள்ளிகலள மிஞ்சிய தரைான கை்விலய அரசு பள்ளிகளிை் 

சாத்தியப்படுத்தி ைாைவரக்ள் எை்ைிக்லகலய அதிகப்படுத்தினார.் 

 

மருத்துேம் 

 அரசு ைருத்துவைலனகளிை் தரைான ைருத்துவை் கிலடக்கச ்டசய்தார!் 

டடை்லியிை் இவர ் உருவாக்கிய டதருமுலன டைாஹை்ைா கிளினிக்குகலள 

ஐக்கிய நாடுகள் சலபலயச ்தசரந்்தவரக்ள் வந்து பாரத்்து வியந்தனர.்  

 

தண்ணீர், மின்சாரம் மற்றும் ோடயக வீடுகள் 
 

 தை்ைீர ் ைற்றுை் மின்சாரை் தநரல்ையான நிரவ்ாகத்தின் மூைை் 

தை்ைீர ் ைற்றுை் மின்சாரை் மிகக் குலறந்த கட்டைத்திை் கிலடக்க வழி 

வகுத்தார!் காரைை், அரசுக்குை், தனியாருக்கு டசாந்தைான கழகங்களுக்குை் 

இலடதய உள்ள ஊழை் டதாடரல்ப தவிரத்்தார.் வாடலக வீடட்ிை் 

வசிப்பவரக்ளிடை் வீடட்ு உரிலையாளரக்ள் அதிக மின்கட்டைை் 

வசூலிப்பதற்கு முடிவுகட்ட வாடலகயாளரக்ளுக்கு தனியாக மின்சார மீட்டர ்

(Prepaid Meter) லவத்துக்டகாள்ள வழி சலைத்தார!் 

 

 

பசுயம கடல்லியை உருோக்குதல் 

 

 டடை்லியிை் ைரங்கலள நடுவதற்கு டபாதுைக்கள் எஸ்எை்எஸ் 

டசய்தாை், அரதச அவரக்ளுக்கு வீட்டிற்கு டசடிகலள அனுப்பி லவக்குை் 

திட்டத்லத டசயை்படுத்தினார.்  
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பல கதால்யலகள், இல்லாயமகள் இருந்தும்…… சாத்திைப்படுத்தினார். 

 

 சுருக்கைாகச ் டசாை்ை தவை்டுை் என்றாை், ஒரு தநரல்ையான 

அரசாங்கதல்த நிஜத்திை் சாத்தியப்படுத்தி இருக்கிறார.் அதனாை் தான் 

பாஜகவானது காங்கிரலசவிட அரவிந்த் தகஜ்ரிவாலைத ் தான் டபரிய 

ஆபத்தாக பாரக்்கிறது. ஏற்கனதவ, திை்லி அரசாங்கத்திற்கு காவை்துலற 

அதிகாரமிை்லை. நீதிைன்ற அதிகாரமிை்லை. நிை உரிலை அதிகாரமிை்லை. 

அலனத்துை் ைத்திய அரசு வசை் தான். இத்தலன இை்ைாலைகள் இருந்துை் 

கிலடக்குை் அதிகாரத்லதக் டகாை்டு சிறப்பான ஆட்சிலய 

சாத்தியப்படுத்தி ைக்களிடை் நன்ைதிப்பு டபற்றுவிடுகிறார.் டடை்லி ஏலழ, 

எளிய, நடுதத்ர பிரிவு ைக்களின் இதயத்திை் அலசக்கமுடியாத 

நை்பிக்லகலய டபற்றுவிட்டது ஆை் ஆதம்ி!  

 

மாநில அந்தஸ்து 

 

 இந்தியாலவதய ஆட்சி டசய்யுை் வாய்ப்பு டபற்ற பாஜகவிற்கு 

டடை்லிலய ஆட்சி வாய்ப்பு ைட்டுை் அலையவிை்லைதய என்பது டபருங் 

குலறயாகுை்! அதனாை், தகஜ்ரிவாலுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டதாை்லை 

தரமுடியுதைா, அவ்வளவுை் தந்து வருகிறது பாஜக அரசு! திை்லி துலை நிலை 

ஆளுனரின் டசயற்லக அடாவடித்தனங்கலள எதிரத்்து வீதியிை் இறங்கி 

தபாராடுை் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார ்அரவிந்த் தகஜ்ரிவாை்! 

 

 அரவிந்த் தகஜ்ரிவாை் திை்லிக்கு ைாநிை அந்தஸ்த்து தவை்டுை் எனக் 

தகட்டு வருகிறார!் ஆனாை், பாஜக அரதசா இருக்குை் குலறந்த 

அதிகாரத்லததய தைலுை் குலறத்துை்,எலதயுை் துலை நிலை ஆளுனர ்

ஒப்புதை் டபற்தற டசயை்படுதத் தவை்டுை் என்றுை் டடை்லி அரசு ததசிய 

தலைநகர ்பிரததச திருத்த ைதசாதா (NCRT) ஒன்லற டகாை்டு வந்தது டசன்ற 

ஆை்டு! அப்தபாது டடை்லி ைக்களின் நை்பிக்லகலய இழந்த பாஜக அரசு 

டகாை்லைப்புறை் வழியாக டடை்லி அரசின் அதிகாரங்கலளப் பறிக்கிறது, 

இது டடை்லி ைக்கலள ஏைாற்றுை் டசயை் என்று டகஜ்ரிவாை் காட்டைாக 

விைரச்ித்தார.்  

 

வரஷன் கபாருட்கள் வினிவைாகம் 

 

 காங்கிரஸ் ைத்தியிை் இருக்குை் தபாது தான் ஆட்சிக்கு வந்தார ்

தகஜ்ரிவாை். ஆனாை், 2016 ை் பாஜக ைத்தியிை் ஆட்சிக்கு வந்ததிை் இருந்து 

தான் அவருக்கு பை தசாதலனகள், தலடகள், சவாை்கள்! அத்தலனலயயுை் 

உைரச்ச்ிவசப்படாைை் அறிதவாடுை், சட்ட வழிமுலறகலள நன்கு டதரிந்து, 

அதன் வழியாகவுை் தான் தகரத்்து வருகிறார ் தகஜ்ரிவாை். தரஷன் 

டபாருடக்லள அரதச ைக்கள் வீடுகளிை் தசரக்்குை் என்ற ஒரு திட்டத்லத 

தகஜ்ரிவாை் அறிவித்த தபாது, அதற்கு துலை நிலை ஆளுனர ் மூைை் 
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முடட்ுக்கட்லட தபாட்டது பாஜக. அலதயுை் எதிரத்்து கடுலையாக தபாராடித ்

தான் நலடமுலறபடுத்தினார ்தகஜ்ரிவாை்! 

 

அம்பலமான ஊழல் 

 

 அது ைட்டுமின்றி, தகஜ்ரிவாை் இந்தியாவின் மிகப் டபரிய டதாழிை் 

அதிபரான முதகஷ் அை்பானியின் எரிவாயு ஊழலை அை்பைப்படுத்தியவர ்

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது! 

 

சிறுபான்யம இனத்தேர ்

 

 தகஜ்ரிவாலை டபாறுத்த வலர அவர ் இஸ்ைாமியரக்ளின் மீததா, 

கிறிஸ்த்துவரக்ள் உள்ளிட்ட ைற்ற ைதத்தினர ் மீததா ஒரு சிறிதுை் 

துதவஷைான கருத்துக்கலள டசான்னவரிை்லை. முஸ்லீை்களுக்கு ஆதரவாக 

தபசுை் நாடக அரசியலைக் கூட அவர ் இதுவலர டசய்ததிை்லை எனினுை், 

திை்லி முஸ்லீகளின் கைிசைான ஓட்டுகலள ஆை் ஆத்மி தான் டபற்று 

வருகிறது. காரைை், தகஜ்ரிவாை் முஸ்லீை்களுக்கு ஆதரவானவர ் என்பதாை் 

அை்ை! ‘அவர ் பாரபட்சைற்றவர’் என திை்லி முஸ்லீை்கள் நை்புகிறாரக்ள்! 

தகஜ்ரிவாலின் கடவுள் நை்பிக்லகலயயுை், அலதச ் சாரந்்த 

டசயை்பாடுகலளயுை், அவர ் இந்து சாதுக்கதளாடு பழகுவலதயுை் 

சிறுபான்லையினர ் சந்ததகக் கை் டகாை்டு பாரப்்பதிை்லை. ஏடனனிை், 

தகஜ்ரிவாை் சிறுபான்லையினருக்கு எதிரான எந்த ைலறமுக 

டசயை்திட்டமுை் டகாை்டவரை்ை என்பலத அவரக்ள் நன்கு புரிந்துள்ளனர!் 

இன்லறய இந்துத்துவ அரசியை் தைதைாங்கி இருக்குை் ஒரு சூழலிை் ஒரு 

ஆட்சியாளர ் இந்தவிதைான நை்பிக்லகலய டபறுவது எவ்வளவு அரிதினுை் 

அரிது எனச ்டசாை்ை தவை்டியதிை்லை. 

 

விேசாயிகள் வபாராட்டம் 

 

 விவசாயிகள் டடை்லியிை் நடத்திய தபாராட்டத்திற்கு ஆை் ஆத்மி கட்சி 

மிகவுை் அனுசரலனயாக இருந்தது. ஆனாை், அதன் மூைை் அந்த 

தபாராட்டத்திற்குள் மூக்லக நுலழத்து தனக்கான ஆதரலவத ்

திரட்டவிை்லை!   

 

 புத்தரின் விபஸ்ஸனா 

 

 தகஜ்ரிவாை் விபஸ்ஸனா என்ற தியான வழிமுலறகளிை் ஒன்லற 

நீை்ட காைைாக டசய்து வருகிறார!். விபஸ்ஸனா என்ற டசாை்லுக்கு 

‘உள்ளலத உள்ளபடி பாரத்்தை்’ என்று டபாருள். இது 2500 ஆை்டுகளுக்கு 

முன்பு புத்தர ் அறிமுகப்படுத்திய தியானமுலறயாகுை்! இது ைதங்களுக்கு 

அப்பாற்பட்டது. இது தன்லன கவனிப்பதன் மூைை் ைனத் தூய்லை 

அலடவதற்கான ஒரு வழி முலறயாகுை். இதனாை் தான் எந்த அதிகார 
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திமிருை் இை்ைாைை் சராசரி ைனிதனாக தகஜ்ரிவாை் வைை் வருகிறார.் அவர ்

தன் பிறந்த நாலளக் கூட டகாை்டாடுவதிை்லை. அவர ் கைந்து டகாள்ளுை் 

எந்த விழாவுை் எளிலையாகதவ இருக்குை்.கட்சி பிரசச்ாரங்களிை் அவருக்கு 

ைரைங்கலள ஏற்படுத்துை் கட்வுட் லவக்கப்படுவதிை்லை. 

 

 2022 பஞ்சாப் சடட்சயப வதரத்ல் 

 

 பஞ்சாப் ததரத்ை் பிரசச்ாரத்திை் பாஜகவினர ் ஆை் ஆத்மிலய 

காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் ஆதரவு டபற்ற கட்சி என்தற பிரசச்ாரை் 

டசய்தனர.் பஞ்சாப்பிை் முதை்வர ் தவடப்ாளர ் யார ் என்பலத தகஜ்ரிவாை் 

தன்னிசல்சயாக முடிவு டசய்யவிை்லை. பஞ்சாபின் ஒட்டுடைாத்த கட்சித ்

ததாழரக்ளிடை் கருத்து கைிப்பு நடத்திதய ததரவ்ு டசய்தார!் 19 ைட்சத்திற்குை் 

அதிகைாதனார ் பங்கு டபற்ற அந்த ததரத்லிை் பகவத்ைான்க்லக 90 

சதவிகிதத்தினர ் ததரவ்ு டசய்தனர.் ஆகதவ, பகவத்ைான்க் முதைலைசச்ராக 

வாக்களியுங்கள் எனக் தகட்டுத் தான் பஞ்சாப் ததரத்லைதய ஆை் ஆத்மி எதிர ்

டகாை்டது. 

 

மக்கள்  தீர்வே ……முதல்ேர் வதர்வு 

 

 இப்படி கட்சியிை் தனக்கு கீழ் இருக்குை் ஒரு ஜூனியர ் தலைவலர 

ைக்கள் வழிதய ஒரு டபரிய ைாநிைத்தின் டபரிய தலைவராக அங்கீகரிக்குை் 

பை்பு இன்லறய அரசியலிை் அரிதினுை் அரிது! இதன் மூைை் ஒரு சக்தி 

வாய்ந்த ைக்கள் தலைவலர பஞ்சாப் ைக்களுக்கு அலடயாளப் 

படுத்திவிட்டார ் தகஜ்ரிவாை்! ைற்ற எந்த கட்சியிலுை் இந்த அணுகுமுலறலய 

இன்று நிலனத்து கூட பாரக்்க முடியாது. இங்தக தமிழகத்திை் 

உள்ளாட்சிகளான ைாநகராட்சி தையர,் நகராட்சி தலைவர ் பதவிகளிை் கூட 

கட்சித் தலைலை தான் தவட்பாளரக்லளத் ததரந்்டதடுக்கிறது என்பலத நாை் 

நிலனவிை் டகாள்ள தவை்டுை்! 

 

 

நம்பிக்யகயை ஏற்படுத்திை அரவிந்த் ககஜ்ரிோல் 

 

 அரவிந்த் தகஜ்ரிவாை் தநரல்ையான, பாரபட்சைற்ற ஆட்சிலய திை்லி 

ைற்றுை் பஞ்சாப் ைாநிைங்களிை் சாத்தியப்படுத்திய உள்ளார.் தன் 

சிந்தலனகள், டசயை்பாடுகள் வழிதய அவர ்நாட்டு ைக்களுக்கு மிகப் டபரிய 

நை்பிக்லகலய ஏற்படுத்தியுள்ளார!்  இந்தியாலவ ஆட்சி டசய்யதவை்டிய 

இறுதிப்தபாருக்கு, ததசதல்த தநசிப்பவரக்ள் ஒன்றுபடுதவாை்.  


