
அங்கிருந்து இது யரப… இி இங்கிருந்து எது யரப?… 

 

ஜயரி 18, 2009 

அன்ாயர்கள! 
அண்மநனில் உங்களுக்கு „இன்னான கடிதம்” ழுதினினந்ளதன். 

தில்களுள்  ளகள்யிகாகளய யந்தினந்த. னதன்மநனாய் 

இனந்தது, “இப்ளாது ாங்கள் ன் னெய்ன ளயண்டும்?” ன் 

ெிந்தமக் ளகள்யி. 
ம்மநச் சுற்ிப் ின்ப்ட்டினக்கின் இந்தச் ெர்யளதெச் ெதி யம 

வ்யாறு டிப்டினாக [Systematically] ின்ப்ட்டது ன்மதனேம், ாம் 

ப்டி அதற்குள் ெிக்கிக்னகாண்ளடாம் ன்மதனேம் னதியாக 

யிங்கிக்னகாள்யளத ம் னதற் கடமந. 

அந்தச் ெதி யமனின் எவ்னயான னடிச்சுக்களும் – எவ்னயான 

கர்வுகாய் – ம்மநச் சுற்ி ப்டிப் ளாடப்ட்ட ன்மத 

யிங்கிக்னகாண்டால் தான், அயற்ம அயிழ்த்துச் னெல்யது ப்டி 

ன்து ற்ினேம் ாம் ெிந்திக்க னடினேம். 

னனம் இபாணுய ொதமமனப் மடத்து னிகள் னன்ளிாலும், 

அல்து ிமமந ளநலும் ெிக்காகி அயர்கள் ின்மடந்தாலும் - 

இதுயமப ன் டந்தது ன்மத உற்று ளாக்குயது, இிளநல் ாம் 

னெனற்டும் ளாது ன் னட்டுக்கட்மடகள் ம் யமினில் ளாடப்டும் 

ன்மத யிங்கிக்னகாள்வும் அயற்ம ளநயிக்கடந்து ாம் னன்ள 

னெல்யது ப்டி ன்து ற்ிச் ெிந்திக்கவும் உதவும். 

ிகழ்வு: 

தநிமர்களுக்கு திபா இந்தச் ெதியமமன இந்தினாவும் , நீதி உகனம் [Rest of the world ] 
இபண்டு னமகினூடாகப் ின்னுகின். 
னதாயது – தநிமீமப் ளார்க்கம். அது ளபடினா இபாணுயப் 

மடனனடுப்ன. 

அடுத்தது – ன்ாட்டுப் ளார்க்கம். அது இபாஜதந்திப அபெினல் கட 

கர்வுகள். 

னதாயது –  கற்கம யெீினாயது எளப காமன யழீ்த்தும் ளாக்கம்: 

இக்கு யிடுதமப் னிகள் இனக்கம். 

அடுத்தது – எளப கல்ில்  காய்கம யழீ்த்தும் ண்ணம்: இக்கு 

ன்ாட்டுத் தநிழ் ெனெகம். 

னதாயதின் ளாக்கம் – னிகள் இனக்கத்தின் நபன யமிப் ளார்த் 

திம அமித்து, ின்ர் அதம அபெினல் ரீதினாகவும் எதுக்கி – 
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தநிமர்கம ளர்த்தினா அபெினல் ிபதிிதித்துயம் அற்யர்காக்கிச் 

ெிமதப்து. 

அடுத்ததின் ளாக்கம் – னயிாட்டுத் தநிமர்கமப் னிகள் 

இனக்கத்திினந்து ிரித்து, அபெினல் ெக்தினற்யர்காக்கி, ின்ர் 

தநிமர்கது ளதெினத் தன்மநமனளன ெிமதப்து. 

இந்தப் ளாரில்  ங்காிகள் இனக்கின்ார்கள்: னதன்மநப் ங்காி 
– இந்தினா; னக்கின ங்காி – ளநற்குகம்; உ-ங்காி – நீதனள் 

உகம். 

இந்த இபண்டு ளார்க் கங்களுளந அயற்ிற்குள்  உ-

னமகமக் னகாண்டுள். எவ்னயான னமனேம் எவ்னயான 

உடடி இக்கு ளாக்கி கர்த்தப்டுகின்து. 

நோக்கம்: 

இந்த இபண்டு ளார்க் கங்கமனேம் ளெர்ந்த எட்டுனநாத்தநா ளாரின் 

இறுதி இக்கு – தநிழ் ளதெின சுனிர்ணன உரிமநக் ளகாட்ாட்மடச் 

ெிமதத்து, தநிமீமக் ளகாரிக்மகமன அடிப்மட அற்து ஆக்குயதாகும். 

ஆால் ன் இப்டி ல்ளானம் ளெர்ந்து தநிமர்களுக்கு திபா 

ளாமப டாத்துகின்ார்கள்?… 

இந்தினா என காபணத்திற்காக, அனநரிக்கா தமமநனிா 

ளநற்குகம் ளயனான காபணத்திற்காக, ளநற்குகிற்கு திபா 

கிமக்குகம் இன்னான காபணத்திற்காக, இஸ்ாநின உகம் 

ளயனான காபணத்திற்காக டாத்துகின்ார்கள். 

ஆால் – சுனக்கநாக – ல்ளானம் ளெர்ந்து, தம் னொந்த ளகந்திப 

அபெினல் ன்கிற்காக – ெிங்க இத்மதப் கமடக் காய்காகப் 

ாயித்து, தநிமித்திற்கு திபாகப் மட டுக்கின்ார்கள். 

இந்தப் ளாமப டாத்துகின்யர்கள் நிகத் னதியாக எழுங்கமநத்து – 

ன்கு திட்டநிட்ட யமினமகினூடாக – டிப்டினாக, ிதாநாக 

அமதச் னெய்கின்ார்கள். 

அதால் – இந்தப் ளானக்கு உட்ட்டு இனக்கின் தநிமர்காகின 

ாங்கள் இந்தச் ெர்யளதெச் ெதினின் ரிநாணங்கமப் ளாதின 

ஆமத்திற்கு யிங்கிக்னகாள் ளயண்டும். 

இதுயமப காய்கள் ப்டி கர்த்தப்ட்ட, இப்ளாது ப்டி 

கர்த்தப்டுகின் ன்மத நிகவும் தணுக்கநாகவும், 

னனக்கநாகவும் ளாக்கி ாம் ஆபான ளயண்டும். 

அப்ளாது தான் – இிளநல் ாங்கள் ன் னெய்ன ளயண்டும் ன்மதச் 

ெரினாகச் ெிந்தித்துச் னெனாற் னடினேம். 
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கர்வு – 1: 

2001 இன் சூமமப் ற்ி து னதற் கடிதத்தில் குிப்ிட்டினந்ளதன். 

ஆமனிமய யழீ்த்தி, னிகள் னகநாம யமப 

னன்ளினதிினந்து கமத ஆபம்ிக்கின்து. 

ளார்க் கத்தில் யிடுதமப் னிகின் மக ன்றுநில்ாத அயிற்கு 

ஏங்கினினந்ததும், னானாதாபத்தில் ெிிங்கா அபொங்கத்தின் மக 

ன்றுநில்ாத அயிற்குத் தாழ்ந்தினந்தது ளநற்குகத்திற்கப் 

ிடிக்கயில்ம. 

னிகின் ளார் ழுச்ெிமனக் கட்டுப்டுத்தவும் , ெிிங்காயின் னானாதாப யழீ்ச்ெிமனத் 
தடுத்து ிறுத்தவும் அப்ளாது அதற்கு இனந்த எளப உடடி யமி – ெண்மடமன ிறுத்த 
மயத்துப் னிகமப் ளச்சு ளநமெக்கு இழுத்து யனயது தான். 
2002 இல் – இந்தினாயின் நம் ிமந்த ஆெீர்யாதத்துடனும், 

ளநற்குகத்தின் ளகாித்த ஆதபவுடனும் ெநபெ னனற்ெிகள் 

ஆபம்நாகி. அனுெபமணனார் ஆகினது ளார்ளய; இமணத் 

தமமந ாடுகள்  அதனுடன் கூடிக் னகாண்ட அனநரிக்காவும், 

னைளபாப்ின் னைினனும், ஜப்ானும். 

ெிிங்கா அபொங்கத்திற்கும், னிகள் இனக்கத்திற்கும் இமடனில் 

ழுதப்ட்ட இந்தப் னரிந்துணர்வு உடன்டிக்மகனாது – ல்மகம 

யமபனறுத்து, ிபளதெங்கம அங்கீகரித்து – யிடுதமப் னிகால் 

ிர்யகிக்கப்ட்டு யந்த னாது னகாமநத்துயக் கட்டமநப்ிம என 

மடனம அபொங்கநாகளய [De-Facto State] அங்கீகரித்தது. 

இந்த யபாற்றுப் னரிந்துணர்வு உடன்டிக்மகமன யமபந்துனயாக்கின 

னனமந ாா அண்மணமனளன ளெனம். இனந்தாலும், அயபது 

ண்ணங்களுக்கு இடநித்து – கடல் னதாடர்ா யியகாபங்கள் தயிப 

ளயறு தற்கும் னட்டுக்கட்மடகள் ளாடாநல் – உடன்டிக்மக 

மகனனழுத்தாயதற்கு அனுெபமணகள் னெய்தது ளநற்குகம். 

அதற்கு என னநௌப் னன்மகளனாடு எப்னதல் னகாடுத்தது இந்தினா. 

ளார்ச் னெனற்ாடுகள் அமத்மதனேம் இமடிறுத்தியிட்டு தநிழ் 

ளதெினப் ளாபாட்டத்திற்கு ெநபெ யமினில் அபெினல் தீர்வு காணும் 

னனற்ெிகில் இங்கிர் யிடுதமப் னிகள். 

ளநற்குகம் ினானத்துடன் னெனற்டும் ன்று ம்ிர் தநிழ் நக்கள். 

கர்வு – 2: 

ஆால் – இந்தப் னரிந்துணர்வு உடன்டிக்மக ழுதப்டும் யமப 

ல்யர்காக டித்து, ஆெீர்யாதங்கள் யமங்கி, அனுெபமணகள் னெய்த 
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ளநற்குகம், அது மடனமக்கு யந்த ின்ர் தநது சுனனொத்மதக் 

காட்ட ஆபம்ித்தது. 

ஏன்ன் ின் என்ாக – தநிமர்களுக்குப் ாதகநா யிடனங்கள் 

அபங்ளகற்ப்ட்ட. ெியற்ம ெிிங்கா அபசும், ெியற்ம நீதி-
உகனம், ெியற்ம இனதபப்னம் ளெர்ந்தும் அபங்ளகற்ிர். 

1) ளார் ிறுத்த உடன்டிக்மகனில் எப்னக்னகாண்டடி, ெிிங்கா அபசு – 
 உனர்-ாதுகாப்ன யனங்கம ீக்கயில்ம. 
 ாடொமகிலும், யடீுகிலும், ளகாயில்கிலும் குடினினந்த தநது மடனிமப 

அகற்யில்ம. 
 ளாரிால் இடம்னனர்ந்து அல்ற்ட்ட நக்கள் நீக் குடினநப 

அனுநதிக்கயில்ம. 
 நீள்-கட்டுநா நற்றும் னர் -யாழ்வுப் ணிகளுக்காக உனயாக்கப்ட்ட உ -குழுக்கள் 

னெனற்ட இடநிக்கயில்ம. 
 அந்த உ -குழுக்கால் கண்டினப்ட்ட 75 யமபனா ளயமத் திட்டங்கில் 

தமனேம் னெய்ன உடன்டயில்ம. 
2) யிடுதமப் னிகின் கடற் -கங்கள்  தடமயகள் தாக்கப்ட்டு ளாபாிகள் 
னகால்ப்ட்டர். 
3) இவ்யவும் டந்துனகாண்டினந்த ளாது – ளார்ளயளனா அல்து 

இமணத் தமமந ாடுகளா, உடன்ட்ட யிடனங்கமச் னெய்து 

னடிக்கும் டி ெிிங்கா அபெின் நீது அழுத்தங்கள் ளாடயில்ம. 

ல்ாயற்ிற்கும் என னநௌப் னன்மகளனாடு ஊக்கநித்தது 

இந்தினா. 

இந்த ளபத்தில் - 

உடன்டிக்மகனிலும், அதுயமப டந்து னடிந்த ளச்சுக்கிலும் 

எப்னக்னகாண்ட யிடனங்கள் டக்காதயமப, நீதிச் சுற்றுப் 

ளச்சுக்களுக்குப் ளாயதில் னளதும் இல்ம  னடிவுக்கு யந்தர் 

னிகள். 

இந்த இடத்தில் தான் – ளநற்குகம் அதிர்ச்ெினமடந்தது. 

ெண்மட ிறுத்தத்மத னித்துக்னகாண்டு, னிகள் நீண்டும் ளானக்குப் 

ளாய் யிடுயார்களா ன்று அது திமகப்னற்து. னிகள் தினம்வும் 

ளானக்குப் ளாால், 2001 ஆம் ஆண்டின் க ியபங்கள் 

னதாடர்ந்தால், ளார் யலுச் ெநிமனில் னிகின் மக இன்னும் 

ஏங்கிால், ெிிங்காயின் „ெீர்ிம” [Stability] குமக்கப்ட்டால், 

அதன் னானாதாபம் ளநலும் யழீ்ச்ெினேற்ால்… யிமவு 

ன்யாகியிடுளநா ன்று கயமனேற்து ளநற்குகம். 

தநிழ் ளதெினம் நீண்டும் ளனபழுச்ெி னற்றுயிடுளநா ன்று 

அச்ெனற்து இந்தினா. 
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ஆால் – னரிந்துணர்வு உடன்டிக்மகமனச் னெவ்யள 

மடனமப்டுத்தி, னொன்யற்மச் னெய்னேநாறு ெிிங்கா அபெின் 

ளநல் அழுத்தங்கமப்; ளாடுயதற்குப் திாக - 

து டந்தாலும் அந்த உடன்டிக்மகனில் இனந்து யிகாநல் இனக்கப் 

னிகள் நீது நட்டும் அழுத்தங்கமப் ிபளனாகிக்கும் யமினமமன 

இந்த உகம் மகனாண்டது. 

அமத அது டிப்டினாகச் னெய்தது. 

கர்வு – 3: 

னதற் டினாக – அடிப்மடனாக – தமடனெய்னப்ட்ட எர் அமநப்ாகப் 

னிகள் இனக்கத்தின் நீது அமத்துக ரீதினாக ெட்டங்கமக் 

னகாண்டு யந்தது இந்த உகம். 

இந்தப் ளார் ிறுத்த உடன்டிக்மக ழுதப்டுயதற்கு னன்ர் இபண்டு 

ாடுகள் நட்டுளந னிகள் இனக்கத்மதப் „னங்கபயாதிகள்” ன் 

யமபனமக்குள் அடக்கினினந்த. 

என்று – இந்தின;அடுத்தது – அனநரிக்கா. 

இப்ளாது - 

அபெினல் ெநபெ னனற்ெிகில் னிகள் ஈடுட்டினந்த ளயமனிளளன, 

அயர்கம என „னங்கபயாத” இனக்கநாக மன ளநற்கு ாடுகள் 

ெட்டங்கமக் னகாண்டு யந்த. 

ிரிட்டன், னைளபாப்ினன் னைினன், கடா, ஏஸ்ளபினா  எவ்னயான 

ாடுகாக, ளநற்குகம் னிகள் இனக்கத்மதப் „னங்கபயாதிகள்” 

ஆக்கினது. 

ளாமப ிறுத்தியிட்டு, தநிமபது அபெினல் அிாமெகம 

அமடயதற்கு ெநபெ னனற்ெினில் ஈடுட்டினந்த என இனக்கத்மதப் 

„னங்கபயாத” இனக்கநாகப் ட்டினிடுயதற்கு ினானநா ந்த என 

காபணனம் இந்த ாடுகளுக்கு இனக்கயில்ம. ஆாலும், அமய 

அமதச் னெய்த. 

தநக்கு வ்யமகனிலும் னனறுத்தாக அமநனாத – தநது 

ன்களுக்கு திபாக ன்றும் னெனற்டாத – எர் அமநப்மப் 

„னங்கபயாத” இனக்கநாகப் ட்டினிடுயதற்கு ந்தத் ளதமயனேம் இந்த 

ாடுகளுக்கு இல்ம. ஆாலும், அமய அமதச் னெய்த. 

ல்ாயற்றுக்கும் என னநௌப் னன்மகளனாடு ஊக்கநித்தது 

இந்தினா. 
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னிகள் இனக்கம் நீதா இந்தத் தமட என Cluster-குண்டு ளான்து. எளப 

னரின குண்டு யாகப் ரிந்து  னமகில் தாக்குயமதப் ளா, 

ல்ரிநாண ளாக்கம் னகாண்டது. 

கர்வு – 4: 

இந்தத் னதாடர் தமடகின் னதாடர்ச்ெினாக - 

„னரிந்துணர்வு உடன்டிக்மக”னின் என தபப்ம „அபொங்க”நாகவும், 

அடுத்த தபப்மப் „னங்கபயாதிக”ாகவும் தபம் ிரித்து டாத்த 

ஆபம்ித்தது உகு. 

„னேத்த ிறுத்தம்” மடனமனில் இனந்த ளாளத னகாண்டுயபப்ட்ட 

இந்தப் „னங்கபயாத”ப் ட்டினிடுதல்கின் உடடி ளாக்கம் – 

 ெநபெ னனற்ெினிளளன ஈடுட்டினங்கள்  னிகள் இனக்கத்மத அழுத்துயது. 
 ளச்சு ளநமெனில் கிமடப்மத யாங்குங்கள் ப் னிகம ிர்ப்ந்தம் னெய்யது. 
 ெிிங்கா அபசு உடன்ாட்டின்டி னெய்னாது யிடினும் ெநபெ னனற்ெினிினந்து 

யிகாநினக்கப் னிகம ச்ெரிக்மக னெய்யது. 
 ெநபெ னனற்ெிகிினந்து யிகிால் திர்காம் ல்ா யமகனிலும் 

கடுமநனாதாக அமநனேம் ப் னிகள் இனக்கத்மதப் னனறுத்தல் னெய்யது. 
அளத ளபத்தில் - 
இந்தப் „னங்கபயாத‟ப் னனர் சூட்டல்கின் ின்ாினந்த ீண்டகா 

உள்ளாக்கம் - 

ளநற்னொல்ப்ட்ட ல்ாயற்மனேம் நீிப் னிகள் னரிந்துணர்வு 

உடன்ாட்டிினந்து யிகிாளா, அல்து ெிிங்கா அபொங்களந 

ளாமப ஆபம்ித்தாளா – 

 என்று – உள்ாட்டில் ‘னங்கபயாதத்திற்கு திபா ளார் ” டாத்தும் ெிிங்கா 
அபசுக்கு அமத்து ளார்-னதாடர்னட்ட உதயிகமனேம் னெய்யது. 

 இபண்டு – அமத்துக ரீதினாக , தத்;தநது ாடுகிினக்கும் தநிழ் 
னெனற்ாட்டார்கள் நீது ெட்ட டயடிக்மககம டுப்துடன் , னயிாட்டுத் 
தநிமர்கிடநினந்து னிகளுக்கு வ்யித உதயிகளும் ளாகாநல் தடுப்து. 

 னென்ாயதும், னக்கினநாதும் – னயிாட்டுத் தநிமர்கள் நீது அழுத்தங்கள் 
ளாட்டும், உள்ாட்டுத் தநிமர்கள் நீது னெல்யாக்குச் னெலுத்தினேம் – அபெினல் ரீதினாகத் 
தநிழ் நக்கம யிடுதமப் னிகிடநினந்து ிரிப்து. 

கர்வு – 5: 
யிடுதமப் னிகள் இனக்கத்திற்கும் ெிிங்கா அபசுக்கும் இமடனில் 

னெய்னப்ட்ட னரிந்துணர்வு உடன்டிக்மகனாது, இபண்டு தபப்மனேம் 

ெந ங்காிகாக்கி, மடயலுச் ெநிமமனப் ளணுயதற்கு இன 

தபப்ிற்கும் இடநித்தினந்தது. 

ஆால் – னிகள் இனக்கம் தநது மட த்மதப் ளணுயதற்கு 

ல்ாயமகனா னட்டுக்கட்மடகமனேம், ல்ா யமிகிலும் 

ளாட்டுக்னகாண்டு, நறு னத்தில் - 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ெிிங்காயின் னானாதாபத்மதனேம், அதன் இபாணுய 

இனந்திபத்மதனேம் னழுமநனாகப் ப்டுத்தும் காரினங்கம 

இந்தினாவும், நீதி உகனம் னம்னபநாகச் னெய்த. 

அதாயது – என க்கத்தில், ெீர்குமந்து ளானினந்த ெிிங்காயின் 

மடத்தும, ெநபெ னனற்ெிகள் ஆபம்ித்து னென்று யனடங்கிளளன 

னழுமநனாகக் கட்டி ழுப்ப்ட்டுயிட, நறு க்கத்தில், னிகின் 

ஆனேதக் கப்ல்கள் னதாடர்ச்ெினாகத் தாக்கி னெழ்கடிக்கப்ட்ட. 

நோர்க் கம்: 

னன்ளப ளாமப திர்ார்த்து – அதற்கு னன்ளற்ாடாக இவ்யவு 

கர்வுகளும் நிக தணுக்கநாகத் திட்டநிடப்ட்டு, நிகத் துல்ினநாகச் 

னெனாக்கப்ட்ட ின்ன - 

உள்ாட்டிலும் னயிாட்டிலுநாக – இபண்டு ளார்க் கங்கமத் 

தநிமர்களுக்கு திபாகத் திந்த ெிிங்காவும், நீதி உகனம். 

ி.ளஜ.ி-னின் ஆட்ெி னடிவுக்கு யந்து, ளொினா அம்மநனாரின் 

காங்கிபஸ் ஆட்ெினல் ினது.  க்குமன 15 ஆண்டுகளுக்குப் ின்ர் 

– ல் தனணம் ார்த்துக் காத்தினந்த ின்ர் – ஏபவுக்கு ளபடினா 

தமனடீ்மட ஆபம்ித்தது இந்தினா. 

ாகிஸ்தாின் நிபட்டல்களுக்கும் , அதன் அணு குண்டுக்கும் னந்தமதயிட , ிபாகபின் 
நவுறுதிக்கும், அயபது தமமநனில் ழுச்ெினகாண்ட தநிழ் ளதெினத்திற்கும் னந்தது 
காங்கிபெின் இந்தினா. 
இதுயமபனேம் ளநற்குகம் ளநற்னகாண்ட கர்வுகளுக்கு – ின்ாள 

இனந்து ஆெிகள் தந்த இந்தினா, இப்ளாது, ளொினா அம்மநனரின் 

தமமநனில் – னநல் னநல் – தாள தமமந ஆட்டக்காபன் 

ஆகினது. 

னதாகபநாய் உனனயடுத்த மொமய திர்னகாள் யமி 
ளதடிக்னகாண்டினந்த ளநற்குகம், இன்னான னதநாய் யர்ந்த 

இந்தினாளயாடு – ளயறு யமினின்ித் ளதாள் ளெர்ந்தது. 

தநிமர்களுக்கு திபா ளார்க் கங்கள் உள்ாட்டிலும், 

னயிாடுகிலும் திக்கப்ட்ட ளாது – னதன்ாெினாயில், 

இந்தினாயின் யினப்ளந ளநற்குகின் யினப்ம் ஆது. 

முதோயது கம்: 

தநிமீமப் ளார்க் கம். அதன் அகன் ரிநாணங்கள் ற்ி து னதற் 

கடிதத்தில் குிப்ிட்டினந்ளதன். 

அது ளபடி னேத்தம். நிக னயிப்மடனாது. னழுமநனாக இபாணுய 

நனப்ட்டது. னிகின் நபனயமிப் ளார்யலுமய ிர்னெம் னெய்து, 
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அயர்கது அபெினல் ெக்திமனனேம் அமிக்கும் இக்மகக் னகாண்டது. 

நமனகக் காபணிகள்  னரிதாக துவும் அற்து. 

னிகமப் „னங்கபயாதிகள்” ஆக்கியிட்டு, “னங்கபயாதத்திற்கு 

திபா” ளார் ன் னனரில் – உகளந ின்ாள திபண்டு 

ெிிங்காயின் மடகம னன்ாள தள்ளுகின்து. 

ணத்மத யமங்கி, ஆனேதங்கம யமங்கி, ளாரினல் ஆளாெமகம 

யமங்கி, ளார்க் கனயிகமனேம் அயற்ம இனக்குயதற்கு 

ஆட்கமனேம் யமங்கி, யானூர்தி எட்டிகம யமங்கி, னிகின் 

ஆனேதக் கப்ல்கள் ற்ின உவுத் தகயல்கம யமங்கி, னயிாட்டுத் 

தநிமர்கள் நீது ெட்ட அழுத்தங்கமப் ளாட்டு – ல்ளானநாகப் 

ின்ாள திபண்டு ெிிங்காயின் மடகம னன்ாள 

தள்ளுகின்ர். 

அந்த ளபடிப் ளார்க் கத்மதப் னிகள் தான் னயல் ளயண்டும். 

ஆால், அந்தக் கத்தில் அயர்கள் னயல்லுயதற்குத் ளதமயனா 

ல்ா உதயிகமனேம் ம்நாா ல்ா யமிகிலும் ாம் தான் 

னெய்ன ளயண்டும். அதமத் தயிப, அதன் ஆமநா ளாரினல் 

யிபங்கில் ாம் கயம் னெலுத்துயதற்குப் னரிதாக துவும் இல்ம. 

அடுத்த கம்: 

அமத்துகப் ளார்க் கம். தநிமீமத்திற்கு னயிளன 

திக்கப்ட்டினக்கும் இந்தக் கத்மதத் தான் ாம் ஆமநாக – அகு 

அகாகப் ிரித்து – உற்று ளாக்க ளயண்டும். 

னில் – இது தான் நக்கா கம். ாம் ளாபாட ளயண்டின கம். 

ாளந னயல் ளயண்டின கம். னிகம ம்ினினக்கத் 

ளதமயனில்ாத கம். 

தநிமர்கது ளதெின சுன ிர்ணன உரிமநக்கு [National Self-Determination] என 

ெர்யளதெ அங்கீகாபத்மதப் னறுயதும், தநிமர்களுக்கு த் தநிமீமத் 

தினபமெ அமநப்துளந நது அபெினல் இட்ெினம். 

அந்த இட்ெினத்மத அமடயதற்காகளய யிடுதமப் னிகள் 

இனக்கனம் – நது ொர்ில் – ஆனேதப் ளாபாட்டத்மத னன்னடுத்து 

யனகின்து. 

தநிமர்கள் தநது தினபசுக் ளகாரிக்மகமன ெர்யளதெ அயில் 

னன்னடுப்தற்கு னட்டுக்கட்மடகள் ளாடுயதற்கு ளபடினா ந்த 

யமினேம் இல்ாத ிமனில், இந்த உகு ளயறு நார்க்கத்மதத் 

ளதடினது. 
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அது கண்டுிடித்த என யமி தான் – னிகள் இனக்கத்தின் நீது 

உனகங்கும் னகாண்டுயபப்ட்ட அந்த Cluster-குண்டு ாணினிா 

தமட. அந்த தமடனின் எர் இக்கு – தநிமர்கால் உனகங்கும் 

னன்னடுக்கப்டும் „தநிமீமம்” ன் ளகாட்ாடு. 

அளத தநிமீமக் ளகாரிக்மகமன னன்மயத்துப் ளாபாடும் யிடுதமப் 

னிகமப் „னங்கபயாத” இனக்கம் ஆக்கினதன் னெநாக - 

தினபமெக் ளகானயதும், சுன ிர்ணன உரிமநமன யினேறுத்துயதும் – 

அமய ினானனர்யநா அிாமெகாக [Legitimate Aspirations] 

இனந்தாலும் – அளத ளகாட்ாடுகம என „னங்கபயாத” இனக்கனம் 

னன்மயப்தால் - 

அந்தக் ளகாட்ாடுகம னன்னடுப்ளத என னங்கபயாத 

இனக்கத்தின் கனத்மத னன்மயப்து ளான்தாகும் னும் யிதநா 

எர் அச்ெச் சூமம னயிாட்டுத் தநிமர்கள் நத்தினில் இந்த உகு 

உனயாக்கினது. 

அந்த யமகனில் – தநிமீமத்மதக் ளகானயதும், சுன ிர்ணன உரிமநமன 

யினேறுத்துயதும், இந்த உகம் ற்றுக்னகாள் நாட்டாத என 

ளகாட்ாடு ன் என கனத்மதனேம் தநிமர்கள் நத்தினில் உனயாக்கி, 
அதம ிபாகரித்தது. 

இதன் னெநாக – தநிமீமம் ற்ிப் ளெிாள „னங்கபயாத”ப் ட்டம் 

சூட்டப்ட்டு யிடுளயாம் ன் னத்மதனேம், அந்தப் ட்டம் 

சூட்டப்ட்டுயிட்டால் ளயறு கனத்துக்கள் கூட னொல் னடினாநல் ாம் 

ிபாகரிக்கப்ட்டுயிடுளயாம் ன் தனக்கத்மதனேம் தநது ாட்டுப் 

ிபமஜகாக உள் தநிமர்கள் நத்தினிளளன உனயாக்கினது. 

இதன் யிமயாக – தநது னொந்த ாட்டுப் ிபமெகளுக்ளக, அயர்கள் 

தநது உணர்வுகமனேம், அிாமெகமனேம் னயிப்டுத்துயதற்கும், 

ளசுயதற்கும் உள் சுதந்திபத்திற்கு [Freedom of Speech and Freedom of 

Expression] அந்தந்த ாட்டு அபசுகள னட்டுக்கட்மடகமப் ளாட்ட. 

இயற்ின் னடியாக – தநிமர்களுக்காக தநிமர்களுக்குள் டாத்தப்டும் 

கூட்டங்கில் தநிமீமம் ற்ினேம், னிகள் இனக்கம் ற்ினேம் யானுனபப் 

னகழும் ாங்கள், அமத உண்மநனிளளன னொல் ளயண்டின ங்கது 

ாட்டு அபெினல் தமயர்களுடா ெந்திப்னக்கில், துவும் னொல் 

னடினாதயர்காய் யானமடக்கப்ட்ளடாம். 

இவ்யாா சூமில் தான் – தநிமீமம் ற்ிப் ளெிால் தநது ளச்ெ 

டுடாது ன் னடிவுக்கு யந்த நது னயிாட்டுத் தநிழ் 
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னெனற்ாட்டார்கள் தத்தநது ாட்டு அபசுகம அணுகுயதற்குப் னதின 

என தந்திளபாானத்மதக் மகனினடுத்தார்கள். 

அது ன்னயில் – நக்குத் ளதமயனாதாக இனந்தாலும், 

ளநற்குகத்திற்குப் ிடிக்காத யிடனங்கமப் ற்ிப் ளசுயமதத் 

தயிர்த்துயிட்டு, நக்கு னக்கினநற்தாக இனந்தாலும் 

ளநற்குகத்திற்குப் ிடித்த யிடனங்கம நட்டுளந ளநற்குகத்துடன் 

ளசுயது. 

அதாயது – தநிழ் ளதெின இப் ளாபாட்டத்தின் ிபந்தப னடிவுக்கா 

நது அடிப்மட அபெினல் இட்ெினம் ற்ிப் ளசுயமதத் 

தயிர்த்துயிட்டு, அந்தப் ளாபாட்டத்தின் யமினில் ாம் ெந்திக்கும் 

துன்ங்கமப் ற்ின தற்காிக நிதாிநாப் ிபச்ெமகம 

[Humanitarian Crisis] ற்ி நட்டும் ளசுயது. 

இந்த இடத்தில் தான் - 

தது ஆறு ஆண்டுகாம் ீண்ட – னாறுமநனா – தட்ம் நிகுந்த – 

கர்வுகிதும், டயடிக்மககிதும் துல்ினநா னயற்ிமன 

ளநற்குகம் னற்து. 

நிதாிநாப் ிபச்ெமகளுக்கு உதயி ளயண்டி ாம் அதன் 

காடினில் யிம ளயண்டும்  அது காத்தினந்தது. அப்டி யிழுந்து – 

ாங்கள் அயற்மச் ொர்ந்து இனக்க ளயண்டும்  திர்ார்த்தினந்தது. 

அப்டிச் ொர்ந்தினந்து – அது னொல்யமதளன ளகட்கும் என ிர்ப்ந்த 

சூமலுக்குள் ம்மநச் ெிக்க மயக்க அது யினம்ினினந்தது. 

அப்டினாக – நிதாிநாப் ிபச்ெமகமப் ற்ி நட்டும் ளசும் 

னடிமய ாம் டுத்த ளாது, தது யினப்த்தில் னயற்ி கண்ட 

ளநற்குகு, ம் நீது என நான யமமன யிரித்தது. 

நது கஸ்டங்கமச் னொல்ி ாம் அழும் ளாது அக்கமளனாடு 

ளகட்து ளா ாடகநாடினது. தக்கு ற்னகளய னதரிந்த 

யிடனங்கமளன – ாம் னொல்லும் ளாது – ளதா னதிதாகக் ளகட்து 

ளாப் ாொங்கு னெய்தது. 

ானம் – „ளநற்குகிற்குப் ிடித்த யிடனங்கமப் ளசும் ளாது அது 

அக்கமளனாடு ளகட்கின்ளத” ன்று, அதற்குத் னதரிந்த 

யிடனங்கமளன ளெிப் ளெி, கமடெினில் தநிமர்களுக்கு ன் ளதமய 

ன்மதச் னொல்லுயமத யிடுத்துயிட்டு, ளநற்குகத்திற்கு ன் 

ிடித்தளதா அமத நட்டுளந ளெப் மகிக்னகாண்ளடாம். 

இப்னாழுது - 
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னப்து ஆண்டு காம் ளாபாடினதன் ின்ன, தானிபம் நக்கம 

உனிர்ப்ி னகாடுத்த ின்ன, இனத்தி னெயானிபம் ளபாிகது 

கல்மனின் ளநல் ின்று னகாண்டு - 

“தநிமீமத் தினபசு” ற்ிப் ளசுயமத ாங்கள் தயிர்க்கின்ளாம். 

தநிமரின் சுன ிர்ணன உரிரந ற்ிப் ளசுயதற்கு ாங்கள் 

தனங்குகின்ளாம். “தநிமீம யிடுதரப் புிகள் இனக்கநந எநது ஏக 

அபசினல் ிபதிிதிகள்” ன்று னயிப்மடனாகச் னொல்லுயதற்குப் 

ின்டிக்கின்ளாம். 

னொல்ப்ட ளயண்டின இயற்மச் னொல்ி, நக்கா 

அங்கீகாபத்மதத் தமிநிர்ந்து ளகானயமதத் தயிர்த்துயிட்டு – 

உணவும், உமடனேம், நனந்தும், ளார் ிறுத்தனம் ளயண்டி – 

ிச்மெக்காபர்கள் ளா – உகத்தின் னற்த்தில் மகளனந்தி 
ிற்கின்ளாம். 

யன்ித் தநிமர்கள் அமிகின்ார்கள், கிமக்குத் தநிமர்கள் 

டுனகாமனாகின்ார்கள், யடக்குத் தநிமர்கள் கடத்தப்டுகின்ார்கள், 

னகாழும்னத் தநிமர்கள் காணாநல் ளாகின்ார்கள், நமனகத் 

தநிமர்கள் மகதாகின்ார்கள் ன்று உகத் தநிமர்கள் ாம் னம்ி 
அழுகின்ளாம். 

இந்த உகத்திற்கு ற்னகளய னதரிந்தினக்கும் ங்கள் துனபங்கமத் 

தினம்வும் னொல்லுயதற்காக – ஊர்யங்கள் மயத்து, நட்மடகள் 

ிடித்து, ளகாெங்கள் ழுப்ி, கடிதங்கள் ழுதி, நனுக்கள் அனுப்ி – 

ம்மநளன ாம் நாற்றுகின்ளாம். 

ளாபாட்டத்துக்கு அடிப்மடனா „தநிமீமம்” ன் தீர்மய 

யினேறுத்துயமத யிட்டுயிட்டு, ளாமப ிறுத்தும்டி 

நன்ாடுகின்ளாம். 

ிபாகபனும் அயனமடன ளார் யபீர்களும் தம குினாது ிகழ்த்தும் 

கம்பீ னேத்தத்தின் தார்ப்ரினங்கம ாம் ளகயப்டுத்துகின்ளாம். 

ஆால் – இந்த ாளுக்காகத்தான் இந்த உகனம், காங்கிபெின் 

இந்தினாவும் காத்தினந்த, தநது கமடெி கர்மய ளநற்னகாள்யதற்காக. 

அந்தக் கமடெி கர்வு தான் – னிகள் இனக்கத்தின் நீது 

னகாண்டுயபப்ட்ட அந்த Cluster-குண்டு ாணினிா உகத்-தமடனின் 

கமடெி இக்கு. 

அது – னயிாடுகில் யாழும் தநிமர்கமப் னிகிடநினந்து 

ிரிப்து; உள்ாட்டில் யாழும் தநிமர்கின் நீது ளாித் தீர்வு 

என்மத் திணிப்து. 
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என னம் – நிதாிநாப் ிபச்ெமகமச் னொல்ித் தம்மநத் ளதடி 

யந்த னயிாட்டுத் தநிமர்கம, நாிட ளன னகத்மதக் காட்டி 

நனக்கினது இந்த உகம். 

நறு னம் – „ஈமத்தநிமர்கமக் காப்ாற்று!” ன்று னாங்கினனழுந்த 

தநிமகத் தநிமர்கம, „இளதா னகர்ஜிமன அனுப்னகின்ளாம், ளநன் 

ளானினக்கின்ார்” ன்று கூிளன அடக்கினது இந்தினா. 

இப்ளாது - 

தநிமர்கின் அயங்கமத் தீர்ப்தாகச் னொல்ிக்னகாண்டு 

ளநற்குகும், அயர்கம அமியிினந்து காப்தாகக் கூிக்னகாண்டு 

இந்தினாவும் காத்மத இழுத்தடிக்கின். 

கிினாச்ெினின் யழீ்ச்ெிக்காய் காத்தினந்து, ஆமனியின் 

யழீ்ச்ெிக்காய் காத்தினந்து – இப்ளாது, னல்மத்தீயிதும், 

னதுக்குடினினப்ிதும் யழீ்ச்ெிக்காய் காத்தினக்கின். 

னப்மடகமனேம், னடுந்தூபப் பீங்கிகமனேம் மயத்தினக்கும் 

னிகின் நபனயமிப் ளார்யலுமய உமடத்து, நீண்டும் அயர்கம என 

னகரில்ாப் மடனாக காட்டிற்குள் துங்க மயக்கும் ம்ிக்மகளனாடு, 

ெிிங்காவுக்கு காத்மத டுத்துக் னகாடுக்கின். 

அளத ளபத்தில் – இன்னான க்கத்தில் – யிடுதமப் னிகளாடு 

இனக்கும் யமப தநிமர்கது துன்ங்கள் துவும் ீங்கப் ளாயதில்ம 

ன் ெநிக்மைமன னகாடுத்து - 

„னிகள் அமிந்து ளாயமதப் ற்ி கயமப்டாதீர்கள். உங்கள் 

ிபச்ெமக்கு ாங்கள் ல் தீர்மயப் னற்றுத் தனகின்ளாம், ீங்கள் 

னிகம யிட்டு யிகுங்கள்” ன்று தநிமர்களுக்குச் னொல்ாநல் 

னொல்லுகின். 

இந்த அணுகுனமளனாடு - 

னதாயது, அது ெரியபாநல் ளாால் அடுத்தது  இபண்டு 

ளாக்கங்களாடு இந்தினாவும் இந்த உகனம் னெனற்டுகின்: 

 னிகிடநினந்து தநிமர்கமனேம் , தநிமர்கிடநினந்து னிகமனேம் ிரித்து , 
யிடுதமப் னிகளுக்கு உதயிகள் னெல்யமதத் தடுப்து . உதயிகள் ளாகாநல் 
ிர்க்கதினாகி ிற்கும் னிகம இபாணுய ரீதினில் அமிப்து . னிகள் அமிந்த ின் – 
ளகட்தற்கு னானநற் ிமனில் தநிமர்கள் இனக்கும் ளாது , ிச்மெ ளா , தீர்ளய 
இல்ாத என தீர்மய அயர்கள் நீது திணிப்து. 

 னயிாட்டுத் தநிமர்கது ிதினேதயினில் தான் னிகள் இனக்கம் தங்கினினக்கின்து 
ன்தால், னயிாட்டுத் தநிமர்கமக் கடநாய்க் கயர்ந்து, அயர்கள் னெநாக னிகள் 
இனக்கத்தின் நீது அழுத்தங்கமப் ளாடுயது . அந்த அழுத்தத்தின் னெநாக – 
யிடுதமப் னிகமத் தநது யமிக்குக் னகாண்டு யந்து , ிச்மெ ளா, தீர்ளய இல்ாத 
என தீர்மய ற்க மயப்து . 
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இந்த இபண்டு ளாக்கங்கில் , தாயது என்ம அமடனேம் ண்ணத்ளதாடு தான் 
இந்தினாவும், இந்த உகனம் இப்ளாது னெனற்டுகின். 

இப்ளாது - 
உடடினாக ாம் னெய்ன ளயண்டினது ன் ன் அந்த நிக 

னக்கினநா ளகள்யிமன ம்மநப் ார்த்ளத ாம் ளகட்ளாம். 

இந்தினாயில் காங்கிஸ் ஆட்ெி இங்கிால் ன் டக்கும் க் 

காத்தினக்களயா, அனநரிக்காயில் எாநாயின் ஆட்ெி ிால் ன் 

டக்கும் க் காத்தினக்களயா நக்கு இப்ளாது ளபம் இல்ம. 

யிடுதமப் னிகின் இபாணுய னயற்ிக்காகக் காத்தினக்கவும் நக்கு 

இி ளபம் இல்ம. 

ளாபாட்டத்மத உடடினாக ாளந மகனில் டுப்ளாம். 

ெரினா கர்வுகம ாம் னதியாக ளநற்னகாண்டால், னிகின் ளார் 

னயற்ிக்ளக ாம் யமினமநக்காம். 

அல்து – ாம் காத்தினப்மதப்ளா, னிகள் இனக்கம் என நானனம் 

இபாணுய னயற்ிமனச் ொதித்தால், அதற்னகதிபாக இந்த உகனம், 

காங்கிபெின் இந்தினாவும் னன்மபப் ளா குறுக்ளக யப னடினாத என 

சூமம உனயாக்காம். 

ப்டி? 

ம் னன்ால் இபண்டு ணிகள் உள். என்று உடடினாகச் 

னெய்னப்ட ளயண்டினது. அடுத்தது, நிக உடடினாகச் னெய்னப்ட 

ளயண்டினது. 

உடடினாகச் னெய்னப்ட ளயண்டினமய ன் ன் ன்மத 

ீங்களும் ெிந்தித்து நக்கு ழுதுங்கள், ானும் ெிந்திக்கின்ளன். 

அயற்மச் ெிந்திக்கின் அளத ளயமனில், னரிதாகச் ெிந்தம 

துவும் ளதமயப்டாத – நிக உடடினாகச் னெய்;னப்ட ளயண்டின 

ணிமன இப்ளாளத னொல்ியிடுகின்ளன். 

சுனக்கநாகச் னெல்யதாால் – உனகங்கும் இனக்கும் இந்தினத் 

தூதுயபகங்கமத் தநிமர்கள் உடடினாக „னற்றுமக” இட ளயண்டும். 

இங்ளக ான் „னற்றுமக” ன்று குிப்ிடுயது நிதர்கள் கூடி 

யமப்மத நட்டுநல். ம் ண்ணங்கால், கனத்துக்கால், 

ஆக்கனர்யநா னெனல்கால் னற்றுமக இட ளயண்டும். 

நது ிபச்ெமனில் இந்தினாளய இப்ளாது னதன்மநனாதும் 

னக்கினநாதுநா ஆட்டக்காபர்: தநிமர் ளாபாட்டத்மத இந்தினா 

திர்த்தால், னழு ளநற்குகனம் திர்க்கும்; இந்தினா அங்கீகரித்தால், 

னழு ளநற்குகனம் ஆதரிக்கும். 
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னதன்ாெினாயில் இன்று இந்தினாளய ல்ாம்: இந்தினாமய நீி இந்து 

ெனத்திபத்தின் அம கூட அமெனப் ளாயதில்ம. 

ாகிஸ்தாளாடு பயெப்ட்டு, மொளயாடு ெல்ாித்துக் 

னகாண்டினக்கும் ெிிங்காவுக்கு, தது ாட்டின் ழு ளகாடி 

நக்கிது யினப்நின்மநமனனேம் நீி இந்தினா உதயி னெய்யது 

இபண்டு காபணங்களுக்காக - 

என்று – „ங்கள் ாட்டுப் ிபதநமபக் னகான்யர்கம ாம் 

சும்நாயிடுயதா?” ன் காங்கிபஸ் காபர்கின் அர்த்தநற் யபட்டுக் 

னகௌபயம். 

அடுத்தது – தநிமீமத் திாடு னதன்ிந்தினாயில் தினபசுக் 

கிர்ச்ெிகம உனயாக்கும் ன் அடிப்மடனற் னம். 

தது னதன் ளகாடினில் என னனம் காப்பாகவும், ன்றும் தம்ல் 

அற் என யபாற்று ண்ாகவும் இனக்கக்கூடின என நக்கள் 

இத்மத அமிக்க இந்தினா இன்று னன்ின்று னனல்யதற்கு ளயறு 

ந்த உனப்டினா காபணனம் இல்ம. 

சசய்தி: 
னக்கினநா மூன்ந மூன்று யிடனங்கர இந்தினாயிடம் ாம் – 

நீண்டும் நீண்டும் – ல்ா யமிகிலும் யினேறுத்த ளயண்டும். 

அந்த னென்று யிடனங்கமனேம் னெய்னேநாறு – கடுமநனா 

அழுத்தங்கமத் னதாடர்ச்ெினாகப் ிபளனாகிக்க ளயண்டும். 

 தநிமீமப் நோபோட்டத்ரத அங்கீகரித்து , தினபசு உருயோக உதவுங்கள் : 
அது தான் இந்தினாயின் ாதுகாப்னக்கும் ிந்தமனற் உத்தபயாதம். 

 தநிமீம யிடுதரப் புிகந தநிமீம நக்கின் ஏக அபசினல் ிபதிிதிகள் : 
ளயறு யமபனேம் ம் ி பதிிதிகாக ாம் ற்றுக்னகாள்ப் ளாயதில்ம . 
இந்தினாயின் ன்களுக்கு திபாகப் னிகள் ப்ளாதும் னெனற்டயில்ம . 
னிகள் நீதா தமடமன ீக்கி இபாஜதந்திபத் னதாடர்னகம ற்டுத்துங்கள். 

 சிிங்கோவுக்கோ நோர் -சோர் உதயிகர உடடினோக ிறுத்துங்கள் : 
கனயிகள், உவுத் தகய ல்கள், ஆணி, ஆளாெமகள்  ல்ாயற்மனேம் . 
ெிிங்கா உங்கின் ம்ிக்மகனா ண்ாக ப்ளாதுளந இனந்ததில்ம. 

 
சசனல் – 1: 
உகிலுள் எவ்னயான இந்தினத் தூதுயபகத்மதனேம் ாம் அணுக 

ளயண்டும். எவ்னயான ாடுகிலும் உள் தநிழ் 

னெனற்ாட்டார்களும், இமளனார் அமநப்னக்களும் ளதர்ந்த 

ிபதிிதிகள் குமக்கம [Delegations] உனயாக்கி அந்தந்த ாடுகிலுள் 

இந்தினத் தூதுயர்கமச் ெந்தித்து இந்த மூன்று 
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யிடனங்கரமம்யற்னறுத்த ளயண்டும். இன்ள இதற்கா 

ணிகமத் னதாடங்க ளயண்டும். 

என தடமயளனா, இன தடமயளனா, னென்று தடமயளனா ளாய்யிட்டு 

யிட்டுயிடாநல், னதாடர்ச்ெினாக – நாதத்தில் இன தடமயனாயது – 

னெல் ளயண்டும். இந்தினத் தூதுயபகங்கள் நீது அழுத்தங்கம 

இமடயிடாது ளாட ளயண்டும். ங்கள் ளகாரிக்மககள் ிமளயறும் 

யமப ானம் ஏனப் ளாயதில்ம ன் னதிமய அயர்களுக்கு ஊட்ட 

ளயண்டும். 

தற்ளாமதன ளாமப ிறுத்துயது ற்ினேம், யன்ி நக்கள் 

திர்னகாண்டு ிற்கும் நிதப் ளபயத்மதப் ற்ினேம், அயர்கள் 

திர்ளாக்கினினக்கும் னனம் இப் டுனகாம ஆத்மதப் ற்ினேம் 

னொல்லுகின் அளத ளயமனில் - 

இந்த எவ்னயான ெந்திப்ிதும் கமடெி 40 யதீநா ளபம், 

ளநற்னொல்ப்ட்ட இந்த னென்று யிடனங்கமனேம் யினேறுத்துயதற்கு 

எதுக்கப்ட ளயண்டும். 

இந்த மூன்று யிடனங்கமம் ாம் னன்மயக்கும் ளாது –  நழுப்ல் 

கமதகம இந்தின தூதுயர்களும், அங்குள் அதிகாரிகளும் நக்குச் 

னொல்லுயார்கள். 

“ளொினா காந்தி இனக்கும் யமப இமய மதனேம் னெய்ன னடினாது ,” “ அயர் மமன 
ளகாத்தில் இனக்கி ன்ார்,” “ னடல்ினிலுள் காங்கிஸ் தமயர்கள் இயற்றுக்கு 
எத்துக்னகாள் நாட்டார்கள் ,” “ ிபாகபன் நீது ல்ளானம் ளகாத்தில் இனக்கின்ார்கள் ,” 
ன் யிதநாக ஆனிபத்னதட்டுக் கமதகம அடுக்குயார்கள். 
“ிபாகபன் இல்ாநல் ளாால் அடுத்ததாக னார் யனயிம்?,” 

“அடுத்த இடத்தி னார் இனக்கிம் ன்று?” ன்று ளகள்யிகள் 

ளகட்ார்கள். ளதா, ிபாகபன் இல்ாநல் ளாால் தநிமனக்கு யிடிவு 

கிமடத்துயிடும் ன் ண்ணத்மத நக்கு ஊட்டுயது ளா 

டிப்ார்கள். 

ஆால், ாங்கள் நனக்கநமடனாநல், திடநாகவும், எளப ெீபாகவும் 

இனந்து, னதாடர்ச்ெினாக நது அந்த னென்று ளகாரிக்மககமனேம் 

தினம்த் தினம் யினேறுத்த ளயண்டும். 

சசனல் – 2: 

இந்தினத் தூதுயபகங்கின் னன்ால், இந்த மூன்று யிடனங்கரமம் 

யிமறுத்தி ளபணிகம னதாடர்ந்து ிகழ்த்த ஆபம்ிக்க ளயண்டும். 

இந்த னனற்ெிமன எவ்னயான ாடுகிலும் உள் தநிழ் 

னெனற்ாட்டாள்களும், இமளனார் அமநப்னக்களும் நிக உடடினாக 

எழுங்கமநக்க ளயண்டும். 
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ஆகக் குமந்தது ஆனிபம் ளபாயது எவ்னயான தடமயனேம் அங்கு திப 

ளயண்டும். ளபணிகின் னடியில், தூதுயமபனேம், தூதுயபக 

அதிகாரிகமனேம் னயினில் அமமத்து நது ளகாரிக்மககமக் 

மகனிக்க ளயண்டும். நது ளகாரிக்மககள் ிமளயாது யிட்டால், 

ாம் அடங்கிப் ளாக நாட்ளடாம் ன்மதனேம் உணர்த்த ளயண்டும். 

ஆால், இந்தப் ளபணிகின் னக்கினத்துயம் இமய அல் – 

னக்கினநாது ன்னயில் – ளபணிகள் எழுங்கு னெய்யதற்கு எதுக்கப்டும் ெக்தினின் 
அளத அவு, அல்து அமதயிட அதிகநா அவு ெக்தி னயிாட்டு ஊடகங்கம [Foriegn 
Medias] அந்த ிகழ்வுக்கு யபமயப்திலும், அந்தப் ளபணிகள் ற்ின னெய்திகம னயினிட 
மயப்திலும் னெயிடப்டளயண்டும். 
ளபணிகம மயத்துயிட்டு, சும்நா “னதித்”திலும், “தநிழ்னற்”ிலும் 

நட்டும் “ெங்கதி”கமப் “திவு” னெய்து, டங்கமப் ளாடுயதில் ந்தப் 

னும் இல்ம. 

அந்தந்த ாடுகிலுள் தநிமர்கது-அல்ாத ஊடகங்கம [Non-Tamil 

Medias] அங்கு யபயமமக்க ளயண்டும். நது இந்த மூன்று 

நகோரிக்ரககரமம்அயர்களுக்கு யிக்கி – யினேறுத்தி – அந்த 

ஊடகங்கம ாம் னதிவுடுத்த ளயண்டும். 

ன்ாட்டு ஊடகச் னெய்திகள் தான் இந்தினாயின் நீதும், இந்தினத் 

தூதுயர்கள் நீதும் அழுத்தங்கம அதிகரிக்கும். அளத னயிாட்டு 

ஊடகச் னெய்திகள் தான் அந்தந்த ாட்டு அபசுகின் கயத்மதனேம் 

ஈர்க்கும். தாயது னெய்தாக ளயண்டின ிர்ப்ந்தத்மத இந்தினாவுக்கும், 

அந்தந்த ாடுகளுக்கும் ற்டுத்தும். 

ந்த என நானனம் ளபணினின் னயற்ினேம், னும் – அந்தப் 

ளபணிக்குப் ன்ாட்டு ஊடகங்கில் கிமடக்கும் இடத்தில் தான் 

தங்கினேள்து. 

சசனல் – 3: 

கும்ல் கும்ாக நின்ஞ்ெல்கம அனுப்னயது ந்தப் மனேம் 

தபாது. அயற்மத் திந்து ார்க்களய நாட்டார்கள். திக்காநளளன 

“குப்மத் னதாட்டி”க்கள் ளாட்டுயிடுயார்கள். 

தாள்கில் கடிதங்கம ழுதி இந்தினத் தூதுயபகங்களுக்கு இட்ெக் 

கணக்கில் ாம் அனுப் ளயண்டும். இந்த னனற்ெிமன எவ்னயான 

ாடுகிலும் தநிழ் னெனற்ாட்டாள்கள், இமளனார் அமநப்னகது 

துமணனேடன் நிக உடடினாக எழுங்கமநக்க ளயண்டும். 

ளொினா காந்தி அம்மநனானக்கும், நன்ளநாகன் ெிங் னாவுக்கும், 

அந்தந்த ாடுகிலுள் இந்தினத் தூதுயர்களுக்கும் – சுனக்கநா என 

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



க்கக் கடிதங்கமத் தித்தினாக ழுதி, உமகில் இட்டு இட்ெக் 

கணக்கில் அனுப் ளயண்டும். 

அவ்யவு ிபநாண்டநா னதாமகனில் யந்து குயினேம் கடிதங்கம 

அயர்கள் திந்து ார்த்ளத ஆக ளயண்டும். அமய அயர்கம ளதா என 

யமகனிா டயடிக்மக டுக்க ிர்ப்ந்திக்கும். 

னக்கினநாக – அந்தக் கடிதங்கள்  எநது இந்த மூன்று நகோரிக்ரககரமம் உறுதினாக 
யினேறுத்த ளயண்டும் : தநிமர்கள் னதாடர்ாக இந்தின அபெின் ளயறு ந்த அணுகு 
னமமனளனா அல்து டயடிக்மகமனளனா ாம் ற்றுக்னகாள் நாட்ளடாம் த் 
னதியாகச் னொல் ளயண்டும். 
தநிமீமத்தின் ிப்ள இந்தினாயின் ன்கமனேம் 

ாதுகாக்கக்கூடினது ன்மத ஆதாபனர்யநாக யினேறுத்த ளயண்டும். 
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