
  
 
 
 
 

 
ந்தவயொரு சக்திக்கும் அடிணினொது ொட்டின் இறறநறனமம் ொட்டு நக்கறமம் 
ொதுகொத்து ொட்றை சுடீ்சத்றத நொக்கி வகொண்டு வசல்நயன் … 
 
9யது ொபொளுநன்த்தின் முதொயது கூட்ைத்வதொைறப ஆபம்ித்து றயத்து ஜொதிதி 
       … 

 அபசொங்கத்தின் நீது நக்கள் றயத்துள் ம்ிக்றக ொதுகொக்கப்டும்… 
 19யது அபசினறநப்பு திருத்தம் ீக்கப்டும்… 
 ஒரு ொடு ஒநப சட்ைம் ன் ண்ணக்கருவுக்கு முதிைம் யமங்கும் புதின 

அபசினறநப்பு… 
 அறநச்சுக்கள், ிறுயங்கில் யணீ்யிபனம் நற்றும் ஊமலுக்கு முற்றுப்புள்ி… 
 நக்கள் ிபதிிதிகள் வதொைர்ச்சினொக நக்கிைம் வசல் ையடிக்றக… 

 
ந்தவயொரு சக்திக்கும் அடிணினொது ொட்டின் இறறநறனமம் ொட்டு நக்கறமம் ொதுகொத்து 
ொட்றை சுடீ்சத்றத நொக்கி வகொண்டு வசல்யதொக ஜொதிதி நகொட்ைொன பொஜக்ஷ அயர்கள் 
வதரியித்தொர். 
 
கட்டிவனழுப்ப்ட்டுள் ம்ிக்றகனின் கொபணநொக இம்முற வொதுத் நதர்தில் நக்கள் 
உற்சொகநொக நக்கு ஆதபவு யமங்கிமள்ர். அந்த ம்ிக்றகறன உறுதிப்டுத்தும் யறகனில் 
நக்களுக்கு வதொைர்ந்தும் நசறய வசய்யநத அபசொங்கத்தின் திர்ொர்ப்ொகும். க்கொபணத்திொலும் 
அந்த திர்ொர்ப்புகள் யணீ்நொயதற்கு ொம் இைநிக்க நொட்நைொம் ன்றும் ஜொதிதி அயர்கள் 
வதரியித்தொர். 
 
இன்று (20) ிற்கல் ஒன்தொயது ொபொளுநன்த்தின் முதொயது கூட்ைத்வதொைறப ஆபம்ித்து 
றயத்து ஆற்ின வகொள்றகப் ிபகை உறபனின்நொநத ஜொதிதி அயர்கள் நநற்கண்ையொறு 
வதரியித்தொர். 
 
ஒன்தொயது ொபொளுநன்க் கூட்ைத்வதொைறப ஆபம்ித்து றயக்கும் ிகழ்வு ொபம்ரினங்களுக்கு 
முன்னுரிறநனித்து ிறநனொக றைவற்து. அணியகுப்பு ஊர்யம் நொன் அம்சங்கள் 
ிகழ்யில் உள்ைக்கப்ட்டிருக்கயில்ற. 
 
ொபொளுநன் கட்டிைத்வதொகுதிக்கு யருறகதந்த ஜொதிதி அயர்கற புதின சொொனகர் நஹிந்த 
னொொ அநயர்த்த நற்றும் ொபொளுநன்த்தின் வொதுச் வசனொர் தம்நிக தசொனக ஆகிநனொர் 
யபநயற்ர். 
 
ிபதொ யொனிில் ொைசொற நொணயிகள் நங்க கீதம் இறசத்து ஜொதிதி அயர்கற 
யபநயற்ர். 
 
ஆகஸ்ட் நொதம் 05ஆம் திகதி இைம்வற் ொபொளுநன்த் நதர்தல் இங்றக நதர்தல் 
யபொற்ில் புபட்சிவனொன்ற ற்டுத்தின ஒரு முக்கின நதர்தொகும். யபொற்ில் முதற் 
தைறயனொக யிகிதொசொப முறறநனின் கீழ் இைம்வற் நதர்தல் ஒன்ில் 2/3 யபொற்று 
முக்கினத்துயம் யொய்ந்த நக்கள் ஆறணமைன் ஸ்திபநொ ஆட்சிவனொன்ற அறநக்கும் யொய்ப்பு 
அபசொங்கத்திற்கு கிறைத்துள்து. இந்த நக்கள் ஆறணறன யமங்கின ொட்டுப் ற்றுறைன 
நக்களுக்கு ன்ி வதரியித்த ஜொதிதி அயர்கள், நக்கள் அபசொங்கத்தின் நீது றயத்துள் 



ம்ிக்றகறன கொப்ொற்றும் யறகனில் நக்களுக்கு வதொைர்ச்சினொக நசறயகற யமங்குயதொக 
குிப்ிட்ைொர்.  
 
ஜொதிதி நதர்தல் முதல் ொபொளுநன் நதர்தல் யறபனொ கொம் நக்கு நிகவும் சயொல்நிக்க 
ஒரு கொப்குதினொக இருந்தது. யழீ்ச்சினறைந்திருந்த ஒரு வொருொதொபத்றதநன ொம் 
வொறுப்நற்நொம். இதற்கு நநதிகநொக நக்கு இக்கொப்குதினில் முழு உறகமம் 
ஆட்வகொண்டிருந்த வகொயிட் 19 நொய்த் வதொற்றுக்கு முகங்வகொடுக்க நயண்டினதொனிற்று. நொய்த் 
வதொற்று ிறறந பவுயறத கட்டுப்டுத்துயதற்கொக ொம் நநற்வகொண்ை ையடிக்றககள் 
வயிொடுகிதும் ொபொட்றைப் வற்து. இந்த ஒன்து நொதக் கொப் குதினில் ல்நயறு 
தறைகளுக்கு நத்தினில் ொம் ொட்றை ிர்யகித்த முறற்ி ொட்டு நக்கள் வதிவுைன் 
உள்ொர்கள் ன்றத கிறைத்துள் நிகப் வரும் நக்கள் ஆறண டுத்துக்கொட்டுகிது ன்றும் 
ஜொதிதி அயர்கள் சுட்டிக்கொட்டிொர். 
 
ொட்டின் அபசினறநப்ின் ிபகொபம் தது தயிக்கொப் குதினில் ொட்டின் ஒருறநப்ொட்றை 
ொதுகொப்தொகவும், வௌத்த சொசத்றத ொதுகொத்து யப்டுத்துயதொகவும் தொன் 
உறுதினித்திருப்தொக குிப்ிட்ை ஜொதிதி அயர்கள், அபச ிர்யொகத்திற்கொக 
ஆநொசறகறப் வற்றுக்வகொள்யதற்கு தொன் முன்ணி வௌத்த ிக்குகறக் வகொண்ை 
ஆநொசற சற ஒன்ற அறநத்துள்தொகவும் குிப்ிட்ைொர். வதொல்வொருள் 
வறுநதியொய்ந்த  இைங்கற ொதுகொப்தற்கும் வௌத்த நபபுரிறநகற ொதுகொப்தற்கும் 
யிநசை வசனணி ஒன்று அறநக்கப்ட்டுள்து. வௌத்த சநனத்திற்கொ முன்னுரிறநறன 
உறுதிவசய்மம் அநதநபம், இந்த ொட்டின் ந்தவயொரு ிபறஜமம் தொம் யிரும்பும் சநனத்றத 
ின்ற்றுயதற்கொ சுதந்திபம் நிகச் சிப்ொக ொதுகொக்கப்ட்டுள்து ன்துவும் நக்களுக்கு 
தற்நொது வதியொகிமள்து.  
 
2019ஆம் ஆண்டு இைம்வற் உனிர்த்த ஞொனிறு னங்கபயொத தொக்குதின் கொபணநொக 
யழீ்ச்சினறைந்திருந்த ொட்டின் ொதுகொப்பு ற்ின ம்ிக்றக உறுதி வசய்னப்ட்டு சுதந்திபநொக 
யொமக்கூடின சூமல் ஒன்று நீண்டும் ற்டுத்தப்ட்டுள்து. அநதநொன்று தொன் 
உறுதினித்தயொறு வொதுயொ நக்கள் யொழ்க்றகக்கு தறைனொக உள் ொதொ உக 
வசனற்ொடுகள், நொறதப்வொருள் ிபச்சிற நொன் சமூக சீபமிவுகில் இருந்து நக்கற 
நீட்தற்கொக முறனொ நயறத்திட்ைவநொன்று முன்வடுக்கப்ட்டு இருப்து நக்கின் 
ம்ிக்றக நநம்டுத்துயதற்கு கொபணநொகிமள்து  ஜொதிதி அயர்கள் வதரியித்தொர்.  
 
ொட்டின் அபசினல் கொசொபத்தில் வதியொவதொரு நொற்த்றத வசய்யதற்கு அபசொங்கம் 
ையடிக்றக டுத்து யருகிது. அதில் ஒரு கட்ைநொக அபச ிறுயங்களுக்கு தறயர்கற 
ினநிப்தற்கொக அதுயறபனில் இருந்துயந்த சம்ிபதொனங்கற நொற்ி ிபுணர் குழுவயொன்ின் 
ஊைொக தறகறநகற கண்ைிந்து ினநங்கற நநற்வகொள்ளும் முறனொ 
வொிமுறவனொன்று அிமுகப்டுத்தப்ட்டுள்து.  
 
அநதநொன்று உற்த்தி வொருொதொபம் ஒன்ற கட்டிவனழுப்புயதற்கு ையடிக்றக 
டுக்கப்ட்டுள்து. ொட்டின் யியசொனத்துறனில் புத்வதழுச்சி ற்டுத்தப்ட்டுள்து. சுநதச 
யர்த்தகர்கறமம் வதொமிற்துறனொர்கறமம் ொதுகொப்தற்கு இக்குநதிறன 
நட்டுப்டுத்தினதொகவும் ஜொதிதி அயர்கள் குிப்ிட்ைொர். 
 
நக்கள் யொக்குகிொல் வதரிவு வசய்னப்டும் நக்கள் ிபதிிதி ஒருயரின் அடிப்றை வொறுப்பு 
நக்கள் நசறயனொகுவநன்றத சுட்டிக்கொட்டின ஜொதிதி அயர்கள், அறத்து தயிகளும் 
வொறுப்புக்கந அன்ி யபப்ிபசொதங்கள் அல் ன்றும் அதற ிறயில் றயத்து நக்கின் 
நதறயகற ிறநயற்றுயதற்கு அர்ப்ணிப்புைன் வசனற்ை நயண்டும் ன்றும் குிப்ிட்ைொர். 
சுதந்திபம் வற்று 72 யருைங்கின் ின்ரும் நக்கின் வரும்ொொ சொதபொணநொ 
நதறயகளுக்கும் தீர்வுகள் கிறைக்கப்வயில்ற ன்றத தொன் நதர்தல் கொத்தில் 



ொைொயின ரீதினில் நநற்வகொண்ை சுற்றுப் னணத்தின் நொது நரில் கண்டுவகொண்ைதொக 
குிப்ிட்ை ஜொதிதி அயர்கள்,  ஆண்டுகொக தொம் யொழ்ந்து யரும் கொணிகளுக்கு உரின 
உறுதிகள் கிறைக்கப்வொத நக்கள் உள்ர். குடிீர் ிபச்சிற, னொறகள் - நிதர்கள் 
நநொதல் ிபச்சிறறன தீர்த்தல், கிபொநின றயத்தினசொறகின் யங்கள், யசதிகற 
நநம்டுத்தல், அறத்து ிள்றகளுக்கும் சநநொ கல்யி யொய்ப்ிற யமங்குதல் 
நொன்யற்றுக்கு ஒரு யிநசை ிகழ்ச்சித்திட்ைம் ஆபம்ிக்கப்டும் ன்றும் கூிொர். 
 
நயற யொய்ப்ின்றந ிபச்சிறறன தீர்ப்தற்கு குறுகின கொ, ீண்ைகொ தீர்வுகள் 
யமங்கப்டுயதுைன், நதசின வொருொதொபத்றத ப்டுத்தி, ற்றுநதி யருநொத்றத 
அதிகரிப்தும் அபசொங்கத்தின் அடிப்றை இக்கொகும். யியசொனத் துறறன முழுறநனொக 
நசத சறப் ொயறக்கு நொற்றுயதற்கும் திர்ொர்க்கப்டுகின்து ன்றும் ஜொதிதி 
அயர்கள் குிப்ிட்ைொர். 
 
துரிதநொதும் யிறத்தின் யொய்ந்ததுநொ அபச நசறயறன தொிக்க ையடிக்றக 
டுக்கப்டும் ன்துைன், அறத்து அறநச்சுக்கள், ிறுயங்கில் யணீ்யிபனத்றதமம் 
ஊமறமம் முழுறநனொக ஒமிக்க ையடிக்றக டுப்நொம் ன்றும் யணீ்யிபனம், ஊமலுைன் 
சம்ந்தப்டுயர்களுக்கு அயர்கது தபொதபங்கற வொருட்டுத்தொது சட்ைத்றத 
றைமுறப்டுத்துயதற்கு தொன் ின்ிற்க நொட்நைன் ன்றும் ஜொதிதி அயர்கள் 
குிப்ிட்ைொர். நதனும் ஒரு அறநச்சு அந்த இக்குகற அறையதில் ின்ிற்குநொனின், 
அபசொங்கத்தின் வகொள்றகறன றைமுறப்டுத்துயதற்கு நதறயனொ நொற்ங்கற 
வசய்யதற்கும் தொன் ஒருநொதும் ின்ிற்கப் நொயதில்ற ன்றும் ஜொதிதி அயர்கள் 
வதரியித்தொர். 
 
நக்கின் திர்ொர்ப்புகற ிறநயற்றும் யறகனில் அறநச்சர்கள், இபொஜொங்க அறநச்சர்கள், 
ொபொளுநன் உறுப்ிர்கள் அடிக்கடி நக்கிைம் வசன்று அயர்கது உண்றநனொ 
ிபச்சிறகற கண்ைிந்து அயற்றுக்கு தீர்வுகற யமங்க ையடிக்றக டுக்கப்டும் ன்றும் 
ஜொதிதி அயர்கள் வதரியித்தொர். 
 
அபசினறநப்ில் நொற்த்றத வசய்யதற்கொக ொம் நகொரின நக்கள் ஆறண நக்கு கிறைக்கப் 
வற்றுள் கொபணத்திொல் நது முதொயது ணினொக ொம் நக்களுக்கு உறுதினித்தயொறு, 
19யது அபசினறநப்பு திருத்தத்றத ீக்க ையடிக்றக டுப்நொம் ன்றும் ஜொதிதி அயர்கள் 
வதரியித்தொர். அறயருைனும் இறணந்து ொட்டுக்கு நதறயனொதும் வொருத்தநொதுநொ 
புதின அபசினறநப்வொன்ற வகொண்டுயருயதற்கு ையடிக்றக டுக்கப்டும் ன்றும் இதன் 
நொது 'ஒநப ொடு - ஒநப சட்ைம்' ன் ண்ணக்கருவுக்கு முதிைம் யமங்கப்டும் ன்றும் 
ஜொதிதி அயர்கள் குிப்ிட்ைொர். 
 
'ொன் து ொட்றை நசிக்கின்நன். ொன் து ொடு குித்து வருறநனறைகிநன். க்கு 
து ொடு ற்ின ஒரு வதொறநொக்குள்து. நது நொக்கம் யிறத்தின் நிக்க ிபறஜ, 
நகிழ்ச்சினொக யொழும் குடும்ம், ஒழுக்கப் ண்ொைொ சமூகத்றதக் வகொண்ை சுடீ்சநொ 
நதசத்றத கட்டிவனழுப்புயதொகும்' க் குிப்ிட்ை ஜொதிதி அயர்கள், நக்களுக்கு 
உறுதினித்த சுடீ்சநொ நதசத்றத கட்டிவனழுப்புயதற்கொக தன்னுைன் ஒன்ிறணமநொறு 
அறயருக்கும் ட்புக் கபம் ீட்டி அறமப்பு யிடுப்தொகவும் வதரியித்தொர். 
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