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ம கூர்ந்து ான் சசால்கின்ந கபேத்துக்கமபத் ிநந் ணதாடு - எபே ிஞ்ஞாண சிந்மணதாடு கிகிபங்கள். 

  

கடம உர்தாடு உண்மமச் சசால்ன பமணபம் எபேதணாடு தகாிக்காீர்கள். ினகி இபேப்ததாமச் தசர்த்துச் சசல்ன தண்டி கானத்ில் 

இபேக்கும் ததாது, தசர்ந்து இபேப்ததாம ினக்கி ிடாீர்கள். 

  

ிீ ிடுமனக்காண ஆபப் ததார் இப்ததாது எபே ிறுத்த்ிற்கு ந்து ிட்டது.  

  

எர் ஆபப் ததாாட்டத்ம பன்சணடுத்துச் சசல்னக்கூடி அகச் சூல் ாகத்ில் இப்ததாது இல்மன. 

  

அம்தாமநக் காட்டில் ாம் அடுக்சகடுக்கிநார் ன்தசல்னாம் சறும் கம; ன்ணிக் காட்டில் ஆிக்கக்கில் புனிகள் ததுங்கிிபேக்கின்நார்கள் ன்று 

சசால்னப்தடுது சுத் ந்ி; ாமப அர்கள் சபிில்  ந்து, சகரில்னாப் ததார் டாத்ி, சாமணகள் புரிார்கள் ன்று காத்ிபேப்தது சறும் 

கற்தமண. 

  

வு சசய்து சகரில்னாப் ததார் பமநம (Guerrilla Warfare) ிபங்கிக்சகாள்ளுங்கள்: 

  

சதாதுக்கள் ாா இடத்ில் - அது காட்டுப் புநதா அல்னது ாட்டுப் புநதா - எபே சகரில்னாப் ததாாபி ாழ்சன்தது சாத்ித இல்னா 

ிடம். 

  

சகரில்னாப் ததார் பமநக்கு அடிப்தமடாணது க்கள்: 

  

க்கள் து ஊர்கபில் சிக்க தண்டும்; சித்ாலும், ததாாட்டத்ிற்கு அர்கள் ாாக இபேக்க தண்டும்; ாாக இபேந்ாலும், எபே சகரில்னாப் 

ததாாபிக்கு உ அர்கள் பன் தண்டும்; பன்ந்ாலும், ிரிப் தமடகபின் கண்களுக்குள் சிக்காது இபேக்க தண்டும். 

  

ிீத்ின் ற்ததாம கபப் புநிமனில் இம துவுத இல்மன:  

  

எபே சகரில்னாப் ததாாட்டத்ம டத்தும் து ிமனதா அல்னது அன் ிமபவுகமபத் ாங்கும் சக்ிதா க்களுக்கு இப்ததாது இல்னத இல்மன. 

  

அத தம் - எர் ஆபப் ததாாட்டத்ிற்கு ஆவு சதநக்கூடி புநச்சூல் இந்ப் பூதனாகத்ிலும் இப்ததாது இல்மன.  

  

ஆபப் ததாாட்டத்மப் தின்புனாக மத்து அசில் ததாாட்டத்ம பன்சணடுத்துச் சசல்லும் கானம் - உண்மில் சசப்சம்தர் 11, 2001 அன்றுடன் 

இந் உனகத்ம ிட்டும், கடந் த 18, 2009 அன்றுடன் ிர்கமப ிட்டும் ததாய்ிட்டது. 

  

ிீ ிடுமனப் புனிகபின் அசில்துமநப் சதாறுப்தாபர் தானசிங்கம் தடசன் 

கடந் கானத்மத் ிபேம்திப் தார்ப்தசன்தது னாற்றுப் புமகுிம அகழ்ாாய்ந்து உக்கிப் ததாண லும்புகமப டுத்து அகு தார்ப்தற்கு அல்ன; 

தம தட்டநிின் தாடங்கபினிபேந்து ிர்கான ாழ்ம எழுங்கமப்தற்தக. 

  

டித்ம ாற்நாது ஆபப் ததாாட்டத்மத ாம் டாத்ிக்சகாண்டிபேந் கடந் 25 பேட கானத்ில் - இந்ப் பூதனாகம் நான்கு உேக 

ஒழுங்குகள் ஊடாக ாநி, ாநி ந்துிட்டது: 

  

சின எழுங்குகள் க்குச் சாகாணமாக அமந்ண; சின எழுங்குகள் க்குப் தாகத்மத சசய்ண. 

  

1. பனிப் லபார் காேம் (..... - 1990): உனகம் இண்டாகி அசரிக்கா ற்றும் ஷ்ா மனமில் திரிந்து ின்நது: தா எபே தக்கத்தாடு சார்ந்ிபேந்து - 

அசில் ிடுமனக்காண ஆபப் ததாாட்டங்கமப பன்சணடுக்கக்கூடி து ிமனகள் அப்ததாது இபேந்ண; இது க்குச் சாகாய் அமந்து. 

சன்ணாசிாின் புிசார் அசில் (Geo-Politics) காிகபால் ிீ ிடுமனக்காண ஆபப் ததாாட்டபம் பமணப்புப் சதற்நது. 

  

2. பனிப் லபாருக்குப் பின்னான காேம் (1990 - 2001): சகாம்பெணிசம் கமந்து ததாக, எற்மந ல்னசாகி அசரிக்காின் கீழ் உனகம் ிண்டது: 

தற்கின் னன்சார்ந் ஆபப் ததாாட்டங்கள் சல்ன மக்கப்தட்டண. சன்ணாசிப் திாந்ிம் பக்கிற்நாக இபேந்ாலும், ாஜவீ் காந்ிின் 

இநப்ததாடு ினகி ிற்கும் சகாள்மகம இந்ிா கமடப்திடித்ாலும் - இந்க் கானபம் க்குச் சாகாய் அமந்து; ிீ ிடுமனக்காண 

ஆபப் ததாாட்டம் இன்னும் சற்று பர்ச்சி கண்டது. 

  

3. செப்செம்பர் 11-க்குப் பின்னான காேம் (2001 - ....): தணிப்ததார் கானத்மப் ததானத இந்த் டமபம் உனகம் இண்டாகி ின்நது: ஆணால், 

இந்த் டம அசுகள் (States) ல்னாம் எபே தக்கத்ில் இபேந்துசகாண்டு அசு-அல்னா-ஆப-இக்கங்கமப (Non-State-Armed-Actors) அடுத் 
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தக்கத்ில் மத்ண; "தங்காிகள்" ன்று அர்களுக்குப் சதர் சூட்டிண. ிாபூர்ாண தட்மககளுக்காகக் கூட (Legitimate Aspirations) ஆபப் 

ததாாட்டம் என்மந பன்சணடுத்துச் சசல்ற்காண சூல் உனக அங்கினிபேந்து பற்நாக அகற்நப்தட்டது. 

2001, டிசசம்தர் 25, த்ார் ாள், ாமன: னண்டணில், அது டீ்டில், தானா அண்மபடன் கமத்துக்சகாண்டிபேந்தன்.அப்ததாது - ிர் ாகத்ில் 

70 ீாண ினப்தப்பு ிடுமனப் புனிகபின் கட்டுப்தாட்டில் இபேந்து; ததார் லுச் சிமனில் புனிகள் ஆிக்கம் சசலுத்ிணர்; 2002 ஆம் ஆண்டின் 

ததார் ிறுத் உடன்தடிக்மக உபோகிிபேக்கில்மன; அமண உபோக்கும் ற்தாடுகபில் தானா அண்ம ஈடுதட்டிபேந்ார். 

அன்ரி சகாடுத் தீம அபேந்ிதடி அர் ிாணாகச் சசால்னிக்சகாண்டிபேந்ார்; ான் சதாறுமாகக் தகட்டுக்சகாண்டிபேந்தன்...  

  

ார்த்மக்கு ார்த்ம இன்னும் தசுமாய் அர் குல் ன் சஞ்சில்: 

  

"இது எபே ிக பக்கிாண கான கட்டம், தச... இம ாங்கள் சரிாக ிபங்கிக்சகாள்ப தணும்...  

  

இாணு ரீிின ங்கபான படிஞ்ச அபவு உச்சிமனக்கு ாங்கள் ந்ிட்டம். சதபேபவு ினபம் ங்கட மகின இபேக்குது. இின இபேந்து ல்ன 

அசில் ிமபவுகமப டுக்க தணும். ப் ததாகிந ததார் ிறுத்த்மபம், ததச்சுார்த்மமபம் ாங்கள் சரிாகக் மகாப தணும்... 

  

இந்ிாவும் இின எபே பக்கிாண factor ாதணடாப்தா... ாஜவீ் காந்ிின் சகாமனக்குப் திநகு இங்க ன்ண டக்குது ண்டு இந்ிாவும் 

அாணிச்சுக்சகாண்டல்தனா இபேக்குது... அமபம் ாங்கள் நக்கக் கூடாது. 

  

அடுத் தக்கத்ின - அசணாபேத்ன் அசரிக்காின அடிச்சுப்ததாட்டு எடிப் ததாய் குமகக்குள்ப எிஞ்சுசகாண்டு இபேக்கிநான். இப்த அசரிக்காவுக்குப் 

தின்ணான தற்குனகம் ிண்டு ிற்குது... 

  

ஆபங்கபின மக மக்கிநது இப்த ங்களுக்கு தாகத்மத சசய்பம்... இதுக்குள்ப ிமந சூட்சுங்கள் இபேக்குடாப்தா... அதுகமப சரிாக ாங்கள் 

ிபங்கிக்சகாள்ப தணும். 

  

ங்கட ததாாட்டம் சர்தசப்தடுது எபே ித்ின ல்ன ிசம் ான். ஆணால், அின ான் ஆதத்துக்களும் இபேக்குது. 

  

ததாாட்டம் அமணத்துனக ப்தட்டால் அின ங்களுக்கு ன்ண ன்ம, ன்ண ீம ன்று ான் ல்னா ாடுகளும் தார்ப்தாங்கதப இல்னால், ிழ்ச் 

சணங்களுக்கு து ன்ம ன்று எபேத்னுக்கும் அக்கமநில்மன. 

  

சசய்பநம் ண்டு ததாட்டுச் சசய்ால் ிடுாங்கள்; சசய்ாட்டம் ண்டு ததாட்டுச் சசய்ாங்கள்: ாங்கள் அமிாக இபேக்க தணும். 

  

ாமணின் காதுக்குள்ப றும்பு ததாண ாிரி ங்கட சதாறுமமச் தசாிப்தாங்கபடாப்தா... புத்மப் ததான ாங்கள் அமிா இபேந்து - 

சதாறுமாகவும், புத்ிசானித்ணாகவும் காய்கமப கர்த் தணும். 

  

இது கத்ிக்கு தன டக்கிநமப் ததான... ிபேம்தவும் சண்மட துங்கிணால் ங்கமட ததாாட்டத்ம அிச்சுப் ததாட்டுத் ான் ல்னாபேம் அடுத் 

தமன தார்ப்தாங்கள்...  

  

அத தம் - ததச்சுார்த்ம, சாாணம் அது இது ன்று இழுத்டிச்சு, சனிப்பு ப்தண்ிபம் ததாாட்டத்ம அிக்கப் தாப்தாங்கள்... ாங்கள் 

கணாக இபேக்க தணும். 

  

ங்கட கட்டுப்தாட்டின இபேக்கிந ினத்ம இக்காலும், ாங்கள் உபோக்கி மச்சிபேக்கிந அச கட்டுாணங்கமப சிமிடாலும், பக்கிாக 

ங்கட தமடக் கட்டுாணங்கமபக் கமன ிடாலும் தாதுகாக்க தணும். அதுகள் ாதணடாப்தா ந் ததச்சுார்த்மக்கும் ங்கட துபேம்புச் சீட்டு. 

  

அணான - சண்மடக்குப் ததாகாலும், இழுத்டிக்க ிடாலும் - இண்டுக்கும் டுான - ிகக் கணாக ாங்கள் காய்கமப கர்த் தணும்... சண்மட 

துங்கிணால் ங்கமப படிச்சுப் ததாடுாங்கபடாப்தா." 
  

இமடிறுத்ி, தணரீ்க் குமம அர் ாில் மத் சந்ர்ப்தத்ில் ான் தகட்தடன்.. "அண்ம, அப்த ிீம்?!" 

  

தானா அண்ம ிிர்ந்து ணது கண்கமபப் தார்த்துச் சசான்ணார்... 
  

"டுக்கனாடாப்தா... அம டுக்கத்ாதண மனர் திசணட்டாிம் ாீர்கமபக் குடுத்ர்... அம டுக்கத்ான்ாப்தா தணும்... 

  

ஆணால், எபே ிசத்ம ிபங்கிக் சகாள்ளு - இணி ஆபப் ததாாட்டம் டத் னாது; அத தம், ிீம் தணுசண்டு தகட்டுக்சகாண்டு 

ததச்சுார்த்மக்கும் ததாக னாது. 

  

ணிாடு தணுசண்டு ாங்கள் தகட்க, சிங்கபன் னாது ண்டு சசால்ன, திநகு அங்க ததசுநதுக்கு ன்ணடாப்தா இபேக்குது...? 

  

அணான - தா எபே ிாண எபே சுாட்சி பமநக்கு ாங்கள் ார் ண்டு சசால்ன தணும்.  அந் ிசத்ின ாங்கள் இசுத்ிதாட இபேக்கிநம் 

ண்டு இந் உனகம் ம்த தணும். 

  

சிங்கபன் ங்களுக்கு எண்டும்  ாட்டான்; ஆணால், அம ாங்கள் இந் உனகத்ிற்கு ிபைதிக்க தணும். 

  

இந்ப் ததச்சுார்த்மமச் சரிாகக் மகாண்டால் ாழ்ப்தாத்ின இபேந்து இாணுத்மபம் சபிதற்நனாம், திநகு ிீத்மபம் 

டுக்கனாடாப்தா. 
  

ஆணால், அசப்தடக் கூடாது... இப்த துவுத ங்களுக்குச் சாகாக இல்மன; சதாறும ான் ிக பக்கிம்," ன்று அர் படித்ார். 
  

சசப்சம்தர் 11-க்குப் தின்ணாண "தங்காத்ிற்கு ிாண ததார்" கானம் இப்தடிாக ீப, 2004 ஆம் ஆண்டு காங்கிஸ் கட்சி இந்ிாில் ஆட்சிக்கு 

ந் ிகழ்வு தானா அண்மின் ிம்ிமக் குமனத்து; ிிணத்ின் ிர்கானத்ின் ீது கபே தகங்கள் சூழ்ாக அர் கமனபற்நார். 
  

ிிணம் அடுத் கட்டத்ிற்கு கபேற்கு ஞ்சிிபேந் எத ி - இந்ிாமச் சாபித்து, அன் தகாதத்மத் ித்து, அதணாடு அனுசரித்துப் 

ததாத ண அர் உர்ந்ார். 
  

பற்தடிம ல்னதடிாக டுத்து மத்து, அறுந்து ததாய் கிடந் உநவுகமப ீபப் திமத்து, ிர் ிமனமப் தனப்தடுத் - சசம்மாண எபே 

ாய்ப்புக்காக அர் காத்ிபேந்ார். 
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2006 ஜூமனில் - ன்.டி.ரி.ி ஆட்கள் னண்டனுக்குத் தடி ந் ததாது அம எபே ல்ன ாய்ப்தாகக் கபேிணார். 
  

ன்ண தகட்தார்கள் ண ிர்தார்த்து, அசப்தடால், இண்டு ாட்கள் காத்ிபேக்க மத்து, சிந்மணமச் சசதுக்கி, ார்த்மகமபச் சசப்தணிட்டு, 

ாமபம் தாகடிக்கால் அற்மநக் தகார்த்சடுத்து - 

  

"ன்ணிப்புக் தகட்டல்" ன்ந ிமனக்குப் ததாகாலும், அற்கு எபே தனிம அபவு கீத ம சசன்றும் - ிகவும் சாதுரித்துடன் அர் அன்று அந்க் 

தகள்ிமக் மகாண்டார். 
  

கண்கள் சிக்க, இத்ம் சகாிக்க - ிிணத்ின் சுரிாமம தானசிங்கம் ிற்றுிட்டாசண இணாணச் சிங்கங்கள் சதாங்கிணர். 
  

ன்ணிினிபேந்து ததாண சாமனததசி அமப்பு என்று து அிபேப்ிம அபேக்குத் சரிித்து. 

  

அத ன்.டி.ரி.ி கார்கள், அடுத் எத ாத்ில் கிபிசாச்சிக்குப் ததாய் ிழ்ச்சசல்ணிடம் தகட்க, அர் அது தானசிங்கத்ின் ணிப்தட்ட கபேத்து 

ன்நிாகப் தினபிக்க - குப்தாகி, சர்ச்மசாகி - ணம் சாந் தானா அண்ம புற்றுதாய் ாக்கி தடுக்மகில் ழீ்ந்து, டிசசம்தர் 14 அன்று அர் 
கண்கமப படி ததாது, கிக்கு ற்சணத ிர்கபிடிபேந்து தநிததாய்ிட்டிபேந்து. 

  

புற்றுதாய்ப் தடுக்மகில் இபேக்கும் ததாது, தார்க்க ந் ரிக் சசால்செய்பக்கு எபே கப்தணின் கமனதாடு அர் சசான்ணாாம், 

"தல்னாிக்கக்கின சணங்கள் சாகப் ததாகுது, ரிக்; டுக்கப்தட்ட படிவுகளுக்கு அப்தால் அந்ப் ததாாபிகள் எவ்சாபேத்பேம் து க்கபின் 

ிடுமனக்காகப் ததாாட ந் தூ உள்பங்கள். அங்கமபக் காப்தற்ந ான் உிதாட இபேக்காட்டன்; ன்ண சசய்ாது அந் உிர்கமபக் 

காப்தற்றுங்தகா" ன்று. 

  

தானா அண்ம ம்மப் திரிந்து சரிாக இண்டு ாங்கபின் தின் - 2007 சதப்ரி 15 இல் ன்ணிப் தமடசடுப்மத சாடங்கிது சிங்கப தசம். 

  

4. புதிய பனிப் லபார் காேம் ( 2005 - ....): பூதகாப ல்னசாக ழுச்சி சகாள்ளும் சீணாவுக்கு இந்து சபத்ிம் தமப்தட்டது; அது சிநினங்காவுக்கு 

உிது. புனிகமப அிக்க ிபேம்தி இந்ிாவுக்கு எபே ததார் தமப்தட்டது; அதுவும் சிநினங்காிற்கு உிது. 

  

சதாபேபாா ரீிில் சீணாதாடு  சார்ந்ிபேந்ால் இந்து சபத்ித்ில் அன் ஆிக்கத்ம தடிாக  ிர்சகாள்ப ிற்நிபேந் அசரிக்காவுக்கு 

அமச் சசய்ற்கு இந்ிா தமப்தட்டது; படிாக, இந்ிாம ீநி சன்ணாசிாில் தற்குனகம் எபே துபேம்மதக் கூட அமசக்க ிபேம்தா 

சூல் திநந்து. 

2008  கார்த்ிமகில் து அன்புக்குரிர் எபேம சாமனததசிில் அமத் சூமச அண்ம, "இணி உங்கதபாட கமப்ததணா சரிாது, ீங்கள் 

சுகாய் இபேங்தகா ண்டு சசால்நதுக்கும், தானா அண்ம சசால்னிப் ததாட்டுப் ததாண ாிரித இங்க ல்னாம் டக்குது ண்டுநம சசால்நதுக்கும் 

ான் கூப்திட்டணான்" ன்று சசான்ணாாம். 

அர் புிசார் னன்களுக்காக (Geo-Political Interests) எவ்சாபே ாடும் எவ்சான்மநச் சசய், த 21, 1991-க்குப் தி ீர்க்க இந்ிா ன் தங்மகச் 

சசய் - த 18, 2009 அன்று ிீ ிடுமனக்காண ஆபப் ததாாட்டம் ிந்ாண படிவுக்கு ந்துிட்டது. 

  

இப்ததாது ாம் - உனகச் சூலுக்கு ற்ந தறு ிகமபப் தார்க்க தண்டும். 

 

ிீ ிடுமனப் புனிகபின் பதுசதபேம் பதிகபாண திரிதகடிர் சூமச, திரிதகடிர் தானு ஆகிதார் 
'தசத்ின் குல்' அன்ன் தானசிங்கம் அர்களுடன் 

*     *     *     * 

கடந் 60 ஆண்டு கானத்ில் பற் டமாக - ிழ்த் தசி இணம் இப்ததாது ான் ன்றுில்னா அபவுக்குப் தனணீாகி  ிற்கின்நது. 

  

ிழ்த் தசி இணம் ண ான் இங்கு குநிப்திடுது ிமத் ாய் சாிாகப் ததசும் ல்தனாமபம் தசர்த் எத க்கள் இணம். 

  

து இணம் இப்ததாது ல்னா ிகபிலும் பூாகாண ததாதத்ம ிர்சகாண்டு ிற்கின்நது. 

  

ம்மக் சகான்சநாித்துிட்டு, ஞ்சிதாமத் துத்ிடித்துிட்டு, ிஞ்சிதாமத் டுப்பு பகாம்களுக்குள் ததாட்டு அமடத்துிட்டு சதபத் சிங்கபப் 

ததரிணாப் பூம் இப்ததாது ிிதாடு ிற்கின்நது. 

  

து சபகக் கட்டமப்திணதும் சதாபேபாா ாழ்ிணதும் ஆாாண ம் ினங்கமப ிழுங்கிிட்டு அந்ப் ததரிணாப் பூம் இப்ததாது ப்தம் 

ிட்டு ிற்கின்நது. 

  

ிது ாகக் தகாட்தாடும், தசித் ன்மபம், இணத் ணித்துபம், அற்நின் ிமபாகத் ிழ்த் தசி இணத்ின் அடிப்தமட அசில் 

உரிமகளும் அந்ப் ததரிணாப் பூத்ின் மககபில் பழுமாகச் சிக்கி அிம ிர்சகாண்டு ிற்கின்நண. 

  

க்கு பன்ணால் இப்ததாது ிகப் சதரி எபே கபம் ிரிந்து கிடக்கின்நது. 

  

இது புி கபம்; புிாண கபம்; இபேம்திணால் ஆண ஆபங்கள் சகாண்டு சல்ன படிா கபம்; அநிின் உச்சப் தன்தாட்டுக்காண கபம். 

  

அன்புமடதார்கதப! 

  

ம் த்ிில் கபேத்து தற்றுமகள் இபேந்ண; இப்ததாதும் இபேக்கின்நண. ஆணால், அது சசல்ன தண்டி தாம தற்நித அல்னால், சசல்ன 

தண்டி இனக்கு தற்நில்ன. 
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ம் த்ிில் குப்த ிமன இபேந்து; இப்ததாதும் இபேக்கின்நது. ஆணால், அது ிீத் ணிசு சாத்ிாணா இல்மனா ன்தத அல்னால், 

ிீத் ணிசு தமாணா இல்மனா ன்தது தற்நில்ன. 

  

சிங்கபப் ததரிணாம் ாணாகத பன்ந்து ிர்களுக்கு ீி ங்கப் ததாில்மன ன்ந சபிிலும், தா எபே மகில் ாாகத 

ததாாடித்ான் ிர்கபின் அசில் உரிமகமபப் சதற்சநடுக்க தண்டும் ன்ந படிிலும் - ங்களுக்குள் கபேத்து தறுதாடுகதபா அல்னது குப்த 

ிமனகதபா இபேந்ில்மன; இப்ததாதும் இல்மன. 

  

அந் படிதாடும் சபிதாடும் ான் - ாம் ரித்துக்சகாண்ட அத இனட்சித்மத் ாங்களும் ரித்துக்சகாண்டு ான் - ம் தசத்ின் 30 ஆிம் 

புல்ர்கள் ங்கள் ாழ்ம அர்ப்தித்துப் ததாாடிணார்கள்; ங்கள் உிர்கமபத் ந்ார்கள். 

  

அண்மண தசிப்ததார் அபேக்காகவும், அம ிர்சிப்ததார்கள் - அபேக்காக அல்னாிட்டாலும், க்காகத் து உிர்கமப ந் அந் 30 ஆிம் 

ததாாபிகபின் உிர்களுக்காகதனும் அர்கள் தித் அத தாமில் சாடர்ந்து மடிட அிகுக்க தண்டும். 

   

திரிந்து சிநி ாங்கள் தூள்கபாகப் ததாய்ிடும் ாளுக்காகத் ிர்கபின் ிரிகள் காத்ிபேக்கின்நார்கள். 

  

ிடுமனப் புனிகபின் ததார் லும ழீ்த்ிிட்ட தின், ிர்கபின் எற்றுமமச் சிமத்து - ங்கபின் அசில் ிநமணபம் சாபேக்கி - ங்கமப 

ிந் அடிமகபாக்கும் காரிங்கபில் அர்கள் ஈடுதட்டுள்பணர். 
  

ங்கபாக, குழுக்கபாக, கட்சிகபாக, திரிவுகபாகத் ிமசக்கு என்நாய் சிநால் - சகிப்புத் ன்மபடன், உள்ாங்கும் ணதுடன்,  ிட்டுக்சகாடுப்புடன், 

றுகமப ற்கும் ிநந் இத்துடன் - ாம் ல்தனாபேத 'ிர்கள்' ண என்நிம தண்டும். 

  

அந் என்நிமவு இல்மனசன்நால் ம்ில் ாபேக்குத துவுத இனங்மகத் ீில் கிமடக்கப்ததாில்மன. 

   

க்கிமடில் இறுகி எற்றுமபம், ணம் ிநந் கூரி சிந்மணபம், ிர்கானம் தற்நி சபிந் தார்மபத - ம் ல்தனாபேக்குாண 

ல்னாற்மநபம் சன்சநடுப்தற்கு ாம் மகிசனடுக்க தண்டி ஆபங்கள். 

  

புி டித்ில், புி தரிாத்ில், புி சூனிற்குள் தமகின்ந ிீப் ததாரில் இந் ஆபங்கள் இபேந்ால் ந்ப் தனத்ாலும் ங்கமப ழீ்த் 

படிாது. 

  

ிீப் ததார் - 1 ற்றும் ிீப் ததார் -2 ஆகிண கற்றுத் ந்ிபேக்கும் தாடங்கமப அடிப்தமடாக மத்து ிீப் ததார் - 3 இமண ாம் 

டிமக்க தண்டும். 

  

அமணத்துனக உநவு ிடங்கபில் Smart Power ன்ந எபே சசால் க்கத்ில் உள்பது. 

  

Hard Power ன்தது ததார்-சார் தனத்மக் குநிப்ததும், Soft Power ன்தது ததார்-சார்தற்ந மண தனங்கமபக் குநிப்ததுாகும். 

  

Smart Power ன்தது  - மண ாடுகளுக்கு இமடில் இபேக்கும் உநவு, உநற்ந ற்றும் பண்தட்ட ிமனகமபச் சாகாகப் தன்தடுத்ி - Hard Power 

ற்றும் Soft Power பனம் சாிக்க படிா ிடங்கமபச் சாிப்தற்கு எபே ாடு அல்னது இணம் சகாண்டிபேக்கும் தண்நிவுப் தனத்மக் 

குநிப்தாகும். 

  

இன்று சதபேம் உனக ல்னசுகதப என்மந என்று தி ழுற்காக இந் தண்நிவுப் தனத்மத் ான் தன்தடுத்கின்நண; சிநினங்கா கூட இத 

தண்நிவுப் தனத்மப் தன்தடுத்ித் ான் ிடுமனப் புனிகபின் இாணு இந்ித்மத் கர்த்து. 

  

ததார்-சார் தனம் எத்துா எர் உனக எழுங்கு கான கட்டத்ில் ாம் து Hard Power பனம் ததாட்டத்ம கர்த் பமணந்ால் - இன்று அந்ப் தனம் 

சசனிக்கச் சசய்ப்தட்டுிட்டது. Soft Power ன்று சசால்னிக்சகாள்ளும் அபவுக்கு இப்ததாது துவுத ம்ிடம் இல்மன. 

  

இப்ததாது - ம்ிடம் உள்பதும் ாம் தன்தடுத்க்கூடிதும் து Smart Power-த் ான். 

  

ந் 'புிசார் னன் அசில்' து ஆபப் ததாாட்டத்ம படிிற்குக் சகாண்டு ந்தா, அத 'புிசார் னன் அசில்' து ததாாட்டத்ம சல்ன 

மக்கும். 

  

அற்காண து ிமனகமப ாபம் தசர்ந்த உபோக்க தண்டும்; உபோகி பேகின்ந து ிமனகமபச் சசவ்தண தன்தடுத் தண்டும். 

 

ிீ ிடுமனப் புனிகபின் சாாண சசனகப் திப்தாபர் சீத்ிணம் புனித்தன் 

உர்ச்சிசப்தடுால், அல்னது உர்ச்சிம அடிப்தமடாக மத்து அசில் காய்கமப கர்த் பமணால் க்கு ஆகப்ததாது 

துவுதில்மன ன்தமத் வு சசய்து புரிந்துசகாள்ளுங்கள். 

  

து தத்ின் இறுி இனக்கு ிீத் ணிமச அமப்தது ான். ஆணால், அந்ப் தம் ிக ீண்டது; ிக சபேக்கடிாணது; தட்தாண 

சால்கள் தன ிமநந்து. 

  

இந்ப் தத்ில் - தம ண்டிகமபக் மகிட்டுிட்டு சின புி ண்டிகமப ாம் தர்ந்சடுக்க தண்டிிபேக்கும்; இந்ப் தத்ின் தாம சின 

இடங்கபில் சடுஞ்சாமனகபாகவும் சின இடங்கபில் குறுந்சபேக்கபாகவும் இபேக்கும்; இந்ப் தத்ின் ித சின இமடிறுத்ங்கள் பேம்; 

அற்நில் ாம் சின கானம் ரித்துச் சசல்ன தண்டிிபேக்கும். து ிரிகமப பநிடிப்தற்காக தம ற்றும் புி ண்தர்கள் சினம ம் கூடத 

அமத்துச் சசல்ன தண்டிிபேக்கும். 

  

புி ண்டிகளுக்கு ாறுதா, குறுந்சபேக்கபால் சல்ன மபதா, இமடிறுத்ங்கபில் சின கானம் ரிப்ததா, தம ண்தர்கள் சினம 
ீண்டும் அமப்ததா, புி ண்தர்கள் சினம ம்தாடு தசர்ப்ததா - இனக்மக ாம் ாற்நிிட்டாகதா, அல்னது கூடப் திப்ததார்கமப ாற்ந 

பமணாகதா அர்த்ாகாது. 

  

க்கு அபேகிதன தகாதனாச்சுகின்ந எபே சதபேம் ல்னாிக்கச் சக்ி இந்ிா; ணீ உனக னாற்நில் பன்சணப்ததாதும் இல்னா தகந்ி அி 
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பக்கித்துத்ம அது இப்ததாது சதற்றுிட்டது; இந்ிாம ீநி சன்ணாசிக் கடனில் எபே அமன கூட அமசப் ததாில்மன ன்தது ாத 

தட்டநிந்துிட்ட தாடம்; தம ீாப்புப் ததச்சுக்கதபாடு ல்லுக்கு ிற்தது சறும் அட்மடக் கத்ி ீம்; இந்ிாதாடு அனுசரித்து, அமண 

அமத்து, இபே ப்பு னன்கமபபம் அகத்ிசனடுத்து, அன் துமதாடு து ததாாட்டத் தம ாம் பன்கர்த் தண்டும். 

  

உனகப் சதபேம் சக்ிகள் தனவும் ிர் திச்சிமணின் ஆத்ம உர்ந்துள்பார்கள்; ஆணால், அர்கபின் னன்களும் து ததாாட்ட டிபம் 

இதும என்தநாடு என்று பண்தட்டு இபேந்துிட்டண. இணிதல் - து புி ததாாட்ட டித்ின் கீழ் - ாம் அர்கபது ஆமபம் 

ஆசீர்ாத்மபம் சதநதண்டும். 

  

கர்த்துடனும், சகபத்டனும் ாழ்ந் து க்கள் இப்ததாது கம்தி தனிகளுக்குப் தின்ணால் கண்தீாடு ிற்கின்நார்கள்; அர்கமபப் தக்குாக 

ீட்சடடுத்து அர்கபது தம கம்தீ ாழ்ம அர்களுக்கு ாம் ங்க தண்டும். 

  

இத்மண ஆண்டு கானம் து இணத்ின் ிடுமனக்காகப் ததாாடி ததாாபிகள் தனர் சிங்கபத்ின் சிமந பகாம்கபில் அமடதட்டுள்பார்கள்; 

அர்கமபபம் சதுாக ீட்சடடுத்து அர்கபது சகாழ்வுக்கு ாம் ிசசய் தண்டும்.  

  

உர்ச்சிப் சதபேக்தகாடு ாம் சபி உனகினிபேந்து சசய் பமணபம் துவும், சிங்கபப் ததரிணாத்ம உசுப்ததற்நி அங்தக ஆதத்ில் இபேப்ததாம 
இன்னும் ததாதத்ிற்குள் ள்ளுாக அமந்துிடக் கூடாது. 

  

ிர்கமபப் திிிித்ப்தடுத்துற்கு இனங்மகத் ீில் ிஞ்சிிபேக்கும் ிழ்த் தசிக் கூட்டமப்பு - சிநினங்காின் அசினமப்தக்கு 

உட்தட்டுச் சசற்தட தண்டிபள்பது; சபிினிபேந்து ாம் டுக்கும் அசில் பற்சிகள் அர்களுக்குச் சிக்கமன ற்தடுத்துாக அமந்துிடவும் 

கூடாது. 

  

இவ்ாநாக - து ீண்ட சுந்ிப் தத்ில் - ம் எவ்சாபேது தாள்கபிலும் னாறு சுத்ிிபேக்கும் இந் உடணடிக் கடமகமப ிமநவு 

சசய்பம் அத தமபில் - து ிந் அசில் உரிமகமப சன்சநடுக்கும் தாமில் ாம் சாடர்ந்து திக்க தண்டும். 

  

இண்டு பூர்ாங்க தமனத் ிட்டங்கள் இப்ததாது சாடக்க கட்டத்ில் உள்பண: 

  

1. ாடு கடந் ிீ அசாங்கம் [Transnational Government of Tamil Eelam] 

  

2. உனகத் ிர் ததம [Global Tamil Forum] 

  

பனாது - எர் அமணத்துனக அங்கீகாத்துக்காணது [International Recognition]; அிகாபூர்ாணது: அடுத்து - து இண எபேங்கிமவுக்காணது. 

  

என்று - அசு; Government: அடுத்து - க்கள் சபகம்; Civil Soceity 

  

அசு ன்தது க்கள் சபகத்ம ிடாத்தும் எபே மனமச் சக்ிாகவும், க்கள் சபகம் அந் அமசத் ாங்கி ிங்கும் எபே தூாகவும் - 

என்றுக்சகான்று துமாக, என்தநாசடான்று இமாக  - எத தத்ில் எத ிமசில் திக்க தண்டிம. 

  

இந் இண்டு தமனத் ிட்டங்கபிலும் படிந் படிசன்று துவும் இல்மன; இண்டு ிட்டங்களுத கபேத்ாடலுக்காகத் ிநந்துிடப்தட்டுள்பம. 

  

சூட்டப்தட்டுள்ப சதர்கள் பல் கூட்டப்தட்டுள்ப குழுக்கள், ீட்டப்தட்டுள்ப சசற்ிட்டங்கள் ம ல்னாத -  சதாபேத்ாண இறுி டித்மப் 
சதறும் ம சாடர்ச்சிாண ாற்நங்களுக்கு உள்பாகுதம. 

  

சாத்ிம் ற்றும் சாத்ிின்மமக் கனந்ாதனாசித்து, ல்ன ற்றும் ீ ிமபவுகமபக் கண்டநிந்து, ஆவு ற்றும் ஆற்ந ிமனகபில் 

கபேத்சாபேித்து - ிடும ிட்டு, டுப்தம டுத்து - எபே தர்ந் சசனிக்கத்ிற்கு ாம்  தண்டும். 

  

தானா அண்ம எபேபமந ன்ணிடம் சசான்ணார் - "எபே மனமத்துத்ின் அகு ன்தது, சசல்ன தண்டி இனக்குப் தற்நி சபிில் 

சனணின்நி, கானச் சூலுக்கு ற்த அது தற்சகாள்ளும் அமசவுகபிதனத ங்கிபள்பது." 

  

ிழ்த் தசி இணத்ிற்கு ஏர் அகாண மனமத்துத்ம ங்கதண்டி சதாறுப்பு அமணத்னக ிழ் சபகத்ின் மககபிதனத இப்ததாது 

உள்பது. 

  

தி.வழுதி 

T.R.Vazhuthi@Gmail.com  
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