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கறுப்பு உிர்கள் பதொமட்டொகும் – 

அங்கும் இங்கும் ங்பகங்கும்! 

என்றுக்பகொன்று பொடர்தில்னொவ ததொல் தொன்றும் 

இம அண்வச் பசய்ிகள் ிகத்ின் உபச்சொன்வந 

உலுக்கிமள்பண என்று: உடுணவ சங்கர் சமடய ஆஞபப் 

டுளகமவ ழணல்னவதடீ்டு பனக்கயல் ளசன்வ உதர்  

ீடயணன்ம் அநித்ணள்ந ழணமசணம டீர்ப்ன! இண்டு: ணத்ணக்குடி 

ணமபட்ம் சமத்டமன்குநத்டயல் ளதமஜ், ளன்ிக்ஸ் ன் 

டந்வட ணகமகயத இன பஞிகர்கவநக் கமபல் ணவதிர் 

தொர் ிொகுின் அநிவுக் குல் தகட்க https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 
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அடித்ணக் ளகமன் இட்வக் ளகமவ! 

உடுணவப்ழட்வ சங்கர்-ளகௌசல்தம கமடவனேம் சமடயணறுப்னத் டயனணஞத்வடனேம் 

சகயத்ணக் ளகமள்ந னடிதமட சமடய ளபயதர்கழந சங்கவக் ளகமவ ளசய்டர். 2016 ணமர்ச் 13 

ட்ப்கயல் ட்டுச்சமவதில் ர் னன்ிவதில்  உடுணவப்ழட்வ ழனந்ண 

யவதத்டயற்கு டயரில் சங்கவனேம் ளகௌசல்தமவபனேம் கூயக் ளகமவகமர்கள் ளபட்டிச் 

சமய்த்டர். சங்கர் ணடிணடித்ண உதிரினந்டமர். ணயகத் டீபிணம சயகயச்வசக்கு ிழக ளகௌசல்தம 

உதிர் ிவனத்டமர்.  

இந்ட சமடய ஆஞபப் டுளகமவவத சடயத்டயட்ம் டீட்டி யவழபற்யதபர்கள் 

ளகௌசல்தமபின் ளற்ழமழ ன்ண அவபர்க்கும் ளடரிந்டயனந்டண. டன் ளற்ழமழ னடல் 

குற்பமநிகள் ன்டயல் ளகௌசல்தமவும் ளடநிபமக இனந்டமர். அவ்பமழ உசமபல் 

ீடயணன்த்டயல் சமன்யதனம் அநித்டமர்.  

இவ்பனக்கயல் 2017 டயசம்ர் 12ஆம் மள் டயனப்னர் ணமபட் அணர்வு ீடயணன்ம் பனங்கயத 

டீர்ப்ில் ளகௌசல்தமபின் டந்வட சயன்ச்சமணய உட் ஆறு குற்பமநிகலக்குத் ணக்குத் 

டண்வ பிடயக்கப்ட்ண. ஆமல் ளகௌசல்தமபின் டமதமர் அன்ட்சுணய, ணமணம 

மண்டித்ணவ, ிசன்ம ஆகயத 3 ழர் குற்ச்சமட்டியனந்ண பிடுபிக்கப்ட்ர். 

எனனம் குற்பமநிகள் டங்கலக்கு பிடயக்கப்ட் டண்வவத டயர்த்ணம், ணறுனம் 

அசுத் டப்ிர் னெபர் பிடுடவவத டயர்த்ணம் ழணல்னவதடீுகள் ளசய்டர். இந்ட 

ழணல்னவதடீ்டு பனக்கயல்டமன் ளசன்வ உதர்ீடயணன்ம் இப்ழமண டீர்ப்ன பனங்கயனேள்நண. 

அசயன் ழணல்னவதடீு ணறுடயக்கப்ட்டு னெபர் பிடுடவ உறுடய ளசய்தப்ட்டுள்நண. ஆமல் 

ணக்குத் டண்வ பிடயக்கப்ளற் அறுபரில் ளகௌசல்தமபின் டந்வட சயன்ச்சமணய பிடுடவ 

ளசய்தப்ட்டினக்கயமர். ணற் ந்ண குற்பமநிகலக்கும் ணக்குத் டண்வ 25 ஆண்டுகலக்குக் 

குவதமட பமழ்மள் சயவத் டண்வதமகக் குவக்கப்ட்டுள்நண.  

அணர்வு ீடயணன்ம் ளகௌசல்தமபின் டமதமர் அன்ட்சுணயவதனேம் ணமணன் 

மண்டித்ணவவதனேம் பிடுபித்ட ின் இப்ழமண உதர்ீடயணன்ம் டந்வட சயன்ச்சமணயவதனேம் 

பிடுடவ ளசய்டயனப்ண இந்ட பனக்கயன் ஆஞிழபவழத ிடுங்கயளதயபடமக உள்நண. 

ளகௌசல்தமபின் ளற்ழமனம் ணமணமவும் இந்டக் ளகமவக்குக் கமஞணயல்வ ன்மல் கூயக் 

ளகமவக்கமர்கவந தமர் டற்கமக பிதினக்கக் கூடும்? ன் ழகள்பி லகயண.  

மம் பமலம் இந்ட சமடயச் சனெகம் கமடவழத ளகமடுங்குற்ணமகக் கனடய 
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ளபறுத்ளடமணக்குபவடனேம் அடற்குத் டண்வதமகக் ளகமவனேம் ளசய்தத் டதங்குபடயல்வ 

ன்வடனேம் த்டவழதம ழர்வுகநில் மர்த்ண பிட்ழமம்.  

சமடயணறுப்னத் டயனணஞம், அணவும் டயத்ணன் ன்மல் சமடய ளபயதர்கள் ழபட்வ 

பிங்குகநமகழப ணமயப் ழமபவடக் கமண்கயழமம். ளற்ழமழ ிள்வநவதக் ளகமன்று ழமடும் 

அநவுக்கு சமடயதமஞபம் டவக்ழகய பிடுகயண. இந்டச் சமடயதமஞபம் ளகமவகமின் 

பசீ்சரிபமநில் ளபட்டுனவ ஆபண ணட்டுணல், கமபல்ணவ அடயகமரிதின் டடிதில் ித்டவநப் 

னஞமபண ணட்டுணல், ீடயடயதின் ணபயலும் ச்வச வணதமகய பிடுகயண.  

இறுடய ழமக்கயல் சமடயதமஞபப் டுளகமவக்குச் சட்ீடய னத்டயவ பனங்கயத ளசன்வ 

உதர் ீடயணன்த்டயன் எநிர் ணமங்கநியனந்ண கயநம்ி சமத்டமன்குநத்டயன் இனண் கமபல் 

ளகமட்டிக்குச் ளசன்று மர்த்டமல் இந்டயதம ன்னும் அக்குனவ அவணப்ின் இன்ளமன 

ழகம னகம் கமஞக்கயவக்கயண.   

தூத்ணக்குடி ணமபட்ம் சமத்டமன்குநத்டயல் டந்வட ளதமஜ், ணகன் ளன்ிக்ஸ் ஆகயத 

இனபனம் கமபல்ணவதிமல் கத்டயச் ளசல்ப்ட்டுக் ளகமவ ளசய்தப்ட்ர். இனபனம் 

பஞிகர்கள். ளகமழமம னக்க ஆவஞவத ணீயக் கூடுடல் ழம் கவ டயந்ண 

வபத்டயனந்டணடமன் அபர்கள் ளசய்ட குற்ம்!  

ளகமழமமத் ளடமற்று வுபவட கட்டுப்டுத்ணபடற்கமக ணக்கள்-ஊங்கு ன்று 

ளடமங்கய னல னக்கம் ஆட்சய ளசய்தத் ளடமங்கயதண னடழ கமபல்ணவதின் கமட்மட்சய 

ளடமங்கய பிட்ண. ந்ழடம இனசக்க ஊர்டயதிழம பனழபமவ ணயத்ண ணவும் ழகட்கமணல் 

டடிதமடிக்கும் கமளஞமயகள் மநணமக பந்ட. ழகமதில், ணசூடய ழமன் பனயமட்டுத் 

டங்கவநக் கூ பிட்டுவபக்கமணல் டடித்டமண்பம் ஆடிதண கமக்கய. இப்டிச் ளசய்பண 

சட்ப்னம்மண, ஊங்கு ளயகவந ணீயமல் பனக்குப் டயவு ளசய்தமம், டவநப்டுத்டவும் 

கூ ளசய்தமம், அடிக்கும் அடயகமம் கமபல்ணவக்கு இல்வ ன்று சுட்டிக்கமட்டித 

பனக்கயஜர்கள் ளபநிப்வதமகக் கண்டிக்கப்ட்ர். இனசக்க ஊர்டயதில் பந்ட எனபவ 

சரனவ அஞிதமட கமபர் எனபர் டடிதமல் பிநமசுகயமர், டமன் ணனத்ணபர் ன்று அபர் 

ளசமன்வுன் இவட னன்ழ ளசமல்க் கூமடம ன்று அந்டக் கமபர் ழகட்கயமர். அபர் 

ணனத்ணபர் இல்வளதன்மல் ளடமர்ந்ண அடிக்கமணம? அப்டி அடிப்டற்கு அடயகமணநித்டண 

தமர்? ந்டச் சட்ப்டி?  

ஏரித்டயல் கமபல்ணவதின் அடயகமத்வடனேம் னடவணச்சரின் அடயகமத்வடனேம் 
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ழகள்பிக்கு உள்நமக்கயத ணடுக்குத்டணம இவநஜர் எனபவக் கமபல்யவதத்டயல் வபத்ண 

அடிஅடிளதன்று அடித்ண அபர் அறுகய கமட்சயவதப் ளணடுத்ண ளபநிதிட்டு ணகயழ்ந்டண 

கமபல்ணவ. இப்டிச் ளசய்ட கமபல் அடயகமரிகநின் படிக்வக சட்ப்னம்மண ணட்டுணன்று; 

அனபனக்கத்டக்கண, பவடதின் ணங்கநின் பக்கய ளபநிப்மடு. இச்ளசதல் குயத்ணப் 

ளதநவுக்குக் கூ அசு வ்பிட படிக்வகனேம் டுக்கபில்வ. ல்மபற்வனேம் 

ீடயத்ணவனேம் ழபடிக்வக மர்த்ணக் ளகமண்டுடமன் இனந்டண. அப்ழமழட இணழமன் கமக்கயக் 

கமயத்டத்வடக் கண்டித்டயனந்டமல் சமத்டமன்குநம் இட்வக் ளகமவ ழமன் ளகமடுவணகள் 

டபிர்க்கப்ட்டினக்கக் கூடும்.   

டந்வட – ணகன் இனபவனேம் சட்ப் னம்மகக் கத்டயச் ளசன்று  அடித்ண ளமறுக்கயக் 

ளகமவ ளசய்டயனக்கயண கமபல்ணவ. ீடயழகட்டுப் ளமணணக்கள் ளடனபில் இங்கயப் 

ழமமட்ம் த்டயத ிகுடமன் குற்ம்னரிந்ட இன கமபல் அடயகமரிகவந ழணடயகமரி 

ளணணபமகப் ஞிதிவீக்கம் ளசய்ணள்நமர்.  

ந்டண ன்? கந்ட சூன் 19ஆம் மள் ழடடய கவ னெடுபண ளடமர்மக ளதமயம் 

பமக்குபமடம் ளசய்டயனக்கயமர் கமபல் உடபி ஆய்பமநர் குகழஞஷ். இடற்கமக ணறுமள் 

ளதமவக் வகண ளசய்ண அவனத்ணச் ளசன்ண கமபல்ணவ.  

பவ டற்கமகத் டவநப்டுத்டயமலும் அடற்கம கமஞத்வட அபனக்குத் ளடரிபிக்க 

ழபண்டும், அபனக்கு ளனக்கணமபரிம் டவநக் குயப்மவஞ (arrest memo) லடயத் ட 

ழபண்டும். இண உச்ச ீடயணன் ஆவஞ. ஆமல் இப்டி ந்ட வனவவதனேம் 

கவப்ிடிக்கமணல் ளதமவ இலத்ணச் ளசன்ண கமபல் ணவ. இடவளதமட்டி, ளதமவ 

சந்டயக்க அபர் ணகன் ளன்ிக்ஸ் கமபல் யவதம் ளசன்றுள்நமர். அங்கு 60 பதடம 

ளதமவ ளன்ிக்சயன் கண் னன்ழழத உடபி ஆய்பமநர்கள் குகழஞஷ், மகயனஷ்ஞன் 

ஆகயழதமனம் ணற்க் கமபர்கலம் கடுவணதமகத் டமக்கயனேள்நர். இடவ ளன்ிக்ஸ் டட்டிக் 

ழகட்டுள்நமர். 

அபர்கநண ழகமட்வக்குள் ணவனந்ண அபர்கநண அடயகமத்வடழத 

ழகள்பிக்குள்நமக்கயமல் ப்டிப் ளமறுப்மர்கள்? ளபயளகமண்டு ளன்ிக்வசப் மய்ந்ண குடய 

பிட்மர்கள்.  ணஞி ழம் கட்டி வபத்ண பிநமசயதழடமடு, அபண ஆசபமதிலும் 

த்டயதமல் குத்டய, இத்டம் ளசமட்ச் ளசமட் அடித்டமர்கள்.  
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ிகு ளதமஜ், ளன்ிக்ஸ் இனபர் ணீணம் ளமய் பனக்குப் டயவு ளசய்ண, 

அடடிப்வதில் இனபவனேம் ’அளஸ்ட்’ கமண்ித்ண னடல் டகபல் அயக்வக ணற்றுனள்ந 

ஆபஞளணல்மம் ‘ளடி’ ளசய்ண ‘ரிணமண்டு’க்கு அனுப்ிமர்கள். சட்ங்கமக்கும் சமத்டமன்(குநம்) 

ீடயணன் டுபர் கண்வஞனேம் கமவடனேம் ளமத்டயக் ளகமண்டு ழமக அவ்பினபவனேம் 

சயவதிவக்க அனுப்ி வபத்டமர். 21ஆம் மள் இனபனம் ழகமபில்ட்டி கயவநச் சயவதில் 

அவக்கப்ட்ர்.  

சமத்டமன்குநம் ீடயணன்த்டயற்கு அனகயல் டயனவபகுண்ம், டயனச்ளசந்ணர் கயவநச் 

சயவச்சமவகலம் ழனொஞி ணமபட்ச் சயவச்சமவனேம் இனந்ட ழமடயலும் 90 கயழமணீட்ர் 

ளடமவபில் உள்ந ழகமபில்ட்டி கயவநச்சயவதில் அபர்கள் இனபவனேம் ளகமண்டுழமய் 

அவத்டமர்கள். கமஞம் ன்ழபம? சயவதடயகமரிகள் அபர்கலக்கயனந்ட கமதங்கள் ற்யக் 

ழகட்கவும் இல்வ, அபர்கவந உழ ணனத்ணபணவக்கு அனுப்வும் இல்வ.  

சயவதில் ளன்ிக்வச ண்ர்கள் சந்டயத்ட ழமண கமபல்ணவ த்டயதமல் குத்டயதவடத் 

ளடமர்ந்ண ஆசபமதில் ளடமர்ந்ண இத்டம் பந்ண ளகமண்டினப்டமகத் ளடரிபித்ணள்நமர். 22 

இவு 7:30 ணஞிதநபில் ளஞ்சு பயதமல் ளன்ிக்ஸ் ணதங்கய பிலந்டமர் ன்று கூய அபவக் 

ழகமபில்ட்டி ணனத்ணபணவதில் ழசர்த்ணள்நர். ணனத்ணபர்கள் ளன்ிக்ஸ் ற்ளகழப 

இந்ண பிட்டமகச் ளசமல்ய பிட்ர்,  

அழட சணதத்டயல் ளன்ிக்சயன் டந்வட ளதமறக்கு கமய்ச்சல் ன்று 

ணனத்ணபணவதில் ழசர்த்ணள்நர். அபனம் அழட மநில் சய ணஞிழ இவளபநிதில் 

இந்ண ழமமர். இந்யவதில் டந்வட ணகன் ளகமல்ப்ட்வடக் கண்டித்ண சமத்டமன்குநம், 

ழய்க்குநம் குடயதில் ளமணணக்கள் கயநர்ச்சய ளசய்டர்.  பஞிகர் சங்கனம் ல்ழபறு அசயதல் 

கட்சயகலம் சனடமதச் சங்கங்கலம் பனக்கயஜர்கலம் டயண்டு குல் ளகமடுத்டர்.  

இனபரின் சமவுக்கும் கமஞணம கமபல் அடயகமரிகவநக் ளகமவ பனக்கயல் 

டவநப்டுத்டயச் சயவதிவக்க ழபண்டும் ன்ணடமன் ழகமரிக்வக. மளங்கும் பஞிகர்கள் 

கவதவப்னப் ழமமட்த்டயல் ஈடுட்ர். ளகமழமம னக்கத்வட ணீய ணக்கள் 

ளனந்டயநமகத் ளடனபில் இங்கய பிட்ர். டயர்க்கட்சயகவநச் ழசர்ந்ட மமலணன், 

சட்ணன் உறுப்ிர்கள் கண் அயக்வக ளபநிதிட்ர்.  

இத்டவக்குப் ிகு கமபல் அடயகமீம் ளகமவகமக் கமபடயகமரிகள் இனபவனேம் 

ஆய்டக் கமபல் ிரிவுக்கு ணமற்யதண. அடித்ணக் கவநத்ட பிங்குகள் அங்கு ழமய் ஏய்பமக 
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இனக்கமம் அல்பம? ணக்கள் ழமமட்ம் ஏதபில்வ ன் யவதில் அந்ட இன 

ளகமவகமர்கவநனேம் ஞிதிவீக்கம் ளசய்ணள்நமர் ஸ்.ி அனண்ம ழகமமன்.  

மங்கள் கவவத னெச் ளசமன்ழமம், அப்னும் ணகனும் டவதில் டுத்ண 

உனண்மர்கள், கமதங்கலக்கு அணழப கமஞம்‛ ன்று ளகமவகமக் கமபல் அடயகமரிகள் 

டந்ணள்ந அங்கப்ிடட்சஞ பிநக்கம் கமக்கய உவதில் ளமங்கய பனயனேம் ளகமலப்ின் 

அவதமநம்!    

ளதமறம் ளன்ிக்சும் அந்ட இன கமபல் அடயகமரிகவநனேம் டற்கமப்ின் ளமனட்டுக் 

ளகமவ ளசய்டயனந்டமல் இழட ஊர்ணமற்ம் அல்ண ஞிதிவ ீக்கம்டமன் டண்வதம? 

கமபல்ணவதிர் ளமணணக்கவநக் ளகமவ ளசய்டமலும் ளமணணக்கள் கமபல்ணவதிவக் 

ளகமவ ளசய்டமலும் இண்டும் ளகமவக் குற்ம் ன்ணடமழ சட்ம்? இண்டுக்கும் 

டண்வ என்றுடமழ?  

ளதமஜ், ளன்ிக்ஸ் இனபவனேம் சயவக்கனுப்ித குற்பிதல் ீடயதர் அபர்கநிம் 

கமதங்கள் குயத்ணக் ழகட்யந்ண சயவக்கனுப்மணல் ணனத்ணணவக்கு அனுப்ிதினக்க னடினேம். 

ன் குற்ச்சமட்டு ன் ளசய்டய குற்ஞ்சமட்ப்ட்பர்கலக்குத் ளடரிபிக்கப்ட்டம ன்று 

பிபவும் இல்வ. கமபல்ணவதிர் ீட்டித இத்டயல் எப்ணய கறுப்னக் குப்மதத்டயல் என 

ீடயழடபன் ழடவபதம? 

இந்ட இட்வக் ளகமவதில் கமபல்ணவக்கு ீடயத்ணவனேம் சயவத்ணவனேம் 

உந்வடதமக இனந்ணள்ந ன்ண ளடநிபமகயண. ஊங்வக ணீய ணக்கள் டயண்டு பந்ண 

ழமமடிதடமல் ணட்டுழண இந்ட உண்வணகள் ளபநிபந்ணள்ந.  

உதர்ீடயணன்த்டயன் ணணவக் கயவந டமமகழப (suo motu) இந்ட பனக்வக 

ஆய்பிற்ளகடுத்ணக் ளகமண்ண பழபற்கத்டக்கண. ஆமல் அசுக்கும் கமபல் ணவக்கும் 

அயவுறுத்டல், ளணன்வணதமகக் கண்ம் ளடரிபித்டல், டயர்கமத்டயல் மர்த்ண க்கச் 

ளசமல்லுடல் ன்வடத் டமண்டி உதர் ீடயணன் ீடயதமல் ழபளமன்றும் ளசய்த இதமண 

ன்மல், குயப்மக இந்ட பனக்கயல் ளகமவக் குற்பமநிகவநத் டவநப்டுத்டயச் 

சயவதிவத்ணக் ளகமவ பனக்குப் ழம ஆவஞதி னடிதமண ன்மல் அபர்கள் 

டீதவஞப்ன ழபவ ளசய்தமணல் பமநமபினப்ழட ன்று.  

உடுணவ சங்கர் ளகமவ பனக்கயல் உதர் ீடயத்ணவழத சமடயதமஞபப் டுளகமவக்குத் 

ணவஞ ழமபவடனேம், சமத்டமன்குநம் ளதமஜ், ளன்ிக்ஸ் இட்வக் ளகமவதில் 
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கமபல்ணவழத குற்பமநிதமக யற்வடனேம் டற்ளசதல் யகழ்வுகநமகழபம எனசய 

டிணிடர்கநின் ிழ்வுகநமகழபம னரிந்ண ளகமள்நப் ட்யவு உடபமண.  

எடுக்கப்ட்டு எணக்கப்ட் ணமந்டர்கள் டுளகமவ ளசய்தப்ட் பனக்குகநில் 

உதர்ீடயணன்ம் குற்பமநிகவநப் மணகமப்ண இண னடல் னவதன்று. இழட 

உதர்ீடயணன்ம்டமன் 44 டயத்ணகள் உதிழமடு ரித்ணக் ளகமல்ப்ட் கரனளபண்ணஞி 

பனக்கயல்  ளனயக்கயனமர்கவந ளனயக்கயனமர்கள் ன்டற்கமகழப பிடுபித்டண ன்வட 

ணப்ழமணம?  

2009 ிப்பரி 19ஆம் மள் உதர்ீடயணன் பநமகத்ணக்குள்ழநழத ணவனந்ண 

ணஞிக்கஞக்கயல் டடிதடி ளசய்ண என ீடயதர் உட் பனக்கயஜர்கவந அடித்ண ணண்வ 

ிநந்ட கமபல்ணவ பல்லூறுகநின் எழ என இவகக் கூ இந்ட ணமண்னணயகு 

ீடயதசர்கநமல் ிடுங்க னடிதபில்வ. இபர்கநம ணக்கவநக் கமக்கய பிங்குகநிணயனந்ண 

கமப்மற்ப் ழமகயன்மர்கள்?   

உகம் ணமயக் ளகமண்டினக்கயண, அக்குனவதமநர்கழந! உங்கள் கமம் 

ணவழதயக் ளகமண்டினக்கயண! ழண 25ஆம் மள் அளணரிக்க க்கயத மடுகநில் 

ணயன்ிதழமயஸ் கரில் மர்ஜ் ிநமய்டு ன் கறுப்ித்டபவ னனங்கமமல் கலத்ண 

ளரித்ணக் ளகமன் ளளக் ளசமபின் ன் ளபள்வநக் கமபனம் அபனக்குத் ணவஞதமக 

இனந்ட னென்று கமபர்கலம் சயவதிவக்கப்ட்டு அபர்கள் ணீண ழபண்டுளணன்ழ 

ளகமவ (intentional murder) ளசய்ட குற்ம் சமட்டி பனக்குத் ளடமப்ட்டுள்நண.  

மர்ஜ் ிநமய்டுக்கமக அளணரிக்க ழடசம் ளகமடயத்டண ழமல் ளதமஜ், ளிக்சுக்கமக 

ம் டணயழ்த் ழடசம் ளகமடயக்க ழபண்டும். ளளக் ளசமபிவ அபர் ணவபிழத டள்நி 

வபத்டண ழமல் ளகமவகமக் கமபல் அடயகமரிகவந அபர்கநின் ளசமந்டங்கழந டள்நி 

வபக்க ழபண்டும். மர்ஜ் ிநமய்டு ளகமவ பனக்கயல் மன்கு கமபல் அடயகமரிகவநக் 

ளகமவக் குற்ச்சமட்டில் டவநப்டுத்டயச் சயவதிவத்டண ழமல் ளதமஜ் ளன்ிக்ஸ் 

இட்வக் ளகமவ பனக்கயல் குகழஞஷ், மகயனஷ்ஞன் உள்நிட் கமபல்ணவதிவ 

ஆள் கத்டல், ளகமவக் குற்ச்சமட்டுகநில் டவநப்டுத்டயச் சயவதிவக்க ழபண்டும். 

ணயன்ழசமட்ம கமபல்ணவ கவக்கப்ட்ண ழமல் டணயனக்க் கமபல்ணவவதனேம் 

கவத்ண பிமம். அண ப்ழமழடம ஈல் ளகட்டுப் ழமணடமழ?                                

உடுணவ சங்கர் பனக்கயல் டணயனக அசு டன் கவண னடிந்டண ன்று எணங்கயக் 
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ளகமள்நமணல், உச்ச ீடயணன்த்ணக்கு ழணல்னவதடீு ளசய்ண சயன்ச்சமணய, அன்ட்சுணய 

உள்நிட் குற்பமநிகள் அவபனக்கும் கடுந்டண்வ ளற்றுத்ட னவடல் ழபண்டும். 

சங்கர் ளதமல் சமடயதமஞபக் குற்ங்கலக்கு டயம சட்ம் இதற் ழபண்டும் ன் 

ழகமரிக்வகதில் ழடமனர் ளகௌசல்தமபின் குழமடு ணண குவனேம் இவஞத்ணக் 

ளகமள்கயழமம்.  

இந்டயதக் குடிதசு ன்ழட சமடயகநின் குடிதசுடமன் ன்மர் ஆந்த் ளல்டும்ப்ழ. 

இந்டயத, டணயனகச் சனெகத்டயன் எவ்ழபமர் உதிணுபிலும் சமடயதம் ணவந்ணம் ணவதமணலும் 

ழகமழமச்சுபண உண்வண, ழனண்வண! இவட ணவத்ணப் ழசுபழட சமடயதத்ணக்கு ஆற்றும் 

ளனந்ளடமண்டு!  

உடுணவக்குப் ிகும் டணயழ்மட்டில்  சமடயதமஞபக் ளகமவகலம் 

ளகமடுங்குற்ங்கலம் யகழ்ந்ணள்ந. இந்ட ளகமழமம னக்கக் கமத்டயல் ணட்டுழண 

இவ்பமம மன்கு ளகமவகள் யகழ்ந்ணள்ந ன்று ளசய்டய. இவ்பமம ளகமவகவநத் 

டடுப்டயல் ணட்டுணல்மணல், சமடய ணறுப்னத் டயனணஞங்கவந த்டய வபத்ண இல்ம் ற் 

இவஞதவக் கமப்டயலும் னற்ழமக்கு இதக்கங்கள் டிக்கபம் ளசலுத்ட ழபண்டும். கமடல் 

அண் ழமன் னதற்சயகள் தலும் சீ்சுப் பதந தண்டும். 

உதர் ீடயணன்த்டயன் இந்ட ழணமசணம டீர்ப்வ சமடயளபய ஆற்ல்கள் ளகமண்மடுபண 

ணக்கு ஏர் ச்சரிக்வக. கமடவனேம் கமடர்கவநனேம் கமக்கக் கமபல் யவதங்கவநனேம் 

ீடயணன்ங்கவநனேம் ணட்டுழண ம்ிதினக்க ணமட்ழமம் ன்ண மம் அபர்கலக்கு பிடுக்கும் 

ச்சரிக்வக. உதர் ீடயணன்த்டயன் இந்டத் டீர்ப்வழத டயர்ணவ உந்டமய்க் ளகமண்டு 

சமடயதமஞபக் குற்ங்கலக்கும் ளகமவகலக்கும் டயம ணக்கள் லச்சயவதத் ழடமற்றுபிக்க 

உவனப்ழமம்!  

மர்ஜ் ிநமய்டு ளகமல்ப்ட் ழமண ீடயக்கமக வளற் ழமமட்த்டயன் டமவககள் 

‚கறுப்ன உதிர்கள் ளமனட்மகும்‛ (BLACK LIVES MATTER)  னனங்கய. கறுப்ன உதிர்கள் 

ளமனட்மகும் இதக்கம் ிந்டழட என ீடயணன்த் டீர்ப்வ டயர்த்ணத்டமன் ன்வட 

யவபிற்ளகமள்ழபமம்.  

2012 ிப்பரிதில் டயன்ண அகவபதர் ட்வ்ழதமன் ணமர்ட்டின் ன் ஆப்ிரிக்க 

அளணரிக்கர் அடமபண கறுப்ி இவநஜர் சுட்டுக் ளகமல்ப்ட்மர். இந்ட பனக்கயல் 

குற்ஞ்சமட்ப்ட் ளபள்வநதிக் கமபல் அடயகமரி மர்ஜ் சயம்ணர்ணன் ீடயணன்த்டமல் 

பிடுடவ ளசய்தப்ட்மர். இடற்கு டயமகத்டமன் BLACK_LIVES_MATTER ன் னனக்கம் 
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சுட்டுவதமக  சனெக ஊகங்கநில் பமதிற்று. இந்ட னனக்கம்டமன் அடுத்டடுத்ட 

ஆண்டுகநில் கறுப்ி இவநஜர்கள் டுளகமவக்கு டயம மடு டலபித இதக்கணமதிற்று. 

மர்ஜ் ிநமய்டு டுளகமவக்குப் ின் இண னதல் ழபகம் ளகமண்டு அட்மண்டிக் சயஃிக் 

கவகவநக் கந்ண உளகங்கும் பினேள்நண.  

சங்கர் பனக்கயல் உச்ச ீடயணன்த்டயல் இனடப்ினம் ழணல்னவதடீு ளசய்தமம். 

னடிவு ன்பமக இனக்கும் ன்று ம்ணமல் உறுடயதமகச் ளசமல் னடிதமண. ஆமல் டயத் 

உதிர்கள் ளமனட்மகும் ன் இதக்கத் டீவதப் பச் ளசய்த இந்டத் டீர்ப்ியனந்ழட ளனப்ன 

டுக்க னடிந்டமல் சங்கர் உதினக்கு பிவ ளற்டமக இனக்கும்.  

கறுப்ன உதிர்கள் ளமனட்மகும்! சங்கர் உதிர் ளமனட்மகும்! ளதமஜ் உதினம் 

ளன்ிக்ஸ் உதினம் ளமனட்மகும்! சமடயத பன்ளகமடுவணக்கும் கமபல்ணவ 

பன்ளகமடுவணக்கும் டயமக ஏங்கய எயக்கட்டும் இந்ட னனக்கம்!   

__________________________________________________________________________________________________________ 

கின்  

கபம் கொனம்  

கடந் 2020 த 31 ஞொிறு கொவன 11 ிக்கு சிவநில் தத்ொண்டு கித்து முடித் 

அவணவமம்  இண ததம் தொர்க்கொல் ிடுவன பசய்க் தகொரி ிக க்கள் 

ஜணொகக் கட்சி எமங்கிவத் இவிப் ததொொட்டத்ில் ிழ்த் தசி 

ிடுவன இக்கம் தங்தகற்நது, தொர் ிொகு தவனில் உவொற்நிணொர்,  

த 31 ொவன ஊடங்கில் தநிததொகும் க்கள் உரிவ / பநி தொசிசத்துக்கு 

ிொக… ன்ந வனப்தில் தொப்புனர் திண்ட் ஆஃப் இந்ிொ டத்ி இவத்ப 

ொொட்டில் தல்தறு வனர்களும் கனந்து பகொண்டணர். தொர் ிொகு 

உவொற்நிணொர்,  

சூன் 2 ொவன (தகொவ) குநிஞ்சி இவக் கமத்ங்கில் தொர் ிொகு 

“தற்நிபரிமம் அபரிக்கக் கணவு” ன்ந வனப்தில் உவொற்ற்நிணொர்.  

சூன் 4 ொவன ிழ்த் தசி ிடுவன இக்க முகநூல் தவனில் ீத்தன் 

ிட்ட ிர்ப்புக் கூட்டவப்தின் எமங்கிவப்தொபர்  ததொசிரிர் , பசொன் 

”பகொதொணொொல் ொக்குறும் ிக உரிவகள்” ன்ந வனப்தில் உவொற்நிணொர். 

சூன் 9 ொவன ிழ்த் தசி ிடுவன இக்கத்ின் முகநூல் தவனில் 
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“பகொதொணொத் பொற்நில் ிகக் கல்ி” ன்ந வனப்தில் தொர் னங்கிள்பி 

உவொற்நிணொர்.  

சூன் 10 க்கள் கண்கொிப்தகத்ின் எமங்கிவப்தில் ஜொர்ஜ் திபொய்டு ிவணொக 

’கறுப்பு உிர்கள் பதொமட்டொகும்’ இக்கத்ின் சொர்தில் வடபதற்ந பய்ந்ிகர் 

உறுிதற்புக் கூடுவகில் ிகத்ின் முன்வொண வனர்களும் ொந்வுரிவச் 

பசல்தொட்டொபர்களும் உவொற்நிணர்.  த ி இ சொர்தில் தொர் ிொகு 

உவொற்நிணொர். துவில் தொர் ொ, கிர்தலும், தகொவில் தொர் தொி, சுொ 

கொந்ி உள்பிட்ட தொர்களும் தரில் சுடர் க்கம் பசலுத்தும் ிகழ்ில் கனந்து 

பகொண்டணர்.  

சூன் 11 ொவன (தகொவ) சங்கம், ிழ்ொடு கவன இனக்கிப் பதமன்நம் (குரி 

ொட்டம்) இவந்து டத்ி பய்ந்ிகர் சந்ிப்தில் தொர் ிொகு “சிவநக்கத 

ொழ்ிநொய்” ன்ந வனப்தில் உவொற்நிணொர். அற்பும் அம்ொள், இனண்டணினிமந்து 

முணொ இொதசந்ின் உள்பிட்ட தனமம் இந்ிகழ்ில் தங்தகற்நணர்.  

ஆஸ்ிதனிொில் ிம பசௌத் தல்ஸ் ொடொளுன்நத்ில் திொஸ்பதக்ட் 

பொகுிக்கொண பொிற்கட்சி ொடொளுன்ந உறுப்திணர் ிம ஹக் பக்படர்தொட் ஈத் 

ிர் இணிப்புக்கு ிொகக் குல் பகொடுத்ொர் ணதற்கொக, சிங்கப அசின் 

ஆவுடன் அல் ொடுகபில் ொழும் சிங்கபப் ததரிணொிகள் அமக்குத் ஙீ்கு பசய் 

முற்தட்ட ததொது, பக்படர்தொட் அர்களுக்கு ஆொண எம வகபழுத்து இக்கம் 

உனகத் ிர்கபொல் தற்பகொள்பப்தட்டது. இந் இக்கத்ில் ிழ்த் தசி ிடுவன 

இக்கமும் முவணப்புடன் தங்தகற்நது. சூன் 13ஆம் ொள் தொர் ிொகு ஆஸ்ிதனித் 

ிர்களுக்கு தண்டுதகொள் ிடுத்து தவனில் உவொற்நிணொர்.  

சூன் 13ஆம் ொள் ”ீிின் தகனிக்கூத்வத் தொலுரிப்ததொம்!” ன்ந முக்கத்துடன் 

தொப்புனர் திண்ட் ஆஃப் இந்ிொ தற்பகொண்ட ொடு ழுி தப்புவ இக்கத்ில் 

தொர் ிொகு தொவமவ ஆற்நிணொர். 

சூன் 18 ொவன க்கள் கண்கொிப்தகம் எமங்கிவத் ீிர் பஹொஸ்பதட் 

சுதஷ் ிவணதந்ல் உறுிதற்பு இவிக்  கூடுவகில் தொர் ிொகு 

உவொற்நிணொர்.   

சூன் 21ஆம் ொள் ிக க்கள் ஜணொகக் கட்சி எமங்கிவத் ”6 

தகொரிக்வககளுக்கொண இவிப் ததொொட்டத்ில் ிழ்த் தசி ிடுவன இக்கமும் 
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தங்தகற்நது. தகொரிக்வககவப ிபக்கித் தொர் ிொகு தவனில் உவொற்நிணொர், 

அந் 6 தகொரிக்வககள் இவொம்: 

ின் கட்டத்வ அதச பசலுத்து! 

சொவனகபில் சுங்கம் சூனிப்தவ ிறுத்து! 

ங்கிக் கடன் ற்றும் ட்டிவ ீக்கம் பசய்! 

ணிொர் தள்பிக் கட்டத்வ அதச பசலுத்து! 

ணிொர் மத்துவணகபிலும் பகொதொணொ சிகிச்வசவ இனொக்கு! 

டீ்டுக்கு டீு ொம் தத்ொிம் பகொடு! 

சூன் 21 ொவன சொி எிப்புப் ததொொபி, ீனப் புனிகள் ிறுகத் வனர்  டி ம் உர் 

தொமெக் (தொர் டி.ம் ி) அர்கபின் ந்ொம் ஆண்டு ிவணதந்ல் ிகழ்ில் 

“அங்கும் சிவந, இங்கும் சிவந” ன்ந வனப்தில் தொர் ிொகு உவொற்நிணொர். தொர் 

புட்சிி ிகழ்வுக்குத் னவதற்நொர்.  

சூன் 25ஆம் ொள் ொவன “சொி முண்தொடுகவபத் பொினொபி ர்க்கம் ப்தடி 

ிர்பகொள்து?” ன்ந வனப்தில் பசன்வணவச் தசர்ந் எம பொினொபர் குழுிற்குத் 

தொர் ிொகு இவி அசில் குப்பதடுத்ொர்.  

__________________________________________________________________________________________________________ 

ளசங்கமட்மன் குயப்னகள்  

தொர் ிமொநன் 

அண 1982 அல்ண 83ஆம் ஆண்டு, மனும் ழடமனர் ளினும் டயனச்சயமப்ள்நி வணதச் 

சயவதில் பமழ்மள் சயவதமநர்கநமக இனந்ழடமம். ங்கவந ணற்ச் சயவப்ட்ழமனன் ழச 

பிமணல் டிதமக வபத்டயனந்டடமல் ங்கலக்குச் சயறு உடபிகள் ளசய்படற்கமக பமக 

(ஆர்ர்ய) ழபவக்கு ஆள் அணர்த்ணபமர்கள். குவந்ட டண்வ ளற் எனபர்டமன் இப்டி 

ழபவக்கு பனபமர். அப்டி ங்கநிம் பந்டபர்டமன் சயயடர் ன் இவநஜர். டயனட்டு 

பனக்கயல் இண்டு ஆண்டுக் கடுங்கமபல் சயவத்டண்வ. ஊர் உவதமர்ழகமபில் 

அங்ழகடமன் டயனட்டு பனக்கயல் சயக்கயமர். ளசமந்ட ஊர் அம்ணமப்ழட்வ ன்மர். ல்மம் 

க்குப் னகயத ஊர்கள், டதங்கமணல் ளபன்று ழசயமர். ளதர் ழகட்ழன் ளசமன்மர், 

‚இந்டப் ளதர் ழபண்மம், டயனணமன் ன்ழ மங்கள் கூப்ிடுழபமம்.‛ ன்ழன். ன் வனத 

ளசன்வ ண்ர் எனபர் சயயடர் ன் ளதவ டயனணமன் ன்று ணமற்யக் ளகமண் 
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யவவுன் இப்டிச் ளசமன்ழன். அண னடல் அபர் டயனணமன் ஆகய பிட்மர்.  

1974ஆம் ஆண்டு ழடமனர் யழக டவவணதில் சயவப்டுத்டப்ட்ழமர் வுரிவணச் 

சங்கம் அவணத்ண 25 ழகமரிக்வககலக்கமக பமற்றுச் 

சயப்னணயக்க ழமமட்ம் த்டயத ின் டணயனகத்டயன் 9 

வணதச் சயவகவநனேம் எனங்கயவஞத்ணப் ழமமடுபண 

ங்கள் கபமக இனந்டண. ழடமனர் ளினும் மனும் 

அடற்கமகழப டயட்ணயட்டு ழபவ ளசய்ண 

ளகமண்டினந்ழடமம். சயவக்குள் இகசயத அவணப்ன 

என்வக் கட்டும் ஞிதில் ஈடுட்டினந்ழடமம். சுடந்டய 

டமகம் ன் டயங்கள் வகழதடு ளபநிதிட்டுச் சுற்றுக்கு 

அனுப்ிழமம். இடற்கம ளடமர்னப் ஞிகநில் 

டயனணமவ ஈடுடுத்ட ளணல் ளணல்ப் னக்கய 

பந்ழடமம். 50 ழகமரிக்வககள் பவந்ண சயவதவணப்ில் 

பிபமடயத்ண இறுடய ளசய்ண னடித்ழடமம். ி வணதச் 

சயவகநிலும் அவணப்வ பிரிபமக்க னதன்று 

ளகமண்டினந்ழடமம். இந்டப் ஞிகநில் மங்கள் 

எணக்கயத ழபவகவநக் கபணமகச் ளசய்ண டயனணமன் இப்ழமண ங்கள் ழடமனமகயதினந்டமர்.  

கமபவதற் ட்டிிப் ழமமட்த்ணக்கு உறுடயதம என குலவபத் ளடரிவு ளசய்த 

ழபண்டிதினந்டண. மன் அவ்பநவு கமமக இனக்க ணமட்ழன் ன்டமல் இந்டப் ளமறுப்வத் 

ழடமனர் ளின் ற்றுச் ளசய்டமர். உள்ழந மங்கள் அவணத்டயனந்ட ளடமகுடயக் குலக்கள் 

ழடர்ந்ளடடுத்ண அனுப்னகயபர்கவந ழர்கமஞல் ளசய்ண கடுவணதமக படிகட்டி, சமகும்பவ 

உண்ஞமணயனக்க அஞிதணமபர்கவந ணட்டும் ளின் ளடரிவு ளசய்பமர். 1974 ழமமட்ப் 

ட்யவபக் கனத்டயல் ளகமண்டு அபர் கடுவணதமக ந்ண ளகமண்மர்.  

எனமள் டயனணமன் ன்ிம் ‚உங்கழநம மனும் உண்ஞமபிடம் இனக்கமம்னு 

ஆவசப்டுன். அண்ஞன் கயட் ளசமல்ய ன்வ ழசத்ணக்க ளசமல்லுங்க‛ ன்மர். மன் 

ளிிம் ளசமன் ழமண, ‚ன் டயதமகமம பிவநதமடுயதம? அளடல்மம் னடிதமண‛ 

ன்மர். ழணலும் இந்டக் குலபில் இம் ளற்பர்கள் அவபனம் ளன்ணக்கமர்கள், இபன் 

ளபறும் ளண்டு பனசக்கமன் ன்மர். ஆமல் டயனணமன் பிடுபடமக இல்வ. இறுடயதமகத் 
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ழடர்வு ளசய்தப்ட் 16 ழர் குலபில் அபனம் இம் ளற்று பிட்மர். அண ணயகப் ளரித 

ழமமட்ம். மவநதங்ழகமட்வ டபி ல்ம வணதச் சயவகநிலும் ழமமட்ம் பமக  

வளற்ண. அப்ழமவடத டிய பித்தமசமகர் ‚ன்ய்தம, டயனச்சய ன்ய்தம ண்யங்க? 

இங்கடமன்தம ளட்குபமர்ட்ர்? எடுக்குங்கய்தம‛ ன்று ங்கள் டயரிழழத ளகமக்கரித்டமர்.  

மனும் ளினும் உட் 15 ழர் கமபவதற் ட்டிிப் ழமமட்மத்டயல் 

இனந்ழடமம். டயனணமன் இந்டக் குலபில் இனப்ண சயவதடயகமரிகலக்குப் ளரித உறுத்டமக 

இனந்டண. சயவ னலக்கவும் ல்ழபறு படிபில் ழமமடிக் ளகமண்டினந்டண. ங்கள் குலபில் 

எனசயர் யவுத் ளடமங்கயத ழமண ங்கவநச் சயவ ணனத்ணப ணவதில் ளகமண்டுழமய்ப் 

டுக்க வபத்டர். 12 அல்ண 13ஆம் மள் டயனணமன் ணதங்கய பிட்மர். ணனத்ணபர்கள் 

ஊசயழமட்டு குலக்ழகமஸ் ற் னதன் ழமண பினயத்ணக் ளகமண்டு டட்டி பிட்மர். வ்பநவு 

ளசமல்யனேம் அவசந்ண ளகமடுக்கபில்வ. சயவதலுபர் (ளதிர்) பந்டமர். டயனணமிம் 

டுத்ணச் ளசமன்மர்: ‚எங்க ழடமனர் ளண்டு ழனம் ளசமல்மங்கண்ணு ழகட்கமழட. ல்மம் 

ளன்ணக்கமன். அபன் ழகமரிக்வகக்கமகப் ழமமடுமன். த்ண பனசம் கனயச்சபவ பிடுடவ 

ண்ணுங்கமன், ீ ளண்டு பனசக்கமன். சரின்னு ளசமல்லு, ணமர்க்கு ழமட்டு மவநக்ழக 

ரிலீஸ் ண்ன். ீ இப்டிழத இனந்டயன்ம னலசம ளண்டு பனசம் கனயச்சுடமன் ளபநித ழமக 

னடினேம், ன் ளசமல்?‛ டயனணமன் யடமணமகச் ளசமன்மர்: ‚தம, மன் உசுர் ளமவனச்சு 

படீு ழமகணும்னு இடய ழசயங்கய்தம. க்கு ணமர்க்ழக ழபஞமங்கய்தம. இபங்கழநம 

இனக்கயணக்கு அப்ம் பமய்ப்னக் கயவக்கமணங்க.‛ அடயகமரி பமதவத்ணப் ழமமர்.  

ழமமட்ம் னடிந்ண சய ணமடகமம் டயனணமன் ங்கழநமடு இனந்டமர். ளபநிழத ழமய் 

ன் ளசய்தமம்? ஊனக்குப் ழமமல் ணீண்டும் ணீண்டும் ளமய் பனக்குப் ழமட்டு உள்ழந 

டள்நி பிடுபமர்கள். ழபறு ங்கமபண அனுப் ழபண்டும்? பதிற்றுப்மட்டுக்கு ன் ளசய்பண? 

‚என வனத வசக்கயள் இனந்டமல் ிவனத்ணக் ளகமள்ழபன்‛ ன்மர். அடற்கு 300 னொமய் 

இனந்டமல் ழமணம்.  

ந்ணபமக்ழகமட்வ ழடமனர் ளின் இல்த்ணக்கு அனுப்னபண, சயிம் கட்சயதிம் 300 

னொமய் ளகமடுக்கச் ளசமல்பண ன்று னடிவு ளசய்ழடமம். அப்ழமண டயனச்சயதில் டி.ழக. 

ளங்கமன், ழக, படமன் ஆகயத ழடமனர்கள் இனந்டமர்கள். அபர்கலக்குச் 

ளசமல்யதனுப்ிழமம். ‚சரி, ளகமடுப்ழமம், ஆமல் 300 னொமவத வபத்ணக் ளகமண்டு 

ன்ளசய்பண? னெடம் ளணமனயளதர்த்ட ழடமனர் டயதமகுவுக்கு வனவப் ளமனநமடமம் 

ளடரிதபில்வழத?‛ ன்மர்கநமம்.  
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டயனணமன் பிடுடவதம ின் ந்ணபமக்ழகமட்வ ளசன்று அம்ணம, டங்வககழநமடு 

இனந்ண ளகமண்மர். வனத வசக்கயள் பமங்கய இண்டு னென்று மவநக்கு என னவ 

ளகடமப்ட்டிம், ணல்யப்ட்டிம் ளசன்று கனபமடு பமங்கய பனபமர், வசக்கயநிழழத ஊர் 

ஊமகப் ழமய் பிற்று பனபமர். ஏய்வு கயவக்கும் ழமண ணமமபரி யத்டயல் திர்ச் ளசவும் 

ளசய்பமர். ங்கள் குடும்த்ணக்கு உடபிதமகவும் மணகமப்மகவும் இனந்டமர். ளகமஞ்சம் கமசு 

ஞம் ழசர்த்ணக் ளகமண்டு டயனபமனொர் ளசன்று கணமதக் கவதில் ழடீர்க்கவ வபத்ணப் 

ிவனக்கமமர்.  

டயனணமன் ின்ஞிவதத் ளடரிந்ண ளகமண்டு டயனபமனொரில் கமபல்ணவ ளடமல்வ 

ளகமடுக்கத் ளடமங்கயதண. ங்ழக டயனட்டுப் ழமமலும் அபவக் கூப்ிட்டு பிசமரிப்மர்கள். 

என னவ உதடயகமரி எனபரிம் அபர் ன் ளதவச் ளசமன்மமம். ‚ீ ளசமல்பண 

உண்வணதமமல் மன் உக்கமக ணவும் ளசய்ழபன்‛ ன்மமம் அபர், ிகு உண்வணடமன் 

ன்று உறுடய ளசய்ண ளகமண்டு ‚உன் ளதவ யஸ்ட்ழனந்ண டுத்டமச்சு, ழமய் ழபவவதப் 

மர்‛ ன்று அனுப்ி பிட்மமம்.  

அபர் பமழ்க்வகதில் டயனணஞம் ந்ண குனந்வடகள் ிந்ட, அபர்கவந ன்கு டிக்க 

வபத்டமர். ன்ழமடு ளடமர்ந்ண ளடமர்ில் இனந்டமர். அசயதயலும் ஈடுமடு இனந்டண, 

ன்வ ‚டவபழ‛ ன்றுடமன் அவனப்மர். டயனபமனொர் ளசல்லும் ழமளடல்மம் அபர் 

கவதில்டமன் உஞவு! ன் குயப்யந்ண உடவுபமர், டணயழ்த் ழடசயத னன்ஞி அவணத்ட ழமண 

கணமதக் கவதில் டன் ழடீர்க் கவதின் டயரில் ளகமடிழதற்ய வபத்டமர். னன்ஞி 

ளசதல்மடுகநில் னடிந்டபவ உடபிதமக இனந்டமர். னன்ஞி கவந்ண ழமின் அபண 

அசயதல் ஈடுமடும் ணங்கய பிட்ண. கவசயதமக இந்டயத மதகக் கட்சயதில் டயனபமனொர் 

ணமபட்ச் ளசதமநமக இனந்டமர்.  

கவசயதமக ணமர்ச் 12 இவு கூத்டமல்லூரில் ழசய பிட்டு டயனபமனொர் பந்ணடமன் 

ளடமர்பண்டிழதயழன். ிகு என மள் டயனணமிணயனந்ண அவனப்ன ‚ன் டவபழ, 

டயனபமனொர் பந்ண பிட்டு ளசமல்மல் ழமய் பிட்டீர்கழந?‛ ன்று பனத்டணமகப் ழசயமர். 

சரிய்தம, அடுத்ட னவ பனகயழன் ன்ழன்.  

ழண ளடமக்கத்டயல் டணயனர் டன்ணமப் ழவப ழடமனர் ிகமஷ் அவனத்ணச் ளசமன்மர்: 

‚தம, ப்ல் 24ஆம் ழடடய டயனணமன் டயடீர்னு ளசத்ணட்மமம். ணமவப்மம்! ளகமழமம 

ஊங்கும உழ ளடரிதமணப் ழமச்சு‛ ன்மர். க்கு என ழடமனவ இனந்டவட 

பிவும் என ிள்வநவத பநர்த்ணப் யளகமடுத்ட உஞர்வு!  
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டயனணமின் ணகன் டயழஷ், கமபல் ணவதில் ஞி ளசய்கயமர், ‛டவபழ, ம்ண 

படீ் என ழமலீஸ்கமன்‛ ன்று அபர் ளசமல்யச் சயரித்டண கண்ஞில் யற்கயண. ணகள் 

ளபநிமட்டில் இனக்கயமர். பமழ்க்வகதின் சுனற்சயடமன் வ்பநவு பிதக்கத்டக்கண!  

ழமமட்ம் என ணிடவ ப்டி ணமற்யதவணக்கும் ன்டற்கு மன் கண் 

சமன்றுகநில் எனபமக க்கு ன்ளன்றும் டயனணமன் இனப்மர்.     

________________________________________________________________________________________________ 
சினம்புச்பசல்ன் 
                      ஈம் பய்ப்தடும்:   
உர்ச்சிகவப ினக்கி பய்வ தொக்கி தம். 

 

டற்ழமவடத ஈனம் ளடமர்ம 'கனத்ண' ழணமடல்கள் கனத்ண ன் ல்வவதத் 

டமண்டிப் ளனம்மலும் உஞர்ச்சயகலக்குள் ளசன்று பிடுகயன். அங்கு இவச்சல்கலம் 

டயளமயகலழண அடயகம். ழப ளணய்வண ன்ண குல்கநின் டயளமயகநில் 

னெழ்கடிக்கப்ட்டு பிடுகயண. டற்ழமவடத ஈனம் ளடமர்ம ல்ழபறு பிபமடங்கலம் இந்ட 

ல்வக்குள்ழநழத அவணந்ண பிட்ண ணதணமண. 

 

 இந்ட சூனயல்டமன் "ஈனம் ளணய்ப்டும்" ன்வட னன்வபத்ண ழடமனர் டயதமகுபமல் 

லடப்ட் ளடமமண அனவணதமளடமன னதற்சயதமகும். டவப்ில் ணட்டும் ஈனம் 

ளணய்ப்டும் ன்று கூறுபழடமடு யல்மணல் அடன் ழமக்கங்கவந யவவு ளசய்பவட ழமக்கய 

அவத்ணக் ழகமஞங்கநிலும் அபண ணரிவக தஞிக்கயண. 

 

டண தஞத்டயற்கு ளணய்வணகநியனந்ண உண்வணக்கு (From facts to the truth) ன்வட 

பனயனவதமக னன்வபக்கயமர் இண தஞத்வட பனயத்ணம் கனபிதமக அபனக்குத் ணவஞ 

ளசய்கயண. 

 

  ஈனம் ளடமர்மகப் ல்ழபறு ிரிபிர் கனத்ணக்கள் கூயமலும், அபர்கநில் 

ளடமக்கம் னடழ ஈன பிடுடவப் ழமமட்த்டயல் ங்கமற்யதபர்கலம் ழடமனர் டயதமகுபின் 

உற் ழடமனர்கலணம ளகமநத்ணர் ணஞி,  ழமசயரிதர் சு.ப,ீ  ள.ணஞிதசன் ஆகயழதமரின் 

அயக்வககவந ணட்டும் இங்கு பிபமடத்ணக்கு டுத்ணக் ளகமள்கயமர். 
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 அபர்கநின் கனத்ணகநியனந்ண குயப்மக மன்கு ழகள்பிகவந ணட்டும் னன்வபத்ண 

இத்ளடமரின் னெம் பிவ ழட னதல்கயமர். (1) டணயனய அனயப்னப் ழமரில் இந்டயதமபின் 

ங்கு ன்? (2) டயனகபின் ங்கு ன்? (3) ஈனப் ழமமட்த்டயன் இன்வத யவ ன்? (4) 

இந்ட அடிப்வதில் மம் ளசய்த ழபண்டிதண ன்? ஆகயத இவபழத னடன்வணதம 

ழகள்பிகள். 

 

இந்டயதமபின் ங்கு டணயனய அனயப்னப் ழமரில் அறுடயதிப்ட் உண்வண. 

இப்டுளகமவதில் இந்டயதமபின் ங்கு குயத்ண ம்னன் ல்ழபறு டவுகலம் மநணமகக் 

ளகமட்டிக் கயக்கயன். அபற்வளதல்மம் ஈன ஆடபமநர்கநமகயத மம் டுத்ண ழசுகயன் 

எழ கமஞத்டயற்கமகழப னம் ணறுக்கமம். ஆமல் உக மடுகள் ற்றுக்ளகமண் 

அவணப்ம மபின் அயக்வககவந எனபர் ணறுக்க இதமண. ழப ம 

அயக்வககவநனேம் ப்நின், ிளணன் டீர்ப்மதங்கநின் அயக்வககவநனேம் மர்ழப மட்டின் 

அசு சமம அவணப்ன ளபநிதிட் அயக்வககவநனேம் சமன்று கமட்டி இந்டயத அசு 

இப்டுளகமவப் ழமரில் கூட்டுக் குற்பமநி ன்வட யறுவுகயமர். 

 

அவ்பமறு யறுவும் ழமண இந்டயதமபின் ங்வகக் கூட்டிழதம குவத்ழடம அபர் 

ணடயப்ிபில்வ. சயர் இந்டயதமடமன் ழமவ த்டயதண ன்டன் னெம் இந்டயதமபின் 

ங்வக ணயவகணடயப்டீு ளசய்கயன்ர். ணற்றும் சயர் இந்டயதம ணட்டுணல் உக மடுகள் 

வும் இவஞந்ழட ளசய்ட ன்று கூறுபடன் னெம் இந்டயதமபின் ங்வகக் குவத்ண 

ணடயப்ிடுகயன்ர். இவ்பமறு ிவனதம ணடயப்டீுகநின் டுபில் ழடமனர் டயதமகுபின் 

கனத்டமண குன்யயட் பிநக்கமய் எநிர்கயண. 

 

அடுத்ண இங்கு லகயன் ணவஞக் ழகள்பி: இந்டயதம யவத்டயனந்டமல் ழமவ யறுத்டய 

இனக்க னடினேணம? இல்வதம? ன்ண. இண 'னய னல்வத் டயன்னுணம?' ன்  னளணமனயவத 

எத்டண. ளில் ழமவத் டயட்ணயட்டு பனயத்டயத கூட்மநிதம இந்டயதம வ்பமறு 

ழமவ யறுத்ட பினம்னம்? இவடத்டமன் "இந்ட இறுடயக் கட்த்டயல் இந்டயதமழப 

யவத்டயனந்டமலும் ழமவ யறுத்டய இனக்க னடிதமண ன்வடபி இந்டயதம அப்டி 

யவத்டயனக்கழப பமய்ப்ில்வ" ன்று ணடயப்ிடுகயமர். 
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இந்டயதம ழமவ யறுத்ட ப்ழமண னடிளபடுத்டயனக்கும். அண பினம்பில்வ 

ன்மலும் டணயனகத்டயல் பலுபம டயர்ப்ன உண்மகய இனந்டயனப்ின் அந்ட ளனக்கடிதில் அண 

ின்பமங்கய இனக்கமம். இண என கஞிப்ன ணட்டுழண இவட "இந்டயதமவுக்கு டணயனகம் ழமடயத 

அலத்டம் டந்ண, னயகலம் ஏநவு பயவணழதமடு கநத்டயல் யன்யனந்டமல் இந்டயதமபமல் 

ழமவ யறுத்டய இனக்க னடினேம்" ன்று கஞிக்கயமர். 

 

பிபமடத்டயன் இண்மபண னள்நி  டயனகபின் ங்கு ற்யதண. டயனக இறுடயப் ழமர் 

ந்ட கமத்டயல் இந்டயத டுபண் அசயன் அவணச்சவபக் கூட்மநிதமக இனந்டண. 

டணயனகத்டயல் டயனக ஆட்சயப் ளமறுப்ில் இனந்டண. டயனக டவபர் கனஞமயடய 

னடவணச்சமக பறீ்யனந்டமர். ஆட்சயப் ளமறுப்ில் இனந்டபர்கள் ன் னவதில் அபர்கள் 

ணீண ழகள்பி லபண ஜமதணமண. 

 

 இங்கு என சயக்கல் குயத்ணக் குயப்ிட்மக ழபண்டும். அண ளடுங்கமணமகத் டணயனக 

அசயதயல் யபிபனம் குனப்னம் கூ. அண குயத்ண னடிளபடுக்கும் ழமண  கட்சயகலம் 

இதக்கங்கலம் கூ குனம்ி பிடுகயன். ன்ளபில் என கட்சயவத ஆட்சயப் ளமறுப்ில் 

வபத்ண ணடயப்ிடுபடற்கும் டித்ண அந்ட கட்சயக்கம ளகமள்வக ணற்றும் ளசதல்மட்வ 

வபத்ண ணடயப்ிடுபடற்கும் உள்ந இவளபநிதமகும். னம் இவ்பின இவளபநிகவநனேம் 

னரிந்ண ளகமள்நமணல் என்மக்கய பிடுகயன்ர். 

 

அவ்பமறு என்மக்கும் ழமண டயனக ழமன் என கட்சய ஆட்சயப் ளமறுப்ில் இனக்கும் 

ழமண அடன் படிக்வககவந ணடயப்ிடுபடற்கும்  கட்சய ன் பவகதில் அடன் ளகமள்வககள், 

படிக்வககவந ழபறுடுத்டய ணடயப்ிடுபடற்கும் உள்ந ழபறுமடுகவந ணந்ண பிடுகயன்ர். 

 

சுனக்கணமகக் கூயமல் ஆட்சயப் ளமறுப்னக்கும், கட்சயப் ளமறுப்னக்கும்; ஆட்சயத் 

டவபனக்கும், கட்சயத் டவபனக்கும் உள்ந ழபறுமட்வ ணந்ண குனப்னகயன்ர். இந்ட 

ழபறுமட்வப் ிரித்ண பவகப்டுத்டய ணட்ணமகக் வகதமள்கயமர் ழடமனர் டயதமகு. 

 

இறுடயப் ழமர் வளற் ஆண்டுகநில் டயனக இந்டயத டுபண் அசயன் 

அவணச்சவபதில் அங்கம் பகயத்டண. அண ணட்டுணன்ய அடன் படிக்வககள் எவ்ளபமன்யலும் 
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அண ங்ளகடுத்டண. அந்ட பவகதில் ஈனத்டயன் ணீடம இந்டயத அசயன் னடிவுகநில் 

இங்வகனேன் இவஞந்ண ழமர் த்டயதடயல் டயனகவுக்கு ங்குண்டு. 

 

 இண்மபடமக டயனக டவபர் கனஞமயடய டவவணதிம டணயனக அசு ஈன 

ஆடவுப் ழமமட்ங்கவநக் கடுவணதமக எடுக்கயதண. ர் ணீண கனப்னச் சட்ங்கவநப் ழமட்டு 

பனக்குப் டயந்டண. இண அவபனம் அயந்டணம் அனுபித்டணணம உண்வண ஆகும். 

 ழப டயனகவும் அடன் டவபர் கவஜர் கனஞமயடயனேம் ழமவ யறுத்டயதினக்க 

னடினேணம? இல்வதம? ன்ண னகன்வணதமடல். ழமரில் அபர்கநின் ங்கு ன் 

ன்ழட னகன்வணதமண. அண சயறுணப் ங்கமக இனக்கமம் ளரிதடமக இனக்கமம். ஆமல் 

ங்கு உண்டு ன்ழட ளடள்நத் ளடநிந்ட உண்வண. இண சயனக்குக் கசப்மகவும் இனக்கமம். 

கசப்ம ணனந்ணடமன் ழமவதத் டீர்க்க பல்ண. 

 

 டயனகபின் இந்டக் குற்ம் பிணர்சயக்கப் ழபண்டிதணடமன்.  அழடழபவந அவடத் 

டமண்டி என கட்சயதின் டவபமக கவஜர் கனஞமயடய அன்று ஈன ஆடவுப் 

ழமமட்ங்கவந னன்ளடுத்டமர் ன்ணம் ணற்ளமன ணறுக்க னடிதமட உண்வண. 

 

 டயனக ன் கட்சயவதனேம் அடன் டவபவனேம் ஈனப் ழமரின் இறுடய மட்கநில் 2008-

2009 கமத்டயல் இனந்ண ணட்டும் ணடயப்ிமணல் ஈன பிடுடவப் ழமமட்த்டயன் ளடமக்கக் 

கமத்டயல் இனந்ணம் அடன் ின்ன இபனயப்ன ழமர் வளற்டற்கு ின்ம டற்ழமவடத 

மட்கள் பவதிலும் ழசர்த்ண இவஞந்ட என ளணமத்ட ணடயப்ழீ ணக்குத் ழடவப. அப்டிப்ட் 

என ணடயப்டீ்வ பந்டவகயமர் ழடமனர் டயதமகு. அடற்கு அபர் ல்ழபறு பமற்றுச் 

சமன்றுகவநனேம் னன்வபத்ணள்நமர். 

 

 எனழபவந இப்டி என ணடயப்டீ்டிற்கு பபில்வ ில் ன் க்கும். டயனக ன் 

கட்சயதின் ின் டயட்ப்ட்டுள்ந  ட்சக்கஞக்கம ளடமண்ர்கவநனேம், ழகமடிக்கஞக்கம 

ற்மநர்கள்கவநனேம் ஈனச் சயக்கயன்மல் கபம் குபிக்கும்டி ளசய்த னடிதமண. அண ஈனப் 

ழமமட் ன்கலக்கு டயர்பிவநவுகவநழத ற்டுத்ணம். 

 

அடுத்ண பிபமடத்டயன் னென்மபண டுபம் ஈனப் ழமமட்த்டயன் இன்வத யவ ன்? 
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ன்ண குயத்டண. அடயல் இண்டு கனத்ணக்கள் அசப்டுகயன் 

 

னடல் கனத்ண ஈனத்டயல் டற்ழமண வளற்று பனம் ழமமட்ங்கள் குயத்டண. 

அசயதல் வகடயகள் பிடுடவப் ழமமட்ம், கமஞமணல் ழமழமனக்கமக த்டப்டும் 

ழமமட்ம், சயங்கநப் வவத டணயனீனத்டயல் இனந்ண ளபநிழதற்க் ழகமரி க்கும் 

ழமமட்ம், சயங்கநப் வதமல் வகப்ற்ப்ட் யங்கவந (கமஞிகவந) எப்வக்கக் 

ழகமனம் ழமமட்ம் ப் வும் ஈனத்டயல் வளற்று பனகயன். த்டமண்டுகலக்கு னன் 

வளற்வடழத டற்ழமணம் ழசுபடம? ன்று கூறும் ழடமனர் ளகமநத்ணர் ணஞிழத கூ இப் 

ழமமட்ங்கள் குயத்ண  கூட்ங்கநில் பிதந்ண ழசயனேள்நமர். 

 

ழடமனர் டயதமகு இக்ழகமரிக்வககலக்கம ழமமட்ங்கள் வ்பமறு ஈனபிடுடவ 

ழமமட்த்ணன் இவஞந்டவப ன்வட பமற்றுச் சமன்றுகலன் இவஞத்ண யறுவுகயமர். 

அபர் இந்டக் ழகமரிக்வககநில் இனந்ண ஈனபிடுடவ ன்னும் இக்குக்கு (ழகமட்மட்டுக்கு) 

ளசல்லும் பனயனவதின் ளணய்வணவத பிநக்கப்டுத்ணகயமர். ழபளமன பவகதிலும் இவட 

எப்ிட்டு மர்க்க னடினேம். சயங்கந ழடசனம் சயங்கந அசும் இ எடுக்குனவக் 

ளகமள்வககவநக் வகபிமட பவ ஈனபிடுடவ ன்டற்கம பமற்று ழடவபகள் இனந்ண 

ளகமண்ழடமன் இனக்கும். அடமபண டணயனீன ணக்கநின் னடன்வண னண்மடு ன்ண 

டணயனீனத்டயன் ணீடம சயங்கந அசயன் இ எடுக்குனவக்கும் அவட டயர்த்ட டணயனீன ணக்கநின் 

பிடுடவப் ழமமட்த்ணக்குணமடமக இனக்கும் இக்ழகமட்மட்டியனந்ணம் மம் இன்வத 

டணயனீன ணக்கநின் ழமமட்ங்கவந அணுகமம். 

 

 இண்மபண கனத்ண ன்ண சயங்கநபர்கள் ன்பர்கள் ஆரிதர்கழந  ழடமனர் ள.ண. 

அவதமநப்டுத்ணபண குயத்ண. சயங்கநர்கள் டங்கநண பமற்றுப் ளனணயடங்கலக்கமகப் 

னவந்ண ளகமண் என னவவப அபர்கள் கூய பிட்மர்கள் ன் எழ கமஞத்டயற்கமக 

வ்பிட ஆய்வு ழமக்கனம் இன்ய ற்றுக் ளகமண்டு பமடயடுபண. இண வ்பமறு டணயனீன 

பிடுடவக்கு ஊறு ளசய்னேம் ன்ண குயத்ணத் டவுகலன் பிநக்குகயமர் ழடமனர் டயதமகு. 

டணயனகத்டயலும் சமடயச் சங்கங்கவநச் ழசர்ந்ட சயர் ஆண் ம்வப் ளனணயடங்கவநக் கூய 

பனகயமர்கள் அல்பம, அபற்றுக்கும் இண ளமனந்ணம். 
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ஈனம் ளடமர்ம இந்ட பிபமடங்கநின் ஊமக லந்ட ணற்ளமன ணவஞ பிபமடனம் 

குயப்ித்டகுந்டண. அண டணயனகத்வடனேம் டணயனீனத்வடனேம் என்மக வபத்ண அணுகுபண 

குயத்டண. அவ்பமறு அணுகும் சயர் டணயனகத்வடனேம் டணயனீனத்வடனேம் எழ சனெகம் ழமவும் 

அடயல் யவும் சயக்கல்கலம், அபற்வத் டீர்ப்டற்கம பனயனவகலம், டமக்குடல் 

இக்குகலம் என்று ழமவும் என ழடமற்த்வட ற்டுத்ணகயன்ர். 

 

ழடமனர் ள.ண வும் இவ்பரிவசதில் இவஞந்ண ளகமள்கயமர். டணயனகத்டயற்கும் 

டணயனீனத்டயற்கும் எழ டயரி இந்டயத அசுடமன் ன்று கூறுகயமர். இண ழகட்க இிவணதம 

கனத்ழட டபி கடுகநவும் உண்வண இல்வ. இண டமக்குடல் இக்வக டயவசடயனப்ி டணயனீன 

பிடுடவக்கு ஊறு ளசய்படமகும். 

 

இண ழமழப டந்வட ளரிதமர் ஈனத்டயற்கு உடப ணறுத்டமர் ன் கனத்வடனேம் டணயனீன 

பிடுடவப் ழமமட்த்வட பிடுடவப் னயகள் ன் அவணப்ன அல்ண ிமகன் ன் 

டிளதமன டவபர் ன் அவதமநத்ணக்குள் அவக்க னதலும் டபம ழமக்குகவநனேம் 

மர்க்க னடிகயண. அபற்வனேம் இந்ட பிபமடத்டயல் குப்மய்வு ளசய்கயமர். 

 

 இறுடயதமக மம் ன் ளசய்தழபண்டும் ன் ழகள்பி லகயண. டணயனீன 

பிடுடவதில் அக்கவ ளகமண் ழடமனர்கள்  அவபனம் டணயனீனம் ன் ழகமரிக்வகக்கமக 

என்யவஞத ழபண்டும் அவட வ்பமறு ளசய்பண? 

 

 அவடப் னரிந்ண ளகமள்ந இங்கு ணற்ளமன சயக்கவ ணணுகயப் மர்க்க பினம்னகயழன். 

ழடர்டயல் ங்ழகற்கமட  அவணப்னகள் ணற்றும் இதக்கங்கநில் யவுகயன் குனப்ம் ன்ண 

டயனக ழமன் ழடர்டல் கட்சயகவந எனசய அவணப்னகள் ஆடரிக்க ழர்கய ழமண அவட 

வபத்ண ணக்கள் ன்சமர்ந்ட ளகமள்வக னடிவுகழநமடு அபற்வ ழமட்டு குனப்ிக் ளகமள்பண. 

 

  இடமல் என்மக இவஞந்ண யற்க ழபண்டித சயக்கல்கநில் கூ உன் இவஞந்ண 

யற்கமணல் எனபழமடு எனபர் ழணமடயக்ளகமள்பண. டுத்ணக்கமட்மக  ழடமனர்கள் ளகமநத்ணர் 

ணஞி, சு.ப ீஇனபனம் டற்ழமண டயனகவுன் ளனக்கம் கமட்டி பனகயன்ர். ழடமனர் ள.ண 

டயமபி இதக்கங்கவநக் கடுவணதமக பிணர்சயத்ண பனகயமர். இம்னெபனம் இந்ட 
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அணுகுனவவத ஈனம் குயத்ட ளகமள்வக அணுகுனவதிலும் ிடயயக்கயன்ர். பிவநவு 

ஈனச் சயக்கயல் டற்ழமண டணயனக இதக்கங்கநின் எற்றுவணக்கு இண ஊறு பிவநபிப்டமக ணமய 

பிட்ண. 

 

ஈன பிடுடவ ணட்டுணல், ழபறு ந்டத் டணயனக உரிவணக் ழகமரிக்வகக்கும் இந்ட யவ 

ற்மம் ழப இண கபவழதமடு, அக்கவழதமடு அணுகய டீர்க்கப்ழபண்டித 

சயக்கமகும். 

 

ழடமனர் டயதமகு ஈனத்ணக்கு ன் ளசய்த ழபண்டும் ன்று இறுடயதமகத் ளடமகுத்ண 

னன்வபப்டயல் இந்ட சயக்கவ கவநதழபண்டும் ன் அக்கவ ளபநிப்டுகயண. 

 

 டவபர்கள் டணண அவணப்னகள், ளகமள்வககள், பனயனவகள் குயத்ண ழடமனவணபனய 

பிபமடங்கவந ழணற்ளகமள்படயல் டபயல்வ. ஆமல் அபற்வ அடிப்வதமகக் ளகமண்டு 

டணயனீனக் ழகமரிக்வக ன் எற்வக் கனத்டயதவ சயவடபவத பிக்கூமண. ழடர்டல் 

யவப்மடுகள் அல்ண என கட்சயவத ஆடரிப்ண / டயர்ப்ண ஆகயதவப அந்டந்ட இதக்கங்கள் 

சமர்ந்ட னடிவுகழந டபி அபற்வனேம் ஈனத்வடனேம் இவஞத்ணக் குனப்ிக் ளகமள்நவும் அடன் 

பனயதில் ஈனக் ழகமரிக்வகவத சயவடபவனேம் பிக்கூமண.  

 

 ஈனத்வட ஆடரிக்கும் ழமண கபம் ளகமள்ந ழபண்டித ணற்ளமன்று டணயனீனத்டயன் 

ஈனத்டணயனர்கநின் பமற்று னர்பணம ழகமரிக்வகக்கு ணண னல 

ஆடவபனேம்  எத்ணவனப்வனேம் ல்க ழபண்டுழண டபி, ணண கனத்ணகள், னடிவுகவந 

ஈனத்டயன் ணீண ற்ய ஈனப் ழமமட்த்டயற்கம இக்குகவந மடயக்கும் டி ளசதல் கூமண. 

 

இங்ஙம் பிபமட இறுடயதில் ழடமனர் டயதமகு னன்வபத்ணள்ந இந்ட ஆஞித்டணம 

கனத்ண அவபனம் ற்று ளசதல்டுத்ட னன்ப ழபண்டித கனத்டமகும். அண ம்வணப் 

ழமன்பர்கவந ளணய்வணதின் க்கம் யற்கச் ளசய்படமக ணமற்றுகயண. ணண கவணதமண 

இத்ணன் யன்று பிமணல் இந்ட ளணய்வணவத அவபனம் ற்கும்டி ளசய்த ழபண்டும். 
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சந்ொ  

ற்சொர்திற்கு இறுிச்சடங்கு பசய்மம் தொஜக அசு 

ளணகம ட்ளட் டயவப்ங்கலக்கு பிநம்ம் ளகமடுப்ண ழமல் இண்மம் யடயத் 

ளடமகுப்ன இழடம பனகயண அழடம பனகயண ன்று 7-8 பமங்கலக்கு ஏட்டிமர்கள். மனம் 

ளரிடமக டயர்மர்ப்னக்கு உள்நமக்கப்ட்ழமம், 10% யடிி ணடயப்நபில் 20 ட்சம் ழகமடி யடயத் 

ளடமகுப்ன ன்மர்கள். கவசயதில் மர்த்டமல் ‘டமமந’ ணணன் இல்மட கஞக்கயல் 

லடப்ட் ளபற்றுக் கமழசமவவதத் டந்ணள்நமர்கள். கண்ஞில் கமவசக் கமட்மணழ அடயல் 

 கட்ங்கவநனேம் கமட்டினேள்நமர்கள். உடி ணதர்ணவப்ன யடய ணவும் பனங்கமணல் 

தமவும் பனங்கமத்டயற்கம கன் டயட்ங்கநமகழப அயபிக்கப்ட்டுள்ந. டவவண பங்கய 

வ்பநவுடமன் பங்கயக் கன் படீத்வடக் குவத்டமலும், அடன் தன்மடு இவயவதில், 

கவயவதில் உள்ந தமநிகவந அவதழப இல்வ ன்ணடமன் டமர்த்டம். டவவண 

பங்கய பங்கயகவநக் கன் பனங்கச் ளசய்படற்கமகவும், ஞப் னனக்கத்வட அடயகரிக்கவும் 

டவகரழ் பங்கயக் கன் படீத்வட (‘ரிபர்ஸ் ளழம’) 3.75%ஆகக் குவத்ணள்நண. இண 

பங்கயகநிணயனந்ண டவவண பங்கய ளறும் வபப்னத் ளடமவகக்கம பட்டிபடீம். பங்கயகள் 

பமமக் கன் ற்டும் பமய்ப்னகவநக் குவக்க அடீட ச்சரிக்வக உஞர்வுன் 

ளசதல்டுகயன். அடமல் பட்டிபடீம் குவந்டமலும் சரி, கன் ளகமடுப்டற்கு டயல், 

டவவண பங்கயதிழழத ஞம் மணகமப்னன் இனக்கட்டும்  8.5 ட்சம் ழகமடிக்கும் 

அடயகணம ளடமவகவத கன் ளகமடுக்கப் தன்டுத்டமணல், டவவண பங்கயதில் பவு 

வபத்ணள்ந. 

ஞக் ளகமள்வகதில் ன்டமன் டவகரழ் ணமற்ங்கள் ளகமண்டு பந்டமலும், 

வனவதில் இங்கயனக்கும் பங்கய அவணப்ின் னெம், மதக னவதில் கன் 

பியழதமகம் ழடவபதமபர்கவந ளசன்வபடற்கம பமய்ப்னகள் இல்வ. 

ளனயறுபங்கழந பங்கயகநிம் ளனம்ங்கு பமமக்கன் வபத்ணள்ந ன் ழமடயலும், 

பங்கயகள் ளசய்பளடன்? கன் ழடவபப்டும் சயறு யறுபங்கலக்குத் ட னன்பமணல், 

னடலீடு ளசய்த னன்பமட ளனம் யறுபங்கலக்ழக கன் ட னன்பனகயன். 

“ணத்டயத, ணமய அசுகலம் ளனயறுபங்கலம் னொ.5 ட்சம் ழகமடி அநவுக்கு சயறு, 

குறு, டுத்டத் ளடமனயல் யறுபங்கலக்கு யலுவபத்ளடமவக வபத்ணள்ந‛  ணத்டயத 

சமவப் ழமக்குபத்ணத் ணவ அவணச்சர் யடயன் கட்கரி கூயமர். யடயதவணச்சழம சயறு, குறு, 
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டுத்டத் ளடமனயல் யறுபங்கலக்கு னொ.3 ட்சம் ழகமடி அநபிற்கு பங்கயக் கன் 

பனங்கப்டும்  அயபித்டமர். ணத்டயத அசமல் அயபிக்கப்ட் ளணமத்டக் கன் ளடமவக, 

அசு ளசலுத்ட ழபண்டித யலுவபத் ளடமவகவதக் கமட்டிலும் ணயகக்குவவு. அடமல்டமன் 

‛கன் ளகமடுத்டண தமர், பமங்கயதண தமர்? இன அவணச்சர்கலம் ழசய னடிளபடுங்கள்‛  . 

சயடம்ம் ழகட்டுள்நமர். 

ணத்டயத அசு, சயறு குறு தமநர்கநின் ண்ஞிக்வகவதக் குவக்கும் பிடணமக சயறு 

குறு யறுபத்டயற்கம னடலீட்டு பம்வ அடயகரித்ணள்நண. சயறு குறு ணத்டயத 

யறுபங்கலக்கம னடலீட்டு உச்ச பம்வ 50 ழகமடிதமகவும், ஆண்டுப் னள்வப 200 

ழகமடிதமகவும் உதர்த்டயனேள்நண. ஆதிங்கநில் பனணமம் ளறும் குறு யறுபங்கவந, 

ழகமடிகநில் பனணமம் ளறும் யறுபங்கலன் எழ அவணப்ன பவதவதில் வபப்ண, 

சயறு குறு டுத்ட யறுபங்கலக்கு அநிக்கப்டும் கன் ணற்றும் ி சலுவககவந அடயலுள்ந 

ளனயறுபங்கழந ளற்றுக் ளகமள்லம் சூனலுக்ழக பனய பகுக்கும். ணத்டயத அசு ழபநமண்வண 

உள்கட்வணப்ன பசடயகவந பிரிவுடுத்ணபடற்குக் கூடுடமக என வசம கூ ளசவு 

ளசய்தமணல் அடற்கம 13 ில்யதன் மர் யடயத் ளடமவகவத மர்ட் பங்கயதின் ளமறுப்ில் 

பிட்டுள்நண. ஆமல் மர்டு பங்கயக்கம அசயன் ஆடழபம குவந்ண ளகமண்ழ பனகயண. 

ணத்டயத அசு 2018-19ல் மர்டு பங்கயக்கு எணக்கயத யடயத் ளடமவக 2,000 ழகமடி, 2019-20ல் 

எணக்கயத ளடமவக1,500 ழகமடி, 2020-21ல் 1,000 ழகமடி ணட்டுழண எணக்கயனேள்நண. 

ழமமட்ங்கள் னக்கப்ட் இந்ட ஊங்குச் சூனவப் தன்டுத்டய ந்ட டயர்ப்வனேம் 

ளமனட்டுத்டமணல் ணக்கள் பிழமடத் டயட்ங்கவந வனவடுத்டயனேள்நண மக அசு. 

ளமணத் ணவ யறுபங்கவந பவனவ இல்மணல் டிதமர்ணதப்டுத்ணம் மக, 

ஞ்சயனேள்ந ளமணத் ணவ யறுபங்கவநனேம் டிதமனக்கு பிற்க னடிளபடுத்ணள்நண. 

னக்கயதணம ணவகநில் ளசதல்டும் மன்கு ளமணத்ணவ யறுபங்கவந ணட்டும் பிட்டு 

வபத்ண பிட்டு ணற் அவத்ண ளமணத்ணவ யறுபங்கவநனேம் டிதமனக்கு பிற்க 

னடிளபடுத்ணள்நண. ‘டற்சமர்ன’ ன் ளதரில் ளமனநமடமத் டற்சமர்வ அனயக்கும் பிடணமக 8 

டயனத்டங்கவநக் ளகமண்டுபந்ணள்நண. யக்கரி உற்த்டய, சுங்க ழபவகள்-டமண உற்த்டய, 

மணகமப்னத் ணவக்கம உற்த்டய, பிணமத் ணவ, ணயன் பியழதமகம், பிண்ளபநி ஆய்வு, 

அணு ஆற்ல்  ஞ்சயதினந்ட ணவகநிலும் அசயன் னற்றுரிவணவத ீக்கய அவப 

னற்யலுணமகத் டிதமனக்குத் டயந்ண பிப்ட்டுள்ந. யக்கரி, மணகமப்னத் ணவதில் ழடி 

னடலீட்டின் உச்ச பம்வ 49%இயனந்ண 74% ஆக உதர்த்டயனேள்நண. ‘ணயன்சம சட்த் டயனத்ட 
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ணழசமடம - 2020’இன் னெம் ணயன்சம உற்த்டயவதனேம், ணயன் பியழதமகத்வடனேம் னற்யலும் 

டிதமர்ணதப்டுத்ணம் டயட்த்டமல், ணயன் கட்ஞத்வட யர்ஞதிக்கும், பசூயக்கும் உரிவண 

அவத்ணம் டிதமர் யறுபங்கநிழண ளசன்று பிடும். இடமல் ணயன் கட்ஞம் கடுவணதமக 

உதனம் அமதம் உள்நண. பிபசமத ழபவகள், சயறு, குறு யறுபங்கள், வன ணற்றும் 

டுத்ட பர்க்க ணக்கள் அவபவனேம் இண கடுவணதமக மடயக்கும். 

ழரிர் ழணமண்வண பிடயவதப் தன்டுத்டய ணமயங்கநின் உரிவணகநில் பம்ின்ய 

டவதிடுகயண ணத்டயத அசு. ணமய அசுகள் ளசபிங்கலக்கம யடயதில்மணல் 

அல்மடும் யவதில் இறுடயதமக ணமய அசுகநின் கன் ளறும் உச்ச பம்ன 3 

சடபடீத்டயயனந்ண 5 சடபடீணமக உதர்த்டப்ட்டுள்நண. இடன் னெம் ணமய அசுகள் கூடுடமக 

னொ.4 ட்சம் ழகமடி கன் ள னடினேம் ன் ழமடயலும், அடயலும் கூ ணமய அசுகநின் 

கலத்டயல் கத்டய வபத்ணள்நண மக அசு. இந்ட 2% கூடுடல் கில் 0.5% கவ ணட்டுழண 

ணமய அசுகள் யந்டவதின்யப் ள னடினேம், ணீடனள்ந 1.5% கவப் ள 

ழபண்டுணமமல் ணத்டயத அசு ரிந்ணவத்ணள்ந ழணழ கூப்ட் ணக்கள் பிழமடத் 

டயனத்டங்கவந ணமய அசுகள் ளசதல்டுத்ட ழபண்டும். ளமண பியழதமகம், ணயன் பியழதமகம் 

ஆகயதபற்வ டிதமர்ணதப்டுத்ட ழபண்டும், ளடமனயமநர் ச் சட்ங்கவந ீக்க ழபண்டும். 

இல்வளதன்மல் கூடுடல் கன் கயவதமண  ணமயங்கவந டபிக்கபிட்டுள்நண மக 

அசு. 

இிழணல் பிபசமதிகள் டம் பினப்ம் ழமல், பினம்ித பிவதில் ங்கு 

ழபண்டுணமமலும் பிற்கமம் ன்ண ழமல் ங்கமட்டி பிபசமதச் சந்வடகவந னற்யலும் 

டிதமர்ணதணமக்கப் ழமகயண மக அசு. இடன் னெம் பிவவத யர்ஞதிக்கும் உரிவண 

அசயணயனந்ண பிபசமதிகலக்கு ளசல்பில்வ, அசயணயனந்ண னற்யலும் டிதமனக்குச் 

ளசன்றுள்நண. அசயன் உடபினேன் பிவ யர்ஞதம் ளசய்னேம் அவணப்னனவ பிபசமத 

பிவநளமனட்கலக்குக் குவந்டட்ச ஆடம பிவ அநிப்டன் னெம் டிதமர் சந்வடகநின் 

பிவபழீ்ச்சயதியனந்ண பிபசமதிகவநப் மணகமத்ண பந்டண. அவட ீக்கும் பிடணமக இப்ழமண 

பிபசமதச் சந்வடகவந னற்யலும் டிதமர்ணதப்டுத்ட உள்நடமல் பிவவத யர்ஞதம் 

ளசய்னேம் னற்றுரிவண டிதமர் ளனயறுபங்கநிம் ளசன்று பிடும். இடமல் 

பிவபழீ்ச்சயதமல் பிபசமதிகள் ழணலும் கடுவணதமக மடயக்கப்வுள்நமர்கள். ஆமல் இண 

ளபறும் பிபசமதிகலக்கம ிச்சயவ ணட்டுணல். பிபசமத சந்வடகள் னற்யலும் 

டிதமர்ணதணமக்கப்டுபடமல் ளமண பியழதமக னவனேம் னடிவுக்கு பவுள்நண. உஞவு 



                                              உரிவணத் டணயழ்த் ழடசம்| லன் 2020| 25 

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

கமர்ப்ழசன் பிபசமதிகநிம் குவந்டட்ச ஆடம பிவ டந்ண பிபசமத 

பிவநளமனட்கவநக் ளகமள்னடல் ளசய்படன் னெழண ளமண பியழதமக னவ ளசதல்ட்டு 

பந்டண. குடும் அட்வகநின் னெம் ணமடம்ழடமறும் ணயவு பிவதில் உஞவுப் ளமனட்கள் 

ளற்று பமலம் ழகமடிக்கஞக்கம நித ணக்கநின் பதிற்யல் ணண் பமர்க்கவுள்நண. 

இத்டயட்த்டயமல் பிபசமதிகநின் பனபமவத இட்டிப்மக்குகயழமம்  இணபவ 

ணமற்யபந்டமர்கள். இப்ழமலண பிபசமத பிவநளமனட்கநின் சந்வடவத னற்யலும் 

டிதமர்ணதப்டுத்ணபடமல் குவந்டட்ச ஆடம பிவக்கம உத்டபமடம் கூ இல்மணல் 

பிபசமதிகவந யர்க்கடய யவக்குத் டள்நினேள்நர். 

மக அசு இந்டயதமளபங்கும் 461,589 ளக்ழர் யங்கவநப் ளனயறுபங்கலக்குத் 

டமவபமர்க்கவும் டதமமக உள்நண. னம்ளதர் ளடமனயமநர்கநின் தஞத்ணக்கமக 

பிப்ட்டினந்ட தில்கவந ரிதல் ஸ்ழட் ளடமனயடயர்கலக்கமக ழபண்டி த்ணச் ளசய்ட 

கர்மகமபின் மக அசு, ளடமனயல் யறுபங்கள் பிபசமதிகநிணயனந்ண ழடிதமக 

யங்கவந வகதகப்டுத்ணபடற்கம சட்ம் ளகமண்டுபந்ணள்நண. 

இந்ட ஆண்டில் இண பவ இந்டயதமபியனந்ண 16 ில்யதன் மர் ணடயப்ிம அந்யத 

னடலீடுகள் ளபநிழதயனேள்ந. ழண ணமடத்டயல் ணட்டும் 21,418 ழகமடிக்கு ழணல் அந்யத 

னடலீடுகள் ளபநிழதயனேள்ந. மனக்கு டயம னொமதின் ணடயப்ன பழீ்ந்ண பனகயண. 

இந்யவதில் அந்யத னடலீடுகவந ஈர்ப்டற்கமக, குயப்மக சரமபியனந்ண ளபநிழதறும் 

அந்யத னடலீடுகவந ஈர்ப்டற்கமக ளடமனயமநர் ச் சட்ங்கவந ீக்க ழபண்டும்  

ணத்டயத அசு ணமயங்கலக்கு ஆவஞதிட்டு பனகயண. 

ளடமனயமநர்கவந சயத்டயபவட ளசய்ணடமன் அந்யத னடலீடுகவந அவனத்ண ப 

ழபண்டுணம ன்? சரமவபக் கமட்டிலும் இந்டயதமபில் கூய குவபமக இனப்வட 

அயந்டயனந்ணம் இணபவ பமட அந்யத னடலீட்மநர்கநம இந்டப் ளமனநமடம 

ணந்டயவதிம னடலீடு ளசய்த பப்ழமகயமர்கள்? 

மட்டில் ழபவதில்மத் டயண்மட்ம் 27.1%ஆக கயயனேள்நண. கூடுடல் 

ழபவபமய்ப்னகவந உனபமக்க ந்டத் டயட்ங்கலம் இல்வ. உவனப்வ ணயபமக்கய, 

உவனப்னச் சுண்வக் கடுவணதமக்கழப டயட்ம் பகுத்ணள்நண மக அசு. உத்டப் ிழடசம், 

ணத்டயதப் ிழடசம், குமத், அஸ்மம் ஆகயத ணமயங்கநில் ளடமனயமநர் ச் சட்ங்கவந 

ீக்கயனேள்நமர்கள். ளடமனயமநர் ச் சட்ங்கள் ீக்கப்ட்டமல் யறுபர்கள் யவத்டடி 

ளடமனயமநர்கவந ழபவீக்கம் ளசய்த னடினேம்; அபர்கநின் கூயவதக் குவக்க னடினேம்; 
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இடமல் ளடமனயற்சங்கங்கலவத கூய யர்ஞதிக்கும் ஆற்ல் யக்கப்ட்டுள்நண, ழபவ-

மள் 8 ணஞி ழத்டயயனந்ண 12 ணஞி ழணமக உதர்த்டப்ட்டுள்நண. ளடமனயமநர்கள் 

சுகமடமணம சூனயல், மணகமப்மக ழபவ ளசய்படற்கம குவந்டட்ச உத்டபமடனம் 

இடன் னெம் அனயக்கப்ட்டுள்நண. 

பஞிகம் ணற்றும் ளடமனயல்ணவ அவணச்சகத்டமல் ளபநிதிப்ட் ப்ல் ணமடத்டயற்கம 

அயக்வகதின் டி ணமர்ச் ணமடத்டயல் ட்டு னடன்வணத் ளடமனயல்ணவக் குயதடீ்டின் பநர்ச்சய 

பிகயடம் (-9%) சரிந்டண, ப்ல் ணமடத்டயல் (-38.1%) ழணலும் சரிந்ணள்நண. ழகமபிட்-19 

ளடமற்றுழமதமல் ப்ல் ணமடத்டயல் வனவடுத்டப்ட் மடு டலபித ளமனநமடம 

னக்கத்டமல் ல்ழபறு ளடமனயல்ணவகநின் உற்த்டயதிலும் கஞிசணம இனப்ன ற்ட்டுள்நண. 

யக்கரி உற்த்டய (-15.5%), கச்சம ண்ளஞதின் உற்த்டய (-6.4%), இதற்வக ரிபமனே உற்த்டய (-

19.9%), சுத்டயகரிக்கப்ட் ளட்ழமயத ளமனட்கநின் உற்த்டய (-24.2%) உ உற்த்டய (-4.5%), 

உனக்கு உற்த்டய (-83.9%), சயளணண்ட் உற்த்டய (-86%), ணயன்சம உற்த்டய (-22.8%) ல்மழண 

குவந்ணள்ந. 

ணமர்ச் ணமடத்டயற்கம ளடமனயல்ணவ உற்த்டயக் குயதடீ்டு அயக்வகதின் (ி) டி 

உற்த்டயத்ணவதின் இனத்ணனென்று ளடமனயல் பவககநில் சுங்கத் ணவ டபி ணற் 

அவத்ணத் ணவகநிலும் உற்த்டய பநர்ச்சய டயர்ணவதமக உள்நண. உற்த்டயத் ணவ (-20.6%) 

குறுக்கணவந்ணள்நண. உஞவுப் ளமனட்கநின் உற்த்டய (-10.5%) குவந்ணள்நண. னடன்வணப் 

ளமனட்கநின் உற்த்டய (-3.1%), னெடப் ளமனட்கநின் உற்த்டய (-35.6%), இவயவப் 

ளமனட்கநின் உற்த்டய              (-18.5%), உள்கட்வணப்ன/கட்டுணமப் ளமனட்கநின் 

உற்த்டய (-23.8%), ீடித்ட ணகர்வுப் ளமனட்கநின் உற்த்டய (-33.1%), உடி ணகர்வுப் 

ளமனட்கநின் உற்த்டய (-16.2%) ல்மழண குவந்ணள்ந. 

2019-20 யடயதமண்டின் மன்கமம் கமமண்டின் (பரி-ணமர்ச்) ளமனநமடம யவ: 2019-

20ஆம் யடயதமண்டின் மன்கமபண கமமண்டில் (பரி-ணமர்ச்) இந்டயதமபின் ளமனநமடம 

பநர்ச்சய 3.1 சடபடீணமகக் குவந்ணள்நண. 2019-2020 யடயதமண்டின் ளணமத்ட பநர்ச்சய டற்கமயக 

ணடயப்டீ்டில் 4.2% ஆகக் குவந்ணள்நண.ளணமத்ட னெட உனபமக்கத்டயன் ணடயப்ன 2018-19 

யடயதமண்டின் மன்கமம் கமமண்டில் 31.7% ஆக இனந்டண, 2019-20 யடயதமண்டின் மன்கமம் 

கமமண்டில் 28.8% ஆகக் குவந்ணள்நண. 2018-19 யடயதமண்டின் மன்கமம் கமமண்டில் 20.8%ஆக 

இனந்ட ற்றுணடய 2019-20 யடயதமண்டின் மன்கமம் கமமண்டில் 18.5% ஆகக் குவந்ணள்நண. 

ளணமத்ட ணடயப்மக்கம் (GVA) அடிப்வதில் உற்த்டயத் ணவதின் பநர்ச்சய 2018-19 யடயதமண்டின் 
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மன்கமம் கமமண்டில் 5.2% ஆக இனந்டண 2019-20 மன்கமம் கமமண்டில் 0.2% ஆகக் 

குவந்ணள்நண. கட்டுணமத் ணவதின் பநர்ச்சய 2.1%ஆக இனந்டண -1.4 சடபடீணமகக் 

குவந்ணள்நண. சயளணண்ட் உற்த்டய            2018-19 யடயதமண்டின் மன்கமம் கமமண்டில் 

11.7% ஆக இனந்டண 2019-20 மன்கமம் கமமண்டில் -4.9% ஆகக் குவந்ணள்நண. அழட ழமல் 

உனக்கயன் ணகர்வும் 9.4%யனந்ண -3.9%ஆகக் குவந்ணள்நண. பமக பிற்வனேம் 3.8%இயனந்ண 

-42.1%ஆகக் குவந்ணள்நண. 

பர்த்டகம், ழமட்ல், ழமக்குபத்ண, டகபல் ளடமர்ன, ழசவப, எநிப்ன 

ஆகயதபற்யன் பநர்ச்சய 2018-19ஆம் யடயதமண்டின் மன்கமம் கமமண்டில் 6.9 சடபடீணமக இனந்ட 

யவதில் 2019-20 மன்கமம் கமமண்டில் 2.6% சடபடீணமகக் குவந்ணள்நண. ழபநமண்ணவ 

உற்த்டய ளசன் யடயதமண்டின் மன்கமம் கமமண்டில் 1.6% ஆக இனந்ண 2019-20 மன்கமம் 

கமமண்டில் 5.9% ஆக குவந்ணள்நண. உற்த்டயத் ணவதின் பநர்ச்சய, 2018-19 யடயதமண்டின் 

மன்கமம் கமமண்டில் 2.1% ஆக இனந்ண, 2019-20 யடயதமண்டின் மன்கமம் கமமண்டில் -1.4% 

ஆகக் குவந்ணள்நண. கட்டுணமத் ணவதிம  பநர்ச்சய 2018-19 யடயதமண்டின் மன்கமம் 

கமமண்டில் 6% ஆக இனந்ண 2019-20 யடயதமண்டின் மன்கமம் கமமண்டில் -2.2% ஆகக் 

குவந்ணள்நண. யக ளணமத்ட ணடயப்மக்கம் 2018-19 யடயதமண்டின் மன்கமம் கமமண்டில் 5.6% 

ஆக இனந்ண 2019-20 யடயதமண்டின் மன்கமம் கமமண்டில் 3%ஆகக் குவந்ணள்நண. 

கச்சம ண்ளஞதின் பிவ டுபழீ்ச்சய அவந்ட யவதிலும் கூ அடன் ன்கவந 

ணக்கலக்கு பனங்கமணல் ளட்ழமயல் யட்னக்கு 13 னொமனேம், டீசயல் யட்னக்கு 10 னொமனேம் 

’கமல்’ பரிவத உதர்த்டயனேள்நண ணத்டயத அசு. டணயனக அசும் ணடயப்னக் கூட்ல் பரி னெம் 

ளட்ழமல் பிவவத யட்னக்கு னொ.3.25, டீசல் பிவவத யட்னக்கு னொ.2.50 

உதர்த்டயனேள்நண. 

ழமய்த் ளடமற்று, ளமனநமடம ளனக்கடி  இட்வ அச்சுறுத்டமல் 

மடயக்கப்ட்டுள்ந னம்ளதர் ளடமனயமநர்கள், பிபசமதிகநின் ணதர்டஞிக்கவும் யடய 

எணக்கபில்வ. அபர்கலக்கு உடபமடழடமடு, பிபசமதிகலக்கு இணபவ அநிக்கப்ட் 

குவந்டட்ச ஆடவபனேம் ீக்கய, ளடமனயமநர் ச்சட்ங்கவநனேம் ீக்கய அபர்கநின் 

பமழ்வுரிவணகவந அனயத்ண சமபடற்கம உரிவணவத ணட்டுழண டமமநணத மக அசு 

பனங்கயனேள்நண. இந்ட ளனக்கடிதிலும் அபர்கள் டவதில் ழரிடி பினச் ளசய்ண அவட 

‘டற்சமர்ன’ ன் ளதரில் ளகமண்மடுபண அசயதல் ளமனநமடம பமற்று பக்கயங்கலள் 

உச்சக்கட்ணமகும். இந்ணத்ணப ளபயதர்கவந டுயவதமநர்கள், ழடசப்ற்மநர்கள் ன்றும், 
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உண்வணதம ழடசப்ற்மநர்கவந ழடசபிழமடயகள் ன்றும் ல்மபற்றுக்கும் டவகரனமக 

னத்டயவ குத்ணம் மக அசயன் அகமடயதில் ‘டற்சமர்ன’ ன்ண உண்வணதம டற்சமர்ிற்கம 

இறுடயச் சங்கமகவும், உவனக்கும் ணக்கலக்கம சமவுரிவணதமகவுழண உள்நண. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

ளின் யவவுக் கூட்த்டயல் ளின் குயத்ண ழடமனர்.ஸ்மயின் உவ 

(ிொக்கம்: சந்ொ) 

இம்: கயளம்நின் இமணுபப் ள்நி 

கமம்: பரி 28, 1924 

ழடமனர்கழந, இன்று ணமவ ீங்கள் இங்ழக ளின் யவவுக் கூட்த்வட ற்மடு 

ளசய்ணள்நடமகவும், ழச்சமநர்கநில் எனபமக மன் அவனக்கப்ட்டுள்நடமகவும் க்குத் 

ளடரிபிக்கப்ட்டுள்நண. ளிின் ளசதல்மடுகள் குயத்ண மன் என உவ யகழ்த்ட 

ழபண்டிதண அபசயதம் ன்று மன் யவக்கபில்வ. என ணிடமகவும் டவபமகவும் 

ளிின் சயப்ிதல்னகவந ளபநிக்ளகமஞனம் சய உண்வணகவநப் ற்ய ணட்டும் மன் 

கூறுபண இன்னும் சயப்மக இனக்கும்  ன்று யவக்கயழன். எனழபவந, இந்ட 

உண்வணகலக்கு இவதில் ந்ட உள்நமர்ந்ட ளடமர்னம் இல்மணல் இனக்கமம், ஆமல் 

ளின்  குயத்ண என ளமணபம கனத்வடப் ளறுபடற்கு அண அப்டி என்றும் 

னக்கயதத்ணபம் பமய்ந்டடல். ப்டிதினந்டமலும், இந்ட டனஞத்டயல் மன் 

பமக்குறுடயதநித்டவட பி அடயகணமக ன்மல் ளசய்த இதமண.. 

 

வனக் கழுகு 

மன் னடயல் ளினுன் 1903ல் அயனகம் ஆழன். ஆம், அண என டிப்ட் அயனகம் 

அல்,கடிடப் ரிணமற்த்டமல் ற்ட்ண. ஆமல் அண ன் ணீண என அனயதமட டயவப 

ற்டுத்டயதண, கட்சயதில் மன் ளசய்ட ல்ம ழபவகநிலும் ன்வ பிட்டு அண 

பிகழபதில்வ. மன் அப்ழமண வசரீிதமவுக்கு மடு கத்டப்ட்டினந்ழடன். 

ளடமண்ணூறுகநின் னடிபில் இனந்ண ளிின் னட்சயக படிக்வககள் ற்ய  மன் 

அயந்டடயல், குயப்மக 1901 க்குப் ிகு, இஸ்க்ம-1 ழடமன்யத ிகு, ளினுக்குள் 

ங்கலக்கம அசமடமஞ டயவண பமய்ந்ட என ணிடர் இனப்வட க்கு உஞர்த்டயதண. 

அந்ட ழத்டயல் மன் அபவ ளபறுணழ கட்சயதின் டவபமகக் கனடபில்வ, ஆமல் 
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அடன் உண்வணதம யறுபர் ன்ழக் கனடயழன், ளன்மல் அபர் ணட்டும்டமன் ங்கள் 

கட்சயதின் உள்சமத்வடனேம் அபசத் ழடவபகவநனேம் னரிந்ண ளகமண்மர். மன் அபவ ங்கள் 

கட்சயதின் ணற் டவபர்கலன் எப்ிட்டுப் மர்த்டழமண, அபர் டண சக ஞிதமநர்கநம 

ிளநக்கமழமவ், ணமர்த்ழடமவ், ஆக்ளசல்ழமட் இன் ினக்கு ழணல் ணயகவும் உதர்ந்டபமக 

க்குத் ழடமன்யதண; அபர்கலன் எப்ிடும்ழமண, ளின் டவபர்கநில் எனபர் 

ணட்டுணல், ணயகவும் உதர்ந்ட டகுயவதில் இனந்டபர், என ணவக் கலகு, ழமமட்த்டயல் 

ந்ட தனம் அயதமடபர், ழணலும் ஷ்த னட்சய இதக்கத்டயன் னன்யதமட மவடகநில் 

கட்சயவத வடரிதணமக னன்ழமக்கய அவனத்ணச் ளசன்பர். இந்ட ண்ஞம் ன்வ ணயகவும் 

ஆனணமகப் ற்யதண, ளபநிமட்டில் அசயதலுக்கமக மடுகத்டப்ட் ன் ளனங்கயத 

ண்னக்கு இவடப் ற்ய லடத் ணண்ப்ட்ழன், அபனவத கனத்வட க்குத் 

ளடரிபிக்கும்டி ழகட்டுக்ளகமண்ழன். சயயண கமம் கனயத்ண, மன் ற்கழப வசரீிதமபில் 

மடுகத்டப்ட்டினந்ட ழமண-இண 1903 ஆம் ஆண்டின் இறுடயதில்-ண ண்ரிணயனந்ண 

இனந்ண என உற்சமகணம டயவனேம், ளிிணயனந்ண என நித, ஆமல் ஆழ்ந்ட 

ளபநிப்மடுன் கூடித சுனக்கணமக் கடிடத்வடனேம் ளற்ழன், அபனக்கு, அண 

வகணமயனேள்நண, ன் ண்ர் ண கடிடத்வடக் கமட்டினேள்நமர். ளிின் குயப்ன 

எப்டீ்நபில் சுனக்கணமக இனந்டண, ஆமல் அடயல் ங்கள் கட்சயதின் வனவப் ஞிகள் 

குயத்ட ணஞிபம ணற்றும் அச்சணற் பிணர்சனம், உடி டயர்கமத்டயல் கட்சயதின் னல 

ழபவத் டயட்னம் குயப்ித்டக்க ளடநிவுனும் சுனக்கணமகவும் இனந்டண. ளிமல் 

ணட்டுழண ணயகவும் சயக்கம பிதங்கவந ணயகவும் நிவணதமகவும் ளடநிபமகவும், 

சுனக்கணமகவும் ணஞிபமகவும் லட னடிந்டண, எவ்ளபமன பமக்கயதனம் அடயகம் ழசமண என 

ணப்மக்கயச் சூட்வப் ழமல் எயத்டண. ளின் ங்கள் கட்சயதின் ணவக் கலகு ன்னும் ன் 

கனத்வட இந்ட நித ணஞிச்சம கடிடம் ழணலும் பலுப்டுத்டயதண. வனத டவணவவு 

ஊனயதனுக்கம னக்கத்டயல் ,ணற் கடிடங்கவநப் ழமழப, ளிின் இந்ட கடிடத்வடனேம் 

டீச்சுபமவக்குக் ளகமடுத்டடற்கமக ன்வ ணன்ிக்கழப னடிதமண. 

அந்ட ழத்டயயனந்ழட ளினுன் ண அயனகம் ஆம்ணமண 

 

அடக்கம்: 

மன் னடன் னடயல் ளிவ 1905 டிசம்ரில் மம்ணர் ஃழமர்யல் (ஃின்மந்ண) ந்ட 

ழமல்யபிக் ணமமட்டில் சந்டயத்ழடன். மன் ங்கள் கட்சயதின் ணவக் கலவக, என 
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ணமணிடமக, அசயதல் ரீடயதமக ணட்டுணல், உல் ரீடயதமகவும் ணமணிடமகக் கமண்ழன் 

ன்று ம்ிழன், ளன்மல் ன் கற்வதில் ளிவ என பமட்சமட்ணம, 

கம்ீணம ணற்றும் கபர்ச்சயகணமபமக மன் சயத்டரித்டயனந்ழடன்.அடமல் ின்ர், சமசரி 

உதத்டயற்கு குவபமக, ந்ட பவகதிலும், உண்வணதில் ந்ட பவகதிலும், சமடமஞ 

ணிடர்கநிணயனந்ண ழபறுமட என சமடமஞ ழடமற்னவத ணிடவப் மர்த்டண க்கு 

ணமற்ணமக இனந்டண.  

 

என "ளரித ணிடர்" கூட்ங்கலக்கு டமணடணமக பனபண பனக்கணம பிதணமக 

ற்றுக்ளகமள்நப்டுகயண, இடமல் கூட்ம் அபண பனவகக்கமக னெச்வச அக்கய 

கமத்டயனக்கக்கூடும், ின்ர், ‚ளரித ணிடர்‛ ணவனபடற்கு சற்று னன்ன, ச்சரிக்வகனேம் 

கயசுகயசுப்னம் ழணழலம்: ‚ஷ்! . . . அவணடய! . . . அபர் பனகயமர். ‛இந்ட சங்கு க்கு 

ணயடணயஞ்சயதடமகத் ளடரிதபில்வ, ளன்மல் இண என டமக்கத்வட ற்டுத்ணகயண, 

ணரிதமவடவத பவபக்கயண. அடன்  ிகு ணற், ிடயயடயகலக்கு னன்மகழப ளின் 

ணமமட்டிற்கு பந்ணபிட்மர் த் ளடரிந்டணம் க்கு ணமற்ம்.ணமமட்டில் ங்ழகம என 

னெவதில் டன்வத் இனத்டயக்ளகமண்டு,ணயகவும் சமடமஞ ிடயயடயகலன் ணயகவும் சமடமஞ 

என உவதமவத் டவதின்ய த்டய பந்டமர்,  இண சய அடிப்வ ளயகவந ணீறுபடமக 

க்குத் ழடமன்யதண ன்வட மன் உங்கநிணயனந்ண ணவக்க ணமட்ழன். 

 

இந்ட நிவண ணற்றும் அக்கம், கபிக்கப்மணல் இனக்க னதற்சயப்ண, அல்ண, 

குவந்டட்சம், டன்வ ளபநிப்டுத்டயக் ளகமள்நமணல், டண உதர்யவவத 

ளபநிக்கமட்மணல் இனக்கும் இந்டப் ண்ன  ணிடகுத்டயன் "னடயதணக்கநின், நித, சமடமஞ 

ளபகுணக்கநின் னடயத டவபம ளிின் ணயகவும் பலுணயக்க ண்னகநில் என்று ன்வட 

மன் ின்மநிழ உஞர்ந்ழடன், 

 

ர்க்கத்ின் ஆற்நல்: 

இந்ட ணமமட்டில் ளின் ஆற்யத இண்டு உவகள் குயப்ித்டக்கவப. என்று டற்ழமவடத 

யவவண குயத்டண இன்ளமன்று பிபசமதக் ழகள்பி குயத்டண ணடயர்ஷ்பசணமக, அவப 

மணகமக்கப்பில்வ. அவப அவபவனேம் ஈர்த்டண ழணலும் னல ணமமட்வனேம்  
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உற்சமகப்னதள லப்ிதண. ணத்டயட்த்டயன் அசமடமஞ ஆற்ல், பமடத்டயன் நிவண 

ணற்றும் ளடநிவு, சுனக்கணம ணற்றும் நிடயல் னரிந்ணளகமள்நக்கூடித பமக்கயதங்கள், 

மமலணன் ‛ளசமற்ளமனயபமநர்கநின், மசமங்ழகம, ணதக்கும் வசவககழநம ணற்றும் டமக்கத்வட 

உனபமக்குபவட ழமக்கணமகக் ளகமண் மகமஞி பசங்கழநம இல்மவண, - இவபதமவும் 

பனக்கணம மமலணன் ளசமற்ளமனயபமநர்கநின் உவகலக்கு  ணமமக ளிின் 

உவகவந சமடகணமக்கய.. 

 

ஆமல் அந்ட ழத்டயல் ன்வ பசரகரித்டண ளிின் உவகநின் இந்ட அம்சம் அல். 

அபற்யன் டபிர்க்கனடிதமட டர்க்க ஆற்மல் மன் ஈர்க்கப்ட்ழன், அண சற்ழ 

கடுவணதமடமக இனந்டமலும், அபண மர்வபதமநர்கவந அண  உறுடயதமகப் ற்யக் 

ளகமண்ண, டிப்டிதமக அண  கமந்டம் ழமல் கபர்ந்ண, ின்ர் அபர்கவந னலவணதமக 

ளபன்ண  ன்ழ ளசமல்மம். 

 

. ிடயயடயகள் ர் ளசமன்ண க்கு யவபினக்கயண: ‚ளிின் உவகநின் டர்க்கம் என 

பயவணதமக் ளகமடுக்வகப் ழமன்ண, அண என கவ்பிவதப் ழமல் உங்கவநச் சுற்யலும் 

ற்றுகயண, அடன் ிடிதில் இனந்ண உங்கவந பிடுபித்ணக் ளகமள்லம் ஆற்ல் அற்று ழமபரீ். 

என்று  ீங்கள் சஞவத ழபண்டும் இல்வ னல ழடமல்பினேற்று பிக ழபண்டும். " 

 

ளிின் உவகநின் இந்ட சயப்ிதல்ன அபண ழச்சுக்கவதின் பலுபம அம்சணமக 

இனந்டண ன்று மன் யவக்கயழன். 

 

சிணுங்கொவ: 

மன் இண்மபண னவதமக ளிவ சந்டயத்டண 1906 இல் ங்கள் கட்சயதின் இண்மபண 

ஸ்மக்ழமம் கமங்கயயன் ழமண. இந்ட ணமமட்டில் ழமல்யபிக்குகள் சயறுமன்வணதிமக 

இனந்டர் ன்ணம் ழடமல்பிவத சந்டயத்டர் ன்ணம் உங்கலக்குத் ளடரினேம். ழடமல்பினேற் 

யவதில் ளிவ மன் மர்த்டண இணழப னடல் னவ. ஆமல் ழடமல்பிதின் ின்ர் 

சயணுங்கய, இடதத்வட இனக்கும் டவபர்கவநப் ழம ழடமல்பி அபவ 

சயறுவணப்டுத்டபில்வ ணமமக அண, ளிவ அலத்டப்ட் ஆற்லுவத ீனொற்மக 

ணமற்யதண, இண அபண ஆடபமநர்கவந னடயத ழமர்கலக்கும் டயர்கம ளபற்யக்கும் 
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ஊக்கணநித்டண. ளின் ழடமற்கடிக்கப்ட்மர் ன்று ளசமன்ழன். ஆமல் அண ன் 

பவகதம ழடமல்பி? அபண டயர்ப்மநர்கவந, ஸ்மக்ழமம் கமங்கயயன் 

ளபற்யதமநர்கநம ிளநக்கமழமவ், ஆக்ளசல்ழமட், ணமர்த்ழடமவ் இன் ிவ ணட்டும் 

ீங்கள் மர்த்டயனக்கழபண்டும்உண்வணதம ளபற்யதமநர்கலக்கம ழடமற்ம் அபர்கநிம் 

குவபமகழப இனந்டண. ளன்மல் ளணன்யபிசத்வடப் ற்யத ளிின் இக்கணற் 

பிணர்சம் அபர்கநின் உயல் என னல லும்வனேம் பிபில்வ ன்ழ ளசமல்மம். 

மங்கள், ழமல்யபிக் ிடயயடயகள்,என்றுகூடி, ளிவப் மர்த்ண, அபனவத 

ஆழமசவவதக் ழகட்ழமம் ன்ண க்கு யவபினக்கயண. சய ிடயயடயகநின் உவகள் 

ழசமர்வபனேம், பிக்டயவதனேம் குயப்மல் ளபநிக்கமட்டிதண.இந்ட உவகலக்கு ளின்  

ற்கவநக் கடித்டபமழ டயநித்டவட மன் யவவு கூர்கயழன்: "ழடமனர்கழந, 

சயணுங்கமடீர்கள், மம் ளபல் ழபண்டித கட்மதத்டயல் இனக்கயழமம், ளன்மல் மம் 

ளசமல்பண டமன் சரி." சயணுங்கும் அயவுபீிதின் ழணல் ளபறுப்ன, ம்னவத ளசமந்ட த்டயல் 

ம்ிக்வக, ளபற்யதின் ணீடம ம்ிக்வக –அவபழத ளின் ங்கநிம் ற்த்டயத டமக்கம். 

ழமல்யபிக்குகநின் ழடமல்பி டற்கமயகணமண, ணயக பிவபில் அபர்கள் ளபற்ய ளறுபமர்கள் 

ன்ண உஞப்ட்ண. 

 

"ழடமல்பி குயத்ண சயணுங்குபடயல்வ" – ளிின் இந்ட வனவ ண்ழ அபண 

வதிவ இறுடயபவ பிசுபமசணமகவும், டன் பயவணதில் ம்ிக்வகனேவதடமகவும் இனக்க 

அபனக்கு உடபிதண. 

 

ற்பதமவ இல்வன: 

1907 இல் ண்ில் வளற் அடுத்ட ணமமட்டில் (3), ழமல்யபிக்குகள் ளபற்ய ளற்ர். 

ளிவ ளபற்யதமநர் யவதில் மர்த்டண இணழப னடல் னவ. ளபற்ய சய 

டவபர்கநின் டவகவந சுற் வபத்ண அபர்கவந அகந்வடனேம், டற்ளனவணனேம் 

ளகமண்பர்கநமக்குகயண. ளனம்மம சந்டர்ப்ங்கநில் அபர்கள் ளபற்ய னகழ்ளகமண்டு, 

அபர்கநின் னகனயழ ஏய்ளபடுக்கவும் ளடமங்குகயமர்கள். ஆமல் ளின்  சயயடநவு  கூ 

அத்டவகத டவபர்கவந எத்டயனக்கபில்வ. ணமமக அபர், என ளபற்யதின் ின்ர் டமன் 

குயப்மக பினயப்னனும் ச்சரிக்வகனேனும் இனந்டமர். ளின் ிடயயடயகநிம் 

பற்னறுத்டயதவட மன் யவவு கூர்கயழன்: ‚னடல் பிதம் ளபற்யதமல் 
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ழமவடழதக்கூமண,டற்ளனவண ளகமள்நக்கூமண; இண்மபண பிதம் ளபற்யவத 

ப்டுத்ணபண; னென்மபண, டயரிக்கு இறுடய அடி ளகமடுப்ண, ளன்மல் அபர் 

டமக்கப்ட்மர், ஆமல், ந்ட பவகதிலும் அனயதபில்வ. 

இத்ணன் ளணன்ளபிக்குகலன் ல்மம் னடிந்ணபிட்ண. ‛ன்று னட்மள்டணமகக் கூயத 

ிடயயடயகள் ணீண அபர் ளபறுப்னன் பவசணவன ளமனயந்டமர். ளணன்யபிக்குகள் இன்னும் 

ளடமனயமந பர்க்க இதக்கத்டயல் ழபர்கவநக் ளகமண்டினக்கயமர்கள் ன்வடனேம், அபர்கள் 

டயவணனேன் ழமம ழபண்டும் ன்றும், எனபரின் ளசமந்ட த்வட ணயவகப்டுத்டய 

ணடயப்ிடுபவடனேம், குயப்மக, டயரிதின் பயவணவதக் குவத்ண ணடயப்ிடுபவடனேம் டபிர்க்க 

ழபண்டும் ன்று கமட்டுபண அபனக்குக் கடிணல். 

 

"ளபற்யதில் டற்ளனவண ளகமள்படயல்வ" - இண ளிின் ஆலவணதின் ண்மகும், இண 

டயரிதின் பயவணவத வழமவும், சமத்டயதணம ஆச்சரிதங்கலக்கு டயமக கட்சயவத 

கமப்டற்கும் அபனக்கு உடபிதண. 

 

தகொட்தொட்டில் உறுிப்தொடு: 

கட்சயத் டவபர்கள் டங்கள் கட்சயதின் ளனம்மன்வணதிரின் கனத்வட மமட்மணல்  இனக்க 

னடிதமண. ளனம்மன்வண ன்ண என டவபமல் கஞிக்க னடிதமட என ஆற்ல். இவட 

ழபறு ந்ட கட்சயத் டவபவனேம் கமட்டிலும் ளின் குவபமக அயதமடபரில்வ. 

ஆமல் ளின் எனழமணம் ளனம்மன்வணதிரிம் சயவபில்வ, குயப்மக அந்ட 

ளனம்மன்வணக்கு ந்ட ழகமட்மட்டு அடிப்வனேம் இல்மட ழமண. ங்கள் கட்சயதின் 

பமற்யல் ளனம்மன்வணதிரின் கனத்ண அல்ண கட்சயதின் டற்கமயக ன்கள் மட்மநி 

பர்க்கத்டயன் அடிப்வ ன்கலன் னண்ட் ழங்கள் உண்டு. இணழமன் 

சந்டர்ப்ங்கநில், ளின் என ழமணம் டதங்கணமட்மர், கட்சயதின் ளனம்மன்வணக்கு டயமக 

ழகமட்மட்டிற்கு ஆடபமக டண யவப்மட்வ உறுடயதமக டுத்டமர். ழணலும், இணழமன் 

சந்டர்ப்ங்கநில் அபர் அவபனக்கும் டயமக டித்ண யற்க ழபண்டும் ன்று அபர் 

அஞ்சபில்வ, -அபர் அடிக்கடி ளசமல்பண ழமல் - ‚ழகமட்மட்வ அடிப்வதமகக் ளகமண் 

ளகமள்வக ணட்டுழண சரிதம ளகமள்வக‛ ன்று கனடயமர். 

இந்ட பிதத்டயல் குயப்ம சயப்ிதல்னவத இண்டு உண்வணகள்.ின்பனணமறு 
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முல் உண்வ: 1909-11 கமகட்த்டயல், டயர் னட்சயதமல் கட்சய அடித்ண ளமறுக்கப்ட் ழமண 

னலவணதம சயவடபியனந்டண. அண கட்சயதில் ம்ிக்வகதின்வணதம கமம், 

கட்சயதியனந்ண ளணமத்டணமக ளபநிழதயர், அயவுபீிகள் ணட்டுணல், ஏநவு 

ளடமனயமநர்கலம்கூ; சட்ணறுப்ன இதக்கத்டயன் ழடவப ணறுக்கப்ட் என கமம்,கவப்ன 

ணற்றும் சரிபின் கமம். ளணன்யபிக்குகள் ணட்டுணல், ழமல்யபிக்குகலம் கூ  

ிரிவுகவநனேம் ழமக்குகவநனேம் ளகமண்டினந்டர், ளனம்மமழமர் ளடமனயமந பர்க்க 

இதக்கத்டயயனந்ண ணண்டிக்கப்ட்டினந்டர்.. அந்டகமகட்த்டயல் டமன் சட்ணறுப்ன இதக்கத்வட 

னற்யலுணமக கவத்ண, ளடமனயமநர்கவந சட்னர்பணம, டமமநபமட ஸ்ழமயின் 

கட்சயதமக எலங்கவணக்கும் ண்ஞம் லந்டண ன்ண உங்கலக்குத் ளடரிந்டயனக்கும். அந்ட 

ழத்டயல் பம ளடமற்றுழமய்க்கு ஆநமகமணல், கட்சய ளகமள்வகதின் டமவகவத 

உதர்த்டயப் ிடித்ண, கட்சயதின் சயடயத ணற்றும் சயவடந்ட ஆற்ல்கவந பிதக்க வபக்கும் 

ளமறுவண ணற்றும் அசமடமஞ பிமனதற்சயனேன் டயட்டி,ளடமனயமநர் பர்க்க இதக்கத்டயன் 

எவ்ளபமன கட்சய பிழமட ழமக்வகனேம் டயர்த்ணப் ழமமடி, அசமடமஞ ணஞிவுனும், 

இவஞதற் பிமனதற்சயனேன் கட்சய ளகமள்வகவத மணகமத்டண ளின் ணட்டுழண. 

கட்சய ழகமட்மட்டிற்கம இந்ட ழமமட்த்டயல், ளின் டமன் ின்ர் ளபற்யதமநமக 

யனொித்டமர் ன்வட மங்கள் அயந்ழடமம். 

 

இண்டொது உண்வ: இண 1914-17 கமகட்த்டயல், கமடயத்டயதப் ழமர் னல பசீ்சயல் 

இனந்டழமண, அவத்ண அல்ண கயட்த்டட் அவத்ண சனெக மதக ணற்றும் ழசமசயசக் 

கட்சயகள் ளமண ழடசக்டய ளபயக்கு ஆநமகய அந்டந்ட மடுகநின் கமடயத்டயதத்டயன் ழசவபதில் 

டங்கவந யவயறுத்டயக் ளகமண். இண்மம் அகயம் அடன் யம் ளபலத்ண  

னடமநித்ணபத்டயன் கரழ் இலத்ணச் ளசல்ப்ட் என கமகட்ம், ிளநக்கமழமவ், 

கமவுத்ஸ்கய, கயனைஸ்ழ ழமன்பர்கநமல் கூ ழரிபமடத்டயன் அவகவநத் டமக்குப்ிடிக்க 

னடிதபில்வ. அந்டகமகட்த்டயல், கயட்த்டட் எழ எனபமக சனெக-ழரிபமடம் ணற்றும் 

சனெக-சணமடமத்டயற்கு டயமக என உறுடயதம ழமமட்த்வட த்டயதணம், கயனைஸ்ளஸ் 

ணற்றும் கமவுத்ஸ்கயதின் ணழமகத்வட கண்ம் ளசய்டணம், அவ ணணம இவப்ட் 

"னட்சயதமநர்கவந"  இனயந்ணவத்டணம் ளின் ணட்டுழண. ளின் என சயயத 

சயறுமன்வணதிமல் ணட்டுழண ஆடரிக்கப்டுகயமர் ன்வட அயந்டயனந்டமர், ஆமல் அபனக்கு 

அண என னக்கயதணம டனஞம் அல், ளன்மல் டயர்கமத்வட டன் னன் ளகமண் எழ 
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சரிதம ளகமள்வக னஞற் சர்பழடசத்டயன் ளகமள்வக, ழகமட்மடுகநின் அடிப்வதிம 

ளகமள்வக ணட்டுழண சரிதமக் ளகமள்வக   அபர் அயந்டயனந்டமர். 

    என னடயத சர்பழடசத்டயற்கம இந்ட ழமமட்த்டயலும், ளிழ ளபற்யதமநமக 

யனொித்டமர் ன்வட மங்கள் அயந்ழடமம்.. 

   "ழகமட்மடுகவந அடிப்வதமகக் ளகமண் என ளகமள்வக ணட்டுழண சரிதம ளகமள்வக" – 

இந்ட பமய்ப்மட்டின்  டி ளின் டமக்குடயன் னெம் "ழடமற்கடிக்க னடிதமட" னடயத 

யவகவந டுத்ண, மட்மநி பர்க்கத்டயன் சயந்ட கூறுகவந னட்சயக ணமர்க்சயதத்டயற்கு 

ளபன்ளடுத்டமர் 

 

பகுஜணங்கபிடம் ம்திக்வக: 

ழகமட்மட்மநர்கள் ணற்றும் கட்சயகநின் டவபர்கள், மடுகநின் பமற்வ ன்கு 

அயந்டபர்கள் ணற்றும் னட்சயகநின் பமற்வ ஆம்த்டயல் இனந்ண இறுடய பவ 

டித்டபர்கள், சய ழங்கநில் ளபட்கக்ழகம ழமதமல் மடயக்கப்டுகயமர்கள். இந்ட ழமய் 

ளபகு தம், ன்று அவனக்கப்டுகயண.ளபகுங்கநின் வப்ன ஆற்யல் அபம்ிக்வக 

இண சய சணதங்கநில் டவபர்கநிவழத என பவகதம ழணட்டுக்குடி அணுகுனவவத 

உனபமக்குகயண, அபர்கள் னட்சயகநின் பமற்யல் ழடர்ச்சய ளமபிட்மலும், வனத 

எலங்வக அனயக்கவும், னடயதவட உனபமக்கவும் பிடயக்கப்டுகயமர்கள். இந்ட பவகதம 

ழணட்டுக்குடி அணுகுனவ, ணக்கள் கட்ற்று ழமகக்கூடும், ணக்கள் "அடயகணமக அனயக்கக்கூடும்" 

ன் அச்சழண கமஞணமகும்; னத்டகங்கநியனந்ண ளபகுங்கலக்குக் கற்ிக்க னதற்சயக்கும் 

ஆமல் ணக்கநிணயனந்ண கற்றுக் ளகமள்ந ளபறுக்கும் என பனயகமட்டிதமக ஆகும் பினப்ழண 

இடற்கு கமஞணமகயண. 

 

அத்டவகத டவபர்கநின் ணறுடநிப்ழ ளின். மட்மநி பர்க்கத்டயன் வப்ன 

சக்டயதிலும், அடன் பர்க்க உள்லஞர்பின் னட்சயக ளசதல்டயிலும் ளின் ழமன்று 

இவ்பநவு ஆனணம ம்ிக்வக வபத்டயனந்ட ழபறு ந்ட னட்சயதமநவனேம் மன் 

அயதபில்வ. "னட்சயதிவத குனப்ம்" ன்றும் "ளபகுங்கநின் அங்கரகரிக்கப்மட 

படிக்வககநின் கபம்" ன்றும்  ழணமசணமக பிணர்சயப்பர்கவந ளிவப் ழம 

இக்கணயன்ய ணன்னறுத்டக்கூடித ழபறு ந்ட னட்சயதமநவனேம் மன் அயதபில்வ.  
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என உவதமயன் ழமண என ழடமனர் ‚னட்சயவத சமடமஞ பிதங்கநின் எலங்கயன் டி 

ின்ற் ழபண்டும்‛ ன்று கூயதழமண ளின் கயண்மகக் குயப்ிட்மர்: ‚னட்சயதமநர்கநமக 

இனக்க பினம்னம் ணக்கள் பமற்யல் ணயகவும் சமடமஞ எலங்கு ன்ண பிதங்கநின் 

னட்சயக எலங்கு ன்வட ணந்ணபிடுபண ரிடமம். " 

 

ஆகழப, ளபகுங்கவந ழணழமட்ணமகக் குவத்ண ணடயப்ிட்டு, னத்டகங்கநியனந்ண 

அபர்கலக்குக் கற்ிக்க னதன் அவபவனேம் ளின் அபணடயத்டமர். ழப, ளிின் 

யவதம கட்வந: ணக்கநிணயனந்ண கற்றுக் ளகமள்லங்கள், அபர்கநின் ளசதல்கவநப் 

னரிந்ணளகமள்ந னதற்சய ளசய்னேங்கள், ளபகுங்கநின் ழமமட்த்டயன் வனவ 

அனுபத்வட கபணமகப் டிக்கவும் ன்ழட. 

 

ளபகுங்கநின் வப்ன ஆற்யல் ம்ிக்வக - இண ளிின் ளசதல்மட்டுப் 

ண்மகும், இண டன்ிச்வசதம ளசதல்னவவதப் னரிந்ணளகமள்நவும், அடன் இதக்கத்வட 

மட்மநி பர்க்க னட்சயதின் பனயதில் ளசலுத்டவும் அபனக்கு உடபிதண. 

 

புட்சிின் தவ: 

ளின் னட்சயக்கமகழப ிந்டபர். அபர் உண்வணதில், னட்சய ளபடிப்னகநின் ழணவடதமகவும் 

னட்சயக டவவணக் கவதின் ணயகச்சயந்ட டவபமகவும் இனந்டமர். னட்சய லச்சயதின் 

கமத்வடப் ழம அபர் என ழமணம் அவ்பநவு சுடந்டயணமகவும் ணகயழ்ச்சயதமகவும் 

உஞர்ந்டடயல்வ. இடன் னெம் ளின் அவத்ண னட்சயக லச்சயகலக்கும் சணணமக எப்னடல் 

அநித்டமர் , அல்ண ல்ம ழங்கநிலும் ல்ம சூழ்யவகநிலும் னட்சய ளபடிப்னகலக்கு 

ஆடபமக இனந்டமர் னும் ளமனநில் மன் ளசமல்பில்வ. இல்ழப இல்வ. மன் 

ளசமல்பண ன்ளபன்மல், ளிின் ணண்ஞயபின் ழணடவண எனழமணம் னட்சய ளபடித்ட 

கமத்வடப் ழம னலவணதமகவும் ளடநிபமகவும் ளபநிப்பில்வ. னட்சயதின் கமங்கநில் 

அபர் உண்வணதில் ணர்ந்டமர், என மர்வபதமநமக ஆமர், பர்க்கங்கநின் இதக்கத்வடனேம் 

னட்சயதின் சமத்டயதணம பவநவு சுனயவபனேம் னன் ழமக்கயமர், அவப அபண 

உள்நங்வகதில் கயப்வடப் ழம மர்த்டமர்.. இணழப ங்கள் கட்சய பட்மங்கநில் " னட்சய 

அவகநில் ளின் ீரிலுள்ந  என ணீவப் ழம ீந்ணகயமர்." ளசமல்ப்ட்டற்கு ல் 
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கமஞணமக அவணந்டண. 

இடமழ ளிின் ளசதல் டந்டய னனக்கங்கள் ‚ஆச்சரிதணம‛ ளடநிவுனும் அபண 

னட்சயக டயட்ங்கள் ‚டயவகக்க வபக்கும்‛ ணஞிவுனும் இனந்டண. 

ளிின் இந்ட ண்ின் சயப்ிதல்னவத இண்டு உண்வணகவந மன் யவவு 

கூர்கயழன். 

 

முல் உண்வ: அக்ழமர் னட்சயக்கு சற்று னந்வடத கமகட்த்டயல், மட்டிலும், 

ழமர்னவதிலும் ற்ட் ளனக்கடிதமல் ழகமனற் ணயல்யதன் கஞக்கம 

ளடமனயமநர்கலம், பிபசமதிகலம் பீர்கலம் அவணடயவதனேம் சுடந்டயத்வடனேம் ழகமரித ழமண, 

டநடயகலம் னடமநித்ணப பர்க்கனம் "இறுடய பவ ழமரிடும்" ளமனட்டு என இமணுப 

சர்பமடயகமத்டயற்கமக ஞிதமற்யத ழமண; "ளமணக் கனத்ண" ன்று அவனக்கப்டுவப ணற்றும் 

"ழசமசயசக் கட்சயகள்" ன்று அவனக்கப்டுவப அவத்ணம் ழமல்யபிக்குகலக்கு பிழமடணமக 

அபர்கவந ழர்ணன் உநபமநிகள்" ன்று னத்டயவ குத்டயத ழமண,  "; ழமல்யபிக் கட்சயவத 

ளகளன்ஸ்கய டவணவபமக்க னதன் ழமண - ற்கழப அடயல் ளகமஞ்சம் ளபற்யனேம் ளற் 

ழமண-; ஆஸ்டயரித-ழர்ணன் கூட்ஞிதின் இன்னும் சக்டயபமய்ந்ட, எலக்கணம வகள் ங்கள் 

ழசமர்வுற், சயவடந்ணழம வகவந டயர்ளகமண்ழமண, ழணற்கு-ழமப்ித ‚ழசமசயஸ்டுகள்‛ 

‚னலவணதம ளபற்யக்கம ழமர்‛ ன் ளதரில் டங்கள் அசமங்கங்கலன் ஆந்டணம 

கூட்ஞிதில் பமழ்ந்டர். . . 

 

அத்டவகத டனஞத்டயல் என லச்சயவதத் ளடமங்குபண ன்மல் ன்  

ளமனள்? அத்டவகத சூழ்யவதில் என லச்சயவதத் ளடமங்குபண ல்மபற்வனேம் 

அமதத்டயற்குட்டுத்ணபண. ஆமல் ளின் ஆத்ணக்கு அஞ்சபில்வ, ளன்மல் அபர் 

அயந்டயனந்டமர், அபர் டண டீர்க்கடரிசக் கண்ஞமல், என லச்சய டபிர்க்க னடிதமடண, அண 

ளபல்லும்; ஷ்தமபில் என லச்சய கமடயத்டயதப் ழமவ னடிவுக்குக் ளகமண்டுபனபடற்கு 

பனயபகுக்கும், அண ழணற்கு மடுகநின் ழமரிமல் ழசமர்ந்ண ழம ணக்கவநத் ணண்டும், அண 

கமடயத்டயதப் ழமவ உள்மட்டுப் ழமமக ணமற்றும்; இந்ட லச்சய ழசமபிதத் குடிதசுக்கு 

பனயதவணக்கும் ன்றும், ழசமபிதத் குடிதசு உகம் னலபணம் னட்சயக இதக்கத்டயற்கு என 

அஞமக ளசதல்டும் ன்வடனேம் கண்மர். 
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ளிின் னட்சயக ளடமவழமக்கு இவஞதற் ணல்யதத்ணன் ின்ர் 

உறுடயப்டுத்டப்ட்ண ன்வட மங்கள் அயந்ழடமம். 

 

இண்டொது உண்வ: அக்ழமர் னட்சயதின் ஆம் மட்கநில், ககம் ளசய்ட டநடய 

ளல் ணழகமிவ, ணக்கள் ஆவஞதர்கநின் அவப ளர்ணிதனன் பிழமடத்வட 

னடிவுக்கு ளகமண்டுபந்ண ழமர் யறுத்ட ழச்சு பமர்த்வடவத ஆம்ிக்குணமறு பயனேறுத்ட 

னதன் ழமண ந்டண. ளின், கயவளன்ழகமவுன் (பனங்கம டநடய) மன் 

ளட்ழமகயமடில் உள்ந ளமண ஞிதமநர் டவவணதகத்டயற்குச் ளசன்ழன், ணக்ழகமினுன் 

ழடி கம்ி ளடமர்ில் ழச்சுபமர்த்வட த்டயழன். அண என தங்கணம டனஞம். 

ணழகமினும், கந டவவணதகனம் ணக்கள் ஆவஞதர்கள் அவபதின் உத்டவுக்கு கரழ்ப்டித 

ணறுத்ணபிட். இமணுப அடயகமரிகள்  னற்யலும் கந டவவணதகத்டயன் கட்டுப்மட்டில் 

இனந்டர். வபீர்கவந ளமறுத்டபவ, டயமன்கு ணயல்யதனுக்கும் அடயகணம இந்ட 

இமணுபம் ன் ளசமல்லும் ன்று தமமலும் ளசமல் னடிதபில்வ, இண ழசமபிதத் 

சக்டயக்கு பிழமடணமக இனந்ட இமணுப அவணப்னகள் ன்று அவனக்கப்டுவபகலக்கு 

அடிஞிந்டயனந்டண. ளட்ழமகயமடில்,  இமணுப ழகட்டுகநின் ககம் உனளபடுப்ண 

ங்கலக்குத் ளடரித பந்டண, ளகளன்ஸ்கய ளட்ழமகயமடில் அஞிபகுத்ண பந்டமர். ழடி கம்ித் 

ளடமர்ன இவயறுத்டப்ட் ிகு, ளிின் னகம் டயடீளன்று என அசமடமஞ எநினேன் 

ிகமசயத்டண க்கு யவபினக்கயண. அபர் என னடிவுக்கு பந்டயனந்டமர் ன்ண 

ளடநிபமகயண. "பதர்ளஸ் யவதத்டயற்கு ளசல்மம், அண ணக்கு ல் பமய்ப்வத் டனம். 

டநடய ணழகமவவ டபி ீக்கம் ளசய்ண, அபனக்குப் டயமக ழடமனர் கயவளன்ழகம 

டநடயவத யதணயப்ழமம், டவவண அடயகமரிகவந ற்ய வதிரிம் னவதிட்டு, 

டநடயகவநச் சுற்ய பவநத்ண, ஆஸ்ட்ழம-ளர்ணன் பீர்கலன் வகணகவந பிடுத்ண, 

ளடமர்னகவந ற்டுத்டவும் அவணடயக்கம கமஞத்வட டங்கள் வககநில் டுத்ணக் 

ளகமள்லணமறும் அபர்கலக்கு அவனப்ன பிடுப்ழமம்.  

 

இண "இனட்டில் என மய்ச்சல்" ஆகும். ஆமல் ளின் இந்ட "மய்ச்சயல்" இனந்ண 

ின்பமங்கபில்வ; ணமமக, அபர் அவட ஆபலுன் ளசய்டமர், ளன்மல் இமணுபம் 

சணமடமத்வட பினம்னபடமல், அவணடயவத ளபல்லும் ன்று அபர் அயந்டயனந்டமர், எவ்ளபமன 
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டவவதனேம் அடன் மவடதியனந்ண ணவத்டமர்; சணமடமத்வட ற்டுத்ணம் இந்ட னவ 

ஆஸ்ட்ழம-ழர்ணன் வதிரிம் அடன் டமக்கத்வட ற்டுத்ணம் ன்வடனேம், பிடயபிக்கு 

இல்மணல் எவ்ளபமன னன்ஞிதிலும் அவணடயக்கம னல ஆலவகவத ளகமண்டுபனம் 

ன்வடனேம் அபர் அயந்டயனந்டமர். 

 

இங்ழகனேம், ளிின் னட்சயக ளடமவழமக்கு ின்ர் ணயகத் ணல்யதத்ணன் 

உறுடயப்டுத்டப்ட்ண ன்வட மங்கள் அயந்ழடமம். 

 

ழணவடதின் ணண்ஞயவு, பபினக்கும் யகழ்வுகநின் உள் அர்த்டத்வட பிவபமகப் 

னரிந்ணளகமள்பணம் னன் ழமக்குபணணம ளிின் இந்டப் ண்ன டமன் னட்சய இதக்கத்டயன் 

டயனப்னனவகநில் சரிதம உத்டயகவநனேம் ளடநிபம வனவவதனேம் பகுக்க அபனக்கு 

உடபிதண. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

சந்ொ  

க்பய்ன் ொர்க்சிப் தள்பிில் (8) 

ஆசிரிர்: ிகொஸ் ொல் 

பிகமஸ் மபல் அபர்கள் பகர்மல் ழன ல்கவக்கனகத்டயன் ளமனநமடமத் 

டயட்ணயலுக்கம வணதத்டயல் ளமனநமடமப் ழமசயரிதமகப் ஞிதமற்ய பனகயமர். 

வனப்பு: கிொப்புநத்ில் சமூகப் பதொமபொொக் கப ஆய்வு: 

 

இணமச்சப் ிழடசத்டயன்  ணண்டி ணமபட்த்டயல் க்ளபய்ன் கயமணத்வட சுற்யனேள்ந குடயகநின் 

சனெகப் ளமனநமடம யவவண குயத்ண என மள் கந ஆய்வப மம் ழணற்ளகமள்நப் 

ழமகயழமம். கந ஆய்வு ளசய்படற்கம டயட்ணயவனேம், அடற்கம பனயகமட்வனேம் 

இப்ளமலண மர்ப்ழமம். 

கந ஆய்வுக்கம டயட்ம்: 

னென்று ழபறுட் இங்கநில் கநஆய்வு ழணற்ளகமள்நப் ழமகயழமம். அவப ின்பனணமறு: 

1. இணமச்சப் ிழடசத்டயல் உள்ந கயி கயமணத்டயல் 50 வன பிபசமதிகநின் படீுகநில் கந 

ஆய்வு ளசய்டல். 
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2. ஜ்பனரில் உள்ந ஆப்ிள் னத் ழடமட்ங்கநில் கந ஆய்வு ளசய்டல் 

3. சம்டமபில் சுங்கச் சமவ ழபவதில் ஈடுட்டுள்ந ளடமனயமநர்கநிம் கந ஆய்வு 

ளசய்டல். 

அவபனம் குலக்கநமகப் ிரிக்கப்ட்டு 

ழணற்குயப்ிட் இங்கலக்குச் ளசன்று கந 

ஆய்வப ழணற்ளகமள்ந ழபண்டும். னெபர் 

அல்ண மல்பர் ழசர்ந்ட குலக்கள் 

பிபசமதிகநின் படீுகவநத் ழடடிச் ளசன்று, 

அபர்கள் ளசய்னேம் பிபசமதம் குயத்ணம், இட 

ளடமனயல்கள் குயத்ணம் ழகட்யந்ண, 

அப்குடயதின் சனெகப் ளமனநமடம 

யவவணகவநனேம், அபற்யல் கமஞப்டும் 

ிச்சவகவநனேம் கண்யத ழபண்டும். ளமனநமடம அடிப்வதில் மயதல் ழபறுமடுகள், 

சமடய ழபறுமடுகள் வ்பமறு ளசதல்டுகயன் ன்வடனேம் கண்யத ழபண்டும். குயப்மகக் 

கரழ்கமணும் னக்கயத பிமக்கலக்கு கந ஆய்பின் னெம் பிவ கமஞ ழபண்டும். 

 

ிணொக்கபின் தட்டில்: 

அங்கு பமழ்பமடம பிபசமதம் கவிடிக்கப்டுகயடம, அடமபண அபபர் குடும் உஞவு 

ணகர்வுக்குத் ழடவபதமபற்வ ணட்டும் பிவநபித்ணக் ளகமள்லம் பிபசமதம் 

வளறுகயடம? அல்ண பிவநளமனட்கவநச் சந்வடப்டுத்ணபடற்கம பிபசமதம் 

வளறுகயடம? ல்ம பிபசமத பிவநளமனட்கலம் ணகர்வுக்கமக 

தன்டுத்டப்டுகயன்பம? அல்ண குடயதநவு ணகப்ட்டு, குடயதநவு சந்வடதில் 

பிற்கப்டுகயடம?  

பிபசமதத்டயன் னெம் அபர்கநமல் ழமணணம பனபமய் ள னடிகயடம? 

பிபசமதத்டயல் உற்த்டய உவுகள் த்டவகதவப? அங்கு கமஞப்டும் ய உவுகள் / குத்டவக 

னவகள் த்டவகதவப? 

அங்கு ளசதல்டுத்டப்டும் பிபசமத னெடத்டயன் டன்வணனேம் கூய உவனப்ின் டன்வணனேம் 
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த்டவகதவப? 

பிபசமத ழபவதமட்கவந ங்கயனந்ண வ்பமறு ழபவக்கு அணர்த்ணகயமர்கள்? 

அங்குள்ந யத்டயன் டன்வண வ்பமறு உள்நண? அண பநணம யணம, யத்வட ழணம்டுத்ட 

ளடமனயல்ணட்ங்கள் தன்டுத்டப்டுகயன்பம?  

பிபசமத னெப்ளமனட்கவந ங்கயனந்ண ளறுகயமர்கள்? 

பிபசமதம் ளசய்படற்கம ீர்ப்மச பசடயகநின் யவவண வ்பமறுள்நண?  

பிபசமதிகள் ளபநிழபவகலக்குச் ளசல்கயமர்கநம? ழபறு ளடமனயல்கநில் ஈடுடுகயமர்கநம? 

பிபசமதத்டயல் உவனப்னப் ிரிபிவ வ்பமறு உள்நண? அங்குள்ந ளண்கநின் உவனப்ன 

த்டவகதண?  

பிபசமதத்டயல் உவனப்னப் ரிபர்த்டவகள் வ்பமறுள்ந, ழபவகள் அபர்கலக்குள்ழந 

கயப்டுகயன்பம? கூயனேவனப்ன தன்டுத்டப்டுகயடம? 

பிபசமதத்டயல் பமற்று பனயதில் அங்கு கமஞப்டும் ணமற்ம் த்டவகதண? 

பிபசமத ளசவுகலக்கு அபர்கலக்கு பங்கயக் கன் கயவக்கயடம? 

 

கந ஆய்பின் ழமண கவப்ிடிக்க ழபண்டித ளயனவகள்: 

மவநத கந ஆய்வப இன்ளமன பகுப்வதமகப் மனங்கள். ீங்கள் கந ஆய்வப படீுகநில் 

ழணற்ளகமண்மலும், அணடமன் உங்கள் பகுப்வ ன்வட யவபில் ளகமள்லங்கள். 

அபர்கநிணயனந்ண கற்றுக் ளகமள்லங்கள், மம் அங்கு ளசல்பண அபர்கலக்கு கற்றுக் ளகமடுக்க 

அல், அபர்கநிணயனந்ண கற்றுக் ளகமள்நப் ழமகயழமம், ஆவகதமல், ஞிவுன், 

ணரிதமவடதமகவும், கண்ஞிதணமகவும் னகுங்கள். ிகு அபர்கள் உங்கநிணயனந்ணம் கற்றுக் 

ளகமள்பமர்கள்.  

ீங்கள் அங்கு ளசல்பண உங்கள் ழகமட்மடுகவந யனொிக்க அல், அபற்றுக்கம 

டவுகவநப் ளறுபடற்ழக ன்வட ணத்டயல் ளகமள்லங்கள். அபர்கள் வ்பமறு பிபசமதம் 

ளசய்கயமர்கள்? ப்டி அபர்கள் ழசமநம் திரிடுகயமர்கள்? ன்வட அபர்கநிணயனந்ண ளடரிந்ண 
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ளகமள்லங்கள். அழட ழத்டயல் அபர்கள் ழத்வடனேம் பிதம் ளசய்தமடீர்கள். அங்கு 

கூச்சயமணல், உங்கநின் இனப்ன அபர்கநின் சூனவ மடயக்கமடபமறு ளசதல்டுங்கள்.  

அபர்கள் உங்கள் அவத்ண ழகள்பிகலக்கும் பிவதநிக்க ழபண்டித கட்மதம் 

இல்வ ன்வடனேம் யவபில் ளகமள்லங்கள். உங்கநின் ழகள்பிகலக்கு பிவகள் 

கயவக்கமம், கயவக்கமணலும் ழமகமம். அபர்கவந பிவதநிக்குணமறு பற்னறுத்டமடீர்கள். 

ழகள்பிகள் ழகட்கும் ழமண உஞர்டயன் ணயக்கபர்கநமக ளசதல்டுங்கள், அபர்கள் ணத்வடப் 

னண்டுத்ணம்டிதம ழகள்பிகவநக் ழகட்கமடீர்கள். கமட்மக, அபர்கலக்கு வ்பநவு கன் 

உள்நண ன்வடழதம, தமரிணயனந்ண ளற்மர்கள் ன்வடழதம ளசமல் அபர்கள் டதங்கமம், 

ளசமல் பினப்ணயல்மணலும் இனக்கமம்.உங்கநிம் உட்கமர்ந்ண ழசயக் ளகமண்டினப்டமல் 

அபர்கலக்கு ந்டப் னுணயல்வ ன்வட யவபில் ளகமள்லங்கள். அபர்கள் ழசழபம, 

பிவதநிக்கழபம ணறுத்டமல் அந்ட இத்வட பிட்டு பந்ண பிடுங்கள்.அபர்கநண டிப்ட் 

பிசதங்கநில் டவதிமடீர்கள். ீங்கள் அங்கு ழமமநிதமகச் ளசதல்ச் ளசல்பில்வ, கந 

ஆய்வு ளசய்படயல் ணட்டுழண கபம் ளசலுத்ட ழபண்டும்.  

 

கபஆய்ில் அநிப்பதற்நவ: 

கிணி கிொத்ின் ிசொப் பதொமபொொம்: 

மங்கள் ஆய்வு ழணற்ளகமண் குடயதில் சயறு யவுவவணதமநர்கழந இனந்டர். அபர்கள் 

வனத பிபசமத னவகவநழத ின்ற்ய பனகயன்ர். வனவணதம உற்த்டய உவுகழந 

அங்கு இன்னும் ீடித்ணள்ந. பிபசமதத்டயற்குத் ழடவபதம ஞத்வட உபிர்கநிணயனந்ழட 

ளறுகயமர்கள். அபர்கள் பங்கயகநிணயனந்ண கன் ளறுபடயல்வ. னடமநித்ணப பிபசமத 

னவ அங்கு கமஞப்பில்வ. பமழ்பமடம பிபசமதழண அங்கு ளசய்தப்டுகயண. பிபசமதம் 

ளனணநபில் அபர்கநண உஞவுத் ழடவபகலக்கமகழப ளசய்தப்டுகயண. 

அங்கு இன ழமகம் பிவநபிக்கப்டுகயண. ஃிப்பரி னடல் அக்ழமர் பவ ழசமநம் 

திரிட்டு, ஊடுதிமக டக்கமநி ணற்றும் ி கமய்கயகள் திரிடுகயமர்கள். அக்ழமர் னடல் 

ணமர்ச் பவ ழகமணவண திரிட்டு அடனூழ கமயஃிநபழம ட்மஞிழதம திரிடுகயமர்கள். 

ஆப்ிள் ணம் பநர்க்கயமர்கள். ளனம்மம இங்கநில் பிபசமதத்டயற்கம ீர்ப்மச 

பசடயகள் இல்வ. பிபசமதத்டயற்கு ணவன ீவழத ம்ினேள்நர். யங்கவந உலபடற்கு 

னணகவநழத தன்டுத்ணகயன்ர். அவப கப்ிணயல்வ, மட்டு ணமடுகள். சு 
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ணமடுகநிணயனந்ண உரிதமக கயவக்கும் மவ பிற்கயன்ர். ஆடு பநர்க்கயமர்கள். அபர்கள் 

பிபசமதத்டயற்குக் கப்ன பிவடகள் தன்டுத்டபில்வ, பிவடகள், உம், னச்சயக் ளகமல்ய 

ணனந்ணகவநக் கவகநியனந்ணடமன் பமங்குகயமர்கள், பிவநச்சல் குவபமகழப உள்நண. 

யங்கவநத் டரிசு ழமடுபடயல்வ.  

ஆண்கள் பிபசமதச் சந்வடகநில் ழபவ ளசய்தச் ளசல்கயன்ர் (ழடர்ச்சயதற் உவனப்ன). 

அடன் னெம் டயம் 500-600 னொமய் பவ சம்மடயக்கயமர்கள். சயர் கவகவநப் மணரித்ண 

பனகயன்ர். அங்கு பிபசமதிகலக்கு ழபநமண்வணதின் னெம் ழமடயத பனணமம் 

கயவக்கபில்வ. ளபநிழபவகநில் பனபமய் கயவத்ட ழமணம் அபர்கள் யத்ணன் 

ிவஞந்டபர்கநமகழப உள்நர். ளண்கள் ளனணநபில் பிபசமத ழபவகநிலும், 

ளய்படயலும் ஈடுடுகயன்ர். கமல்வப் மணரிப்ன, கமல்வத் டீப பநர்ப்ன, கவநளதடுப்ன, 

அறுபவ, ஆகயதபற்வப் ளண்கழந ளசய்ண பனகயமர்கள். யத்வட உலபண, பிவட 

பிவடப்ண ஆகயதபற்வ ஆண்கள் ளசய்கயமர்கள். சயர் கமல்வத் டீபங்கவநத் டிதமக 

பிவநபிக்கமணல், அறுபவதியனந்ழட ளறுகயமர்கள்.  

ழமக்குபத்ண பசடயகள் இல்மடடமல், ளண்கள் ளபநி ழபவகலக்குச் ளசல் னடிதமணல் 

பிபசமத ழபவகநிழ னங்கயப் ழமய் உள்நர். ளண்கநின் உவனப்ன சரிதமக 

அங்கரகரிக்கப்மணல், குவபமகழப ணடயப்ிப்டுகயண. அங்குள்ந கயமணங்கநில் ளனணநவு 

னடலீடுகலம் ளசய்தப்டுபடயல்வ. 

டங்கலக்குள்ழந பிபசமத ழபவகவநப் கயர்ந்ண ளசய்ண பனகயன்ர்.அறுபவ 

ழத்டயல் ழபவகவநத் டங்கலக்குள் கயர்ந்ணம் ளசய்கயமர்கள். கூயக்கு ஆள் வபத்ணம் 

ளசய்தப்டுகயண. கூய உவனப்ன குவந்ட அநபிழ தன்டுத்டப்டுகயண.  

அபர்கள் ளடமர்பரிவசதிவணந்ட படீுகநில் உபிர்கழநமடு கூட்டுக் குடும்ங்கநமக 

பசயத்ண பனகயன்ர். சயர் ணமவு அவவப ணயல் வபத்ணள்நர். அண பனபமய் ளறுபடற்கமக 

ன்யல்மணல், அங்குள்நபர்கநின் ளசமந்டத் ழடவபகலக்கமகப் தன்டுத்டய பனகயமர்கள். 

அடற்கம ணயன்சமக் கட்ஞத்வடனேம் கயர்ந்ண ளகமள்கயமர்கள். ணமவு அவப்டற்கு ஞத்டயற்கு 

டயல் ணமவபப் ளற்றுக் ளகமள்கயமர்கள். அபபர் படீ்டில்டமன் உண்ஞ ழபண்டும் 

ன்யல்மணல் கயர்ந்ண உண்கயமர்கள். சவணதலுக்கு ல்.ி.ய. ரிபமனே தன்டுத்ணகயன்ர். 

சமஞ பட்டிகவநனேம் அடுப்ளரிக்கப் தன்டுத்ணகயன்ர். 

அங்கு  படீுகநில் சமல்வப ளய்படற்கம டய வபத்ணள்நர். அடற்கம 
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கம்நிவத ளபநிதியனந்ண ளறுகயமர்கள். அந்டச் சமல்வபவத அபர்கநின் ழச்சுபனக்கயல் 

ட்டு ன்று அவனக்கயமர்கள். என ட்டுச் சமல்வபவத 5000 னொமதியனந்ண 20,000 னொமய் 

பவ பிற்க னடினேம். சயழ இன சக்க ழணமட்மர் பமகங்கள் வபத்ணள்நர். பமகங்கவந 

டங்கலக்குள் கயர்ந்ண ளகமள்கயமர்கள். ஊமட்சய ற்மட்டில் குனமய்கநில் டயம் 2 ணஞி ழம் 

குடிீர் பனங்கப்டுகயண. கமய்கயகள், உப்ன, ணஞிணஞிகவந கவகநியனந்ண பமங்கயக் 

ளகமள்கயமர்கள். என அசு ணனத்ணபணவனேம்,அசு ள்நிக்கூனம் உள்நண. அபர்கள் 

ளசமந்டத்டயற்குள்ழநழத ணஞம் ளசய்ண ளகமள்கயமர்கள். படட்சவஞ னவ இல்வ. ணஞணகன், 

ணஞணகள் இனபரின் எப்னடயன் னெழண டயனணஞம் வளறுகயண. டயனணஞச் 

ளசவுகலக்கும் உபிர்கநிணயனந்ழட ளற்றுக் ளகமள்கயமர்கள். அங்கு ிள்வநதமவக் 

கும்ிடும் பனக்கம் உள்நண. மடமஷ்பமணய னவவதப் ின்ற்றுழபமர் இவச்சய உண்வட 

யறுத்டய பிட்மர்கள். அங்கு ளனம்மமபர்கநிம் குடும் அட்வகள் இல்வ. 100 மள் 

ழபவத் டயட்த்டயல் ழச ஆர்பம் இல்வ  சயர் ளடரிபித்டர். அசயன் டயட்ங்கள் 

சரிதமகச் ளசதல்டுத்டப்மட யவழத அங்கு கமஞப்டுகயண. 

ஆபமஸ் ழதமம ழமன் அசுத் டயட்ங்கள் அசயதல் கட்சய சமர்ிழ 

பனங்கப்டுபடமகத் ளடரிபித்டர். அந்டக் கயமணத்டயல் ளனம்மலும் ிமணஞர்கள், டயத்ணகள், 

மனத்டய சமடயதிர் உள்நர். ’உதர்சமடய’திரின் படீுகள் ணவ ற்ங்கநிலும், டயத்ணகநின் 

படீுகள் டமழ் யத்டயலும் கமஞப்டுகயன். 

2. ஜ்பனரிதில் இண்டு ஆப்ிள் ழடமட்ங்கலக்குச் ளசன்ழமம். என ஆப்ிள் 

ழடமட்த்டயல் 5000 ஆப்ிள் ணங்கள் இனந்ட. அடன் ளசமந்டக்கமர் கமங்கயசுக் கட்சயவத ழசர்ந்ட 

அசயதல் ினகர் என ளட்ழமல் யவதனம், உஞவு பிடுடயனேம் ளசமந்டணமக வபத்ணள்நமர். 

இண்மபண ஆப்ிள் ழடமட்த்டயல் 2000 ஆப்ிள் ணங்கள் இனந்ட. அடன் ளசமந்டக்கமர் 

உள்லர் சட் ணன் உறுப்ிரின் ணகன். ஆப்ிள் ழடமட்ங்கநில் னடமநித்ணப அவணப்ன 

ழமல் கமஞப்ட்மலும் யக்கயனமரித னவழத உள்நண. னெடமவடதர்கநின் யச் 

ளசமத்ணக்கநில் யக்கயனமர்கள் அசயதல் ஆடவுன் மகணம சந்வடப் ளமனட்கவந 

பிவநபிக்க தன்டுத்ணகயமர்கள். ளமனநமடமச் சரிபில் அனயதக் கூடித பிபசமதப் 

ளமனட்கநம ஆப்ிள்கநின் பிவ பழீ்ந்ணபிட்ண. கமஷ்ணீனக்கம பனங்கலும் 

டவப்ட்டுள்நண. 

3. சுங்கசமவ: ணண்டி ணமபட்த்டயல் சண்டிகர்-ணஞமய ளடுஞ்சமவதில் மன்கு 
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பனயச்சமவவத ற்டுத்ணபடற்கமக ணவகவநக் குவந்ண சுங்கப் மவடகள் அவணக்கும் 

ஞி வளற்று பனகயண. ளபநிதியனந்ண மர்க்கும் ழமண அங்கு ந்டப் ிச்சவனேம் 

இல்மடண ழமல்டமன் ளடன்டுகயண. சம்டம குடயதில் சுங்கப் மவட உனபமக்கும் 

ழபவதில் 1,200 ளடமனயமநர்கள் ஞினரிகயன்ர். அடயல் 700 ழர் உள்லவ ழசர்ந்டபர்கள், 

500 ழர் னம்ளதர் ளடமனயமநர்கள். அபர்கள் டயனம் 12 ணஞி ழம் ழபவ ளசய்கயமர்கள். 

இவு ழபவனேம் ளசய்கயன்ர். 20 அவகநில் 120 ழர் பசயத்ண பனகயமர்கள். னம்ளதர் 

ளடமனயமநர்கலக்குத் டிப்ட் சனெகபமழ்வு இல்மடடமல், அபர்கள் அடயகம் 

சுண்ப்டுகயமர்கள். அந்டத் ளடமனயமநர்கள் ஆம்த்டயல் ஆர்.ஸ்.ஸ்/மக சமர்ந்ட 

ி.ம்.ஸ் ளடமனயற் சங்கத்டயல் இனந்ண டற்ளமலண சய..டி.னேபில் இவஞந்ணள்நர். அந்டச் 

சுங்க ழபவக்கமக அடயக அநபில் யம் வகதகப்டுத்டப்ட்டுள்நண. ணண்டிதில் அந்டச் 

சுங்கச் சமவதின் பனயதமகச் ளசல்லும் ழமண தஞத் ளடமவவு 85 கயணீ குவக்கப்டும் 

ன் எழ கமஞத்டயற்கமக இந்டத் டயட்ம் ளசதல்டுத்டப்ட்டுள்நண. அண ளனகயபனம் 

சுற்றுமபமசயகவநக் கனத்டயல் ளகமண்டு உனபமக்கப்ட் சமவத் டயட்ம். அண என 

மட்சணம பநர்ச்சயத் டயட்ம். அங்கு உற்த்டயத் டயவ அடயகரிப்டற்கம ழபறு ந்ட 

னடலீடுகலம் ளசய்தப்பில்வ. இடமல் அங்குள்ந சுற்றுச்சூனல் ணமசவந்ணள்நண குடிீர் 

ணமசு, எய ணமசு ணற்றும் ய அடயர்வுகநமல் அங்குள்ந ணக்கள் மடயக்கப்ட்டுள்நர். 

ஆக, னடயத ளடமனயல் ணட் னவகள் அயனகப்டுத்டப்மணல், ளடமனயல்ணட் பநர்ச்சய 

ற்மணல் உள்நண. னவசமமத் ளடமனயல்கநில் ளடமனயல்ணட் அயனகம் குவபமகழப 

உள்நண. ஞ்சமில் மர்த்ழடமணமமல் அடயக அநபில் பிபசமதத் ளடமனயல் ணட்ங்கள் 

தன்டுத்டப்ட்டு பனகயன். 2000ஆம் ஆண்டு னடல் அங்கு அவத்ண ழபவகலம் 

ந்டயணதணமக்கப்ட்டுள்ந. (ழணற்கு பங்கத்டயல் 1990ஆம் ஆண்டு னடல் ளல் 

ழபநமண்வணதில் கடயடித்டல் வககநமல் ளசய்தப்டுபடயல்வ.) மங்கள் கந ஆய்வு ளசய்ட 

இங்கநில் கயமணப் ளமனநமடமம் ளடமனயல்ணட் பநர்ச்சயதின்ய னங்கயப் ழம யவழத 

ளடரித பனகயண. 

 

(ளடமனம்) 
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சந்ொ  

கிமதொின் புட்சிப் பதண்கள் (4): 

ில்ொ ஸ்தின் 

புட்சிக்கு முன்: 

பில்ணம ஸ்ின் கயல்ழமதிஸ் 1930 ப்ல் 7 அன்று கயனைமபில் 

உள்ந சமண்டிதமழகமபில் பசடயணயக்க குடும்த்டயல் டந்வட ழமஸ் 

ஸ்ினுக்கும், டமதமர் ணமர்கரிட்ம கயல்ழமதிறக்கும் ணகநமகப் 

ிந்டமர். பில்ணமபின் டமய் ிளஞ்சு ணவச் ழசர்ந்டபர். 

பில்ணமபின் டந்வட ’கமர்டி ம்’ யறுபத்டயல் பனக்கயஜமகப் 

ஞி னரிந்டமர். அபர்கலக்கு யயதமம, பில்ணம, யல்சம, பன், 

ழசமிதம, ழமஸ் அளமன்ட்ழம  ஆறு குனந்வடகள்.  

அபர்கள் குனந்வடகவநத் டங்கவநப் ழமழப சனெக, இ, ணடத் 

டவகள் கனடமடபர்கநமகவும், அடயக உஞர்டயன் உள்நபர்கநமகவும், இதற்வகவத 

ழசயப்பர்கநமகவும், பமசயக்கும் னக்கனவதபர்கநமகவும், கமச்சம ழணம்மட்டிலும் 

பிவநதமட்டிலும் ஆர்பனவதபர்கநமகவும் பநர்த்டர். கமர்ல் ணமர்க்சயன் ணனணகனும், 

ிளஞ்சு கம்னைிஸ்ட் கட்சயதின் யறுபனணம மல் மர்கு பில்ணமபின் னெடமவடதர்கநில் 

எனபர். பில்ணம டன் ள்நிக் கல்பிவதத் டண ஊரிலுள்ந ளளஸ் ழம அகமணயதிலும், 

சமக்மழம ளகமமமிலும் டித்டமர். 1940கநில் அழசமசயதசயதன் னழம-ஆர்ழ கயனைமழமபில் 

மழ னம், இவசனேம் தின்மர். 

 

ொர் ததொொட்டங்கள்: 

பில்ணம சமண்டிதமழகமபில் ஏரிதண்ள ல்கவக்கனகத்டயல் 1954இல் ழபடயதல் ளமயதிதயல் 

ட்ம் ளற்மர். கயனைமபில் இந்டத் ணவதில் ட்ம் ளற் னடல் இண்டு ளண்கநில் 

பில்ணமவும் எனபர். ல்கவக்கனக குயவசக் குலபின் எழ உச்சக் குல் மகமக இனந்ட 

பில்ணம சயறு பதடயயனந்ழட மழ கற்டமல் க் குலபிலும் இனந்டமர். ல்கவக்கனகக் 

வகப்ந்ண அஞிதின் டவபமகவும் இனந்டமர். 

ஏரிதண்ள ல்கவக்கனகத்டயல் பில்ணமபின் அசயதல் கல்பினேம் ளடமங்கயதண. 

ஏரிதண்ள ல்கவக்கனக ணமஞபர் கூட்வணப்ின் ழமமட்ங்கநில் பில்ணம ஆர்பத்ணன் 
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ங்ழகற்மர், சமண்டிதமழகமபின் ளடனக்கநில் வளற் அவத்ண ஆர்ப்மட்ங்கநிலும் 

டண ளமயதிதல் ள்நிக்குரித ளகமடினேன் னன்ஞிதில் ங்ழகற்மர். 

1952 ணமர்ச் 17 ஆட்சயக் கபிழ்ப்ிற்குப் ிகு சர்பமடயகமரி மத்டயஸ்மபிற்கு டயம 

ழமமட்ங்கநில் பில்ணம டீபிணமகப் ங்ழகற்மர். ஏரிதண்ள ல்கவக்கனக ணமஞபர் 

கூட்வணப்ன அசயதவணப்ன ணீட்கப்டும் பவ கல்லூரிகவநப் னக்கஞித்டண. 1940 

அசயதவணப்வ ணீண்டும் யர்ணமஞிக்கக் ழகமரி, "கயனக்கயயனந்ண ணமண்டுபமவுக்கு 

அசயதவணப்னப் வளதடுப்ன" ன் அசயதல் இதக்கத்டயல் பில்ணம ங்ழகற்மர், 

சமண்டிதமழகம கம் னலபணம் அடற்கம ிகங்கவந பியழதமகயத்டமர். 1952 லன் 8ஆம் 

ழடடய ல்கவக்கனகத்டயற்குச் ளசன்று ழடசப்ற்வ ணறுவுறுடய ளசய்னேம் கூட்த்டயல் கந்ண 

ளகமண்டு, 50ஆம்ஆண்டு சுடந்டய டய பினமவபக் ளகமண்மடுணமறு ணக்கவநக் ழகட்டுக் 

ளகமண்மர்.  

அந்ட மள் ணமஞபர்கவநனேம், ஆசயரிதர்கவநனேம் 1940 அசயதவணப்ின் ணீண 

உறுடயளணமனயழதற்க அவனத்டண. பில்ணம ஸ்ினும், ணமஞபர் அவணப்னம் அடயல் ங்ழகற்று 

சர்பமடயகமத்டயன் ணீடம டங்கள் டயர்ப்வ ளபநிப்டுத்டயர். அளணரிக்க க்கயத மடுகலக்கும் 

மணம கமல்பமய்க்கும் இவழத கல்ழமக்குபத்வட ழணம்டுத்ணம் ழமக்கத்ணன் கயனைமவப 

இண்மகப் ிரிக்கும் பிடணமக கயனை பனயக் கமல்பமய் டயட்ம் மத்டயஸ்ம அசமல் 

ளகமண்டுபப்ட்ண. இத்டயட்த்வட டயர்க்கும் அவணப்ிலும் பில்ணம அங்கம் பகயத்டமர். 

1953ல், ஃிமங்க் தஸ் ன்பர் ஏரிதண்ழ னட்சயகச் ளசதல்மட்வணப்வ (ARO) 
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யறுபிமர்.இவ்பிதக்கம் ின்ர் லவ 26 இதக்கத்ணன் என்யவஞந்டண. ஃிமங்க் 

தறன் பில்ணம இவஞந்ண ளசதல்ட்மர். பில்ணமபின் டங்வக யல்சம அபனக்கு 

னன்ழ ஃிமங்க் தயன் ளசதற்குலபில் ழமமநிதமகய ழபவ ளசய்த ஆம்ித்ண பிட்மர். 

பில்ணம ணன்கம டமக்குடயன் ழமண சர்பமடயகமப் வகநிணயனந்ண டப்ி பந்ட 

ழமமநிகலக்கும், கமதனற்பர்கலக்கும் உடபி னரிந்டமர். பில்ணமபின் னட்சயக 

படிக்வககநமல் அபனக்கு ஆத்ண ழரிடும்  அஞ்சயத அபர் டந்வட, பில்ணம அளணரிக்கம 

ளசன்மல் அபரின் அசயதல் ளசதல்மடுகள் டவடும் ன் ம்ிக்வகதில் ணமசசூளசட்ஸ் 

ளடமனயல்ணட்க் கல்பி யறுபத்டயல் (ம்டி) னணகவக் கல்பி ள பில்ணமவப 

அளணரிக்கமபிற்கு அனுப்ிமர்.  

பில்ணம 1955ல் ‘ம்டி’தில் னணகவப் ட்ம் ளற்மர். அளணரிக்கமபில் வனகலம் 

கறுப்ி ணக்கலம் எடுக்கப்டுபவட ழரில் கண்மர். பில்ணமபின் அளணரிக்க அனுபம் 

அளணரிக்க அசயன் ணீடம டயர்ப்வ ழணலும் டீபிப்டுத்டயதண. அபர் அளணரிக்கமபியனந்ண 

ளணக்யழகம பனயதமக கயனைமவுக்குத் டயனம்னம் பனயதில் லவ 26 இதக்கத்டயன் ழமமநிகவநச் 

சந்டயத்டமர்.  

கயனைமபில் டவணவபமக இனக்கும் ழமமநிகலக்கம பனயனவகவநனேம். 

கயனைமவுக்குத் டயனம்ி மத்டயஸ்மவபத் ழடமற்கடிப்டற்கம டங்கள் டயட்ங்கவந பிபரிக்கும் 

கடிடங்கவநனேம் பவங்கவநனேம் ஃில் கமஸ்ட்ழமபிணயனந்ண ளற்று அபற்வ ஃிமங்க் 

தயம் எப்வக்கும் ளமறுப்வ ற்மர். 

 

புட்சிில்: 

1956 பம்ர் 30இல் ஃிமங்கயன் உத்டவுப்டி கயனைமபின் சுடந்டயத்டயற்கம ழமமட்த்வடத் 

ளடம ளணக்யழகமபியனந்ண ஃில் ணற்றும் லவ 26 இதக்கப் ழமமநிகவந அவனத்ண 

பந்ட கயமன்ணம கு டவதிங்குபவட ஆடரிப்டற்கமக சமண்டிதமழகமபில் லச்சயவத 

ற்டுத்டயதடயல் பில்ணம னக்கயதப் ங்கமற்யமர். பில்ணமபின் படீு இடற்கம டதமரிப்ன 

வணதணமகச் ளசதல்ட்ண.  

1957 லவ 30இல் டவசயந்ட னட்சயதமநர் ஃிமங்க் தஸ் 22 பதடயல் டுளகமவ 

ளசய்தப்டுபடற்கு னன்ழ பில்ணமவப லவ 26 இதக்கத்டயன் கயனக்கு ணமகமஞ 

எனங்கயவஞப்மநமக யதணயத்டமர். லவ 30 ஃிமங்க் தயன் யவவு டயம் கயனைமபில் 
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டயதமகயதர் டயணமக ழமற்ப்டுகயண.  

மத்டயஸ்மபின் ளகமடுங்ழகமன்வணக்கு டயம ழமமட்த்டயல் டங்கள் உதிவக் 

ளகமடுத்ட ஆதிக்கஞக்கம னட்சயகப் ழமமநிகநின் வடரிதம், ல்ளமலக்கங்கள், ணகத்ணபம் 

 அவத்டயற்கும் டுத்ணக்கமட்மக என ணிடவ கமண்ண நிடல். அந்ட 

ணிடர் ஃிமங்க் தஸ் ன்வடத் டதக்கணயன்ய கமஞ னடினேம்  பில்ணம கூயனேள்நமர். 

ஃிமங்க் தயன் ணவவுக்குப் ிகு கயனக்கு கயனை கர்ப்னத் டவணவவுக் கயநர்ச்சய 

இதக்கத்டயன் டவபமக பில்ணம ளமறுப்ழற்மர். அபண படீு அடன் டவவணதகணமண. 

மத்டயஸ்ம வதிரின் ழடடுடல் ழபட்வதின் ழமண அபர் படீ்டுக் கூவதில் ய டப்ி 

ஏடினேள்நமர். 

 

சிொ ிஸ்ட்ொில்: 

கர்ப்ன இதக்க ழபவகநின் ழமண சர்பமடயகமப் வகநமல் பில்ணம 

ளடமர்ந்ண அச்சுறுத்டப்டுபடன் கமஞணமக, சயதம ழணஸ்ட்ம 

ணவகநில், குயப்மக ஃிமங்க் தஸ் இண்மம் னன்ஞிதின் 

கயநர்ச்சயப் வதில் ழச ழபண்டும் ன்று இதக்கம் னடிவு ளசய்டண. 

பில்ணம ஸ்மிதம், ஆங்கயம் இண்டும் சநணமகப் ழசும் டயன் 

ளகமண்பர் ன்டமல் சர்பழடச அநபில் னட்சயக இதக்கத்வடக் 

ளகமண்டுழசர்க்கும் ிடயயடயதமக னக்கயதப் ங்கமற்யனேள்நமர்.  

 

1957ஆம் ஆண்டில் யனைதமர்க் வம்ஸ் யனர் ளர்ர்ட் ழணத்னைஸ், ில் கமஸ்ட்ழம 

இவதிம ழர்கமஞலுக்கு அபர் ளணமனயளதர்ப்மநமகச் ளசதல்ட்மர், இண னட்சய குயத்ட 

ளசய்டயகவநப் ப்னபடற்கும், கயனைர்கலக்கும் சர்பழடச சனெகத்டயற்கும் கமஸ்ட்ழமபின் ணஞம் 

குயத்ட மத்டயஸ்மபின் கூற்றுகள் ளமய்தமவப ன்வட உறுடயளசய்படற்கும் உடபிதண. 

அளணரிக்கப் த்டயரிவகதமநர்கள் ளகரில்மப் ழமமநிகவநப் ற்ய லட ணவழதய பந்ட 

சணதங்கநில் பில்ணமடமன் ளணமனயளதர்ப்மநமக உடபினேள்நமர். 

பில்ணம என ழபடயதல் ளமயதிதமநமக இதக்கத்டயற்கம ளபடிகுண்டுகவநத் 

டதமரித்ணள்நமர். ளகரில்மப் வத் ணடர்கநின் டகபல்ளடமர்னக்கமக பில்ணம சயந்ட 

னவதில் டகபல்கவந குயதமக்கம் ளசய்படயலும், ணவபிக்கம் ளசய்படயலும் உடபிமர். 
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ளகரில்மப் வகலக்குத் ழடவபதமபற்வப் 

ளற்று பனங்கும் ளமறுப்னம் அபனக்கு அநிக்கப்ட்ண.  

லூஸ், அயசயதம, ழணமிகம, ளழமம ன்று  

னவப்ளதர்கலன் அபர் ழமமட்ப் ஞிகநில் 

ஈடுட்மர். ஃிமங்க் தஸ் இண்மம் னன்ஞிதின் 

சமர்மக 11 ணனத்ணபணவகள் ணற்றும் 

ணனந்டகங்கவநப் மணரிப்டற்கு ளமறுப்ம யர்பமக 

பவதவணப்வ ற்டுத்ணபடயலும், 100 ள்நிகவந உனபமக்குபடயலும் பில்ணம சயப்மக 

ளசதல்ட்மர். 

 

புட்சிக்குப் தின்: 

ஃமத்டயஸ்மவப கயனைமபியனந்ண ளபற்யகணமக ணத்டயதடித்ட ின் 1959, பரி 26ல் கயனை 

கம்னைிஸ்ட் கட்சயதின் டற்ழமவடத னடன்வண ளசதமநனம், ஃில் கமஸ்ட்ழமபின் 

சழகமடனணம மவுல் கமஸ்ட்ழமவப பில்ணம ணஞம் னரிந்டமர். அபனக்கு ளழமம, ணரிளதம, 

யல்சம, ணற்றும் அளமன்ட்ழம கமஸ்ட்ழம ஸ்மன்  மன்கு குனந்வடகள் ிந்டர். 

பில்ணமவுக்கு ட்டு ழக்குனந்வடகள் உள்நர். அபண ணகள் ணரிளதம கமஸ்ட்ழம டற்ழமண 

கயனைமபின் மயதல் கல்பிக்கம ழடசயத வணதத்டயன் டவபமக உள்நமர், அபண ணகன் 

அளமன்ட்ழம கமஸ்ட்ழம ஸ்மன் உள்ணவ அவணச்சகத்டயல் வத்டவபமக உள்நமர். 

 

ிர்ொகப் பதொறுப்புகள்: 

னட்சயதின் ளபற்யக்குப் ின் லவ 26 இதக்கத்டயன் னன்ஞி உறுப்ிமக, னட்சயக அசயன் 

யர்பமகத்டயல் பில்ணம  னக்கயதப் ளமறுப்னகவந ற்மர். உஞவுத் ளடமனயல்ணவதின் 

ளடமனயல்ணவ ழணம்மட்டு இதக்குமக பில்ணம ஞிதமற்யமர். 1967 னடல் 1971 பவ சனெக 

டடுப்ன ஆவஞதத்டயன் டவபமகவும், 1969 இல் உஞவு அவணச்சகத்டயன் ளடமனயல்ணவ 

ழணம்மட்டு இதக்குமகவும் ஞிதமற்யமர். 

1971ல் குனந்வடகள் மணரிப்ன அவணப்ின் டவபமகவும், குனந்வடகள் ணற்றும் 

இவநஜர்கலக்கம கயனைம மமலணன் ஆவஞதத்டயன் டவபமகவும், ணற்றும் மயதல் 

கல்பி ளடமர்ம ழடசயத குலபின் டவபமகவும் ளசதல்ட்மர். கயனை இநம் 
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டவனவதினக்கு திற்சயதநிப்டயலும் மட்டின் பிஞ்ஜம பநர்ச்சயவத ழணம்டுத்ணம் 

ல்ழபறு படிக்வககநிலும் ங்ழகற்மர்.1976ல் கயனை ணக்கநவபதின் உறுப்ிமக 

ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்மர். கயனை ழணவபதின் உறுப்ிமகவும் ளசதல்ட்மர் பில்ணம 1965 னடல் 

1989 பவ கயனை கம்னைிஸ்ட் கட்சயதின் ணத்டயதக் குல உறுப்ிமக ளசதல்ட்மர். . 1980 

னடல் 1991 பவ கயனை ஆட்சயக்குலபின் உறுப்ிமகவும் இனந்டமர். க்கயத மடுகநின் 

ளமணச் சவதிலும் கயனைமபின் ிடயயடயதமகவும் ஞிதமற்யமர். 

 

கிமதப் பதண்கள் கூட்டவப்பு: 

கயனைப் ளண்கவந எனங்கயவஞத்ண அவணப்மக்கும் ஞிவத பில்ணம ற்றுக் ளகமண்மர். 1960 

ஆகஸ்ட் 23இல் கயனைமபின் அவத்ணப் னட்சயகப் ளண்கள் குலக்கவநனேம் என்யவஞக்கும் 

அவணப்மக கயனைப் ளண்கள் கூட்வணப்ன யறுபப்ட்ண. பில்ணம இவ்பவணப்ின் டவபமகச் 

ளசதல்ட்மர். ளண்கலக்குக் கல்பி கற்ிப்ணம், அபர்கள் ழபவபமய்ப்ன ளத் ழடவபதம 

டயன்கவந பனங்குபணம், ல்மபற்யற்கும் ழணமக அவத்ண அசயதல், சனெக, ளமனநமடம 

படிக்வககநிலும் கயனைப் ளண்கள் சண ங்கு ற்க ஊக்குபிப்ணழண இவ்பவணப்ின் 

னடன்வணக் குயக்ழகமள்கள். கயனை ணகநிர் கூட்வணப்ின் (ஃப்ம்சய) டவபமக ணீண்டும் 

ணீண்டும் ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட் பில்ணம டன் இறுடய மள் பவதிலும் அத்டவவணப் ளமறுப்ில் 

ஞிதமற்யனேள்நமர். ஆண்கலம் ளண்கலம் சண பமய்ப்னகவநனேம் உரிவணகவநனேம் பனங்கும் 

சணத்ணபணயக்க, ீடயதம சனடமதத்வட உனபமக்குபடற்கம ழமமட்த்டயல் கயனைப் ளண்கவந 

அபர் ளபற்யகணமக பனயத்டயமர். பில்ணம கயனைமபில் மய சணத்ணபத்வட யவமட்ப் 

ழமற்றுடற்குரித பவகதில் ளனம்ங்கு ஆற்யனேள்நமர். கயனைப் ளண்கள் கூட்வணப்வச் 

ழசர்ந்ட 100,000 ளண்கள் கயனைமளபங்கும் 10 இட்சம் ணக்கள் லத்டயவு ள உடபிர். 

1960இல், ன்ய பவநகுமப் வளதடுப்ிற்கு னன்ர் கயனைம னலணம் சர்க்கவ ஆவகலம் 

கனம்ன பதல்கலம் டமக்குடலுக்கு உள்நம ழமண, கயனை ணகநிர் கூட்வணப்ன அபச ணனத்ணப 

உடபிக்கம வப்ிரிவுகவந உனபமக்கயதண.  

ஞினரினேம் ளண்கலக்கு உடபிதமக ந்ண பதடயற்குட்ட் குனந்வடகவநக் கபிக்கும் 

என யறுபத்வட உனபமக்கும் ஞி, ஃில் கமஸ்ட்ழமபமல் கயனை ணகநிர் கூட்வணப்னக்கு 

அவ்பவணப்ின் னடமபண ழமதத்டயன் இறுடய அணர்பில் பனங்கப்ட்ண. கல்ழப் 

மணரிப்ன வணதங்கநின் பவதவணப்வ உனபமக்கும் ஞிவத பில்ணம சயப்மகச் 
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ளசதல்டுத்டயமர். 1961 ப்ல் ணமடம் அவப ளசதல்மட்டிற்கு பந்ட. 

1968இல் பில்ணம குனந்வடகலக்கம யறுபத்வட உனபமக்கயமர். இண அடயகமனர்பணமக 

1971 ழண 31இல் யறுபப்ட்ண - இண ள்நி னன்னபக் குனந்வடகலக்குக் கல்பி 

கற்ிப்டற்கும் உடவுபடற்குணம அசுக் ளகமள்வககவந வனவப்டுத்ணம் ளமறுப்னவத 

யறுபம் ஆகும். . 

கயனை அசும், ணகநிர் கூட்வணப்னம் ளண்கவநத் ளடமனயமநர் வதில் ழச 

ஊக்குபித்ட, 1975ஆம் ஆண்டு பில்ணமபின் னன்னதற்சயதமல் கயனை குடும் ளயனவச் 

சட்ம் யவழபற்ப்ட்ண. இச்சட்ம் ழபவ ளசய்னேம் டமய்ணமர்கலக்கம ஞிச்சுவணகவந 

குவக்கும் பிடத்டயல் படீ்டு ழபவகவநனேம், குனந்வடகவநப் மணரிக்கும் ளமறுப்னகவநனேம் 

ஆண்கள் கய ழபண்டும் ன்று பயனேறுத்ணகயண.  

குனந்வட மணரிப்ிலும், படீ்டு கவணகநிலும் ‚உடபி" ன் ளசமல்வ மம் 

தன்டுத்டயமல், அவப ளண்கநின் ளமறுப்னகள் ன்ழ மம் ற்றுக்ளகமள்கயழமம், ஆமல் 

அண அவ்பமறு இல்வ: மம் ‚கயர்‛ ன்று ளசமல்கயழமம் ளன்மல் அவப என குடும் 

ளமறுப்ன ன்று பில்ணம குயப்ிட்டுள்நமர். 

1976 ஆம் ஆண்டில் ளடமனயமநர் அவணச்சகம் உல்க் ழகடுகவந பிவநபிக்கும் ன் 

ளதரில் கயட்த்டட் 300 பவக ழபவகநில் இனந்ண ளண்கவந டவளசய்னேம் டீர்ணமத்வட 

யவழபற்யதண. இந்ட 300 பவக ழபவகவந இறுடயதில் பில்ணமபின் கடும் னதற்சயதமல் 30 

ஆகக் குவக்கப்ட்ண. ணமற்றுமயத்டபர், ஏரிச் ழசர்க்வகதமநர்கள் ணீடம 

மகுமடுகவநனேம், எடுக்குனவகவநனேம் ீக்க பில்ணம ளடமர்ந்ண ழமமடினேள்நமர். 

சர்பழடச அங்கயல் பில்ணமவும், அபர் ளற் பினணகலம்: 

சர்பழடச அநபில், அபர் என சயந்ட அசயதல் டவபமக கனடப்ட்மர். அபர் 

ல்ழபறு சர்பழடச யகழ்வுகநில் கயனைமவப ிடயயடயத்ணபப்டுத்டயனேள்நமர்.  

ளசப்ம்ர் 1959 இல் சயயதில் ந்ட சர்பழடச மதக ளண்கள் கூட்வணப்ின் 

ழவபதில் கந்ண ளகமண் கயனை ிடயயடயகலக்கு பில்ணம டவவண டமங்கயமர். சர்பழடச 

ளண்கள் ணமமடுகலக்கம கயனை ிடயயடயகலக்கும் டவவண டமங்கயமர். 

1963-ல்கயனை டவகரில் வளற் அளணரிக்கமபின் ணகநிர் ழமதத்டயல் பில்ணம 

கயனைமவப ிடயயடயத்ணபப்டுத்டயமர். 

1969-லன் ணமடம் ளல்சயன்கயதில் வளற் உக ணகநிர் ழமதத்டயற்கு டவவண 
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டமங்கயமர். 

1970-பிதட்மணயத ளண்கள் கூட்வணப்ின் அவனப்ின் ழரில் பிதட்மம் மதகக் 

குடிதசுக்குச் ளசன் கயனை ணணக்குலபிற்கு பில்ணம டவவண டமங்கயமர். அழட 

கமகட்த்டயல் டமன் ஆசயத மட்டிற்கு டயம அளணரிக்க குண்டுளபடிப்ன டமக்குடல்கவந 

ணீண்டும் ளடமங்கயதண. 

1975-ல் அபனக்கு அம ளட்மன்ழகமர்ட் பினண பனங்கப்ட்ண. அழட ஆண்டு 

அக்ழமரில், அபர் ளர்யனுக்குப் தஞம் ளசய்டமர், அக்ழமர் 20 னடல் 24 பவ வளற் 

உக ணகநிர் ழமதத்டயல் கயனை ணணக்குலபிற்கு டவவண டமங்கயமர்.  

1977-ிப்பரி 20 அன்று, ல்ழகரிதம ணக்கள் குடிதசயன் ணமய கவுன்சயமல் இமணுப 

உவுகவந பலுப்டுத்டயதடற்கம பினண பில்ணமவுக்கு பனங்கப்ட்ண. அழட ஆண்டில் ணமர்ச் 

8 ஆம் ழடடய, கயனை னட்சயக ஆனேடப்வகநின் 20 பண ஆண்டு யவவு டக்கம் அபனக்கு 

பனங்கப்ட்ண. அழட ஆண்டு, பில்ணம மதக ளண்கள் கூட்வணப்ின் ணவஞத் 

டவபமக ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்மர். 

1978-ிப்பரிதில், அபர் வணக்கம ளசன்மர், அங்கு த்டீன் அளணரிக்கமபின் ளமனநமடம 

பநர்ச்சயதில் ளண்கவந ஆர்பத்ணன் ங்ழகற்கச் ளசய்படற்கம ிமந்டயத ணவஞக்குலபின் 

னடல் கூட்த்டயல் கந்ண ளகமண்மர். ழண ணமடம், ணமஸ்ழகமபில் வளற் உக மதக 

ளண்கள் கூட்வணப்னத்டயன் கூட்த்டயல் கந்ண ளகமண்மர். 

1979-ப்ல் ணமடம், அபனக்கு ளின் சர்பழடச ரிசு பனங்கப்ட்ண. ணக்கநிவழத 

சணமடமத்வட பலுப்டுத்ட அபர் ஆற்யத ங்கநிப்னக்கமக உக மதக ளண்கள் 

கூட்வணப்ன டிசம்ர் 27 அன்று அபனக்கு அப்ரிவச பனங்கயதண. 

1981-ளசப்ம்ர் 8 ஆம் ழடடய, மரியல், கயனை ளண்கநின் டயன்கவந ழணம்டுத்ணபடயல் 

கயனை ணகநிர் கூட்வணப்ன ஆற்யத ஞிக்கமக னேளஸ்ழகம பனங்கயத மழடழ்டம க்னப்ஸ்கம 

ரிவச பில்ணம ளற்மர். 

1982- ழபநமண் ளடமனயமநர்கள் சங்கத்டமல் பனங்கப்ட் ணமர்ழகமஸ் ணமர்த்டய சயப்ன 

பினவடனேம், னட்சய மணகமப்ன குலக்கநமல் பனங்கப்ட் ளசப்ம்ர் 28 பினவடனேம் ளற்மர். 

1983-பரிதில் பில்ணம .ம. ணகநிர் யறுபத்டயன் ஆழமசகர் குலபின் ணவஞத் 

டவபமக யதணயக்கப்ட்மர். அடுத்ட ஆண்டும் அபர் அழட டபிக்கு ணீண்டும் 

ழடர்ந்ளடடுக்கப்ட்மர். 
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1985- லவ ணமடம், ளண்கநின் யவவண குயத்ட .ம ணமமட்டில் கந்ண ளகமண்மர். 

அழட ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 23ல் கயனை ணகநிர் கூட்வணப்ின் 25 பண ஆண்டு யவவு பினமபின் 

ழமண பில்ணமவுக்கு ணரிதமம கயமல்ஸ் பினண பனங்கப்ட்ண. அக்ழமரில் 

ளசக்ழகமஸ்ழமபமக்கயதமபின் கம்னைிஸ்ட் கட்சய மசயசத்டயற்கு டயம ளபற்யதின் 40 பண 

ஆண்டு யவவு டக்கத்வட பில்ணமவுக்கு பனங்கயதண. 

1987-ணமஸ்ழகமபில் ந்ட உக ளண்கள் ழமதத்டயல் கந்ண ளகமண்மர். 

1989-ிப்பரிதில் மழபமஸ் மதக குடிதசயன் அவணச்சர்கள் குல அபனக்கு 

ட்ிற்கம பினவட பனங்கயதண. யககுபமபில் உள்ந சமண்டிிஸ்ம ழடசயத பிடுடவ 

னன்ஞி அபனக்கு சமண்டிிஸ்ம னட்சயதின் 10 பண ஆண்டு யவவு பினவட பனங்கயதண. 

1991-ணமர்ச் ணமடம் அபர் ளபிசும ளண்கநின் 2 பண ழமதத்டயல் பில்ணம ங்ழகற்மர். 

1992-- பரி ணமடம் அபர் ிழசயயன் யளழமய் கரில் வளற் கயனைமவும 

எனவணப்மட்டிற்கம யகழ்பின் இறுடய அணர்பில் பில்ணம கந்ண ளகமண்மர். 31 ஆம் ழடடய 

ரிழதம டி ளிழம ணமயத்டயல் ிழசயல் கத்டயன் ணரிதமவடக்குரித ணகள் ன்று 

ளதரிப்ட்மர். கமட்சய அசமல் உகயன் சயந்ட ஆலவணகவந ளகௌபிக்கும் அரிழமதம 

ழம கயளதின் பினண அபனக்கு பனங்கப்ட்ண. ிப்பரிதில், அபர் ளபீமவுக்குச் ளசன்மர், 

அங்கு ளண் பிபசமதிகநின் யவவண குயத்ட உச்சய ணமமட்டில் கந்ண ளகமண்மர். பம்ர் 

20 ஆம் ழடடய, அபர் ணீண்டும் ிழசயயன் வட்ழமய் ளசன்மர், அங்கு கயனைமபின் 

ன்ளகமவதமக என குடும் ணனத்ணபர் அலுபகத்வட டயந்ண வபத்டமர். 

1994-ளசப்ம்ரில், அர்ளன்டிமபில் வளற் உக மதக ளண்கள் 

கூட்வணப்ின் இண்மபண ிமந்டயத கூட்த்டயல் கந்ண ளகமண்மர். அபர் 

அர்ளன்டிமவபச் ழசர்ந்ட ளண் சட்ணன் உறுப்ிர்கவநச் சந்டயத்டமர் ழணலும் த்டீன் 

அளணரிக்கமபிற்கம .ம. ளமனநமடம ஆவஞதம் (ளசமல்) ற்மடு ளசய்ட ளண்கள் குயத்ட 

ஆமபண ிமந்டயத ணமமட்டிலும் ங்ழகற்மர். 

1995 – .மபமல் அயபிக்கப்ட் உக குடும் ஆண்டின் ளபற்யக்கு பில்ணம அநித்ட 

ங்கநிப்னக்கமக .ம அபவ சயப்ித்டண.  

1998 ளசப்ம்ரில் அபர் சயயதில் வளற் அளணரிக்கமபின் னடல் ளண்கள் ணற்றும் 

ளண் சட்ணன் உறுப்ிர்கநின் 7 பண ணமமட்டில் கயனைமவப ிடயயடயத்ணபப்டுத்டயமர். 

ிழமழச சர்பமடயகமத்டமல் மடயக்கப்ட்பர்கநின் குடும்ங்கநின் கூட்வணப்வ அபர் 
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சந்டயத்டமர்.அக்கூட்வணப்ன அபனக்கு "அபர்கள் ங்ழக" ன் ணிட உரிவணகள் குலபமல் 

பனங்கப்ட் ணயக உதர்ந்ட சயப்னக்குரித டக்கத்வட பனங்கயதண. 

2000-அபர் மணமபில் ளண்கள் ளடமர்ம ளகமள்வககவந ின்ற்றுபடற்கும் 

வனவப்டுத்ணபடற்கும் ளமறுப்ழற் ளண் அவணச்சர்கள் கூட்த்டயல் கந்ண ளகமண்மர். 

அந்ட ஆண்டு மணமபில் வளற் 5 பண ழம-அளணரிக்க உச்சயணமமட்டிற்கம 

ற்மடுகநின் ழமண இந்ட சந்டயப்ன யகழ்ந்டண. லன் 6 ஆம் ழடடய, .ம ளமணச் சவதின் 

அசமடமஞ அணர்வுகநின் இண்மம் மநில் அபர் கந்ண ளகமண்மர், இண 1995 னடல் 2000 

பவதிம கமகட்த்டயல் ளண்கநின் உரிவணகவந ழணம்டுத்ணபடற்கம னடிவுகவந 

ஆய்வு ளசய்டண. அந்ட சந்டர்ப்த்டயல் சர்பழடச மஞத யடயதத்டயன் னடயத டமமநணதக் 

ளகமள்வககள். ளண்கநின் யவவணதில் டயர்ணவதம டமக்கம் ளசலுத்ணபவட பில்ணம 

கண்டித்டமர். கயனைம ணீடம அளணரிக்க பிழமடக் ளகமள்வகவதப் ற்யக் குயப்ிடுவகதில், 

டங்கள் இவதமண்வணவதனேம் சுடந்டயத்வடனேம் மணகமப்டற்கம கயனை ணக்கநின் 

டீர்ணமத்வட அபர் ணீண்டும் உறுடயப்டுத்டயமர். 

2001-ணமர்ச் ணமடத்டயல், த்டீன் அளணரிக்க ழடசத்டயன் ழடசயத ணகநிர் யறுபத்டயன் 

அவனப்வ ற்று ளபிசுமவுக்கு ளசன்மர். த்டீன் அளணரிக்க ளண்கநின் உரிவணகலக்கம 

ழமமட்த்டயல் அபரின் சயந்ட ங்கநிப்ிற்கமக அவ்பவணப்ன அபனக்கு ஆர்ளகயதம தம 

ன் பினவட பனங்கயதண. யனைழகம சமழபஸ் பில்ணமபிற்கு "ிமன்சயஸ்ழகம டி ணயமண்ம" 

பினவட பனங்கய சயப்ித்டமர். 

அழட ஆண்டு, கயனைமபின் ழணவப அபனக்கு கயனை குடிதசயன் கடமமதகய ட்ம் 

அநித்ணம் ிநமதம கயழமன் பினண பனங்கயனேம் சயப்ித்டண. 

2002-ல் ளமின் ளய்னொட்டில் வளற் உக மதக ளண்கள் கூட்வணப்ின் 

13 பண ணமமட்டில் கந்ண ளகமண்மர். 

 

ில்ொின் ிவணில்: 

னற்று ழமதமல் மடயக்கப்ட் பில்ணம 2007ஆம் ஆண்டில் பமமபில் இந்டமர். அபர் இந்ட 

ணறுமள் பமமபில் உள்ந கமர்ல் ணமர்க்ஸ் அங்கயல் கயனை கம்னைிஸ்ட் கட்சய அபனக்கு 

இறுடய ணரிதமவட ளசலுத்டயதண. கயனை அசு அபவ "ம் மட்டிலும் உகநபிலும் ளண்கநின் 

பிடுடவக்கு ணயகவும் ளமனத்டணம ழமமநிகநில் எனபமக" பில்ணமவபப் னகழ்ந்ண 
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அயக்வக ளபநிதிட்ண. அபண உல் டகம் ளசய்தப்ட்டு கயனைமபின் சமண்டிதமழகம 

ணமகமஞத்டயல் உள்ந இண்மபண ிமங்க் மஸ் கயனக்கு னன்ஞி கல்வதில் அக்கம் 

ளசய்தப்ட்டுள்நண. சமண்டிதமழகமபில் உள்ந அபண படீு அனங்கமட்சயதகணமக 

ணமற்ப்ட்டுள்நண. 

ஃில் கமஸ்ட்ழம பில்ணமவுக்கு யவபஞ்சய ளசலுத்ணம் பிடணமக ‚பில்ணமபின் 

ழமமட்ங்கள்‛ ன் டவப்ில் டன் ணப்டயவுகவந கயர்ந்ணள்நமர். அடயல் அபர் 

‚பில்ணமபின் உடமஞம் னன்வ பி இன்று ணயகவும் அபசயதம். கயனைமபில் ளனம்மமழமர் 

உகயன் ி குடயகவநப் ழமழப, ணடயப்னக்குரித னட்சயக பிடயபிக்குகலன், மகுமட்வ 

டயர்ளகமண் ழமண, அபர் டண னல பமழ்க்வகவதனேம் ளண்கலக்கமக ழமமடுபடற்கு 

அர்ப்ஞித்டமர். ‛ 

“னட்சய ளபற்யளற்ணம், கயனைப் ளண்கள் ணற்றும் குனந்வடகலக்கமக அபண டடுத்ண 

யறுத்ட னடிதமட ழமர் ளடமங்கயதண, இண கயனைப் ளண்கள் கூட்வணப்வ அவணப்டற்கு 

பனயபகுத்டண. ந்டத் ழடசயத அல்ண சர்பழடசக் கூட்ங்கநிலும் அவப வ்பநவு 

ணத்டயயனந்டமலும் அபர் கந்ண ளகமள்நத் டபயதழட இல்வ; டண னற்றுவகதிப்ட் 

டமதகத்வடனேம் னட்சயதின் உன்டணம ீடய இட்சயதங்கவநனேம் அபர் மணகமத்டமர். 

"கயட்த்டட் அவ ணெற்மண்டு கமம் பில்ணமபின் ழமமட்ங்கலக்கு மன் சமட்சயதமக 

இனந்ழடன். சயதம ழணஸ்ட்மபில் லவ 26 இதக்க கூட்ங்கநில் அபவ ன்மல் ணக்க 

னடிதமண. இறுடயதமக இண்மம் கயனக்கு னன்ஞிதில் என னக்கயதப் ஞிக்கமக அபர் 

டவவணதமல் அனுப்ப்ட்மர். ந்ட ஆத்டயற்கும் பில்ணம ின்பமங்கணமட்மர்" ன்றும் ஃில் 

கமஸ்ட்ழம யவவு கூர்ந்ணள்நமர். 

2013 ப்யல் ஃில் கமஸ்ட்ழம பமமபில் பில்ணம ஸ்ின் 83ஆபண ிந்ட 

மநில் பில்ணமபின் யவபமக என ளடமக்கப் ள்நிவதத் டயந்ண வபத்டமர். 

கயனைமபில் 85 சடபடீப் ளண்கள் கயனைப் ளண்கள் கூட்வணப்ின் உறுப்ிர்கநமக 

உள்நர். உகநபில் ளண்கநின் பிடுடவக்கம ழமமட்த்டயல் ழமற்றுடற்குரித என 

னன்னுடமஞணமக பில்ணம  டயகழ்ந்ணள்நமர். ளண் பிடுடவக்கமகத் டன் பமழ்வப 

அர்ப்ஞித்ணப் னட்சயக்குள் னட்சய ளசய்ட பில்ணம ஸ்ிவ, கயனைப் னட்சய பமற்யல் 

ீக்கண யவந்ட அந்டப் னட்சயப் ளண்வஞ ம் ளசதல்மடுகநமல் ழமற்யடுழபமம். 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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சந்ொ  

டொனமக்கு ந் ொழ்வு (3) 

ண்பொல் ினுக்கும் டொனர்: 

சவுடய அழிதம உகநபில் 10% ண்ளஞய் இனப்னகவநக் ளகமண்டு எளக்கயல் ழணமடயக்கம் 

ளற்யனந்டண. சவுடய அழிதமவுக்குத் டன் ண்ளஞய் பதல்கவநப் மணகமக்கத் ளடரிதமடம 

ன், டற்கு அளணரிக்கமபிற்கு இந்டக் கமபல்கமன் ழபவ? மலுக்குப் னவ கமபல் கமப்ண 

ழமத்டமன் அளணரிக்கம சவுடய அழிதமபின் ண்ளஞய் பதல்கவநப் மணகமக்கயண. 

ி மடுகநிலுள்ந பீணம அம்சங்கவந டக்குச் சமடகணமக்கயக் ளகமள்லம் 

பில்த்டத்டயல் அளணரிக்கமவுன் தமனம் ழமட்டி ழம னடிதமண. சவுடய அச குடும்ம் 

ஊனயல் டயவநத்டயனந்டண. ளட்ழம-மர் ன் இந்ட ஸ் உபமல் சவுடய அச குடும்ம் 

மனக்குப் னத்ணதிர்ப்ன அநித்ணள்நண வகம்ணமமக, அளணரிக்க அசு  சவுடய அச குடும்த்வடப் 

மணகமக்கயண. அளணரிக்க வுடி அசயன் ஆடயக்கம் இல்மடயனந்டமல் அங்கு ப்ழமழடம 

மதகம் ணர்ந்டயனக்கும். ளபிசும, கயனைம, சரம, ஈமன்  உளகங்கும் மதகம் 

ணீப்டுபடமகக் கூச்சல் ழமடும் அளணரிக்க அசு உண்வணதிழ மதகக் கமபமக 

இனந்டயனக்குணமமல் ன் ளசய்டயனக்க ழபண்டும்? சவுடய அழிதமபிலுள்ந னடிதமட்சயக்கு 

னடிவு கட்டி மதகத்வடக் ளகமண்டுப னதற்சய டுத்டயனக்க ழபண்டும். ஆமல் இன்று 

பவ னடிதமட்சய அங்கு கட்டிக் கமக்கப்டுபடற்கு அளணரிக்க அசும், அடனுன் ளகமண் 

ளட்ழம-மர் எப்ந்டனம் னக்கயதக் கமஞணமக உள்நண. அளணரிக்க அசயன் மதகம் 

வ்பநவு ழமயதமண ன்ண சவுடய அழிதம பிதத்டயல் ளபநிப்வதமக 

அம்ப்டுகயண.  

1973ஆம் ஆண்டு ழதமம் கயப்னர் ழமரில் இஸ்ழலுக்கு இமணுப உடபி அநித்டடற்கமக 

அளணரிக்கமபிற்கும், ி இஸ்ழயத ட்ன மடுகலக்குணம ண்ளஞய் ற்றுணடயவத 

ளட்ழமயத ற்றுணடய மடுகநின் கூட்வணப்ன யறுத்டயதண. எளக்கயன் இந்டப் ளமனநமடமத் 

டவதிமல் ஆறு ணமடங்கநில் என பீ்மய் கச்சம ண்ளஞதின் பிவ 3 அளணரிக்க 

மரியனந்ண 12 ஆக உதர்ந்டண; அடமபண மர் மன்கு ணங்கு ணடயப்ினந்டண. டவ னடிந்ட 

ின்னம் ண்ளஞய் பிவ அடயகணமகழப ீடித்டண. மர் கச்சம ண்ளஞதிம் இவ்பமறு 

ளடமர்ந்ண ணடயப்ினக்குணமமல் மமல் உகப் ஞணமகத் ளடமர்ந்ண ீடிக்க னடினேணம? 

னடிதமண. கச்சம ண்ளஞய் பிவவத அளணரிக்கம டண கட்டுக்குள் வபப்டன் னெம் 
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மவ உகப் ஞணமக ீடிக்க வபக்க னடினேம். அவடத்டமன் யக்சனும், கயஸ்யங்கனம் 

ளசய்டர். கச்சம ண்ளஞய்க்கு ன்ளன்றும் ழடவபனேம், ணடயப்னம் அடயகரித்ணக் ளகமண்ழ 

பனபடமல் ழடமல்பினேற் மவ, அடனுன் இவஞத்ண ளட்ழம-மமக்கய ளபற்யகணமக 

அடன் ணடயப்வக் கூட்டிர் (ட்த்டயல் இதங்கும் டிதமர் பங்கயகநின்/யறுபங்கநின் 

ணடயப்வக் கூட் இமத்ணன் ளசதல்டும் அசு பங்கயகலன்/யறுபங்கலன் இவஞக்கும் 

அசயன் ளகமள்வககள் யவவுக்கு பனகயன்பம?). 

என மஞதம் உகப் ஞணமக இனக்க ழபண்டுணமமல் அந்ட மஞதத்டயல் ணற்ப் 

ளமனட்கநின் ணடயப்ன அடயக ற் இக்கங்கலக்கு உள்நமகக் கூமண, யவத்டன்வணனேன் 

இனக்க ழபண்டும். அவ்பமயல்மணல் யவத்டன்வணவத இனந்டமல் அந்ட மஞதத்டயன் ணீடம 

ம்ிக்வகனேம் அடற்கம யகத் ழடவபனேம் குவந்ண பிடும். டமல் ன்மல் ஞம் ளபறும் 

ரிபர்த்டவக்கம ஊகம் ணட்டுணல் ளசல்பத்வட ழசணயப்டற்கம ஊகணமகவும் உள்நண. 

எவ்ளபமன யடய ளனக்கடிதின் ழமணம் டங்கத்டயன் ணடயப்ன கூடும் ழமக்கு கமஞப்டுகயண. 

டமல் ன்மல் டங்கம் ணற் ஊகங்கவநக் கமட்டிலும் குவந்ட அநவு ழடய்ணம 

ணடயப்வக் ளகமண்டுள்நடமல் டங்கம் ன்ளன்றும் உகப் ஞணமக இனக்கும் டகுயவவதப் 

ளற்றுள்நண.  

டங்கத்வட பி ணடயப்ன அடயகணம என ளமனள் உள்நண  வபத்ணக் ளகமள்ழபமம், 

உடமஞணமக சூரிதகமந்டயப் ன டங்கத்வட பி பிவ உதர்ந்ண பிட்ண  வபத்ணக் 

ளகமள்ழபமம், அப்ளமலண சூரித கமந்டயப் னவப பமங்கய பிற்டன் னெம் இமம் சம்மடயக்க 

னதல்பமர்கழந டபி, சூரிதகமந்டயப் னக்கவநழத ழசணயப்ன ஊகணமக அப்டிழத வபத்ணக் 

ளகமள்ந தமனம் னன்ப ணமட்மர்கள், ளன்மல் அண பிவபில் பமடிப் ழமபடமல் 

ணடயப்ினந்ண பிடும்.  

ண்ளஞய் பிவ மரில் அடயகணமகயக் ளகமண்ழ ழமமல், அடமபண மர் 

ணடயப்ினந்டமல் ழசணயப்மநர்கள், யடய னடலீட்மநர்கள் மவக் வகபிட்டு டங்கத்டயல் னடலீடு 

ளசய்தழப பினம்னபமர்கள். ண்ளஞய் பிவ ரிதமயழம, டயமரிழம யவத் டன்வணனேன் 

ீடித்டமல் மவ பிட்டு ரிதமல், டயமரில் னடலீடு ளசய்னேம் ழமக்ழக கமஞப்டும். மவ 

ளட்ழமல் பிற்வனேன் ழகமத்ணபிட் ளட்ழம-மர் ன் இந்டப் னடயத ற்மடு 

ளட்ழமயதப் ளமனட்கநின் பிவ ற் இக்கங்கநியனந்ணம், ம்ிக்வகதின்வணதியனந்ணம் 

மவ கட்டிக் கமத்ண அவட உகப் ஞணமக ீடிக்க ளசய்படற்கம னக்கயதக் கமஞிதமக 
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உள்நண. 

அளணரிக்கம உற்த்டய ளசய்ட ளமனவந அடன் மஞதத்டயழ பிற்க பினம்ிமல் அவட 

தமனம் ழகள்பி ழகட்கப் ழமபடயல்வ. டன் மட்டில் உற்த்டயதமகமட ளமனலக்கு உரிவண 

ளகமண்மடுபடயல் ன் யதமதம் உள்நண? அளணரிக்கமபில் உற்த்டயதம ளமனவந 

ரிதமயழம டயமரிழம பிற்க அளணரிக்கம அனுணடயக்குணம?. 

ளனணநவு சர்பழடசப் ரிபர்த்டவகள் மரிழ ழணற்ளகமள்நப்டுபடமல் மரின் 

ணடயப்ன உதர்கயண. உளகங்கும் கச்சம ண்ளஞய் அடயகம் ழடவபப்டுபடமலும், ண்ளஞய் 

அளணரிக்க மர்கநில் பிவ யர்ஞதம் ளசய்தப்டுபடமலும், எவ்ளபமன னவ மரில் 

ண்ளஞய்ப் ரிபர்த்டவ ளசய்னேம் ளமலணம் மரின் ணடயப்ன உதர்கயண. இண உக மடுகள் 

ண்ளஞய் பமங்க மர் வகதினப்ன வபத்ணக் ளகமள்ந ழபண்டித கட்மதத்வட ற்டுத்டயதண. 

ஆமல் அளணரிக்கமவுக்கு அப்டிப்ட் ழடவபதில்வ. கச்சம ண்ளஞதின் பிவ றும் 

ழமண, அவட இக்குணடய ளசய்னேம் மடுகலக்கம ளசபிங்கள் அடயகரிக்கயன். ஆமல் 

இப்டிப்ட் ிச்சவ அளணரிக்கமவுக்குக் கயவதமண. அளணரிக்க இக்குணடயதமநர்கள் மஞதப் 

ரிணமற் படீ ற் இக்கங்கவநப் ற்ய கபவப்த் ழடவபதில்வ. அபர்கநமல் ணட்டுழண 

டம் ளசமந்ட மஞதத்டயல் கச்சம ண்ளஞய் பமங்க னடிந்டண. ி மடுகநின் ணத்டயத பங்கயகள் 

சர்பழடசச் சந்வடதில் மனக்கு ஈம டங்கள் மட்டு மஞதங்கநின் ணடயப்ின் ற் 

இக்கங்கவநத் டடுக்கப் ளனணநபிற்கு மர் இனப்வ வபத்ணளகமள்லம் கட்மதத்டயல் 

உள்ந.  

இத்டவகத கமஞங்கநமல் அளணரிக்க மனக்கம ழடவப ளடமர்ந்ண அடயகரித்டண, 

அடமல் மரின் ணடயப்னம் உதர்ந்டண. ளனம்மம மடுகள் மர் ழடவபகலக்கமகத் டம் 

மட்டின் உற்த்டயப் ளமனட்கவந ற்றுணடய ளசய்கயன். அளணரிக்கம ணற் மடுகலக்கு 

ற்றுணடய ளசய்பவடக் கமட்டிலும், ி மடுகநியனந்ண அடயகநபில் இக்குணடய ளசய்ண 

ளகமள்படமல் அளணரிக்கம அடயக பர்த்டகப் ற்மக்குவ ளகமண் மமக ணமயதண. ணற் 

மடுகநில் ளடமர்ந்ண பர்த்டகப் ற்மக்குவ ற்ட்மல் அங்கு யடய ளனக்கடி 

ற்டுபடற்கம பமய்ப்னகள் அடயகம். ஆமல் அளணரிக்க மர் உகப்ஞம் ன்டமல் 

அளணரிக்கம அடன் பர்த்டகப் ற்மக்குவவத / ப்னக் கஞக்குப் ற்மக்குவவத னெடக் 

கஞக்கு உரிதின் னெம் சணன் ளசய்ண ளகமள்ந னடிகயண. ளட்ழம-மர் ணறு சுனற்சய ன் 

பனயனவதின் னெம் னெடக் கஞக்கயல் உரிவதப் ளறுகயண. ளட்ழம-மர் ணறுசுனற்சய 
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னவதில் கச்சம ண்ளஞவத ற்றுணடய ளசய்னேம் மடுகள் உரி பனபமவத / ளட்ழம-

மர்கவந அளணரிக்க கன் த்டயங்கநில் னடலீடு ளசய்கயன். மரில் ணடயப்ிப்டும் 

அளணரிக்கச் ளசமத்ணகநில் னடலீடு ளசய்கயன். இடமல் அளணரிக்கச் ளசமத்ணக்கநின் ணடயப்ன 

க்கச்சக்கணமக உதர்ந்ணள்நண. அடயக மர்கவந உனபமக்குபணம் ளசமத்ணக்கநின் பிவகவந 

உதச் ளசய்கயண. 

 ஆண்டுகநமக னே.ஸ். கனவூப் த்டயங்கநில் னடலீடு ளசய்ட ளட்ழம-

மர்கநியனந்ண பட்டிதமக பந்ட டிரில்யதன் கஞக்கம மர்கவநக் ளகமண்டு அளணரிக்க 

யறுபங்கள் சவுடய அழிதமவப ழணற்கத்டயத பவகதில் கணதணமக்கயனேள்ந. இவ்பமறு 

அளணரிக்க யறுபங்கலக்கு ழபவபமய்ப்னகவநனேம் அடன் னெம் இமங்கவநனேம் 

பனங்கவும் ளட்ழம-மர் கமஞணமக உள்நண. உளகங்கயலும் உள்ந யடய னடலீட்மநர்கலம் 

மஞதப் ரிபர்த்டவதமல் ற்டும் ற் இக்கங்கநியனந்ண டம் ளசல்பத்வடப் மணகமக்க 

அளணரிக்கக் கன் த்டயங்கநிலும், அளணரிக்க ளசமத்ணக்கநிலும் ழமட்டி ழமட்டுக் ளகமண்டு 

னடலீடு ளசய்கயன்ர். இடமல் அளணரிக்கம அடற்குத் ழடவபதமவட பி அடயகக் கவ 

யடயச் சந்வடகநில் ளனடிகயண. இண அளணரிக்க ணத்டயத பங்கய பட்டி பிகயடங்கவந 

குவபமக வபத்டயனக்க அனுணடயக்கயண ழணலும் அளணரிக்கமபில் ஞபகீ்கணற் 

பநர்ச்சயவதனேம் ஊக்குபிக்கயண.  

எனபனக்குக் கன் ளகமடுக்க தமனம் னன் பபில்வளதன்மல் அபர் னடிந்ழடம, 

னடிதமணழம கவத் டயனப்ி ளசலுத்ட ணமட்மர் ன்று கனடப்டும். ஆமல் இந்ட டர்க்கம் 

அளணரிக்க மட்டிற்கு ளமனந்டமண. (இந்டயத பங்கயகள் கமர்ப்ழட்டு யறுபங்கலக்கு அநிக்கும் 

கன்கலம் இப்டிப்ட்ணடமழ!). அளணரிக்கம அடயகக் கன்ட் மடுகநில் என்று. உகம் 

அளணரிக்கமவுக்குக் கன்பில்வ, அளணரிக்கமடமன் உகத்டயற்குக் கன் ட்டுள்நண.  

அசயதல் ளமனநமடமத்டயல் ண்ஞிங்கம ழடமற்ப் ிவனகள் உள்ந. ளபநித் 

ழடமற்ம் ணமற்றும் ன்மர்கழந, அண னக்கயதணமகப் ளமனந்ணபண ளமனநமடமத்டயற்குடமன், 

ளபநிதில் மர்த்டமல் ன் ழடமன்றும்? உக மடுகலக்ளகல்மம் அளணரிக்க பங்கயடமன் 

ணயவுக் கன் ளகமடுத்ண அவத்ண மடுகநின் யடய யவவதனேம், சர்பழடசப் 

ளமனநமடமத்வடனேம் சணயவக்கு ளகமண்டுப அனம்மடு டுபண ழமத் ழடமன்றும், ஆமல் 

உண்வணதில் ணற் மடுகள் டமன் ழமட்டி ழமட்டுக் ளகமண்டு அளணரிக்கக் கன் த்டயங்கநின் 

பனயதில் கன் டனகயமர்கள், அளணரிக்கமபிற்கு ணயவுக் கன் கயவக்கயண. கன் ங்ழக 
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ழடவபப்டுகயழடம அங்ழக பனங்கப்டுபடயல்வ.  

இந்டயதமபின் பிபசமதிகலம், சயறு உற்த்டயதமநர்கலம் கன் கயவக்கமணல் னங்கயப் 

ழமனேள்நர். இந்டயத ணமயங்கள் கன் கயவக்கமணல் டபிக்கயன். ஆமல் இந்டயத யடய 

னடலீட்மநர்கள் ‘வன’ அளணரிக்கமபிற்கு கன் பனங்குகயமர்கள். னொமவத ணடயப்ினக்க 

ளசய்கயமர்கள். இப்டிப்ட் ற்த்டமழ்வுணயக்க இந்டப் ளமனநமடம அவணப்ிமல் னென்மம் 

உக மடுகநின் மஞதங்கநண ணடயப்ன ப்ளமலணம் குவந்ழட உள்நண. இடமல் அளணரிக்கம 

னென்மம் உக மடுகநியனந்ண அவத்வடனேம் ணயபமகழப ள னடிகயண.  

இங்ழக ணக்ளகல்மம் ஆடித் டள்லடி என ணமடம்டமன் அணவும் இண்மந்டத் 

ணஞிபவககவநத்டமன் ‘ணயபமக’ப் ள னடினேம், ஆமல் அளணரிக்கமவுக்கு ஆண்டு னலபணம் 

ஆடித் டள்லடிடமன். அளணரிக்கமவுக்குத் ழடவபதம ல்மத் டணம ளமனட்கலம் டள்லடி 

பிவதில் ற்றுணடய ளசய்தப்டுகயன். உகப்ஞம் ன் டகுயவதமல் மரின் ணடயப்ன 

றுகயண. மரின் ளசல்பமக்கு பநர்ந்ண, ண்ளஞய் ணற்றும் ி ளமனட்கவநப் ளனம் 

டள்லடிதில் பமங்குபடன் னெம் அளணரிக்கமபின் ஞபகீ்கத்வட ற்றுணடய ளசய்த இண 

அனுணடயக்கயண. 

‘ளட்ழம-மர்’ அவணப்ன அளணரிக்க ழடசத்வட ளரிணம் பநப்டுத்டயனேள்நண. ஆமல் 

இண ணற் மடுகநின் இனப்ியனந்ண ளப்ட்ண. உகநபில் 2⁄3 ங்குக்கும் ழணம 

அந்யதச் ளசபமஞி இனப்னகள் மமக உள்ந. அளணரிக்க ணத்டயத பங்கய பம்ில்மணல் 

மர் அச்சடிப்டற்கும் இண பனயழகமலுகயண. அளணரிக்கமபில் ஞப் னனக்கத்வட யந்டணமக 

பிரிபமக்குபடன் னெம், அளணரிக்கமபின் பமழ்க்வகத் டனம் அடயகரித்ணள்நண. னபிசமர் 

அசயதல் பனயதில் ளமனநமடம ழணமடயக்கம் ளகமண், உகயன் எழ பல்சமக அளணரிக்கம 

இனந்ணப இந்ட அவணப்ன உடவுகயண.  

இவ்பமறு ளட்ழம-மர் அவணப்ன னே.ஸ். மர்கலக்கம உகநமபித ழடவபவத 

அடயகணமக்குகயண. னே.ஸ். கன் த்டயங்கலக்கம உகநமபித ழடவபவதனேம் 

அடயகணமக்குகயண. ழணலும் இண அளணரிக்கமபிற்கு பினப்ப்டி அச்சயக்கூடித மஞதத்ணன் 

ண்ளஞய் பமங்குபடற்கம டயவ பனங்குகயண. அளணரிக்கமபிற்கு ணயபம 

ற்றுணடயவதனேம் ஊக்குபிக்கயண ளட்ழம-மர் எப்ந்டம் மவ உகயன் சர்பமடயகம 

மஞதணமக யவயறுத்ட உடபிதண. இந்ட உதர் டகுயவதமல், அளணரிக்கம உகநமபித 

ளமனநமடம ழணமடயக்க சக்டயதமக உனபமகயனேள்நண. இடமல் அளணரிக்கம ப்ளமலணம் 
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பர்த்டகப் ற்மக்குவனேனும், ப்னக் கஞக்கு ற்மக்குவனேனும் ீடிக்க னடிகயண. அடன் 

ப்னக் கஞக்குப் ற்மக்குவக்கு ணயகக் குவந்ட பட்டி படீத்டயல் யடயனேம் ள னடிகயண. 

1980ஆம் ஆண்டு னடல், உகயன் ணயகப் ளரித கமநி ழடசணமக அளணரிக்கம இனந்ண 

பனகயண. இனந்ட ழமணம் அளணரிக்கம டண கமடயத்டயதச் ளசபிங்கவநனேம், ளமறுப்ற் 

ழமர்கவநனேம் ளடமர்ந்ண அடயகணமக்கயக் ளகமண்ழ பனபடமல் கன் ழணலும் அடயகரித்ணக் 

ளகமண்ழ பனகயண. ளட்ழம-மர் ன் அவணப்மல் உகப்ஞணமக ீடிக்கும் மரின் 

ணீடம ம்ிக்வகனேம், அடற்கம ழடவபனேம் ளடமர்ந்ண அடயகரிப்டமலும், இடமல் 

சமத்டயதணமகும் ணயவுக் கமலும் அளணரிக்கம பர்த்டக / ப்னக் கஞக்குப் ற்மக்குவனேன் 

ீடிக்க னடிகயண. 

அளணரிக்க அசயதமநர் மன் மல் ளட்ழம-மர் குயத்ணப் ின்பனணமறு கூயனேள்நமர் 

"ளட்ழம-மர்டமன் மனக்கு உக மஞதங்கநில் என சயப்ிம் ளகமடுத்டண, சமமம்சத்டயல் 

மனக்கு ண்ளஞய் ணடயப்நித்டண. இந்ட ற்மடு அளணரிக்கமபிற்கு ணயகப்ளனம் யடய 

ன்வணகலன் மனக்குச் ளசதற்வகதமக பயவணதநித்டண,. மரின் ளசல்பமக்கு 

உதர்படமல் ண்ளஞய் ணற்றும் ி ளமனட்கவநப் ளனம் டள்லடிதில் பமங்குபடன் னெம் 

ணண ஞபகீ்கத்வட ற்றுணடய ளசய்த இண ம்வண அனுணடயக்கயண.‛ 

“உண்வணதம ணடயப்னள்நபற்வ ணட்டுழண மஞதணமக இனக்கக் ழகமனம் ழர்வணதம 

ரிணமற்த்டயற்கம ளமனநமடமச் சட்த்வட த்ண ளசய்த னடிதமண. உகநமபித 

எப்னறுடயதநிக்கப்ட்(Fiat) ஞத்ணம ணண 35 ஆண்டுகம ழசமடவதியனந்ண உனபமகும் 

குனப்ம் என மள் ம்வண உண்வணதம ணடயப்னள்ந ஞத்டயற்குத் டயனம் ளசய்னேம். ண்ளஞய் 

உற்த்டய ளசய்னேம் மடுகள் டங்கள் ண்ளஞய்க்கு மர்கள் அல்ண னைழமக்கவநக் ழகமமணல் 

டங்கத்வட அல்ண அடற்கு இவஞதமபற்வக் ழகமனம் மள் ளனங்கய பனபவட மம் 

அயழபமம்.‛ ன்றும் அபர் ளடரிபித்ணள்நமர். 

னபிசமர் அசயதல் பமற்யன் ணயகவும் டந்டயணம உத்டயதமக ளட்ழம-மர் இனந்ண 

பனகயண. ளட்ழம-மர் அவணப்ின் யவத்டன்வண ணத்டயத கயனக்கயன் னபிசமர் அசயதலுன் 

இவஞக்கப்ட்டுள்நண. அளணரிக்கம ளடமர்ந்ண என பல்சமகச் ளசதல் ழபண்டுணமமல் 

ளட்ழம-மர் அவணப்ின் னெம் மர் உகப் ஞம் ன் டகுயவவதப் மணகமக்க 

ழபண்டும் ன்டமல்டமன் ணத்டயதக் கயனக்குப் குடயளதங்கும் ஆதிக்கஞக்கம இமணுபத் 

டநங்கவந யறுபி அங்குள்ந மடுகவநப் ழமர்கநின் னெனம் ளமனநமடமத் டவகநின் 
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னெம் அனயத்ண பனகயண. 

(ளடமனம்) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ிழ்த் தசி ிடுவன இக்கம் 

ளமணச்ளசதமநர்: ழடமனர் ிொகு 

அன்ிற்குரிதரீ்! பஞக்கம்.  

டணயழ்த் ழடசயத பிடுடவ இதக்கத்டயன் அசயதல்-கனத்டயதல் யவப்மடுகவநனேம் வனவச் 

ளசதல்மடுகவநனேம் ளடமர்ந்ண கபித்ண பனபரீ்கள்  ம்னகயழன். டணயழ்த் ழடசயத 

பிடுடவக்கும் சனெக ீடயக்குணம ளகமள்வகபனயவதத் ளடமர்ந்ண ற்ய யற்கயழமம். டபி 

அசயதவப் னந்டள்நிப் ழமமட் அசயதவ உறுடயதமகக் கவப்ிடிக்கயழமம். ணக்கள் ன் 

கனடய என்றுட் இதக்கங்கநில் ளடமர்ந்ண ங்கநமல் இதன் ங்கநிப்வச் ளசய்ண 

பனகயழமம். உஞர்வு அசயதயல் ணதங்கமணல் அயபமர்ந்ட அசயதல் கநத்டயல் ஊன்ய 

யற்கயழமம். டணயனீனம் உள்நிட் டணயழ் ணக்கநின் உரிவணப் ழமமட் அசயதயல் ணண இம் 

சயயளடன்மலும் இன்யதவணதமட என்ளன்னும் அயந்ழடற்னப் ளற்றுள்ழநமம்.  

 

ம் ளகமள்வக யவப்மடுகவநனேம் கனத்ணகவநனேம்  டயங்கள்ழடமறும் ளபநிபனம் உரிவத்  
ிழ்த்தசம் ணயன்ிடனயல் உங்கள் மர்வபக்குப் வத்ண பனகயழமம். அநிவுக்குல் 
பமதிமகவும் னட்சயதச் சயந்டவகவந பிரித பிவடத்ண பனகயழமம். ம் பிமனதற்சயதின் 

தமக இதக்கம் சரமகவும் உறுடயதமகவும் பநர்ந்ண பனகயண. அயபிதல் ழமக்கும் 

ஈகவுஞர்வும் உவனப்மர்பனம் ளகமண் னடயத ஆற்ல்கவந இதக்கத்டயன் மல் ஈர்த்ணள்ழநமம். 

 

ஆமல், இன்வத அசயதல் சூனயன் ழடவபகவந யவவு ளசய்த ணண பயவணனேம் 

பநர்ச்சயனேம் ழமட ணமட்ம ன்வட உஞர்ந்ணள்ழநமம். இதக்கத்டயன் பம பநர்ச்சயக்கும் 

ணக்கள்-ஞிக்கும் ழணலும் னலழ, குடயழ ஊனயதர்கவநக் கநணயக்க ழபண்டும். சனெக 

ஊகங்கவந இன்னும் பிரிபமகப் தன்டுத்டவும், ளணய்ந்யகர் அசயதல் ளசதல்யவக் 

கவப்ிடிக்கவும் ளடமர்ச்சயதம ளமனள்பநம் ழடவபப்டுகயண. இடற்ளக ம் டவவணக் 

குலபில் ழசய னடிளபடுத்ண இந்டத் டயங்கள் ங்கநிப்னத் டயட்த்வட அயபிக்கயழமம்: 

ம் இதக்கப் ஞிகநில் உங்கலக்கு ம்ிக்வகனேம் அக்கவனேம் இனக்குணமமல் ளடமர்ந்ண 

னொ.100/- னடல் 2000/-க்குள் டயங்கள் ங்கநிப்மகத் டமனங்கள். இண ஏமண்டுக்கம டயட்ணமகும். 

இடற்கம டிபம் யப்ித் டந்ண இத்டயட்த்டயல் இவஞந்ண ளகமள்ந ழபண்டுகயழன். சயறுணநி 

ளனளபள்நம்! 
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டணயனர் பிடுடவப் ழமர்னனக்கம்! சனெகீடயத் டணயழ்த்ழடசம்! 

 ன்ய!                                            

ழடமனவணனேன்  

டயதமகு / ளசன்வ /04/05/2020       

ிழ்த் தசி ிடுவன இக்கம் 

ளமணச்ளசதமநர்: ிொகு 

ிங்கள் தங்கபிப்புப் தடிம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வகபொப்தம் 

 ொள்  

பதர்: 

  

  

ஊர் / முகரி: 

  

  

  

பொவனததசி / புனணம் ண்:   

ின்ணஞ்சல் முகரி:   

ிங்கள் தங்கபிப்பு: மெ. 

ிங்கள்தொறும் தங்கபிப்பு ொள்:   

தங்கபிப்பு ி (தரில்/ வப்தகக் 

கக்கு/ வண ி) 

  

இக்கத்ிடம் உங்கள் ிர்தொர்ப்பு: 

  

  


