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ஆளுரிடம் ாம் கேட்ே கயண்டினது: உடக எழுயர் 

யிடுதல!  

அல்து அயபது தயி யிேல்! 

ததநறரபன்  ,சரந்ன் ,னனகன் ,பிணி ,இிச்சந்றன் ,இரதர்ட் 

தஸ் ,ஜஜக்குரர் ஆகற றர் ழுர் ிடுமனக்கரகத் 

றகம் ஜரடர்ந்து குல் ஜகரடுத்து னகறநது .அர்கபின் 

ிடுமனக்கரக உச்ச ீறன்நம் ம ஜசன்று ஜதந தண்டி 

ீர்ப்தமணத்தும் ஜதற்நரகற ிட்டது . 

அசமப்னச் சட்டம் உறுப்ன  161 இன் தடி இந் ழுமனேம் 

ிடுமன ஜசய்து குநறத்து ஆலர் உரிரறு 

னடிஜடுக்கனரம் ன்று உச்ச ீறன்நம்  ( ீறர் இஞ்சன் 

தகரதகரய் மனமினரண ஆம்  )2018 ஜசப்ஜடம்தர்  6 ஆம் ரள் 

 ீர்ப்தபித்து ிட்டது .உறுப்ன  161 இன் தடி ஆலனக்குள்ப 

அறகரம் ன்தது ரறன அசுக்குள்ப அறகரம்ரன் ,ரறன 

அசறன் னடிமத்ரன் ஆலர் ற்று ஆமிட தண்டும் 

ன்தது சட்டத்றல் றட்டட்டரகத் ீர்ந்து ததரண ஜசய்ற .

1980ஆம் ஆண்டின் ரனரம் ீர்ப்ன உள்பிட்ட தன க்குகபில் 

இந்ற உச்ச ீறன்நம் இமத் ஜபிரக்கற ிட்டது . 

இந் அடிப்தமடில்ரன்  2018 ஜசப்டம்தர்  9 ஆம் ரள் றக 

அமச்சம கூடி இந் ழுமனேம் ிடுமன ஜசய் 

னடிஜடுத்து ஆலனக்கு அநறத்ந்து .இந் னடிம ற்று 

கதசத்தின் குபல் 

கதாமர் தினாகுயின் அிவுக் குபல் கேட்ே https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 

  

 உள்க... 
 
 1.   கதசத்தின் குபல் –1 
 
 

 2.  ோசுநீபம் னாருக்கு –5 

 

 3.  சூமல் அபண் அிக்லே– 6 
 

 4.  நருங்கும் நருநந்தம்– 8 

 

 5.  ோில நாற்த்தில்  

    அல்ீகடா யிலவு-  14 

 

 6. ேர் நயப்த்தவீு யிலவு-16 

 

  7. சுலநாிக்கு யணக்ேம்-20 

 

 8. க்நயய்ன் நார்க்சினப் 

     ள்ினில்(3) -27 

 
      

  

உரிலந: 4கதசம்: 1  திருயள்ளுயர்ஆண்டு 2051 லத / ஜயரி 2020 ஆசிரினர்: தினாகு நாறுப்ாசிரினர்: சநந்தா 

http://www.tamilthesam.org/
mailto:mailto:urimaithamizhthesam@gmail.com
https://www.facebook.com/Thamilthesiyaveduthalaiyeakkam/?device_id=4f986036-eabf-414c-9de5-741742ff9e62
https://www.youtube.com/channel/UCjsDCGK1Abw1hZCeotX95yg
https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be
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ழுர் ிடுமனக்கு ஆமிடுது ஆலரின் சட்டக் கடம .ிர்க்கதர ட்டிக் 

கறக்கதர னடிர கடம .கரத ஜசரல்னரல் ள்பிப்ததரடவும் னடிர கடம . 

ழுர் ிடுமனக்கு றரகக் கமடசறரகத் ஜரடப்தட்ட க்மக  2019 த  9 ஆம் ரள் ீர்வு 

ஜசய்னேம் ததரதும் ீறர் ஞ்சன் தகரதகரய்  “ nothing survives in this case” ன்று ஜசரல்னறப் தம 

ீர்ப்மதத உறுற ஜசய்ரர் .இத்மணக்குப் திநகும் ஆலர் அமச றுக்கறநரர் .அர் இந்ற 

அசறன் உள்துமந அமச்சகத்றடம் கனத்துக் தகட்டினப்தரகச் ஜசய்ற ந் ததரது ஆலர் 

அலுனகத அம றுத்து ிட்டது .சட்ட ல்லுர்கமபக் கனந்ரய்வு ஜசய்ரகச் 

ஜசரல்னப்தடுரணரல் வ்பவு கரனம் ?ந்ச் சறக்கல் குநறத்து ?ன்று ஜபிப்தமடரகச் 

ஜசரல்ன தண்டும் . 

குடிரட்சற னமநில் தர்ந்ஜடுக்கப்தட்ட அமச்சம னடிம  -- அறலும்  28 

ஆண்டுகபரகச் சறமநப்தட்டினப்தர்கபின் ிடுமன ஜரடர்தரக அசமப்னச் சட்டப்தடினேம் 

உச்ச ீறன்நத் ீர்ப்தின் தடினேம் டுத் னடிம  -- ற்கரல் ,ந் ிமடனேம் ஜசரல்னரல் 

கரனமின்நற கறடப்தில் ததரடுது சட்டத்றன் ஆட்சறமத தகனறக்கூத்ரக்குரகும் .

ஆலர் அச ரபிமகின் ந்க் தகரனத்றனறனந்து இநங்கற ட்டும் .றகத்றன் 

ிணரக்கலக்கு ிமட ஜசரல்னட்டும் .அமச்சம னடிம ற்தறல் ன் இத்மணக் 

கரனத்ரழ்வு ன்தற்கு ஜபிப்தமடரக ிபக்கபிக்கட்டும் .ற்க னடிரது ன்நரல் 

அற்குக் கரம் ஜசரல்னட்டும் .கரனந்ரழ்த்துது ஆலர் உரிம ன்று ரறடுது 

குடிரட்சறத்மத இறவுதடுத்துரகும் .னடிரட்சற ஜசய்னேம் ன்ணர் கூட இப்தடிச் ஜசரல்ன 

ரட்டரர் .உறுப்ன  72 இல் குடிசுத்மனதர உறுப்ன  161 இல் ஆலதர கரனந்ரழ்த் உரிம 

இல்மன ன்தம உச்ச ீறன்நம் ஜபிரக்கற ிட்டது .கரனந்ரழ்ந் ீற றுக்கப்தட்ட 

ீறத  [ Justice delayed is justice denied] ன்ந ஜகரள்மக ஆலனக்கும் ஜதரனந்தும் .அபவுீநறதும் 

கர ிபக்கற்நதுரண கரனத்ரழ்வு  ( inordinate and unexplained delay) அசமப்னச் சட்டத்றன் 

21ஆம் உறுப்தின் தடிரண  ” right to life and personal liberty” ரழ்வுரிமமனேம் ஆள்மகத் 

ன்னுரிமமனேம் ீறுரகும் ,அபவுீநறதும் கர ிபக்கற்நதுரண கரனத்ரழ்வு 

அசமப்னச் சட்ட்த்துக்குப் னநம்தரணது [Inordinate and unexplained delay is unconstitutional] ன்தம 

இத க்கறல் ஜகரமனத் ண்டமணமக் குமநத்துத் ீர்ப்தபித் ததரது உச்ச ீறன்நம் 

ஜபிரக்கற ிட்டது . 

ஆணரல் ஆலரின் கரனமற்ந இழுத்டிப்ன ீறமச் சரகடிக்கும் ஜௌணக் ஜகரமன 
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ன்தம இடித்துமக்கரல் ீறன்நங்கள் னகத்ம தறு தக்கம் றனப்திக் ஜகரள்து 

ஜட்கக்தகடு !ஆலர் தி உர்ந் தி ன்தஜல்னரம் என கரரக இனக்க னடிரது .

ரந்வுரிமகமபக் கரட்டிலும் ந்ப் தினேம் உர்ரணன்று .உர்ரண திில் 

இனப்தர்கள் இறரண ந்றங்கள் ஜசய்ரர்கபரகவும் இனக்க தண்டும் .சுனங்கச் 

ஜசரல்னறன்  2019 ஜசப்டம்தர்  9 இல் றக அமச்சம னடிஜடுத் தின் ஏரின ரபில் 

அல்னது ஏரின கறமினரது ஆலர் னடிஜடுத்றனக்க தண்டும் .அன் திநகு 

இத்துமக் கரனனம் றர் ழுர் சறமநினறனப்தது  ” illegal custody” ன்னும் சட்டப்னநம்தரண 

கரதன ி தநல்ன . 

சறமநில் அர்கலம் ஜபிில் ரனம் ஜதரறுத்துப் ஜதரறுத்துப் தரர்த்து ிட்தடரம் .இணி 

ஜதரறுத்றதடரம் .இது றழ் க்கபின் தகரரிக்மகனேம் ச்சரிக்மகனேம் ஆகும். 

ஆலரின் அறச்சரட்டிம் றக இமநமம ீறுரகும் ன்ந றமனிலும் கூட றக 

அசு ஆலனக்கு றரகக் குல் ழுப்தரல் ’ங்கள் கடம னடிந்து’ ன்று ழுப் 

தரர்ப்தது ல்னரனம் கூடி ரடகரடுகறநரர்கதபர ண னேநச் ஜசய்கறநது.      

அடுத்து ன்ண ஜசய்து? இந் ஆலரிடம் சட்டம் ததசுதும் மசத்ரணிடம் தம் ஏதுதும் 

என்றுரன் ணத் தரன்றுகறநது. தரஜகவும் கரங்கறசும் ி ந்க் கட்சறனேம் ழுர் 

ிடுமனக்கு றர்ப்னத் ஜரிிக்கில்மன. இந் இன திற்ததரக்குக் கட்சறகலம் ழுர் 

ிடுமனம றர்ப்தற்கரகத றர்த்து னகறன்நண. ன் ழுர் ிடுமன கூடரது 

ன்தற்கு இந்க் கட்சறகள் ஜசரல்லும் கரங்கபில் ம் இல்மன.  

இநந்து ததரண இரசலவ் கரந்ற னன்ணரள் மனமச்சரம்! இனக்கட்டுத! இது இணி ன்றுத 

ரநர உண்ம! இன்னும் ம்தது தநரண்டு ஆணரலும் அர் னன்ணரள் 

மனமமச்சரகத்ரன் இனப்தரர். ஆகத இந் ழுமனேம் உினள்ப ம ிடுமன 

ஜசய்க் கூடரது ன்நரகற ிடும். அப்தடிரணரல் உர்தி கறத்ர்கள் ஜகரல்னப்தடுற்கு 

தறு ண்டமணச் சட்டம் தமப்தடும்.  

இர்கள் ிடுமன ஜசய்ப்தடுது தன்ணரட்டு அறர்வுகமப உண்டரக்குரம்! இத க்கறல் 

சறநப்ன ீறன்நத்றல் தூக்குத் ண்டமண ிறக்கப்தட்ட 26 றர்கபில் 19 றர்கமப உச்ச 

ீறன்நம் ிடுித் ததரது ந்ப் தன்ணரட்டு அறர்மனனேம் அடிக்கில்மன.  

கரங்கறசு ஆட்சறரபர்கலம் சரி, தரஜக ஆட்சறரபர்கலம் சரி, உச்ச ீறன்நத்றல் இத 

கடிகமப அிழ்த்து ிடத்ரன் ஜசய்ணர். இந் க்கறல் ஜகரமனத்ண்டமண 
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குமநக்கப்தட்டம றர்த்து ன்தரகன் ஆட்சற இப்தடித்ரன் ீபரய்வு ிண்ப்தம் 

ஜசய்து தரற்நது. திநகு ந் தரற ஆட்சறனேம் 

இத கரங்கமபச் ஜசரல்னறத குமநசலர் 

ிண்ப்தம் ஜசய்து தரற்நது.  

இந் னட்டரள்ணரண கரங்கலக்கரகத 

ஆலர் தகரப்னகமப மக்தகரற்ததரரில் ததரட்டுப் 

தடுத்றனக்கறநரர் ன்நரல் அம 

ஜபிப்தமடரகச் ஜசரல்னட்டும்.  

றர் ழுரின் ிடுமனக்கரண ஆமில் 

ஆலர் உடதண எப்தறடுது ி தறு 

றில்மன ன்ததுரன் சட்டப்தடிரண றமன. 

தன்ரரினரல் னதரகறரின் உபச்சரன்று அற்கு 

இடந்ரது ன்நரல் திினகறப் ததரய் 

ிடனரம். இத்தும ீண்ட ஆண்டுகலக்குப் தின் 

ந்றர் இணி ிடும கண்ஜகரள்ப ிடரல் 

றநறக்கும் னதரகற ந்றத ினகு !ண 

னங்குதரம்! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இனல் ஒன்று (தூன தநிமாக்ேம்)  

முன்நயினீட்டுத் திட்டம்  
முன்நயினீட்டுத் திட்டத்தில் கசப டி 
ஒன்றுக்கு 600 உருயாய் நசலுத்துங்ேள்!  

ன்நோலடமம் தபாம்! 
ன்நோலட ஆாலும் முன்நயினீட்டுக் 

ேட்டணம் ஆாலும், உங்ேள் ங்ேிப்லப் 
ின்யரும் லயப்ேக் ேணக்ேில் நசலுத்தி 

யிட்டுத் நதரினப்டுத்துங்ேள்.  

          K. THIAGARAJAN,     

     SB A/C No. 20654748511,      

 ALLAHABAD BANK / AMBATTUR BRANCH,  

CHENNAI - 53.                            

IFSC: ALLA0211909  

ோர்ல் நார்க்சின் நரும்லடப்பு  

மூமுதல்  

உரிமத் றழ்த் தசம் றன்ணிழ் 
ஆிக்கக்கரணர்கலக்கு இனரகத 
அனுப்தி னகறதநரம். மகததசற ண் அல்னது 
றன்ணஞ்சல் னகரி அனுப்திணரல் 
உங்கலக்கும் அனுப்னதரம். னதும, 
ில்னறனத்தூர், துமில் 
உரிமத்றழ்த்தசம் னகப்தின்  அமடரப 
அச்சு ஜபிிடப்தட்டது, ந்றனந் 
அமணனக்கும் றன்ணிழ் அனுப்தி 
மக்கப்தட்டது. றன்ணிழ் தடிப்தம 
க்கரக்கறக் ஜகரள்லங்கள். 
ற்நர்கலக்கும் அனுப்தினேவுங்கள்   
                       
                            -றரகு,ஆசறரிர் 
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ோசுநீபம் னாருக்கு? 
கதாமர் தினாகு  

 

 

 

 

 

கரசுீம் சறமநக்கூண்டில் அமடக்கப்தட்டு தற்று ழுதது ரட்கலக்கு தனரகறநது.இன்னும் 

வ்பவு கரனம் இந்க் ஜகரடும ஜரடனம் ணத் ஜரிில்மன, கரசுீம் குநறத்து உனகறல் 

ஜதரி றர்ிமண துறல்மன.இந்றரின் ற்நப் தகுறகலம் ஜௌணம் 

கரக்கறன்நண.றகத்றல் ட்டும் ரன் ஏபவு றர்ப்னள்பது.இங்தகனேம் கூட தனரிடனம் 

இந்றரின் குதன றஜரனறக்கறன்நண.இற்குக் கரம் கரசுீம் தற்நறத் 

ஜபிின்மத.ஜபிின்மமப் ததரக்கும் என னற்சறத தரர்.றரகுின் கரசுீம் 

ரனக்கு னும் தல். 

(ிமன உனொ 100) 

தல்கமபப் ஜதந 

தரர்.றரகு 

8939154752 

தகரம  

ஞட்தன் சறர 

9944952893. 

தணி 

றன் 

9600039031  

தும 

கறர்தல் 

9894913820 

ஜதரள்பரச்சற 

ஆ.சத்றதின 

9865995396 

தட்டுக்தகரட்மட 

தரர் இரசரற 

9751072143 
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இந்ப் திதஞ்சத்றல் என்தந என்று கண்த கண்ட ண ம் னற ட்டும் ரன் க்குத் 

ஜரிந்து ரம் உிர் ரத் குறரணரக இனக்கறநது.ஆணரல் ணி இணத்றன் ஜதரறுப்தற்ந 

ஜசல்தரடுகபரல், ஜகடுரய்ப்தரக னற ஜகரஞ்சம் ஜகரஞ்சரக அந் அற்னரணப் தண்மத 

இந்து னகறநது. அன் உிர்சூல் அறந்து ஜகரண்தடனகறநது. அந் அறரணம் 

ற்ஜதரழுது னன்ஜணப்ஜதரழுமனேம் ிட  அறிமரக றகழ்கறநது.ஜணன்நரல் இந் 

ண்மதர, க்கமபதர தற்நற அக்கமநற்ந ன் சுனரதத்ம ட்டுத கக்கு தரர்க்கும் 

னனரபித்துத்றன் அமணத்மனேம் அதகரிக்கும் ரன்தரன்நறத்ணரண  றட்டறடர 

உற்தத்றனமநனேம், தகர்வுக் கனரச்சரனம், னறின் இற்மக, உிர் பங்கமபனேம், ணி 

பங்கமபனேம் என்றுறல்னரல் எட்ட உநறஞ்சறிட்டது. அதரடு ட்டுல்னரல் 

உிர்ச்சூனறல் ஜரடர்ந்து னமகமனேம், அறனத்மனேம், ஞ்மசனேத கக்கறக் ஜகரண்டினந்ரல் 

னறரல் வ்பவு கரனம் ரன்  ரங்க னடினேம். பிண்டனத்றல் கரிறன ரனே, 

தசுமக்குடில் ஜப்த ரனேக்கபின் அபவு  றகவும் அறகரணறல் னறரணது அீரக 

ஜப்தரக்கப்தட்டு கரனறமன ரற்நம் ற்தட்டுள்பது. கரனறமன ரற்நதர 

னிஜப்தரதனர என கற்தமணரணக் கனத்ரக்கம் அல்ன அதுத 

இன்மந  றகழ்ரகவும் அநறில் உண்மரகவும் உள்பது. தணிமனகள் உனகறக் 

கடல்ட்டம் அறகரித்துள்பது. உிர்க் தகரபத்றன் சுரசப் தரிரற்நத்றற்குத் தமரண 

தமீல்கபரண கரடுகள் ஜதனபில் அறக்கப்தட்டினக்கறநது. அன் இத் ஏட்டரண ீர் 

றமனகள் ங்கும் ஞ்சு தினேள்பது.இணரல் ஜதனபில் தல்தறு மகரண 

உிரிணங்கள் அறக்கப்தட்டுள்பது. ணி இணம் ரழ்ற்கு சரகரண எப்தடீ்டபில் 

றமனரணக் கரனறமனமக் ஜகரண்டினந் யரதனரசலன் னேகத்ம ணி இணம் னடிவுக்கு 

ஜகரண்டுந்துள்பது. 

ரட்டு க்கள் ீத அக்கமந இல்னர அசுகபர கரனறமன ீது அக்கமந 

ஜகரள்பப்ததரகறன்நண. சூமனப் தற்நறதர, ணிர்கமபப் தற்நறதர கமனில்மனில்னர 

அசுகபரல்  ரம் ஜதனபிற்கு ஜதரனபரர ரழ்ரர இப்னகமப சந்றத்துள்தபரம். 

தன  உிரிணங்கமப இந்துள்தபரம். அப்தடி இனந் ததரதும் இது ம 45  ரடுகபில் 

   சூமல் அபண் அிக்லே: 

              சநந்தா 
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ட்டுத கரனறமன அசறமன திகடணம் ஜசய்து. கரனறமன ரற்நத்றன் ரக்கத்மக் 

குமநப்தற்கரண டடிக்மககமப தற்ஜகரண்டு னகறன்நண. 

இந்றரிதனர த்ற அசும், ரறன அசும் ததறவுத் றட்டங்கமப ஜசல்தடுத்துறல் 

ரன் குநறரய் உள்பண. அசு ஜசல்தடுத்ரிட்டரல், ஜசல்தடுத் மக்க தண்டிது 

க்கபின்  ஜதரறுப்ன.ஜணன்நரல் ஜசல்தடுத்ரிடில் இறுறில் தரறக்கப்தடப் ததரது 

க்கதப. ரற்நம் ன்தது க்கபிடறனந்த ஜரடங்கட்டும். இமஜல்னரம் அசறல் 

ஜசல்தரடுகள் னெனத ஜதனபில் ரற்ந னடினேம் ன்தது உண்ம ரன். அற்கரக 

சனெகரற்நத்றல் ணிதரிடம் ற்தடும் ரற்நம், அன் தங்கு குநறத்து குமநத்து றப்திட 

தண்டும் ன்ததும்  அசறறல்மன. ணி தரிடம் ற்தடும் ரற்நம் அனடன் 

னடிமடந்து ிட்டரல் ரம் அப்தடி ரன் கன னடினேம்.ஆணரல் அதுத என சனெக 

ிமணனைக்கறரக ஜரடர்ிமண ற்தடுத்ற சனெக ரற்நத்ம ிமவுதடுத்வும் 

கரிரகவும் இனக்கனரம் ன்தமனேம் நக்கக் கூடரது. 

எத தத்றல் அசு றினரண ஜதன சனெக ரற்நத்றற்கரகவும்,ணி தர் றினரண 

தண் சனெக ரற்நத்றற்கரகவும் இமந்து ஜசல்தடதண்டிது அசறம் ன்தம 

ரம்  உதண்டும். கரனறமன ரற்நத்றற்கரணத் ீர்ரக தசும னனரபித்துத்ம 

(Green Capitalism) னன்மக்கும் ததரக்கும் கரப்தடுகறநது.னனரபித்தும் ப்ஜதரழுதுத 

தசுமரண றமணவுகமபக் கூடத் ந்றல்மன.னனரபித்துத்றன் தச்மசரண அதகர 

னரதஜநறம ந்ப் தசுமப் ததரர்மரலும் மநக்கனடிரது ன்தத 

உண்ம.அற்கரக னனரபித்து அமப்தில் இற்கு ீர்ில்மன ன்தரல் இப்ஜதரழுது 

கரனறமன ீறக்கரகப் ததரரட தண்டரம் ண ிட்டுிடனடினேர. இப்ஜதரழுது ரன் 

அறகம் ததரரட தண்டிது அசறம். ரம் அறின் ிறம்தில் றற்கறதநரம் ன்தம 

நக்க தண்டரம்.அறது னனரபித்து அமப்தரக இனக்கட்டும்.கரக்கப்தடுது. ம் 

உிர்க்தகரபரக இனக்கட்டும்.னிின் உிர்க் தகரபம், என கூட்டுிரி, ரம் கரட்டில் 

இனந்ரலும் சரி, ரட்டில் இனந்ரலும் சரி,   ணி இணம் இந் ரஜதனம் உிர்க் தகரப 

மன தின்ணனறல் என தண்ி இம அவ்பவு ரன்.  இந் உிர்க் தகரபத்றன் 

உிர்ச் சூல் கரக்கப்தடதண்டும் ன்நரல் அற்கு ணி இணத்றன் இனப்ன  ட்டும் 

ததரரது, தல்தறு மகரண தன்ரண ரங்கள், தநமகள், னச்சறிணங்கள், 

ினங்குகள் இனந்ரஜனரற சூல் சறமனம  ம்ரல் தரதுகரக்க னடிரது. 
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ம் னன்தணரர்கபிடறனந் ஜதற்ந இப்னறம ம் னங்கரன சந்றிணரிடம் இன்னும் 

தர்த்றரகவும், சறநப்தரகவும் எப்தமடக்க தண்டிப் ஜதரறுப்ன ம்றடம் உள்பது. னற 

னுனுக்கு ஜசரந்ம் அல்ன, ணின் ரன் னறக்கு ஜசரந்ம் ன்தமத ம் ஜசவ்ிந்றத் 

தரர் சறரட்டினறனறனந்து, ம் அய்ர ம்ரழ்ரர் ம இற்மக ீது தற்று உள்ப 

அமணனம் றனம்த றனம்த உர்த்றினக்கறநரர்கள். ஆறணி இணம் இற்மகம 

றத்துப் ததரற்றுரகத இனந்துள்பது.இற்மகமப் ததரற்றும் சனெகரக றழ் க்கள் 

ரழ்ந்துள்பணர் ன்தற்கு ம் சங்க இனக்கறங்கதப சரன்று தகர்கறன்நண. 

கரனப்ததரக்கறல் ணி இணம் இற்மகம றக்கவும், தரதுகரக்கவும் நறரல், ஞ்மசத 

ிமத்ரல் ம் னறத்ரய் கரய்ச்சல் ஜகரண்டினக்கறநரள், இண்டு ரபில் சரிரகும் 

சரரக் கரய்ச்சல் அல்ன அது. உிமப் ததரக்கும் ிசக்கரய்ச்சனரல் உிர்க் தகரபம் 

சறன்ணரதின்ணரக்கப் தட்டுள்பது.இமப் தற்நற அறகம் உர்ந்து ஜகரறத்துப் ததரணக் குட்டிப் 

ஜதண் கறஜடர த்னேன்ஜதர்க் கரனறமன ரற்நத்ம உனகத உர்ந்து ிறப்ன ஜதறுபிற்கு 

ததரரடினேள்பரர். அற்கு னிர்கள் அமணனம் அனக்கு ன்நற தரரட்ட தண்டும். 

க்கு  ம்திக்மகனைட்டும் ிரக கரன றமன ீறக்கரண ததரரட்டத்ம உனஜகங்கும் இபம் 

ததரரபிகள் னன்ஜணடுத்து அறல் அமணத்து ப்திணமனேம் உள்பிழுத்து ஜசல்கறன்நணர். 

அர்கதபரடு அந றில் ரனம் இமந்து ஜசனரற்றுதரம்.இற்மகம றத்து 

தசறத்து ஜசல்தடும் சனெகத்மக் கட்டமப்ததரம். 

 

 

 

னத்ரண்டு திநந்தும், ம திநந்தும் ற திநக்கில்மன, ஜதரங்கனறல் ஜதரங்கறது ன்ணதர 

உவுப் ஜதரனட்கபின் ிமனரசற உர்வும், தமனின்மனேம், க்கபின் கண்னீம், 

தகரதனம் ரன்….தரஜக தரடி ஆட்சறில் ஜதரங்கலும் னபிக்கும், கனம்னம் கசக்கும் றமன 

ற்தட்டுள்பது.2019ல் அரிசற உற்தத்ற 8% அபிலும், தசரப உற்தத்ற 11%அபில் 

குமநந்துள்பது. உலத்ம்தனப்ன(18.38%) தும்தனப்ன(10.47%) ததரன்ந 

தறுமககபின்  உற்தத்றனேம் றகவும்  குமநந்துள்பது.ண்ஜய் ித்துக்கபின் உற்தத்ற 24% 

குமநந்துள்பது, சர்க்கம உற்தத்ற 22%குமநந்துள்பது.கரய்கநறகபின் உற்தத்றனேம் 

குமநந்துள்பது.தரஜக் அசு ிசரத் துமநக்கு எதுக்குரக உறுறபித்  றறில் 28% 

ஜட்டினேள்பம இங்குக் குநறப்திடதண்டும்.இந்ற ஜரறற்துமந உற்தத்றில் 40% தங்கபிப்ன 

நருங்கும் நருநந்தம்: 

சநந்தா 
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ஜசய்னேம் 8 னன்ம ஜரறற்துமநகபின் உற்தத்ற 2018 ம்தரில் 3.3% ஆக இனந்து  2019 

ம்தரில் 1.5% குமநந்து. இறல் றன்சரம் (-5.7%), உனக்கு(-3.7%),  றனக்கரி (-2.5%), ரிரரனே 

(-6.8%), கச்சர ண்ஜய் (-5.7%) ஆகறற்நறன் உற்தத்ற குமநந்துள்பது. தசறப் னள்பிி 

அலுனகம் ஜபிிட்டுள்ப தசற னரய் தற்நற கிப்ன றப்தடீ்டின்தடி உற்தத்றத் 

துமந ழீ்ச்சறிணரல் ரட்டின் ஜதரனபரக்க றப்தின் பர்ச்சற ந்மடந்துள்பது, கடந் 

றறரண்டில் 6.2% ஆக இனந் உற்தத்றத் துமந பர்ச்சற 2%ஆகக் குமநந்து.ிசரத் 

துமந, ஜரறற்துமந இண்டிலுத உற்தத்றில் தக்கம் ற்தட்டுள்பது. .க்கபின் 

தகர்வுத்றநனும், தக்மகினப்னம் ற்ஜகணத குமநந்துள்ப றமனில் தகர்வுப் 

ஜதரனட்கபின் ிமனரசற உர்ரல் 5 1/2 ஆண்டுகபில் இல்னர அபிற்கு டிசம்தரில் 

தகீ்கத்றன் அபவு 7.35%ஆக உர்ந்துள்பது. ம்தரில் 1.93%ஆக இனந் உல்னர 

ஜதரனட்கபின் ிமனரசற உர்வு டிசம்தரில் 7.72%.ரன்கு டங்கு உர்ந்து. உவுப் 

ஜதரனட்கபின் ிமனரசற டிசம்தரில் 13.12% அறகரித்துள்பது.இது அர்கபின் தகர்வுத்றநமண 

தலும் குமநத்து தட்டிணிமனேம், றுமமத அறகரிக்கும். 

தசற ரறரி கக்கலட்டு அலுனகத்றன் அநறக்மகின் தடி க்கபின் தகர்வு றநன் 2011-12-ம் 

ஆண்டுடன் எப்திடுமகில் 2017-18-ல் 3.7 சீம் அபில் சரிந்துள்பது. குநறப்தரக 

கறரப்னநத்றல் தகர்வு றநன் 10% சரிந்துள்பது. இந் 7 ஆண்டுகபில் றுமக் தகரட்டுக்குகலழ் 

இனப்தர்கபின் ண்ிக்மக 4 சீம் அறகரித்து கூடுனரக 3 தகரடி ததர் றுமக் 

தகரட்டுக்கு கலதத் ள்பப்தட்டுள்பணர். ிமனரசற இனடங்கரகறிட்ட றமனில், ணிதர் 

னரய் 7 ஆண்டுகலக்குனன் ந் றமனில் இனந்தர, அத றமனில்ரன் ற்ததரதும் 

இனக்கறநது ன்றும் குநறப்திட்டுள்பது. இந்றரில் 30% குந்மகள் ஜகரடி றுமரல் 

ரடுரக னேணிஜசஃப் அநறக்மக கூறுகறநது.தமின் ழீ்ச்சறமக் குமநத்து க்கபின் 

தகர்வுத் றநமண அறகரிக்க அசு ந் டடிக்மகமனேம் டுக்கில்மன. ரநரக அசறன் 

ஜசல்தரடுகள் க்கள் தலும் துனறும் மகில் தமமனேம், தகர்மனேம் தலும் 

குறுக்குரநரண டடிக்மககபிதன ஜரடர்ந்து ஈடுதட்டுனகறநது. சமல் ரிரனே 

ிமனமனேம், ில் திகள் கட்டத்மனேம் த்ற அசு உர்த்றனேள்பது. கடந் 5 

ரங்கபில் ட்டும் சறனறண்டர்ிமன 140 னொதரய் உர்த்ப்தட்டுள்பது கச்சர ண்ஜின் 

ிமனனேம் க்கற அஜரிக்கரின் அடரடிரல் ஈரணில் ற்தட்ட தட்ட றமனரல் கறனம் 

ததரக்கறல் உள்பது. 
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ற்ஜகணத றற றமன அநறக்மகில் ரக்கபித்மக் கரட்டிலும் அசு ஜசனணீங்கமபக் 

குமநத்துள்ப றமனில் ற்ததரது,த்ற அசு பர்ச்சறத் றட்டங்கலக்கரண 

ஜசனிணங்கமப  தலும் 2 னட்சம் தகரடி குமநக்க உள்பது , ஜரத் எதுக் கலட்டில் 7 

சீம் ஜட்ட உள்பது கடும் கண்டணத்றற்குரிது. ற்ஜகணத கல்ிக்கு எதுக்கப்தட்டறல் 

3000 தகரடிம ஜட்டினேள்பது.இது அசு றறப்தற்நரக்குமநமக் கட்டுக்குள் மக்க 

டுக்கப்தட்ட டடிக்மகரகக் கனப்தட்டரலும் ஜதனனனரபிகலக்கலக்கு 1.5 னட்சம் தகரடி 

சலுமக அபிக்கும் ததரது அறகரிக்கும் றறப்தற்நரக்குமநமப் தற்நற ட்டும் ன் அசு 

கமனப்தடறல்மன?. 

இந்றமனில் ற்ஜதரழுது னொ.102 தகரடி றப்தினரண உள்கட்டமப்ன றட்டங்கள் னெனம் 

இந்றரம ,2025-ம் ஆண்டில் 5 னட்சம் தகரடி டரனர் ஜதரனபரரரக உனம் ன்ந 

ம்திக்மக இனக்கறநது ன்று ரய் கூசரல் ஜதரய் ஜசரல்கறநரர்கள்.இத்றட்டத்றல் 39 சீம் 

த்ற அசு னெனனம், 22 சீம் ணிரர் துமந னெனனம், 39%, ரறன அசு 

ஜசல்தடுத்தும் ணக் கூநப்தட்டரலும் இதுவும் என ரய்ப்தந்ல் றட்டம் ரன். 

டிசம்தரில் த்ற அசு ஜதற்ந ஜறஸ்டி ரி னரய்; ஜரடர்ந்து 2-து ரரக னொ.1 னட்சம் 

தகரடிமத் ரண்டி  னொ.1.03 னட்சம் தகரடிரக உள்பது. இது கடந் 2018-ம் ஆண்டு டிசம்தர் 

ரத்துடன் எப்திடும்ததரது, ஜறஸ்டி ரி னரய் 16 சீம் 

அறகரித்துள்பது.ரறனங்கலக்கு ங்கரல் அசு ஜரகு றறில் உள்ப  3.59 னட்சம் தகரடி 

ஜற.ஸ்.டி  ஜசஸ் றறம தரஜக அசு மத்துள்பது.இனப்தினும் த்ற அசு  றகத்துக்கு 

தண்டி ஜறஸ்டி  றறில் னொ.4,073தகரடிம ங்கரல் றலுமில் 

மத்துள்பது.;கடந் 2018 ஆண்டில் ட்டும் இந்றரில் 1.34 னட்சம் ததர்  ற்ஜகரமன ஜசய்து 

ஜகரண்டணர்  ண தசற குற்ந ஆ கரப்தகம் ணது னள்பிித்ம ஜபிிட்டுள்பது. 

ற்ஜகரமன ஜசய்து ஜகரண்டர்கபில் 7.7 சீம் ததர் (10,349) ிசரிகள் ற்றும் ிசர 

கூனறத்ஜரறனரபர்கள், ிசரிகபின் தம்தரட்டுக்கரக ந் டடிக்மகமனேம் டுக்கரத் 

அசு ீண்டும் கரிரி ிசர ண்டனங்கமப  ரசரக்க ீத்தன் றட்டத்ம றமநதற்ந 

னடிஜடுத்துள்பது. தரஜக அசு மயட்தர கரர்தன் றட்டத்மச் ஜசல்தடுத் 

சுற்றுச்சூல்துமநின் அனுற தமில்மன,  க்கபிடம் கனத்து தகட்கவும்  அசறத 

இல்மன ண ஆம திநப்தித்துள்பது. ற்ந ரடுகபில் கரனறமன ரற்நத்ம றர்ஜகரள்ப 

அசறமன திகடணம் ஜசய்கறநரர்கள்.க்கலக்கு றரண றட்டங்கமப றனம்தப் 
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ஜதறுகறநரர்கள். அற்கு தர்ரநரக இந்றரில் அனட்சறத்றலும், அகம்தரத்றலும் 

ன்ணிகற்ந தரஜக அசு ஜசல்தடுகறநது. 

ிசரிகலக்கரண ங்கக்கடனுக்கரண ட்டி ரணித்மனேம்  த்ற அசு 

றறுத்றனேள்பது.ிசரிகள் கடன் ள்லதடிரல் ரன் ங்கறகள் ட்டமடகறன்நண ன்தது 

ஜதரதுக்கனத்ரக ரற்நப்தட்டுள்ப றமனில் வுகபின்தடி தரர்த்ரல் தகரடிக்கக்கறல் கடன் 

ரங்கற தரசடி ஜசய்னேம் ஜரறல் அறதர்கபரதன ங்கறகள் ஜதரிதும் தரறக்கப்தடுகறநது ன்தது 

ஜரி னம்.2019-20-ம் ஆண்டில் டந் 398 ங்கற தரசடிகபில் அமணத்துத னொ.50 தகரடிக்கு 

தற்தட்டம, இன் றப்ன னொ.1.05 னட்சம் தகரடிரகும். 

கறுப்ன தத்ம எறப்ததரம் ன்று கூநற கனப்ன தத்ம ஜள்மப தரக்கற தரஜக 

அசறன் றறமச்சகம் சுிஸ் ங்கறில் கனப்ன தம் ததுக்கறர்கள் ித்ம ஜபிிட 

னடிரது:ன்தது  கறுப்ன தத்ம ததுக்குதர்கபின் தரதுகரனணரகத தரஜக அசு 

ஜசல்தடுகறநது ன்தமத கரட்டுகறநது. 

ற்ததரது ற்தட்டு இனக்கும் ஜதரனபரர ந்றமனக்கு தறப்திப்ன, ஜறஸ்டி ததரன்ந 

டடிக்மககள் னக்கற கரம் ன்று றற ஆதரக் உறுப்திணர் அகர்ரனர 

குநறப்திட்டுள்பரர். றரல் டடிக்மகச் சட்டனம் னமநரண றட்டறடல் இன்நற ஜகரண்டு 

ப்தட்டு இனப்தரக அர் ஜரிித்துள்பரர். 

அசறன் ணீ ரரபக் ஜகரள்மகரலும், ஜற.ஸ்.டி, தறப்திப்தரல் 10% ஆக உர்ந் 

தமனின்ம  2020ல் அசு உரி டடிக்மக டுக்கரிட்டரல் தலும் அறகரிக்கும் 

அதரம் உள்பது. 2019  ிட 2020ல் 16னட்சம்  தமனகள் குமநனேம் ண  ஸ்.தி. 

ங்கறின் அநறக்மக ஜரிிக்கறநது. 

.2018-19 றற ஆண்டில் அசு னொ.1.05 டிரில்னறன் அபில் ஜதரதுத் துமந றறுணங்கபில் தங்கு 

ினக்கல் (ணிரர்ம்) தற்ஜகரள்ப இனக்கு றர்ித்றனந்து. ஆணரல், இனக்கறல்  ப்ல் 

னல் ம்தர் மில் னொ.17,364 தகரடி அபிதனத தங்குினக்கல் 17% ட்டுத 

தற்ஜகரள்பப்தட்ட றமனில் ற்ததரது ஜதரதுத்துமநின் ற்ந ஜசரத்துக்கபரண கட்டிடம், 

பரகம் ண மஜல்னரம் ிற்க னடினேதர அமஜல்னரம் ிற்க 

உள்பது.யரதரத்றல் அர்ஜணீன் சூரடிணரர ன்று ஜரிரது. தரஜக அசு அர்ஜளணமண 

ிட தடு தரசரண சூரடிரக உள்பது.அர்ஜணீன் ணது ஜசரத்துக்கமப ட்டும் சூரடிணரர் 

ன்நரல் தரஜக க்கள் ஜசரத்துக்கள் அமணத்மனேம் ணிரரிடம் சூரடி னகறநது. 
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றறப்தற்நரக்குமநமக் குமநக்க றறனெனங்கமப ிற்கும் னட்டரள்ணத்றற்கு னற்றுப்னள்பி 

மக்கும் ம இந் சூரட்டம் ரன் ஜரடனம். 

ிமனரசற உர்வுக்தகற்த உமப்தர்கலக்கு  ஊற உர்வு 

ற்தடில்மன.உர்ந்ஜன்ணதர தரஜகின் னரணம் ரன் ஜசன்ந 2018-19-ம் றறரண்டில் 

தரஜகின் ஜரத் னரணம் னொ.2,410 தகரடிரக உர்ந்துள்பது. இது னந்ம றறரண்மட 

ிட 134 சீம் அறகரகும். திஸ்ன்ல் றறுணத்ம அன் ஜசரத்துகமப ிற்று றற 

றட்டும் னற்சறில் ள்பி தரஜக அசு அம்தரணிின் ரிமனன்ஸ் றறுதணத்ம இந் 

ஆண் டின்  இந்றரின் னல் னன்ணி றறுணணரக உர்த்றறல் தரஜக ஜதனம்தங்கு 

கறத்துள்பது. 

அம்தரணிின் ஜசரத்து றப்ன இந் ஆண்டில் 41.2 சிகறம் உர்ந்துள்பது. ரிமனன்ஸ் 

றறுண அடிப்தமடில் ஜசரத்து றப்ன னொ.10 னட்சத்து 1555 தகரடிரக உர்ந்துள்பது. தலும் 

அதசரன், ஃதிபிப்கரர்ட் ததரன்ந இம ர்த்க றறுணங்கலக்குப் ததரட்டிரக 

ரிமனன்மறன் ஜறதரரர்மட இநக்க அசு ஊக்கப்தடுத்றனகறநது. 

உனகத்றன் ஜதரனபரர சறன்ம றகவும் அறகரித்துள்பரக சர்தச த றறத்றன் 

தனரண்ம இக்குணத கமனஜரிித்துள்பரர். ரன் சரப்திட ஆடு சரகடதனு ஏரய் 

அழுது ததரல், இஸ்னரறர்கலக்கரக தரஜக கமனப்தடுது ததரல் ரன் இனக்கறநது 

ஜதரனபரர சறன்ம தற்நற சர்தச த றறத்றன் கமனனேம். ஜதரனபரர 

சறன்மக்கு கரரணர்கதப ன் அமப் தற்நற அக்கமந கரட்டதண்டும்?. ஜணன்நரல் 

சந்ம சரிரக இங்கதண்டும் இல்மனர, ஜதரனபரர ஜதனந்ம் ந்ரல் சந்ம 

தடுத்துிடும். எவ்ஜரன ஜதரனபரர ஜதனந்த்றன் னன்னும் ஜதரனபரர சறன்ம 

றகவும் அறகரித்துள்பது ன்தது அர்கலக்கு ஜரினேம். 

உண்மிதன ஜதரனபரர சறன்மம குமநக்கதண்டும் ன்ந அக்கமந இனந்ரல் 

னனறல் உனகங்கற, சர்தச த றறம் ததரன்ந ஜதனம் ட்டிக் கமடகமப, சர்தச 

ஜணரக அமப்னகமப உனரக்க தண்டும். 

இந்றரில் உள்ப என சீஜதனம் தக்கரர்கபின் ஜரத்ஜசரத்து றப்தரணது 70 

சீக்கபின் ஜசரத்து றப்மத ிடரன்கு டங்கறற்கும் அறகரக உள்பது 

ன்றும்.இந்றரில் 63 தகரடீஸ்ர்கபிடம் உள்ப ஜசரத்து த்ற அசறன் ஏரண்டு 

தட்ஜஜட்மட ிட அறகம்: ஆக்ஸ்ஃதரம் அநறக்மக கூறுகறநது.கடந் 10 ஆண்டுகபில் 
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தகரடீஸ்ர்கபின் ண்ிக்மக இன டங்கரக உர்ந்துள்பது.உனகம்னழுதும் ம-

தக்கரர்இமடினரண ஜதரனபரர சறன்ம றகவும் அறகரித்துள்பது. இணரல் 

ஜதண்கதப ஜதனபில் தரறக்கப்தட்டுள்பணர். உனகறல் ஜரத்ம் உள்ப 2,153 

தகரடீஸ்ர்கபின் ஜசரத்து றப்தரணது 460 தகரடி க்கபின் ஜசரத்து றப்மத ிட அறகரக 

உள்பரகவும் தக்கரர்கள் ரங்கள் ஜசலுத்தும் ரித் ஜரமகின் அபம ிட 0.5 சீம் 

கூடுனரக அடுத் 10 ஆண்டுகலக்கு ஜசலுத்றணரல் அன் னெனம்11.70 தகரடி தமன 

ரய்ப்னகமப உனரக்கனரம். அதததரன னறதரர், குந்ம னன், கல்ி, சுகரரம் 

உள்பிட்டற்றுக்கு கூடுனரகச் ஜசனிட னடினேம் ன்று ஆக்ஸ்தரர்ம் அநறக்மக 

ஜரிித்துள்பது.இந்றரின் தித்தக ஜதரனபரர றமனகமப தடக்கரகத் ஜரிந் 

ஜகரள்ப சனெகப் ஜதரனபரர அடிப்தமடினரண க்கள் ஜரமக கக்ஜகடுப்ன 

அசறம்.த்ற அசு  2021 ஆம் ஆண்டின்க்கள்ஜரமக கக்ஜகடுப்திற்கரக 8754 தகரடி 

எதுக்கறனேள்பது. சறறுதரன்மிணரின் குடினேரிமம ீக்கும் மகில் ஜகரண்டு ப்தட்ட 

குடினேரிமத் றனத் சட்டத்ம ஜசல்தடுத் தசற க்கள் தறதட்டுக்கரகவும்  3941 தகரடி 

த்ற அசு எதுக்கறனேள்பது ஜதனம்கமனபிக்கறநது. 10 ஆண்டுகலக்கு என னமந 

டுக்கப்தடும் ஜதரனபரர கக்ஜகடுப்ன ரட்டு க்கபின் சனெகப் ஜதரனபரர 

றமனமகமப அநறவும் அன் அடிப்தமடில் ஜதரனபரரத்ம றட்டறடவும், 

ஜசல்தடுத்வும் றகவும் னக்கறத்தும் ரய்ந்து. க்கள் ன 

அசு  கக்ஜகடுப்தில்  கூடுல் அக்கமநனேடன் ம்தகத்ன்மனேடனும் ஜசல்தடுத் 

தண்டும். ஆணரல் தரஜக அசு அமக் குமனக்கும் மகில் அனுடன் தசற க்கள் 

தறதட்மடனேம் தகரர்த்து ஜதரனபரர கக்ஜகடுப்மதனேம் தரழ்தடுத்துது ஜதனம் 

தமணபிக்கறநது.ற்ஜகணத த்ற னள்பிில் துமநின் ம்தகத்ன்மம சலறத் 

தரஜக  அன் ீட்சறரக ஜதரனபரர கக்ஜகடுப்திலும் குபனதடி ஜசய்து ன்ணிக்க 

னடிர குற்நம். 

ஜனங்கறனம் ஜதரனபரர ஜதனந்த்மத் ிர்க்க அசு சனெக னத்துமநகலக்கரண 

றறஎதுக்கலட்மட அறகரிக்கதண்டும். ஆணரல். றறப்தற்நரக்குமநம 3-3.5% க்குள் 

மக்கதண்டும் ன்று அசு  சனெக னத்றட்டங்கலக்கரண  றற எதுக்கலட்மடக் குமநத்துக் 

ஜகரண்தட னகறநது.அது ணீ ரரபம் ிறக்கும் கட்டமப இல்மனதல் அந்ற 

னலீடுகள் ஜபிதநறிடும். தங்கு சந்ம சரினேம் ஜதரனபரர ஜனக்கடி ற்தடும் 

ன்தரர்கள்.ஆணரல் ல்னசுகள் குநறப்தரக க்கற அஜரிக்கர இறனறனந்து 
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ிறினக்கரணர்கள்.அர்கலக்கு றறப் தற்நரக்குமந 3%க்குள் இனக்கதண்டும் ண ரனம் 

ஆமிட னடிரது.ஆமகமப அர்கதப உனரக்குரர்கள்.2019ல் தங்கு சந்ம ற்நம் 

கண்டது. னொ1.33 னட்சம் தகரடிஅபில் அ ந் ற னலீடுகள் உள்தப ந்ண. அணரல் 

இந்றரின் தமனின்னேம் ிமனரசற உர்வும், ஜதரனபரர ஜனக்கடி னேம் 

அறகரித்த ி குமநதில்மன. அணரல் க்கபின் ரிறறில் அந்ற 

னலீடுகமபனேம், அம்தரணி, அரணிகமபனேம் கனரறு றறறமன அநறக்மக ததரட்டரல் 

க்கபரகற ரங்கள் றர்த்துப் ததரரடத ஜசய்தரம்.உனஜகங்கும் னட்டரள்கள் றணம் 

ப்ல்1 ன்நரல் இந்றரவுக்கு ட்டும் இண்டு ரம் னன்ணத திப்ரி-1ல்  னகறநது. 

இந் னமந னட்டரபரகற ரநரட்தடரம்.றர்த்துப் ததரரடுதரம். 

ிமபவு: 

 

 

ரம் ஜில் கரனத்றல் ஜப்தத்றன் 

ரக்கத்மக் குமநக்க ஜபிர் றந 

ஆமடகமப அிகறதநரம்.ஜணன்நரல் 

ஜபிர் றந ஆமடகள் அறக அல்ததீடர 

றப்மதக் ஜகரண்டினக்கும். அல்ததீடர 

ன்நரல் ன்ண?.அல்ததீடர ன்நரல் 

னத்ீணில் ஜண்ம ன்று ஜதரனள். அல்ததீடர றப்ன ன்தது ஜபிில் என ஜதரனபின் 

திறதனறக்கும்/றஜரபிக்கும் றநமணக் குநறக்கறநது.அரது என ஜதரனள் ந் அபிற்கு 

சூரி எபிக்கறம திறதனறக்கறநது ந் அபவு உட்கறகறக்கறநது ன்தமக் குநறக்கும்.இன் 

றப்ன னஜ்ஜறத்றனறனந்து என்று ம இனக்கும். என சறநந் றஜரபிக்கும் 

பத்றன்  அல்ததீடர றப்ன 1. னழுக் கனம் ஜதரனபின் அல்ததீடர றப்ன 0. இற்மகில் 

ரவும் கனப்ன, ஜள்மபரக ட்டும் இல்மனத.அணரல் அற்நறன் அல்திதடர றப்ன 

0ினறனந்து 1 ம தறுதட்ட தன றப்னகமபக் ஜகரண்டினக்கும். னறின் அல்ததீடர 

ிமபவு, னிப்தப்தின் றஜரபிக்கும் றநன் அன் கரனறமனில் ஜதனம் ரக்கத்ம 

ற்தடுத்தும்.னிப்தப்தின் றஜரபிப்ன றநன் குமநனேம் ததரது, சூரிணினறனந்து னம் ஜப்தக் 

கறர்சீ்மச அறக அபில் னற உட்கறகறப்தரல் உனகறன் ஜப்தம் அறகரிக்கும். 

கரனறமன ரற்நத்றல் அல்ததீடர ிமபவு: 

சந்ர 



                                              உரிமத் றழ்த் தசம்| ஜணரி 2020| 15 

                                                                  தறவு ண் :R.Dis. No. 1964/2014 

தபதபப்தரண ஜண்தணி சூழ்ந் தகுறகள் ஜதனபில் ஜப்தத்ம றஜரபிக்கும். ஆணரல் 

அந்ப் தகுறின் தணி உனகும் ததரது அல்ததீடர குமநந்து ிடும்.இது அணரல் அறக அபவு 

சூரி எபி உட்கறகறக்கப்தடுரல் அப்தகுறின் ஜப்தம் அறகரிக்கும். னிஜப்தரனரல் 

உனகும் துனப் தணிப்தரமநகள் னிஜப்தரமன தலும் அறகரிக்கும். இது தணி ஜப்த 

தின்னுட்டம் (snow temperature feedback)ன்நமக்கப்தடுகறநது.  

தகங்கள் சூரி எபிம திறதனறக்கும், அத தத்றல் னிினறனந்து ஜப்தத்ம 

ஜபித ிடரல் க்க மக்கும். ந்தத்றலும் னறம சுற்நறலும் தரற அபிற்கு 

தகங்கள் சூழ்ந்துள்பரல் அது கரனறமனில் னக்கறத் ரக்கத்ம ற்தடுத்தும். 

 

அல்ததீடர ிமபவு னிஜப்தரனறல் ப்தடி ரக்கத்ம ற்தடுத்துகறநது ன்று 

தரர்ப்ததரம்.ஆர்டிக் குநறத்து கமனபிப்தது ன்ணஜன்நரல் இப்ஜதரழுது அது னறின் ற்ந 

தகுறகமபக் கரட்டிலும் இனடங்கு ிமரக ஜப்தரகறநது. இம ிஞ்ஞரணிகள் 

ஆர்டிக் ஜதனக்கம் (Arctic amplification) ன்று அமக்கறநரர்கள். உனகறன் ற்ந தகுறகள் 

ஜரறற்ரக்கம் ற்தடுற்கு னன்ணினந் ஜப்தறமனம ிட என டிகறரி அறகரகும் 

ததரது, ஆர்க்டிக்கறல் 2 டிகறரி அறகரகறனேள்பது, கறன்னரந்றல் சறன தகுறகபிலும், 

மசதரீிரிலும் இத ததரல் உள்பது. இறல் இன கமனக்குரி ிசங்கள் உள்பண. 

ஆர்க்டிக்மக சூழ்ந்துள்ப தணி, கடனறல் றக்கும் தணி, ட துனத்றனறனந்து ஆர்க்டிக்மக 

சுற்நறலும் உள்ப தணிப்தரமநகள் கடந் 20 ஆண்டு கரனத்றல் றகவும் குமநந்துள்பது. 

இது ணின் தரற்நத்றற்கு தின் னிச்சூனறல்  ற்தடுத்ற றகப்ஜதனம் இற்மக 

ரறுதரடு.ஆர்க்டிகறன் தணி குமநந் ததரது அன் றஜரபிக்கும் றநனும் குமநந்து.தணி 

ஜண்மரகவும், தபதபப்தரகவும் இனப்தரல் அணரல் சூரி எபிம ஜதனபில் 

திறதனறக்க னடினேம்.உமநதணிின் அல்ததீடர றப்ன 0.5-0.7 ன்தரல் 70% ம எபிக்கறம 

திறதனறக்க னடினேம். னதுப்தணி அல்ததீடர றப்ன 0.9 ம இனக்கும் ன்தரல் 90%

எபிக்கறம திறதனறக்க னடினேம்ஆணரல் உமநதணி உனகறரல் ஜபிப்தட்ட கடல்தப்தரணது 

அறக எபிம உட்கறகறத்துக் ஜகரள்லம். கடல் ீரின் அல்ததீடர றப்ன 0.06, அரது கடல் 

ீரல் 6% எபிக்கறம ட்டுத திறதனறக்க இலும் ன்தரல் அது என தின்னூட்ட 

ிமபம ற்தடுத்தும்.அறகரண கடல் ீர் தப்ன உமநதணினேடன் எப்திடுமகில் றகக் 

குமநந் அபத எபிக்கறம திறதனறக்கறநது ன்தரல் ஜப்தத்ம அறகரிக்கும்.ஜப்தம் 

அறகரிப்தரல், அறக அபில் ஆர்க்டிக் தணிம இப்தது இன்னும் அறக அபில் ஆர்க்டிக் 
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தணிிப்மத ற்தடுத்தும். 2019ல் இது ம னரறு கரர அபிற்கு ஆர்க்டிக் தணி 

உனகறனேள்பது. 

எவ்ஜரன ஆண்டும் இது ததரல் அறக அபில் ஆர்க்டிக் தணி குமநந்து னகறநது. கடல் தணி 

உனகுரல் கடல் ட்டம் அறகரிப்தறல்மன ணினும் இணரல் கறரீன்னரந்றன் தணிப் 

தரமநகள் ஜதனபவு உனகறனேள்பது. இணரல் கடல்ட்டம் ற்றும் கடல்தப்னம் 

அறகரித்துள்பது. இது ஜதனபவு ஜள்ப அதரத்ம ற்தடுத்றனேள்பது.இத ததரல் ரன் 

அண்டரர்க்டிக், னறின் ற்ந தகுறகலம் தரறக்கப்தட உள்பது. ஆர்டிக்கறல் ததரல் 

கறரீன்னரந்றலும் தின்னூட்ட ிமபரல் தணி அறகரிக்கும் அதரம் உள்பது. 

கறரீன்னரந்து  ஜதனம் தணிப்தரமநகள் உனகும் ததரது அன்.உ ட்டம் குமநனேம்.குமநந் 

உட்டத்றல் ஜப்தம் அறகம் ன்தரல், கறரீன்னரந்றன் தல்தப்ன உனகும் ததரது, அன் 

தணிப்தரமநகபின் உட்டம் குமநரல் அது ஜில் கரனத்றல் தலும் அறகரக 

உனகும் 

ிஞ்ஞரணிகள் கடந் சறன ஆண்டுகபில் தணிப் தரமநகபின்  றநம் கனமமடமக் 

கண்டுள்பணர்.தணிப்ஜதரறவுகள் குமநரலும், தரக்டீரிர, ஆல்தக ததரன்நம பர்ரலும், 

னமகக்கரி தடிரலும் தணிின் றநம் ங்குரல் அன் திறதபிக்கும் றநன் 

குமநகறநது.இந்ப் தின்னூட்ட ிமபரல் கறரீன்னரந்து அறகம் உனகுது தலும் கறரீன்னரந்து 

அறகம் உனகுமத தூண்டுரக  அமகறநது… 

 

 

 

: 

னறின் சரசரி ஜப்தறமனம 

இண்டு னக்கறக் கரிகள் றர்ிக்கறநது. னனரது பிண்டனத்றல் கரிறன ரனே 

ததரன்ந தசுங்குடில் ரனேக்கபின்  அபவு, இம பிண்டனத்றல் திறதனறக்கப்தடும் 

அகச்சறப்னக் கறர்சீ்சறன் அபமக் குமநப்தரல்  னிின் ஜப்தறமனம 

அறகரிக்கறநது.இண்டரது.னறின் திறதனறக்கும் ன்ம, அல்ததீடர றப்ன அது னற ந் 

அபிற்கு சூரி எபிம உட்கறகறக்கறநது ன்தமக் குநறக்கறநது. சூரிஎபி பிண்டனத்றல் 

உள்ப துகள்கபரலும், தகனெட்டங்கபரலும் திறதனறக்கப்தடுகறநது. 

றகவும் பர்ச்சற ஜதற்ந கங்கபில் அல்ததீடர ிமபரல், னநகர்,கறரப்தகுறகமபக் 

ோில நாற்த்தில் அல்ீகடா யிலவு 

ேர் நயப்த்தவீு யிலவு (Urban heat island effect): 

சந்ர 
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கரட்டிலும் அறக ஜப்தறமன கரப்தடுகறநது. இமத கர் ஜப்தத் ீவு ிமபவு 

ன்கறதநரம்.குமநந் ம்,ஜசடி,ஜகரடிகள், அறகரண க்கள் அடர்த்ற, ஜில் கரனங்கபில் 

அறக ஜப்தத்ம உள்ரங்கும் அடர்றந 

உள்கட்டமப்னகள் றனக்கலல் சரமனகள், ஜசங்கல் 

கட்டிடங்கள்.ஜகரண்டினப்தரல் கர்னநங்கள் 

சுற்றுனநங்கமபக் கரட்டிலும் 6-8 டிகறரி ஃதரன்யடீ் 

அறக ஜப்தறமனமக் ஜகரண்டினக்கும்.சரமனகள், 

தற்கூமகள், ரகண றறுத்துறடங்கபின் குமநந் 

திறதனறப்னத் றநன் ஜகரண்டினப்தது அறக ஜப்தத்றற்கரண னக்கறக் கரிரக உள்பது. 

தகரமடில் கங்கபில் சுற்றுனநங்கமப ிட  கடும் ஜப்தத்மக் ஜகரண்டினக்கும். 

கரனறமன ரற்நத்ரலும், கரக்கனறணரலும் இந் க ஜப்தத் ீவு ிமபின் ரக்கம் 

தலும் அறகரிக்கும் ன்தரல் அற்தகற்ந கட்டமப்னகமப ற்தடுத்துது அசறம். க 

ஜப்தத் ீவு ிமபவு ன்ந கரனறமன றகழ்வு 19ஆம் தற்நரண்டில் ஜதனம் கங்கள் 

உனஜடுத்துனறனந்த அநறப்தடுகறநது. கக் கட்டமப்ன, சரமனகலக்கு தமரண 

ஜதரனட்கள் றகக் குமநந் அபத சூரி எபிக்கறம திறதனறக்கறநது அம தறலீடு ஜசய் 

ம், ஜசடி ர ஜபிகமபக் கரட்டிலும் அறக ஜப்தத்ம உட்கறகறத்து அந் ஜப்தக் 

கறர்சீ்மச சுற்நறலும் உள்ப பிண்டனத்றல் ஜபிிடுகறநது.அடர்றநப் தப்னகமப 

ஜண்மப்தடுத்றணரல் ஜப்த அமனின் ரக்கத்ம 2 தரமகக்கு தல் குமநக்க னடினேம் 

ன்தது குநறப்திடத்க்கது.ரமன தங்கபில் சறன கங்கபில் சரசரி கரற்நறன் ஜப்தம் 

சுற்நறனேள்ப தகுறகமபக் கரட்டிலும் 5.5 டிகறரி ஜசல்சறஸ் அபிற்கு அறகரகக் 

கரப்தடுகறநது. இணரல்.கங்கபில் ரழ்தரர் ஜப்தம் சரர்ந் உடல் னக் தகரபரறுகபரல் 

கடுமரக தரறக்கப்தடும் அதரம் உள்பது.னறரய் ததரட்ட  றனக்கலல் சரமன 95% ம 

சூரி எபிம உட்கறகறக்கறநது.ஆணரல் ததரக ததரக அன் உட்கறகறக்கும் ன்ம குமநகறநது. 

இற்கு ரநரக னற கரங்கறரீட் 40-50%ம சூரி எபிம திறதனறக்கும், ஆணரல் ததரக 

ததரக அன் திறதனறக்கும் றநன் குமநந்துிடுகறநது. கலல் சரமனின் தல் 2 இன்ச் 

அபிற்கு கரங்கறரீட் ததரட்டரல் அது  னற கரங்கறரீட் பங்கமபப் ததரல் எபிம 

திறதனறக்கும். எத தத்றல் இந் னென்று ிரண சரமனகபின் ஜப்தறமனமக் 

கக்கறட்டரல் னது கலல் சரமன, தம கலல் சரமன, கரங்கறரீட் தனறட்ட கலல் சரமன னமநத 

123 ,115, 88 டிகறரி ஃதரன் யடீ் ஜப்தறமனமக் ஜகரண்டினக்கும். தற்கூமகள் அற்நறன் 
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றநத்மப் ஜதரறுத்து னறமக் குபிர்ிக்கதர, ஜப்தப்தடுத்தர ஜசய்னேம்.கனப்ன றநத்றல் 

அடிக்கும் ததரது அறக சூரி எபிம உட்கறகறக்கும்.ஜள்மப றநத்றல் அடிக்கும் ததரது 

னதுப்தணிமப் ததரல் ஜதனபில் சூரி எபிம திறதனறக்கும். 

அறுமட ஜசய் றனத்ம உடதண உழுரல்  ண்ின் கரி றநப்தப்ன 20% அபிற்கு 

சூரி எபிம திறதனறக்கறநது ன்தரல் 1 டிகறரி அபிற்கு ஜப்தத்ம அறகரிக்கும், 

ஆணரல் அறுமடக்குப் தின் உரல் திர்த்ரமப அப்தடித ிட்டுிட்டரல் றனத்ரல் 30% 

அபிற்கு சூரி எபிம திறதனறக்க னடினேம். 

ஜபிப்தப்தின் றநத்றன் அடர்ன்ம அறகரக அறகரக ஜப்தனம் அறகரகறநது. 

னற  றனக்கலல்(Asphalt) 4% சூரி எபிம ட்டுத திறதனறக்கறநது, னல்ஜபி 25% சூரி 

எபிம திறதனறக்கும், னதுப்தணி 90% அபிற்கு சூரி எபிம 

திறதனறக்கும்.ஜபிர்றநங்கமபக் ஜகரண்ட றனப்தப்னகபரல் அறக ஜப்தத்ம 2-3 டிகறரி 

அபிற்குக் ிக்கனடினேம்.இணரல் ரறுது னநப்தப்தின் றநம் ட்டுல்ன அன், 

திறதனறப்னத் றநன் அரது அல்ததீடரவும் ரறுகறநது. 

றனைரர்க் கத்றல் 7 றல்னறன் சது அடி அபில் தற்கூமகபில் ஜள்மப றநம் 

அடிக்கப்தட்டது. 

உனகபில் கர்னநங்கள் னறின் றனப்தப்தில் என சீம் உள்பது. கூமகலம், 

மடதரமகலம் கங்கபில் னமநத 25%,35% அபிற்கு கரப்தடுகறநது.அற்மந 

ஜள்மபடிப்தன் னெனம் 44கறகர டன் கரிறன ரனேம ீக்கும் அபிற்கு னறமக் 

குபினொட்ட னடினேம். கூம, மடதரமகபின் அல்ததீடரம ரற்றுன் னெனம் அடுத் 11 

ஆண்டுகபில் தசுங்குடில் ரனேக்கள் அறகரிப்தரல் ற்தடும் ஜப்தறமன அறகரிப்மதத் ிக்க 

னமடனேம். 

ஜள்மப றந தற்கூமகள் ஜப்தரமனத் ிக்கும், கண்ரடி ததரன்ந அறக 

அபில் எபிம றஜரபிக்கக் கூடித் பங்கலடன் கூடி கட்டமப்னகலம் 

ஜப்தரமன குமநக்கும்.க்கற அஜரிக்க ரடுகபில் எவ்ஜரன ஆண்டும் தன 

றல்னறன் சது அடிக்கு குபினொட்டும் கூமகபரக ஜண் சவ்வு கூமகள் (White membrane roof) 

இடப்தடும் னற்சற தற்ஜகரள்பப்தடுகறநது. அணரல் அமந குபினொட்டக் குமநந் ஆற்நதன 

தமப்தடுகறநது. 10 சது ீட்டர் அபினரண கனப்ன ண்க் கூமகமப ஜண்மரக்கும் 

ஜதரழுது,  630 கறகற கரிறன ரனேம பிண்டனத்றனறனந்து ீக்கும் அபிற்கு னற 

குபினொட்டப்தடுகறநது.என சது கறதனரீட்டர் சரமனில்  கரங்கறரீட் இடுரதனர, 
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ஜண்மப்தடுத்துரதனர 38 கறகற  கரிறன ரனேம ஆண்டு னழுதும் ீக்குற்கு சம். 

.இண்டரது றனமநரக தற்கூமகமப ஜள்மபடிப்தற்கு தறனரக அமப் 

தசுங்கூமகபரக்குது. அரது ஜசடி ஜகரடிகமப பர்ப்தது, ரடித் தரட்டங்கமப 

பர்ப்தன் னெனரகவும் அறக ஜப்தத்மத் ிக்கனடினேம்.தசுங்கூமகள் ஜில் 

கரனத்றல் ஜப்தத்மத் ிப்ததுடன் குபிர்கரனத்றல் டீுகமப ஜம்மரக்கவும் 

ஜசய்கறநது. 2016ல் சரன்ஃதிரன்சறஸ்தகர அசு னறரகக் கட்டப்தடும் கட்டிடங்கபில் கட்டரரக 

தசுங்கூமகமபக் ஜகரண்டினக்க தண்டும் ன்ந ிறனமநமப் திநப்தித்து. 

னென்நரது றனமநரக தற்கூமகபில் தசரனரர் ததணல்கமபப் ஜதரனத்துன் னெனம் 

கத்றன் ஜப்தத்ம ட்டுப்தடுத்ற. தகல் ஜப்தத்மக் குமநக்கனடினேம். இம சூரி 

எபிம உள்ரங்கற ஆற்நமன றன்சரரக்குரல் இட்மட தன் அமடனடினேம். 

கஜங்கும் தசரனரர் ததணல்கமபப் ஜதரனத்துன் னெனம் ஜப்தறமனம 1 டிகறரி 

குமநக்கனடினேம்.ஜப்தம் குமநதுடன் ண சறட்ணிில் தற்ஜகரள்பப்தட்ட ஆய்வு 

ஜரிிக்கறநது.தரமனணங்கபில் றறுப்தட்ட தசரனரர் றன் றமனங்கள் னெனம் தகல் 

ஜப்தத்மக் குமநப்ததுடன், இில் தரமனண ல் தப்னகள் ஜப்தத்ம 

இப்தறனறனந்தும் தரதுகரக்க னடினேம்.இன் னெனம்  னிின் திறதனறப்னத்றநமண 

அல்ததீடரம ரற்றுன் னெனத னி ஜப்தரமன சரி ஜசய்னடினேம் ணக் 

கனதுதரரணரல் அது சரிரண ீர்ரகரது. னிின் அல்ததீடர றப்ன தகம், 

ீரி,தூசுப்தடனம், றனப்தப்ன, கடல், தணி ஆகற தல்தறு கூறுகபின் அபமப் ஜதரறுத்து 

அமகறநது.னிின் அல்ததீடரம என குநறப்திட்ட றமனக்கு தல் ரற்நறணரல் அது னிின் 

ஆற்நல் சறமனம றகவும் தரறக்கும்.இணரல் ஜப்தறமனக் குமநதுடன்  ீர் 

ஆிரமனனேம் குமநப்தரல், தகங்கள் உனரமனேம், மனப்ஜதரறமனேம் தரறக்கும். 

ணி டடிக்மககபரல் அறகரிக்கப்தடும் தசுங்குடில் ரனேக்கபரல் ற்தட்டுள்ப னி 

ஜப்தரல் தல்தறு தரறப்னகமப உனரக்கறனேள்பது. இம அமணத்மனேம் னிின் 

அல்ததீடரம ரற்றுரல் ட்டுத சரி ஜசய் இனரது. 

அல்ததீடரம ரற்நறப் னிமக் குபிர்ித்ரலும் கரற்று ரசுதரடும், ீர், றன ரசுதரடும் 

சரிரகறிடுறல்மன.கடல் ீரில் ற்தடும் அறனரக்கனம்  குமநப்ததரறல்மன. 

ணத  தசுங்குடில் ரனேக்கபின் அபமப் ஜதனபவு குமநத்து, அனுடன்அல்ததீடர 

ரற்நத்மனேம் எனங்கறமத்து ஜசல்தடுத்துன் னெனத னிஜப்தரக்கத்ரல் 

ற்தட்ட திச்சறமணகலக்கு ீர்வு கரனடினேம். 
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ல்னசு ரடுகள்   ஈரனுடன் 

தற்ஜகரண்ட அடசக்ற  

எப்தந்த்றனறனந்து  2018 இல் 

டிம்ப் மனமினரண 

அஜரிக்க அசு ஜபிதநறது. 

ஈரன் ீது ஜதரனபரரத் 

மடகமப ிறத்து. ற்ந 

ரடுகமபனேம் ஈரனுடணரண 

ஜதரனபரர உநவுகமப 

னநறத்துக் ஜகரள்லரறு டிம்ப் 

றட்டிணரர். 

தந்ற தரற ன் றுதர்ல் திச்சரத்றற்கு ப்தடி னல்ரர ரக்குமனப் தன்தடுத்றக் 

ஜகரண்டரதர அது ததரன அஜரிக்க அறதர்   ஜடரணரல்ட் டிம்ப் ன் றுதர்ல் 

திச்சரத்றற்கரக   ஜட்கக்தகடரண னமநில் அச தங்கரத்ம ித் பதற 

சுமனரணிமக் ஜகரல்ன உத்ிட்டுள்பரர். ணது றர்ரகத்றன் கலழ் றர்கரனப் 

ததச்சுரர்த்மகலக்கரண ல்னரக் கவுகமபனேம் னெடிதுடன் ,ஈரணில் றனி அஜரிக்க 

றர்ப்தின்   றரப் ததரக்மகனேம் டிம்ப் ஜகரன்றுள்பரர். 

 

அஜரிக்க இரடத்ரல் ஈரணின் ரிரமக்குரி னன்மத் பதற சுமனரணி 

தடுஜகரமன ஜசய்ப்தட்டினப்தது ரறங்டனுக்கும் ஜஹ்ரனுக்கும் இமடினரண உநம 

தலும் தரசரக்கறனேள்பது. இது அஜரிக்கர - ஈரன் இமடினரண தற்நத்ம தலும் 

அறகரித்துள்ப றமனில் ,இன ரடுகலக்கும் இமடத ததரர் னெலம் அதரம் ற்தட்டுள்பது. 

க்கற அஜரிக்க அசறன் இன அமகபிலும் ந்ஜரன ிரனறன்நற ,கரங்கறசறன் 

அறகரனம் இல்னரல் டிம்ப் இந் னடிம டுத்து அஜரிக்க உள்ரட்டுச் சூனறல் என 

சட்டிதரச் ஜசனரகும்.  " ததரம ரன் ினம்தில்மன னும் அது ததரர் றர்ப்னப் 

தசப்னமகள் ஜற்றுமகதப ன்தற்கு இற்கு தல் தறு சரட்சற தமில்மன. இது 

 

ததி சுலநாிக்கு யபீயணக்ேம்  

                    சநந்தா 
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இன்ஜணரன னமந க்கற அஜரிக்கரின் அப்தட்டரண அச தங்கரத்ம ஜபிச்சம் 

ததரட்டுக் கரட்டிினக்கறநது. 

இந்ப் தடுஜகரமன அஜரிக்க க்கலக்கு ந் மகிலும் னன் தக்கரது .ரநரக 

அர்கபது அமறரண ரழ்ிற்குத் ஜரடர் அச்சுறுத்னரகத அமனேம். அஜரிக்க அசறன் 

ஜபினேநவுக் ஜகரள்மகனேம் ,ஜபிரட்டு டடிக்மககலம் அந்ரட்டு க்கமபப் தரதுகரப்தற்ந 

சூலுக்குத் ள்பினேள்பண. 

ஜணரி  3 ஆம் தற தற்கரசற ரடரண இரக் மனகர் தரக்ரத்றல் உள்ப சர்தச ிரண 

றமனத்றல் ,அஜரிக்கப் தமடகள் டத்ற வுகமத் ரக்குனறல் ,ஈரணின் னட்சறப் 

தரதுகரப்னப் தமடின் குத்ஸ் தமடப்திரிவுத் பதற குரசறம் சுமனரணி ,இரக்கறன் 

இரடத் பதற அன ஹ்ற அல் னகந்றஸ் உள்பிட்ட ழு ததர் ஜகரல்னப்தட்டணர். 

சுமனரணி ,அன ஹ்ற அல் னகந்றஸ் இனனத .ஸ்..ல்லுக்கு றரண ததரரில் 

னக்கறப் தங்கரற்நறர்கள். 

சுமனரணி இநந் ஜசய்றமத் ஜரடர்ந்து டிம்ப் அஜரிக்கக் ஜகரடிின் தடத்ம சனெக 

ஊடகங்கபில் ஜபிிட்டன் னெனம்   ல்னரறக்கத்றன் அடிப்தமடிதனத க்கற அஜரிக்க 

தசறம்   றமனரட்டப்தட்டுள்பது ன்தமக் குநறப்தரல் உர்த்றனேள்பரர். னல் உனகப் 

ததரனக்குப் தின் ன் தனரறக்கத்ம றமனரட்டி னே.ஸ். .அசு   உனஜகங்கும் 

ஜணரகத்மக் குற தரண்டிப் னமத்த ன் ஜகரடிமப் தநக்க ிட்டது   ன்தம ரனம் 

றுக்க னடிரது. 

சுமனரணிக்கு ரிரம ஜசலுத்தும் ிரக ஈரணில் னென்று ரள் துக்கம் அனுசரிக்கப்தட்ட 

தின் ல்னடக்கம் ஜசய்ப்தட்டது. இனட்சக்கக்கரண க்கள் அனக்கு இறுற அஞ்சனற 

ஜசலுத்றணர். துக்கத்றல் மனகர் ஜடஹ்ரதண`கனறநரக ரநறது. 

னார் இந்த சுலநாி? 

பதற குரசறம் சுமனரணி ) 62)  ஈரணின்  2 ஆது சக்ற ரய்ந் மனரகக் அநறப்தட்டர். 

1979இல் ஈரணிப் னட்சறின் ததரத ,ஈரணின் இஸ்னரற னட்சறப் தமடப் திரிில் 

இமந்து தற்கு அஜமர்மதஜன் திரந்றத்றல் ததரரிட்டரர். ஈரன்-இரக் ததரரின் ஜதரழுது 

இரக் ல்மனில் அரின் ததரர்த் ந்றத்ரல் தசற ீரக உனஜடுத்ரர். 

1979இல் ற்தடுத்ப்தட்ட இஸ்னரறப் னட்சறகப் தரதுகரப்னப் தமட  40 ஆண்டுகபரக .ஈரணின் 

அசறல் ,ரடம் ,ஜதரனபரம் அமணத்றலும் ரக்கம் ற்தடுத்தும் எர்   அமப்ன ஈரணின் 

அசறனமப்மத ஜபிரடுகபின் மனடீு ற்றும் சறத் றட்டங்கபினறனந்து தரதுகரப்தத 
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னட்சறகக் கரனர்கபின் னக்கறப் திரகும். இஸ்னரறப் னட்சறகப் தரதுகரப்னப் தமடின் 

உர் அறகரம் ஜதற்நது குத்ஸ் தமட. ஈரணின் ஜபிரட்டு இரட டடிக்மககலக்கு 

குத்ஸ் தமட ஜதரறுப்ததற்கும். சுமனரணி  1998 ஆம் ஆண்டு னல்   குத்ஸ் தமடக்குத் மனமப் 

ஜதரறுப்ததற்நரர்.  29 ஆண்டுகபரக ஈரணி இரடத்றன் ஜபினேநவுக் ஜகரள்மகின் 

னகரக அநறப்தடும் சுமனரணி ,ஈரணில் .ஸ் .தங்கரறகலக்கு றரகப் 

ததரரிடுற்கரண உத்றகமப டிமத்துக் ஜகரடுத்ரர். அது மனமில் குத்ஸ் 

தமடின் ஆற்நல் ிரிமடந்து லுப்ஜதற்நது. 

ம.எஸ். லடநனடுப்பு நற்றும் இபாக் ஆக்ேிபநிப்பு ( 2003-2010:(  

2005 இரக்கறல் சரம் யளமசணின் ழீ்ச்சறக்கு தின் னன்ணரள் திர் இப்ரயறம் அல் ஜரஃப்ரி 

ற்றும் ஜௌரி அல் னறகற மனமில் ீண்டும் அசு றர்ரணிக்கப்தட்ட ஜதரழுது ,

இரக்கறலும் சுமனரணிின் ஜசல்ரக்கு திது. 

அந்க் கரனகட்டத்றல் றர அசறல் கட்சறனேம் ,தும இரடப் தமடனேரண தர் 

அமப்ன அசறன் தரதுகரப்னப் தமடரணது. .ஸ்..ல்லுக்கு றரண இரக்கறப் 

ததரரில்   சுமனரணிின் கட்டுப்தரட்டில் இனந் றர இரடத் துமப்தமடகள் இரக்கற 

இரடத்துடன் இமந்து   ீிரறகதபரடு றநனுடன் ததரரிட்டண. னே.ஸ். ஆனேப்தமடகள் 

ற்றும் அர்கபது கூட்டரபிகள் இரக்கறல் சரபிக்க தண்டி றகவும் ஜறுப்னட்டும் 

தர்கபில் எனரக கஸ்ஜமம் சுமனரணி இனந்ரர்.  னே.ஸ். தமடஜடுப்ன ற்றும் 

ஆக்கறறப்தின் ததரது ,.ஆர்.ஜற.சற .பதற றர மனமினரண குழுக்கலடன் 

இமந்து   இரக்கறல் னே.ஸ்மறன் அறகரத்ம னறமிக்கச் ஜசய்ரர். ஜனதணரணின் 

ஜயஸ்னல்னர ,ற்றும் இரக்கறன் றர இரடப் தமடகலடன் ஜரடர்மத ற்தடுத்ற 

லுப்தடுத்றணரர். 

2006 நான் கார்: 

குத்ஸ் தமடின் பதறரக ,சுமனரணிின் னற்ஜதனம் திகபில் என்று  ,2006 இல் 

இஸ்தலுக்கு றரண   ததரரில் ஜயஸ்ஜதரல்னரவுக்கு உிரகும். ஜயஸ்ஜதரல்னர தமட 

ணது ததரர்த்றநணரல் இஸ்தனறப் தரதுகரப்னப் தமடகமப ).டி.ஃப்( றமகப்னக்கு ஆபரக்கறத் 

தரற்கடித்து. 

ஜயஸ்ஜதரல்னரின் ஜதரதுச்ஜசனரபர் யசன் ஸ்ல்னர ற்றும் அர்கபது அப்ததரம 

இரடத் பதற இரத் ஜௌக்ணித ஆகறதரனடன் தடிரகப் திரற்நறரல் ,

சுமனரணி ததரர் னடிவுறும் ம   ஜனதணரணில் இனந்ரர். 
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சிரினப் கார்: 

2011இல் சறரிரில் உள்ரட்டுப் ததரர் ஜடித் ததரது சுமனரணி இரக்கறல் உள்ப ங்கபின் 

இரடப்தமடகமப அமரத் அமசப் தரதுகரக்கச் ஜசல்லுரறு கட்டமபிட்டரர். சறரி 

அறதர் அல்-அமரத்   தரல்ினேறும் றமனக்குத் ள்பப்தட்ட ததரது அனக்கு ஆவு ஜதற்றுத் 

ந்ரர். .ஸ் .தங்கரறகலக்கு றரண ரக்குனறல் சறரி அசுப் தமடகலக்கு 

உிணரர். சறரி தரனறல் ததரர்த் றட்டங்கமப குத்துக் ஜகரடுத்து ,ஜயஸ்ஜதரல்னர ற்றும் 

இரக் தும இரடப் தமடகள் ததரன்ந ட்னப் தமடகமப அிறட்டி ,னமணனகத்த 

றறுத்ப்தட்ட துனப்னகமபப் தரர்மிட்டு ,சுமனரணி அமணத்மனேம் எனங்கறமத்துப் 

தங்கரற்நறணரர். 

சறரிரில் ததரர் னடிமடந்வுடன் ,ஈரணித் பதற ீண்டும் இரக் ஜசன்நரர்  .2020 ஜணரி  3 

அன்று தடுஜகரமன ஜசய்ப்தடும் ம  இரக்கறல்ரன் இனந்துள்பரர். 

குத்ஸ் தமடமப் தங்கர அமப்தரக அஜரிக்கர அநறித்து. சுமனரணி ீது 

ஜதரனபரரத் மடகள் ிறத்து. ஜயஸ்ஜதரல்னர ததரன்ந றர தும இரட 

குழுக்கலக்கு அறகரம் அபித்ன் னெனம் இஸ்தனறன் தரதுகரப்மத அச்சுறுத் னன்நரக 

சுமனரணி ீது னே.ஸ் குற்நம் சரட்டிது. 

ஜசௌற அததிர ,இஸ்தல் ,க்கற அஜரிக்க ரடுகள் அடக்க றமணத் ஈரணின் 

னறமமத் க்கமத்து த்றக் கறக்கு ரடுகபில் ஈரணின் ன்றப்மத உர்த்துறல் 

னக்கறப் தங்கு கறத்ரர் சுமனரணி. 

அஜரிக்க ,இஸ்தல் ,அததி ரடுகள் சுமனரணிமப் தமகணரகத கனறண.தன 

ஆண்டுகபரக கஸ்ஜமம் சுமனரணி க்கற அஜரிக்கரிற்கு என னள்பரகத 

ஜரிந்ரர்.   ஜரடர்ந்து த்ற கறக்கறல் அஜரிக்க அசறன் தனரறக்கத்ம லுிக்கச் 

ஜசய்ரர் . 

க்கற அன ரடுகள் ஈரனுடன் லுரண ிகப் ஜதரனபரர உநவுகமபக் ஜகரண்டினந் 

ததரதும் ,மபகுடர தகுறில் ஈரணின் அசறல் ஜகரள்மககமப றர்க்குரறு 

ஆண்டுக்கக்கறல் இரக்குடன் இமந்து அஜரிக்கரவுக்கு அழுத்ம் ஜகரடுத்ண .ஜசௌற 

அததிர ஈரனுடன் ந் உநிலும் இல்னர ததரதும் ஈரணின் இரட டடிக்மககமபத் 

ீிரக றர்க்குரறு க்கற அஜரிக்க அசறன் ஜகரள்மகரபர்கமப னறனேறுத்றனேள்பது. 

இஸ்தல் ,தற்கத்ற ரடுகள் ,அததி ரடுகள் சுமனரணிம அச்சுறுத்னரகக் கனற அர் 
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ீது தன ஜகரமன னற்சறகமப தற்ஜகரண்டண. தன சங்கபில் அர் ஜகரல்னப்தட்டரகப் 

ஜதரய்ச் ஜசய்றகலம் தப்தப்தட்டண. இமக் ஜகரல்ன  20 னடங்கபரக னற்சறகள் 

தற்ஜகரள்பப்தட்டு னகறன்நண ,இந் அக்தடரதரில் கூட ஜடஹ்ரணில் அமக் 

ஜகரல்ற்கரண சறறட்டம் னநறடிக்கப்தட்டுள்பது. 

ஈரணின் இரடப் தமடகமப லுப்தடுத்றறலும் ,த்றக் கறக்கு ரடுகபில் ஈரணின் 

னக்கறத்துத்ம அறகப்தடுத்றறலும் சுமனரணிக்கு னக்கறப் தங்குண்டு. அஜரிக்கரின் 

ஈரன் றர்ப்ன னற்சறகமபக் கள்பத்ணரக தற்ஜகரண்ட .ஸ்..ல்மனத் 

தரற்கடிக்க   உி சுமனரணிின் ததரர்த்ந்றம் ஈரணின் தரதுகரப்திற்கு 

இன்நறமரரக அமந் றமனில் அமப் தடுஜகரமன ஜசய்து ஈரணின் தசற 

தரதுகரப்மதப் குநறமத்துத் ரக்கும் அச்சுறுத்னரக அமகறநது . 

க்கற அஜரிக்க ரடுகபின். ஆனேப் தமடகள் ற்றும் அர்கபது கூட்டிக்கு றரண தன 

டடிக்மககபின் சூத்றரரிரண சுமனரணி ணது ததரர்க்கபத் துிச்சனரலும் ,றநன்றகு 

ததரர்த்ந்ற டடிக்மககபரலும்   ன்ஜநன்றும் றமணவுகூப்தடுதுடன் றகரட்டிரகவும் 

இனப்தரர். தரினரந்து தல்கமனக்ககத்றன் சர்தசப் தரதுகரப்ன ஆய்வு மத்ரல்  2019 ல் 

தற்ஜகரள்பப்தட்ட கனத்துக் கிப்தில் ஈரணில்  82 சீத்றணர் சுமனரணிம 

ஆரிப்தர்கபரக இனப்தது ஜரிந்துள்பது. 

சுமனரணிின் ஜகரமனக்ஜகறரக எனறத் கண்டணக் குல்கமபக் தகலங்கள் : 

ஈரணி ஜபினேநவுத் துமந அமச்சர் ஜத் ரிஃப் இந்க் ஜகரமனம அஜரிக்க அசறன் 

தங்கரம் ணக் கண்டித்ரர்  .சுமனரணிின் தூ இத்ம் றர்ப்ன னும் த்ம 

லுப்தடுத்தும் ன்றும் ,ஈரணி க்கமப என்றுதடுத்ற இப்தகுறில் க்கற அஜரிக்க 

ரடுகபின் ஜகரள்மககமப லுிக்க ஜசய்னேம் ன்றும் குநறப்திட்டுள்பரர். அல் தஸ்ர ,அல் 

ஜகரய்ர ,.ஸ்..ஸ் ற்றும் தனம றர்த்துப் ததரரிடும் றகச் சறநந் சக்றரகத் றகழ்ந் 

பதற சுமனரணிமக் குநறமத்துப் தடுஜகரமன ஜசய் அஜரிக்கரின் சர்தச 

தங்கரச் ஜசல் றகவும் ஆதத்ரண ,னட்டரள்ணரண ிரிரக்கம் ஆகும். இந் னட்டு 

சரகசரத்றன் ல்னர   ிமபவுகலக்கும் க்கற அஜரிக்கரத ஜதரறுப்ததற்க தண்டும் 

ன்றும் குநறப்திட்டுள்பரர். 

ஈரன் திர் வ்யணிின் னன்ம ஆதனரசகர் ஜயசஜரறன் ஆஷ்ணர அர்கள் ,

சுமனரணிக்குப் திநகு இப்தகுறின் அசறல் ,தரதுகரப்ன ,இரடத்றன் சறப்ன ல்மனக் 

தகரடும் ரநறிடும். தகரனங்கள் ,ரபிமககள் ,சரமனகமபக் கரட்டிலும் தரமனணங்கலம் ,
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மனகலம் ,தள்பத்ரக்குகலம் சுமனரணிம ன்கு அநறனேம் ணத் ஜரிித்துள்பரர். 

“.ஸ்..ல்மன ழீ்த்ற இரக் ததரரில் சுமனரணி கறத்   தங்கறணரல்   ஈரன் ற்றும் 

த்ற கறக்கு ரடுகபில் அர் றரகறரகவும் தசற ீரகவும் ததரற்நப்தட்டரர். அர் 

ததரன்ந றநன் தமடத்தரர் இல்னரறனப்தின் அந்ப் தகுறஜங்கும் கறுப்னக் ஜகரடிகதப 

ற்நப்தட்டினக்கும் ”ன்று ஜடஹ்ரன் தல்கமனக்கக அஜரிக்க ஆய்வுத்துமநின் மனர் 

ஜரயது ண்டி ஜரிித்துள்பரர். 

தற்கத்ற ஊடகங்கள் சறத்றரிப்தது ததரல் அர் றல் ணில்ன ;தர்ரநரக ,ஈரணரல் 

தசறக்கப்தடுதர் ,ஜதரதுக்கபரல் ன்கு அநறப்தட்டர் ,தசத்றன் னக்கறரண தல்தறு 

னங்கபில் ஜதரதுதமடகபில் தல்தறு உமகமப ஆற்நறனேள்பரர் ன்கறநரர் ண்டி. 

இந்க் ஜகரமன ஈரன் ீதும் இரக் ீதும் ஜரடுக்கப்தட்ட ததரர் ;இற்கரக னே.ஸ் னந்தும் 

றமன ற்தடும் ;இக்ஜகரமன த்றக் கறக்கறல் ஈரணின் அசறல் ,இரட 

டடிக்மககபில் என னது அத்றரத்ம உனரக்கும் ;அலுநவுக் ஜகரள்மககபில் இந்க் 

ஜகரமனச் சம்தத்ரல் ந்ப் தின்ணமடவும் ரது ன்றும் ண்டி ஜரிவுத்துள்பரர். 

இரக்கறன் தரதுகரனர் ,திர் அஜடல் அப்துல் ஹ்ற இக்ஜகரமனம இரக்கறல் தரசரண 

ததரமத் தூண்டிிடும் ன்னமந ணக் கண்டணம் ஜரிித்துள்பரர். இது இரக் ரட்டின் 

ீதும் ,க்கள் ீதுரண ரக்குல்.இரக்கற னன்ணிிணனக்கு றரகதர அல்னது சதகர 

ரட்டிணனக்கு றரகதர இரக்கற ண்ில் ஜகரமன டடிக்மககமப தற்ஜகரள்து 

இரக்கறன் இமநரண்மம அப்தட்டரக ீறுதும் இரக்கறலும் இந்ப்  திரந்றத்றலும் 

உனகறலும் ஏர் அறவுப் ததரமத் தூண்டும் ஆதத்ரண ிரிரக்கம் ஆகும் ன்றும் 

குநறப்திட்டுள்பரர். 

சறரிர ஜபினேநவு அமச்சகத்றன் அறகரரி  " இந்க் தகரமத்ணரண அஜரிக்க ஆக்கறறப்ன. 

றர்ப்தின் றரகத் மனர்கபின் தரமில் தின்ஜரடர்ற்கரண உறுறம லுப்தடுத்தும் 

ன்தறல் சறரிர உறுறரக உள்பது "ன்று   குநறப்திட்டுள்பரர். 

ஜயஸ்னனர மனர் சது ஸ்ல்னர ,இந்க் ஜகரமனரபிகலக்குத் க்க ண்டமண 

ஜதற்றுத் னது உனஜகங்குனள்ப றர்ப்னப் தமடீர்கபின் ஜதரறுப்னம் கடமனேரகும் ணத் 

ஜரிித்துள்பரர். சுமனரணினேடன்   இதும இனந்ர்கள் இவு தகல் தரரது அர் 

கரனடிகமபப் தின்தற்நற அது இனட்சறங்கமப அமடர் ண சூலமத்துள்பரர். 

னற்றுமகிடப்தட்ட கரசர தகுறம றர்கறக்கும் தரனஸ்ீணி யரஸ் குழு என 

அநறக்மகம ஜபிிட்டது ,அறல்  " தரனஸ்ீணத்றன் றர்ப்மத ஆரிப்தறல் னக்கறப் தங்கு 
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கறத் னன்ணி ஈரணி இரட அறகரரிகபில் சுமனரணினேம் எனர்." 

இஸ்தனற றரிக்குச் தசம ஜசய்ப் திரந்றத்றல் தட்டங்கமப ிமக்கும் 

ஜரடர்ச்சறரண இந் அஜரிக்கக் குற்நங்கமப ரங்கள் கண்டிக்கறதநரம் "ன்றும் 

குநறப்திடப்தட்டுள்பது தரனத்ீண இஸ்னரற ஜறகரத் குழு அன ஹ்ற அல்- னகந்றஸ் 

மநவுக்கரக இரக்கற க்கலக்கு இங்கல் ஜரிித்து. அஜரிக்க ஆக்கறறப்தினறனந்ரண 

இரக்கற ிடுமனின் அமடரபச் சறன்ணங்கபில் எனர் ன்று அமப் ததரற்நறது. 

"ன்றும் அஜரிக்க தனரறக்கத்துக்கும் கட்டுப்தரட்டுக்கும் திர இந் இரக் ப்ததரதும் 

ன் ததரர்ீர்கலடன் அனத்ன்மனேடதண இனந்து னம். இந் இரக்தக ஆக்கறறக்கப்தட்ட 

இரக்மக ிடவும் ஜதரிது. 

சலண ஜபினேநவுத் துமந அமச்சர் ரங் ி ,க்கற அஜரிக்கர அறகரங்கமபத் நரக 

தன்தடுத்க் கூடரது ,ததச்சுரர்த்மின் னெனம் ீர்வு கர னன் தண்டும் ணத் 

ஜரிித்துள்பரர். க்கற அஜரிக்கரின் அதர ரட டடிக்மக அடிப்தமடரண 

சர்தச உநவுகலக்கரண   றறகமப ீறுரகவும்   திரந்றத்றல் இறுக்கத்மனேம் ,

ஜகரந்பிப்மதனேம் அறகப்தடுத்றனேள்பது ணவும் கூநறனேள்பரர் . 

இக்ஜகரமன அஜரிக்கர்கள் த்றிதனத அறர்ச்சறமனேம் ,தகரதத்மனேம் 

ற்தடுத்றனேள்பது.டிம்தின் அதரகரண ததரமத் தூண்டிிடும் டடிக்மககலக்கு றரக 

அமறின் ஜதரில் அஜரிக்க க்கள் என்றுதட்டுள்ப றமனில் இது டிம்தின் ழீ்ச்சறக்தக 

றமக்கும். 

உனமக உலுக்கற பதற சுமனரணிின் இப்ன இதும உனஜகங்கும் கரப்தடும் 

அஜரிக்க தனரறக்கத்றன் ீரண சகறப்னத் ன்மக்கு னற்றுப்னள்பி மக்கும் மகில் 

அஜரிக்க தனரறக்க றர்ப்தில் என னற றனப்னனமணரக அமட்டும். 

க்கள் பதற சுமனரணிக்கு ீ க்கம் ஜசலுத்ற அஜரிக்க ல்னரறக்கத்றற்கு றரண 

ஜணரக சக்றகமப பர்த்தரங்கச் ஜசய்தரம். 
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தலப்பு: ோினாதிக்ேத்தின் மூன்று கநாதல்ேள்: 

ஆசிரினர்:ிபிர் புர்ேனஸ்தா 

நடார்நடசிாஸ்-ஒப்ந்தம்: 

15ஆம் தற்நரண்டில் ஜகரண்டுப்தட்ட 

ஜடரர்ஜடசறனரஸ் எப்தந்த்றல், னறின் குறுக்தக 

என தகரட்மடப் ததரட்டு  இந்க் தகரட்டிற்கு 

கறக்கறல் உள்ப னறின் ல்னர றனங்கலம் 

ததரர்த்துக்கலசறம தசனம். தகரட்டிற்கு தற்தக 

உள்ப ல்னர றனங்கலம் ஸ்தரணிர்கமபச் 

தசனம் ண ததரப் கூநறனேள்பரர் .ற்ந 

க்கலக்கு  ஜசரந்ரண றனங்கமப ப்தடி 

திநனமடரக  ரற்ந னடினேம். ஜணணில் 

அம சரி றகரண அச ரஜ்ஜறங்கபரக 

இனந்து.அம ப்தடி ததரர்த்துக்கலசறனக்கும், 

ஸ்தரணிர்கலக்கும் எதுக்க னடினேம்,.ப்தடி 

அம ஜசய் னடினேம் அற்கு தரனம் என 

பிரண ிபக்கம் ந்து.அர்கள் கறநறத்ர்கள் 

இல்மனஜணில் தரனத்றன் ஜதரலும் அசர்கபது ஜதரலும் றனத்ம 

டுத்துக்ஜகரள்பனடினேம்,   .அரது கறநறத்த்மத் ி தறு   ந் க்குழுக்கலக்கும் 

றனத்றல் உரிம இல்மன அசரகும் உரிம இல்மன ன்தமத இது 

குநறக்கறநது .உண்மில் அம றநந்ஜபி ஜதரது றனங்கபரக இனந்ண.ரர் 

தண்டுரணரலும் ஜசன்று றனத்ம ஜதநனரம், ன்நரதந அமந்றனந்ண.ஜகரனம்தஸ், 

ரஸ்தகரடகரர ததரன்ந ஜதரி கடல் திகள் இண்டு ித்றல் அற்மந ஆக்கறறப்ன 

ஜசய்த் றட்டறட்டணர்.ங்கு ஜசன்நரலும் என்று தரனத்றன் ஜதரதனர, சறலுமின் 

ஜதரிதனர, ற்ஜநரன்று அசன் அல்னது அசறின் ஜதரிதனர அற்மந அதகரிப்தது, இந் 

 

க்நயய்ன் நார்க்சினப் ள்ினில்… (3) 

                    சநந்தா 
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றனங்கள் அமணத்மனேம் ரடப் தமடதனறனந்ரல்  தரனத்றன் ஜதரதனர, அசன் 

அசறின் ஜதரிதனர இற்மந அதகரிக்கனடினேம் ன்தந கனறணரர்கள். திச்சறமண 

ன்ணஜன்நரல்  சறன தங்கபில் அம ஜசல்தடுத் னடிில்மன. , ட, ஜன் 

அஜரிக்கர, னேதசறரின் ஜதரி தப்தரணஆப்திரிக்கர, ற்றும் ஆசறர இந் னென்று 

கண்டங்கலடணரண  தற்கு தரப்தி ரடுகபின் தரமனப் தரர்த்தரரணரல், இந் னென்று 

கண்டங்கலம் தறு தறு கரனணிரறக்க னரற்மநக் ஜகரண்டினந்ண.அந்க் 

கரனணிரறக்க னரற்மந ரன் இப்ஜதரழுது தரர்க்கப்ததரகறதநரம்.இந்க் கண்டங்கலக்கு 

ற்தட்ட கரனணிரறக்க தரல்கள் எத ரறரிரணம, அல்ன.தறுதட்டமரக 

இனந்ண.ஆப்திரிக்கரில் தர்ந்தர, னத்ீன் அஜரிக்கரவுக்கு தர்ந்தர ஆசறரவுக்கு த 

ில்மன.ஆசறரில் அர்கள் கனம கரட்டிணரர்கள் ன்று ஜசரல்னில்மன.ஆசறர 

ற்ஜகணத அறக  க்கள் அடர்த்றனேம், ஜதரனபரர த்மனேம் ஜகரண்டினந்து.அங்தக 

தரப்தரிற்கு றப்னறக்கரகக் கனப்தடும் அரிப் ஜதரனட்கமப உற்தத்ற ஜசய்ப்தட்டரல் 

அர்கள் ஆசறரவுடன் அறகம் ிகம் ஜசய்மனேம் அமக் கட்டுப்தரட்டுக்குக் ஜகரண்டு 

னமனேத ினம்திணர்.ஆணரல் ஆப்திரிக்கரிதனர, னத்றன் அஜரிக்கரிதனர அர்கபது 

அடகுனமநகள் றகவும் தநரக இனந்து ததரர்த்துக்கலசறர், ஸ்தரணிரின் கப்தல் னறம 

அறகரக இனந் 16,17ஆம் தற்நரண்டில் ஸ்தரணிர்கள் உண்மில் 

றனட்டு,ஜகரள்மபடிப்தமத ினம்திரல் ததரர்க்கப்தனறல் தமடனேடன் ங்கம், 

ஜள்பிமக் ஜகரள்மபடிக்க அஜரிக்கரிற்கு ஜசன்நணர்.ஜக்சறதகரினறனந்து, த்ற 

அஜரிக்கர ம ஜசன்று  இன்கர இணத்ரின் றனத்றற்கும், ஜக்சறதகரின் 

அஸ்ஜடக்குகபின் றனத்மனேம் தகரரிணர்.உண்மிதன சறத்றமரபர்கபரக 

இனந்ணர்.கறநறஸ்தடரதர் ஜகரனம்தமறன் கப்தனறல் ஜசன்ந தரறரிரர்  ஜகரனம்தஸ் ன்ண 

ஜசய்ரர்   ன்று ந்க் குநறப்மத தடித்ரல்   ிற்மநக் கனங்கச் ஜசய்னேம். ஜகரனம்தமளம், 

ஸ்தரணிர்கலம்  அங்குள்ப குந்மகமபனேம், இபம்ஜதண்கமபனேம் சறமநதடுத்ற 

ரய்னரந்துரசறகபிடம், ங்கத்மனேம், ஜள்பிமனேம் ஜகரண்டு ரனங்கள் இல்மனதல் 

உங்கள் குந்மகள் உங்கலக்கு எனததரதும் கறமடக்கரட்டரர்கள் ன்நணர்.குந்ம 

ன்னர்ரபர்கபரக அர்கமப ரசம் ஜசய்ணர். அர்கமப ஸ்ஜதினுக்கு அடிமகபரக 

அமத்துச் ஜசன்நணர்.இது ததரன்ந தங்கரண ஜகரடுமகமபத ஜகரனம்தஸ் 

ஜசய்துள்பரர்.இம அமணத்மனேம் அசறின் ஜதரிதன ஜசய்ரர்.அர்கள் கண்டுதிடிக்கும் 

னற தகுறகபில் அற்கரண அறகரத்மனேம் அசற அபித்றனந்ரர்.200 ஆண்டுகபரக 
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ஸ்தரணிர்கலம், ததரர்த்துக்கலசறனம் ஜசய் அட்டூறங்கள் னரற்நறல் 

தறவுஜசய்ப்தடில்மன. அணரல் ரன் ஜகரனம்தஸ் றணம் கமடதிடிக்கப்தடுற்கு றரக 

தனக் குழுக்கள் ததரரடிண.ஜகரனம்தஸ் இம அமணத்மனேம் அசறின் அங்கலகரம் ஜதற்று 

தற்குடிிணரக உனற்தக ஜசய்ரர். இன்கர ததசறல் ஜதனபவு ங்கம் 

இனந்து.ஸ்தரணிர்கள் இன்கர க்கமப ஜகரடும் அடக்குனமநக்கு உட்தடுத்றணர்.ஆக 

றனட்டும், ஜகரள்மபடிப்ததுத ஸ்தரணி னரநரக இனந்து. 

ததரர்த்துக்கலசறனக்கு என திச்சறமண இனந்து.அர்கபரல் அஸ்ஜடக், இன்கர ததசுகள் உள்ப 

த்ற அஜரிக்கரம அமட னடிில்மன.ததரர்த்துக்கலசறர்கள் இப்ததரதுள்ப திதசறல் 

தகுறக்கு ஜசன்நணர்.அணரல் ரன் திதசறல் ததரர்த்துக்கறசற ரடரணது.அங்கறனந்து 

ஆக்கறறப்மத ிரிரக்கம் ஜசய்ணர் இனந்ததரதும் ஸ்தரணிர்கலக்கு ஈடரக  அர்கபரல் 

ஜகரள்மபடிக்க னடிில்மன. அணரல் அர்கள் ஆப்திரிக்கரின் தற்குக் கமக்கு 

ஜசன்நரர்கள்.அடிம ிகத அர்கபது னக்கற ிகரணது.அர்கள் ஆப்திரிக்கர்கமபப் 

திடித்து அடிமரக்கற திதசறலுக்கும், சர்க்கமக்கரக தற்கு இந்றத்ீவுகலக்கும் ற்ந 

தகுறகலக்கும் ிற்நணர். ஆப்திரிக்க அடிமகமபக் ஜகரண்டு அடிம ிகத்ம 

உனரக்கறர்கள் ததரர்த்துக்கலசறர்கள் ன்தத ததரர்த்துக்கலசறர்கபின் னக்கறரண னரறு. 

ஆப்திரிக்கரில் ததசுகள் இனந்ண.அங்கறனந் றனங்கமப ஆக்கறறத்ரர்கள்.ஜதனபில் 

கடதனர கங்கள் தின்ணர் திஜஞ்சுக்கரர்கபரல் ததரர்த்துக்கலசறரிடறனந்து 

ஆக்கறறக்கப்தட்டது.அமணத்தும் னக்கறரக அடிம ிகத்துடன் ஆம்தித்து. அணரல் 

ஆப்திரிக்கர, னத்றன் அஜரிக்கர அல்னது அஜரிக்கர இண்டு கண்டங்கபிலும் ஜகரள்மப, 

டந்து.அனுடன் அடிம ிகனம் டந்து.இண அறப்னம் ஜசய்ப்தட்டது.ஜதனபில் 

அஜரிக்கரில் இணஅறப்ன ஸ்தரணிர்கபரலும்,சறன தகுறகபில் ததரர்த்துக்கலசறர்கபரலும், 

ஆப்திரிக்கரிலும் ஜதரி அபில் ஜகரமனகலம் அடிமரக்கனம் ஜசய்ப்தட்டது.இண 

அறப்ன, ஜகரள்மப, அடிமனமநின் னெனத தரப்தர அஜரிக்கரிலும், 

ஆப்திரிக்கரிலும் ததரர்த்துக்கலஸ் ஆப்திரிக்கரிலும் ரக்குல் டத்றனேள்பது. தற்கறன் 

பர்ச்சறின் னரறு ன்நமக்கப்தடுது தற்கறந்றத்ீவுகபில் கனம்ன திர் ஜசய்வும், 

திநகு திதசறனறலும், அன் தின் ஜன் க்கற அஜரிக்கரில் தனத்ற 

திர்ஜசய்  தற்ஜகரண்ட அடிமனமநகபின் னரதந.இம ஜரறற் னட்சறக்கு னன்ணத 

டந்து ன்தது  றமணினறனக்கட்டும்.இத கரனகட்டத்றல் தரப்தரில்  றுனர்ச்சற 

ற்தட்டது ணக் கூநப்தடுகறநது. றுனர்ச்சறக்கறப் தின் ஜரறற்னட்சற  ற்தட்டது. ஜகரள்மப, 
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அடிமனமந, இண அறப்னடன் தற்கறல்  றுனர்ச்சற உறத்துள்பது. றுனர்ச்சற என 

தரசடி ன்று இங்தகக் கூநில்மன.அது றப்னக்குரிமகமப னன் ஜகரண்டு ந்து 

உண்ம ரன்.ஆணரல் இங்கு கூநனது  இண்டு னற்நறலும் னண்தரடரண ிசங்கமப 

ணித்ணிரகப் தரர்க்கும் ணி  னெமபின் சறந்மணக் தகரபங்கமப குநறப்திடுகறநன். 

உரரக ீங்கள் சறநந் அறும சறகறச்மசரபரக இனக்கனரம் ஆணரல் ஜற்நறமத் 

ஜரட்டு சுற ததரட்டுத் ரன்  கத்றரல்  கலநல் ற்தடுத்துரீ்கள் ன்நரல், அது ீங்கள் ல்ன 

சறகறச்மசரபரய் இனப்தமத் டுப்தறல்மன ரன், இனப்தினும் ீங்கள் சறகறச்மசமனேம் 

தற்ஜகரண்டு கடவுமபனேம் கூப்திடுகறநரீ்கள்.உங்கலக்கு இற்தில் ஜரினேம்,ணரல் 

கறகம் னகறநது ன்ததும் ஜரினேம்.இனப்தினும் கறகத்ன்று சரப்திடரட்டீர்கள். 

ல்தனரனல்ன ன்நரலும் ம்றல் தனனம் இது ததரன்ந னண்தரடுகமப, சறந்ணர 

னண்தரடுகமபக் ஜகரண்டினக்கறதநரம். ஆணரல் என ரகரிகத னண்தரடுகமபக் 

ஜகரண்டினப்தது ன்தது னற்நறலும் தநரண என்று. இந்றரில் னதுசரரிகள் இந்து த 

அமணத்றலும் சறநந் ம், இந்துக்கள் றகவும் கனமரண க்கள், ன்றும் 

கூறுகறநரர்கள்.அதரடு ரட்டுக்கநற சரப்திடுதர்கமப கும்தல் ஜகரமன ஜசய்தும் 

ற்னமடத ன்தது ததரல் ரடிகன் ன்ந கனத்ரக்கம் இல்னரதன தன னமணவுகமப 

ற்தடுத்துகறநரர்கள். ஜதனம்தரனரணர்கலக்கு இந் னண்தரடுகபின் இண்டு தக்கனம் 

ஜரிந்றனந்தும் அமப் திச்சறமணரகக் கனதுறல்மன.இங்கு ரன் கூறுது தகரட்தரட்டுத் 

த்துங்கபில் பர்ச்சறமடந் அத ரடுகள் ங்கள் கரனணிகபில் தன தங்கரண 

ஜகரடுமகமப  றகழ்த்றனேள்பண. அடிம ர்த்கத்ரல் ஆப்திரிக்கர அறக்கப்தட்டமக் 

கரண்கறதநரம்.10 றல்னறன் ஆப்திரிக்க அடிமகள் அஜரிக்கரவுக்கு அடிமக் கப்தல்கபில் 

ஜகரண்டுப்தட்டரர்கள்.அறல் 20 சீத்றணர் றிதன இநந்துிட்டணர்.அது 

ஆப்திரிக்கரின் ரகரிகக் கட்டமப்தின் அடிப்தமடம  அறத்து.அது அர்கபது கங்கமப 

அறத்து அணரல் ண்ினடங்கரதரர் இநந்ணர்.அந் இணக்குழுக்கலக்குள்தப தமகம 

ற்தடுத்றது.அடிமகமபப் திடிக்கும் னமந அங்தக கடதனரப் தகுறகபில் ிசரத்ம 

அறத்து.ஆப்திரிக்கரின் ஜதரனபரரத அறந்து.இணரல் ற்தட்ட அறரணம்  ந் 

அபிற்கு இனந்து ணப் தரர்த்தரரணரல்  16ஆம் தற்நரண்டில் 600றல்னறணரக இனந் 

அர்கபது க்கள்ஜரமக 1930ல் ஜறும் 200 றல்னறன் அபிற்கு குமநந்து.400 

ஆண்டுகபில் ம்தனடிர அபில்அன் க்கள்ஜரமகத குமனந்துததரணது.இது 

அடிமனமநரல் ந் அறரணத்மக் கரட்டிலும் அீரய் ஜரிகறநது.ஆசறரிதனர, 



                                              உரிமத் றழ்த் தசம்| ஜணரி 2020| 31 

                                                                  தறவு ண் :R.Dis. No. 1964/2014 

தரப்தரிதனர இந் அபிற்கு க்கள்ஜரமக குமநில்மன. 

கரங்தகரமப் தற்நற.கறங்க் றதரததரல்ட் ததய் ன்ந னத்கத்றல் ஜதல்ஜறர்கள் 

அந்க்கரனகட்டத்றல் றதரததரல்ட் ஆட்சறில் ன்ண ஜசய்ரர்கள் ன்தமக் 

ிரிக்கறநது.ஜதல்ஜற அசரட்சறில் னறதரததரல்ட் II கரங்தகரில் என ஜகரள்மப ஆட்சற 

டத்றணரர்.10 றல்னறன் க்கள் இநந்ணர்.  அர்கள் கரட்டுங்கபினறனந்து ப்தர் டுக்கும் 

திில் ஈடுதடுத்ப்தட்டணர். அர்கள் எவ்ஜரனனக்கும் றணனம் என குநறப்திட்ட 

அபவுக்கு ப்தர் டுக்கதண்டும் ண  றர்ிக்கப்தட்ட து .அந் அபவுக்கு ப்தர் ஜகரண்டு 

ந்ரல் சரி,, இல்மனதல் உங்கள் இடக்மகம ஜட்டிிடுதரம் ண 

அச்சுறுத்ப்தட்டணர்.தின்ணர் குந்மகமபனேம் அறல் ஈடுதடுத்றணர்.10 றல்னறன் அபவுக்கு 

ஜதனந்ஜரமகரண க்கள் ஜறும் 40 ஆண்டுக்பில் கரங்தகரில்  இநந்ணர்.கரங்தகர 

உனகறன் றக அறகரண ரதுபம் ஜகரண்ட ரடு னறில்.ல்னர அரி உதனரகங்கள், 

றன்ணடத் ஜரறற்சரமனகள், தக்னக், றநன்ததசற, ததரன் ஆகறற்நறல் தன்தடுத்ப்தடும் 

அரி ரதுக்கள் கரங்தகரினறனந்த ஜதனபவு ஜதநப்தடுகறன்நண. அணரல் 

ததறவுக்குட்தட்டது.ஜணன்நரல் இன்று ம அமக் 

ஜகரள்மபடிக்கப்தட்டுனகறன்நண.அன் னழு ிங்கலக்கு ரன் ததரகில்மன. 

அடிமகபின் ண்ிக்மக ட்டும் ஆப்திரிக்கரவுக்கு ன்ண  தர்ந்து ன்தமணத்மனேம் 

கூநறிடரது.இம அமணத்தும் ஆப்திரிக்கரின் தும சகரர தகுறகபில் டந்ம.ட 

ஆப்திரிக்கரில் இத ததரன்று டக்கில்மன.தசரரனறர, த்றதரப்திரம டுத்துக் 

ஜகரண்டரலும் அமப் ஜதனபில் ஜவ்தறு மககபில் அறக்கப்தட்டுள்பண. 

ஆப்திரிக்கரம னரிந்துஜகரள்லம் ததரது றகவும் னக்கறரணது ன்ணஜன்நரல் ஆப்திரிக்கர 

என ம ரடு, மக்கமபக் ஜகரண்ட ரடுகள் ணக் கூறும்ததரது அர்கபது றுமக்கு 

றகப்ஜதனம் கரம் இன்று மத் ஜரடனம் கரனணிரறக்கத ி ஆப்திரிக்க க்கள் 

கரல்ன . அர்கள் உனகத்றன் ரதுபறக்க தகுறில் இனக்கறநரர்கள். 

ரன் இப்ஜதரழுது ிரிந்க்கண்தரட்டத்மத் னம் சறநற சறநற ிசங்கமபக் 

கூநவுள்தபன்.தன னடங்கமபத் ரண்டு 1789ல் றகழ்ந் திஜஞ்சு னட்சறக்கு னதரம். 

அந்க் கரனகட்டத்றதன தசறம் தல்தறு டிங்கபில் னன்ந்து.ஜணணில் திஜஞ்சுப் 

னட்சற னனரபிகலக்கும் தற்குடிகலக்கும் அறகரம் அபித்து.தசம் ன்தன் ணீப் 

ஜதரனள் ஜகரண்ட ஜஸ்ட்தரனறன் தசனம் உனரணது.ஃதிஜஞ்சு னட்சறின் 

ததரத ஃதிரன்ஸ் குடிசரகப் திகடணம் ஜசய்ப்தட்டது. அங்தக னன்னனரக, திஜஞ்சு 
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ரட்டின் ல்மனக்குள் ரழும் அமணனத ஃதிஜஞ்சு ரட்டின் குடிக்கபரக 

அமக்கப்தட்டணர்.அங்தக சுந்றம், சத்தும், சதகரத்தும் திகடணம் 

ஜசய்ப்தட்டது.இப்ஜதரழுது அந் கரனகட்டத்றல் ஃதிஜஞ்சு கரனணிரக இனந்  மயட்டிில் 

டந்ம கரண்தது  சுரசறரினக்கும்.ஃதிஜஞ்சு கரனணிின் றக ஜசனறக்க தகுற 

மயட்டி. தணன்நரல் அங்கு சர்க்கம உற்தத்ற ஜசய்ப்தட்டது. ரசமண ஜதரனட்கலக்கு 

அடுத்து அறக னக்கறரணரக சர்க்கம கனப்தட்டது.அமக் கனப்னத் ங்கரக 

அமத்ரர்கள்.ஜணணில் தரப்தரில் அம ிமபிக்க னடிரது தறு தகுறகபினறனந்து 

ரங்குதும் ிமனனேர்ந்ரய் இனந்து.அணரல் தற்கறந்றத் ீவுகபில் கணம்  ஜசலுத்ற 

அர்கலடன் சர்க்கமக்கரக சண்மடிட்டு தன இணப் தடுஜகரமனகள் ஜசய்ணர்.அறல் தனர் 

இநந்ணர்.தரரலும் இநப்னகள் தர்ந்ண.ஆணரல் அங்தக தமன ஜசய் ஆட்கள் 

இல்மன.அணரல் ஆப்திரிக்க அடிமகமப ஜகரண்டுந்து கனம்ன உற்தத்ற ஜசய்ணர். 

மயட்டிில் அடிமகள் கறபர்ச்சற ஜசய்ணர்.சுந்றம், சத்தும் சதகரத்துத்றற்கரக 

திஜஞ்சு னட்சற உனரணது.ங்கலக்கும் சத்தும் தண்டும், ங்கலக்கும் சுந்றம் 

தண்டும்.ன்று அர்கள் திஜஞ்சு கரனணிரறக்கத்ம றர்த்துக் கறபர்ச்சறில் ஈடுதட்டணர். 

ஜரசன்ட் ஜனரர்சர் மனமில் அர்கள் திஜஞ்சு தமடகமபனேம் திரிட்டிஷ் 

தமடகமபனேம் தரற்கடித்ணர். ஜரசண்ட் ஜனரர்சம திஜஞ்சு அசு சறமநில் அமடத்து 

சறத்றம ஜசய்து.அர் சறமநிதன இநந்துிட்டரர்.ஜரசண்டின்  தமடம தசர்ந் 

இனரல் கறபர்ச்சற ஜரடர்ந்து னன்ஜணடுக்கப்தட்டது. ஜப்ததரனறன்  30000-40000 தமடகமப 

கறபிர்ச்சறரபர்கலக்கு றரக அனுப்திணரர்.ஜப்ததரனறணது தமடகள் தரற்கடிக்கப்தட்டண. 

இறல் னக்கறரணது ன்ணஜன்நரல் ஃதிஜஞ்சு னட்சற திஜஞ்சு குடிமச உனரக்கறது. 

ஆணரல் அது சுந்றத்மனேம்,சதகரத்துத்மனேம் ஃதிரன்சு ரட்டின் ல்மனக்குள் 

இனக்கும் குடிக்கலக்கு ட்டுத ந்த எற ஃதிஜஞ்சு கரனணிகலக்கு அல்ன.அடிம 

னமந இனக்கனரம் அது திச்சறமண அல்ன.அடிம னமந ன்தது என ஜதரனபரர 

திச்சறமண, அசறல் திச்சறமணில்மன.அடிமகள் ிடுமன ஜதநனடிரது ன்று கனறணர். 

ஜனரர்சனடன் உடன்தடிக்மக தற்ஜகரண்ட என குறுகற கரனத்றற்கு ட்டுத 

அடிமனமநம றறுத்றணர் ஜப்ததரனறணது தமடகள் மயட்டிக்கு அனுப்தப்தட்ட ததரது 

மயட்டிில் அடிமனமந ீண்டும் அநறனகப்தடுத்ப்தட்டது.அங்கு குடிரட்சறின் ழீ்ச்சறக்கு 

தின் ஜப்ததரனறன் ன்ணரக அநறிக்கப்தட்ட தின்ணத ஜப்ததரனறணரல் மயட்டிக்கு 

னட்சறம எடுக்கப் தமடகள் அனுப்தப்தட்டது.அற்கரக ட அஜரிக்கரில் 
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அர்கலக்கறனந்  லூசறரணரினறனந்தும் தமடகமபத் றட்டிணர். திரிட்டிளடன் னநறத்துக் 

ஜகரண்டு ங்கபது சுந்றத்ம திகடணம் ஜசய் 30 கரனணிகபின் அபிற்கு இனந்து 

(அஜரிக்கப் னட்சற) லூசறரணர. அங்கறனந்து ஜதநப்தட்டப் தமடகலம் மயட்டிரல் 

தரற்கடிக்கப்தட்டது.இற்கு தின் டந்ம னக்கறரணம.என்று ஃதிரன்ஸ் 

லூசறரணரம, 30 திரிட்டிஷ் கரனணிகபிடம் ிற்நது. லூசறரணரவுடன் 

இமந்ரல்  க்கற அஜரிக்கரின் தப்தபவு இனடங்கரணது.இந் ஜதரனபரர 

ிமபரல் க்கற அஜரிக்கர தலும் னறம ஜதற்நது.ல்னர கரனணி சக்றகலம் 

இமந்து மயட்டிம அச்சுறுத்றண.மயட்டிின் சுந்றத்ம ற்றுக்ஜகரள்கறதநரம்.ஆணரல் 

ிடுித்  அடிமகலக்கரக ீங்கள்  ஷ்ட ஈடு ஜகரடுக்க தண்டும் ண 

அச்சுறுத்ப்தட்டது.அமடுத்து மயட்டி ிடுமன ஜதற்ந  அடிமகலக்கரக 

122ஆண்டுகபரக ஷ்ட ஈடு கட்டி ந்துள்பது.அமக் கக்கறட்டரல் ற்ததரம றப்தில் 

தரரரக  21 தில்னறன் டரனர்.மயட்டி ற்ததரதுள்ப க்கற அஜரிக்கரமிட 354 

டங்கு  சறநறது.மயட்டி உனகறன் றக றுமரண ரடரக உள்பது ப்தடி ன்நரல் 

அர்கள் றகப் தக்கர ரடரண ஃதிரன்மளக்கு அடிமகமப ிடுித்ற்கரக ஷ்ட ஈடு 

கட்டித றும றமனக்குத் ள்பப்தட்டணர். இந் னரற்மந நக்கதண்டரம்.இன் 

இன்ஜணரன தகுற னக்கறரணது.அணரல் ரன் ஜணிசுனர மயட்டிக்கு ஆவு அபித்து, 

மயட்டிக்கு இனசரக ண்ஜய் ங்கறது.ணரல் அவ்ரறு ஜசய்கறநது ன்நரல் 

அற்கு ஏர் னரறு உள்பது.அஜரிக்கரின் ிடுமனரபரக அநறப்தட்ட சறன் ஜதரனறர் 

ததரரிடும் ததரது அரிடம் ததரரனேங்கள் இல்மன. மயட்டிர்கள் ததரர்க்கனிகமபனேம் 

ஆனேப்திற்சறனேம் அபித்து, ஸ்தரணி ற்றும் திஜஞ்சு தமடகலடன் ததரரிட்டு அஜரிக்கர 

ிடுமன ஜதந உிணரர்கள்.அணரல் ரன் ஜணிசூனரின் சரதஸ்,  இம ரங்கள் 

மயட்டிக்கு இனசரக அபிப்தரகக் கனதண்டரம் ஜதரனறனக்கு மயட்டி 

ஜன்அஜரிக்கப் னட்சறின் ததரது ஜசய்ம ரங்கள் றனம்த ஜசலுத்துகறதநரம் ன்று 

கூநறணரர்.இந் னரறுகள் அநறப்தடரல் இனந்து.உனகறன் ஜதனம்தகுறின் 

இடதுசரரிகலக்கும் இம கறமடக்கப் ஜதநரல் இனந்து.ரம் தற்குனகம் கற்திக்கும் 

னரற்மநத உண்மஜணக் கனதுகறதநரம் ஆணரல் அம கமந தடிந்துள்பண. இது 

ததரன்ந னரறுகமபத ீண்டும் கரட்ட ினம்னகறதநன் 

.நதாமில்தட்மும்-நதாமிற்புபட்சிமம்: 

 உனகறன் ஜரடர்ச்சறரண னரற்மந ரன் அபிக்கில்மன.இமப்தற்நற தலும் தடிக்கவும், 
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அநறவும்  சறன உரங்கமபத னகறதநன்.இன் இன்ஜணரன தகுறரக ரன் 

கூநப்ததரது ஜரறற் னட்சறதரடு இமந் கரனப்தகுறில் ஜன் க்கற அஜரிக்கரில் 

ஜசய்ப்தட்ட தனத்ற திரிடுல் குநறத்து. ஜன் க்கற அஜரிக்கர ஜரறற்னட்சறக்குப் திநகு 

ஜதனபவு தனத்ற ங்கும் தகுறரய் ரநறது.ணரல் தனத்றக்கரண தம அதரிறரக 

அறகரித்து ணப் தரர்த்தரரணரல், னங்கரசறர், தன்ஜசஸ்டரில் உள்ப ஆமனகபில் உள்ப 

தற்ன இந்றங்கள் னன்மணக் கரட்டிலும் அற தகரக  ஜசல்தட்டரல், அந்பவு 

தனத்றம ங்கறனந்து ஜதறுது ன்தது இடர்தரடரக இனந்து.அணரல் க்கற 

அஜரிக்கரின் ஜன் தகுறில் தனத்ற திரிடப்தட்டது.அங்தக தபரண்ம ிரிரக்கம் 

ஜசய்ப்தட்டது.அன் அடுத் 30-50 னடங்கலக்கு தனத்றப் திரிடும் அடிமகபின் 

ண்ிக்மக அறகரிக்கில்மன.இறல் னக்கறரணது ன்ணஜன்நரல்  அந்க் 

கரனகட்டத்றல் க்கற அஜரிக்கரிடம் ஜதனம் னெனணரக அடிமகதப 

இனந்ணர்.அர்கமப ங்கற தரிர்த்மண ஜசய்னடினேம்.அடிமகமப திமரக மத்து 

கடன் ஜதறுறல் அர்கலக்கு ந்க் கஷ்டனம் இல்மன.க்கற அஜரிக்கரின் ஜரத் 

ங்கறத் ஜரறல்துமந அடிமனமநினறனந்து பர்ந்ம. 19ஆம் தற்நரண்டில் 

அடிமகதப க்கற அஜரிக்கரின் ஜதனம் னெனணரக இனந்துள்பணர். ட்ர்ட் ததப்டிஸ்டு 

ழுற என தனறல் இங்கறனரந்றன் ஜரறற்னட்சறக்கரண ஆற்நமன இந்றங்கலம்,உமப்னம் 

ங்கறரகவும், து ஜரறற்சரமனகலக்கு தனத்ற ங்கறது ணப் தரர்த்தரரணரல் 

அடிமகமப சரட்மடரல் அடிப்தத தனத்றதபரண்மில்  ற்தட்ட  எத “ ஜரறல்தட்த 

னன்தணற்நம்” ணவும் குநறப்திட்டுள்பரர்.ட்ர்ட் ததப்டிஸ்ட் ழுத்றன் தடி கமசடி 

இந்றத ஜரறற் னட்சறக்கு ஆற்நல் அபித்றனக்கறநது.எத ஜரறல்தட்த னன்தணற்நம் 

ன்நரக கமசரல் அடி, தலும் ன்நரக கமசரல்அடி.ன்தது ரன்.எவ்ஜரன அடிமின் 

ிமபஜதரனலம் ஜரறற் னட்சற ின் தகத்றற்கு இமரக்கப்தட்டது.ஜரறற் னட்சறரல் 

ஜரறனரபரின் உற்தத்றத்றநன் 10-.30 டங்கு அறகரித்து.அற்கு இமரக  அடிமகபின் 

உற்தத்றத்றநன் அறக கமசடி னெனம் ஜதநப்தட்டது.என அடிமின் ரழ்ரள் றப்ன ன்ண 

ணக் கக்கறடப்தட்டது.அடிம 20-28 றல் இனக்கும் ததரது வ்பவு 

சரப்திடுகறநரர்,வ்பவு உற்தத்ற ஜசய்கறநரர், அம 28 துக்கு தல் மத்றனக்கும் ததரது 

னனரபிக்கு வு குமநகறநது.அது உற்தத்ற குமநகறநது ஆணரல் அடிமக்கு உவு 

தண்டினேள்பது.அடிமக்கரக ஜசய் னலீட்மட அடிமக்கு  20-24 துள்ப ததரது 

ஜதநனடிந்ரல்,அற்கு தின் அடிம இநந்ரல் அது என ஜதரி ிசம் இல்மன. ீட்ட 
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னனறனறனந்து தறு அடிமம ரங்கற ீண்டும் என சுற்சறம தற்ஜகரள்பனரம்.இது 

னனரபித்துக் கக்கலடு,இந் அடிமனமந தரறல் இனப்தது ததரன்ந அடிமனமந 

இல்மன.இந் அடிம னமநில் அடிமகள் உண்மில் இந்றத்மப் ததரனத டத்ப் 

தடுகறன்நணர்.உினள்ப .ணிமப் ததரல் டத்ரல் இந் இந்றத்ம தறலீடு ஜசய்ற்கு 

னன் வ்பவு ரள் மத்றனக்க தண்டும் ன்று னனரபித்துக் கக்கலடு ஜசய்னேம் 

ஜகரடூரண அமப்னனமந இனந்துள்பது.ஆணரல் அடிமனமந ரன் ஜரறல் னட்சறக்கு 

ஆற்நல் ங்கறது ன்தம நக்கதண்டரம்.அது இண்டு மகில் ஆற்நலூட்டிது, 

என்று கண்டங்கள் ரண்டி  றற ஜரறற் னட்சறனேடன் இமந்து 

திரிட்டனும்,திரன்மளம்  தங்தகற்ந அடிமரிகத்றன் னெனத மடஜதற்நது.ஸ்தரணிர்கள் 

அஜரிக்கரில் அடித்த் ங்கக்ஜகரள்மப, னன்ம அடிமரபரக ததரர்த்துகலசறர் ஜசய் 

அடிம ிகம், இம அமணத்தும் இமந்த ஜரறற்னட்சறம உனரக்கறது.அணரல் 

ரன் ரர்க்ஸ் னெனணத்மப் தற்நறக் கூறும் ததரது அன் எவ்ஜரன துமபினறனந்தும் 

ிர்மனேம், த்னம் சறந்றந்ரகக் கூறுகறநரர்., னெனணத்றற்கு அடிப்தமடரய் அமந் 

றனட்டு,ஜகரள்மபமனேம், அடிமனமநமனேத இறல் குநறப்திடுகறநரர்.என ஜரறற் 

னட்சறக்கு ஆற்நல் த் ததரதுரண னெனணம் இமகபினறனந்த ஜதநப்தட்டது. 

(ஜரடனம்) 


