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னன்னுஷ 
 

இது ணது ஆசறரினம் அனள்றஷநந் றஷணகத்றன் ஶக் 
வௌனரணர டரக்டர் னயம்து ஃதத்லுர் ஹ்ரன் அன்சரரி (1914 - 1974) 
அர்கள் றஷணரக வபிிடப்தட்ட அன்சரரி றஷணவுத் வரடரின் 
னென்நரது வபிீடரகும். னந்ஷ இண்டு வபிீடுகள்: ‚குர்ஆணின் 
தரர்ஷில் இப்ரயறறன் னம் இஸ்ஶல் அசும்‛ ற்றும் ‚இஸ்னரத்றல் 
ரிதர ஷடவசய்ப்தடுன் னக்கறத்தும்‛ ஆகும். 

ரன் வஜணீரிலுள்ப சர்ஶச தட்டரரி ஆய்வுக் ககத்றன் 
சர்ஶச உநவுகபில் னஷணர் தட்டம் வதற்நறனந்ஶஷபில், 
வஜணீரின் தனரய்ஸ் வடஸ் ஶணில் உள்ப க்கற ரடுகபின் 
தனகத்றல் 1975-1979 ஆண்டுகபில் இந் னத்கத்றற்கரண ஆரய்ச்சறப் 
திகள் அறகம் ஶற்வகரள்பப்தட்டண. 

இன்ஷந னஸ்லீம் உனகறல் ஶதரஸ்ணிர, கரஷ்ீர், அல்ஜீரிர, 
தரனஸ்ீணம், வசச்சன்ர ஶதரன்ந ரடுகபில் உள்ப அப்தரி னஸ்னறம்கள் 
கற்தஷணக்கும் ட்டர துன்தத்ஷ ற்தடுத்தும் இத்க்கபரி ஶரல்கலடன் 
ஶகரக ஶரசஷடந்து னம் சூழ்றஷனஷ ரம் அனுதித்து 
னகறஶநரம். இற்கு னன்ணர் ஶதரஸ்ணிரில் ம்தரிம் னஸ்லீம் 
வதண்கள் தரனறல் தனரத்கரம் வசய்ப்தட்டுள்பணர், ஶதரஸ்ணிரிலுள்ப 
என னஸ்லீம் ந்ஷின் ிஷனேறுப்ஷதக் கடித்துத் துப்த ஶண்டி 
கட்டரத்றல் இனந் என கஷணப் தற்நற றகறலூட்டும் கஷகலம் உண்டு. 
அவரிக்கரில் ஆனேள் ண்டஷண ிறக்கப்தட்ட கண்வரிர அப்தரி 
னஸ்லீம் ஶக் உர் அப்துல் ஹ்ரன் தற்நறனேம் (கறப்ஷ ஆட்சற வசய்னேம் 
ஶற்கு ச்சரர்தற்ந ஆட்சறக்கு அர் வதனம் அச்சுறுத்னரக இனந்ரல்) 
சறஷநில் அர் என தரர்ஷரபர் இனக்கும்ஶதரவல்னரம் சறஷநக் 
கரனர்கபரல் தரனறல் ரீறரக அரணப்தடுத்ப்தடுரர். 
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னஸ்னறம்கள் ங்கள் இனரஷின் கரங்கஷப ீிரகப் 
தரர்ப்தற்கு இது சரிரண னரக அஷந்றனக்கனரம் ன்றும் இந் 
ஶஷன னஸ்லீம் வதரதுக்கஷப வசன்நஷட ஶண்டி ஶம் 
ந்துிட்டது ன்றும் ரன் இப்ஶதரது ம்னகறஶநன். இன் ிஷபரக, 
அர்கள் இந் ஶஷனஷ ீிரக டுத்துக் வகரள்பனரம் ற்றும் 
உனரக்கபிடறனந்தும், அர்கள் ஆரிக்கும் அசரங்கங்கபிடறனந்தும், 
னஸ்னறம் சனெகவங்கும் றர்தரர்க்கப்தடும் றர்ப்னக்கஷபனேம் அகற்நனரம்! 

சத்றத்றற்கரண இந் கணிரண னற்சறஷ அல்னரஹ் 
ற்றுக்வகரண்டு வதரனந்றக்வகரள்ப ஶண்டுவண ரன் அணிடம் 
திரர்த்றக்கறஶநன். ஶலும் இஸ்னரற கறனரஃதரஷ அறப்தறலும், 
யஷனேம் யறஜரஷமனேம் கட்டுப்தடுத்துறலும் சவூற-யரதி ஆட்சற 
என ீிரண தங்ஷகக் வகரண்டினந்து ன்தற்கும், அன் தின்ணர் 
உம்த்துகபின் அறகரத்ஷ றுசலஷப்தற்கு அது என ஷடரக 
அஷந்றனக்கறநது ன்தஷண னஸ்னறம்கள் னரிந்துட்டுரக. அீன்! 

 

I. N. H. 

ஸ்ஜறத் ரர் அல்-குர்ஆன், 

ம்தர் 1996. ஜளரடி அல்-ரணி 1417 
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ஸஜஹஸ் மற்றும் சவூ - வஸஹபி  சய-அரசல்  

கலஹஃபஹவின் ஆட்சய நறுவு ல் 

அறமுகம் 

இஸ்னரற ரர்க்கத்றன் இன்நறஷர அடிப்தஷட வகரள்ஷககபில் 
என்று, க்கள் அஷணனம் அல்னரஹ்ஷ எஶ இஷநணரக (அல்-ரனறக்) 
அங்கலகரிக்கும்ஶதரது, அசும் அன் அஷணத்து ஆட்சற அறகரங்கலம் 
அல்னரஹ்ின் உரி அறகரத்றற்கும், உரி சட்டத்றற்கும் ட்டுஶ 
அடிதிந்து ற்றுக்வகரள்பப்தட ஶண்டும். அல்னரஹ்ஷன்நற 
ணிர்கபின் அசரட்சறஷ அங்கலகரிப்ஶதரஶரணரல், அதுஶ 
ச்சரர்தின்ஷின் சரரம்சரக இனந்ரலும் கூட, இஸ்னரம் 
அத்ஷகற்ஷந றர்க் (இஷந றுப்ன) ன்று கூறுகறநது, அதுஶ 
றகப்வதரி தரரணரகும். 

இன்று உனகம் னலதும் ணீ ச்சரர்தற்ந அஶச உனகபில் 
இஷநரண்ஷரக அங்கலகரிக்கப்தட்டுள்பது. அன் அறகரம் உச்சரகவும், 
அன் சட்டரகவும் அங்கலகரிக்கப்தட்டுள்பது. ணஶ, இன்று உனகம் 
னலதும் ணிகுனம் என உனகபரி அசறல் றர்க்கரல் (இஷந 
றுப்தரல்) ற்றுக்வகரள்பப்தட்டுள்பது. உண்ஷில், இப்ஶதரது ரம் 
ஜ்ஜரனறன் னேகத்றல் ரழ்கறன்ந என னக்கற அநறகுநறரகும், அன் என 
வதரய்ரண மறர அல்னது கறநறஸ்துவுக்கு றரணணரரன், அன் 
ணிகுனத்ஷ ரற்நற அல்னரஹ்ஷன்நற ற்நஷகஷப றதட 
வசய்கறநரன். ஜ்ஜரல், இன்ஷந உனக எலங்கறஷண  ஷநரக இனந்து 
இக்குதன், அரது அர்கபில் (ஃஜளஜ் ஃஜளஜ்) எவ்வரன 1000 
ஶதரிலும் 999 ஶதர் க வனப்தில் தஷரர்கள் ன்று யீஸ் 
அநறிக்கறநது. ஆணரல் னஸ்னறம்கஶபர அஷப்தற்நற 
ிறப்னர்ில்னரல் இனக்கறநரர்கள். 

னஸ்னறம்கள் அல்னரஹ்ஷ  இஷநன் ன்று அங்கலகரித்ரல், 
அர்கள் எனஶதரதும் அசறனஷப்ன, தரரலன்நம், உச்ச ீறன்நம், 
அசு ஶதரன்நற்ஷந இஷநரண்ஷரக அங்கலகரிக்கில்ஷன. 
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அல்னரஹ்ின் இஷநரண்ஷ இஸ்னரற ரர்க்கத்றன் 
ஶனறகரத்ஷனேம் குநறப்தரக னணி சட்டம் அரது ரீஆஷனேம் 
குநறக்கறநது. கறனரஃதரின் ஆட்சற இஸ்னரத்றன் ஶனறகரத்ஷ அசு 
ற்றும் வதரது ரழ்ின் ீது குநறக்கறநது. அீர் அல்னது இரம் ன்று 
அஷக்கப்தட்ட கலீஃதர, ஜரஅத் ன்ந னஸ்னறம் சனெகத்றன் ஷனரக 
இனந்ரர். னஸ்னறம்கள் ஷதஅத் (உறுற வரறல்) னெனம் அனக்கு 
ிசுரசத்ஷ உறுறபித்ணர். அந் ஜரஅத் (இஸ்னரற கூட்டஷப்ன) 
அஷந்றனந் தகுற ரனல்-இஸ்னரம் ன்று வதரிடப்தட்டது. அந் 
திரந்றத்றல் அல்னரஹ்ின் னணி சட்டத்ஷ அல்தடுத்துற்கரண 
சுந்றனம், அறகரனம் அீனக்கு இனந்ரல் அது அவ்ரறு 
வதரிடப்தட்டது. 

வய்கீ இஷநரண்ஷஷ அங்கலகரிப்தறல் னைஶர-கறநறஸ் 
ரகரிகனம் றறுப்தட்டது. இனப்தினும், அந் ரகரிகத்றல், னறில் 
கடவுபின் திறறறரக றனச்சஷதரன் அங்கலகரிக்கப்தட்டது, இணரல் அந் 
அசு றனச்சஷதக்கு அடிதிந்து. ஆணரல் இது ஶரப்தி த்றற்கும் 
அசுக்கும் இஷடினரண ஶரஷன சந்றத்து, இன் ிஷபரக றனச்சஷத 
ஶரல்ிஷ கண்டது. இன் ிஷபரக, ரகரிகத்றன் அஸ்றரங்கபில் 
என னட்சறக ரற்நத்ஷ ஶரப்தர அனுதித்து, அசும் அசறலும் 
ச்சரர்தற்நரக ரநறது. இந் ஶரனறன் இறுற அத்றரஶ 
ஶரப்தி த்றன் ஷனிறஷ னெடிஷநத்து, அடிப்தஷடில் 
கடவுபற்ந ரகரிகத்ஷ வகரண்டுந் அவரிக்க, திஞ்சு ற்றும் 
ஶதரல்ஷ்ிக்கறன் னட்சறகள் ஆகும். ணிதர் ற்றும் குல றதரட்டுக்கரக 
த்றன் வகரள்ஷகஶ குஷநக்கப்தட்டது, ஶலும் ஶதரப் ற்றும் னைஶர-
கறநறத்தும் ஆகறஷ அசறன் வசல்தரடுகபினறனந்து ீக்கப்தட்டண. என 
கட்டத்றல் இஷநறதரட்ஷடஶ றரகரித்துிட்டணர். அற்கு தறனரக 
இஷநரண்ஷஷ வசரந்ம் வகரண்டரடி க்கள்ரன், அந் 
இஷநரண்ஷஷ என ரறனத்றன் னற ச்சரர்தற்ந டித்றல் 
ஷத்றனந்ணர். ஶரப்தரவுக்கு அது ச்சரர்தின்ஷ. ஆணரல் 
இஸ்னரத்ஷப் வதரறுத்ஷ, அது றர்க், ல்னர தரங்கபிலும் 
றகப்வதரிது! 
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தி ரவூத் ற்றும் சுஷனரன் (அர்கள் இனர் ீதும் 
அல்னரஹ்ின் சரந்ற றனட்டுரக) அர்கபரல் உனரக்கப்தட்ட என 
அசறன் னணி வகரள்ஷகின் இந் அறவுக்கு றரக ஶரப்தில்னர 
கறநறஸ்ம் என வதரி ஶதரரட்டத்ஷ னன்ஷக்கில்ஷன ன்தது 
ிந்ஷரணது. 

ச்சரர்தற்ந அசு ற்றும் கடவுபற்ந சனெகத்றன் னற ஶரப்தி 
வகரள்ஷகக்குப் திநகு, கடவுபற்ந ஶரப்தி ரகரிகம் னல உனஷகனேம் 
ரற்றுற்கரக என சறலுஷப் ஶதரஷ டத்றது. உனகறன் திந தகுறகள் 
கரனணித்துரக்கப்தட்டண அன் அத்றரசற சுந்றங்கலம் 
தநறக்கப்தட்டண. ணஶ ஶரப்தில்னர உனகனம் இறுறில் 
ச்சரர்தற்நரகற, கடவுபற்ந சனெகரக ஶகரக ரற்நப்தட்டு ந்து. 
இறல் இஸ்னரற சனெகனம் அடங்கும். உண்ஷில் இஸ்னரற 
சனெகம்ரன் கடவுபற்ந ஶரப்தி ரகரிகத்றற்கு னக்கற இனக்கரக 
இனந்து.  

வதரது ரழ்ில் ச்சரர்தின்ஷனேடன் இஸ்னரற சனெகம் என 
கடவுபற்ந சனரரக ரற்றும் வசல்னஷந வரடங்கறது. அற்கு 
உதுரணி ஶதசு இனக்கரக இனந்து. அஷ அறக்க ஶண்டிினந்து. 
ஆணரல், கறனரஃதர னஸ்னறம்கபின் எற்றுஷக்கரண என சக்றரய்ந் 
ஆட்சறரக இனந்ரல் அஷ அறக்க னடிில்ஷன. இணரல் அர்கள் 
கறனரஃதரஷ அறக்க ஶண்டி கட்டரத்றற்குத் ள்பப்தட்டணர்.  

இணரல் னல் உனகப்ஶதரரில் உதுரணி ஶதசு அறக்கப்தட்டு 
துனக்கற ச்சரர்தற்ந ரடரக உனவடுத்து, ச்சரர்தற்ந ஶற்கத்ற 
ரக்கப்தட்ட துனக்கற ஶசறரறகபரல் அசரங்கனம் 
அஷக்கப்தட்டது, அர்கள் னைர்கலடன் ஷகஶகரர்த்து திரற்நறணர். 
அர்கள் னனறல் கறனரஃதரின் ஆட்சறஷ ஶதரப்திற்கு எத் ஆட்சறரக 
ரற்நற தின்ணர் னற்நறலுரக எறத்ணர், ஆணரல் அசறன் ீரண 
இஸ்னரத்றன் ஶனரறக்கத்ஷ றரகரிப்தறல் அப்துல் அஜீஸ் இப்னு 
சவூத்றன் ஆட்சறின் கலறனந் யறஜரஸ், னஸ்ஃதர கரல் (துனக்கறன் 
ந்ஷ) உடன் இஷந்ஶதரது, இஸ்னரற சனெகத்றல் ச்சரர்தின்ஷ 
வசல்னஷந னத்றஷிடப்தட்டது, ணஶ இஸ்னரத்றன் இ றனரண 
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அஶதிரவும் அசறன் ச்சரர்தற்ந வகரள்ஷகஷ லிது, சவூற 
அஶதி அசு ஶரன்நறவுடன் திகள் ரகம் (மல்) அர்கபரல் 
கட்டஷக்கப்தட்ட ரனல்-இஸ்னரம் னற்நறலுரக அறக்கப்தட்டது. 

யறஜரஸ் ரனல்-இஸ்னரரக இனந்ஶதரது, எவ்வரன னஸ்னறனம் 
அன் ல்ஷனக்குள் தஷ உரிஷ இனந்து, - அர்௧லக்கு அல்ரட்டு 
தஷவுச்சரன்று னும் ‘‘ிசர’‘ ஶஷப்தடில்ஷன, அப்ஶதரது சவூற அசு 
ன்ஶநர, சவூற குடினேரிஷ ன்ஶநர என்றுறனக்கில்ஷன. ரனல்-
இஸ்னரத்றன் ந்ப் தகுறக்குள்லம் தஷற்கரண உரிஷ ன்தது 
னஸ்னறம்கலக்கு இனந் தன உரிஷகபில் என்நரகும், அரது ரனல்-
இஸ்னரறல் சறக்கும் உரிஷ (அர்கள் குடிினக்க அனுற 
ஶஷில்ஷன), ரனல்-இஸ்னரறல் ந்ப் தகுறிலும் ரழ்ரரத்ஷத் 
ஶடும் உரிஷ, அர்கள் ஶஷன தரர்ப்தற்கும் வரறல் வசய்ற்குரண 
உரிஷ இதுஶதரல் தன உரிஷகள் இனந்ண, சவூற அசு ஶரன்நற திநகு 
னஸ்னறம்கபின் இந் உரிஷகள் அஷணத்ஷனேம் றுக்கப்தட்டு இறுறில் 
அகற்நதட்டது.  

கறனரஃதரின் அறவு ற்றும் சவூற அஶதிரின் ஶரற்நம் 
ஆகறஷ இஸ்னரற சனெகத்றன் னகத்ஷனேம் இஸ்னரற 
ரகரிகத்ஷனேம் யறஜ்ரிக்கு னந்ஷ றஷனக்குத் றனப்திது, இன்று 
உனகறல் ங்கும் ரனல்- இஸ்னரம் ன்தஶ கறஷடரது. 

யறஜ்ரிக்கு னந்ஷ இஸ்னரறற்கும், யறஜ்ரிக்கு திந்ஷ 
இஸ்னரறற்கும் இஷடில் இனந் அடிப்தஷட ஶறுதரடு திகள் ரகம் 
(மல்) அர்கபரல் றறுப்தட்ட ரனல்-இஸ்னரஶ ன்று ரங்கள் 
ம்னகறஶநரம். ஆணரல் இன்று இஸ்னரற சனெகனம் ஶரப்தில்னர 
ற்ந தகுறகஷபஶதரல் ணீ ச்சரர்தற்ந ஶசற அசறணரல் 
உனரக்கப்தட்ட ச்சரர்தற்ந அசறல் வகரள்ஷககபரல் 
திஷக்கப்தட்டுள்பண. இன் ிஷபரக, இன்று ரனல்-இஸ்னரஶ 
இல்ஷன, க்கரிலும் ீணரிலும் கூட இல்ஷன, ஆகஶ இன்னெனம் 
இஸ்னரம் யறஜ்ரிின் னந்ஷ கரனகட்டத்றற்ஶக றனம்தினேள்பது ன்று 
கூநனரம்.  
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ற்வதரலது இஸ்னரற ரகரிகம் அன் னரற்நறல் கறனரஃதரிற்கு 
திந்ஷ சகரப்த்றல் உள்பது, ஶலும் 1400 ஆண்டுகலக்கு னன்ன 
க்கரில் இனந்ஷப் ஶதரனஶ இன்றும் கூட உனவகங்கறலும் உள்ப 
னஸ்லீம் சனெகம், உனஷக ஆறக்கம் வசலுத்தும் அஷணத்ஷனேம் 
ற்றுக்வகரண்டு ஜரயறனறர (அநறரஷ) கரனத்றற்கு 
உட்தடுத்ப்தட்டுள்பது, ஜரயறனறர ன்தது கறநறஸ்த்றற்கு திந்ஷ 
ஶற்கத்ற ச்சரர்தற்ந ற்றும் ணீ ஶற்கத்ற ரகரிகரகும். 

எனஶஷப இந் கரனகட்டத்ஷஶ குநறக்கும் ஷகில், திகள் 
ரகம் (மல்) அர்கள் கூநறரது: ‚(ம் ஆட்சறரபரிடம் அபித்றனந்) 
உறுறப்வரறப் திரம் இல்னர றஷனில் ரர் இநக்கறநரஶர, அர் 
ஜரயறனறர கரன த்ஷஶ லவுரர் (அரது யறஜறரிக்கு னன்ன 
அநறரஷ கரனத்றல் றகழ்ந் ம் ஶதரன்நது).‛ 

திகள் ரகம் (மல்) அர்கபின் இந் யீத் அத்ஷக 
ம்தகத்ன்ஷனேம் றக னக்கறத்துனம் ரய்ந்ரகக் கனப்தடுகறநது, 
இது வகய்ஶரிலுள்ப அல்-அசரர் தல்கஷனக்ககத்ரல் சர்ஶச 
இஸ்னரற கறனரஃதர ரரட்டிற்கரண அஷப்ஷத றரப்தடுத் 
தன்தடுத்ப்தட்டது, ஶலும் இது ரர்ச் 1924 இல் கறனரஃதரஷ 
எறப்தற்கரண துனக்கற வதனம் ஶசற சட்டன்நத்றன் னடிவுக்கு 
வதரனத்ரண றில் தறனபிக்கக் கூடிரக இனந்து. 

1926 இல் ஷடவதற்ந இந் ரரடு, திகள் ரகம் (மல்) அர்கபின் 
இந் யீத் உள்படக்கற ீர்ரணங்கஷப ற்றுக்வகரண்டஶரடு இஸ்னரற 
சனெகத்றற்கும் இஸ்னரற வதரது ரழ்ிற்கும் கறனரஃதரின் ஆட்சறின் 
அசறத்ஷ உறுறப்தடுத்றது. 

இன்று திகள் ரகம் (மல்) அர்கபின் உம்த்துகலக்கு னன் 
உள்ப சரல்கள் றகத் வபிரக உள்பது. இது உம்த்துகபின் அசல் 
இக்கத்ஷ ீண்டும் ீட்வடடுக்கும் னற்சறரகவும், இணரல் 
க்கரினறனந்து ீணரவுக்கு ீண்டும் யறஜ்த் வசய்னேம் ஶரக்கரகவும் 
உள்பது. அவ்ரறு வசய்னேம்ஶதரது, ரனல்-இஸ்னரம் (இஸ்னரற வதரது 
எலங்கு) ீண்டும் னத்துிர் வதறுஷ இந் உம்த்துகள் உர்ரர்கள். 
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இஸ்னரற சனெகத்றல் இஸ்னரத்றன் ஶனரறக்கத்ஷ ீட்வடடுப்தறல் 
இந் உம்த்துகள் ப்ஶதரரது வற்நறவதந ஶண்டுரணரல், இஸ்னரற 
ஷப்தகுறில், ச்சரர்தற்ந சவூற-யரதி ஶசற அசரல் கறனரஃதர 
சரிந் னரறு ற்றும் அஷ ரற்றுது குநறத் ிறப்னர்வு 
னஸ்னறம்கபிடம் இனக்க ஶண்டிது அசறம். 

இந் ஆய்வு இன்னும் னறஷனேம் னக்கறத்துனம் ரய்ந்து, 
வணன்நரல் கறனரஃதரின் ஆட்சறஷ அறத் றரிகள் இப்ஶதரது யஜ்ஜறன் 
ீது ங்கள் தரர்ஷகஷப ஶனொன்நறனேள்பது. இந் யஜ் ஆிக்கக்கரண 
ஆண்டுகலக்கு னன்ன தி இப்ரயறம் (அஷன) அர்கபரல் 
றறுப்தட்டறனறனந்து ஷடின்நற கஷடதிடிக்கப்தட்டு னகறநது. அஶதிர 
உன றதரட்ஷட ற்றுக்வகரண்டஶதரதும் கூட யஜ் வரடர்ந்து. 
இப்ஶதரது இஸ்னரற றரிகபின் றக உர்ந் ீண்டகரன ஶரக்கங்கபில் 
என்று யஜ்ஷஜ எறப்ததுரன். 

திகள் ரகம் (மல்) அர்கள் கூநறரக அன மீறல் குத்ரி (னற) 
அர்கள் அநறிக்கறநரர்கள்:  

"ஃஜளஜ் ற்றும் ஃஜளஜ் கூட்டத்றணர் ஶரன்நற திநகும் க்கள் கரதரவுக்கு 
யஜ் ற்றும் உம்ரஷ வரடர்ந்து வசய்ரர்கள்." கூடுனரக ளஅதர (னற) 
அநறிக்கறநரர்கள் "க்கள் கரதரிற்கு யஜ்ஷஜ ஷகிடும்ஷ இறுறரள் 
ற்தடரது".                        

     (னகரரி) 

 இந் ித்ஷப் தற்நற ங்கபின் ஆய்வு யஜ்ஷஜ 
றறுத்துற்கரண குநறக்ஶகரள் இப்ஶதரது இஸ்னரற றரிகபின் திடிில் 
உள்பது ன்ந னடிவுக்கு ந்துள்பது. அந் இனக்ஷக அஷட ஶஷரண 
அஷணத்தும் ‘‘ஸ்ஜறதுல்-அக்மர’‘ அறக்கப்தட ஶண்டும் ன்தஶ. 
இஸ்ஶனற னை அசு அஷ ப்ஶதரது ஶண்டுரணரலும் 
வசல்தடுத்னரம். இது அர்கலக்கு சரிரண னம். ற்ஶதரஷ சவூற 
ஆட்சற ந்றரண னஷநில் னை அசுக்கு ரற்ந னடிர 
றஷனிலுள்பது. ஸ்ஜறதுல்-அக்மரின் அறவு சவூறர்கலக்கு 
னஸ்னறம்கள் த்றில் அறக றர்ப்ஷத ற்தடுத்தும். யஜ் ஶத்றல் 
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னஸ்னறம்கள் வபிப்தடுத்தும் ஆத்றத்ஷ அர்கபரல் கட்டுப்தடுத் 
னடிரது.  இன்னும் அர்கள் யஜ்ஷஜக் கட்டுப்தடுத் னடிரர்கபரகக் 
கரப்தட்டரல் சவூற அஶதிரிற்குள் உள்ப உள்ரட்டு றர்ப்தரணது 
ஆட்சறஷ சலர்குஷனப்தறல் யஜ்ஷஜ றநம்தட தன்தடுத் ஷக்கும். இந் 
சூழ்றஷனில்ரன் சவூறகள் ங்கள் ஆட்சறஷக் கரத்துக்வகரள்ற்கரக 
யஜ்ஷஜ றறுத் றகுக்கும்.   

 இஸ்னரற உனகம் யஜ்ஷஜ இந்ரல், கறனரஃதரஷ இந் தின்ணர் 
அது யறஜ்ரிக்கு னன்ணர் க்கரின் ஜரயறனறர கரனத்றற்கு 
றனம்தக்கூடிரக  இனக்கும். து தரதுகரப்தரணது யறஜ்ரிக்கு னன்ணர் 
கரதரில் இனந்ஷப்ஶதரன ஆதத்ரணரக ரநறிடும். அந் தங்கரண 
ஶசரஷணினறனந்து ரம் ப்திக்க ஶண்டுரணரல் ம்றடம் னறஷரண 
ஈரன் ட்டுஶ இனந்ல் ஶண்டும். இற்கரக ரம் ன்ண வசய் 
னடினேம்? இற்கரண னல் தடி கறனரஃதரஷ இந் அக்கரனத்றன் 
னரற்ஷநப் தடித்து ிர்சண ரீறரக றப்தீடு வசய்து ந்வரன றர்-
ினைகனம் டுக்கப்தட ஶண்டிது அசறம். இஷத்ரன் இந் னத்கத்றல் 
வசய் னற்சறக்கறஶநரம். 
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அத் யஹயம் ஒன்று 

 

பிரிட்டிஶன் இரஹஜ ந் ரமும் கலஹஃபஹ மீ ஹை 
 ஹக்கு லும் 

சர் ல்னஷனேள்ப அல்னரஹ், இஸ்னரற ரர்க்கத்ஷ 
தரினரக திகள் ரகம் (மல்) அர்கள் னெனம் இவ்வுனகறல் 
றறுிணரன், அது ற்ந அஷணத்து ங்கஷபக்கரட்டிலும் சறநந்து 
ிபங்குகறநது. இது னஸ்னறம் உம்த்துகபின் ணிப்தட்ட ற்றும் வதரது 
ரழ்க்ஷகில் ங்கஷப இஸ்னரத்றன் வகரள்ஷககலக்கு னற்நறலும் 
கட்டுப்தட்டர்கபரக ர ஶண்டும் ன்தரகும்.  

 
கறனரஃதரின் ஆட்சற (கறனரதத்) வதரது ரழ்ில் இஸ்னரத்றன் ஆறக்க 

சக்றரகவும் இறுற அஷடரபரகவும் வசல்தட்டது. கறனரஃதர இல்னரல் 
இஸ்னரற சனெகத்றற்கு னறஷஶ கறஷடரது. இனந்ஶதரறலும், 
கறனரஃதரவுக்கும், யஷன் ீரண கட்டுப்தரட்டிற்கும் இஷடஶ என றந் 
வரடர்ன இனந்து. யஷன் ன்தது க்கர ற்றும் ீணரில் உள்ப 
னணி தகுறகபரகும். ரர் எனர் அந் வரடர்ஷத துண்டிக்கறநரஶர அன் 
னெனம் கறனரஃதரின் ஆட்சறஷ ழீ்த் னடினேம் ஶலும் இஸ்னரற 
சனெகனம் லுிந்துிடும். 

 
கறனரஃதரின் றணம் ன்தது ஷதஆ னெனம் அரது 

னஸ்னறம்கபின் ிசுரச உறுறவரறரல் சட்டனர்ரக்கப்தட்டது. ஶலும் 
அத்ஷக தர் இல்னரல் யறஜரஸ் ற்றும் யஷன் ீரண 
கட்டுப்தரட்ஷடஶர அல்னது கட்டுப்தரட்ஷடக் வகரண்டினக்கும் றநஷணஶர 
வதற்நறனக்க இனரது. திகள் ரம் (மல்) அர்கபின் உம்த்துகபின் 1400 
ஆண்டுகரன னரற்நறல் ரன்கு குனஃதர-உர்-ரறதூன்கலக்கு திநகு 
ரனஶ இதுஷக்கும் கறனரஃதரவுக்கு வற்நறகரக றறக்கப்தடில்ஷன. 
கறனரஃதரின் ஆட்சறனேம் அறகரனம் உம்த்துகபின் ரர்க்க-அசறல் 
றஷணினறனந்து திரிக்கனடிர ஷகில் இஷக்கப்தட்டுள்பண.   
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திரிக்க னடிர இந் வரடர்ன ரீஆிலும் என அடித்பத்ஷக் 

வகரண்டினந்து.  யஜ் இஸ்னரற உம்த்துகள் அஷணஷனேம் சரக 
திஷக்கும் என அங்கரக இனந்ரல், அர்கள் யஜ்ஜறற்கரக 
யறஜரமளக்கு னணி தம் ஶற்வகரள்ப ஶண்டும். ணஶ யஜ் 
அஷப்திற்கும், றர்ரகத்றற்கும் வதரறுப்ஶதற்க அறகரம் ற்றும் 
றனஷநகள் இல்னரர்கள் ரனம் னஸ்னறம்கபின் உர்ந் ஷனரக 
அங்கலகரிக்கப்தடரட்டரர்கள். றச்சரக இது யஜ் திகலக்கரண 
சுந்றம் ற்றும் தரதுகரப்ஷத உள்படக்கறது, ணஶ யறஜரஸ் ீரண 
கட்டுப்தரடு ன்தது அசறரணது. இன் ிஷபரக, கறனரஃதரின் 
றர்ரகம் யறஜரமறனறனந்து கூஃதர (ஈரக்), டரஸ்கஸ், தரக்ரத், வகய்ஶர 
ற்றும் இஸ்ரன்னல்லுக்கு ரற்நப்தட்டரலும் கூட குனஃதர (கலீஃதரக்கள்) 
ப்ஶதரதும் ங்கள் அறகரத்ஷனேம், கட்டுப்தரட்ஷடனேம் தரரிக்க யறஜரஸ் 
ீது றகுந் அக்கஷந டுத்துக் வகரண்டணர். இது னல் உனகப் ஶதரரில் 
உதுரணி இஸ்னரற ஶதசறன் ஷநவு ஷ ஷடின்நற வரடர்ந்து. 

 
இப்ஶதரதுரன் இஸ்னரத்றன் றரிகள் கறனரஃதரவுக்கும், உனகபரி 

சக்றரண இஸ்னரத்றன் னறஷக்கும், யஷன் ீரண கட்டுப்தரட்டிற்கும் 
இஷடினரண வரடர்ஷதப் தற்நற ஆரய்ந்து னரிந்துவகரள்ப றகவும் கணம் 
வசலுத்றணர். தின்ணர் இஸ்னரத்ஷ னறஷற்நரக ரற்றுற்கும், 
வதரது ரழ்ில் அது ந் அறகரனம் இல்னர ணிப்தட்ட 
ம்திக்ஷகனேடன் ட்டுப்தடுத்வும் அர்கபின் வகரடூரண சூழ்ச்சறனேடன் 
றட்டறட்டணர். இஷண ஶறு ரர்த்ஷகபில் கூறுரணரல், அர்கள் 
இஸ்னரத்ஷ ச்சரர்தற்நரக்குற்கும், னஸ்னறம்கஷப கடவுபற்ந 
ஶரப்தி ரழ்க்ஷக னஷநக்கு ரற்றுற்கும் ங்கள் சூழ்ச்சறஷ 
றட்டறட்டணர். 

 
இறுறரக ஶற்குனகரல் றறுப்தட்ட னற ச்சரர்தற்ந சர்ஶச 

வகரள்ஷகில் இஸ்னரத்றன் னல சனெகத்ஷனேம் இஷத்து இஸ்னரத்ஷ 
ஶரற்கடிப்தறலும், கட்டுப்தடுத்துறலும் ஶற்கத்ற ரகரிகம் ப்ஶதரரது 
வற்நறவதற்நறனந்ரல், யறஜரஸ் ஶற்கத்ற வசல்ரக்கறற்கு உட்தடுத்ப்தட 
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ஶண்டும் ன்ந அர்கபின் சூழ்ச்சற கறனரஃதரஷ தனணீஷட வசய்து 
இறுறில் னற்நறலுரக அகற்நப்தட்டினக்கனரம். ஆணரல் கறனரஃதர 
இனக்கும்ஷ அது ப்ஶதரதும் ஶற்குனகறன் தரர்ஷில் என 
இரகஶ இனந்து. ஏரிஷந வகரள்ஷகஷ ஷரகக் வகரண்ட 
இஸ்னரற வதரது எலங்கு, இஸ்னரற எற்றுஷின் சக்றரய்ந் 
அஷடரபம் ற்றும் வதரது ரழ்ின் ீது இஸ்னரற அறகரத்றன் 
வபிப்தரடு ஆகறற்நறன் னெனம் இஸ்னரற சனெகம் ப்ஶதரதும் என 
னறஷரய்ந் ஶதரர் சக்றரக அிறட்டப்தடனரம் ன்று ண்ிது. 
இஸ்னரத்றன் னறஷக்கும், கறனரஃதரவுக்கும் இஷடஶ திரிக்க னடிர 
என வரடர்ன இனந்து! 

 
உதுரணி கறனரஃதர யறஜரஸ் ற்றும் யஷ 

கட்டுப்தடுத்துற்கும், ஆட்சற வசய்ற்கும் உள்ப னக்கறத்துத்ஷ 
உர்ந் ஆங்கறஶனர்கள், னல் உனகப் ஶதரரில் யறஜரஷம உதுரணி 
கறனரஃதரின் கட்டுப்தரட்டினறனந்து ஷகப்தற்றுறல் ங்கபின் 
இரஜந்றத்ஷ குித்ணர். உதுரணி கலீஃதரரல் றறக்கப்தட்ட 
க்கரின் வரீஃப் ற்றும் ற்ஶதரஷ ஶஜரர்டரன் ரட்டு ன்ணர் 
யளஷசணின் ரத்ர வரீஃப் யளஷசன் உதுரணி கலீஃதரவுக்கு றரக 
கறபர்ச்சற வசய்ற்கும், திரிட்டிஷ் கூட்டிின் கலழ் தரதுகரப்தரக யறஜரஸ் 
ீது ணது வசரந் அறகரத்ஷ றஷனரட்டவும் திரிட்டிரரல் 
வற்நறகரக தூண்டிிடப்தட்டரர். 

 
1916 இல், னல் உனகப் ஶதரரின் த்றில், உதுரணி கலீஃதர 

க்கர ற்றும் ஜறத்ர (கலழ் யறஜரஸ்) ீரண கட்டுப்தரட்ஷட இந்ரர். 
ீணரின் ீரண கறனரஃதரின் கட்டுப்தரடு ட்டும் ஶதரர் னலதும் 
ீடித்து இறுறில் 1919 ஆம் ஆண்டில் ீணர கனக்குள் சறன உதுரணி 
தஷட ீர்கள் ங்கள் ீத் ஷனரண ஃதக்ரி தரரவுக்கு<1> றரக 
கறபர்ச்சற வசய் தூண்டப்தட்டஶதரது அதுவும் னடிவுக்கு ந்து. உதுரணி 
கலீஃதர யறஜரஸ் ீரண கட்டுப்தரட்ஷட இந் திநகு, கறனரஃதரின் ஆட்சற 
றகவும் னடங்கறப்ஶதரினந்து, அது இஸ்ரன்னல்னறல் சறன னடங்கள் 
ீடித்து. உண்ஷிஶனஶ இது திரிட்டிஷ் இரஜந்றத்றற்கு கறஷடத் 
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றகச்சறநந் வற்நறரக கரப்தட்டது. கறனரஃதரின் தனணீம், உதுரணி 
இஸ்னரற ஶதசறன் னல கட்டஷப்ஷதனேம் சலர்குஷனத்து இறுறில் அது 
சரிந்து. 1919 இல் திரிட்டிஷ் தஷடகள், வஜணல் ஆனன்தி ஷனஷர்ில், 
வஜனசஶனத்ஷக் ஷகப்தற்நறது. னணி கத்றற்குள் தஷந் ஆனன்தி, 
"சறலுஷப் ஶதரர்கள் இப்ஶதரது இறுறரக னடிந்துிட்டண" ன்று 
அநறித்து குநறப்திடத்க்கது. அஶதி ீதகற்தத்றல் திரிட்டிஷ் 
இரஜந்றத்ரல் னன்ஷக்கப்தட்ட இஸ்னரத்றற்கு ற்தட்ட ீி ஆதத்து 
குநறத்து ஶனும் சந்ஶகம் இனந்றனந்ரல், ஆனன்திின் இந் அநறக்ஷக 
அந் சந்ஶகங்கஷப னடித்து வகரல்ன துக அஷத்றனக்க ஶண்டும்.  

 
ஆனன்தி இப்ஶதரது இஸ்னரம் தல் இல்னர என னனற ன்று 

கனறணரன். அது றகவும் னறஷற்நரக இனந்து. ணஶ 
வஜனசஶனத்ஷ சறலுஷ ீர்கபிடம் இந்ஶதரது சனரவுீன் அய்னைதி 
(சனரறன்) தறனடி வகரடுத் ித்றல் வஜனசஶனறன் இப்னக்கு தறனடி 
வகரடுக்க னடிில்ஷன.   

 
உதுரணி கலீஃதரின் ஆட்சறில் இனந்து வஜனசஶனஷ 

ஷகப்தற்றுற்கரக அஶதிர்கள் அவனன்தினேடன் சண்ஷடிட்டணர். அந் 
அஶதிர்கள் இப்ஶதரது இஸ்ரன்னல்லுக்கு றரண திரிட்டிஷ் வற்நறில் 
ஞ்சற சடனங்கஷப அறக்க கரத்றனந்ணர். அர்கள் யறஜரஸ் ீது 
உள்ரட்டு ஆட்சறஷ ினம்திணர், ஆணரல் உதுரணி கலீஃதர 
ப்ஶதரரது யறஜரஸ் ீரண ணது ஆட்சறஷ ீண்டும் வசல்தடுத் 
ஶஷரண தனத்ஷ ீண்டும் வதந னடினேர? ன்று கரத்றனக்க 
ஶண்டிரிற்று. ரர்ச் 3, 1924 அன்று, உதுரணி கறனரஃதர 
எறக்கப்தட்டஶதரது, அத்ஷக அச்சுறுத்ல் துவும் இல்ஷன ன்தது 
வபிரகறது. உதுரணி இஸ்னரற ஆட்சறஷக் கரட்டிக் வகரடுத்ன் 
னெனம் திரிட்டிறன் கூட்டரபிகள் சடனங்கபின் ீது ங்கள் ஶதரரட்டத்ஷத் 
வரடங்கறணர்.   

 
ரர்ச் 7, 1924 இல், வரீஃப் அல்-யளஷசன் ன்ஷணத்ரஶண 

கறனரஃதரரக உரிஷ ஶகரரிணரர். அது றக னக்கறரண ற்சரன்று 



18 
 

ன்ணவன்நரல், ஷடனஷநில் அர் யறஜரஸ் ீரண உள்லர் 
கட்டுப்தரட்ஷடக் வகரண்டினந்ரர்.  திகள் ரகம் (மல்) அர்கபின் 
குஷற   ஶகரத்றத்ஷச் சரர்ந் தனு யரறம் குனத்ஷ ஶசர்ந்ர் 
ன்றும், ன்ஷண யரறறத் ன்றும் வதனஷ ஶதசறணரர். உண்ஷில் இது 
உனரக்கபிஷடஶ றகவும் ற்னஷடரக இனந்ரல், ஶஜரர்டரன் 
றர்ரகத்றன் ஷனஷ கரற உடணடிரக அந்க் ஶகரரிக்ஷகஷ 
ற்றுக்வகரண்டு யளஷசஷண கலீஃதரரக அங்கலகரித்ரர். 

 
அது ற்ந ற்சரன்றுகள், னஸ்லீம் க்கபிஷடஶ 

சந்கத்றற்குரிரக இனந்ரலும், ீதகற்தத்றன் அறகர-அசறனறல் வதரிதும் 
னறஷனேஷடரக இனந் வரீஃப், அன்ஷந திரிட்டிறன் ட்ன 
ரடரகவும், னறஷ றக்க ஷனரகவும் இனந்ரர், ஶலும் யறஜரமறல் 
உதுரணி ஆட்சறக்கு றரண வற்நறகரண கறபர்ச்சறில் திரிட்டிறன் 
இரஜந்ற ற்றும் இரட ஆவுடன் அர்கபிடறனந்து கிசரண 
றறஷனேம் வதற்நரர். ணக்குத்ரஶண கறனரஃதரஷ உரிஷ ஶகரனறல், 
வரீஃப் அல்-யளஷசன் ஆங்கறஶனரின் அனுறஷ ரடரல் றகப்வதனம் 
று வசய்ரர். இதுஶ றநம்தட சுந்றம் குஷநக்கப்தட்ட கூட்டரட்சறின் 
த்துரகும். வரீஃப் கூட்டரட்சறின் அடிப்தஷட ிறகஷப ீநறணரர். 
ஆணரல் ஆங்கறஶனர்கள் இஷண வ்ரறு டுத்துக்வகரள்ரர்கள்? 

 
இப்ஶதரது அஶதி ீதகற்தத்றல் திரிட்டிறன் இரஜந்றம் தன 

தரிரங்கஷபக் வகரண்டு எனங்கறஷக்கப்தட்டது. னனரரக, 
கலீஃதரிடறனந்து யறன் கட்டுப்தரட்ஷட னலதுரக ஷகப்தற்றுஶ 
இன் ஶரக்கரக இனந்து. இதுஶ னல் உனகப்ஶதரரில் உதுரணி 
கறனரஃதரின் ஶரல்ிக்கும், அது ஆட்சற அறகரத்ஷ 
தனணீப்தடுத்துற்கும், இஸ்னரற சனெகத்றன் திந தகுறகபின் ீரண 
அது வசல்ரக்ஷக குஷநப்தற்கும் றகுத்து. இண்டரரக, 
ீதகற்தத்றன் அசறஷன சறநப்தரக ஷகரப, யறஜரமறன் கட்டுப்தரட்டில் 
என ட்ன ஆட்சறஷ றறு திரிட்டிஷ் ினம்திது. இறுறரக, 
தரனஸ்ீணத்றல் என னை ஶசற ரட்ஷட உனரக்கும் னற்சறில் 
திரிட்டிழடன் என னண்தட்ட எனறத் கனத்துடன், ீதகற்தத்றன் 
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அசறலும், உதுரணி ஆட்சறின் ஶரல்ினேம் சறஶரணிசத்றன் 
னற்சறகலடன் சூழ்ச்சறரல் இஷக்கப்தட்டண. இந் எனங்கறஷந் 
இரஜந்றம் இறுறரக 1916 ஆம் ஆண்டின் ஷசக்ஸ்-திகரட்(Sykes-Picot) 
எப்தந்ம் ற்றும் 1917 இன் தரல்ஃஶதரர் அநறக்ஷகனேடன் (Balfour Declaration) 
உனரக்கப்தட்டது. 

 
அர்கலக்கும் ற்ந ணிர்கலக்கும் இஷடஶ னக்கறரண 

ிஷபவுகஷப ற்தடுத்துறல், அன்ஷந ல்னசு ற்றும் க்கள் 
திறறற ன்நஷக்கப்தட்டர்கலம் னடக்கப்தட்டணர். 

 
சறஶரணிசம் அன் இனக்ஷக அஷடஷத் டுக்க இஸ்னரத்ஷ 

னறஷற்நரக ரற்நற னல இஸ்னரற வதரது எலங்ஷகனேம் 
அகற்றுஶ எனங்கறஷந் இரஜந்றத்றன் ஶரக்கரகும். ற்கணஶ 
இஸ்னரற வதரது எலங்குடன் வரடர்னஷட இஸ்னரற ஆட்சறகள், 
அஹ்ல் அல்-றம்ர ற்றும் அல்-ஜறஸ்ர<2> ஆகறஷ 1855 ஆம் ஆண்டில் 
உதுரணி இஸ்னரற ஶதசறல் ஶரப்தி அலத்த்றன் ஶடி 
ிஷபரக த்து வசய்ப்தட்டண. ஆணரல் கறனரஃதரின் ஆட்சற இனந் 
ஷ இஸ்னரற வதரது ரழ்வு ீடிக்கவும், இறுறில் னத்துிர் வதநவும் 
ப்ஶதரதும் சரத்றரணரக இனந்து. ஆகஶ, இறுற ஶரப்தி-னை 
இனக்ஷக அஷட கறனரஃதரின் ஆட்சறின் ீரண ரக்குல் என னக்கற 
ஶஷரக இனந்து. இஸ்னரற சனெகத்றன் ல்னஷறக்க 
பங்கஷபனேம்,  ஆர்த்ஷனேம் றட்டுஶரடு அஷ இரட 
ஶரக்கங்கலக்கு றடத்தும் றநன் வகரண்ட கலீஃதர இனக்கும் ஷ, என 
னை ஶசற அஷச (இஸ்ஶஷன), னஸ்லீம்கபின் தரனஸ்ீணத்றல் றறு 
னடிரது ன்தது திரிட்டிஷ் ற்றும் சறஶரணிஸ்டுகலக்கு றகத் வபிரக 
வரிந்றனந்து. ணஶ ீதகற்தத்றன் அசறனறல் றக னக்கறத்தும் 
ரய்ந் யறஜரஸ் ீரண கட்டுப்தரட்ஷட, திரிட்டிறன் இரஜந்றம் றகுந் 
கணத்ஷ வகரண்டினந்து.      

 
ஆணரல் யரறற குனத்ஷ சரர்ந் வரீஃப் அல் யளஷசன் 

கறனரஃதரரக உரிஷ கூநறது திரிட்டிறன் இரஜந்ற ஶரக்கங்கலடன் 
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வதரனந்ரது, வணணில் அப்தடி கூறுரல் ட்டுஶ ஆட்சறஷ திடிக்க 
னடினேம். திரிட்டிறன் வசல்ரக்கறற்கும், ரனல்-இஸ்னரத்றன் 
வதனம்தகுறகபின் கட்டுப்தரட்டிற்கும் அச்சுறுத்னரக இஸ்னரற வதரது 
எலங்கு ற்றும் எற்றுஷஷ ீண்டும் வகரண்டுனம் அபிற்கு வரீஃப் 
அல் யளஷசன் இஸ்னரற சனெகத்ஷ அிறட்டிினக்க னடினேம்.  
னத்துிர் வதற்ந இஸ்னரற சனெகம் தரனஸ்ீணம் ற்றும் வஜனசஶனம் 
ீரண னைர்கபின் கட்டுப்தரட்ஷட றகவும் சரத்றற்நரக்கறினக்கும். 
ணஶ திரிட்டிறன் ற்வநரன ஆரபரண அப்துல் அஜீஸ் இப்னு சவூத், 
யளஷசனுக்கு றரகச் வசல்னவும், அரிடறனந்து யறஜரமறன் 
கட்டுப்தரட்ஷடக் ஷகப்தற்நவும் திரிட்டிஷ் ணது ஆஷ ங்கறது. 
இதுஶ ரற்று ித்ஷின் கஷனரகும். என ஆரபஷ அகற்ந 
ற்வநரன ஆரபஷ தன்தடுத்றணர். 

 
க்கம் ஶதரல் திரிட்டிஷ் ஶதரரின் ஶதரது இப்னு சவூத்றன் ட்ஷதனேம், 

கூட்டிஷனேம் பர்த்துக் வகரண்டடு, றறஷனேம் (அரது னஞ்சம்) 
ங்கற ங்கள் இரஜந்றத்ஷ தன்தடுத்றக் வகரண்டது. கலீஃதரவுக்கு 
றரண யளஷசணின் கறபர்ச்சறில் இப்னு சவூத் கரட்டி டுறஷனஷக்கு 
ஈடரக திரிட்டிஷ் கனவூனத்றனறனந்து ரந்ஶரறும் 5000 தவுண்டுகஷப 
ங்கறது, யறஜரஸ் ீது யரறறட் ஆட்சறஷ றிப்தறல் ீதகற்தத்றல் 
திரிட்டிறன் இரஜந்றனம் இரட தஷடகலம் உதுரணி இஸ்னரற 
அசுக்கு றரக இக்கப்தட்டண. இவ்ரறு னஞ்சத்ஷ ஜறஸ்ர ன்று 
ிபக்கற றக உர்ந் அல்னரஹ்வும் அணது தூர் தி (மல்) அர்கபின் 
கட்டஷபஷ வபிப்தஷடரக ீநற அர் வகரடூரக தகுத்நறவு வசய்ரர். 
ஆணரல் இப்னு சவூத் வரடர்தரண திரிட்டிறன் இரஜந்றம் ன்தது 
ஶதரரில் டுறஷனஷனேடன் டந்துவகரண்டு ஶரசரண வரீஃப் 
யளஷசஷண அகற்றுஶ றகப் வதனம் ஶதரர் ந்றம் றஷநந் சூழ்ச்சறரக 
இனந்து. வரீஃப் யளஷசன் கறனரஃதரரக உரிஷ கூநறன் ிஷபரக, 
திரிட்டிஷ் இப்ஶதரது ீதகற்தத்றன் பங்கஷப சுண்டுற்கரண றகப் 
வதனம் ஆற்நஷன இப்னு சவூத் வகரண்டினந்ரர். <3> அல் குர்ஆன் - 5:51.  

 
1902 இல் ரிரத்ஷ ஷகப்தற்நறன் னெனம் ீண்டும் ஶரன்நற 

ஜ்றலுள்ப சவூறின் தனரணது, என குனனத் ஷனனக்கும், 
வநறத்ணரண யரதி  திரிின் த் ஷனனக்கும் இஷடினரண 
என தஷ கூட்டிின் ரரிப்தரக இனந்து. அந் கூட்டிரணது 
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குனனத் ஷனர் சந்றிணரின் கூட்டிரல் ஆபப்தடும் 
திஶசறத்றன் ீது அசறல் அறகரத்ஷப் தன்தடுத்ற,  ிகரங்கள் 
அஷணத்தும் த் ஷனர் சந்றிணரின் அறகரத்றற்குள் உட்தட்டரக 
இனப்தஷ உறுறவசய்து. இன் ிஷபரக, ஜ்த் சவூறகள் 
யரதிகபிடறனந்து இஸ்னரத்றன் இ றனரண (யறஜரஷம) 
யரதிின் உண்ஷரண ம்திக்ஷகப் தற்நற கனத்துக்கு சர்ப்திக்கும்தடி 
கட்டரப்தடுத்துஷ ிர்க்க னடிரரிற்று. 

 
யரசறறத் கறனரஃதரஷ ணக்கரக உரிஷ ஶகரரி ரன்கு 

ரட்கலக்குப் திநகு யளஷசனுக்கு றரக ணது தஷடகஷப கர்த் 
திரிட்டிஷ் இப்னு சவூத்றற்கு தச்ஷச வகரடிஷசத்து றகவும் 
கறழ்ச்சறஷடந்து. வஜனசஶனம் ீரண னைர்கபின் கட்டுப்தரடும், யறஜரஸ் 
ீரண யரதிகபின் கட்டுப்தரடும் ஶதரன்நவரன ிசறத்றரண 
அச்சுறுத்ஷன றர்வகரண்டஷரல் யளஷசனுக்கு றரகச் வசல்ன இப்னு 
சவூத் வதரறுஷ இந்ரர். இஸ்னரற சனெகத்றல் என கலீஃதர இனக்கும் 
ஷ அர்கபரல் அஷ அஷடஶர அல்னது அங்ஶக உிர்ரரஶர 
னடிரது.  

 
யறஜரஷம சவூற-யரதிகள் ஆட்சற வசய்னேம் ஷ இப்னு சவூத்ஷ 

ஆரிப்தன் னெனம் கறனரஃதரஷ எனஶதரதும் னதுப்திக்க னடிரது ன்று 
ஆங்கறஶனர்கள் உறுற வசய்ணர். ஶலும் கறனரஃதர இல்னரல் இஸ்னரற 
வதரது எலங்கு ன்தது ீடிக்க னடிரது ன்றும், இஸ்னரற சனெகம் 
தனணீஷடனேம் ன்றும், அர்கபரல் இஸ்ஶனற னை அசு 
உனரக்கப்தடுஷத் டுக்க எனஶதரதும் அிறட்ட னடிரது ன்றும் 
ஆங்கறஶனர்கள் ண்ிணர். என யரதி கலீஃதர ன்தர் 
உனவகங்கறலும் உள்ப வதனம்தரன்ஷரண னஸ்னறம்கபரல் னற்நறலும் 
ற்றுக்வகரள்ப னடிரரக இனக்கும் ஷ, யரதிகள் ங்கபரல் 
எனஶதரதும் கறனரஃதரஷ உரிஷ ஶகர னடிரது ன்தஷனேம் திரிட்டிஷ் 
அநறந்றனந்து. ணஶ, யளஷசணின் ஆஷத் றனம்தப் வதறுன் 
னெனனம், இப்னு சவூத்ஷ ஆரிப்தன் னெனனம், உண்ஷில் திரிட்டிஷ் 
கறனரஃதரின் ஆட்சற ற்றும் இஷநன் எனவணன்ந இஸ்னரற வதரது 
எலங்கறன் ீரண ணது இஷடிடர ரக்குஷனத் வரடர்ந்து.   
 
 இப்னு சவூத் சறன ரங்கலக்குள் க்கரஷ வற்நற வகரண்டரர், 
யளஷசன் ஜறத்ரஷ ிட்டு ப்தி ஏடிணரர். இறுறில் ஷசப்மறற்கு அர் 
ரடு கடத்ப்தடுன் னெனம், ீதகற்தத்றனறனந்து அஷ னலஷரக 
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அகற்ந ஆங்கறஶனர்கள் னற்தட்டணர். ிஷில் ீணர ற்றும் ஜறத்ர 
சவூற-யரதி ஆட்சறின் கலழ் இனந்ண. 
 
 இனந்ஶதரறலும் என தற்நரண்டுக்கு னன்ணர் சவூற-யரதி 
கூட்டி ரிஃப் ற்றும் க்கரின் தரதுகரப்னகஷப னநறடிப்தறல் 
வற்நற வதற்நது. ஶலும் ிக்கஷக்கும் அபிற்கு அறகரண க்கலம் 
வகரல்னப்தட்டணர். யரதிகள் ங்கள் வநறத்ணரண ஷரக்கறத்றணரல், 
யறஜரமறல் சறக்கும் னஸ்னறம்கஷப னஷ்ரிகூன் (அரது, அதூறு 
குற்நத்றல் குற்நம் சரட்டப்தட்ட க்கள்) ன்று கனறணர், இன் ிஷபரக, 
அர்கஷபக் வகரல்தும் கூட அனுறக்கப்தட்டுள்பது ன்றும் கனறணர். 
இஸ்ரன்னல்னறல் உள்ப கலீஃதரவுக்கு கறப்றன்(ம்லுக்) இரட 
ர்க்கத்றன் உி கறஷடத்து, னயம்து அனற, அது கன் இஸ்ரில் 
ஷனஷில் யறஜரமளக்கு என இரடத்ஷ அனுப்த, சவூற-யரதி 
ீர்கள் யறஜரமறனறனந்து தரஷனணத்றற்கு வபிஶற்நப்தட்டணர். 
இனந்ஶதரறலும் என தற்நரண்டுக்குப் தின்ணர் கலீஃதர இல்னரல் 
சக்றரய்ந் னஸ்லீம் சனெகம் அஷணத்தும் ஶற்கு கரனணித்து ஆட்சறின் 
கலழ் இனந்ண. ஶலும் அன்ஷந னறஷ றக்க திரிட்டிறன் ட்ஷத 
தரதுகரப்தரக இப்னு சவூத் ிபங்கறணரர். ணஶ, சவூற-யரதி 
தஷடகஷப யஷன் ற்றும் யறஜரமறனறனந்து வபிஶற்றுற்கரண 
உடணடி ரய்ப்னகள் துவும் இல்னரனறனந்து.   
 

இப்னு சவூத் தரதுகரப்தரக யறஜரமறன் கட்டுப்தரட்ஷட 
வகரண்டினந்ஶதரறலும், 1924 இல் யறஜரஸ் ீரண ணது ஆட்சறின் 
வரடக்கத்றல் அர் உண்ஷிஶனஶ என றகப்வதனம் சறக்கஷன 
றர்வகரண்டரர். அரது, யறஜரஸ் ீரண னந்ஷ சவூற-யரதி 
ஆட்சறஷ கண்ட இப்னு சவூத், ீண்டும் ஶதறஷ றகழ்த்துற்கரண 
சரத்றத்ஷத் ிர்க்கக்கூடி சறன உத்றகஷப அர் குக்க 
ஶண்டிினந்து. யறஜரஸ் ீரண ணது கட்டுப்தரட்ஷடப் தன்தடுத்ற 
உம்த்துகபின் எற்றுஷக்கும், யரதி அல்னர னஸ்னறம்கலடன் சசம் 
வசய்னேம் வகரள்ஷகஷப் தற்நறனேம் அர் னனறல் றஷணத்ரர். இணரல் 
க்கரின் குடிக்கபிடறனந்து அன் கட்டுப்தரட்ஷடப் வதற்நதும், அஷ 
யறஜரமறன் சுல்ரன் ன்று அங்கலகரித்ணர், யறஜரஸ் அன் யஷனுடன் 
இஸ்னரத்றன் னல சனெகத்றற்கும் வசரந்ரணது ன்று உனகறற்கும் என 
திகடணத்ஷ அர் வபிிட்டரர், ஶலும் அர் இஸ்னரத்றன் னல 
சனெகத்றன் சரர்தரகவும் யறஜரமறன் ீரண கட்டுப்தரட்ஷட என 
ம்திக்ஷகரக ட்டுஶ வகரண்டினந்ரர்<4>. தின்ணர் அர் இஸ்னரத்றன் 
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னல சனெகத்றன் திறறறகஷப க்கரிற்கு அனுப்த அஷத்ரர், 
அப்ஶதரதுரன் ளர (ஆஶனரசஷண) ற்றும் இஜ்ர (எனறத் கனத்து) 
ஆகறற்நறன் அடிப்தஷடில் யறஜரஸ் ீது என றரரண, றநஷரண 
ற்றும் திறறறத்து றர்ரகத்ஷ றறு னடினேம் ன்று ண்ிணரர். 

 
இந் னக்கறரண அநறிப்ன இஸ்னரற வதரது எலங்கறன் 

ிறகலடன் னற்நறலும் எத்துப்ஶதரணது, இன்னும் யறஜரஸ் தி (மல்) 
அர்கள் கட்டஷத் ரனல்-இஸ்னரரக இனந்து. யறஜரஸ் ீது 
‘‘திரந்ற ஆறக்கத்ஷ’‘ உரிஷ ஶகரனம் ந் என சவூற அசறன் குநறப்னம் 
இதுஷ இல்ஷன. ரனல்-இஸ்னரத்றன் திஶசத்றல் உள்ப 
னஸ்னறம்கபின் உரிஷகள் தகறங்கரக அங்கலகரிக்கப்தட்டு றக்கப்தட்டண. 
ஆணரல் துறர்ஷ்டசரக இஸ்னரற சனெகத்றன் எற்றுஷக்கரண இந் 
அக்கஷநனேம், யறஜரமறன் றஷன குநறத் இந் ீிரண அநறிப்னம் 
யறஜரமறன் ீரண சவூற-யரதிகபின் ண்ங்கஷபப் தற்நற 
குநறப்திடில்ஷன. உதுரணி கறனரஃதரஷ எறத் சறநறது கரனத்றஶனஶ 
வகய்ஶரிலுள்ப அல்-அசரர் தல்கஷனக்ககம் ஶற்வகரண்ட குநறப்திடத்க்க 
னற்சறஷ அடுத்து சவூற-யரதிகஷபப் தரதுகரக்க இது வறுஶண 
அசறல் ரற்நத்றற்கரக குக்கப்தட்டரக இனந்து. உண்ஷில் அல்-
அசரர் தல்கஷனக்ககத்றன் னற்சற இப்னு சவூத்றற்கும், சவூற-யரதி 
ஆட்சறக்கும் ஆதத்ரண ரக்கங்கஷப ற்தடுத்றது. இது 
சறஶரணிஸ்டுலக்கும், ஆங்கறஶனர்கலக்கும் என வரந்ரகஶ 
அஷந்து. இஸ்னரற சனெகத்றல் என னற கலீஃதரஷ றறக்கும் 
னற்சறக்கு, வகய்ஶரில் என சர்ஶச இஸ்னரற கறனரஃதர ரரடு 
(னத்ரர் அல்-கறனரஃதர) கூட்டத்ஷ அல்-அசரர் னன்வரறந்து. 

 
யரதிகள் இஸ்னரத்றல் உண்ஷரண அர்ப்திப்னடன் 

இனந்றனந்ரல், ரீஆின் அத்றரசறத் ஶஷக்கு இங்க இந் அல்-
அசரர் னற்சறஷ அரது உண்ஷரண கறனரஃதரஷ றறுவுற்கு 
அர்கள் ஶற்நறனப்தரர்கள். றதூனுக்கு திந்ஷ கறனரஃதர வசல்னரது 
ன்று யரதிகள் ீண்ட கரனரக ரறட்டணர், வணன்நரல் ற்நற்றுடன் 
ரீரின் ஶஷகலக்கு இங்கக்கூடி ஷகில் கறனரஃதர 
அஷக்கப்தடில்ஷன. இப்ஶதரது அங்கலகரிக்கப்தடர கறனரஃதரின் ஆட்சற 
எறக்கப்தட்டு இஸ்னரற கல்ிின் னன்ணி ஷம் என சர்ஶச 
இஸ்னரற ரரட்ஷடக் கூட்டி, கறனரஃதரின் ஆட்சறஷ தற்நற 
ஶகள்ிகஷப ிரறக்கவும், என னற கலீஃதரின் றணத்ஷ 
வசல்தடுத்வும் யரதிகள் இந் னற்சறஷ ஶற்தஶரடு 
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ட்டுல்னரல் சரத்றரண எவ்வரன எத்துஷப்ஷதனேம் ங்கறினக்க 
ஶண்டும், ஶலும் உண்ஷரண கறனரஃதரஷ ீட்வடடுப்தஷ உறுற 
வசய்ற்கரக ரரட்டில் ீிரண றில் தங்ஶகற்நறனக்க ஶண்டும். 

 
ஆணரல் யரதிகலக்கு இஸ்னரத்றன் ீது அத்ஷக ஶர்ஷரண 

தற்று இல்ஷன. அர்கபின் அடகுனஷநரணது அடிப்தஷடில் 
ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட ரம், வசல்றநன், சந்ர்ப்தரம் ற்றும் 
சறறுதரன்ஷ ஆகறற்நறல் என்நரகும். இஸ்னரற சனெகம் எனஶதரதும் 
என யரதி கலீஃதரஷ ற்றுக் வகரள்பரது ன்தஷண யரதிகள் 
அநறந்றனந்ணர், ணஶ இஸ்னரற வதரது எலங்கறல் இன்நறஷர 
ஶஷகஷப ரங்கள் றரகரிப்தன் னெனம் அர்கள் தணஷடரக 
கண்டரர்கள்.  வகய்ஶர கறனரஃதர ரரட்ஷட ரசப்தடுத் அர்கள் ங்கள் 
ஆற்நல்கஷபவல்னரம் எனங்கறஷத்ணர். 1926 யஜ் ஶத்றல் க்கரில் 
வகய்ஶர ரரட்டிற்கு ஶதரட்டிரக என ரரட்ஷட ற்தரடு வசய்ஶ 
அர்கபின் உத்றரக இனந்து. இன ரரடுகபிலும் திறறறகள் 
கனந்துவகரள்ஷ சறரக்க, வகய்ஶர ரரட்டிற்கு என ரத்றற்கு னன் 
‘‘க்கர ரரடு’‘ ஷடவதறுஶ இன் ஶரக்கம். ‘‘க்கர ரரடு’‘ 
யஜ்ஜளடன் எத்துப்ஶதரகும் ஶம் ன்தரலும், அற்கு ஆங்கறஶனர்கபின் 
ீி ஆவும் இனந்ரலும் வகய்ஶர ரரட்ஷட ிட இது என 
வபிரண ஆரத்ஷக் வகரண்டினந்து. 

 
இண்டரரக, அர்கள் குநறப்தரக க்கர ரரட்டின் றகழ்ச்சற 

றனறனறனந்து கறனரஃதர ஆட்சறஷ தற்நற ஶகள்ிகஷப ீக்கறணர். வகய்ஶர 
ரரட்ஷட ரசப்தடுத்துற்கும், கறனரஃதர ஆட்சறஷ குறஶரண்டி 
னஷப்தற்கும் வபிப்தஷடரக இனந் இந் னற்சறரணது, இஸ்னரற 
ரித்றன் சரம்தரன்கள் ன்று அஷக்கப்தடும் யரதிகபின் வற்று 
டத்ஷகஷப அம்தனப்தடுத் ஶதரதுரண சரன்நரக அஷந்து. 

 
இந் ஶதரட்டிக்கு இஸ்னரற சனெகத்றன் தறனரணது, ஶ / ஜழன் 1926 

இல் ‚வகய்ஶர கறனரஃதர ரரடு‛ ற்றும் ஜழஷன 1926 இல் ‚க்கர உனக 
னஸ்லீம் ரரடு‛ ஆகறற்நறன் ஶதரட்டிரணது ீி ஆரய்ச்சறக்கு 
குறரண என ிடரகும். உரரக கறனரஃதர ஆட்சறஷ தற்நற 
ஶகள்ிகஷப ிர்த் க்கர ரரட்டில் கனந்துவகரள்ஷக் கரட்டிலும், 
உதுரணி கறனரஃதரஷ ஆரித் இந்றரின் னக்கறரண னஸ்லீம் 
சனெகம் கறனரஃதர ஆட்சறஷ ஆரித் அபிற்கு வகய்ஶரின் கறனரஃதர 
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ரரட்டினறனந்து ினகறினக்க திரிட்டிறன் இரஜந்றம் வ்பவு 
ஷகரபப்தட்டது? ன்தஷண தற்நற ஆய்வும் றகக்குஷநஶ. 

 
வ்ரநரினும் இந் ஶதரட்டிில் ‘‘க்கர ரரடு’‘ வகய்ஶரவுக்கு 

றரக என ந்றரண வற்நறஷப் வதற்நது ன்தது வபிரணது, - 
கறனரஃதரின் றர்ரகம் ற்றும் னற இஸ்னரற வதரது எலங்கு 
(அரது ரனல்-இஸ்னரம்) ஆகறற்நறன் ீட்சறக்கு கத்ரண ரக்கங்கஷப 
ற்தடுத்ற என வற்நற. வகய்ஶர ரரட்ஷட ற்தரடு வசய்ர்கள் 
அசறல் அஷப்ஷத னற இஸ்னரற அஷப்னடன் இங்குஷ 
உறுறப்தடுத் ினம்திணர். ஆணரல் இஸ்னரத்றன் சந்ஶகத்றற்குரி 
சனெகத்ஷ ம்த ஷக்கும் இஸ்னரற வதரது எலங்கு (ரனல்-இஸ்னரம்) 
ற்றும் என சர்ஶச எலங்கறன் இஸ்னரற கனத்து ஆகறற்ஷந 
அர்கள் அநறவுனர்ரக வபிப்தடுத் இனரது.  

 
றுனநம், க்கர ரரட்ஷட ற்தரடு வசய்ர்கள், ங்கபின் 

சுனத்றன் கரரக கறனரஃதர, ரனல்-இஸ்னரம் ஶதரன்நற்றுடன் 
தரம்தரி இஸ்னரற வதரது எலங்குக்கு உண்ஷரக இனக்க 
ினம்தில்ஷன. அற்கு தறனரக அர்கள் ணீ ஶற்கத்ற ரகரிகத்றல் 
ஶரன்நற ற்றும் உதுரணி கறனரஃதரின் ஆட்சறக்குள் ஊடுனி 
ச்சரர்தற்ந ஶசற-அசஷப்தின் ஶதரட்டி னஷநஷ ற்றுக்வகரண்டணர், 
அர்கள் ன் அவ்ரறு வசய்ரர்கள் ன்நரல், யறஜரஸ் ீரண ங்கபின் 
ஆட்சறக்கு அங்கலகரத்ஷனேம், றரத்ன்ஷஷனேம் வன்வநடுப்தற்கரண 
னற்சறஷ சவூற-யரதிகள் த்னொதரகத் வரடவும், இணரல் சவூற 
அஷச அங்ஶக றறு னடினேம் ன்தஶ. அர்கள் ங்கபின் உண்ஷரண 
றட்டங்கஷப ஷநத்து, இஸ்னரற சனெகத்ஷ ரற்றுற்கரண என 
ிரிரண னற்சறஷ ஶற்வகரண்டணர். ஶலும் இந் ரற்று ித்ஷின் 
வற்நறஷ க்கர ரரட்டின் னெனம் அர்கள் வசய்துகரட்டிணர்.  

 
னஸ்ஃதர கரனறன் னன்ரறரிஷனேம், ச்சரர்தற்ந துனக்கறின் 

னன்ரறரிஷனேம் இஸ்னரத்றன் இ றனம் (யறஜரஸ்) உட்தட 
இஸ்னரற சனெகத்றன் திந தகுறகலம் தின்தற்றுற்கரக ற குப்தறல், 
வகய்ஶர ரரட்டுடணரண ஶதரட்டிில் க்கர ரரட்டின் ந்றரண 
வற்நறரணது குநறப்திடத்க்க தங்ஷகக் வகரண்டினந்து. எனனநம் 1924 
னல் இஸ்னரற உனக னரற்நறல் இந் அந்ற அசறல் அஷப்தின் 
னெனம் உம்த்துகபின் உள்பத்றல் ீஷகள் வரடர்ந்து வசலுத்ப்தட்டண, 
றுனநம் ஶசற-அசஷப்தின் ச்சரர்தற்ந அடித்பங்கபில் என னற 
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இஸ்னரற வதரது எலங்ஷக னணஷக்க ணீ இஸ்னரற 
உித்வரஷகஷனேம் ங்கறணர். 

 
அந் னற்சறகபினறனந்து வபிந்ஷஶ ‘‘இஸ்னரறரக்கல்’‘ 

ற்றும் ஶசற அசுகபின் அஷப்தினுள் ‘‘இஸ்னரற அஷச’‘ 
றறுவுனரகும். ஆணரல் இஷ இண்டும் தணற்ந குநறக்ஶகரள்கபரக 
இனந்ண, இன்னும் அஷ ஶசற அசறன் அத்றரசற வசல்னஷநகள் 
சறனற்ஷந அகற்நரல் அஷட னடிரது, - இறல் இன்நறஷரது 
ன்ணவன்நரல் என ச்சரர்தற்ந அசரக அன் திஷப்னக்கரகஶ 
இனந்து. 

 
டரக்டர் னயம்து இக்தரல் ற்றும் வௌனரணர அனல் ஆனர 

வ்தூற இனனம் கறனரஃதரவுக்கு திந்ஷ இஸ்னரத்றல் என இஸ்னரற 
வதரது எலங்ஷக னணஷக்க இஜ்றயரத்றல் (அரது சு ர்க்க 
அநறஶரடு) னன்நணர். அர்கபின் னற்சறகள் ‘‘இஸ்னரற அசு ‘‘ன்ந 
கனத்ஷ ிஷபித்ண. இனப்தினும் துறர்ஷ்டசரக இஸ்னரற அஷச 
ீட்வடடுப்தற்கரண னற்சறகள் உம்த்துகபின் அசறல் அஷப்தின் 
தரம்தரி இஸ்னரற அஷப்னம், இஸ்னரற வதரது எலங்கும் னல 
குப்தத்றற்குள் ள்பப்தட்டண. இன் ிஷபரக இஸ்னரற சனெகத்றல் 
அசறல் சறந்ஷண றகவும் நரக றடத்ப்தட்டது, ஶலும் 
உனரக்கப்தட்ட கத்ரண குப்தம் இன்றுஷ ீடிக்கறநது. 
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அத் யஹயம் இரண்டு 

உதுமஹைிய கலஹஃபஹவின் சரிவு மற்றும் சவூ -வஸஹபி 

 சய-அரசன் எழுச்ச 

மு லஹம் உலகப் பஹர் மற்றும் உதுமஹைிய கலஹஃபஹவின் வழீ்ச்ச 

னஸ்லீம் சனெகத்ஷப் வதரனத்ஷ, னல் உனகப் ஶதரர் ன்தது 
ஶரப்திப் ஶதரஷ ிட றகவும் ஶரசரணரக இனந்து. ரநரக, 1300 
ஆண்டுகலக்கு னன் ப்ஶதரதும் இல்னர ஷகில் னஸ்லீம் சனெகத்றல் 
லச்சறகஷபனேம், ரற்நங்கஷபனேம் வகரண்டுந் என ஶதரர் இது. 
 
 னனரரக, சகரன கறனரஃதரின் றகப் வதரி னஸ்லீம் 
சனெகத்றன் னறஷக்கும், உதுரணி இஸ்னரற ஶதசறன் த்ற 
அறகரத்றற்க்கும் இஷடஶ ஶதரர் தஷந்து. இந் னடிவு இன்னும் சறன 
சர்ச்ஷசில் னெழ்கறினந்ரலும், கஷடசற னம் ஷ உதுரணி 
ஷனஷ ஶதரனக்குள் தஷனரர ஶண்டரர ன்று னடிவு 
வசய்ப்தடில்ஷன. அப்தடிரணரல், இந் ிகரத்றல் திரிட்டிஷ்-
சறஶரணிச தங்ஷகப் தற்நற ஊகறப்தற்கரண ந்ப் தக்கத்ஷ ஆரிப்தது ன்ந 
கரங்கலம் இனந்ண.  
 
 வஜனசஶனம் ீது னைர்கபின் கட்டுப்தரட்டிற்கரக கலீஃதரவுடன் என 
எப்தந்த்ஷ ஶற்வகரள்றல் னை-சறஶரணிச ஷனர்கள் தன 
ஶரல்ினேற்ந னற்சறகஷப ஶற்வகரண்டணர்.  அர்கள் அந் னணி 
கத்ஷ ிஷன ஶதசறனேம் ரங்க னன்ந்ணர். இந் னை-சறஶரணிச 
னற்சறகலக்கு திரிட்டிழம் ஆபித்து.  
 
 ஶதரரில் திரிட்டிறன் னக்கற அசறல் ற்றும் இரட 
இனக்குகபில் உனக சக்றரண இஸ்னரத்ஷ அடிதிச் வசய்ல், 
வஜனசஶனத்ஷ ஷகப்தற்றுது ற்றும் என னை ரகத்ஷ 
தரனஸ்ீணத்றல் றறுவுரகும். அது ஶற்குனக ரடுகபின் சரர்தரக 
னஸ்லீம்கபின் த்ற கறக்குனக ரடுகஷப வரடர்ந்து சலர்குஷனக்கும்.  
 

உதுரணி ஷனஷ அன் ஶதரர் னற்சறகலக்கு னல னஸ்லீம் 
சனெகத்றனறனந்தும் ஆஷத் றட்ட னன்நது.  இதுவரடர்தரக, ம்தர் 
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23, 1914 அன்று உதுரணி இஸ்னரற அசறன் ஶக் அல்-இஸ்னரம் என 
ஃதத்ர ற்றும் ஜறகரத் திகடணத்ஷ அநறித்து அஷணத்து 
னஸ்னறம்கஷபனேம் கூட்டு சக்றகலக்கு றரகப் ஶதரரடுரறு 
கட்டஷபிட்டரர். ஆினும் ரக்குற்கரண என சறநந் றரக, 
உனகபரி இஸ்னரற சஶகரத்துத்றன் னறஷறக்க தனத்ஷ 
குஷநப்தறலும், அஶதி ீதகற்தத்றல் அன ஶசறரத்ஷ 
ஊக்குிப்தறலும், சுண்டுறலும் திரிட்டிறன் இரஜந்றம் வற்நற 
வதற்நது. இன் ிஷபரக, ஶசற சுந்றத்ஷ அஷட திரிட்டிஷ் உி 
ங்கறன் னெனம் அஶதிர்கள் உதுரணி ஆட்சறக்கு றரக 
கறபர்ந்வலந்ணர். 

 
ஆங்கறஶனர்கபின் னறஷறக்க கூட்டரபினேம், சுரக வசல்தடும் 

அஶதிர்கபின் ன்ணனம், ஶஜரர்டரன் ரட்டு ன்ணர் யளஷசணின் 
ரத்ரவுரண வரீஃப் அல்-யளஷசன் னேத்ம் வரடங்கற இண்டு 
ஆண்டுகலக்குள் உதுரணி ஆட்சற அறகரத்றற்கு றரக வற்நறகரக 
கறபர்ச்சற வசய்து இஸ்னரத்றன் இ றனரண யறஜரமறல் ன்ணரட்சறஷ 
றறுிணரர். க்கர ற்றும் இறுறில் ீணர கங்கபின் இப்தின் 
ிஷபரக, உதுரணி கலீஃதரின் உனக இஸ்னரறர்கபின் 
எற்றுஷக்கரண ஶரக்கம் ஈடுவசய் னடிர ஶசத்ஷ சந்றத்து. 

 
யளஷசணின் கன்கஷப ஈரக்கறலும், ஶஜரர்டரணிலும் ன்ணர்கபரக 

றறுவுன் னெனம் ஆங்கறஶனர்கள் யறஜரமறல் ங்கபின் வற்நறஷ 
கண்டணர். 1919 இல் திரிட்டிஷ் வஜணல் ஆனன்தி அன தஷடகலடன் 
சண்ஷடிட்டு வஜனசஶனனக்கு வற்நறகரக அிகுத்ரர், ஶலும் 
சறலுஷப் ஶதரர்கள் னடிவுக்கு ந்துிட்டரக அநறித்ரர். 1948 இல் 
ஆங்கறஶனர்கள் தரனஸ்ீணத்ஷ ிட்டு ினகும் ஷ அது என (ரரல் 
கட்டரப்தடுத்ப்தட்ட) திரிட்டிறன் கட்டுப்தரட்டிலுள்ப திஶசரக 
இனந்து. சறஶரணிச னைர்கள் இஸ்ஶல் அஷச றறுிரக அநறித்ணர்.  

 
உதுரணி இஸ்னரற ஶதசு ஶதரரில் ஶரசரக 

ஶரற்கடிக்கப்தட்டது. கூட்டு சக்றகள் ங்கள் இரட னறஷஷ என 
உபில் ஆனேத்துடன் இஷத்து இஸ்னரத்றற்கு ீண்டகரன ஶரசரண 
ிஷபவுகஷப ற்தடுத்றண. இந்றர, க்ரிப் (டஶற்கு ஆப்ரிக்க ரடுகள் ) 
ற்றும் திந தகுறகபினறனந்து இஸ்னரற இரட ஆஷ (றரத்ஷ 
ிட ஶரசரக) வன்வநடுப்தறல் திரிட்டிஷ் ற்றும் திவஞ்சு வற்நற 
வதற்நண, ணஶ அன ற்றும் அன அல்னர னஸ்னறம்கள் இனனம் 
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ங்கள் சஶகர னஸ்லீம் துனக்கறர்கலக்கு றரக ஶதரரடிணர். இன் 
ிஷபரக உதுரணி இஸ்னரற ஶதசு ஶரற்கடிக்கப்தட்டது 
ட்டுல்னரல் அன் உனகபரி இஸ்னரற அடித்பங்கலம் 
அறக்கப்தட்டண. 

 
னல் உனகப் ஶதரரில் உதுரணி ஶரல்ிின் சரம்தனறனறனந்து, 

னஸ்ஃதர கரல் ஷனஷினரண ச்சரர்தற்ந துனக்கற ஶசறர 
சக்றகள் ஶதரரிணரல் ஶசரர்ந்துஶதரண ஶரப்தி சக்றகலடன் ஷரிம், 
னத்றசரனறத்ணம் ற்றும் உறுறனேடன் "ஶதரனக்குப் தின் என ஶதரஷ" டத்ற 
அர்கபின் வசரந் உள்ரட்டு வதரதுக் கனத்றல் ஷனிடுஷத் டுத்து, 
கறஶக்கர்கள் ீது துனக்கறர்கபின் கடுஷரண ஶரல்ிஷத் டுக்கும் 
ற்றும் துனக்கற சுந்றத்ஷ வன்வநடுப்தஷத் டுக்க துவும் வசய் 
னடிரது. ஶதரர்க்கபத்றல் துனக்கற ஆனேங்கபரல் வன்நற்கரக 1924 இல் 
ஷகவலத்றடப்தட்ட னரசன்ஶண எப்தந்ம் சர்ஶச அங்கலகரத்ஷ 
அபித்து. 

துருக்கய  சயவஹ கள் மற்றும் கலஹஃபஹ 
 
துனக்கற ஶசறர சக்றகள் 50 ஆண்டுகலக்கும் ஶனரக சுல்ரன்-

கறகலீஃதரவுடன் வரடர்ந்து ஶரறக்வகரண்டினந்ண, ரங்கள் சர்ரறகரரக 
கனதுஷ அசறனஷப்ன எலங்கறன் னெனம் ரற்நவும் அர்கபின் 
அறகரங்கஷப ட்டுப்தடுத்வும் ஶதரரடிணர். துனக்கற ஶசறர சக்றகள் 
ங்கள் அசறல் தரர்ஷின் அடிப்தஷடில் ச்சரர்தற்நஷரக 
இனந்ண. உதுரணி கறனரஃதர ற்றும் இஸ்னரற சரம்ரஜ்த்றன் ீது 
ஶற்கத்ற ரகரிகத்றன் ஶன்ஷஷ அர்கள் உர்ந்ன் னெனம் 
ஆரக ஈர்க்கப்தட்டணர். 

 
க்கர ற்றும் ீணர கங்கஷப இந்ஷடுத்து, ஶதரரில் சஶகர-

னஸ்னறம்கள் அர்கலக்கு றரக ஶதரரடி தின்ணர், இப்ஶதரது 
இஸ்னரற சனெகத்துடணரண ரக்கத்றனறனந்து அர்கள் ங்கஷப 
ிடுித்ரக உர்ந்ரர்கள். ங்கபின் துனக்கற குடிசறன் அசறல் 
றனஷநஷ ரனல்-இஸ்னரத்றன் இஸ்னரற வதரது எலங்கறனறனந்து 
என ணீ ச்சரர்தற்ந ஶசற அசரண ஶற்கத்ற றனஷநக்கு ரற்ந 
அர்கள் ிஷரக வசல்தட்டணர்.  

அத்ஷக ரற்நத்றணரல் ‚ஶரனத்ஷ‛ ங்கள் அசறனறனந்து 
திரிக்க ஶனும் என ற இனக்க ஶண்டுவன்தது ிர்க்க 
னடிரரகறிட்டது - இதுஶ ஶற்கத்ற றனஷநின் அடித்பரக 
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இனந்து<5>. னற துனக்கற வதனம் ஶசற சட்டன்நம், அது 
அநறனகப்தடுத்ற னற றனஷநக்கு ிசுரசரக, இஸ்னரற 
‘‘ஶரனத்றன்’‘ ஷனரக திரற்ந 1922 இல் அப்துல் ஜீத்ஷ 
கலீஃதரரக றறத்து. இனந்ஶதரறலும், கறனரஃதர ற்கரனறக 
அறகரங்கஷப ட்டுஶ வதற்நறனந்ரர், அஷணத்து அறகரங்கலம் 
அசறடஶ இனந்ண. 

 
துனக்கறின் இஸ்னரற சூனறல் னற றனஷநஷ ிர்க்க 

னடிரரக இனந்து. னணி ஶரரணிப் ஶதசு அறந்தின் 
ஶரப்திர்கள் கறநறஸ்த்துடன் வசய்ஷ ஶதரன்று இன்னும் 
இஸ்னரத்துடன் வசய் னடிில்ஷன. கலீஃதர ஶதரப்திற்கு சரணரக 
இனக்க னடிரது<6>. தரம்தரி இஸ்னரம் ஶரனத்றற்கும் அசுக்கும் 
இஷடில் ந்ப் திரிஷனேம் அங்கலகரிக்கரறனறனந்து இஸ்னரற 
அஷப்தில் அசறல் ச்சரர்தின்ஷக்கு இடபிக்க இனரது. 
உண்ஷில் என இஸ்னரற "ஶரனம்" ன்று துவும் இல்ஷன. 

 
கறனரஃதரின் றர்ரகம் இனக்கும்ஷ ணீ ஶசற அசறன் னற 

றனஷநஷ வகரண்டு னடிரது ன்தது ிஷில் வரிந்து. 
வகரனறச(Kemalism) குடிசறன் றரிகள் துனக்கற குடிஷச 
ஸ்றறன்ஷக்கு உட்தடுத்வும், இறுறில் னஸ்ஃதர கரஷன அகற்நவும் 
கலீஃதரஷப் தன்தடுத் னற்தடுற்கரண அநறகுநறகலம் (இந்றரில் 
கறனரதத்  இக்கத்றற்கு திரிட்டிறன் ஆவு ஶதரன்று) ஶரன்நறண. 
இஸ்னரற சூனறலுள்ப ஶசற அசரணது இஸ்னரத்றன் கட்டுப்தரட்ஷட 
டுத்துக்வகரள்ற்கும், இஸ்னரத்ஷ அசுக்கு அடிதிச் வசய்ற்கும் 
ஷரித்ஷ ஷக்க ஶண்டும் அல்னது இஸ்னரற அசறன் 
கட்டுப்தரட்டினறனந்து வகரண்டு ரனல்-இஸ்னரத்ஷ ீட்வடடுக்கும் 
ஷனிறஷ அனுதிக்க ஶண்டுவண துனக்கற ஶசறர சக்றகள் 
ிஷரகவும் வபிரகவும் னரிந்து வகரண்டண  

 
ஆகஶ, துனக்கற வதனம் ஶசற சட்டன்நம் 1924 ரர்ச் 3 இல் 

கறனரஃதரஷ எறக்கும் ற்வநரன சட்டத்ஷ ற்றுக்வகரண்டறல் 
ஆச்சரிதடுற்கறல்ஷன. சட்டத்றன் திரிவு 1 கூறுரது : 

 
"கலீஃதர தி ீக்கம் வசய்ப்தட்டரர். கறனரஃதர அடிப்தஷடில் அசு 

(யளகுர) ற்றும் குடிசு (ஜளம்யழரிய்ர) ன்ந வசரற்கபின் 
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அர்த்த்றலும் னக்கறத்துத்றலும் உள்பவன்தரல் கறனரஃதரின் ஆட்சற 
அகற்நப்தட்டது"<7>. 

 
இந்ச் சட்டம் இற்நப்தடுது உம்த்துகபின் னரற்நறல் என 

ீர்க்கரண னத்ஷக் குநறத்து. 1300 ஆண்டுகலக்குப் திநகு, 
கறனரஃதரின் ஆட்சற ன்தது இஸ்னரற வகரள்ஷககலக்கு னரண 
றகபில் றப்தப்தட்டினந்ரலும் கூட னஸ்னறம்கபரல் (அரது சுன்ணி 
னஸ்னறம்கள்) ங்கள் த்றற்கு இன்நறஷரரக உனகபில் 
அங்கலகரித்து, இஸ்னரற சனெகம் தறணரன்கரம் தற்நரண்டில் என கலீஃதர 
இல்னரல் ரத் வரடங்கறது. உண்ஷில் றகவும் றட்டட்டரண 
ற்றும் றந்ரண ரற்நரணது இஸ்னரற சனெகம் இப்ஶதரது அன் 
கறனரஃதரிற்கு திந்ஷ கரனகட்டத்றல் கடந்துிட்டது ன்ந னடிவுக்கு 
ன்ணிக்கப்தட்டினக்கனரம். 

 
உதுமஹைிய கலஹஃபஹவின் வழீ்ச்சக்கு அல்-அசஹர் 

பல்கலக்கழகத் ன் ப ல் 
 
கறனரஃதரஷ எறப்தன் னக்கறத்தும் எறப்ன சட்டத்றன் என 

கட்டுஷில் கரப்தட ஶண்டும், னத்றசரனறத்ணரக கறனரஃதரஷ ணீ 
ச்சரர்தற்ந ஶசற அசரல் ரற்நப்தட்டது. இஸ்னரற ரர்க்கத்றன் என 
தகுறரகக் கனப்தடும் கறனரஃதரின் ஆட்சறரணது ஶற்கத்ற அசறல் 
சறந்ஷண ற்றும் ரகரிகத்றன் ரக்கத்றன் கலழ் ஶற்கத்ற சனெகத்ஷச் 
சரர்ந் என அசறல் அஷப்தரல் ரற்நப்தட்டது, ற்றும் தஷ ன 
றனஷநில் தன்தடுத்ப்தடும் வசரற்கள் (யளகுர ற்றும் 
ஜளம்யழரிய்ர) இப்ஶதரது னற றனஷநக்கு ற்நரறு னற அர்த்த்றல் 
தன்தடுத்ப்தடுகறன்நண. டரக்டர் னயம்து இக்தரல் ஶதரன்ந என சறநந் 
சறந்ஷணரபர் கூட, சனெகத்றல் றகழ்ந்து வகரண்டினக்கும் ரற்நத்றன் 
உண்ஷத் ன்ஷஷப் ஶதரதுரண அபில் னரிந்து வகரள்பில்ஷன<8>. 

கறனரஃதரின் ஆட்சற இஸ்னரற ரர்க்கத்றன் என தகுறஷ 
உனரக்கறது, இன் னெனம் என றகப்வதரி ற்றும் (க் 
கண்ஶரட்டத்றல்) றகவும் கண்டிக்கத்க்க தித்அத் வசய்ப்தடுதும் றகத் 
வபிரக வரிந்து, ஶலும் இற்கு வதரனத்ரண வதரறுப்னம் 
ஶஷரணது. துனக்கற வதனம் ஶசற சட்டன்நத்றல் சட்டம் 
இற்நப்தட்ட 22 ரட்கலக்குப் திநகு, வகய்ஶரிலுள்ப அல்-அசரர் 
தல்கஷனக்ககத்றன் வக்டரர் கறப்றலுள்ப தல்கஷனக்ககத்றன் னன்ணி 



32 
 

உனரக்கஷப சந்றத்து, கறனரஃதர வரடர்தரண தின்னம் அநறிப்னகஷப 
வபிிட்டரர்: 

 
‚கறனரஃதர ன்தர் இரத்றற்கு எத் அத்-ீன் ற்றும் அத்-துன்ர 

ிங்கபில் என வதரதுத் ஷனஷ (ரி’ஆசர) ஆரர். அன் அடிப்தஷட 
வசல்தரடு ன்தது உம்த்துகபின் ரழ்க்ஷக றனஷநஷனேம், 
றர்ரகத்ஷனேம் கணிப்தரகும்‛ 

 
இந் அநறிப்ன ன்தது இரறன் றர்ரகத்றல் இந் ‘‘வதரதுத் 

ஷனஷஷ’‘ அஷத்துள்பரது:  
  
"ிசுரசத்ஷப் தரதுகரப்தற்கரக ச் சட்டத்ஷ ஊக்குிப்தரின் 

துஷ வகரண்டு, ரீஆ ங்குஷப் ஶதரன அன் கட்டஷபகஷபப் 
தன்தடுத்துற்கு, இவ்வுனக ிகரங்கஷப றர்கறப்தரகும்". 

 
‘‘பர்ரகவும், திஷப்தரகவும்’‘ (அஹ்ல் அல்-யல்னற ல்-அக்த்) 

<9>அல்னது அனக்குப் தின் அது றடத்ற றர்கறப்தர் 
ஶர்ந்வடுக்கப்தடுற்கரகவும், அறகரம் உள்பர்கபின் ப்தினறனந்து 
அர்கபின் ிசுரசத்ஷ ஷதஅத் (உறுறவரறல்) வசய்ன் னெனம் 
இரரக ரறுகறநரர். 

 
‚ற்வநரன கூட்டி (கட்சற) கலீஃதரஷ அடக்கற ணது இடத்ஷப் 

திடித்ரல் கலீஃதர ணது றர்ரகத்ஷ இக்கறநரர், அந் அர்த்த்றல் 
வற்நற வதறுன் னெனனம் இரத் வதந னடினேம். கடந் கரனத்றன் 
வதனம்தரன்ஷரண கலீஃதரக்கஷபப் ஶதரனஶ, னந்ஷ கலீஃதரக்கபின் 
ஶர்ரல் சறன ஶங்கபில் வற்நறின் னெனம் ஷககப்தடுத்ல் ஷதஅத் 
வசய்ன் னெனம் லுப்தடுத்ப்தடுகறநது.‛ <10> 

 
னனறல் இஸ்னரத்றன் னன்ரறரி இல்னரல் அப்துல் ஜீத்ஷ 

அர் அறகரத்ஷ தநறத்து என ற்கரனறக கறனரஃதரவுக்கு றறத்து, 
அர்கள் றர்வகரள்லம் உறுறரண சூழ்றஷனஷ ஶரக்கற இந் 
அநறிப்ன தித்ஆ ன்று கண்டிக்கப்தட்டது, - இது துனக்கற வதனம் ஶசற 
சட்டன்நத்ரல் கனப்தடுகறநது ற்றும் இண்டரரக கறனரஃதரஷ 
எறத்ல். 

இந் தித்ஆ ரர்க்க வகரள்ஷககலடன் னற்நறலும் வதரனந்ரரல், 
இஸ்னரற கறனரஃதர ஆட்சற ரனஷட ஶரள்கபில் இனக்க ஶண்டும் 
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ன்தஷக் கனத்றல் வகரள்ற்கரக, என இஸ்னரற ரரட்ஷட 
கூட்டவும் அஷணத்து னஸ்லீம் க்கபின் திறறறகஷபனேம் அஷக்கவும் 
உனரக்கள் னடிவு வசய்ணர். 

 
இதுஶ உதுரணி கறனரஃதர அறந்ற்கு இஸ்னரற சனெகத்றன் 

னல் ீிரண தறனரகும். ஆணரல் இந் றட்டம் இஸ்னரற ன 
றனஷநின் தரம்தரி அசறல் ஷடனஷநினறனந்து ினகுஷ 
குநறக்கறநது ன்தஷக் கணத்றல் வகரள்ப ஶண்டும். இஷண தித்ஆ 
ன்றும் கூட கூநனரம். என கலீஃதரஷ றறக்க அசரர் தல்கஷனக்கக 
உனரக்கள் என இஸ்னரற ரரட்ஷட டத் னன்வரறந்ணர், 
இனப்தினும் அஷணத்து னஸ்லீம் க்கபின் திறறறகலம் அறல் 
தங்ஶகற்நணர். இஸ்னரற னரற்நறன் னல் தற்நரண்டின் னல் 
தரறில் க்கபரல் என கலீஃதர ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டரர். ஶலும் 
இஸ்னரத்றன் னல னரற்நறலும் எனஶதரதும் அர் என சட்டன்நம் 
அல்னது அஷணத்து இஸ்னரற க்கபின் ரரட்டு திறறறகபரல் 
ஶர்ந்வடுக்கப்தடஶில்ஷன<11>. 

 
இந் னன்வரறவு அத்ஷக சறங்கஷப றர்வகரண்டது, 

ரரட்ஷடத் றட்டறடுரகக் குற்நம் சரட்டப்தட்ட குல என னற 
கலீஃதரஷத் ஶர்ந்வடுப்தறல் வடிக்கும் திச்சறஷணஷ ரற்நறஷத்து. 
ஶலும் றஷனஷஷ னரிந்துவகரண்டு இன்நஷ தங்கபித்து. 
வ்ரநரினும், றக னக்கறத்தும் ரய்ந் ிம் ன்ணவன்நரல், 
னஸ்லீம் அசறல் னரற்நறன் ஆம்த கரனத்றனறனந்து னல்னஷநரக 
இந் ஶரசஷண கற்நநறந் னஸ்னறம்கபின் றப்னறக்க அஷப்தரல் 
தகறங்கரக னன்ஷக்கப்தட்டது அரது அஷணத்து னஸ்லீம் க்கபின் 
சட்டன்நம் அல்னது ரரட்டு திறறறரல் டுக்கப்தடும் னடிவுபரல், 
உம்த்துகபின் றக னக்கறரண ிகரங்கஷப ிரறக்க னடினேம்.  

 
டரன்தீ(survey) ம்ஷ ம்திஷப்ஶதரல் ஶற்கத்ற ரகரிகத்றன் 

வசல்ரக்கறற்கு இது கரரக இனக்க னடினேர ன்தஷ ீர்ரணிப்தது 
றகவும் கடிணம்<12>. ஆினும்கூட ரரட்டில் னன்வரறப்தட்ட 
ஆஶனரசஷணஷனேம், எனறத் கனத்ஷனேம் தன்தடுத்றினக்கும் 
அபிற்கு அது கறனரஃதரஷ ிட னற இஸ்னரத்துடன் வனக்கரக 
இனந்றனக்கும் ன்தது உண்ஷரன், ஆணரல் அன் இனப்தின் னல் சறன 
சரப்ங்கள் அஷ சறத்ரித்ண. 
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அத்றரம் னென்று 
 

கலஹஃபஹ மஹநஹடு, கய்ரஹ. ம 1926 
 

நகழ்ச்ச நரல் 
  
 கஷடசறரக 1926 ஶ ரம் வகய்ஶரில் கூடி கறனரஃதர 
ரரட்டில், அன் றகழ்ச்சற றனறல் தின்னதணற்ஷந ஆய்வு வசய்து: 
 

1. கறனரஃதரின் ஷஷந ற்றும் கலீஃதரிற்குத் ஶஷரண 
குறகள். 

 
2. இஸ்னரத்றல் கறனரஃதர அசறர? 

 
3. கறனரஃதரின் ஆட்சற வ்ரறு றறுப்தடுகறநது? 

 
4. ரீஅத்றன் அஷணத்து ஶஷகஷபனேம் னர்த்ற வசய்னேம் 

கறனரஃதரஷ உனரக்குது ற்ஶதரது சரத்றர? 
 

5. ரன்கரரகக் கூநப்தட்டது றர்ஷநரணது ன்று 
ஷத்துக்வகரண்டரல், ன்ண டடிக்ஷக டுக்க ஶண்டும்? 

 
6. என கலீஃதரஷ றறக்க ஶண்டிது அசறம் ன்று ரரடு 

ீர்ரணிக்கறநது ன்று ஷத்துக்வகரண்டுடரல், இந் னடிஷ 
ஷடனஷநப்தடுத் ன்ண டடிக்ஷககள் டுக்கப்தட ஶண்டும்? 

 
பிர ந கள் 
 
 ரரட்டில் கனந்துவகரள்ப திறறறகள் கறப்து, னறதிர, துணிசறர, 
வரரக்ஶகர, வன்ணரப்திரிக்கர, டச்சு கறக்கறந்ற ீவுகள் (இப்ஶதரஷ 
இந்ஶரஶணசறர), ன், யறஜரஸ் (இப்ஶதரஷ சவூற அஶதிரில்), 
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தரனஸ்ீணம், ஈரக் ற்றும் ஶதரனந்து ஆகற ரடுகபினறனந்து ந்ணர். 
துனக்கற, வதர்சறர (இப்ஶதரஷ ஈரன்), ஆப்கரணிஸ்ரன், ஜ்த் 
(இப்ஶதரஷ சவூற அஶதிரில்), ஷ்ர, சலணர ற்றும் இந்றர ஶதரன்ந 
தன னக்கறரண இஸ்னரற ரடுகள் ற்றும் சனெகங்கபின் திறறறகள் 
கனந்துவகரள்பில்ஷன. 
 
 துனக்கற ங்கள் ரட்டிற்கு கறனரஃதர தற்நற திச்சறஷணில்ஷன 
ன்தரல் கனந்து வகரள்பரல் அஷப்ஷத றுத்துிட்டது. றர ரடரண 
வதர்சறர, சுன்ணி னஸ்னறம்கபின் கறனரஃதர ரரட்டில் அக்கஷந 
கரட்டில்ஷன. ஷ்ர, சலணர ற்றும் இந்றரில் ரலம் னஸ்னறம்கலம், 
ிஶர சூனறல் ரலம் அஷணத்து சறறுதரன்ஷிணனம் வதரதுரண 
அடகுனஷநஷ தின்தற்நறணர். இது வறும் கல்ிப் திற்சறரன், 
ந்வரன உண்ஷரண அறகரனம் இல்னர என கூட்டம் ன்றும் 
அர்கபரல் ங்கலக்கு ந்ிரண உறுறரண உிகஷபனேம், 
தரதுகரப்ஷதனேம் ங்க ரய்ப்தில்ஷன ன்றும் கனற 1926 ஶ ர 
வகய்ஶர ரரட்டினறனந்து ினகற இனந்ணர். ஆணரல் என உண்ஷரண 
அறகரரகத் ஶரன்நற ‘‘அப்துல் அஜீஸ் இப்னு சவூத்’‘ என ஶதரட்டி 
ரரட்ஷட அவ்ரறு ற்தரடு வசய்துகரட்டிணரர். உண்ஷில், அர் 
ணது அச தீடத்றற்கரக னணி கங்கபரண க்கர ற்றும் ீணரின் 
கட்டுப்தரட்ஷடக் ஷகப்தற்நறரல், கறனரஃதரின் ீள் லச்சற குநறத்  
தத்றஶனஶ இனந்ரர். 
 
 இறுறரக, வகய்ஶரில் கனந்து வகரண்ட திறறறகபில், சனூமற 
(சூஃதி) ஆஷின் ஷனரண அல்-சீத் இத்ரிஸ் அல்-சனூமற ன்தர் 
தர்கர ற்றும் றரிப்ஶதரனறின் அீரக றறக்கப்தட்டரர். எனஷத் 
ஶர்ந்வடுப்தற்கு ரரடு னடிவு வசய்ரல், அர் கலீஃதரரக 
ஶர்ந்வடுக்கப்தடுற்கரண லுரண ரய்ப்ன இனப்தரக ந்றகள் 
திது<13>. 
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மஹநஹட்டு அமர்வுகள் 
 
 இந் ரரடு 1926 ஶ 13, 15, 18 ற்றும் 19 ஆகற ஶறகபில் 
ரன்கு அர்வுகபில் கூடிது. னல் அர்ில் னல் குல றட்டங்கஷப 
ஆரய்ந்து அற்ஷந ரரட்டுக்கு னன் வகரண்டு றறக்கப்தட்டது. 
ரரட்டின் டடிக்ஷககள் கசறரக டத்ப்தட ஶண்டும் ன்று குல 
உடணடிரக றட்ட அநறக்ஷக என்ஷந ங்கறது. இந் ரரட்டின் னல 
வசரற்வதரறின் தறஷனேம் என வதரது ஆரக ஷத்றனந்ரல், 
இந் னன்வரறவு ரன்கரது னலஷரண அர்ில் 
றரகரிக்கப்தட்டது<14>. 
 
 ரரட்டின் றகழ்ச்சற றனறன் 1, 2 ற்றும் 3து உனப்தடிகஷப 
ஆய்வு வசய்ற்கரக இண்டரது குலவும் 4, 5 ற்றும் 6து 
உனப்தடிகஷப ஆய்வு வசய்ற்கரக னென்நரது குலவும் இண்டரது 
னலஷரண அர்ில் றறக்கப்தட்டண.  இண்டரம் ற்றும் னென்நரம் 
குலக்கபின் அநறக்ஷககபின் அடிப்தஷடினரண ிரங்கள் ற்றும் 
னடிவுகள் ரரட்டு திின் னக்கற அம்சரகபரக அஷந்ண. இந் 
அநறக்ஷககபின் தகுப்தரய்ஷ ரன் ரம் இப்ஶதரது தரர்க்கப்ஶதரகறஶநரம். 
 
இரண்டஹவது குழு 
 
 கறனரஃதரின் றர்ரகத்ஷப் தற்நற ஷறுப்தறல் இண்டரது 
குல அல்-ர்ற, இப்னு கல்தூன் ற்றும் திந அநறஞர்கபின் அறகரப்னர் 
லத்துக்கஷப ம்திது. குநறப்தரக, கலீஃதர ணது றர்ரகத்றல் ‘‘ற்கரனறக’‘ 
ற்றும் ‘‘’‘ ஷனஷஷனேம் இஷக்க ஶண்டும் ன்தற்கு அர்கள் 
னக்கறத்தும் வகரடுத்ணர். இண்டரரக, என ஶத்றல் என கலீஃதர 
ட்டுஶ இனக்க னடினேம் ற்நற்றுடன் கறனரஃதர றர்ரகத்றன் தங்கரணது 
உம்த்துகஷப என்நறஷப்தரகும்<15>. 
 
 கறட்டிக்கு னன் இண்டரது ஶகள்ி (கறனரஃதர இஸ்னரத்றல் 
அசறர?) ன்று வசரல்து சறநறதும் ம்தனடிரரக இனந்து. சுன்ணி 
னஸ்லீம் அசறலுக்கு ப்ஶதரதும் னக்கறத்தும் ரய்ந் ற்றும் தி 
(மல்) அர்கள் இநந் கரனத்றனறனந்து னஸ்னறம்கலடன் என 
அஷப்தரகஶ இனந்து. அன் னல னரற்நறலும் உம்த்துகள் 
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கறனரஃதரவுடன் ரழ்ந்து ட்டுல்னரல் கூடுனரக என ரற்நத்றற்கரண 
சரத்றத்ஷ எனஶதரதும் ீிரகக் கனறறல்ஷன. 
 உண்ஷில், கறனரஃதரவுக்கு என ரற்று சரத்றம் ன்று 
தரிந்துஷக்கும் வசனறனந்ரல், எனர் தித்ஆில் ஈடுதடுற்கரண றகக் 
கடுஷரண குற்நச்சரட்டுக்கு ன்னுஷட சுத்ஷ வபிப்தடுத்றினப்தரர். 
இன்னும், துனக்கறின் னஸ்ஃதர கரல் ன்ந என ணிணின் உத்ின் 
ிஷபரக, கறனரஃதர இஸ்னரத்றல் ஶஷர? ன்ந கறனரஃதர ரரட்டின் 
தரிந்துஷக்கரக கற்நல் ன்தது இஸ்னரற சனெகம் னலறலும் றக 
உர்ந் இடரக இனந்து.  
 
 இன்னும் எனஶஷப உம்த்துகள் அன் னல னரற்நறலும் 
தறனபிக்க ஶண்டி றக னக்கறரண ஶகள்ினேம் இதுரகும். கறனரஃதர 
இஸ்னரத்றல் என இன்நறஷரத் ஶஷ ன்தஷ குல 
உறுறப்தடுத்றஷ ிர்க்க னடிரல் ஶதரணது, ஆணரல் அந் ஶத்றல் 
அஷ உ னடிில்ஷன.<16> ஶறு ரர்த்ஷகபில் கூறுரணரல் 
அந் ஶத்றல் றஷநஶற்ந னடிர என கடஷஷ அல்னரஹ் 
னஸ்னறம்கபின் ீது ஷத்துிட்டரன். ஆணரல் இது ஶகள்ிக்கு 
றனப்றகரண தறல் அல்ன, அல்னரஹ் ல்னரம் அநறந்ணரக இனப்தரல் 
ன் அடிரர்கலக்கு அர்கள் றஷநஶற்ந னடிர என கடஷஷ 
ங்கில்ஷன.  
 
 அப்தடிவன்நரல், கறனரஃதர இஸ்னரத்றல் என ஶஷர? 
இல்ஷனர? ன்தஷ உ னடிில்ஷன. ந்வரன சந்ர்ப்தத்றலும் 
கறனரஃதரஷ ீண்டும் றறுத் நறது என கூட்டுப் தரரகஶ 
இனக்கும், அற்கரக ிசுரசறகள் இஷநணரல் றச்சம் 
ண்டிக்கப்தடுரர்கள்.  
 
 னென்நரது ஶகள்ிக்கு (கறனரஃதர ஆட்சற வ்ரறு 
றறுப்தடுகறநது?) குல தின்னரறு தறனபித்து: 
 

1. னந்ஷ கலீஃதரின் றணம் னெனனம். 
2. வசல்ரக்கு றக்க னஸ்னறம்கபின் குப்னகபரல் றணம் 

வசய்ன் னெனம் அீர்கள், னக்கற தர்கள், கனத்து கூறுதர்கள் 
ற்றும் றர்ரகம் வசய்தர்கள் ஶதரன்ஶநரனக்கு வதரது க்கள் 
கலழ்ப்தடி ஶண்டிம். 
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3. ற்ந றதந்ஷணகஷப றஷநஶற்நரிட்டரலும் என னஸ்லீரல் 
வற்நற வதறுன் னெனனம்.<17> 

 
 இஸ்னரற ஶகரட்தரட்டுக் வகரள்ஷககபில் வதரனந்க்கூடி 
ன்ஷ ற்றும் இஜ்றயரத்றன் அசறம் குநறத்து இண்டரது குலின் 
இந் அநறக்ஷகஷ ங்குறல், ஈரக் திறறறகபில் எனரண துணிசற 
ஶதரசறரிரண அப்துல் அஜீஸ் அல்-ஃவதண்டி ற்றும் கறப்ற 
தூதுக்குலின்.<18> ஷனரண ஶக் னயம்து அல்-அஹ்ற அல்-
ஜரயறரி ஆகறஶரனக்குறஷடஶ றக னக்கறரண ற்றும் 
சுரஸ்ரண ிரத்றற்கு றகுத்து: 
 
 ஹலபி எஃபண்டி: 

கறனரஃதர றர்ரகம் தற்நற ஶகள்ிரணது றக னக்கறரணது ற்றும் 
ீர்க்க றகவும் கடிணரணது ன்ந உண்ஷஷ ரனம் றுக்க னடிரது. 
ஆகஶ, ரரட்ஷட அடுத் ஆண்டு ஷ எத்றஷக்க ரன் 
னன்வரறகறஶநன், இன்னெனம் அன் அஷணத்து அம்சங்கபிலும் 
திச்சறஷணஷ ிரிரக ரம் தடிக்க னடினேம். சறக்கஷன னற்நறலும் 
ஶகரட்தரட்டு அடிப்தஷடினறனந்து ஆர இது ஶதரரது. சறன வபிரட்டு 
சக்றகபின் வகரள்ஷககபரல் இஸ்னரற றர்ரகத்றன் ீது வசலுத்ப்தட்ட 
வசல்ரக்கு தற்நற சூழ்றஷனகள் ற்றும் இடங்கபின் அசறத்ஷ சறன 
கக்கறல் டுத்துக்வகரள்ப ஶண்டும். 

ஶக் அல்-ஜவஹஸரி: 
ங்கலக்கு சர்ப்திக்கப்தட்ட இஷநில் ஶகள்ிகஷப ஆரய்றல், 

ரங்கள் இஜ்றயரத்ஷ ரடவும் னற ஶகரட்தரட்ஷட றறுவும் 
ினம்தில்ஷன. இஸ்னரத்றன் அங்கலகரிக்கப்தட்ட ஶகரட்தரடுகபரல் 
எப்னக்வகரள்பப்தட்ட வகரள்ஷககஷப ஆரய்ற்கு ம்ஷ ரஶ 
கட்டுப்தடுத்றக் வகரண்ஶடரம். இந் வகரள்ஷககபில் வதரனந்க்கூடி 
ன்ஷஷப் வதரறுத்ஷ, அது ங்கள் றநனுக்கு அப்தரற்தட்டது ன்று 
ீங்கள் அநறிக்க ஶண்டும். 

 
 ஹலபி எஃபண்டி: 

ரன் என னற ஶகரட்தரட்ஷட அல்னது இஜ்றயரத்ஷ 
ஆரிக்கில்ஷன. ரன் ஶடுது உங்கள் கனத்ஷ. ங்கள் சகரப்த்றல் 
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தன்தரட்டுக்கு ஆபரகர வகரள்ஷககஷப ீங்கள் உறுறப்தடுத்றணரல், 
சூழ்றஷனகள் ன்ணரக இனக்கும்? 
 
 
ஶக் அல்-ஜவஹஸரி: 
 ரீஆின் அடிப்தஷட தண்னகஷபக் வகரண்ட என சகரப்த்றல், 
இன்வணரன சகரப்த்றல் வதரனந்க்கூடி ஶகள்ிஷ லப்னது 
இஸ்னரத்றற்கு ஆதத்ரணது. ரர்க்கத்றன் வதரதுரண வகரள்ஷககஷபப் 
தன்தடுத்துது ிறினக்குகலக்கு உட்தட்டரக இனக்கக்கூடரது ன்று 
ரங்கள் கனதுகறஶநரம், ஶலும் னேகத்றன் ஶஷகலக்கு ற்த னற 
றதந்ஷணகஷப ற்தடுத் ந் றதந்ஷணனேம் இல்ஷன ன்று ரங்கள் 
கனதுகறஶநரம்.<19> 
 
 றச்சரக ஶக் அல்-ஜரயறரி, தூய்ஷரண இஸ்னரத்றன் 
னணிரண சட்டம் (ரீஆ) ரறுதட்ட சூழ்றஷனகள் ற்றும் துக்கு ற்த 
ந் றனத்ங்கஷபனேம் எப்னக் வகரள்பில்ஷன ன்று னறனேறுத்துறல் 
றரப்தடுத்ப்தட்டரர். னஸ்னறம்கள் ங்கஷப குற ரய்ந்ர்கபரகக் 
கனறணரர்கபர? இல்ஷனர? ன்தஷப் வதரனட்தடுத்ரல் ரீஅத்ஷ 
அன் வபிப்தடுத்ப்தட்ட டித்றல் க்க ஷத்துக் வகரள்ப 
ஶண்டிினந்து. ணஶ ஶக் ஜரயறரிக்கு, கறனரஃதரஷ ீட்வடடுப்தது 
என க் கடஷரகும். அர் றகவும் சரிரணர்! 
 
 னத்றசரனறத்ணரக, கறனரஃதரஷ ீட்வடடுப்தது னஸ்னறம்கலக்கு என 
க் கடஷரக இனந்ரல், கறனரஃதரஷ ீட்வடடுக்கும் னற்சறில் 
னஸ்னறம்கள் ஶரல்ினேற்நரல் அர்கலக்கு ன்ண ிஷபவுகள் ற்தடும்? 
ன்ந ஶகள்ிஷ னன்ஷப்தறல் ரனறதி ஃவதண்டி றரப்தடுத்ப்தட்டரர், 
அற்கு அர் ந் தறலும் வதநில்ஷன. 
 
 ஜரயறரி ற்றும் ரனறதி ஃவதண்டி இனரின் அடகுனஷநிலும் 
உள்ப அடிப்தஷட குஷநதரடு ன்ணவன்நரல், குர்ஆணின் வபிரண 
அநறக்ஷகஷ அரது அல்னரஹ் எவ்வரன சனெகத்றற்கும் என ரீஆ 
ற்றும் றன்யஜ்ஷஜ (என ற னஷந) அனுப்திணரன் ன்தஷ அர்கள் 
கணிக்கத் நறது. <20> இன் ிஷபரக, ப்ஶதரதும் ரநர னணிரண 
சட்டத்றற்கு ஶனறகரக, ரம் ப்ஶதரதும் உண்ஷனேள்பர்கபரக இனக்க 
ஶண்டுவண ஜரயறரி சரிரக னறனேறுத்றணரர், ஶலும் அறல் சட்டத்ஷ 
தரதுகரக்கும் அஶ ஶஷபில் ரநறனம் சூழ்றஷனகலக்கும் 
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றஷனஷகலக்கும் ற்த ணி ஶரிகள் ங்கஷப வபிப்தடுத்றக் 
வகரள்ப ரற்நக்கூடி றன்யஜளம் (றனஷந) இனந்து. 
 
 இண்டரது குலவும் ரரடும் அங்கலகரிக்கத் நற அடிப்தஷட 
திச்சறஷணின் ிஷபரக ரரட்டின் ஶரல்ிக்கு றகுத்து, 
இஸ்னரற வதரது ரழ்ின் தரம்தரி னற ிபக்கம் ற்றும் 
சர்ஶச எலங்கறன் இஸ்னரற கனத்ரக்கத்ஷ றுதரிசலனஷண வசய்றல் 
சறக்கல் இனந்து. கறனரஃதரின் றர்ரகம் என வற்நறடத்றல் இல்ஷன. அது 
ரனல்-இஸ்னரத்றன் என தகுறரக அஷந்து. ரனல்-இஸ்னரம் 1924 இல் 
உனகறல் ங்குறல்ஷன. அது க்கரிலும் ீணரிலும் கூட இல்ஷன. 
இஸ்னரற சனெகம் அன் யறஜ்ரிக்கு னந்ஷ றஷனக்கு றனம்திது. 
 
 இஸ்னரற சனெகத்றன் அஷணத்து தகுறகபிலும் ஜரஅத்றன் 
தன்னகத்ன்ஷஷ றறுவுஶ திச்சறஷணக்கு ீர்ரக இனந்றனக்கும், 
எவ்வரன்றும் அன் வசரந் அீர் / இரஷ வகரண்டினக்கும், எவ்வரன 
இரனம் ஜரஅத்றன் உறுப்திணர்கபிடறனந்து ஷதஅத்ஷ வதறுரர்கள் 
ற்றும் ஜரஅத்றன் ிகரங்கஷப ரீஆஶரடு எத்துப்ஶதரகும் 
ஷகில் னடிந்ஷ கணரக டத்துரர்கள். யறஜரஸ் ீரண சவூற-
யரதி ஆட்சற னடிவுக்கு னற்கரண சரத்றனம், னஸ்னறம்கள் 
யறஜரமளக்கு உண்ஷரண சுந்றத்ஷ ீட்வடடுப்தற்கரண 
சரத்றக்கூறுகலம் ஶரன்நறஶதரவல்னரம், ரனல்-இஸ்னரத்ஷ 
ீட்வடடுப்தற்கரண சரத்றனம் இனந்றனக்கும். தின்ணர் ரனல்-
இஸ்னரத்றன் ீது என அீர் இனந்றனப்தரர், ஶலும் உனகறன் எவ்வரன 
ஜரஅத்றலும் உள்ப எவ்வரன அீனம் ரனல்-இஸ்னரத்றன் அீனக்கு 
ஷதஅத் வசய்து வகரடுத்றனப்தரர்கள்! 
 
 தி (மல்) அர்கபின் கட்டஷபரது எஶ ஶத்றல் (அரது, 
ரனல்-இஸ்னர த்றல்) னஸ்னறம்கபின் ஜரஅத்றன் ீது அீர் ன்று கூறும் 
இண்டு தர்கள் இனந்றனந்ரல், இனரில் இண்டரர் வகரல்னப்தட 
ஶண்டும். 
 
றகவும் னக்கறத்தும் ரய்ந் குர்ஆணின் இந் சணரணது: 
 
"ஏ, ிசுரசறகஶப, அல்னரஹ்வுக்குக் கலழ்ப்தடிந்து, (அல்னரஹ்ின்) 
தூனக்குக் கலழ்ப்தடிந்து, உங்கபிடறனந்து (சட்டப்னர்ரக அஷக்கப்தட்ட) 
அறகரத்றல் இனப்தர்கலக்குக் கலழ்ப்தடினேங்கள்." (குர்ஆன், அந்றமர, 4:59) 
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அறகரத்றல் இனந் ‘‘அர்’‘ (அரது, என ணி தர்) கலழ்ப்தடிஷனக் 
கட்டஷபிடில்ஷன. அற்கு அறகரத்றல் உள்பர்கபின் கலழ்ப்தடில் 
ஶஷ. ரனல்-இஸ்னரம் இல்னர ஷில் உம்த்துகபின் என 
(ற்கரனறக) ஷனஷத்துத்றன் சரத்றத்ஷ குர்ஆன் வபிப்தஷடரக 
அங்கலகரித்து. 
 
 தி (மல்) அர்கபின் ஷநவுக்குப் தின்ணர் இஸ்னரற னரற்நறன் 
ஆம்த கரனகட்டத்றல், உம்த்துகபின் னல சனெகத்றன் ீதும் அறகரம் 
என ணி தனக்கு ங்கப்தட்டது. இஸ்னரற அசறஷன 
தனப்தடுத்துற்கு இது இன்நறஷரரக இனந்து. உண்ஷில் அஶ 
கரத்றற்கரக ஷனரின் ஶர்ஷ தி (மல்) அர்கள் சரர்ந் குஷற 
ஶகரத்றத்றற்கு ட்டுப்தடுத் இது அசறரணது. 
 
 வ்ரநரினும், ஷனஷின் எற்றுஷ என தற்நரண்டு கரனம் 
ட்டுஶ ீடித்து. தின்ணர், அன் னரற்நறன் ஞ்சற தகுறகலக்கு 
உம்த்துகள் எனஶதரதும் எற்ஷநரட்சறத் ஷனஷஷ 
ீட்வடடுக்கில்ஷன. ஶலும் இது உம்த்துகள் ினம்னம் என இஷநில் 
கட்டுரணரக வரடர்ந்து. 
 
 வ்ரநரினும், குர்ஆன், ஷனஷத்துத்றன் தன்னகத்ன்ஷின் 
சரத்றத்ஷ எப்னக்வகரள்றல், தடிப்தடிரக என வசல்னஷநின் னெனம் 
ரனல்-இஸ்னரம் ீது எற்ஷநரட்சற ஷனஷத்து னஷநஷ 
ீட்வடடுப்தஷ உம்த்துகபரல் சரத்றரக்கறஷ அங்கலகரிக்க ஶண்டும். 
இது ரனல்-இஸ்னரம் இல்னர ஷில், ஜரஅத்றன் வதனக்கத்றன் ீது 
ஷனஷத்துத்றன் தன்னகத்ன்ஷஷ ற்கரனறகரக எப்னக்வகரள்லம். 
 
 இண்டரது குல இந் சரத்றத்ஷ ஆரத் நறிட்டது. இன் 
ிஷபரக, ரரஶட ஶரல்ிில் னடிந்து. இண்டரது குலின் 
அநறக்ஷகில் ற்வநரன குநறப்திடத்க்க குஷநதரடு உள்பது, - தரம்தரி 
இஸ்னரற அசறல் ஶகரட்தரட்ஷடச் ஶசர்ந் என குஷநதரடு. னந்ஷ 
கலீஃதரின் ‘‘றணம்’‘ னெனம் கலீஃதரின் றர்ரகத்ஷ றப்த னடினேம் 
அல்னது அஷ வற்நறவகரள்ன் னெனம் ஷகப்தற்நனரம் ன்று 
அநறக்ஷகில் வரிிக்கப்தட்டுள்பது.  
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 குர்ஆணிஶனர, திின் சுன்ணரிஶனர, குனரஃதர அல்-ீதுணின் 
உரத்றஶனர இஸ்னரத்றன் ஷனஷத்துத்ஷ வற்நறின் 
னெனரகஶர அல்னது னந்ஷ கலீஃதரின் றணத்றன் னெனரகஶர 
வதந னடினேம் ன்ந ம்திக்ஷகக்கு ந் அடித்பனம் இல்ஷன. 
ஆினும்கூட வதனம்தரனரண இஸ்னரற னரற்நறலும், சகரன னஸ்லீம் 
சனெகத்றலும் கூட, கறட்டத்ட்ட ஷனனஷந ரநரல் ம்ச அசர்கபரக 
அல்னது வற்நறகபின் னெனம் அஷக்கப்தட்டினப்தஷக் கரண்கறஶநரம் 
(ணீகரன இரட ஆட்சற இப்ஶதரது ‘‘வற்நறகபின் ‘‘என தகுறரக 
அஷகறநது). 
 
 னல் கலீஃதர அனதக்கர் (னற) அர்கலக்கு அடுத் கலீஃதர உர் 
(னற) அர்கபின் றணத்றன் உண்ஷத் ன்ஷஷ இஸ்னரற 
அநறஞர்கபின் அடுத் ஷனனஷநகள் நரகப் னரிந்து வகரண்டண. 
உண்ஷில் இஸ்னரத்றல் தன தற்நரண்டுகபின் ம்ச னடிரட்சறக்கு 
ஶகரட்தரட்டு றரத்ஷ ங்குற்கரக, தன சுன்ணி உனரக்கள் ங்கபது 
தன தற்நரண்டுகலக்கு திந்ஷ த்துரக்கனறன் நரண கனத்ஷ 
தன்தடுத்றக் வகரண்டரக சந்ஶகறக்கப்தடுகறநது. உண்ஷில் அனதக்கர் 
(னற) அர்கள் உர் (னற) அர்கஷப தரிந்துஷத்து, கலீஃதரின் றர்ரகம் 
அனக்கு அவ்ரறு வசய்ற்கரண உரிஷஷ ங்கறரல் அல்ன, னற 
கலீஃதரஷ றறக்கும் உரிஷஷக் வகரண்ட க்கள் அந் உரிஷஷ 
அனதக்கர் (னற) அர்கலக்கு சுந்றரக ங்கறரஶனஶ. 
 
 உண்ஷில், ற்ஶதரஷ கலீஃதரஷ ணது ரரிசரக றறக்க 
ரீஆ அனுறத்ரக உனரக்கள் நரகப் னரிந்து வகரண்டணர். இன் 
ிஷபரக, கறனரஃதரின் னரறு னெனம் அஷணனக்கும் ஆபிப்தறல் 
இன்றுஷ கூட உம்ஷத், அப்தரமறத், உதுரணி கறனரஃதர, சவூற 
அஶதிரில் சவூற னடிரட்சற, ஶஜரர்டரணில் யரறஷட் னடிரட்சற, 
வரரக்ஶகரில் வரிதின் னடிரட்சற ற்றும் ரபரண ஷபகுடர 
னடிரட்சறகள் ஶதரன்ந ம்ச னடிரட்சறகள் உள்பண. 
 
 தின்ணர் ிங்கஷப இன்னும் குப்த உனரக்கள் அனதக்கர், உர், 
உத்ரன் ற்றும் அலீ (அல்னரஹ் இர்கள் அஷணஷனேம் 
வதரனந்றக்வகரள்ரணரக) ஆகறஶரனக்கு குனரஃதர அல்-றதூன் (சரிரக 
றகரட்டப்தட்ட கலீஃதரக்கள்) ன்ந ஷனப்ஷத ங்கறணர், இணரல் 
னஆிரின் கறனரஃதரிலும் அஷப் தின்வரடர்ந் அஷணரிடனம் 
ஶனும் று இனப்தரக இது உறுறப்தடுத்துகறநது. றச்சரக னல் 
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ரன்கு கலீஃதரக்கபின் ஆட்சறஷப் தற்நற குநறப்தரகத் வரிந்து 
ன்ணவன்நரல் ம்ச னடிரட்சற அல்னது வற்நறின் னெனம் 
அறகரத்ஷ ஷககப்தடுத்துல் ீரண சறன சந்ஶகம் கூட இல்னரதுரன். 
அலீ (னற) அர்கள் இநந்வுடன் சரிரக றகரட்டப்தட்ட கறனரஃதரின் 
ஷநஷ வகரண்டுனறல் உனரக்கபின் ஞரணத்ஷ 
ஶகள்ிக்குள்பரக்கும் சறனர் இனக்கறநரர்கள் ன்தஷ ரம் அநறஶரம். இறல் 
னஆிர (னற) அர்கலம் ஶசர்க்கப்தட ஶண்டும் ன்று அர்கள் 
னறனேறுத்துரர்கள். வ்ரநரினும் அர்கள் சுன்ணி இஸ்னரற 
தரண்டித்றறல் என னக்கறறல்னர சறறுதரன்ஷிணஷ 
உனரக்குகறநரர்கள். 
 
 1926 ஆம் ஆண்டு கறனரஃதர ரரட்டில் உனரக்கபின் இக்கட்டரண 
றஷன ீிரண கஷனக்கு கரரக அஷந்து. 1924 ஆம் ஆண்டில் 
அர்கள் எட்ஶடரரன் கறனரஃதரஷ எறப்தஷ றர்த்ணர், அது 
உண்ஷில் என ம்ச னடிரட்சறரக இனந்து. 1926 இல் அர்கள் 
கனத்றல் தகுப்தரய்ின் ட்டத்றல் கூட, ம்ச னடிரட்சறின் 
எற்றுஷற்ந அஷப்ஷத என வதரது எலங்கரல் ரற்றுது த்றன் 
ஶஷகலக்கு இங்க எத்துப்ஶதரகறநது ன்தஷண அநறரர்கபரக 
இனந்ணர். 
 
இஸ்னரற றனஷநில் ஷனஷின் றர்ரகம் வரடர்தரக குர்ஆணின் 
அடிப்தஷட சணரணது னஸ்னறம்கள் தஸ்த ஆஶனரசஷணின் 
அடிப்தஷடில் ங்கள் ிகரங்கஷப டத் ஶண்டுவண கூறுகறநது: 
 
"அர்கபின் ிகரங்கள் தஸ்த ஆஶனரசஷணின் அடிப்தஷடில் 
(ங்கலக்குள்) டத்ப்தடுகறன்நண". 
        (குர்ஆன் அஷ்-ழர 42:38)  

 
இந் சணத்றன் அடிப்தஷட உட்குநறப்ன ன்ணவன்நரல், அஷணத்து 

ிசுரசறகலம். என இஸ்னரற சனெகத்றன் ஷனஷ றணம் 
வசய்தும், அஷ ீக்குதும், ற்வநரனரல் ரற்றுதும் (இது 
ிசுரசறகபின் அஷணத்து கூட்டு ிகரங்கபிலும் றக னக்கறரணது) 
தஸ்த ஆஶனரசஷண வசல்னஷந னெனம் வசல்தடுத்ப்தட ஶண்டும். 
ிசுரசறகலக்கு அல்னரஹ்ிணரல் ங்கப்தட்ட உரிஷகள் 
றுக்கப்தட்டறனறனந்து திில் இனக்கும் கலீஃதர ணது ரரிஷச 
றறப்தற்கரண உரிஷஷ அங்கலகரிப்தறலும், வற்நறின் னெனம் 
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ஷககப்தடுத்ப்தட்ட கலீஃதரின் றர்ரகத்ஷ அங்கலகரிப்தறலும் 
உனரக்கள்<21> குர்ஆனுடன் வபிப்தஷடரண ஶரனறல் இனந்ணர்.  

 
உண்ஷில் ிசுரசறகள் உம்த்துகபின் னல னரற்நறலும் 

இன்னும் வதரி அபில் தரறக்கப்தட்டுள்பணர். அர்கள் ங்கள் 
ரழ்க்ஷகின் ஆதத்றல் ஷனஷத்துத்றற்கரண றணங்கஷப (ஷதஆ 
றரக என க் கடஷரக) அங்கலகரிக்க அஷக்கப்தட்டணர், 
வ்ரநரினும் அர்கலக்கு அறல் ந்ப் தங்கும் இல்ஷன. என சந்றப்ஷத 
அங்கலகரிக்க றுப்தது என ீநக்கூடி வசனரகக் கனப்தட்டது ன்ததும், 
ணது ஆட்சறஷ றரப்தடுத் னற்தடும் சட்டப்தடிரக ஶர்ந்வடுக்கப்தட்ட 
கலீஃதரிற்கு வபிப்தஷடரண அச்சுறுத்னரக அஷந்து ன்ததும் 
வபிரக இனந்து.<22>  

 
கறனரஃதர வ்ரறு றறுப்தடுகறநது? ன்ந ஶகள்ிக்கு இண்டரது 

குலின் தறனரணது - ற்வநரன ித்றல் குஷநதரடரக இனந்து. 
னல் ற்றும் னென்நரது றகள் (றணம் ற்றும் வற்நற), ரங்கள் 
றனொதித்தடி குர்ஆனுடன் னண்தட்டண ஶலும் தி (மல்) ற்றும் குனரஃதர 
அல்-றதூணின் உரத்றனறனந்து ந் ஆவும் கறஷடக்கில்ஷன. 
ஆணரல் னத்றசரனறத்ணரக குநறப்திடப்தட்ட இண்டரது றஷ 
வதரறுத்ஷில் - ‘‘க்கபின் ஶர்வு‘‘ இந் றஷ 
தன்தடுத்ப்தடுற்கு, 1926 இல் தன்தடுத்க்கூடி வசல்னஷநஷ 
றனொதிக்க இண்டரது குல நறிட்டது. 

 
இறுறரக இண்டரது குலின் ிரங்கள் வபிரக 

வபிப்தடுத்ப்தட்டஷ ரம் ீண்டும் கணிக்கனரம் அரது ணீ 
சறந்ஷணஷ ஆய்வு வசய்ரகத் வரிர அசரர் தல்கஷனக்கக 
உனரக்கள் உண்ஷில் ணீ ஶச அஷப்தின் உண்ஷரண 
ன்ஷஷ அநறந்றனக்கில்ஷன, இது இஸ்னரற சனெகத்றல் 
றிக்கப்தடவும் ஶலும் னஸ்லீம் அசறல் ணஷ கறட்டத்ட்ட 
சலகரிக்கவும் சறஷநப்தடுத்ப்தடுதுரக இனந்து. 
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மூன்றஹவது குழு 
 
னென்நரம் குல அன் ிரங்கபில் றகவும் ஶர்ஷரகவும் 

ரர்த்ரகவும் இனந்து ஶலும் அன் அநறக்ஷகில் ஷரிரக 
னடிவுக்கு ந்ரது: 

"னஸ்னறம்கள் ங்கஷப ரவன்று உனம் சூழ்றஷனஷப் 
தரர்க்கும்ஶதரது கறனரஃதரின் ஆட்சறஷ தற்நற ற்ஶதரஷ ஶத்றல் உ 
னடிரது"<23> 
 
இற்கரண கரங்கள் சறன இனந்ண: 
 
"னன்னனறல் ிசுரசத்ஷ வசலுத்துற்கு சட்டனர்ரக உரிஷனேள்ப 
அங்கலகரிக்கப்தட்ட தர்கபின் அஷப்ன இல்ஷன (ஷதஆ)" <24> 
 

க்கபின் ஶர்ஷத் ீர்ரணிக்கப் தன்தடுத்ப்தட ஶண்டி னற 
வசல்னஷநகள் (அஹ்ல் அல்-யல்னற ல்-’‘அக்த்) 1926 இல் இனரது ன்று 
னென்நரம் குல இங்கு எப்னக்வகரண்டது. இந் வசல்னஷந இஸ்னரற 
னரற்நறல் எனஶதரதும் சரிரக இங்கில்ஷன ன்தஷனேம் றஷணவு 
கூர்ந்றனந்ரல் அது இன்னும் ஶர்ஷரக இனந்றனக்கும். வ்ரநரினும், 
அஷ எப்னக் வகரள்லம் அபவுக்கு ஶர்ஷரணது: 

 
"இந் ரர்த்ஷின் உண்ஷரண அர்த்த்றல் இஸ்னரற 

சட்டத்றன்தடி கறனரஃதர ஆட்சற ஆம்தகரன இஸ்னரத்றல் ட்டுஶ 
இனந்து".<25>  

 
வகய்ஶரில் அஷணத்து இஸ்னரற க்கபின் திறறறகஷபனேம் 

என்று றட்டவும், னற கலீஃதரஷத் ஶர்ந்வடுக்கும் திஷ 
அர்கபிடம் எப்தஷடப்தற்கரண சரத்றத்ஷ தரிசலனறக்கவும் ரரடு 
னற்சறத்ரக குல குநறப்திட்டது. வ்ரநரினும், உனக னஸ்லீம் 
சனெகத்றன் தன னக்கற திரிவுகள் திறறறகஷப அனுப்தில்ஷன ன்தரல் 
ரரட்டில் இஸ்னரற சனெகத்றன் அஷணத்து திறறறகலம் இல்ஷன 
ன்று குல சுட்டிக்கரட்டிது. இந் அநறக்ஷகில் உள்பரர்ந்து ரம் கணிக்க 
ஶண்டிது ன்ணவன்நரல், ரரடு அஷணத்து இஸ்னரற 
க்கபிடறனந்தும் திறறறகஷப ஈர்த்றனந்ரல் அது என கலீஃதரஷத் 
ஶர்ந்வடுத்றனக்க னடினேம். இனந்ஶதரறலும் உண்ஷில் அத்ஷக 
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ஶர்வு இஸ்னரத்றன் னல னரற்நறலும் இதுஶதரன்ந னல் ஶர்ரக 
இனந்றனக்கும்.  

 
ஆணரல் அந் குநறப்திட்ட ஶத்றல் கறனரஃதரஷ உ இனரது 

ன்தஷ ிபக்குற்கு னென்நரம் குல னன்ஷத் அஷணத்து 
கரங்கபிலும் றகவும் சுரஸ்ரணது: 

 
‚என கலீஃதர றறக்கப்தட்டரல், ரனல்-இஸ்னரம் ீது றநம்தட்ட 

கட்டுப்தரட்ஷடக் வகரண்டுனற்கரண ணது அடிப்தஷடக் கடஷஷ 
றஷநஶற்ந னடிரது. ரனல்-இஸ்னரத்றன் தன தகுறகள் வபிரட்டு 
கட்டுப்தரட்டில் இனந்ண. என ஶசறர கறபர்ச்சறரல் சுந்றரகவும் 
சுரகவும் இனந் சறனர் தரறக்கப்தட்டுள்பணர், இது என குல ற்வநரன 
குலத் ஷனஷஷ ற்றுக்வகரள்றனறனந்து, அன் வதரது ிகரங்கபில் 
ஷனிட அனுறப்தஷப் தற்நற ஶதசக்கூடரவண டுக்கறநது‛. <26> 

 
ரனல்-இஸ்னரத்றன் அசறல் கனத்து ஶற்கு ச்சரர்தற்ந அசறல் 

சறந்ஷணினறனந்து  ரக்குலுக்கு உள்பரகற, நறக்குள் வசல்லும் 
ிபிம்தில் உள்பது ன்ந உண்ஷஷ இந் குல கூட வபிற்ந 
னஷநில் உர்ந்ரகத் வரிில்ஷன. 

 
இன்னும் சுரஸ்ரண ிம் ன்ணவன்நரல், வபிரட்டு 

ஆக்கறறப்தின் கலழ் இனந் னஸ்லீம் சனெகத்றன் தகுறகள் ரனல்-இஸ்னரம் 
ன்று அஷக்கப்தட ஶண்டும். வபிரட்டு கட்டுப்தரட்டின் கலழ் இனப்தரல் 
அஷகள் இணி ரனல்-இஸ்னரத்றன் என தகுறரக உனரகில்ஷன 
(வணணில் ரனல்-இஸ்னரத்றன் ஷஷநரணது, அல்னரஹ்ின் உர்ந் 
அறகரம் ிசுரசறகள் ீது றனி திஶசரக இனக்க ஶண்டும்). 
இண்டரரக, எஶ என கலீஃதர சுந்றரண னஸ்லீம் சனெகத்றன் ீது 
கட்டுப்தரட்ஷடக் வகரண்டினக்க னடிரிட்டரல், இது றச்சரக 
இஸ்னரத்றற்குப் னறல்ன. 1300 ஆண்டுகலக்கும் ஶனரக கறனரஃதர 
வசல்தடுஷ இது டுக்கில்ஷன. 

 
உண்ஷில், னென்நரது குல க்கர ற்றும் ீணர கங்கள் 

சவூற-யரதி கட்டுப்தரட்டின் கலழ் இனந்ண ன்தஷ சுட்டி கரட்டிினக்க 
ஶண்டும், அன் ிஷபரக, றறக்கப்தட்ட ந்வரன கலீஃதரவும் 
யஷன் ீது கட்டுப்தரட்ஷடக் வகரண்டுனற்கரண றநஷணக் 
வகரண்டினக்கில்ஷன ன்ந கக்கறட னடிர வதரறுப்தரல் 
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தரறக்கப்தடுரர். கலீஃதர இல்னர என கரனத்றல், சரர கரனங்கஷப 
ிடவும் அந் றர்ரகம் ரஶண ரக்குலுக்கு உள்பரணது, றர்ரகத்றற்கு 
றறக்கப்தட்ட னம் யஷனேம், யஜ்ஷஜனேம் கட்டுப்தடுத் ஶண்டிது 
அசறம். உண்ஷில் வரீஃப் அல்-யளஷசன் கறனரஃதரஷ ணக்கு 
உரிஷ ஶகரனற்கரண னற்சறின் அடிப்தஷடரகஶ இது இனந்து. 

 
யஷன் ீது கட்டுப்தரட்ஷடக் வகரண்டினந் சவூற-யரதி 

ஆட்சறரபர், அர் கக்கறடப்தட ஶண்டி என சக்ற ண ஶதரதுரண 
றனொதம் அபித்ரர் ஶலும் அர் கறனரஃதரில் சறநறதும் ஆர்ம் 
கரட்டில்ஷன. கறனரஃதர ரரட்டின் றக அடிப்தஷடஶ இங்கு இக்கட்டரண 
றஷனில் கறடக்கறநது.  

 
வசற்குல ன்ண வசய் ஶண்டும், வசய்க்கூடரது ன்தது 

யஷன் ற்றும் யஜ்ஜறன் ீரண ஶற்குனக ரடுகபின் கட்டுப்ப்தரட்ஷட 
னஸ்னறம்கள் வன்வநடுக்கும் ஷ ந்வரன கலீஃதரஷனேம் றறக்க 
னடிரது ன்ந பி னடிவுக்கு ந்து. யரதிகள் யஷணின் 
கட்டுப்தரட்டில் இனந்ஷ ஶற்குனக ரடுகள் வரடர்ந்து இத்ஷக 
அசறல் கட்டுப்தரட்ஷடக் கஷடப்திடிக்கும். இன் ிஷபரக, ீதகற்தத்றல் 
திரிட்டிறன் இரஜந்றத்ஷ றர்ப்தற்கரண றகஷப கண்டுதிடிப்ததும், 
யஷன் ீரண சவூற-திரிட்டிஷ் கட்டுப்தரட்ஷட அகற்றுதும், 
உம்த்றற்கு யறன் கட்டுப்தரட்ஷட ீண்டும் வதறுதும் இந் ஶத்றன் 
கட்டரரகும். 

 
னென்நரம் குலின் அநறக்ஷக கறனரஃதரின் திச்சறஷணஷத் 

ீர்ப்தறலும், என னற கலீஃதரஷ றறப்தறலும் ஶஷப்தடும் 
வற்நறின் தற்நரக்குஷநரல் ரரட்ஷட ஶசரர்ஷட வசய் ஶண்டரம் 
ன்று ஶகட்டுக்வகரண்டது: 

 
"னஸ்னறம்கபின் திச்சறஷணகஷப கண்டநறறலும், அற்கரண ீர்ஷக் 

வகரடுப்தறலும் இது என கத்ரண ஶசஷஷ ங்கறனேள்பது ன்தஷண 
ரரடு வரிந்து வகரண்டரல் ஶதரதும்".<27>  
 
இந்   ரீ்வுக்கு இது ஹன் பரிந்துர: 
 
 இஸ்னரற க்கள் தன இஸ்னரற ரடுகபில் ரரடு கூட்டம் 
ற்தரடு வசய் ஶண்டும், அடுத்டுத் ரரடுகள் இஸ்னரற 
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னன்கலக்கு இங்க கறனரஃதர ஆட்சறஷ தற்நற ஶகள்ிஷத் ீர்ப்தறல் 
வற்நறவதறும் ஷ அவ்ப்ஶதரது கனத்துப் தரிரற்நத்றற்கரண 
ரய்ப்ஷதனேம் ங்கும்.<28> 
 
மஹநஹட்டின்  ீர்மஹைங்கள்: 
 
 னென்நரம் குலின் அநறக்ஷகின் அம்திக்ஷகரல் ரரடு 
றஷகத்து. உண்ஷில் ஶக் அல்-ஜரயறரி இஷ "இஸ்னரத்றன் 
இறுறச் வசரற்வதரறவு" ன்று அஷத்ரர். னன்ணரக வதரதுக்கலக்கும் 
தத்றரிஷககலக்கும் ரரட்ஷட துங்கற திறறறகலம் இப்ஶதரது 
அநறக்ஷகின் என தத்றஷ தத்றரிஷககபினறனந்து டுத்து றறுத் 
ஶண்டும் ன்று னடிவு வசய்ணர்.<29> னென்நரம் குலின் அநறக்ஷகக்கு 
றர்ப்ஷத றடத்ற ஶக் ஜரயறரி ஷவு ீர்ரணத்ஷ சர்ப்தித்ரர் 
அது ரரட்டரல் ற்றுக்வகரள்பப்தட்டது.<30> ீர்ரணம் கறனரஃதரஷ 
உக்கூடிது ன்தஷ உறுறப்தடுத்றது. ற்வநரன ரரடு கூட்டப்தட 
ஶண்டும், அறல் அஷணத்து இஸ்னரற க்கலம் ஶதரதுரண அபில் 
திறறறத்தும் வசய்ப்தடுரர்கள், ரீஅத்றல் தரிந்துஷக்கப்தட்ட 
அஷணத்து றதந்ஷணகஷபனேம் னர்த்ற வசய்னேம் கறனரஃதரஷ றறுவுற்கு 
ஶஷரண டடிக்ஷககஷப ரரடு டுக்கும். சுனக்கரக, அத்ஷக 
ரரடு என னற கலீஃதரஷத் ஶர்ந்வடுக்கும். 
 
 இந் ம்திக்ஷகரண குநறப்திற்குள் ரரடு னடிவுக்கு ந்து. 
ரரட்டரல் அறகரக ஷகரபப்தட்ட னென்நரது குல, என னற 
கலீஃதரஷத் ஶர்ந்வடுக்கினந் உத்ஶச ரரடு எனஶதரதும் 
ஷடவதநரரல், அர்கபின் சந்ஶகங்கள் இறுறில் 
றனொதரக்கப்தட்டண. உண்ஷில் இஸ்னரற சனெகம் அன் இனப்னக்கு 
திந்ஷ கறனரஃதரிற்குள் தஷந்து. இற்கு அடிப்தஷடக் கரம் 
யறஜரஸ் ற்றும் யஷன் ீது சவூற-யரதி ஆட்சறனேம், இறுறில் 
சவூற-யரதி ஶச அசும் சவூற அஶதிரஷ கடவுபற்ந ஶற்குனக 
ரடுகபின் கூட்டரபிகபின் ஶசரக றறுிஶ. 
 
 உதுரணி கறனரஃதரஷ எறத்ற்கு தறனபிப்தறல் அல்-அசரர் 
னன்னற்சறின் ீரண கஷ ீர்ந் ஶத்றல், கறனரஃதரிற்கு திந்ஷ 
இஸ்னரம்! ிஶரரண திரிட்டிஷ் ற்றும் சறஶரணிச-னை சூழ்ச்சறின் 
னத்றசரனறத்ணத்றற்கு என குநறப்திடத்க்க சரஷணஷ ிஷபித்து 
ன்தது வபிரகத் வரிந்து. 
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அத் யஹயம் நஹன்கு 
 

கலஹஃபஹவிற்கு மஹற்றஹக சவூ -வஸஹபி உருவஹ ல் 
 
 

உலக முஸ்லீம் மஹநஹடு, மக்கஹ. ஜூன்-ஜூல 1926 
 

ஜழஷன 1926 இல் க்கரில் ஷடவதற்ந உனக னஸ்லீம் ரரடு, 
உதுரணி கறனரஃதரஷ அஶதி ீதகற்தத்றல் (ஜசறதுல் அன) எறத்ன் 
ரக்கத்றலும் குநறப்தரக, அஶதிர ீது னறரக ணது ஆட்சறஷ றறுி 
சவூத் சஷதிலும் அன் ஶரற்நத்ஷக் வகரண்டினந்து. 

 
1902 ஆம் ஆண்டில் அது சரித்ற-னத்கம் ஆம்தத்றல் ரிரத்ஷ 

ஷகப்தற்நற திநகு, அப்துல் அஜீஸ் இப்னு சவூத் ஜ்ஷ ீண்டும் 
ஷகப்தற்நறினந்ரர். ஆணரல் யரதி இக்கத்றன்  அடித்பத்றன் ீது 
சவூத் சஷதின் ஆட்சறக்கு அசறல் கரிகஷப உனரக்குறல், 
இஸ்னரத்றன் இ றனத்ஷ யரதி கனத்துக்கு சர்ப்திக்கும்தடி 
கட்டரப்தடுத், என யரதி ஜ்துக்கு ரய்ப்ன கறஷடத் ஶதரவல்னரம் 
யறஜரமளக்கு சரல் ிடுஷ ிர்க்க னடிரரக இனந்து.  

 
னல் உனகப் ஶதரரில் கூட்டு சக்றகபின் சூழ்ச்சறகலடன் இஷந்து 

வசல்தடும் வரீஃப் அல் யளஷசன் (உதுரணி கறனரஃதரரல் 
றறக்கப்தட்ட க்கரின் வரீஃப்) 1916 இல் உதுரணி 
துனக்கறர்கபிடறனந்து யறஜரஷமக் ஷகப்தற்நறஶதரது யளஷசணின் 
யரறறத் ரபிஷகின் ஆட்சறஷ அன் ீது றறு ரய்ப்ன கறஷடத்து. 
அவ்ரறு அர் யரதிகள் யஜ் வசய்ஷ ஷட வசய்ரர். ஷடஷ 
றரப்தடுத் அர் தன்தடுத்ற யரதிகலடணரண இஷநில் 
ஶரல்கஷபத் ி, யரதி ஜ்த் யறஜரஸ் ீரண ணது ஆட்சறக்கு 
றகவும் சக்றரய்ந் அச்சுறுத்னரக அஷந்ரர் ன்தஷனேம் அர் 
அநறந்றனந்ரர். 

 
யளஷசன் ற்றும் இப்னு சவூத் இனனம் ஶதரரின் ஶதரது 

ஆங்கறஶனர்கலடன் கூட்டி ஷத்ணர். இன் ிஷபரக, ஶதரர் 
ீடித்ஶதரது இப்னு சவூத் யறஜரஷம ஷகப்தற்நறச் வசல்ன னற்சறக்க 
னடிில்ஷன. னேத் னடிிற்குப் திநகும் இஸ்ரன்னல்னறல் உள்ப கலீஃதர 
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யறஜரமறன் கட்டுப்தரட்ஷட ீட்வடடுக்க ன்ண டடிக்ஷக டுப்தரர் 
ன்தஷக் கர அர் கரத்றனக்க ஶண்டும். 

 
கறனரஃதர எறக்கப்தட்டஶதரதுரன் அர் யளஷசனுக்கு றரக 

அிகுத்துச் வசல்ன ஶண்டி ஶம் ந்து. றச்சரக யளஷசன் இஷ 
ன்கு அநறந்றனந்ரர், ஶலும் இப்னு சவூறற்கு றரக ணது ஷககஷப 
லுப்தடுத் உனக னஸ்லீம் ஆஷத் றட்டுற்கரண என ணீ் 
னற்சறில் ரன் அர் ரர்ச் 7, 1924 அன்று (உதுரணி கறனரஃதர 
எறக்கப்தட்ட ரன்கு ரட்கலக்குப் திநகு) ணக்கரக கறனரஃதர ஆட்சறஷ 
உரிஷ ஶகரரிணரர். 

 
1924 இஸ்னரற னரற்நறல் றகழ்ந் றகவும் னக்கற ஆண்டரக 

ரநறது. யளஷசன் கறனரஃதரரக அநறித்ற்கு யறஜரஷமத் ரக்கற 
இப்னு சவூத் தறனடி வகரடுத்ரர். இப்னு சவூறன் ஜ்த் தஷடகள் வசப்டம்தர் 
5, 1924 இல் ரிஃஷதனேம், அக்ஶடரதர் 13 ஆம் ஶற க்கரஷனேம், டிசம்தர் 5 
ஆம் ஶற ீணரஷனேம் ஷகப்தற்நறண. என னடம் கறத்து, டிசம்தர் 19, 
1925 இல் ஜறத்ர ஷகப்தற்நப்தட்டு துறஷ்டசரக கறனரஃதர ற்றும் 
அஶதிர்கபின் ன்ணர் ரடுகடத்ப்தட்டரர். க்கரின் 
குநறப்திடத்க்கர்கள் இப்னு சவூத்ஷ யறஜரமறன் ன்ணரக அநறித்றல் 
ந் என ஆச்சரினறல்ஷன. 

 
இப்ஶதரது அஶதி ீதகற்தம் சவூற-யரதி ஆட்சறின் கலறனந்து. 

உடணடிரக உம்த்துகபின் ஷனஷக்கு ணது கூற்ஷந னறனேறுத்த் 
வரடங்கறது, ஶலும் இந் வசல்தரட்டில் கறனரஃதரஷத் ி 
னஸ்னறகபின் எற்றுஷக்கு இஷநரண்ஷ வகரண்ட இஸ்னரற ஶச 
அசுகபின் அஷப்தினுள் உள்ரட்டு இஸ்னரற எற்றுஷின் தரஷக்கு 
னத்றசரனறத்ணரக என ரற்று றஷ அது ங்கறது. 

 
இஸ்னரற சனெகம் எனஶதரதும் யரதி ஷனஷஷ 

ற்றுக்வகரள்பரது ன்தஷ யறஜரமறன் சவூற-யரதி ஆட்சறரபர்கள் 
ன்கு அநறந்றனந்ணர். ணஶ என சவூற-யரதி கறனரஃதர ன்தது 
சரத்றற்நது. றுனநம் உனக னஸ்னறம்கள் என்று கூடி என கலீஃதரஷ 
றறத்றனந்ரல், அது உண்ஷில் யறஜரஸ் ீரண சவூற-யரதி 
ஆட்சறக்கு வதனம் ஆதத்ஷ ிஷபிக்கும். கறப்றனறனந்து அனுப்தப்தட்ட 
என இரடத்ரல் யரதிகள் யறஜரமறனறனந்து 
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வபிஶற்நப்தட்டஶதரது, என தற்நரண்டுக்கு னந்ஷ ஶதறவு 
அனுதத்ஷ ீண்டும் ற்தடுத்றினக்க னடினேம். 

 
1926 ஶ ரம் வகய்ஶரில் கூட்டப்தட்ட கறனரஃதர ரரட்டரல் 

ினக்கும் அச்சுறுத்னறன் ிஷபரக, சவூறகள் கறனரஃதரவுக்கு என 
ரற்று அசறல் றர்ரகத்ஷனேம் அற்கரண ன்நத்ஷனேம் ஶடத் 
வரடங்கறணர். அர்கள் அஷ இஸ்னரற ஶச அசுகள் ற்றும் சர்ஶச 
இஸ்னரற ரடுகலக்கறஷடஶரண எத்துஷப்ன ற்றும் எற்றுஷ 
ஆகறற்நறல் கண்டநறந்ணர்.<31> னற எலங்கறற்கரண அடித்பங்கள் 
ற்கணஶ இனந்ண. சவூற-யரதிகலக்கு றகவும் சறரக துனக்கற 
குடிசறன் கறனரஃதரரக னஸ்ஃதர கரல் இனந்ரர். 

 
னற ச்சரர்தற்ந ஶற்குனக ரடுகபின் அசறல் ஶரற்நம் ற்றும் 

சனெகத்றன் னற ச்சரர்தற்ந றனஷநின் அடித்பரக அஷந் 
ஶசற அசுகபின் அஷப்ன இஸ்னரற வதரது எலங்கு (ரீஆ) 
ிறகலடன் வபிப்தஷடரண ஶரனறல் உள்பது ன்தது அர்கலக்கு 
என்றும் னக்கறரணல்ன. அர்கலக்கு னக்கறரணவல்னரம் 
இஸ்னரற ஶச-அசுகபின் அஷப்ன யறஜரஸ் ீது சவூற-யரதி 
ஆட்சறஷ அஷசக்க னடிர றஷனில் ஷக்க ஶண்டும். ‘‘தித்ஆ’‘வுக்கு 
(ரர்க்கத்றல் னதுஷ உனரக்குல்) றகப் வதரி ஆட்ஶசதஷணகஷப 
லப்தி யரதி அசு இப்ஶதரது உம்த்துகபின் னரற்நறல் அஷணத்து 
தித்ஆிலும் றகப் வதரிஷ னன்வரறகறநது! 

 
ஆகஶ, 1926 ஶ ர கறனரஃதர ரரட்டுக்கு ஶதரட்டிரக என 

ரரட்ஷட ற்தரடு வசய்ஶ சவூற-யரதிின் சூழ்ச்சறரகும். அர்கள் 
ங்கள் ரரட்டுக்கு னத்ர் அல்-ஆனம் அல்-இஸ்னரற (உனக னஸ்லீம் 
ரரடு) ன்று வதரிட்டு, யஜ் தண்டிஷகஷவரட்டி ஜழஷன 1926 இல் 
க்கரில் கூட்டிணர். 1926 ஆம் ஆண்டில் ஶதரக்குத்து னஷந சறரக 
இனந்ரல், இன ரரடுகபிலும் திறறறகள் கனந்துவகரள்து றகவும் 
கடிணரக இனந்து. ணஶ சவூறகள் என கக்கறடப்தட்ட ற்றும் 
ந்றரண அசறல் னற்சறஷ ஶற்வகரண்டணர். இது னஸ்னறம் 
சனெகத்ஷ இண்டு ரரடுகபில் என்று அல்னது ற்வநரன்நறல் 
கனந்துவகரள்ப ஶர்வு வசய் கட்டரப்தடுத்தும். 

 
சவூற றறனேி அபித் ரரட்டின் ஶரக்கம் தரம்தரி இஸ்னரற 

வதரது எலங்ஷகிட்டு, இஸ்னரற ஶச அசுகபின் னற அஷப்ஷதப் 
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தின்தற்றுரகும். னற ‚உள்ரட்டு‛ இஸ்னரற எலங்கறன் 
கட்டஷப்திற்குள் சவூற-யரதிகள் யறஜரஸ் ீரண ங்கள் ஆட்சறஷ 
அங்கலகரிக்க னற்தடுரர்கள். 

 
வ்ரநரினும், அஷணத்து அஷப்தரபர்கபிடனம் சவூற ஷனர் 

ந்றரக ன்ஷண இஸ்னரத்றன் என ‚ஜரம்ரன்‛ ன்று கரட்டிக் 
வகரண்டரர் ன்தஷனேம், உண்ஷரண இஸ்னரத்ஷ அஶதி ீதகற்தத்றல் 
ீட்வடடுப்தரக அர் உறுறபித்ஷனேம் ரரட்டின் றக ஶரசரண 
ரரிப்ன வபிப்தடுத்துகறநது. 

 
ரம் னன்ணர் குநறப்திட்டது ஶதரல் யரதிகள், இஸ்னரற சனெகம் 

ப்ஶதரதுஶ என யரதி கலீஃதரஷ ற்றுக்வகரள்லம் ன்தஷ 
அநறந்றனந்ணர். ஆணரல் இந் அப்துல் யரப் இஸ்னரத்றன் கடுஷரண 
சறந்ஷணரபரண இரம் இப்னு ஷறரின் கனத்துக்கபரல் 
ரக்கப்தடுற்கு னன்ஶத. அர்கபின் றஷனப்தரடு ன்ணவன்நரல், 
உண்ஷரண கறனரஃதர, அது சரிரக அஷக்கப்தடில்ஷன ன்தரல், 
உம்த்துகபில் எற்றுஷின்ஷக்கு என கனிரக வசல்தட்டது.  
ணஶ கறனரஃதர னஸ்னறம் எற்றுஷின் அஷடரபரகவும் 
அடித்பரகவும் இனக்க னடிரது. இந் தங்கு ரீஆவுக்கு ங்கப்தட 
ஶண்டும். 

 
ணஶ யரதி ஜ்தும், யறஜரமளம் வகய்ஶரின் கறனரஃதர 

ரரட்டினறனந்து எதுங்கற இனக்க ஶண்டும் ன்தது இல்தரணரகத் 
ஶரன்நறது. இஸ்னரத்றன் இ றனத்றன் ீது னறரக வன்ந 
கட்டுப்தரட்ஷடப் வதரறுத்ஷ அர்கள் ஆக்கறறத் சூழ்ச்சற 
றஷனப்தரட்டின் கரரக, எற்றுஷக்கரண னற அடகுனஷநனேடன் 
உம்த்துகஷப றடத், உதுரணி கறனரஃதரஷ எறப்தன் னெனனம் 
குறுகற கரன வரீஃப் கறனரஃதரின் ஶரல்ிிணரலும் ங்கப்தட்ட 
ரய்ப்ஷதப் தன்தடுத் சவூற-யரதி ஷனஷ னற்சறக்கும் ன்று 
கிக்க னடிந்து.<32> 

 
உனக னஸ்லீம் ரரட்டுக்கு இப்னு சவூத் றர்ித் ஶற ஜழன்-

ஜழஷன 1926 (வகய்ஶர கறனரஃதர ரரட்டிற்கு என ரத்றற்குப் திநகு) 
ன்தது கறனரஃதர ரரட்டிற்கு ரற்நரக ற்தரடு வசய்ப்தட்டுள்பது 
ன்தஷ றனொதிக்க வபிரக இனந்து. 
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க்கரில் என உனக னஸ்லீம் ரரட்ஷடக் கூட்டும் னடிவுக்கு 
இன்வணரன கரம் இனந்து. னணி றனத்றன் ீரண ணது 
அறகரத்றற்கு சர்ஶச இஸ்னரற அங்கலகரம் வதந இப்னு சவூத் 
ினம்திணரர். யரதிகலக்கும் இஸ்னரற சனெகத்றன் திந தகுறகலக்கும் 
இஷடஶ குநறப்திடத்க்க  ஶறுதரடுகள் இனந்ரல் இது றகவும் 
னக்கறத்தும் ரய்ந்ரக இனந்து. யரதிகள் இஸ்னரற சட்டத்றன் 
யன்தனற தள்பிஷப் தின்தற்நறணர் ன்ததும், யணஃதி, ரஃதீ ற்றும் 
ரனறகற சட்டப் தள்பிகஷபப் தின்தற்றுதர்கள் ஆறக்கம் வசலுத்தும் 
இஸ்னரற சனெகத்றல் என சறநற சறறுதரன்ஷிணரக இனந்தும் 
இற்நறல் என்நகும்.<33> 

 
18 ஆம் தற்நரண்டில் யரதிகள் னணி றனத்றன் ீது குறுகற கரன 

கட்டுப்தரட்ஷட வன்நஶதரது, அர்கள் ங்கள் வநறத்ணரண 
ஷரக்கறத்றல் என றகப்வதரி இத்க் கபரிஷ வசய்ரர்கள். 
இஸ்னரற சனெகத்றல் தனரண ஶகரதனம் வறுப்னம் இனந்து, 
யறஜரமளக்கு அனுப்தப்தட்ட என கறப்ற இரடம் அர்கஷபத் 
ஶரற்கடித்து ணரந்த்றல் ிட்டிது. ஆகஶ இண்டரது னஷநரக, 
யரதிகள் இஸ்னரற சனெகம் னணி றனத்றன் ீரண ங்கள் ஆட்சறஷ 
அங்கலகரிக்கும் ன்தஷ உறுறப்தடுத் ினம்திணர்.<34> உனக னஸ்லீம் 
ரரடு கூட்டப்தட்ட இண்டரது னன்ஷ ஶரக்கம் இதுரகும். 
 
மஹநஹட்டிற்கு பிர ந கள் 
 
இப்னு சவூத்றன் னற்சறின் ிஷபரக 1926 ஜழன் ரம் க்கரில் 
கூடி உனக னஸ்லீம் ரரடு, இஸ்னரற னரற்நறல் இதுஶதரன்ந 
னல் சந்றப்ன இதுஶ ன்று தரரட்டப்தட்டது. இப்னு சவூத் ணது வரடக்க 
உஷில் இஷக் குநறப்திட்டரர்: 
 
"அன் டிம் ற்றும் அன் குநறக்ஶகரஷபப் வதரறுத்ஷ, உங்கள் 
சந்றப்ன இஸ்னரற னரற்நறல் இதுஶ னல் னஷநரகும்."<35> 
 
ஆம்தத்ற னறனந்ஶ இது என றந் அஷப்தரக இனக்க ஶண்டும் ன்று 
கனப்தட்டது: 
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‚இந் ரரடு எவ்வரன ஆண்டும் (யஜ் ஶத்றல்) ீண்டும் ீண்டும் 
கூடும் ன்று சர் ல்னஷ தஷடத்ணிடம் திரர்த்ஷண வசய்கறஶநரம்.‛ 
<36> 

வகய்ஶரின் கறனரஃதர ரரட்ஷடப் ஶதரனல்னரல், க்கர ரரடு 
திறறற கூட்டத்ஷனேம் உர் ரண திறறறத்துத்ஷனேம் ஈர்த்து. 
அஷணத்து னக்கறரண இஸ்னரற சனெகங்கலம் அஷணத்து சுந்ற 
இஸ்னரற ரடுகலம் (வதர்சறர ி) திறறறத்தும் வசய்ப்தட்டண. 
வற்கரசற துஷக் கண்டத்றனறனந்து அஷணத்து னக்கறரண இஸ்னரற 
அஷப்னகபின் உர் ட்ட திறறறத்துனம் ந்து. உரரக, இந்ற 
கறனரஃதர இக்கத்ஷ திறறறத்துப்தடுத்தும் தூதுக்குலிற்கு ஷசத் 
சுஷனரன் த்ி ஷனஷ ரங்கறணரர்.<37> வௌனரணர னயம்து அனற 
ஜவ்யர், அது சஶகரர் வௌனரணர வசௌகத் அனற ற்றும் அது 
னகன் ஶரிப் குஷற ஆகறஶரர் தூதுக்குலின் ற்ந னென்று 
உறுப்திணர்கபரக இனந்ணர்.  இந்ற உனரக்கபின் சங்கத்ஷ 
திறறறத்துப்தடுத்தும் ஷசத் னயம்து கறஃதரத்துல்னர 
ஷனஷினரண என குலவும், இந்ற உனர அஹ்ல் அல்-யீஷம 
திறறறத்துப்தடுத்தும் ஶக் சணரவுல்னர ஷனஷினரண ற்வநரன 
தூதுக்குலவும் இனந்து. 

 
தரனஸ்ீணத்றன் வதரி னஃப்ற சீத் அறன் அல்-யளஷசணி 

தரனஸ்ீணி தூதுக்குலிற்கும், வதனந்ஷனர் குனரம் ஜறனரணி கரன் 
ஆஃப்கணிஸ்ரன் தூதுக்குலிற்கும், றப் சஶரித் துனக்கற 
தூதுக்குலிற்கும், ஶக் அல்-ஜரயறரி கறப்ற தூதுக்குலிற்கும் ற்றும் 
ரிரசுீன் ஃதக்னீன் ஷ் னஸ்னறம்கபின் தூதுக்குலிற்கும் ஷனஷ 
ரங்கறணரர்கள். அந் திறறறகள் குலில் ஃதக்னீனுடன் ஊஃதர, 
அஸ்ட்ரகன், கமரன், கறரிறர, ஷசதீரிர ற்றும் துனக்கறஸ்ரன் ஆகற 
ரடுகபின் திறறறகலம் இனந்ணர். ஶலும் ஜரர, சறரிர, சூடரன், ஜ்த், 
யறஜரஸ், ன் ஶதரன்ந ரடுகபினறனந்தும் திறறறகள் ந்றனந்ணர். 

 
ரரட்டிற்கு ரபரண ணிதர்கள் சறநப்தரக அஷக்கப்தட்டணர். 

இந் குலில் ஶக் னயம்து அப்துின் ரரக இனந் திதன 
சறரி இஸ்னரற அநறஞர் ஶக் ீத் ரிர ற்றும் னண்டஷண பரகக் 
வகரண்ட ஆஃப்கணிஸ்ரன் அநறஞர் சர்ரர் இக்தரல் அனற ர ஆகறஶரர் 
திரிட்டிஷ் வபிீடுகலக்கரண<38> ரரடு குநறத் வரடர் கட்டுஷகஷப 
லறணர். 

 



55 
 

வகய்ஶர ற்றும் க்கர ரரடுகபின் அஷப்ன ற்வநரன 
னக்கறரண ித்றல் ஶறுதட்டது. வகய்ஶரில் ந்வரன 
திறறறனேம் உத்றஶரகனர்ரக அங்கலகரிக்கப்தடில்ஷன, அஷணத்து 
திறறறகலம் ங்கள் ணிப்தட்ட றநன்கபிஶனஶ தங்ஶகற்நணர் ஆணரல் 
க்கர ரரட்டில் அவ்ரறு இல்ஷன. இந் திந்ஷ ரரட்டிற்கு 
இஸ்னரற ரடுகலம் சனெகங்கலம் உத்றஶரகனர் தூதுக்குலக்கஷப 
அனுப்தின் னெனம் க்கர ரரட்டில் எற்றுஷக்கரண னற 
அடகுனஷநஷ ினம்திண. இஸ்னரற சகரன சனெகத்ஷ ஶசற 
அசுகபின் அஷப்தரக அஷப்தற்கரண என பி ற்றும் அடிப்தஷட 
ிபக்கம் இங்ஶக உள்பது. இண்டு கரங்கபரல் னஸ்லீம் க்கள் 
ிர்சணறன்நற அஷத் ஶர்ந்வடுத்ணர்: 

 
என்று னஸ்லீம் சனெகத்ஷ றர்வகரள்லம் ஶரசரண ஶரக்கத்றன் 

றஷனஷ கரரகவும், 
 
ற்வநரன்று இஸ்னரற வதரது எலங்கும் அது அஷந்றனந் என 

சர்ஶச ரழ்ஷக வநறின் இஸ்னரற கனத்ரக்கத்றன் 
அஸ்றரங்கஷப உனரக்கபரல் றநம்தட வபிப்தடுத் னடிில்ஷன 
ன்தரஶனரகும். 

 
மன்ைரும் மஹநஹடும் 
 
 ன்ணர் அப்துல் அஜீஸ் இப்னு சவூறடறனந்து ரரட்டுக்கு இண்டு 
வசய்றகள் ந்ண. னனரரக, ரரட்டின் வரடக்க உஷில் 
யளஷசணின் சர்ரறகரத்துடன் னடிஷடந் யறஜரமறன் னந்த்க்க 
னரற்ஷநனேம் அர் வசய் ற்ந தரங்கலக்கறஷடில் யறஜரஷம 
"வபிரட்டு னஸ்னறம் அல்னர வசல்ரக்கறன்" கலழ் ஷத்றனந்ரர் ன்றும் 
ன்ணர் குநறப்திட்டரர்.<39> இது தி (மல்) அர்கபரல் 
ஷடவசய்ப்தட்டரல், யறஜரஷம ஜ்றகள் ஷகப்தற்றுற்கரண என 
றரம் னன்ஷக்கப்தட்டது. அந் வற்நறின் ிஷபரக, இப்ஶதரது 
யறஜரமறல் தரதுகரப்ன றஷனரட்டப்தட்டுள்பவன்று ன்ணர் சுட்டிக்கரட்டி 
கறழ்ச்சறஷடந்ரர். இந் தரதுகரப்ன ற்றும் னல சுந்றத்றன் 
சூனறல்ரன் அன் அர்வுகஷப டத் ரரட்டிற்கு அஷப்னிடப்தட்டது. 
இஸ்னரற சட்டத்றன் கட்டுப்தரடுகள் ற்றும் "சர்ஶச அசறனறல் 
ஷனீஶடர அல்னது சறன னஸ்லீம் க்கஷப ங்கள் அசரங்கங்கபினறனந்து 
திரிக்கும் ஶறுதரஶடர"<40> ரரட்டின் எஶ ஷடகபரக இனந்ண. 
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ஆினும், ீதகற்தத்றல் திரிட்டிஷ் வசல்ரக்கறன் ஊடுனலுக்கு உவுறல் 
யளஷசஷணப் ஶதரனஶ இப்னு சவூத்தும் குற்நரபி ன்தரல் அது 
வரடக்க அநறக்ஷக ஶர்ஷஷ ிட குஷநரகஶ இனந்து. 
 ன்ணரின் னன்னுஷில் இண்டு ிங்கள் ணித்து றற்கறன்நண. 
னனரரக, யரதி ஷனஷ ரரட்டின் ீத்ஷ ஆரிப்தரக அன் 
சறநந் றஷனப்தரட்ஷடக் கரட்டிது, இணரல் ‘‘தரதுகரப்ன’‘ ற்றும் ‘‘வரத் 
சுந்றம்’‘ உறுறபிக்கப்தட்டண. ஆணரல் இண்டரரக, றக 
னக்கறரணது, ரரட்டின் கனந்துஷரடல்கபில் சர்ஶச அசறலுக்கரண 
ஷட ன்தது சவூற-யரதி அசறன் தரதுகரப்ஷதனேம் அன் 
கூட்டரபிகலடன் (குநறப்தரக திரிட்டிஷ்) அன் உநஷப் ஶதடஷனேம் 
வபிரகக் குநறக்கறநது. இஸ்னரற னரற்நறல் ‘‘னன்ரறரில்னர’‘ என 
இஸ்னரற ரரட்டில் ளர னெனம் வபிப்தடுத்ப்தட்டரலும் கூட 
உம்த்துகபரல் கனப்தட்ட கனத்துக்கலக்கு னன்னுரிஷ அபித்து. 
 
 னணி பங்கஷப இஸ்னரற கனரச்சரம் ற்றும் கல்ிின் சறநந் 
ஷங்கபரக ரற்ந ஶஷரண றகள் ற்றும் றனஷநகஷப 
ஆரய்து, வசறப்ன ற்றும் சுகரரத்றன் அடிப்தஷடில் றகவும் சரிரண 
தகுறரகவும், றகவும் வபிப்தஷடரண னஸ்லீம் ரடரக இஸ்னரற 
அங்கலகரத்றற்கும் உரி தரதுகரப்தரண திஷ ன்ணர் ரரட்டிற்கு 
ங்கறணரர்.<41> 
 
 இந் னன்னுஷினறனந்து ன்ணர் ரரட்ஷட ‘‘ம்’‘ ற்றும் 
‘‘அசறல்’‘ ஆகறற்றுக்கு இஷடஶ என திரிஷத் தூண்ட னற்சறக்கறநரர் 
ன்தது வபிரகத் வரிந்து. இஸ்னரற ரரட்ஷடக் கனத்றல் 
வகரள்ற்கரண சரிரண வதரனள் ‘‘ம்’‘ ற்றும் ‘‘ ிகரங்கள்’‘ 
ன்தரகும். இது குர்ஆணி றகரட்டுல், திகபரரின் சுன்ணத் ற்றும் 
இஸ்னரற தின் அஸ்றரங்கலடன் வபிப்தஷடரண ஶரனறல் 
இனந்ரல் இது உண்ஷிஶனஶ கண்டிக்கத்க்க இல்னஷட என 
னற்சறரகும். உண்ஷில், அத்-ீணினறனந் அல்-இஸ்னரத்ஷ 
ச்சரர்தற்ந ஶற்கத்ற ரகரிகத்றல் இந் வசரல் தன்தடுத்ப்தட்ட 
குறுகற ற்றும் தனயீணரண அர்த்த்றல் ‘‘ம்’‘ ஆக ரற்றும் 
னற்சறஷ ன்ணர் ஶற்வகரண்டரர். 
 
 ஜழஷன 2, 1926 அன்று, 15 து னலஷரண அர்ின் ஶதரது, 
ன்ணர் ரரட்டுக்கு இண்டரது வசய்றஷ உஷரற்நறணரர், இன் 
னெனம் அர் சர்ஶச இஸ்னரற அங்கலகரம் ற்றும் யறஜரஸ் ீரண 
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சவூற-யரதி கட்டுப்தரட்ஷட ற்றுக்வகரள்ற்கு யரதி 
னன்னற்சறின் னக்கற ஶரக்கங்கபில் என்ஷந அஷட னன்நரர். 
 
ன்ணர் யறஜரமளக்கரக ணது அசறஷன தின்னரறு ிபக்கறணரர்: 
 

1. "இந் னணி ரட்டில் ந்வரன வபிரட்டு ஷனீட்ஷடனேம் 
ரங்கள் எப்னக் வகரள்பில்ஷன - அன் இல்ன துரக 
இனந்ரலும் சரி. 
 

2. "சறனனக்கு அனுறக்கப்தட்ட இன்னும் சறனனக்கு றுக்கப்தட்ட 
ந்வரன சலுஷககஷபனேம் ரங்கள் எப்னக் வகரள்பில்ஷன; இந் 
ரட்டில் ன்ண டந்ரலும் அது ரீஆவுடன் எத்துப்ஶதரக ஶண்டும். 

 
3. "யறஜரமறல் டுறஷனரண என ஆட்சற இனக்க ஶண்டும், அது 

ஶதரஷ உனரக்கஶர அல்னது ரக்கஶர கூடரது; ஶலும் அஷணத்து 
சுந்றரண னஸ்லீம் ரடுகலம் இந் டுறஷனஷக்கு உத்ரம் 
அபிக்க ஶண்டும். 

 
4. "தன இஸ்னரற ரடுகபினறனந்து (யறஜரமளக்கு) னம் றற உி, 

ிறஶரகறக்கும் னஷந ற்றும் னணி ஸ்னங்கலக்கு (உறுற வசய் 
ஶண்டி) ன்ஷகஷப ஆரய்து அசறம்."<42> 

 
இந் உஷில் ன்ணர் ன்ண வசய் னன்நரர் ன்நரல் என னற 

இஸ்னரற அசறல் ஶகரட்தரட்ஷட னன்ஷப்தஶ. இது இஸ்னரம் ஶதரன 
இனந்து. இணரல் யறஜரஸ் ற்றும் ஜ்த் (அல்னது ணீ சவூற 
அஶதிர)க்கு வபிஶ உள்ப அஷணத்து திஶசங்கலம் வபிரடுகபரக 
இனந்ண. யறஜரமறல் ந்வரன ‘‘வபிரட்டு’‘ ஷனீட்ஷடனேம் டுக்க 
ஶண்டின் அசறம் குநறத்து ன்ணர் ஶதசறஶதரது, யரதிகஷப என 
தற்நரண்டுக்கு னன்ணர் யறஜரமறனறனந்து வபிஶற்நப்தட்டத்ஷனேம் அர் 
குநறப்திட்டரர். இஸ்னரற சனெகம் னலஷனேம் ‘‘வபிரட்டிணர்’‘ ன்று 
குநறப்திடுறல் ன்ணர் குஃப்ரின் வசலுக்கு றகவும் வனக்கரக இனந்ரர். 

 
இண்டரது கனத்து, றச்சரக றகவும் தரரட்டத்க்கது, அரது, 

ரீஆின் உத்வுகஷப தன்தடுத்துறல் தரகுதரடுகரட்டரது. ஆணரல் 
இண்டரது கனத்து னல் கனத்துடன் வதரனந்ில்ஷன. இஸ்னரற 
சனெகத்றணர் ‚வபிரட்டர்கள்‛ ன்ந அந்ஸ்து ங்கப்தட்டு 
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இற்ஷகரகஶ, சவூற-யரதிகலக்கு ங்கறினக்கும் அஷணத்து 
சலுஷககலக்கும் குறற்நர்கபரக கனப்தட்டணர். உரரக, 
வபிரட்டிணனக்கு யஜ் வசய்ற்கு கூட யறஜரமளக்குள் தஷ ிசர 
ஶஷப்தடும். சவூற-யரதிகலக்கு அர்கள் னறரக திநந் சவூற 
அஶதிரின் குடிக்கள் ன்தரல் ிசர ஶஷில்ஷன, ணஶ 
யறஜரஸ் அர்கலக்கு வசரந்ரணது. சவூற அல்னர னஸ்னறம்கள் ங்கள் 
ிசரக்கள் கரனரறரண திநகு யறஜரமறல் ங்கறினந்ரல் அர்கள் 
சறஷநில் அஷடக்கப்தடனரம் - வணன்நரல் அர்கள் இப்ஶதரது 
வபிரட்டிணர், இணி ரனல்-இஸ்னரம் இல்னர யறஜரஸ் அர்கலக்கு 
(வபிரட்டிணனக்கு) வசரந்ரணது அல்ன. 

 
உண்ஷில் ன்ணர், தி (மல்) அர்கபரல் றறுப்தட்ட ரனல்-

இஸ்னரத்ஷ அகற்நறிட்டரர் ற்றும் அது கூட்டரபிகபரல் யறஜரமறல் 
இஸ்னரற சனெகத்ஷ அன் இப்தகுறினறனந்து வபிஶற்நறணரர், 
னஸ்னறம்கஷப அறத்ரர், 84 னடங்கலக்கு ஶனரக இந் 
டடிக்ஷகினறனந்து ப்திக்க இது ித்றட்டது. 

 
ன்ணரின் னென்நரது கனத்து றகவும் குநறப்திடத்க்கரக இனந்து. 

இது தித்ஆின் வபிப்தஷடரண அநறக்ஷக ன்தறல் ந் சந்ஶகனம் 
இனக்க னடிரது. குர்ஆணிஶனர, திின் சுன்ணரிஶனர, னல இஸ்னரற 
னகபிஶனர யறஜரமறன் ‘‘டுறஷனஷ’‘ தற்நற ந் கனத்தும் இல்ஷன. 
உண்ஷில் யறஜரஸ் ஶதரஷ உனரக்கக்கூடரது ன்ந கூற்று 
இஸ்னரத்றன் ஷப்தகுறஷ ஜறயரத்றனறனந்து வபிஶற்றுரகும், 
இதுஶ குர்ஆணின் கட்டஷபகலக்கு வபிப்தஷடரண ஶரனறல் இனந்து. 
இங்ஶக ீண்டும் ன்ணர் குஃப்ரின் தரஷில் வசன்றுவகரண்டினந்ரர். 

 
அஷணத்து சுந்றரண இஸ்னரற ரடுகலம் அது ஆட்சறின் 

‘‘டுறஷனஷஷ’‘ அங்கலகரிக்க ஶண்டும் ன்ந ன்ணரின் 
ஶண்டுஶகரஷபப் வதரறுத்ஷ, இது யறஜரஸ் ீரண சவூற-யரதி 
ஆட்சறின் இஸ்னரற சனெகத்றனறனந்து அங்கலகரத்ஷப் வதறுற்கரண 
என ரறுஶடறட்ட னற்சற ன்தது வபிரகத் வரிந்து. 

 
ரரடு ன்ணரின் னன்னுஷக்கு தறனபித்து, ன்ணர் ங்கற 

சுந்றத்ஷ னத்றசரனறத்ணரக தன்தடுத்றக் வகரண்டது. திறறறகள் 
சுந்றரகவும் ஶர்ஷரகவும் ஶதசறணர், ரரட்டின் வசரற்கபஞ்சற 
அநறக்ஷகின் என ஆய்ஷ வபிப்தடுத்துரல், ஆட்சறரல் துவும் 
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ஶஷடில் றர்கறக்கப்தட்டரக வரிில்ஷன. உண்ஷில், இந் 
சந்ர்ப்தங்கபில் யறஜரமறன் திறறறகள் ங்கஷபஶ ிஞ்சறிட்டணர்.<43>  

 
சர்ஶச அசறனறல் ஷனிடக்கூடரது ன்தற்கரக அன் ீது 

ிறக்கப்தட்ட ம்னகலக்குள் ரரடு கூடிினந்து. ணஶ கறனரஃதர 
ஆட்சறஷ தற்நற ஶகள்ி எனஶதரதும் ிரறக்கப்தடில்ஷன. 
னஸ்லீம்கபின் எற்றுஷக்கரண னற அடகுனஷநக்கு இது என வதரி 
வற்நறரக இனந்து. <44> வ்ரநரினும், அஶதி ீதகற்தம் அஷணத்தும் 
இஸ்னரறல்னர வசல்ரக்கறனறனந்து ிடுதட ஶண்டும் ன்தது திின் 
கட்டஷப ன்று ீத் ரிர கூநறஷனேம், இந் திரந்றங்கஷப 
ஶஜரர்டரனுடன் திரிட்டிஷ் இஷத்து ீநறறனறனந்து ரன் ற்றும் 
அகதரஷ யறஜரமறன் கட்டுப்தரட்டுக்கு றனப்தித் க் ஶகரனம் 
ீர்ரணத்றற்கு எப்னல் அபிப்தறல் ரரடு அசறனறல் தஷந்து.<45> 

 
யறஜரமளக்கரண ணது அசறஷன வபிப்தடுத்றன் னெனம் 

சர்ஶச அசறஷன ரரட்டிற்குள் இப்னு சவூத் வகரண்டு ந்ஶதரது, 
ரரடு அந் ிகரத்ஷ ிரிரக ிரறத்து. தின்ணர் ன்ணர் ஶடும் 
அங்கலகரத்ஷ றரகரிப்தன் னெனம் அன் ஞரணம், ஶர்ஷ ற்றும் 
ம்தகத்ன்ஷஷ உண்ஷரண இஸ்னரத்றற்கு கரட்டிது. ன்ணரின் 
அநறக்ஷகஷ வறுஶண கணிக்க ரரடு னடிவு வசய்து. எனஶஷப, 
கடந் ன்தத்துரன்கு  ஆண்டுகபில் உம்த்துகபின் திறறற அஷப்ன 
டுத் றக னக்கறரண எற்ஷந னடிவுரக இது இனந்து. 

 
இது உண்ஷில் இப்னு சவூத்துக்கு என றகப்வதனம் அடிரகும், 

இன் ிஷபரக அடுத் 20 ஆண்டுகபில் ரரடு வசல்தடரனறனந்து, 
ஶலும் க்கரில் ீண்டும் எனஶதரதும் சந்றப்ஷத ற்தடுத்ில்ஷன, அது 
யஜ் ஶத்றல் ஆண்டுஶரறும் சந்றக்கும் ன்று எப்னக் வகரள்பப்தட்டது. 

 
வ்ரநரினும், ற்வநரன வகரந்பிப்தரண திச்சறஷணில் ரரடு 

ங்கள் ினந்ஶரம்னரின் ினப்தத்றற்கு அடிதிது ிஶகரணரகக் 
கண்டது. னஸ்லீம் அச ஷனர்கபில் எனரண இப்னு சவூத் ரரட்டின் 
கணத்ஷ ஈர்த்ரர், அஷணத்து னஸ்னறம்கலம் அந்ந் சட்டப் தள்பிகபின் 
உரிஷகபின்தடி னணி னறில் றதட சுந்றரக இனந்ஶதரறலும், 
ரீஆவுடன் னண்தடும் ந்வரன டத்ஷஷனேம் யரதி றர்ரகம் 
வதரறுத்துக் வகரள்பரது ன்நரர். இந் திச்சறஷண ரரட்டில் றகவும் 
சூடரண ிரங்கபில் என்ஷநத் தூண்டிது.  
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சடங்கு சுந்றத்ஷ ஶகரனறல் ன்ஷண ட்டுப்தடுத்றக் வகரண்ட 

என சச ஷவு ீர்ரணத்ஷ னன்ஷத்து ஶக் அல்-ஜரயறரி அந் 
ரஷபக் கரப்தரற்நறணரர், ஆணரல் யரதிகபரல் அறக்கப்தட்ட தி 
ஶரர்கபின் கல்னஷநகஷப தலதுதரர்ப்தது வரடர்தரண சர்ச்ஷசக்குரி 
தகுறக்குள் தஷில்ஷன. 

 
இந் திச்சறஷண யரதிகபின் இத்றல் ரக்கறது, அது என 

வனக்கடிரக உனரக அனுறக்கப்தடில்ஷன ன்நரலும், திறறறகள் 
இப்னு சவூத்ஷ றகவும் கடிணரக அலத்ம் வகரடுப்தறல் றகுந் 
ிஶகத்துடன் வசல்தட்டரர்கள், இந்ற திறறறகள் அஷணனஶ 
கசப்தரண உர்வுகலடன் வபிஶநறணர். எப்னக் வகரள்பப்தட்டதடி ரரடு 
ன் க்கரில் ீண்டும் கூடில்ஷன ன்தஷ இது என தகுறரக 
ிபக்குகறநது. 

 
உண்ஷில், 1926 இல் டந் இண்டு ரரடுகலக்குப் திநகு 1931 

ஆம் ஆண்டில் னென்நரது வதரி இஸ்னரற ரரட்ஷட ற்தரடு 
வசய்றல் னக்கற தங்கு கறத்ர் இந்ற னஸ்லீம் ஷனரண 
வௌனரணர சவுகத் அனற ரன். அர் க்கரஷத் ிர்த்து வஜனசஶனஷ 
அன் இடரக ந் க்கனறன்நற எப்னக் வகரண்டரர்.  

 
க்கர ரரட்டின் றகவும் தனுள்ப ஶஷனகபில் சறன யஜ் 

றஷனஷகள், ஶதரக்குத்து (குநறப்தரக யறஜரஸ் ில்ஶ), னத்து 
சறகள், உவு ற்றும் ீர் கறஷடப்தது, சுண்டனறனறனந்து தரதுகரப்ன 
ஶதரன்நஷ ஶம்தடுத்ப்தட்டண. இஷகள் எவ்வரன ஆண்டும் 
ரத்ரீகர்கஷப தரறக்கும் ிங்கபில், ரரடு ீண்ட ஶம் ிரறத்து 
தன தனுள்ப ீர்ரணங்கஷப ற்றுக்வகரண்டது. 
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அத் யஹயம் ஐந்து 
 

புைி  இஸ்லஹத் ன் மறுமலர்ச்சக்கு ஒரு முயற்ச: 
 

உலக இஸ்லஹமய மஹநஹடு ஜருசலம். டிசம்பர் 1931 
 
 

1926 ஆம் ஆண்டின் இண்டு ரரடுகலக்குப் திநகு ந்து ீண்ட 
ஆண்டுகபரக கறனரஃதரின் சரிவு ற்றும் அந் சனெகத்ஷ ழீ்த்ற திந 
னக்கறரண, சரனரண ற்றும் ஆதத்ரண ரற்நங்கலக்கு இஸ்னரற 
சனெகம் தறனபிக்க ஶறு ந் குநறப்திடத்க்க கூட்டு னற்சறனேம் 
டுக்கில்ஷன. அறப்ஶதரகும் ரனல்-இஸ்னரத்றன் இறுற னெச்சரணது 
இந்ஶர-தரனஸ்ீண னற்சறின் அடிப்தஷடில் டிசம்தர் 1931 இல் 
வஜனசஶனறல் ஷடவதற்ந வதரது இஸ்னரற ரரட்டில் றகழ்ந்து.<46> 
திகள் ரகம் (மல்) அர்கள் ிட்டுச்வசன்ந ரழ்க்ஷக வநறின் 
எனஷப்தரட்டுக்கு சறன எற்றுஷகஷப ீட்வடடுப்தற்கரண ஶசத்துக்குரி 
ஆஷச அன் ரர்தில் இனந்து. ஆணரல் அது ஷனேம் சரறக்கத் 
நறிட்டது. வகய்ஶர ற்றும் க்கர ரரட்ஷடப் ஶதரனஶ இதுவும் 
ஷடவதற்நது. 

 
1926 ற்றும் 1931 க்கு இஷடில் னஸ்லீம் தரனஸ்ீணத்றல் 

சறஶரணிசத்றன் அதரகரண னன்ஶணற்நங்கள் வஜனசஶனறன் வதனந்ஷக 
னப்ற யஜ் அீன் அல் யளஷசணிக்கு அச்சுறுத்ஷன அபித்ண. 
இஸ்னரற க்கற ரடுகஷபத் ி இந் அச்சுறுத்ஷன றர்வகரள்ப 
னடிில்ஷன. திரிட்டிஷ் ஆக்கறறப்ன வஜனசஶனறல் ற்வநரன 
இஸ்னரற ரரடு டத்ப்தடுது அச்சுறுத்ஷன றர்வகரள்ப 
வதரனத்ரண றரகும் ன்று அர் ரரடுது சகரன இஸ்னரற 
சறந்ஷணின் பிஷ, அப்தரிரக ற்றும் அப்தரித்ணத்றன் என 
டடிக்ஷகரகும். சனரவுீன் அய்னைதி உிஶரடு இனந்றனந்ரல் இஷண 
றகவும் வறுத்றனப்தரர். ‘‘அறகரம்’‘, ‘‘சுந்றம்’‘ ற்றும் ‘‘ம்திக்ஷக’‘ 
ஆகறற்றுக்கு இஷடில் குர்ஆன் ற்தடுத்ற உறுறரண உநஷ 
இஸ்னரற தரண்டித்ற சனெகம் இந்துிட்டது ஶதரல் ஶரன்நறது.  

 
ஆகஸ்ட் 1929 இல், வஜனசஶனறல் ஶற்குச் (அலகும்) சுர் வரடர்தரக 

னஸ்னறம்கலக்கும், னைர்கலக்கும் இஷடஶ கனம் ற்தட்டது. இந் 
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ிகரத்ஷ ிசரரிக்க ர சஷத என ிசரஷக்குலஷ அனுப்திது 
ஶலும் ிசரஷக்குலின் கண்டுதிடிப்னகள் னஸ்னறம்கள் ஶற்குச் 
(அலகும்) சுரின் ீது வசரத்து உரிஷகஷப வகரண்டினந்ணர், ஆணரல் 
னைர்கள் அற்கு னன் றதரட்டு உரிஷஷ வகரண்டினந்ணர். இந் 
அநறக்ஷக னஸ்னறம்கஷபஶர னைர்கஷபஶர கறழ்ச்சறஷடச் 
வசய்ில்ஷன ஶனம் இது இஸ்னரற ரரட்டிற்கரண அஷப்னக்கு 
ஷநனகரக றகுத்து ணக் கூநனரம். 

 
1931 ஆம் ஆண்டின் னற்தகுறில், இந்ற னஸ்லீம் ஷனர் 

வௌனரணர னயம்து அனற ஜயரி<47> வஜனசஶனறன் யம் அல்-
வரீஃதின் ல்ஷனக்குள் அடக்கம் வசய்ப்தட்ட வதரலது, அது சஶகரர் 
வௌனரணர சவுகத் அனற ற்றும் யஜ் அீன் அல் யளஷசணி இஷடஶ 
என ரரட்ஷடக் கூட்ட ஶண்டுவண என எப்தந்ம் ஶதரடப்தட்டது. சறன 
ரங்கலக்குப் திநகு, ஜழன் 1931 இல், ஶற்குச் (அலஷக) சுர் தற்நற 
ிசரஷக்குலின் அநறக்ஷக தகறங்கப்தடுத்ப்தட்டது, தின்ணர் 
தரனஸ்ீணத்றன் உச்ச னஸ்னறம் கவுன்சறல் ரரட்டிற்கு வதரதுக்கலக்கு 
அஷப்ன ிடுத்து. 

 
வசப்டம்தர் 4, 1931 அன்று, வௌனரணர சவுகத் அனற அர்கள் 

ரரட்ஷடக் கூட்டுற்கரண உடன்தடிக்ஷக தற்நற னஷநரண அநறிப்ன 
தற்நறனேம், ரரட்டின் ஶற குநறத் னடிவு தற்நறனேம் வஜனசஶனறன் ஸ்ஜறத் 
அல்-அக்மரில் லுயர் வரலஷகக்குப் தின் உஷரற்நறணரர். இந்ற 
னஸ்னறம்கள் இப்ஶதரது இஸ்னரற சனெகத்றல் ணித்துரண ற்றும் 
அசரர னக்கறத்துத்ஷனேம் ஷனஷத்துத்ஷனேம் 
அஷடந்துிட்டரகக் கூநனரம். 
 
   மற்றும் இடம் 
 
 வதரது இஸ்னரற ரரடு டிசம்தர் 1931, 6 னல் 16 ஷ 
வஜனசஶனறல் ஷடவதற்நது. இது இஸ்னரற ரட்கரட்டிில் ஜப் 27 
னல் ரதரன் 7 ஆம் ஶற ஷ எத்றனக்கறநது. இஸ்னரற 
ரட்கரட்டிஷப் தற்நற குநறப்ன குநறப்திடத்க்கரக இனப்தஷ ரம் 
கணத்றல் வகரள்பனரம், ஜப் 27 ஆம் ஶற அன்று ரரட்டின் வரடக்க 
அர்வுக்கரண இடரக ஸ்ஜறத் அல்-அக்மரஷ ஶர்வு வசய்து.<48> 
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 இப்ஶதரது வதபில் சுந்றரக கறப்றல் டந் கறனரஃதர ரரடு, 
திரிட்டிறன் வசல்ரக்கறற்குள் இனந்து. ஶலும் வதபில் சுந்றரக 
யறஜரமறல் கூடி உனக னஸ்லீம் ரரடு, திரிட்டிறன் வசல்ரக்கறற்குள் 
உறுறரக இனந்து. அக்மர இஸ்னரற ரரடு ஶடி திரிட்டிஷ் 
ஆட்சறின் கலழ் இனந் திஶசத்றல் ஷடவதந இனந்து. ஆக்கறறக்கப்தட்ட 
திஶசரக அன் றஷனஷ ஷநக்க வஜனசஶனனக்கு ‘‘அத்ற இஷன’‘ 
அபவுக்கு கூட துவுறல்ஷன. ஆக்கறறக்கப்தட்ட திஶசம் ரர் அல்-
யர்தின் றஷனினறனக்கும் ன்றும் சறனர் ரறடுரர்கள்! 
 
 ரீஆின் வதரதுச் சட்ட தரிரத்ஷ ீட்வடடுக்க இஸ்னரற 
சனெகம் ஆக்கறறக்கப்தட்ட ல்ஷனக்குள் என உனக இஸ்னரற ரரட்டில் 
கூடினது றகவும் அசரரரண கரட்சறரக இனந்றனக்க ஶண்டும். 
இந் ஷகில், வஜனசஶனறன் வதரது இஸ்னரற ரரடு இஸ்னரத்றன் 
னல னரற்நறலும் ணித்துரணது ற்றும் னன்ரறரிில்னரது. 
உண்ஷில், இது இஸ்னரற சனெகம் குஷநக்கப்தட்ட தரிரத றஷனஷ 
வபிப்தடுத்றது. இந் பர்ச்சறரல் திரிட்டிஷ் அசரங்கத்றற்கு றகவும் 
ஆச்சரிரக இனந்து. ஆங்கறஶனர்கஷபப் வதரனத்ஷ இஸ்னரற 
சனெகம் அன் இனரஷஷ வதரதுக் கரட்சறதடுத்தும் ன்தஶ. கூட்டு 
சக்றகபின் உள் ற்றும் வபி ிகரங்கஷப தரறக்கும் ஶகள்ிகள் 
லப்தப்தடக்கூடி என ரரட்ஷடக் கூட்ட அசரங்கம் அனுறக்கரது 
ன்தரல் அன் உர் வதரறுப்தரபர் யஜ் அீன் அல் யளஷசணிஷ 
ச்சரிக்க கறழ்ச்சறரண திரிட்டிஷ் அசரங்கம் ன்ஷணத் ரஶண 
கட்டுப்தடுத்றக் வகரண்டது.<49> 
 
 றுனநம், சறஶரணிச தத்றரிஷககள் ரரட்டின் அஷப்னக்கு றகுந் 
அச்சத்துடன் தறனபித்ண, திரிட்டிஷ் அசரங்கம் ரரட்ஷட டத் 
அனுறத்ரக குற்நம் சரட்டிது வணன்நரல், 
 
"திரிட்டிஷ் உண்ஷில் ரரட்ஷட டத் ினம்திது, இல்ஷன, 
தரனஸ்ீணம் ற்றும் இந்றரின் னஸ்னறம்கஷப றனப்றப்தடுத்துற்கும் 
சறஶரணிச இக்கத்ஷ றர்ப்தற்கும் அர்கஷப தூண்டிது‛.<50> 
 
 அப்துல் ஜீத்ஷ கலீஃதரரக ீண்டும் வஜனசஶனறல் அ ஷக்க 
ரரடு னற்சறக்கும் ன்று தனர் குல் வகரடுத் லுரண உர்ஷனேம் 
கணத்றல் வகரள்ப ஶண்டிினந்து. அத்ஷக டடிக்ஷக அங்ஶகரர 
(இப்ஶதரது அங்கரர) ஆட்சறில் சலர்குஷனக்கும் ிஷபஷ ற்தடுத்க்கூடும், 
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- வஜனசஶனறல் உள்ப என கலீஃதர திரிட்டிஷ் அறகரத்றற்கு உட்தட்டஷ 
கறஶட் திரிட்டிஷ் ஶற்கும் ற்றும் றகப்வதரி சுண்டலுக்கு 
றகுக்கும்.<51> 
 
பிர ந கள் 
 
 னறதிரில் இத்ரனறக் வகரள்ஷகஷ கடுஷரக ிர்சறத்ன் 
கரரக, கறப்றரண அப்துல் ஹ்ரன் அஸ்மரம் 
வபிஶற்நப்தட்டஷ அடுத்து, ரரடு கட்டுப்தரடுகள் இல்னர சூனறல் 
டந்து, தரனஸ்ீணத்றல் உள்ப திரிட்டிஷ் அறகரரிகள் ந்வரன 
ித்றலும் ஷனிடில்ஷன ரரட்டுடணரண ற அல்னது அர்கள் 
னஷகக்கு ந் ஷடனேம் ிறக்கில்ஷன. 
 
 ரரட்டிற்கு திறறறகள் வதர்சறர (சறன றர உனரக்கள்), இந்றர 
(அன் திறறறகபில் சறநந் னஸ்லீம் அநறஞனம் சறந்ஷணரபனரண 
டரக்டர் னயம்து இக்தரல்), னைஶகரஸ்னரிர, வரரக்ஶகர, அல்ஜீரிர, 
துணிசறர, னறதிர, சறரிர ற்றும் ஷஜீரிரினறனந்து ந்ரர்கள். கறப்ற 
அசரங்கம் இறுறரக ந்வரன உத்றஶரகனர் குலஷனேம் அனுப்த 
ஶண்டரம் ன்று னடிவு வசய் ஶதரறலும், கறப்ற திறறறகள் 
ன்ணனக்கு ஆரக னஷக ந்ணர். கறப்றன் ஃப்த் கட்சறஷ 
திறறறத்துப்தடுத்தும் தூதுக்குல அர்கஷப றர்த்து. கறப்றல் தன 
இஸ்னரற இக்கங்கலம் திறறறத்தும் வசய்ப்தட்டண. 
 
 ஈரக் ற்றும் ஶஜரர்டரன் அசரங்கங்கள் உத்றஶரகனர் 
திறறறகஷப அனுப்திண. இறுறரக ற்றும் னத்றசரனறத்ணரக ரரட்டில் 
தங்ஶகற்க வஜனசஶனஷ சரிரண ஶத்றல் அஷட னடிர என 
திறறறஷ அனுப்தி, சவூற ன்ணர் அப்துல் அஜீஸ் இப்னு-சவூத் 
ரரட்டின் ீரண ணது அடகுனஷநில் வற்நறவதற்நரர். துனக்கறனேம் 
ஆப்கரணிஸ்ரனும் ரரட்டில் தங்ஶகற்க றுத்துிட்டண. ஆஷகரல், 
ஜழஷன 1926 இன் க்கர ரரட்டுடன் எப்திடும்ஶதரது, வஜனசஶனம் 
ரரட்டில் உத்றஶரகனர் அசரங்க திறறறகள் தங்ஶகற்தறல் றகவும் 
ஶரசரண ழீ்ச்சற ற்தட்டது. 
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மஹநஹட்டின் பணி 
 
 டிசம்தர் 6 ஆம் ஶற (27 ஜப்) அன்று ஃஹ்ரிப் வரலஷகக்குப் திநகு 
ஸ்ஜறதுல்-அக்மரில் ரரடு னஷநரக ஆம்திக்கப்தட்ட தின்ணர்,<52> 
தின்னம் ிங்கஷபப் தற்நற ஆய்வு வசய்து அநறக்ஷக அபிக்க ட்டு 
குலக்கள் அஷக்கப்தட்டண: 
 

 ரரட்டின் சட்டம் 

 ரரட்டின் திச்சரம் ற்றும் வபிீடுகள் 

 றற ற்றும் அஷப்ன 

 னஸ்லீம் கனரச்சரம் ற்றும் அல்-அக்மரில் னன்வரறப்தட்ட 

இஸ்னரற தல்கஷனக்ககம் 

 யறஜரஸ் ில்ஶ 

 னணி இடங்கள் ற்றும் ஶற்குச் (அலஷக) சுர் 

 இஸ்னரற திச்சரம் ற்றும் றகரட்டுல் 

 ரரட்டிற்கு னன் னன்வரறவுகள் 

 
1926 க்கர ரரட்ஷடப் ஶதரனஶ வஜனசஶனம் ரரடும் என சட்டம் 

அல்னது சரசணத்ஷ ற்றுக்வகரண்டது. க்கரில் னடரந்ற 
கூட்டங்கலக்கு க்கர ரரட்டுச் சட்டம் அஷப்ன ிடுத்றனந்து. 
வஜனசஶனம் ரரட்டுச் சட்டம் வஜனசஶனறல் இண்டரண்டுக்கு எனனஷந 
கூட்டங்கலக்கு அஷப்ன ிடுத்து. வஜனசஶனறல் என சறநற வசனகம் 
றறுப்தட்டது (க்கரில் வசய்ப்தட்டது ஶதரன). வஜனசஶன வசனகம் சறன 
ஆண்டுகபரக வரடர்ந்து வசல்தட்டது, ஆணரல் ரரடு ீண்டும் 
கூட்டப்தடில்ஷன.<53> 

 
வஜனசஶனறல் என இஸ்னரற தல்கஷனக்ககம் கட்டப்தட 

ஶண்டும் ன்று ரரடு னடிவு வசய்து. இஸ்னரற கல்ி கற்நல் 
சனெகத்றல் அன் ணித்துரண றஷனக்கு என ஶதரட்டிரபஷ 
உனரக்குஷ ஶற்கர அல்-அசரர் தல்கஷனக்ககத்றல் கிசரண 
வதரநரஷ இனந்ஶதரறலும் இந் னடிவு டுக்கப்தட்டது.<54> 
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ஆணரல் ரரட்டின் கணத்ஷ ஈர்த் றக னக்கறரண ிம் 
ன்ணவன்நரல் சந்ஶகத்றற்கு இடறன்நற தரனஸ்ீணத்றல் சறஶரணிச 
அச்சுறுத்ல் இனந்து. றஷனற்ந ித்றற்கு ரரட்டின் டத்ஷ 
ற்றும் அடகுனஷந குநறப்திடத்க்க ஷகில் தந் ணப்தரன்ஷ 
ற்றும் குநறக்ஶகரபரகக் வகரண்டினந்து. சறஶரணிச கண்ஶரட்டத்ஷ 
ிபக்கும் ஶரக்கத்றற்கரக னை அஷப்தின் ஷனர் றன.ஶசரஶகரஶனர 
ரரட்டில் கனந்து வகரள்ப அஷக்கப்தட்டரர். சவுகத் அனறின் ீண்ட ரள் 
அஷப்ன றரகரிக்கப்தட்டது. ஶலும் சறஶரணிச தத்றரிஷககபில் சறஶரணிச 
ஶதரரபிகள் ரரட்ஷட ஶகனறனேம் கறண்டலும் வசய்து.<55> 

 
திஶ தல்கஷனக்ககத்ஷ அஷத் னல் குலஷ ிட றகவும் 

அஷறரண சறஶரணிஸ்டுகபின் ற்வநரன திரிவு இனந்து. இந் 
சறஶரணிஸ்டுகள் ரரட்ஷடப் தற்நற அறக கண்ித்துடன் ஶதசறணரலும், 
தரனஸ்ீணத்றல் திரிட்டிஷ் வகரள்ஷகஷப் தற்நற ிரறக்க ரரட்ஷட 
அனுறத்ற்கரக ற்ந சறஶரணிஸ்டுகஷபப் ஶதரனஶ திரிட்டஷணனேம் 
கடுஷரக ிர்சறத்ணர்.<56> 

 
ஆணரல் சறஶரணிஸ்டுகபினறனந்து ினகற ரழ்ந்து, ஶஷன 

வசய்ந் வஜனசஶனறல் உள்ப தஷ னற னைர்கள் ஆம்தத்றல் 
ரரட்ஷட ரழ்த்ற அது வற்நறவதந ினம்திணர். னைர்கள் னணி 
பங்கஷப ினம்தில்ஷன ன்றும் அர்கலக்கு உரிஷ இல்ஷன ன்றும் 
கூநறணரர்கள்; ஆணரல் ஶற்குச் (அலகும்) சுரில் திரர்த்ஷண வசய்னேம் 
தஷ னை க்கத்ஷ றர்க்க ஶண்டரம் ன்றும் அர்கள் ரரட்டிடம் 
ஶகட்டுக்வகரண்டணர்.<57> 

 
ரரடு அஷத்ரன் வசய்து! ர சஷதின் ஶற்குச் (அலகும்) 

சுரின் ிசரஷக்குலின் அநறக்ஷகஷ றரகரித்து, னஸ்லீம் 
உரிஷஷ உறுறப்தடுத்றது ஆணரல் னைர்கள் சுரில் திரர்த்ஷண 
வசய்ற்கரண உரிஷஷனேம் உறுறப்தடுத்றது.<58> அவ்ரறு ரரடு 
னற னைர்கஷப அந்றப்தடுத்ற ீண்டும் சறஶரணிஸ்டுகள் ங்கள் 
ஶதரரட்டத்றல் அர்கபின் ஷககஷப (அரது னற னைர்கள்) 
தனணீப்தடுத்றது. <59> 

 
உரிஷகள் அத்துீநலுக்கு ரரடு றர்ப்ன வரிித்து, னல் 

உனகப் ஶதரரில் அஶதிர்கள் ஶச ரடுகலக்கு ங்கற உிஷ 
ரிற்கு றஷணவூட்டிது. ‘‘கட்டஷப’‘ ன்தது அஶதிர்கஷப அடிதிச் 
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வசய்ஷனேம் அர்கபின் உரிஷகஷபப் தநறப்தஷனேம் குநறக்கரது ன்று 
ரரடு ச்சரித்து. தரனஸ்ீணத்றற்கு னைர்கள் குடிஶறுது, றனம் ற்றும் 
வசரத்துக்கஷப ரங்குல் ன்ந வகரள்ஷகஷ ரரடு றரகரிக்கில்ஷன . 
ணஶ, தரனஸ்ீணத்றல் தஷற்கும் ரழ்ற்கும் னைர்கலக்கு 
அங்குள்ப உரிஷஷ ரரடு ஷநனகரக அங்கலகரித்து. 
வ்ரநரினும், தரனஸ்ீணத்றல் என னை ஶசற இல்னத்ஷ 
றறுவுற்கரண சறஶரணிச றட்டத்றன் சூனறல், ிசர றனத்ஷ 
ரங்குற்கரண சறஶரணிச னற்சறகலக்கு றர்ப்ஷத 
லுப்தடுத்துற்கரக, றன ிசரிகள் ற்றும் ிசரிகலக்கு றற 
உி ங்கும் என ிசர ங்கறஷ றறுவுற்கு ரரடு 
னன்வரறந்து. 

 
சறஶரணிச அச்சுறுத்லுக்கு ரரட்டின் தறல் றரணரக 

கனப்தடனரம். இது அன ஶசறர தறலுக்கு னற்நறலும் ரறுதட்டது. 
உண்ஷில் ஶதரர்க்குறக்க றஷனப்தரட்ஷட டுக்க அன 
ஶசறரறகபின் அலத்த்ஷ ரரடு றர்த்து. அன ஶசறரறகள் 
ரரட்டின் ஶதரது ணித்ணிரக சந்றத்து என ‘‘அன உடன்தடிக்ஷகஷ’‘ 
குத்ணர், இது னை ஶசறரத்றற்கு கிக்கக்கூடி தறனரக இனந்து. 
<60> என்று உண்ஷில் ற்வநரன்றுக்கு றரணது.<61> 

 
இஸ்னரற  தறனரணது சறஶரணிசத்ஷ றர்த் ற்றும் 

னஸ்னறம்கலடன் ட்தரக இனந் னைர்கலடன் என வதரதுரண  
னன்ணிஷ உனரக்குற்கரண என வசனறன் றட்டம் இனந்றனக்க 
ஶண்டும். வ்ரநரினும், அஷ ரரடு உத் நறிட்டது. <62> 
னைர்கலடன் (ற்றும் திந னஸ்னறல்னரர்கலடன்) அத்ஷக 
உநவுகஷப றறுவுஷ குர்ஆன் ஷட வசய்றனந்ரலும், னஸ்னறம்கஷப 
சரர்ந் அல்னது அடிதிந் றஷனில் ஷப்தது ஶதரன, அது என 
கூட்டிஷஶர அல்னது வதரதுரண னன்ணிஷஶர 
ஸ்ரதித்றனப்தஷ ஷட வசய்ில்ஷன.<63> 

 
குநறப்தரக ரற்நபிக்கும் ிம் ன்ணவன்நரல், ரரட்டின் 

ஶரல்ி, இஸ்னரற உனகத்ஷ றர்வகரள்லம் றகவும் இனண்ட 
னநறஷன றஷனஷஷ ரர்த்ரக றப்தீடு வசய், ஶலும் உம்த்றற்கு 
அறகரத்ஷ ீட்வடடுப்தற்கரண என எத்றஷசரண ற்றும் 
னத்றசரனறத்ணரண ீண்டகரன றட்டத்ஷ ஷரிரகவும் 
ஆக்கப்னர்ரகவும் குக்க னணி கரண வஜனசஶனறல் அர்ந்றனந்து. 
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ரரட்டின் அஷணத்து உற்சரகரண ற்றும் சூடரண அசறல் 

ிரங்கலக்கு த்றில், என குல் அசறல்ரற ற்றும் அநறஞரின் 
குனரக வபிப்தட்டது. இஸ்னரம் றர்வகரள்லம் றக ஶரசரண 
ஆதத்துகள் சறஶரணிசத்றன் ஶரசரண டிஷப்னகள், கரறதத்ற 
சக்றகபின் ஶதரஷச ற்றும் தன அல்ன, ஆணரல் ரத்றகத்றன் கண்ரல் 
கரண்தஶ வய் ற்றும் திரந்ற ஶசதக்ற ன்று ச்சரிக்கும் தரர்ஷஷ 
டரக்டர் னயம்து இக்தரல் வதற்நறனந்ரர். இஷ றர்க்கப்தடரிட்டரல், 
இஸ்னரத்றல் அறவு ற்தடும்.<64> 

 
ஆணரல் இக்தரல் வதனம் த்து ஆதத்துகபின் தரர்ஷஷ 

வதற்நறனந்ரர் ன்தது உண்ஷரணஶதரறலும், ரத்றகத்றன் கண்ரல் 
கரண்தஶ வய் ன்ந ஶகரட்தரடு, இஸ்னரற ரகரிகத்ஷ ிட னன்ஶணநற 
னரல், இஸ்னரற வதரது ரழ்க்ஷக (ரனல்-இஸ்னரம்) 
ஶகரட்தரட்டபில் றுசலஷக்க இனரது ன்று அனக்கு 
ஶரன்நறினக்கும். தின்ணர் என சர்ஶச எலங்ஷகப் தற்நற இஸ்னரத்றன் 
கனத்து ற்றும் அஷ றக்கறந ச்சரர்தற்ந ஶதரட்டிரபரின் ீது அன் 
ஶன்ஷஷ றனொதிக்கும் ஷகில் இப்ஶதரது சரனரக இனந்து. இந் 
ித்றன் உண்ஷ ன்ணவன்நரல், உம்த்துகபின் அறகரத்ஷ 
ீட்வடடுக்க 1931 இல் டுக்கப்தட ஶண்டி டடிக்ஷககள் ன்ணவன்று 
இக்தரல் அநறந்றனக்கில்ஷன! 

 
 
மஹநஹட்டின் நடவடிக்ககளுக்குப் பின் 
 

ரரடு என வசற்குலஷத் ஶர்ந்வடுத்து,<65> அது என னடம் 
ிடரனற்சறனேடன் வசல்தட்டது. அஷப்தின் கறஷபகள் வவ்ஶறு 
ரடுகபில் உனரக்கப்தட்டண, இந் கறஷபகபின் திறறறகள் ஆகஸ்ட் 1932 
இல் வஜனசஶனறல் சந்றத்து றற ஶசகரிப்தற்கரண றகள் ற்றும் 
றனஷநகஷபப் தற்நற ிரறத்ணர். 1933 ஆம் ஆண்டில் அீன் அல்-
யளஷசணி ற்றும் அல்தர தரர ஆகறஶரர் ஈரக் ற்றும் இந்றரிற்கு 
சுற்றுப்தம் ஶற்வகரண்டணர். அஷ வற்நறவதநில்ஷன, ணஶ 
தல்கஷனக்ககஶர ிசர ங்கறஶர (ிசரிகலக்கு உ) 
றறுப்தடில்ஷன. 
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ரரட்டின் இண்டரது கூட்டம் சட்டப்தடி 1933 ம்தரில் 
டந்றனக்க ஶண்டும், அது டக்கில்ஷன. 1934<66> இல் ‘‘ஶரல்-
த்றஸ்ம்’‘ வசற்தரட்டுக் குலின் றடீர் வசல்தரடு ற்றும் 
ம்ததுகபில் குறுகற கரன றுனர்ச்சற ி, வஜனசஶனறன் வதரது 
இஸ்னரற ரரடும் னலத் ஶரல்ிஷ கண்டது.. 

 
1931 இல் ரரட்டரல் றறுப்தட்ட வசனகம் இண்டரம் உனகப் ஶதரர் 

ஷ வஜனசஶனறல் வரடர்ந்து வசல்தட்டு ந்து. வ்ரநரினும், 
ஶரசரண ஶதரர்க்கரன றஷனஷகள் ற்றும் யஜ் அீனுக்கும் 
ஆங்கறஶனர்கலக்கும் இஷடினரண ஶடி ஶரனரல் அது ப்திக்க 
னடிில்ஷன. யஜ் அீன் ஶதரரின் ஆம்தத்றல் கறப்துக்கு ப்தி ஏடிணரர். 

 
1926 இன் உனக னஸ்லீம் ரரடு ற்றும் கறனரஃதர ரரடு கண்ட 

ஶரல்ிஷப் ஶதரனஶ 1931 ஆம் ஆண்டு வஜனசஶனறன் வதரது 
இஸ்னரற ரரடும் ஶரல்ிஷடந்து. இஸ்னரற சனெகம் 
ழீ்ச்சறஷடந் ரழ்க்ஷக வநறினறனந்து என றஷ ஶகரட்தரட்டபில் 
வபிப்தடுத் னடிில்ஷன. என கர்ரண ற்றும் ம்திக்ஷகரண 
ஶற்கத்ற ரகரிகத்றன் அசறல் ச்சரர்தின்ஷின் சரலுக்கு 
தறனபிக்க அநறவுனர்ரக இனரது, அது அநறவுனர்ரக ஶங்கற றற்கும் 
இஸ்னரற சனெகத்ஷ ரனல்-இஸ்னரத்றற்கு தறனரக ச்சரர்தற்ந ஶசற 
அசுகபின் அஷப்தரகக் வகரண்டினந்து. 

 
கறனரஃதரின் ஷநவு உம்ரிற்கு னர்கீரக இனந் என அசறல் 

அஷப்தின் னடிவுக்கு சரட்சறரக இனந்து, ஶலும் இது வதரது 
ரழ்க்ஷகில் இஸ்னரத்றன் ஶனரறக்கத்ஷ அங்கலகரித்து. இஸ்னரத்றன் 
இ றனத்றல் ச்சரர்தற்ந சவூற-யரதி ஶச அசு ஶரன்றுது 
ன்தது இஸ்னரம் ச்சரர்தற்நரக இனக்கப் ஶதரகறநது ன்தரகும். இது 
இப்ஶதரது ணிப்தட்ட ரழ்க்ஷகின் என ிரகத் ள்பப்தடும். 
அசறல் சரர ப்லீக் ஜரஅத்தும் ஆட்சறக்கு ஆரண சவூற 
சனஃதிகலம் இப்ஶதரது வற்நறடத்ஷ றப்த னற்சறப்தரர்கள்.<67> 
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முடிவுர 
  

இஸ்னரத்றன் கறனரஃதரின் அறவு திரிட்டிஷ், சறஶரணிச னைர்கபரல் 
டத்ப்தட்ட என வகரடூரண சறத்றட்டத்றன் ிஷபரகும். உம்த்றற்கு 
றரண அந்க் குற்நத்றற்கு சவூறகள் தரசத்றற்குரி கூட்டரபிகபரக 
வசல்தட்டணர். கறனரஃதர அசறல் அஷப்தின் (அரது ரனல்-இஸ்னரம்) 
என அஷப்ஷத அஷடரபப்தடுத்றது, இது வதரது எலங்கறலும் னஸ்னறம் 
உனகறன் சர்ஶச உநவுகபிலும் இஸ்னரத்றன் ஶனரறக்கத்ஷ 
அங்கலகரித்து. 
 
 துனக்கற ற்றும் சவூற அஶதிரின் ச்சரர்தற்ந ஶசற அசுகள் 
கறனரஃதரின் இனக்ஷகிலும், இஸ்னரத்றன் இ றனத்றலும் ஶரன்நற 
னஸ்லீம் சனெகத்றன் அசறல் அஷப்ன னஷநஷ ச்சரர்தற்நரக்க ற 
குத்து. இப்ஶதரது இஸ்னரற சனெகத்ஷ திறறறத்துப்தடுத்தும் 
னஸ்லீம் சனெகத்றற்குள் ச்சரர்தற்ந ஶசற அசுகபின் அசரங்கங்கள் 
இனந்ரல், இஸ்னரம் இணி வதரது எலங்கறல் அல்னது னஸ்லீம் 
சனெகத்றன் சர்ஶச உநவுகபில் உர்ந்ரக இனக்கரது ன்தஶ இன் 
உட்வதரனள். 
 
 னஸ்லீம் சனெகத்றன் வதரது எலங்ஷகப் வதரனத்ஷ இணி 
அல்னரஹ் றகப்வதரின் இல்ஷன ன்று வசரல்ஶ இஷிட என 
அப்தட்டரண றரக இனந்து! அல்னரஹ்வுக்கும் திக்கும் துஶரகம் 
வசய்ர்கலக்கு றரக றகுந் ஶகரதத்ஷ உரல் ந் என 
னஸ்னறனம் இந் ரிகஷப தடிக்க னடிரது! இந் தரிரதகரண 
சூழ்றஷனக்கு என னஸ்லீறன் ம்திக்ஷகின் ம் (ஈரன்) அர் 
தறனபிக்கும் ிம் னெனம் அபிட னடினேம். 
 
 இஸ்னரற சனெகம் இன்று அறகரற்நரக லுிந்து உள்பது. 
ங்கள் னடிவு ன்ணவன்நரல், ரனல்-இஸ்னரத்றன் என தகுறரக 
ிபங்கும் கறனரஃதரின் ஆட்சற அறகரத்ஷ ீட்வடடுப்தஶ 
இன்நறஷரது. அறகரம் இல்னரல் இன்னும் தன ஶதரஸ்ணிர, 
கரஷ்ீர், அல்ஜீரிர, வசச்ணிர, தரனஸ்ீணம் ஶதரன்நஷ இனக்கும். 
னஸ்னறம்கபின் வதரது எலங்கறலும், னஸ்லீம் சனெகத்றன் சர்ஶச 
உநவுகபிலும் இஸ்னரத்றன் ஶனரறக்கத்ஷ ீட்வடடுப்தன் னெனம் இந் 
இறரண ிகரத்ஷ ரற்நக்கூடி எஶ றனேண்டு. அற்கு ரனல்-
இஸ்னரம் ற்றும் கறனரஃதரஷ ீட்வடடுக்க ஶண்டும். ஆகஶ, ஶற்கத்ற 
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ரகரிகத்றனறனந்து வபிந் ச்சரர்தற்ந ஶதரட்டிரபரின் ீது 
அர்கபின் வபிரண ஶன்ஷஷ றனொதிக்க இஸ்னரற வதரது 
ரழ்க்ஷக (ரனல்-இஸ்னரம்) ற்றும் என சர்ஶச எலங்ஷகப் தற்நற 
இஸ்னரத்றன் கனத்து ஆகறற்ஷந னறரக வபிப்தடுத் ஶண்டும். 
 
 இந் ஷகஶட்டில் வபிவுதடுத்றனேள்பதடி, யறஜரஸ் சவூற-யரதி 
கூட்டிின் கட்டுப்தரட்டில் இனக்கும் ஷ கறனரஃதரஷ ீட்வடடுப்தது 
சரத்றற்நது ன்தஷ ரம் அங்கலகரிக்க ஶண்டும். கறனரஃதரின் 
அறில் தங்ஶகற்நர்கபின் கட்டுப்தரட்டினறனந்து யஷனேம் ற்றும் 
யஜ்ஷஜனேம் ிடுிக்கரல் அறகரத்ஷ ீட்வடடுக்க னடிரது. 
 
 சவூற-யரதி கூட்டி உஷடந்து ஶதரகும்ஶதரது யஷனேம் ற்றும் 
யஜ்ஷஜனேம் ீட்வடடுப்தது சரத்றரகும். ற்ஶதரது இந் கூட்டி வதனம் 
அலத்த்றல் உள்பது ன்தற்கரண அநறகுநறகள் உள்பண. தன சவூற 
உனரக்கள் இப்ஶதரது சறஷநில் அஷடக்கப்தட்டுள்பணர் அல்னது டீ்டுக் 
கரனறல் உள்பணர். கூட்டிஷக் உஷடத்துிடக் கூடி திச்சறஷணரணது 
னை அசு இஸ்ஶலுக்கு சவூற அசறன் ‘‘அங்கலகரம்’‘ ஆகும், - ணஶ ங்கள் 
சீதத்ற தஷடப்தின் னக்கறத்தும்: ‘‘குர்ஆணின் தரர்ஷில் 
இப்ரயறறன் னம் இஸ்ஶல் அசும்’‘, இறல் இஸ்னரற  
கண்ஶரட்டத்றல் னை அசரண இஸ்ஶனறன் ‘‘அங்கலகரத்றன்’‘ 
னஸ்னறம்கலக்கரண ரக்கங்கஷப ரங்கள் தகுப்தரய்வு வசய்கறஶநரம். 
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ஆசரியர் பற்ற 
 

ஶற்கறந்ற ீவுகபின் டிரிணிடரட் கஷச் ஶசர்ந்ர் இம்ரன் N 
யளஷசன். கரச்சறின் அலீறர இஸ்னரற ஆய்வுகள் கல்ி 
றறுணத்றல் இஸ்னரற அநறஞர் ற்றும் சூஃதி ஶக், வௌனரணர டரக்டர் 
னயம்து ஃதத்லுர் ஹ்ரன் அன்சரரி ஆகறஶரரின் றகரட்டுனறன் கலழ் 
இஸ்னரத்ஷப் தின்நரர், ஶலும் வகய்ஶரின் அல்-அசரர் 
தல்கஷனக்ககத்றல் என கல்ிரண்ஷடனேம் கறத்ரர். கரச்சற 
தல்கஷனக்ககத்றல் த்தும், ஶற்கறந்ற ீவுகள் தல்கஷனக்ககத்றல் 
சர்ஶச உநவுகள் ற்றும் வஜணீரின் சர்ஶச ஆய்வுகள் தட்டரரி 
றறுணம் ஆகறற்நறல் னதுகஷன தடிப்ஷதனேம் னடித்ரர். 

 
டிரிணிடரட் ற்றும் வடரதரஶகர வபினேநவு ஶசஷில் னன்ணரள் 

வபினேநவு ஶசஷ அறகரரிரக இனந் அர், 1985 ஆம் ஆண்டில் ணது 
ரழ்க்ஷகஷ இஸ்னரத்றன் ஶரக்கத்றற்கரக அர்ப்திக்க ணது 
ஶஷனஷ ரஜறணரர வசய்ரர். அர் ணது இஸ்னரற ிரிவுஷ 
சுற்றுப்தங்கஷப வன்கறக்கு ஆசறர, டக்கு ற்றும் வன் அவரிக்கர 
ற்றும் கரீதின் ஆகற ரடுகபில் வரடங்கறஶதரது, அலீறர இஸ்னரற 
ஆய்வுகள் கல்ி றறுணத்றல் னல் னல்ரக 1988 ஆம் ஆண்டு ஷ 
திரற்நறணரர். னரங் ீில் உள்ப ஸ்ஜறத் ரனல் குர்ஆனுடன் 
இஷக்கப்தட்டஶதரது 1991 னல் அர் றனைரர்க்கறல் இஸ்னரத்றற்கரக 
திரற்நறணரர். 

 
 எப்தீட்டில் என லத்ரபரக அர் ‘‘இஸ்னரம் ற்றும் னத்றசம்’‘ 

குநறத் என ஆம்த தஷடப்ஷதத் ரரித்து, 1972 இல் தரகறஸ்ரணில் 
வபிிடப்தட்டரர். இஸ்னரம் ற்றும் சர்ஶச உநவுகள் குநறத் அது 
தஷடப்னகள் ‘‘இஸ்னரத்றல் இரஜந்றம் - யளஷதிர எப்தந்த்றன் 
தகுப்தரய்வு’‘, ‘‘இஸ்னரத்றல் ஶதரர் ற்றும் அஷற’‘, ‘‘இஸ்னரம் ற்றும் 
னற உனக எலங்கு’‘, ‘‘வஜனசஶனறல் இஸ்னரத்றன் தி - இஸ்ர ற்றும் 
றரஜறன் னெஶனரதர னக்கறத்தும்’‘ ஶதரன்நஷ .அடங்கும். ‘‘இஸ்னரத்றல் 
கணவுகள்’‘, ‘‘க்கரினறனந்து ீணர ஷ ீண்டும்’‘, ‘‘அஶதிரில் 
ஶற்கத்ற துனப்னக்கள் - என இஸ்னரற தரர்ஷ’‘ ஶதரன்ந ஷனப்னகள் 
அடங்கற அது லத்துக்கபின் வரகுப்தரகும். ஶலும் 1991 இல் 
சறங்கப்னரில் ‘‘இஸ்னரம் ற்றும் ரநறனம் உனக எலங்கு‘‘ ன்ந 
ஷனப்தில் வபிிடப்தட்டது. 
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அன்சரரி றஷணவுத் வரடரில் அது லத்துக்கபின் ற்ஶதரஷ 
வரடர் தின்னம் னென்று ஷனப்னகஷபக் வகரண்டுள்பது: ‘‘குர்ஆணின் 
தரர்ஷில் இப்ரயறறன் னம் இஸ்ஶல் அசும்; கறனரஃதர, யறஜரஸ் 
ற்றும் சவூற- யரதி ஶசற-அசு; இஸ்னரத்றல் ரிதர 
ஷடவசய்ப்தடுன் னக்கறத்தும். 
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குநறப்னகள் 

1. Elie Kedourie, in a chapter entitled ̀ The Fall of Madina - January 1919'(Islamin the Modern 
World, Holt Rinehart and Winston, NY. 1980  pp 277-96) ீ தரதுகரப்ன குநறத் 
வபிரண ிபக்கத்ஷனேம் சறநந் தகுப்தரய்ஷனேம் ங்குகறநது 
எட்ஶடரரன் பதற ஃதக்ரி தரரின் ீணர, ஜணரி 1919 அர் ணது 
சறன தஷடகபரல் கரட்டிக் வகரடுக்கப்தட்டரர். 
2. அஹ்ல் அல்-றம்ர ரர்-அல்-இஸ்னரம் கரில் சறக்க அனுறக்கப்தட்ட 
என தரதுகரக்கப்தட்ட னஸ்னறம் அல்னர க்கள்கலக்கு உரிது. ஜறஸ்ர 
ன்தது ஜறயரத்றல் ஶரற்கடிக்கப்தட்ட க்கள் ீது குர்ஆணரல் ிறக்கப்தட்ட 
ண்டஷண ரி, ஶலும் அர்கள் ங்கள் னன்ணரள் திஶசத்றல் வரடர்ந்து 
சறக்க ினம்னகறநரர்கள் ணில் ண்டஷணரண ரி வசலுத்துது ன்தது 
இஸ்னரம் திஶசத்றல் சட்ட ிறகலக்கு அர்கள் ற்று வகரள்ஷ  
குநறக்கும். 

3. ம்திக்ஷகரபர்கஶப! னைர்கஷபனேம், கறநறஸ்ர்கஷபனேம் (உங்கலக்கு) 
ண்தர்கபரக டுத்துக்வகரள்பரீர்கள். (உங்கஷப தஷகப்தறல்) அர்கள் 
எனர் ற்வநரனனக்குத் துஷரக இனக்கறன்நணர். உங்கபில் னம் 
அர்கபில் ஷனேம் (ணக்கு) ண்தரக்கறக் வகரண்டரல், றச்சரக 
அனும் அர்கபில் உள்பன்ரன். றச்சரக அல்னரஹ் (இந்) 
அறரக்கர க்கஷப (அர்கபின் ீ வசல்கபின் கரரக) ஶரண 
றில் வசலுத்ரட்டரன். அல் குர்ஆன் -  5:51. 
4. Toynbee Ed.,  Survey of International Affairs, 1925. 

5. Cf.  Bey, Rustom: "The Future of Islamism", The 19th Century and After, Vol.xcxii, No 580 
June 1925, pp 845-54, ரரபர துனக்கற சறந்ஷணரபர்கள் ன்கு 
தகுத்நறவுள்ப என கட்டுஷில் னள்பி ிம். 

  
6. இந் ித்றல் என சுரஸ்ரண ிரத்றற்கு தரர்க்கவும் Toynbee, 
Ed. Survey of International Affairs, 1925, Vol 1 pp 51-68, குநறப்தரக p 55. இறுற 
அத்றரத்ஷனேம் கரண்க Sylvia Haim in Arnold, T. The Caliphate. Revised Ed, Oxford 
Univ. Press, 1965  pp 205-44.  
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7. கரணின் ஜ்னரசறில் அறகரப்னர் துனக்கற உஷ 1924/1340, No 431, 
Ankara. Press of the Grand National Assembly of Turkey. English translation in Survey ,  Op 
cit, Appendix 11 (3) p 575.  
8. "சுன்ணி சட்டத்றன்தடி என இரம் அல்னது கலீஃதரஷ றறப்தது 
னற்நறலும் ிர்க்க னடிர . . . துனக்கறின் இஜ்றயரத் இஸ்னரத்றன் 
ஆத்ரிற்கு ற்த கறனரஃதர அல்னது இரத் தர்கபின் அல்னது 
சட்டன்நம் ஶர்ந்வடுக்கப்தட்டனக்கு ங்கப்தடனரம் (.கர., துனக்கற 
கறரண்ட் ஶசற சட்டன்நம் அல்னது தரரலன்நம்). ணிப்தட்ட 
னஷநில் துனக்கறின் தரர்ஷ றகச்சறநந்ரக இனக்கும் ன்று ரன் 
ம்னகறஶநன்”. Iqbal, M. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Oxford University 
Press. London. 1934 Chap. vi "The Principle of Movement in the Structure of Islam", p. 149   
9. இந் குல இஸ்னரத்றன் தரம்தரி என வய்றகர் ரறரி ஶர்ல் 
கல்லூரிரக இனக்க ஶண்டும். இனப்தினும், இஸ்னரற னரறு 
னலதும், இது கறட்டத்ட்ட ப்ஶதரதும் இனந் வறும் ஶகரட்தரட்டு 
கட்டுரணம் ற்றும் இறல் உச்ச னடிவடுக்கும் வசல்னஷநில் ந்ப் 
தங்கும் கறக்கில்ஷன.  
10. இன்ஷந னற்சறகபின் தின்ணிில் இந் அநறிப்ன றகவும் 
னக்கறரணது உண்ஷரண இஸ்னரற எலங்ஷக ீண்டும் றறுவுங்கள். 
இது வபிப்தஷடரண குஷநதரடுகஷப சறத்ரிக்கறநது அந் உர்ந் 
ஷத்ரல் இஸ்னரற ஷனஷத்து னஷநஷப் னரிந்துவகரள்து 
இஸ்னரற கற்நனரகும். Full text Survey, Op. cit., Appendix 111, pp 576-8. 

11. ணஶ தணரண, உண்ஷில், இது ஷனஷ கரறரல் 
கண்டிக்கப்தட்டது டிரன்ஸ்ஶஜரர்டணின் என னறனேத்ற ன்ந னன்வரறல் 
ன்தது னற த்றற்கு னரணது Survey, Op. cit.,p84 
12. "அங்ஶகரரின் வதரி ஶசற சட்டன்நம் (அங்கரர) எட்ஶடரரஷண 
எறத்ஶதரது கறனரஃதர ற்றும் யரதிகள் யரற ம்சத்ஷ 
யறஜரமறனறனந்து வபிஶற்நறஶதரது, இஸ்னரத்றல் வதரதுரண 
தூண்டுல் ன்தது என சர்ஶச ரரட்ஷடக் கூட்டும் ணீ ஶற்கத்ற 
னஷநரல் றஷனஷஷக் ஷகரள்ஶ ி தரம்தரி இஸ்னரற 
னஷநரண என னணிப் ஶதரஷப் திசங்கறத்னறல் அல்ன " Survey, Op. cit.,    
p24. 
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13. சறல்ிர ஷயம் கூறுகறநரர் றனொதிக்க ஶதரதுரண ஆரங்கள் 
இனந்ரக, ன்ணர் ஃனரட் தூண்டுனறன் னெனம் ரரடு றட்டறடப்தட்டு 
ஊக்குிக்கப்தட்டது கசறரக ணக்கரக கறனரஃதரஷப் வதநனடினேம் ன்று 
ம்னகறநரர். ஆணரல் இது சரத்றறல்ஷன கறப்துக்கு உள்ஶபனேம் 
வபிஶனேம் றர்ப்ன இனப்தரல். Cf Arnold, Op. cit.. pp 241-2. இது 
உண்ஷரக இனக்கும்ஶதரது, ன்ணர் ஃனரட்டின் கறனரஃதர உனல் 
வதரது றஷனப்தரடு அக்கஷநற்நரக இனந்து. அது தி ந்றரி சரத் 
சக்லுல் இந் ிசத்றல் டுறஷனஷஷக் கஷடப்திடித்ரர். 
14. ரரட்டின் வசரற்கபஞ்சறம் தறவு திவஞ்சு வரறில் 
வரறவதர்க்கப்தட்டது A. Sekaly in Revue du Monde Musulman, Vol 1 xiv, Paris,1926 
இல் வபிிடப்தட்டது. இந் உஷஶ லத்ரபரல் தன்தடுத்ப்தடுகறநது. 
15. கலீஃதர ஶஷ ன்தஷ சுட்டிக்கரட்டுஶரடு ட்டுல்னரல், 
"ீர்ப்னகஷப றஷநஶற்ந, சட்டத் ஷடகஷபப் தன்தடுத், துஷநனகங்கஷப 
னெட, தஷடகஷப ண்ிக்ஷக உர்த் ற்றும் தன", குல இண்டு 
யீஸ்கஷப ஶற்ஶகரள் கரட்டுது ஶதரதுரணரக கனப்தடுகறநது (திகள் 
கூற்று) இன் வதரனள்: 
"ணது கரனத்றன் கலீஃதரஷ அநறரல் ரர் இநந்ரலும் என அநறரஷ 
கரனத்றல் இநக்கறநரர்; ற்றும் "ரர் தய்ரஷ டுக்கரல் இநந்ரலும் 
(ிசுரசத்றன் சத்றம் கலீஃதர அல்னது அீனக்கு) என அநறரஷ கரன 
ரகும்." Revue,  Op. cit.,  pp 74-6 
16. Ibid. pp 75-6. அவ்ரறு வசய்னேம்ஶதரது, குல கனத்துக்கஷப னநக்கித்து 
கறனரஃதரஷ என றநஷரண ிரகக் கனற னத்ரசறனறட்டுகள், 
ற்றும் கறனரஃதர ஶஷில்ஷன ன்ந றஷனப்தரட்ஷட ற்றுக்வகரண்ட 
கரரிஜ். ஶக் அனற அப்துல் சறக் அல்-அஸ்யரின் தட்டரரி, கறப்றல் 
வபிிடப்தட்ட கறனரஃதர இஸ்னரத்றல் ஶஷில்ஷன ன்று என 
கட்டுஷஷ வகரண்டு ரறட்டரர்,  அர் வபிப்தடுத்ற கனத்ஷ 
னநக்கிக்கவும் குல வசய்து. அது கனத்துக்கள் கறப்றல் ததப்ஷத 
ற்தடுத்றது. 
17. Revue, Op. cit.,  pp 76-7 
18. He became the Rector of Al-Azhar in 1929 
19. Revue,  Op. cit.,  pp 77-8 
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20. (அல் குஆன் 5:48) 
21. அல்-ர்ற (அல்-அஹ்கரம் ஶதரன்ந அறகரரிகலக்கு குநறப்ன 
ங்கப்தடுகறநது அல்-சுல்ரணிர), அல்-கஸ்மரனற (இஹ்ர உலூம் அல்-
றன்.) ிரிரண ிபக்கத்றற்கு உனரக்கபின் கரட்சறகள் Arnold, T. Op. cit.. 
22. ந்ரது கலீஃதர, னிர, ணது கன் ரசறத்ஷ ணது ரரிசரக 
றறத்ரர் அனக்குப் தின் ந்ர். திின் ஶதன் யளஷசன் சரல் 
ிடுத்ரர் ரசறத்றன் கறனரஃதரின் றரறன்ஷ ற்றும் அது 
ரழ்க்ஷகஷனேம் அறஶனஶ  அர்திரர். அறகரண னஸ்னறம்கள் அஷத் 
வரடர்ந்து ந் தற்நரண்டுகபில் யளஷசணின் னன்ரறரிஷப் தின்தற்ந 
அக்கஷந கரட்டில்ஷன. 
23. Revue,  Op. cit..  p 103 
24. Ibid.  p 108. னென்நரம் குலின் அநறக்ஷகின் உஷ இறல் 
கரப்தடுகறநது Survey, Op. cit.. Appendix 4,  pp 578-81. 
25. Ibid..  p 106 
26. Revue,  Op cit,  p 106 
27. Revue,  Op cit,  p 106 
28. Ibid.  p 107.  
29. தத்ற கரப்தடுகறநது Revue, Op. cit.,  p 108, "De ce qui procede .  .  ." , and in 
the Survey, Op. cit.,  p 580, "இது ஶஶன இனந்து தின்னரறு." 
30. ீர்ரணத்றன் உஷ Revue, Op. cit., p 118; Survey, Op.     cit, pp 89-90 
31. சற.ஃப். ஃதனகற, கல்: "னஸ்னறம் எற்றுஷக்கரண அடகுனஷநகள்". 
தரகறஸ்ரன் வயரஷசன். Vol xxv, No 2,  pp 3-12 இறல் கறனரஃதரவுக்கு 
ரற்ஷந அர் ிரிக்கறநரர், அல்னது தரன்-இஸ்னரறத்றற்கு, இஸ்னரற 
உனகபரிரம் - இது னஸ்னறம்கபின் வதரதுரண ம்திக்ஷககள் 
ற்றும் ஷடனஷநகள் எற்றுஷஷ ம்தினேள்பது. வ்ரநரினும், 
ஃதரனொகற னநக்கிக்கறநரர் னஸ்னறம்கபின் ம்திக்ஷககள் ற்றும் 
ஷடனஷநகபினறனந்து றரத்ன்ஷ கறனரஃதர றறுப்தட்டது ற்றும் 
அன் னெனம் வதநப்தட்டது ன்தது வபிப்தஷடரண உண்ஷ. 
32. Faruki, Op. cit.,  pp 3-12 
33. ரன்கு த்யனயலும் சரக வசல்லுதடிரகும் ன்று 
சுன்ணத்ல்ஜரத் அங்கலகரித்ணர். 
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34. ஈரணி இஸ்னரற னட்சற ஷ சவுற-யரதிகள் வற்நற வதற்நணர் 
இஸ்னரற ஶசற அசுகபின் அஷணத்து அசரங்கங்கபிடறனந்தும் இந் 
அங்கலகரத்ஷ வன்நது. வ்ரநரினும், னஸ்லீம் க்கபிஷடஶ 
கிசரண ணக்கசப்ன இன்னும் உள்பது 
35. Revue, Op. cit.. p.128 
36. Ibid. 
37. இந்றரின் கறனரஃதர இக்கம் ன்தது னண்தரடரக இனந்து ஶ 
ரம் வகய்ஶரின் கறனரஃதர ரரடு னநக்கிக்க ஶண்டும் ற்றும் உனக 
னஸ்லீம் ரரடில் ஜழன் ரத்றல் க்கரின் கனந்து வகரள்லல் 
குநறப்தரக இங்கு கறனரஃதர தற்நற ஶகள்ி றகழ்ச்சற றனறல் இனந்து 
ினக்கப்தட்டினந்து. 
38. அந் கட்டுஷகள் இன்று வபிிடப்தட்டரல் றகவும் சுரஸ்ரண 
ரசறப்ஷத உனரக்கும். 
39. ஆங்கறஶனர்கலடணரண யளஷசணின் உநவுகள் தற்நற குநறப்ன. 
40. Revue, Op. cit..  pp. l28-l3l.   
41. Revue, Op. cit.. pp 128-31 
42. Revue, Op. cit.. 
43. உரரக, இண்டு ில்ஶ கட்டும் றட்டத்றற்கு ரரடு எப்னல் 
அபித்து கடுஷரண றர்ப்ஷதனேம் ீநற வஜட்டரினறனந்து க்கர ற்றும் 
ரன்னினறனந்து ீணர ஷ தரஷகள் யறஜரசறன் திறறறகபில் 
"ரிறரண றர்ப்னகஷபக் வகரண்டினந்ர்கள் எட்டகத்ஷ சரர்ந்து 
ரலம் என ரட்டில் ில்ஶ கட்டுரணர? ன்நணரர். " Revue, Op. cit.. 
p.193. சவுற உனரக்கபில் எனர் ில்ஶ ீரண ங்கள் 
ஆட்ஶசதஷணகஷப வபிப்தடுத்றினக்க ினம்திணரர். அல்னரஹ் 
உனரக்கற ஶதரக்குத்து னஷநஷ இடரற்நம் வசய்னேம் ரற்ந ன்று. 
சவூற அறகரரிகள் தின்ணர் உர்ந்றனப்தரர்கள் இற்ஷக ஶதரக்குத்ஷ 
தரதுகரக்க ற்தரடு வசய்றனக்கரனரம் இது இந்றரக்கப்தட்ட 
ஶதரக்குத்துடன் ஆதத்ரண ணீ வரறல்தட்தம் னன்ஷக்கப்தட்டது.   
44. இறல் ீர்ரணத்றன் உஷ Revue, Op. cit.. pp 207-8. கறப்து, துனக்கற ற்றும் 
ஆப்கரணிஸ்ரன் ரக்கபிப்தில் ரக்கபித்து. 
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45. வடரன்தீ தடி:  
"... 1914-18 ஶதரரின் ிஷபவுகபில் என்று துனக்கறர்கஷப அகற்றுரகும் 
அஶதிர ற்றும் னல ீதகற்தத்றலும் திரிட்டிஷ் வசல்ரக்கறன் தப்ஷத 
ிரிவுதடுத்துல் (Survey, Op. cit.. p 272) 
ஆணரல் இந் ணித்துரண ற்றும் னக்கறரண சரஷணில் ன்தஷ 
கணத்றல் வகரள்ப ஶண்டிது அசறம் தி (மல்) அர்கபின் கட்டஷப 
னன்னஷநரக சசம் வசய்ப்தட்ட திரிட்டிஷ் தறன்னென்று தறு 
ஆண்டுகபில், யளஷசன் ற்றும் இப்னு சவுத் ஆகறஶரரல் ஆங்கறஶனர்கள் 
உிணரர்கள், உண்ஷில் இனனம் திரிட்டனுக்கரண ங்கள் 
ஶசஷகலக்கு என ிஷனஷ கட்டஷபிட்டணர். யளஷசணின் அன 
தஷடகள் உண்ஷில் துனக்கறர்கலக்கு றரக ஆங்கறஶனர்கலடன் 
ஶதரரடிண. இப்னு சவுத்றன் கனஷ டுறஷனஷ இந் ஶதரரட்டத்றல் 
திரிட்டணின் வற்நறக்கரண ரய்ப்னகஷப ஶம்தடுத்றது. 1920 ஷ அது 
ரரந்றம் ஆங்கறஶனர்கபிடறனந்து தம் வசலுத்துல் றறுத்ப்தட்டது, 
யளஷசன் சுரர் ஆறு றல்னறன் ஸ்வடர்னறங் தவுண்டுகள் வதற்நரர். அஶ 
திரிட்டிஷ் அசரங்கத்றடறனந்து றகவும் சரரரக வதற்ந இப்னு சவுத் 
என ரத்றற்கு 5000 தவுண்டுகள் ன்ந ிகறத்றல் 350,000 தவுண்டுகள், 
அஷ அப்தடிஶ ஜறஸ்ர ன்று ிபக்கறணரர் (ரர் திஶசத்றல் சறக்கும் 
என வதரனள் னஸ்னறம் அல்னர க்கபரல் வசலுத்ப்தடும் ரி அல்-
இஸ்னரம்) ". Survey, Op. cit.. p.273. 

1925 இல் டிரன்ஸ்ஶஜரர்டரனுக்கு ரன் ற்றும் அகதரஷ இஷத் 
திரிட்டன் (டிரன்ஸ்ஶஜரர்டரணில் உள்ப அறகர சக்ற). னன்ணரள் ன்ணர் 
யளஷசன் இஷப்னக்கு றர்ப்ன வரிித் ஶதரறலும் அர் ஶரம் 
ரடுகபில் உள்ப ஷசப்ஸ்க்கு ரடுகடத்ப்தட்டரர், ற்றும் இப்னு சவுத் 
உனக னஸ்லீம் ரரஷட ற்றுக்வகரள்ப இஷப்தஷ ஆரித்து  
ீர்ரணம் றகுத்து, திரிட்டிஷ் டடிக்ஷக வபிரக என நரண 
வசனரகும். 

இறல் சுரஸ்ரணது தி (மல்னல்னரயள அஷனயற மல்னம்) 
அர்கபின் கட்டஷப சசம் வசய்ப்தடில்ஷன யளஷசன் ற்றும் இப்னு 
சவுத் ஆகறஶரனக்கு திரிட்டிஷ் நரண றகரட்டுனறல் எட்ஶடரரன் 
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வசல்ரக்கறன் ீதகற்தத்ஷ அகற்றும் னற்சறில் ஈடுதட்டணர், அது 
இனக்கும் ஷ தரல்ஃஶதரர் திகடணம் றஷநஶற்நப்தடுற்கு னஸ்லீம் 
தரனஸ்ீணத்றல் சறஶரணிச அசு றறுப்தட சரத்றறல்ஷன. அகரதர 
யறஜரசறன் கட்டுப்தரட்டின் கலழ் இனந்றனந்ரல், ற்ஶதரஷ த்ற கறக்கு 
ஶரனறல் சவூற அஶதிர என னன்ணி ரறனரக இனந்றனக்கும் 
ன்ததும் சுரஸ்ரணது. ரன் ற்றும் அகரதர திரிட்டிஷ் இஷப்திற்கு 
என கரம் என இஷடக ண்டனத்ஷ உனரக்குரக னரறு என 
ரள் வபிப்தடுத்க்கூடும் இஸ்னரத்றன் வகரந்பிப்தரண இப்தகுறக்கும் 
தரனஸ்ீணத்றல் உள்ப னை ஶசற இல்னத்றற்கும் இஷடில் தரல்ஃஶதரர் 
திகடணம் றஷணத்ஷ உனரக்கறது. இஷடில் என ஶடி ஶரல் 
ன்தது வபிரக இனக்க ஶண்டும் யறஜரஸ் (இப்ஶதரது சவுற 
அஶதிரின் என தகுற) ற்றும் தரனஸ்ீணத்றல் உள்ப னை ஶசற 
இல்னம் (இப்ஶதரது இஸ்ஶல் அசு) கட்டுப்தரடற்ந இஸ்னரற 
உர்ச்சறகஷபத் தூண்டும், இது இன்னும் என கரிரகும் சறஶரணிச 
அசறன் திஷப்னக்கு எஶ கடுஷரண அச்சுறுத்னரக உள்பது.  

46. அஷ னறனேறுத்துது று (கரச்சறின் உனக னஸ்லீம் ரரடு 
இப்ஶதரது வசய்து ஶதரன) 1931 இல் வஜனசஶனறல் ஷடவதற்ந இஸ்னரற 
ரரடு உனகறன் இண்டரது அர்வு னஸ்லீம் ரரடு (1926 இல் 
க்கரில் னன்னனறல் ஷடவதற்நது). னனறல் வஜனசஶனம் `உனக 
னஸ்லீம் ரரடில் 'இனந்து ஶறுதட்ட என வதஷ ரரடு 
ஶர்ந்வடுத்து. ரரடின் சட்டத்றன் என திரிவு அற்கு `வதரது 
இஸ்னரற ரரடு' (அல்-னத்ர் அல்-இஸ்னரற அல்-ஆம்). ன்று 
வதரிட்டது இண்டரரக, ரரடு அன் வசரந் சட்டத்ஷ 
ற்றுக்வகரண்டது – உனக னஸ்லீம் ரரடின் சட்டம் ஶறுதட்டு இனந்து.  

47. னயம்து அனற ஜயர் உண்ஷில் அர் தங்ஶகற்ந இந்றர குநறத் 
ட்ட ஶஷச ரரட்டில் னண்டணில் இநந்துிட்டரர். அஷ யரம் அல் -
வரீப் அடக்கம் வசய் தரனஸ்ீணிர்கள் னடிவுவசய்ணர் ஏபவுக்கு 
அது கத்துத்ஷ அங்கலகரிப்தற்கும், ஏபவு சறஶரணிசம் ற்றும் 
திரிட்டிஷ் ̀ஆஷ'. றரண ஶதரரட்டத்றல் வல்ற்கும் இந்ற ஆவு 
ஶஷினந்து. 
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48. 27 து ரஜரப், அல்-அக்மர சூற ற்றும் அலஷக சுர் ஆகறற்றுக்கு 
இஷடஶ என னக்கறரண வரடர்ன உள்பது, இஸ்னரற உனகறல் 
உர்ச்சறகஷப றகவும் சக்றரய்ந்ரக கர்த்தும் இஷப்ன. இந் 
ிபக்கம் தின்னரறு: குர்ஆணின் தறஶணரம் அத்றரம், ன்ந 
ஷனப்தில் `தரணி இஸ்ஶல் ', என சணத்துடன் வரடங்குகறநது, இது 
அற்னரண இவு தத்ஷ குநறக்கறநது திகள் ரகம் ஸ்ஜறத் அல் 
யரம் (னணி சூற, க்கர) னல் ஸ்ஜறத் அல்-அக்மர (வரஷனதூ 
சூற, வஜனசஶனம்) இன் னன்ஶணரடிகள் சணத்றற்கு, அல்னரஹ் 
கனஷனரிகறநரன், அனுஷட அத்ரட்ச்சறகஷப அனக்கு கரண்திக்கும் 
ஷகில் தத்றல் அஷத்துச் வசன்நரன். 

அல்-அக்மரவுக்கு ந்தும் அர் என வரலஷகஷ றடத்றணரர் ன்று 
யீஸ் இனக்கறம் கூறுகறநது அஷணத்து திரர்கலம் தங்ஶகற்ந 
வரலஷக. தின்ணர் அர் ிண்டனகறல் தம் வசய்து அல்னரஹ்ின் 
சறநப்ன னன்ணிஷனில் தஷந்தும் கவ்ிக்கப்தட்டரர்.  அலகும் சுர் 
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