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து ாய்த் பாண னிணம் பத்ில் னன்ணர் அர் ளிினந் னன்ணாலன வசன்லநாரின் தின்ணால் வசன்நரின் ிிணிலன ஈப் லதார் 3 ன்ந 

கனத்ாய்ின் னென்நாது தாகத்ம இங்லக ளதுகின்நார் தி. லழுதி. 

  

உண்ம ப்லதாதும் இணிப்தாணாக இனந்துிடாது; கசப்தாணாக இனப்தவல்னாம் வதாய்ாகல இனந்துிட லண்டும் ன்றும் இல்மன.  

 

மடனமந ார்த்ம் ாம் ினம்னகிந என்நாக இனந்துிடா லதாதும் அமணத் ிநந் ணதுடன் ற்றுக்வகாள்ளும் துிவு லண்டும்.  

 

ினம்னகிந கல்கமப ட்டுல டித்து உள்லப டுப்ததும், ினம்தாற்மநத் டுத்து வபில ள்பி ணம னெடிக்வகாள்தும் அநிமச் 

வசப்தணிடுற்கு ற்ந ிகள் அல்ன.  

 

னெடப்தட்டுக் கிடக்கும் ணது, சிந்மணமனேம் வசற்தாட்மடனேம் னடக்கிிடும்.  

 

என ல்ன ணதுக்கு அகு - ினப்ன வறுப்னக்கமபனேம் உர்ச்சிகமபனேம் ஏர் ஏத்ிி்ல் மத்துிட்டு - என னென்நாது ணிர் லதான வபிில் 

இனந்து - ிநந் அநிவுடன் ிடங்கமப லாக்குது.  

 

உண்மனேம் மடனமந ார்த்னம் கசப்தாணாக - ினம்தத் காாக இனந்துிட்டால் கூட - அமண ற்றுக்வகாள்ளுது ான் னன்லணறுற்கு 

ி.  
 

அப்லதாது ான் - ிர்கானத்மாது இணிம ஆக்குற்கு - ாம் ினம்னகின்ந என்நாக அமப்தற்கு - இப்லதாது ாம் ன்ண வசய்னாம் ன்தது 

தற்நிச் சிந்ிக்க னடினேம்; வசற்தட னடினேம்  

 

இது - சாா என ணி ணி ாழ்வுக்கும் வதானந்தும்; உன்ணாண என லசி இணத்ின் னாற்றுக்கும் வதானந்தும். 

* * * * 

இப்லதாது லர்ல் கானம்.  

 

இனங்மகத் ீிற்கு வபிிலன ஈத் ிர்கள் வாடர்தாண தன லர்ல்கள் டந்து னகின்நண.  

 

இந் லர்ல்கபில் ணக்கு ந் அக்கமநனேம் கிமடாது; வணணிி்ல் - தன காங்கபிற்காக இந்த் லர்ல்கள் ஈத் ிரின் ாழ்ிற்கு ந் 

ற்தமணனேம் ப்லதாில்மன ன்தது ன் கனத்து.  

 

"ட்டுக்லகாட்மடத் ீர்ாணம்" ீாண ீள்ாக்வகடுப்னகள், ாடு ளி 'ிர் லதம' ன்ந அமப்னக்கள் ன்நாநாக டாத்ப்தடும் 

இவ்மகாண லர்ல்கள் - ிது சக்ிமனேம், பத்மனேம், லத்மனேம், ிடுமன லட்மகமனேம் ிாக்கும் வசல்.  

 

ாங்கலப ங்களுக்குள் - ங்களுக்கு லண்டி என னடிம மப்தற்காக டாத்தும் இந்த் லர்ல்களுக்கு அமணத்துனக ட்டத்ில் ந் ிப்னம் 

இனக்கப் லதாில்மன; ாம இனக்காக மத்து இந்த் லர்ல்கள் டத்ப்தடுகின்நலா, அர்கள் இற்மந என வதானட்டாகக் கனத்ில் டுக்கப் 

லதாதுில்மன.  

 

ாம் உண்மில் கணம் வசலுத் லண்டிது - ஜணரி 26, 2010 அன்று இனங்மகில் டக்கினக்கும் குடிசு அிதர் லர்னில்.  

 

சிநினங்காின் "இமநாண்ம" [Sovrengity] ற்றும் "ின எனமப்தாடு" [Territorial Integrity] லதான்நற்மந ாம் ற்றுக்வகாள்பா லதாதும் - அங்கு 

டக்கின்ந லர்ல் ான் அங்கு ாளம் க்கபின் ாழ்ில் ாக்கங்கமப ற்தடுத்ப்லதாகின்நது.  

 

அந்த் லர்னில் ான் ணக்கும் அக்கமந. 
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"பிச்ெனனக்கார்" 

சிநினங்காின் அச அிதர் லர்மனப் தற்நி லதச்சுக்கள் னம் லதாது - 2005 ஆம் ஆண்டு டந் அிதர் லர்ல் தற்நி கம அடிக்கடி 

அடிதடுகின்நது.  

 

'2005 ஆம் ஆண்டு லர்னில் ிழ் க்கமப ாக்கபிக்க ிடால் டுத்து ிடுமனப் னனிகள் வசய் வதனம் று; அதுல அர்கபது அிவுக்கும் 

ிர் சந்ித் லதிவுக்கும் ி லகானிது' ன்கிநார்கள் அநிஞர்கள்.  

 

ாஜதக்ச குளிணம ஆட்சிினினந்து அகற்ந லண்டும் ன்ந ிர்கபிி்ன் கூட்டுர்வுக்கும், வதான்லசகாவுக்குப் தின்ணால் ிப ிழ் லசி 

கூட்டமப்ன டுத்துள்ப "கூட்டு னடிவு"க்கும் அதுவும் என காம்.  

 

ஆணால் - ாஜதக்சம ஆட்சி அமக்க மத்து ிடுமனப் னனிகள் டுத் சரிாண னடிவு ான் ன்தது ன் கனத்து.  

 

ஆணால் - அம ஆட்சிில் அர்த்துற்கு அர்கபிடம் இனந் லாக்கனம், அற்காண காங்களும், அர் ஆட்சி அமத் தின்ணாண கானத்ம 

அர்கள் மகாண்ட னமநகளும் ான் நாணம.  

 

ீண்டும் லதார் வடிப்தற்காண னநச்சூமன ற்தடுத் லண்டும் ன்தது அர்கபது லாக்கம்.  

 

காம் - லதார் ிறுத் கானத்ில் ிட்டி பங்கபின் அடிப்தமடில் - சு லதார்ப் தனம் ீாண அீ ம்திக்மக அர்களுக்கு ந்ினந்து; அத்லாடு 

- ிரிின் தனத்மனேம் அர்கள் குமநத்து ிப்திட்டினந்ார்கள்.  

 

இற்நின் அடிப்தமடில் - லதாம வடிக்க மத்து சிநினங்கா தமடகமப அடித்துத் துத்ி வற்நி ாமக சூடனாம் ன்தது அர்கபது ம்திக்மக.  

 

இந் லாக்கத்மனேம், ம்திக்மகமனேம் மத்து - லதார் னக்கம் வகாட்டி என சிங்கபக் கடும் லதாக்குாிமப் திதாகன் அப்லதாது ஆட்சிில் 

அர்த்ிணார்.  
 

அல லமபில் - அமணத்துனக சனெகத்ின் திாண ஆட்டக்கார்கள் த்ிில் ம்மப் தற்நி இனக்கும் கனத்து ன்ண ன்தம அநிவும், ீண்டும் 

லதார் வடித்ால் இந் ல்னசுகள் ல்னாம் லசர்ந்து ன்ண வசய்னேம் ன்ந ிடத்மக் கிக்கவும் அர் நிிட்டார்.  
 

அல சத்ில் - ன்மநக்லகா டந் ாஜவீ் காந்ிின் வகாமனக்குப் தரிகாம் லடி இந்ிாமச் சாபிக்க தானா அண்ம டுத் னற்சிகளுக்கும் 

அர் எத்துமக்கால் ிட்டுிட்டார்.  
 

இம ல்னாம் லசர்ந்து ான் - ிடுமனப் னனிகள் இக்கத்ின் ன்-அிப்திற்கும் [Self-Destruction], ிிணத்ின் லதிவுக்கும் ிகுத்ணல 

அல்னால், ாஜதக்ச ஆட்சிக்கு ந்து அல்ன.  

 

உண்மில் - ாஜதக்சம ஆட்சிமக்க ிட்டது என சரிாண னடிவு; ாநி னகின்ந னிசார் அசில் ற்றும் திாந்ிப் தாதுகாப்னப் 

னநிமனில் அது என ிகச் சரிாண னடிவு ான்.  

 

ஆணால் - ாஜதக்ச ஆட்சிக்கு ந் என ா கானத்துக்கு உள்பாகல - சங்கத்ாமண, லகாண்டாில், இனதாமன, தனத்ித்துமந ண சிநினங்கா 
தமடகள் ீது ாக்குல்கமபத் வாடங்கி, தின்ணர் - ாினாநில் சண்மடமத் தூண்டி, அன் வாடர்ச்சிாக - ாழ்ப்தாப் தமடவடுப்ன என்மந 

னற்சித்து ான் திதாகன் வசய் று.  

 

2006 ஏகஸ்ட் 11 ஆம் ிகி டந் அந் ாழ்ப்தாப் தமடவடுப்தின் ாசகாத் லால்ிில் ான் - ிடுமனப் னனிகள் இக்கத்ிணது அிின் 

கமடசிக் கட்டம் வாடங்கிது.  

 

ாற்நடீாக - திதாகன் வசய்ினக்க லண்டிது ன்ணவன்நால் - வதாறும காத்ினக்க லண்டும்.  

 

1991-ற்குப் தின்ன - ாஜீி்வ் காந்ிின் "ஆி" ம்மத் துத்ித் ிரிந் சூனில், 2001 ஆம் ஆண்டுக்குப் தின்ன - "தங்கா" தட்டம் உம் வதற்நினந் 

சூனில் - என லமப ாம் அிக்கப்தட்டுிட்டால் - லதம் லதசும் ல்னம வதானந்ி என மனமற்றுத் ிிணம் டுத்வனில் ிற்கும் 
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ன்தம உர்ந்ினக்க லண்டும்.  

 

இப்லதாது - ிடுமனப் னனிகள் இக்கத்ின் அிால் ிர்களுக்கு ற்தட்டுள்ப எல இப்ன - அந் இக்கம் டுத் னடிவுகபின் சரிகளுக்கும் 

றுகளுக்கும் அப்தால் - அது ற்தடுத்ிிட்டுப் லதானேள்ப மனமத்து வற்நிடம் ான்.  

 

ாஜதக்ச என ீிாி; ார்க்சி லஜ.ி.தி.னேடன் மகலகார்த்து இனந்ார்; இந்ி ிர்ப்தாபர்; லற்குனலகாடு னண்தட்டார்; ல்னாற்றுக்கும் 

லனாக சீணாிற்குக் கமட ிரித்ார்; ஈாமணத் லாணாக்கிணார்; தாகிஸ்த்ாலணாடும் உநாடிணார்; நஸ்ஸிாலாடு சிலணகம் னண்டார்  -- 
எட்டுவாத்த்ில் ிர்களுக்கு ற்நிாண ஏர் ஆட்சிாபாக அர் அரிம நிணார்.  
 

இற்மந ல்னாம் ிமாகப் லதாட்டு ஏர் உனப்தடிாண அசில் - இாஜந்ி ிமபம அறுமடாக்கத் நிது ான் திதாகன் வசய் 

று; ாஜதக்சம ஆட்சிில் அர்த்ிது அல்ன. 

 

சபாம்ன இயக்கம் 1 

இப்லதாது ீண்டும் லர்ல் கானம்: அல ாஜதக்சவும் லதாட்டிிடுகின்நார். 

சிி்ங்கபர்களுக்குத் ிர்கமபத் லம; தக்கத்ினினக்கின்ந இந்ிாவுக்கும் ிர்கமபத் லம.  

 

சிங்கபர்கபால் க்குக் கிமடக்கப்லதாது துவுில்மன; அணால், அர்கமபப் தற்நி அக்கமநப்தட என்றுில்மன.  

 

தக்கத்ினினக்கின்ந இந்ிாமத் ான் ாம் கனத்ில் டுக்க லண்டும்; ீமலா ல்னலா துாய் இனந்ாலும் அங்கினந்து ான் இணி  
லண்டும்.  

 

இந்ிாமக் கனத்ில் டுப்தது ன்தது, ணிாக இந்ிாம ட்டும் கனத்ிி்ல் டுத்ல் ன்று அர்த்ம் அல்ன; அன் தம தமகாபி சீணா, னி 

கூட்டாபி அவரிக்கா, ிந் ிரி தாகிஸ்த்ான் ண அலணாடு வாடர்தாண ல்லனாமனேம் கனத்ில் டுக்க லண்டும்.  

 

லர்னிலன லதய்க்கு ாக்கபிப்தா, திசாமசத் லர்ந்வடுப்தா, அல்னது லறு என னண்ிானுக்கு ாக்கபிப்தா, அல்னது ல்னாற்மநனேம் 

ிட்டுிட்டுத் லர்ல் ாபில் ிர்கள் ல்லனானம் டீ்டுக்குள் சுனண்டு தடுப்தா ண ல்னாக் லகள்ிகளுக்குாண ிமட - அந் இந்ிப் னத்ம 

ாம் ப்தடிக் மகாபப் லதாகிலநாம் ன்தில் ான் ங்கினேள்பது.  

 

இப்லதாது இந்ிா ான் உனகம். சீணப் னத்ிற்கு ஈடுவகாடுக்க லற்குனகம் என்நாய் ிண்டு இந்ிாவுக்கு னண்டு வகாடுப்தால் - ஆகக் குமநந்து 
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அடுத் 30 னட கானத்ிற்கு இந்ிா ான் உனகம்.  

 

ிர்கள் வசய் லண்டிது ன்ணவணில் - து னன்களும் இந்ிாின் னன்களும் சந்ிக்கும் என னெலனாதாத் ிடமன உனாக்கி அங்லக இந் 

உனக ஆட்டக் கார்கமப லா மத்துிட்டு ஏத்ில் ிற்க லண்டும்.  

 

அாது - இந்ி னன்கள் காக்கப்தட்டாலன லற்குனகிி்ன் னன்கள் காக்கப்தடும் ன்ந இன்மந சூனில் - ிது னன்கள் உறுிவசய்ப்தட்டால் 

ான் இந்ிாின் னன்கள் காக்கப்தடும் ன்ந சூமன உனாக்க லண்டும்.  

 

அது ன்ணவணில் - இந்ிாவுக்கும் லற்கிற்கும் திடிக்கா எனம ஆட்சிில் அர்த்ி, வன்ணாசிாில் து ஆிக்கத்ம ிமனிறுத் 

லண்டுவணில் அர்கள் ிர்கமபத் லடி ந்து ிர் திச்சமணமப் தன்தடுத்தும் என சூமன உனாக்குது ான்.  

 

ிது ணி உரிமகள் தற்நினேம், ிது அசில் லட்மககள் தற்நினேம் உனகப் வதனம் ாடுகள் ல்னாற்றுக்குல வரினேம்; ஆணால், ிமப் 

தற்நி அர்கள் னக்கும் அக்கமநில்மன.  

 

து னன்கமபக் காக்கத் ிர் திச்சமணம ப்தடிப் தன்தடுத்னாம் ன்தில் ான் அர்கபது அக்கமந. அணால் - து னன்கபிற்காக 

அர்கள் ங்கபிி்ல் சார்ந்ினக்கும் சூமன ற்தடுத்துல து உரிமகமபப் வதறுற்குாண ி.  
 

ன்மணப் வதாறுத்மில் - என ீண்ட கான லாக்கில் - தன காங்களுக்காக - ாஜதக்ச ீண்டும் ஆட்சிக்கு னது ான் ிர்களுக்கு ல்னது.  

 

வதான்லசகாவுக்கு ஆவு அபிக்க ிர் கூட்டமப்ன டுத் னடிவு எனமகில் சிநந்து ன்தது ன் ண்ம்; வணணில், அது சிங்கபர்கமப 

ாஜதக்சவுக்குப் தின்ணாலன ிட்டி, அமல வல்ன மக்கும். 

*  *  *  * 

 

சபாம்ன இயக்கம் 2 

இந்து சனத்ி ற்றும் வன்ணாசிப் திாந்ிம் வாடர்தாண என உமம லற்குனகின் னக்கிாண தாதுகாப்னத்துமநக் வகாள்மக குப்தாபர் 
எனர் - என னன்ம லற்குனகத் மனகரில் ிகழ்த்ிக் வகாண்டினந்ார்.  
 

அர் வசான்ணார் - "சிநினங்கா அபவுக்கு உனகில் லறு ந் என ாடும் து கணத்ம இப்லதாது ஈர்த்ினக்கில்மன."  

 

அர் இந் உம ிகழ்த்ி லதாது லர்ல் தற்நி அநிிப்ன இனங்மகில் வபிாகி இனக்கில்மன; அந் அநிிப்ன வபிாகி தின்ணர் உனகின் 
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கணத்ம சிநினங்கா லலும் ஈர்த்துிட்டது.  

 

2006 ஆம் ஆண்டுக்குப் தின்ணர் - ிழ் லசிப் திச்சமண, எர் அமணத்துனக ிமபாட்டுக் கபாக னன்வணப்லதாதும் இல்னா அபவுக்கு 

னன்மமப் வதற்றுிட்டது.  

 

வதான்லசகா வல்ாா, ாஜதக்ச வல்ாா ன்தது க்கு என வதானட்லட அல்ன. ஜணரி 27, 2009 அன்று இந்ிாவும், சீணாவும், அவரிக்காவும் 

ன்ண வசய்ப் லதாகின்நண ன்தில் ான் ல்னால ங்கினேள்பது.  

 

இந் ாடுகபின் சு-னன் சார்ந் லமனத் ிட்டத்ிற்குள் ாம் சிக்கிிடக்கூடாது ன்தது து ினப்தம் ான்; அணால், ாம் ற்வகணல 

சிக்கினேள்லபாம். அற்குள் சிக்கால் ம்ால் துவும் வசய்வும் னடிாது. ாம் அற்குள் சிக்கி உள்லபாம் ன்ந ிடத்ம உாசீணம் வசய்துிட்டும் 

ாம் அடுத் கட்டத்ிற்கு க னடிாது.  

 

அம ிடவும் சூட்சுாணது ன்ணவன்நால் - இந் ல்னசுகபிி்ன் மனடீு ான் இப்லதாது து தனம்; அமண ால வகடுத்து து 

தனணீாகவும் ஆக்கிிடக்கூடி ாய்ப்னக்களும் உண்டு.  

 

ிர்களுக்கு ாது என ல்ன ீி்ர்வு கிமடக்கும் ணில் - அது இந்ப் தன்ணாட்டுப் தரிாங்களூடாகத் ான்  னடினேம். இனங்மகத் ீமச் சார்ந்து, 

அங்லக ாளம் க்கமபச் சார்ந்து, அர்கள் அபிக்கும் ாக்குகமபச் சார்ந்து, ஆட்சிில் அர்கள் அர்த்ப் லதாகும் ஆமபச் சார்ந்ல இந்ப் தன்ணாட்டுப் 

தரிாங்கள் இனக்கப் லதாகின்நண. 

சின ிடங்மப ப்லதாதும் ிமணில் மத்ினங்கள்:  

 

னனாது:- ணி உரிமகள் [Human Rights] தற்நினேம், ணிார்ந் திச்சமணகள் [Humanitarian Crisis] தற்நினேம் இந் உனகில் ிடீவணக் கமகள் 

அடிதடுகின்நண ன்நால் - இந்ப் வதரி ல்னசுகளுக்கு அணால் லா ன்ம இனக்கின்நது ன்று அர்த்ம்.  

 

ணி உரிமகள் றுக்கப்தட்ட, ணிார்ந் திச்சமணகளுக்குள் சிக்குண்டுள்ப க்கள் ீது அர்களுக்குத் ிடீவண தாசம் னமபத்துிட்டது ன்தது 

அன் அர்த்த்ம் அல்ன.  

 

இண்டாது:- அமணத்துனக ிகாங்கபில் - டக்கின்ந ந் ிகழ்மனேல ப்லதாதும் ணித் என சம்தாகத் ணிமப்தடுத்ிப் தார்க்காீர்கள்: 

ல்னா ிகழ்வுகளுல லா என மகிி்ல் என்றுக்கு என்று வாடர்தாணம.  

 

வதான்லசகா ீாண அவரிக்க அிகாரிகபின் ிணா-ிமட ["Quiz"], லகாத்தா லதார்க்குற்நம் இமத்ார் ண அர் வகாடுத் வசவ்ி, அம 
ஆரிக்க ிழ் லசி கூட்டமப்ன டுத் னடிவு, சிநினங்காவுடன் இணி வன் அணுகுனமந ண அவரிக்க வசணற் வபினேநவுக் குள வசய் 

தரிந்தும, தினிப் அல்ஸ்ணின் லதார்க்குற்ந அநிக்மக, தான் கீ னெணின் றுப்ன அநிக்மக, சுற்றுனாவுக்கு ற்நவண சிநினங்காவுக்கு ினைலார்க் 

மம்ஸ் வகாடுத் னனிடம், டப்பிணில் மடவதற்ந லதார்குற்ந ிசாம, ஜி. ஸ்.தி. திபஸ் ற்றுி ரிச்சலுமகம ஆறு ாங்களுக்கு ட்டும் 

லாப்தி என்நிம் ிறுத்ிது - இப்தடிாண ல்னால என்றுக்கு என்று வாடர்தாண ணித்ணி ிகழ்வுகள்.  

 

ஆணால் - ிழ் க்கமபச் சுற்நி ிகளம் இந் ிகழ்வுகள் துவுல, இண அிவுக்கு உள்பாகி, இப்லதாது ிாம் லண்டி ிற்கும் அந் க்கபின் 

ன்மம லாக்காகக் வகாண்டம அல்ன; இம ல்னால - வதரி சக்ிகள் து னன் சார்ந்து அக்கும் காய்கபின் அடிப்தமடில் ிகழ்ந்ம; 

ிகழ்ந்து னதம.  

 

2009 ஆம் ஆண்டின் லதிவுகமப ிடவும் ிகப் வதரி தரிாதம் ன்ணவன்நால் - ன்மணச் சுற்நி ன்ண டக்கின்நது ன்தது தற்நி அநிாமில் 

ிிணத்ில் வதனம் தகுி இன்ணனம் இனப்தது ான். து உண்ம ிமன ன்ண ன்தம அநிது ான் ிர்கள் னன்ணால் இன்று உள்ப கடம. 

அில் வபிவு இனந்ால் ான் இணி ன்ண வசய் னடினேம் ன்தமனேம் வபிாகச் சிந்ிக்க னடினேம்.  

 

21 ஆம் நூற்நாண்டின் ல்னசுப் லதாட்டிில் - உனக உச்ச ாட்டுக்காண அபவு லகால் வதானபாாப் தனம்; லதார்ப் தனம் அல்ன.  

 

வதானபாா லன்மம அடிப்தமடாகக் வகாண்ட இந் ல்னசுப் லதாட்டிின் உிர் ிாண கப்தல் தாமகமபத் ன்னூடு வகாண்டுள்பால் - 

இந்து சனத்ிம் இந்ப் லதாட்டிின் திாண ஆடு கபாக உள்பது. இந் ஆடு கபத்ின் டு மத்ில் சிநினங்கா இனப்தால் - உனக ல்னசுகபின் 

னெலனாதாக் குி மாக [Strategic Focal Point] இனங்மகத் ீவு ஆகிிட்டது.  

 

இனங்மகத் ீில் ாளம் ந் என க்கள் இணத்ிணது உரிமகள் தற்நினேம் இந் ல்னசு ாடுகளுக்கு ந் அக்கமநனேம் ப்லதாதும் இனந்து 

இல்மன; இனக்கப்லதாதும் இல்மன. அர்கமபப் வதாறுத்மில் அங்கு அமினேம், உறுிப்தாடும் [Stability] இனந்ால் லதாதுாணது. அப்லதாது 

ான் அர்கபது னன்கள் காக்கப்தடும். ஆகல - அந் அமினேம் உறுிப்தாடும் ப்தடி உனாக்கப்தட்டாலும் அர்களுக்குப் திச்சணகள் இல்மன. அது 

என லதார் னெனம் ான் உனாக்கப்தட னடினேம் ணில் அத்மக என லதாமனேம் அர்கள் வசய்ார்கள்; வசய்ிப்தார்கள்; அமல வசய்ித்ார்கள்.  

 

இனங்மகத் ீில் அமிமனேம் உறுிப்தாட்மடனேம் ற்தடுத்துது வாடர்தில் இந் ல்னசு ாடுகளுக்குப் தன திச்சமணகள் இனந்ண: னனாது 

திச்சமண - ிீ ிடுமனப் னனிகள் இக்கம்; அிலும் குநிப்தாண வதனம் திச்சமண திதாகன் ன்ந ணிர்.  
 

குப்தக்கார், ம்தகத்ன்ம அற்நர், சாாணம் லதசிக்வகாண்டு லதானக்குத் தூண்டுதர் - ன்நாநாக இனங்மகத் ீில் அமிமனேம் 

உறுிப்தாட்மடனேம் லதணுற்கு அர்களுக்கு அர் என திச்சமணக்காாக இனந்ார்.  
 

அமக் வகால்ன லண்டும் ன்தலா, அது இக்கத்ம அிக்க லண்டும் ன்தலா அர்களுக்கு என லமாக இனக்கில்மன; ஆணால், 

இனங்மகத் ீில் அமிமப் லதணுற்கு ற்நாநாக அனமட திச்சமணகமபனேம் லா என மகில் ீர்த்து மப்தற்குத் ாம் டுக்கும் 

னற்சிகளுக்கு அர் எத்துமக்கில்மன ன்தல அர்களுமட திச்சமண.  

 

அடுத் தக்கத்ில் - ாஜவீ் காந்ி வகாமனக்குப் திாங்க லண்டி லம இந்ிாவுக்கு; "தங்கா" டடிக்மககளுக்காண என 

னன்னுாத்ம அிக்க லண்டி லம அவரிக்காவுக்கு; சீணாிற்கு ிாண ணது னெலனாதாப் தங்காபிாண [Strategic Partner] இந்ிாின் 

ினப்திற்கு ற்த இங்க லண்டி லமனேம் அவரிக்காவுக்கு; ிடுமனப் னனிகமப அிக்க சிநினங்காவுக்குத் தும வசய்ால் இனங்மகத் ீில் 

லலாடி இந்து சனத்ித்ில் ிளது தப்தனாம் ன்ந ண்ம் சீணாவுக்கு.  

 

ாய்ப்னத் லடிக் காத்ினந்ார்கள் ல்லனானம்: ாஜதக்சம ஆட்சிில் அர்த்ி, சிங்கபப் தமடகமபச் சீண்டிப் திதாகன் வாடக்கி லதார் - 
கமடசிில் அது ினப்தத்ம ிமநலற்நால் - அம அிக்க ிமணத்ர்கபின் ினப்தங்கமப ஈலடற்நி, அர்கபது னன்கள் சார்ந்ல 

னடிவுற்நது.  

 

ிடுமனப் னனிகள் இக்கம் அிக்கப்தட்டன் தின்ணாண சிநினங்காமக் மகாள்து வாடர்தில் இந் ல்னசுகள் து மனமப் 

திய்த்துக்வகாண்டு இனந்லதாது ான் - லர்ல் தற்நி அநிிப்மதச் வசய்ார் ாஜதக்ச.  
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ிடீவணப் திநந் இந்ப் னி சூமனத் க்குச் சாகாகப் தன்தடுத் னன்ந இந் ல்னசுகள் இப்லதாது து னி ிமபாட்மடத் 

வாடங்கினேள்பண.  

 

வதான்லசகா லதாட்டிில் இநங்கின் தின்ணிிலனா, அல்னது இப்லதாது அனக்குப் தின்ணாலனா அவரிக்காின் ஆசீர்ாம் இனக்கனாம். ஆணால் - 

அற்காக, ாஜதக்ச ீண்டும் ஆட்சிப் தடீம் றும் என சூமன அவரிக்கா ிர்தார்க்கில்மன ன்று அர்த்ம் இல்மன. அணால், ான் "டு ிமனம" 

கிப்தாக அது வசால்லுகிநது; வணன்நால் - ாஜதக்ச ீண்டும் ஆட்சிில் நிணால் அலாடு எத்துப் லதாற்கும் என ி லம.  

 

இந்ிாவுக்கும் வதான்லசகா ஆட்சி ந லண்டும் ன்தல ஆல்; சீணாலாடு மக லகார்த்துிட்ட ாஜதக்சம அகற்ந லண்டும். ஆணால், 

வதான்லசகாவும் ாமபக்கு ஆட்சி அமத் தின்ன தாகிஸ்ாணிணதும் சீணாிணதும் தங்காபி ஆகாட்டார் ன்தற்கு ன்ண உத்ாம்...? அல்னது - 

வதான்லசகா லாற்று ாஜதக்சல ீண்டும் ஆட்சி நிிட்டால் ன்ண வசய்து...? அணால் - தின்ணாலன வதான்லசகாவுக்கு னண்டுவகாடுத்தடி, 

னன்ணாலன "டு ிமனம" ன்கிநது இந்ிா.  
 

இந்த் லர்ல் சில்வனடுப்னகளுக்குள் ல்னாம் மனிடால் - றுதக்கத்ில் - ணது காரித்ில் கண்ாினக்கின்நது சீணா. துமநனகம் கட்டுல், 

ிாண ிமனம் அமத்ல், வடுஞ்சாமனகள் இடுல், குறுந்வனக்கள் லதாடுல் ண வடானர்கமப ில்னின்கபில் வகாட்டி, சீணர்கமப 

ஆிங்கபில் இநக்குகின்நது சீணா. ார் ஆட்சிக்கு ந்ாலும் திடுங்கி நி னடிா அபவுக்கு இனங்மகத்ீிி்ல் லனொன்றுல சீணாின் இனக்கு. 

 

செல்யப்பிள்னர 

ாநிந் வதாது ிி ன்ணவன்நால் - ஊர் இண்டு தட்டால் கூத்ாடிக்குக் வகாண்டாட்டம். இனங்மகத் ீலா னென்நாகிக் கிடக்கின்நது - 

கூத்ாடிகளுக்லகா ினிா.  
 

ஜணரி 27 ஆம் ாள் இனங்மகில் ப்தடி ிடிந்ாலும் அற்கு ற்நித்ில் ம்ம ார்ப்தடுத்ிக்வகாள்ப இந் னென்று வதனம் திரிவுகமபனேம் 

மத்துக் காய்கமப அக்கத் வாடங்கிிட்டணர் அர்கள்.  

 

அண்மக் கான ிகழ்வுகள் ல்னாம் அந்க் காய் கர்த்ல்கள் ான். இந் ிகழ்வுகள் ல்னாம் ணித் ணிப் னள்பிகள் லதான்நம. அற்மந இமத்து 

எர் அகாண இாஜந்ிக் லகானத்மப் லதாட னடினோ ன்று தானங்கள்.  

 

டந்து இது:  

 

தசுதிக் திாந்ிப் தமடத் பதிகபின் ாாடு என்றுக்கு வதான்லசகாவுக்கு அவரிக்கா அமப்ன அனுப்திது. அர் வதட்டி தடுக்மககமப அடுக்கி 

சத்ில் அவரிக்க வபினேநவுத் துமந ிடுத் ஏர் அநிக்மகில் - வள்மபக் வகாடிகலபாடு சமட ந்ர்கமபப் லதார் ர்ங்கமப ீநித் 

ாம் சுட்டுக் வகான்நாக குனாகனில் வதான்லசகா ஆற்நி ஏர் உம குநிப்திடப்தட்டினந்து.  
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அது தசுதிக் தமடத் பதிகள் ாாட்டுக்காண அமப்ன இத்துச் வசய்ப்தட்டது. இனங்மகப் லதாரில் இமக்கப்தட்ட குற்நங்கபில் அனக்கு 

இனக்கக்கூடி தங்கு காாகல அந் அமப்ன இத்துச் வசய்ப்தட்டாக அப்லதாது கமகள் அடிதட்டண. ாாட்டுக்குச் வசல்ற்கு அமப்ன 
றுக்கப்தட்ட வதான்லசகா, அவரிக்காில் கள் டீ்டுக்குப் லதாக அனுிக்கப்தட்டார்.  
 

அவரிக்கா ந் வதான்லசகாம அிகாரிகள் ிணா-ிமட வசய்ினப்தாகச் வசய்ிகள் ந்ண; ஆணால், ிணாக்களுக்கு ிமட அபிக்க 

னன்ணாகல அவரிக்காினினந்து அர் வபிலநிிட்டார் ன்று வசால்னப்தட்டது.  

 

வகாளம்தில் ந்து இநங்கிம - லசப் தற்று ிக்கர், ாட்மட காட்டிக்வகாடுக்கார், அவரிக்க அச்சுறுத்லுக்குப் திார் ன்று சிங்கப லசம் 

லதாற்நிது. ம்ம ஆளும் அனகம அனக்லக உண்டு ன்று னகழ்ந்து. இந்ப் லதாற்றுலுக்கும் னகழ்ச்சிக்கும் தின்ணால் லற்கின் மகப்தாமாண 

.ல.க. இனந்து. அசுத் மனர் லர்னில் இநங்கி ாஜதக்சம ிர்க்கும் ண்த்ம வபிிட்டார் வதான்லசகா.  
 

அல லத்ில் - ாடு லதாகிந லதாக்மகப் தார்த்ால் வதான்லசகா ண்மக் கவ்ி, ாஜதக்சல ீி்ண்டும் ஆட்சிமப் திடிக்கும் ிமன ந்துிடுலா 
ன்ந சந்லகம் இந் வபிாட்களுக்குத் ிடீவண ந்துிட்டது.  

 

ிடீவண - லகாத்தா லதார்க் குற்நம் இமத்ாகச் வசவ்ி வகாடுத்ார் வதான்லசகா. லதார்க்குற்நக் காங்களுக்காக அவரிக்க ாாட்டுக்கு அமப்ன 

றுக்கப்தட்ட அர், அவரிக்காினினந்து ினம்தி ந் தின்ன, அல லதார் குற்நங்கமப இன்வணானர் ீது சாட்டிணார். அது அந்ச் வசவ்ிலாடு 

லதார்க் குற்நங்கள் தற்நி கமகள் ிடீவண உனகில் அடிதடத்வாங்கிண.  

 

மககளும் கண்களும் கட்டப்தட்டுத் ிர்கள் சுட்டுக்வகால்னப்தடும் காவானிப் திவு வபிாகி, சர்ச்மசமக் கிபப்தி, ிர் வதாங்கி ளந்து, 

சிநினங்கா அமப் வதாய்ாணது ன்று ிாகரித்து, ல்னாம் வல்ன அடங்கிப் லதாய் ான்கு ாங்கபின் தின்ணர் - ிடீவண னமபத் . ா.ின் தினிப் 

அல்ஸ்ன் அது உண்மாணது ான் ன்று அநிக்மக ிட்டார்; டுிலன தாய்ந் தான் கீ னென் அது அல்ஸ்ணின் வசாந்க் கனத்து ன்நார்.  
 

இங்லக கணிக்கப்தட லண்டிது ன்ணவணில் - அல்ஸ்ன் ாம இனக்கு மக்கிநார் ன்ததுலா, தான் கீ னென் ாமப் தாதுகாக்க னல்கின்நார் 
ன்ததுலா அர்களுக்லக இன்னும் னடிாகில்மன: ஜணரி 27 ஆம் ாள் ிடிற்காகக் காத்ினக்கின்நார்கள்.  

 

லதார் குற்நச் சாட்டுகள் னன்மக்கப்தட்டு, டப்பிணில் ீின்நம் கூடி ிசாமகள் ல்னாம் டல்னடனாக டந்ண. ஆணால், குற்நாபிக் கூண்டில் 

லதானக்கு உத்ிட்டமா, அல்னது லதாம டத்ிமா ிறுத்துது ன்தில் அர்களுக்லக இன்னும் னடிாகில்மன: ஜணரி 27 ஆம் ாள் 

ிடிற்காகக் காத்ினக்கின்நார்கள்.  

 

இது இப்தடி இனக்க - னண்தாடுகமபக் குமநத்து சிநினங்காவுடன் இணிலல் ல்லுநம பர்க்க லண்டும் ணத் ணது அசாங்கத்ிற்கு அவரிக்க 

வசணற் வபிநவுக் குள தரிந்தும வசய்து. இப்லதாது ஆட்சிில் இனப்தனடன் ல்லுநா, அல்னது னிாய் ஆட்சிில் றுதனடன் ல்லுநா 
ன்தது அர்களுக்லக இன்னும் னடிாகில்மன: ஜணரி 27 ஆம் ாள் ிடிற்காகக் காத்ினக்கின்நார்கள்.  

 

டப்தது இது ான்: 

 

லதார் குற்நச்சாட்டுகள் வதாதுாணம; சிநினங்காின் ஆட்சிில் றுதம ிக்குக் வகாண்டு டுக்கப்தடும் னற்சி அது. குநிப்திட்ட மனேம் 

லாக்கி அம னன்மக்கப்தடில்மன. இங்லக சி ன்ணவன்நால் - ஆட்சிில் றும் ாய்ப்தில் உள்ப இனமனேல லதார் குற்நம் சாட்டக்கூடி 

சி உள்பது; வணணில், இனனல லதாரின் தங்காபிகள். ாஜதக்சக்கள் ட்டுல குற்நம் சாட்டப்தடுர் ன்தற்கு ந் உத்ானம் இல்மன. 

ஆட்சிில் நி தின்ன வதான்லசகா சீணாவுடனும் ஈானுடனும் சல்னாதித்ால் - லதார் குற்நச்சாட்டுகமப அம லாக்கினேம் ீட்டனாம். அப்தடிாண என 

கர்ின் னெனாக - வதான்லகாம அனரி ாபிமகில் இனந்து அகற்நிிட, அர்கபது வசல்னப்திள்மப ில் ிக்கிசிங்க ன்தாட்டில் அந் 

இடத்ிற்கு ந்துிடுார்.  
 

சிநினங்காவுடன் ல்லுநவு, அல்னது னண்தாடுகமபக் குமநத்ல் ன்ததுவும் வதாதுாணது; அதுவும், சிநினங்காின் ஆட்சிில் றுதம ிக்குக் 

வகாண்டு னற்கு டுக்கப்தடும் னற்சி. வதான்லசகா ட்டும் ான் ன்று அல்ன, ாஜதக்சல ீண்டும் ஆட்சிில் நிிட்டாலும் அனடன் 

சாபித்துப் லதாற்காண என ி. அல்னது - ஆட்சி தடீம் நி தின்ன வதான்லசகா திச்சமண வகாடுத்ால், லதார்க் குற்நம் சாட்டி அம 
அகற்நிிட்டு, ினிடம் ாட்மட எப்தமடப்தற்காண எர் ற்தாடு. 2010 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுனா வசல்ற்காண ிகச் சிநந் 32 ாடுகபில் னனாது 

இடத்மினைலார்க் மம்ஸ் சிநினங்காிற்கு வகாடுத்தும் இன் எர் அங்கம் ான்.  

 

இது ல்னால கண்டிப்னம் கனமனேம் காட்டுது லதான்நாண - சாந்ாக கர்த்ப்தடும் எல டடிக்மகின் இன னமணகள். லதார் குற்நச் 

சாட்டுக்கமபனேம் ார்ப்தடுத்ி மத்துக்வகாண்டு, அன்னக் கங்மபனேம் ீட்டுது: GSP+ ற்றுி ரிச் சலுமகம ிறுத்துது; ஆணால் அது ஆறு 

ாங்களுக்கு ட்டும் ான் ண னன்கூட்டில வசால்னிிடுது. 
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"தனயலர்கள்" 

இங்லக - ாம் கணிக்க லண்டி ிடம் ன்ணவன்நால், இில் ந் இடத்ிலுல ிர் னன் சம்ந்ப்தடில்மன ன்தது ான். து 

னன்கமபக் காப்தற்காக அர்கள் து திச்சமணமப் தன்தடுத்துகிி்ன்நார்கள் -- அவ்பவு ான். அர்கபது னமணக் காப்தன் ஊடாக து 

திச்சமணம ாம் ப்தடித் ீர்க்கப் லதாகின்லநாம் ன்தில் ான் து ிலகம் ங்கினேள்பது.  

 

வன்ணாசிாில் இந்ிால னன்ம ஆட்டக்கான். இந்ிாவுக்குத் வரிால் துவும் டக்கில்மன; டக்கவும் னடிாது; டக்கவும் ாட்டாது.  

 

இந்ிாவும் இங்லக வபிாக ிபங்கிக் வகாள்ப லண்டி ிடம் என்று உண்டு: கடந் கான னாற்நில் - உனக எளங்கு ாநி ாநி ந் 

எவ்வான கானத்ிலுல - அது லற்லகா கிக்லகா - ஆட்சிினினக்கும் சிங்கபர்கள் இந்ிாவுக்கு ிாணர்களுடலணல மகலகார்த்து இனந்ணர். 
ிர்கள் ட்டுல இந்ிாின் தக்கம் ப்லதாதும் இனந்ணர்.  
 

சிங்கபர்கள் இந்ிாவுடன் மகலகார்த் எல என சந்ர்ப்தம் திதாகமணக் வகால்லுற்காகவும் ிடுமனப் னனிகள் இக்கத்ம அிப்தற்காகவும் 

டத்ப்தட்ட லதார் ட்டுல. அந் இன ிடங்கபில் ட்டுல இன ப்திற்கும் என வதாது லாக்கு இனந்து. அது இண்டுல இப்லதாது டந்து 

னடிந்துிட்டது. ாமப ஆட்சிில் றும் சிங்கபர் ன்ண வசய்ார் ன்தம இந்ிா சிந்ிக்க லண்டும்.  

 

ிர்கமபப் வதாறுத்மில் - ான் லலன ளிமப் லதான - க்கு ன்மலா ீமலா, அது இந்ிாினினந்து ான்  லண்டும்.  

 

2005 இல் - அப்லதாது மனமப் வதாறுப்தில் இனந் ிடுமனப் னனிகள் டுத் னடிவும், அந் னடிின் ிமபமக் கண்ட தின் அர்கள் டந்து 

வகாண்ட னமநகளும் ிழ் லசி இணத்ிற்கு மக் வகாண்டு ந்து ன்தது இப்லதாது னாறு.  

 

2010 இல் - இப்லதாது மனமப் வதாறுப்தில் இனக்கும் ிழ் லசிக் கூட்டமப்ன டுத்துள்ப னடிவும், அந் னடிின் ிமபமக் கண்ட தின்ன அது 

டந்துவகாள்பவுள்ப னமநகளுல து இணத்ின் ாமப னாறு.  

 

ாழ்த்துக்கள்.  

 

தி. லழுதி 

T.R.Vazhuthi@gmail.com 

னன்ணாலன வசன்லநாரின்  
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