
னிணம் பத்ில் னென்ணர் ளிினோந் னென்ணாலன சென்லநாாின் தின்ணால் சென்நாின் ிிணிலன ஈப் லதார் 3 ன்ந கனோத்ாய்ின் 

னேன்நாது தாகத்த இங்லக ளதுகின்நார் ி. ளி. 

 

உண்த ப்லதாதும் இணிப்தாணாக இனோந்துிடாது; கெப்தாணாக இனோப்தசல்னாம் சதாய்ாகல இனோந்துிட லண்டும் ன்ன்ம் இல்தன. 

 

தடனெதந ார்த்ம் ாம் ினோம்னகிந என்நாக இனோந்துிடா லதாதும் அதணத் ிநந் ணதுடன் ற்ன்க்சகாள்ளும் துிவு லண்டும். 

 

ினோம்னகிந கல்கதப ட்டுல டித்து உள்லப டுப்ததும், ினோம்தாற்தநத் டுத்து சபில ள்பி ணத னேடிக்சகாள்தும் அநிதச் 

செப்தணிடுற்கு ற்ந ிகள் அல்ன. 

 

னேடப்தட்டுக் கிடக்கும் ணது, ெிந்தணதனம் செற்தாட்தடனம் னெடக்கிிடும். 

 

எனோ ல்ன ணதுக்கு அகு - ினோப்ன சன்ப்னக்கதபனம் உர்ச்ெிகதபனம் ஏர் ஏத்ிி்ல் தத்துிட்டு - எனோ னேன்நாது ணிர் லதான சபிில் 

இனோந்து - ிநந் அநிவுடன் ிடங்கதப லாக்குது. 

 

உண்தனம் தடனெதந ார்த்னெம் கெப்தாணாக - ினோம்தத் காாக இனோந்துிட்டால் கூட - அதண ற்ன்க்சகாள்ளுது ான் 

னென்லணன்ற்கு ி. 

 

அப்லதாது ான் - ிர்கானத்தாது இணித ஆக்குற்கு - ாம் ினோம்னகின்ந என்நாக அதப்தற்கு - இப்லதாது ாம் ன்ண செய்னாம் 

ன்தது தற்நிச் ெிந்ிக்க னெடினம்; செற்தட னெடினம் 

 

இது - ொா எனோ ணி ணி ாழ்வுக்கும் சதானோந்தும்; உன்ணாண எனோ லெி இணத்ின் னாற்ன்க்கும் சதானோந்தும். 

 

* * * * 

 

இப்லதாது லர்ல் கானம். 

 

இனங்தகத் ீிற்கு சபிிலன ஈத் ிர்கள் சாடர்தாண தன லர்ல்கள் டந்து னோகின்நண. 

 

இந் லர்ல்கபில் ணக்கு ந் அக்கதநனம் கிதடாது; சணணிி்ல் - தன காங்கபிற்காக இந்த் லர்ல்கள் ஈத் ிாின் ாழ்ிற்கு ந் 

ற்ததணனம் ப்லதாில்தன ன்தது ன் கனோத்து. 

 

"ட்டுக்லகாட்தடத் ீர்ாணம்" ீதும், ாடு ளி 'ிர் லதத' ன்ந அதப்னக்கள் ீதும் டாத்ப்தடும் இந் லர்ல்கள் - ிது 

ெக்ிதனம், பத்தனம், லத்தனம், ிடுதன லட்தகதனம் ிாக்கும் செல். 

 

ாங்கலப ங்களுக்குள் - ங்களுக்கு லண்டி எனோ னெடித தப்தற்காக டாத்தும் இந்த் லர்ல்களுக்கு அதணத்துனக ட்டத்ில் ந் 

ிப்னம் இனோக்கப் லதாில்தன; ாத இனக்காக தத்து இந்த் லர்ல்கள் டத்ப்தடுகின்நலா, அர்கள் இற்தந எனோ சதானோட்டாகக் 

கனோத்ில் டுக்கப் லதாதுில்தன. 

 

ாம் உண்தில் கணம் செலுத் லண்டிது இனங்தகில் டக்கினோக்கும் லர்லில். 

 

ெிநினங்காின் "இதநாண்த" [Sovrengity] ற்ன்ம் "ின எனோதப்தாடு" [Territorial Integrity] லதான்நற்தந ாம் ற்ன்க்சகாள்பா லதாதும் - 

அங்கு டக்கின்ந லர்ல் ான் அங்கு ாளம் க்கபின் ாழ்ில் ாக்கங்கதப ற்தடுத்ப்லதாகின்நது. 

 

அந்த் லர்லில் ான் ணக்கும் அக்கதந. 

 

 

[தடம்] 

"திச்ெதணக்கார்" 

 

ெிநினங்காின் அெ அிதர் லர்தனப் தற்நி லதச்சுக்கள் னோம் லதாது - 2005 ஆம் ஆண்டு டந் அிதர் லர்ல் தற்நி கத அடிக்கடி 

அடிதடுகின்நது. 

 

'2005 ஆம் ஆண்டு லர்லில் ிழ் க்கதப ாக்கபிக்க ிடால் டுத்து ிடுதனப் னலிகள் செய் சதனோம் ன்; அதுல அர்கபது 

அிவுக்கும் ிர் ெந்ித் லதிவுக்கும் ி லகாலிது' ன்கிநார்கள் அநிஞர்கள். 

 

ாஜதக்ெ குளிணத ஆட்ெிிலினோந்து அகற்ந லண்டும் ன்ந ிர்கபிி்ன் கூட்டுர்வுக்கும், சதான்லெகாவுக்குப் தின்ணால் ிப ிழ் லெி 
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கூட்டதப்ன டுத்துள்ப "கூட்டு னெடிவு"க்கும் அதுவும் எனோ காம். 

 

ஆணால் - ாஜதக்ெத ஆட்ெி அதக்க தத்து ிடுதனப் னலிகள் டுத் ொிாண னெடிவு ான் ன்தது ன் கனோத்து. 

 

ஆணால் - அத ஆட்ெிில் அர்த்துற்கு அர்கபிடம் இனோந் லாக்கனெம், அற்காண காங்களும், அர் ஆட்ெி அதத் தின்ணாண 

கானத்த அர்கள் தகாண்ட னெதநகளும் ான் நாணத. 

 

ீண்டும் லதார் சடிப்தற்காண னநச்சூதன ற்தடுத் லண்டும் ன்தது அர்கபது லாக்கம். 

 

காம் - லதார் ின்த் கானத்ில் ிட்டி பங்கபின் அடிப்ததடில் - சு லதார்ப் தனம் ீாண அீ ம்திக்தக அர்களுக்கு ந்ினோந்து; 

அத்லாடு - ிாிின் தனத்தனம் அர்கள் குதநத்து ிப்திட்டினோந்ார்கள். 

 

இற்நின் அடிப்ததடில் - லதாத சடிக்க தத்து ெிநினங்கா ததடகதப அடித்துத் துத்ி சற்நி ாதக சூடனாம் ன்தது அர்கபது 

ம்திக்தக. 

 

இந் லாக்கத்தனம், ம்திக்தகதனம் தத்து - லதார் னெக்கம் சகாட்டி எனோ ெிங்கபக் கடும் லதாக்குாிதப் திதாகன் அப்லதாது 

ஆட்ெிில் அர்த்ிணார். 

 

அல லதபில் - அதணத்துனக ெனேகத்ின் திாண ஆட்டக்கார்கள் த்ிில் ம்தப் தற்நி இனோக்கும் கனோத்து ன்ண ன்தத அநிவும், 

ீண்டும் லதார் சடித்ால் இந் ல்னசுகள் ல்னாம் லெர்ந்து ன்ண செய்னம் ன்ந ிடத்தக் கிக்கவும் அர் நிிட்டார். 

 

அல ெத்ில் - ன்தநக்லகா டந் ாஜீவ் காந்ிின் சகாதனக்குப் தாிகாம் லடி இந்ிாதச் ொபிக்க தானா அண்த டுத் 

னெற்ெிகளுக்கும் அர் எத்துதக்கால் ிட்டுிட்டார். 

 

இத ல்னாம் லெர்ந்து ான் - ிடுதனப் னலிகள் இக்கத்ின் சு-அிவுக்கும் [Self-Destruction], ிிணத்ின் லதிவுக்கும் ிகுத்ணல 

அல்னால், ாஜதக்ெ ஆட்ெிக்கு ந்து அல்ன. 

 

உண்தில் - ாஜதக்ெத ஆட்ெிதக்க ிட்டது எனோ ொிாண னெடிவு; ாநி னோகின்ந னிொர் அெில் ற்ன்ம் திாந்ிப் தாதுகாப்னப் 

னநிதனில் அது எனோ ிகச் ொிாண னெடிவு ான். 

 

ஆணால் - ாஜதக்ெ ஆட்ெிக்கு ந் எனோ ா கானத்துக்கு உள்பாகல - ெங்கத்ாதண, லகாண்டாில், இனோதாதன, தனோத்ித்துதந ண ெிநினங்கா 

ததடகள் ீது ாக்குல்கதபத் சாடங்கி, தின்ணர் - ாினாநில் ெண்தடதத் தூண்டி, அன் சாடர்ச்ெிாக - ாழ்ப்தாப் ததடசடுப்ன 

என்தந னெற்ெித்து ான் திதாகன் செய் ன். 

 

2006 ஏகஸ்ட் 11 ஆம் ிகி டந் அந் ாழ்ப்தாப் ததடசடுப்தின் ாெகாத் லால்ிில் ான் - ிடுதனப் னலிகள் இக்கத்ிணது அிின் 

கதடெிக் கட்டம் சாடங்கிது. 

 

ாற்நீடாக - திதாகன் செய்ினோக்க லண்டிது ன்ணசன்நால் - சதான்த காத்ினோக்க லண்டும். 

 

1991-ற்குப் தின்ன - ாஜிீ்வ் காந்ிின் "ஆி" ம்தத் துத்ித் ிாிந் சூலில், 2001 ஆம் ஆண்டுக்குப் தின்ன - "தங்கா" தட்டம் உம் 

சதற்நினோந் சூலில் - எனோ லதப ாம் அிக்கப்தட்டுிட்டால் - லதம் லதசும் ல்னத சதானோந்ி எனோ தனதற்ன்த் ிிணம் டுத்சனோில் 

ிற்கும் ன்தத உர்ந்ினோக்க லண்டும். 

 

இப்லதாது - ிடுதனப் னலிகள் இக்கத்ின் அிால் ிர்களுக்கு ற்தட்டுள்ப எல இப்ன - அந் இக்கம் டுத் னெடிவுகபின் ொிகளுக்கும் 

ன்களுக்கும் அப்தால் - அது ற்தடுத்ிிட்டுப் லதானள்ப தனதத்து சற்நிடம் ான். 

 

ாஜதக்ெ எனோ ீிாி; ார்க்ெி லஜ.ி.தி.னடன் தகலகார்த்து இனோந்ார்; இந்ி ிர்ப்தாபர்; லற்குனலகாடு னெண்தட்டார்; ல்னாற்ன்க்கும் 

லனாக ெீணாிற்குக் கதட ிாித்ார்; ஈாதணத் லாணாக்கிணார் -- எட்டுசாத்த்ில் ிர்களுக்கு ற்நிாண ஏர் ஆட்ெிாபாக அர் 

அாித நிணார். 

 

இற்தந ல்னாம் ிதாகப் லதாட்டு ஏர் உனோப்தடிாண அெில் ிதபத அன்தடாக்கத் நிது ான் திதாகன் செய் ன்; 

ாஜதக்ெத ஆட்ெிில் அர்த்ிது அல்ன. 

 

 

[தடம்] 

சதாம்த இனக்கம் 1 
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இப்லதாது ீண்டும் லர்ல் கானம்: அல ாஜதக்ெவும் லதாட்டிிடுகின்நார். 

 

ெிி்ங்கபர்களுக்குத் ிர்கதபத் லத; தக்கத்ிலினோக்கின்ந இந்ிாவுக்கும் ிர்கதபத் லத. 

 

ெிங்கபர்கபால் க்குக் கிதடக்கப்லதாது துவுில்தன; அணால், அர்கதபப் தற்நி அக்கதநப்தட என்ன்ில்தன. 

 

தக்கத்ிலினோக்கின்ந இந்ிாதத் ான் ாம் கனோத்ில் டுக்க லண்டும்; ீதலா ல்னலா துாய் இனோந்ாலும் அங்கினோந்து ான் இணி  

லண்டும். 

 

இந்ிாதக் கனோத்ில் டுப்தது ன்தது, ணிாக இந்ிாத ட்டும் கனோத்ிி்ல் டுத்ல் ன்ன் அர்த்ம் அல்ன; அன் தத ததகாபி ெீணா, 

னி கூட்டாபி அசாிக்கா, ிந் ிாி தாகிஸ்த்ான் ண அலணாடு சாடர்தாண ல்லனாதனம் கனோத்ில் டுக்க லண்டும். 

 

லர்லிலன லதய்க்கு ாக்கபிப்தா, திொதெத் லர்ந்சடுப்தா, அல்னது லன் எனோ னண்ிானுக்கு ாக்கபிப்தா, அல்னது ல்னாற்தநனம் 

ிட்டுிட்டுத் லர்ல் ாபில் ிர்கள் ல்லனானோம் வீட்டுக்குள் சுனோண்டு தடுப்தா ண ல்னாக் லகள்ிகளுக்குாண ிதட - அந் இந்ிப் 

னத்த ாம் ப்தடிக் தகாபப் லதாகிலநாம் ன்தில் ான் ங்கினள்பது. 

 

இப்லதாது இந்ிா ான் உனகம். ெீணப் னத்ிற்கு ஈடுசகாடுக்க லற்குனகம் என்நாய் ிண்டு இந்ிாவுக்கு னெண்டு சகாடுப்தால் - ஆகக் 

குதநந்து அடுத் 30 னோட கானத்ிற்கு இந்ிா ான் உனகம். 

 

ிர்கள் செய் லண்டிது ன்ணசணில் - து னன்களும் இந்ிாின் னன்களும் ெந்ிக்கும் எனோ னேலனாதாத் ிடதன உனோாக்கி அங்லக 

இந் உனக ஆட்டக் கார்கதப லா தத்துிட்டு ஏத்ில் ிற்க லண்டும். 

 

அாது - இந்ி னன்கள் காக்கப்தட்டாலன லற்குனகிி்ன் னன்கள் காக்கப்தடும் ன்ந இன்தந சூலில் - ிது னன்கள் 

உன்ிசெய்ப்தட்டால் ான் இந்ிாின் னன்கள் காக்கப்தடும் ன்ந சூதன உனோாக்க லண்டும். 

 

அது ன்ணசணில் - இந்ிாவுக்கும் லற்கிற்கும் திடிக்கா எனோத ஆட்ெிில் அர்த்ி, சன்ணாெிாில் து ஆிக்கத்த ிதனின்த் 

லண்டுசணில் அர்கள் ிர்கதபத் லடி ந்து ிர் திச்ெதணதப் தன்தடுத்தும் எனோ சூதன உனோாக்குது ான். 

 

ிது ணி உாிதகள் தற்நினம், ிது அெில் லட்தககள் தற்நினம் உனகப் சதனோம் ாடுகள் ல்னாற்ன்க்குல சாினம்; ஆணால், 

ிதப் தற்நி அர்கள் னோக்கும் அக்கதநில்தன. 

 

து னன்கதபக் காக்கத் ிர் திச்ெதணத ப்தடிப் தன்தடுத்னாம் ன்தில் ான் அர்கபது அக்கதந. அணால் - து னன்கபிற்காக 

அர்கள் ங்கபிி்ல் ொர்ந்ினோக்கும் சூதன ற்தடுத்துல து உாிதகதபப் சதன்ற்குாண ி. 

 

ன்தணப் சதான்த்தில் - எனோ ீண்ட கான லாக்கில் - ாஜதக்ெ ஆட்ெிக்கு னோது ான் ிர்களுக்கு ல்னது. 

 

சதான்லெகாவுக்கு ஆவு அபிக்க ிர் கூட்டதப்ன டுத் னெடிவு எனோதகில் ல்னது; அது ெிங்கபர்கதப ாஜதக்ெவுக்குப் தின்ணாலன 

ிட்டி, அத சல்ன தக்கும். 

 

* * * * 

 

[தடம்] 

சதாம்த இனக்கம் 2 

 

இந்து ெனெத்ி ற்ன்ம் சன்ணாெிப் திாந்ிம் சாடர்தாண எனோ உதத லற்குனகின் னெக்கிாண தாதுகாப்னத்துதநக் சகாள்தக குப்தாபர் 

எனோர் - எனோ னென்த லற்குனகத் தனகாில் ிகழ்த்ிக் சகாண்டினோந்ார். 

 

அர் சொன்ணார் - "ெிநினங்கா அபவுக்கு உனகில் லன் ந் எனோ ாடும் து கணத்த இப்லதாது ஈர்த்ினோக்கில்தன." 

 

அர் இந் உத ிகழ்த்ி லதாது லர்ல் தற்நி அநிிப்ன இனங்தகில் சபிாகி இனோக்கில்தன; அந் அநிிப்ன சபிாகி தின்ணர் 

உனகின் கணத்த ெிநினங்கா லலும் ஈர்த்துிட்டது. 

 

2006 ஆம் ஆண்டுக்குப் தின்ணர் - ிழ் லெிப் திச்ெதண, எனோ அதணத்துனக ிதபாட்டுக் கபாக னென்சணப்லதாதும் இல்னா அபவுக்கு 

னென்ததப் சதற்ன்ிட்டது. 

 

சதான்லெகா சல்ாா, ாஜதக்ெ சல்ாா ன்தது க்கு எனோ சதானோட்லட அல்ன. ஜணாி 27, 2009 அன்ன் இந்ிாவும், ெீணாவும், 

அசாிக்காவும் ன்ண செய்ப் லதாகின்நண ன்தில் ான் ல்னால ங்கினள்பது. 
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இந் ாடுகபின் சு-னன் ொர்ந் லதனத் ிட்டத்ிற்குள் ாம் ெிக்கிிடக்கூடாது ன்தது து ினோப்தம் ான்; அணால், ாம் ற்சகணல 

ெிக்கினள்லபாம். அற்குள் ெிக்கால் ம்ால் துவும் செய்வும் னெடிாது. ாம் அற்குள் ெிக்கி உள்லபாம் ன்ந ிடத்த உாெீணம் 

செய்துிட்டும் ாம் அடுத் கட்டத்ிற்கு க னெடிாது. 

 

அத ிடவும் சூட்சுாணது ன்ணசன்நால் - இந் ல்னசுகபிி்ன் தனனைடு ான் இப்லதாது து தனம்; அதண ால சகடுத்து து 

தனவீணாகவும் ஆக்கிிடக்கூடி ாய்ப்னக்களும் உண்டு. 

 

ிர்களுக்கு ாது எனோ ல்ன ிீ்ர்வு கிதடக்கும் ணில் - அது இந்ப் தன்ணாட்டுப் தாிாங்களூடாகத் ான்  னெடினம். இனங்தகத் ீதச் 

ொர்ந்து, அங்லக ாளம் க்கதபச் ொர்ந்து, அர்கள் அபிக்கும் ாக்குகதபச் ொர்ந்து, ஆட்ெிில் அர்கள் அர்த்ப் லதாகும் ஆதபச் ொர்ந்ல 

இந்த தன்ணாட்டுப் தாிாங்கள் இனோக்கப் லதாகின்நண. 

 

ெின ிடங்தப ப்லதாதும் ிதணில் தத்ினோங்கள்: 

 

னெனாது:- ணி உாிதகள் [Human Rights] தற்நினம், ணிார்ந் திச்ெதணகள் [Humanitarian Crisis] தற்நினம் இந் உனகில் ிடீசணக் 

கதகள் அடிதடுகின்நண ன்நால் - இந்ப் சதாி ல்னசுகளுக்கு அணால் லா ன்த இனோக்கின்நது ன்ன் அர்த்ம். 

 

ணி உாிதகள் ன்க்கப்தட்ட, ணிார்ந் திச்ெதணகளுக்குள் ெிக்குண்டுள்ப க்கள் ீது அர்களுக்குத் ிடீசண தாெம் னெதபத்துிட்டது 

ன்தது அன் அர்த்த்ம் அல்ன. 

 

இண்டாது:- அதணத்துனக ிகாங்கபில் - டக்கின்ந ந் ிகழ்தனல ப்லதாதும் ணித் எனோ ெம்தாகப் தார்க்காீர்கள்: ல்னா 

ிகழ்வுகளுல லா எனோ தகிி்ல் என்ன்க்கு என்ன் சாடர்தாணத. 

 

சதான்லெகா ீாண அசாிக்க அிகாாிகபின் ிணா-ிதட ["Quiz"], லகாத்தா லதார்க்குற்நம் இதத்ார் ண அர் சகாடுத் செவ்ி, அத 

ஆாிக்க ிழ் லெி கூட்டதப்ன டுத் னெடிவு, ெிநினங்காவுடன் இணி சன் அணுகுனெதந ண அசாிக்க செணற் சபினநவுக் குள செய் 

தாிந்துத, திலிப் அல்ஸ்ணின் லதார்க்குற்ந அநிக்தக, தான் கீ னேணின் ன்ப்ன அநிக்தக, சுற்ன்னாவுக்கு ற்நசண ெிநினங்காவுக்கு ினொலார்க் 

தம்ஸ் சகாடுத் னெலிடம், டப்பிணில் தடசதற்ந லதார்குற்ந ிொத, ஜி. ஸ்.தி. திபஸ் ற்ன்ி ாிச்ெலுதகத ஆன் ாங்களுக்கு 

ட்டும் லாப்தி என்நிம் ின்த்ிது - இப்தடிாண ல்னால என்ன்க்கு என்ன் சாடர்தாண ணித்ணி ிகழ்வுகள். 

 

ஆணால் - ிழ் க்கதபச் சுற்நி ிகளம் இந் ிகழ்வுகள் துவுல, இணஅிவுக்கு உள்பாகி, இப்லதாது ிாம் லண்டி ிற்கும் அந் க்கபின் 

ன்தத லக்காகக் சகாண்டத அல்ன; இத ல்னால - சதாி ெக்ிகள் து னன் ொர்ந்து அக்கும் காய்கபின் அடிப்ததடில் 

ிகழ்ந்த; ிகழ்ந்து னோதத. 

 

2009 ஆம் ஆண்டின் லதிவுகதப ிடவும் ிகப் சதாி தாிாதம் ன்ணசன்நால் - ன்தணச் சுற்நி ன்ண டக்கின்நது ன்தது தற்நி 

அநிாதில் ிிணத்ில் சதனோம் தகுி இன்ணனெம் இனோப்தது ான். து உண்த ிதன ன்ண ன்தத அநிது ான் ிர்கள் னென்ணால் 

இன்ன் உள்ப கடத. அில் சபிவு இனோந்ால் ான் இணி ன்ண செய் னெடினம் ன்ததனம் சபிாகச் ெிந்ிக்க னெடினம். 

 

21 ஆம் நூற்நாண்டின் ல்னசுப் லதாட்டிில் - உனக உச்ெ ாட்டுக்காண அபவு லகால் சதானோபாாப் தனம்; லதார்ப் தனம் அல்ன. 

 

சதானோபாா லன்தத அடிப்ததடாகக் சகாண்ட இந் ல்னசுப் லதாட்டிின் உிர் ிாண கப்தல் தாதகதபத் ன்னூடு 

சகாண்டுள்பால் - இந்து ெனெத்ிம் இந்ப் லதாட்டிின் திாண ஆடு கபாக உள்பது. இந் ஆடு கபத்ின் டு தத்ில் ெிநினங்கா 

இனோப்தால் - உனக ல்னசுகபின் னேலனாதாக் குி தாக [Strategic Focal Point] இனங்தகத் ீவு ஆகிிட்டது. 

 

இனங்தகத் ீில் ாளம் ந் எனோ க்கள் இணத்ிணது உாிதகள் தற்நினம் இந் ல்னசு ாடுகளுக்கு ந் அக்கதநனம் ப்லதாதும் இனோந்து 

இல்தன; இனோக்கப்லதாதும் இல்தன. அர்கதபப் சதான்த்தில் அங்கு அதினம், உன்ிப்தாடும் [Stability] இனோந்ால் லதாதுாணது. 

அப்லதாது ான் அர்கபது னன்கள் காக்கப்தடும். ஆகல - அந் அதினம் உன்ிப்தாடும் ப்தடி உனோாக்கப்தட்டாலும் அர்களுக்குப் 

திச்ெணகள் இல்தன. அது எனோ லதார் னேனம் ான் உனோாக்கப்தட னெடினம் ணில் அத்தக எனோ லதாதனம் அர்கள் செய்ார்கள்; 

செய்ிப்தார்கள்; அதல செய்ித்ார்கள். 

 

இனங்தகத் ீில் அதிதனம் உன்ிப்தாட்தடனம் ற்தடுத்துது சாடர்தில் இந் ல்னசு ாடுகளுக்குப் தன திச்ெதணகள் இனோந்ண: 

னெனாது திச்ெதண - ிீ ிடுதனப் னலிகள் இக்கம்; அிலும் குநிப்தாண சதனோம் திச்ெதண திதாகன் ன்ந ணிர். 

 

குப்தக்கார், ம்தகத்ன்த அற்நர், ொாணம் லதெிக்சகாண்டு லதானோக்குத் தூண்டுதர் - ன்நாநாக இனங்தகத் ீில் அதிதனம் 

உன்ிப்தாட்தடனம் லதணுற்கு அர்களுக்கு அர் எனோ திச்ெதணக்காாக இனோந்ார். 

 

அதக் சகால்ன லண்டும் ன்தலா, அது இக்கத்த அிக்க லண்டும் ன்தலா அர்களுக்கு எனோ லதாக இனோக்கில்தன; ஆணால், 

இனங்தகத் ீில் அதிதப் லதணுற்கு ற்நாநாக அனோதட திச்ெதணகதபனம் ீர்த்து தப்தற்குத் ாம் டுக்கும் னெற்ெிகளுக்கு 
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அர் எத்துதக்கில்தன ன்தல அர்களுதட திச்ெதண. 

 

அடுத் தக்கத்ில் - ாஜீவ் காந்ி சகாதனக்குப் திாங்க லண்டி லத இந்ிாவுக்கு; "தங்கா" டடிக்தககளுக்காண எனோ 

னென்னுாத்த அிக்க லண்டி லத அசாிக்காவுக்கு; ெீணாிற்கு ிாண ணது னேலனாதாப் தங்காபிாண [Strategic Partner] 

இந்ிாின் ினோப்திற்கு ற்த இங்க லண்டி லதனம் அசாிக்காவுக்கு; ிடுதனப் னலிகதப அிக்க ெிநினங்காவுக்குத் துத செய்ால் 

இனங்தகத் ீில் லலாடி இந்து ெனெத்ித்ில் ிளது தப்தனாம் ன்ந ண்ம் ெீணாவுக்கு. 

 

ாய்ப்னத் லடிக் காத்ினோந்ார்கள் ல்லனானோம்: ாஜதக்ெத ஆட்ெிில் அர்த்ி, ெிங்கபப் ததடகதபச் ெீண்டிப் திதாகன் சாடக்கி லதார் - 

கதடெிில் அது ினோப்தத்த ிதநலற்நால் - அத அிக்க ிதணத்ர்கபின் ினோப்தங்கதப ஈலடற்நி, அர்கபது னன்கள் ொர்ந்ல 

னெடிவுற்நது. 

 

ிடுதனப் னலிகள் இக்கம் அிக்கப்தட்டன் தின்ணாண ெிநினங்காதக் தகாள்து சாடர்தில் இந் ல்னசுகள் து தனதப் 

திய்த்துக்சகாண்டு இனோந்லதாது ான் - லர்ல் தற்நி அநிிப்ததச் செய்ார் ாஜதக்ெ. 

 

ிடீசணப் திநந் இந்ப் னி சூதனத் க்குச் ொகாகப் தன்தடுத் னென்ந இந் ல்னசுகள் இப்லதாது து னி ிதபாட்தடத் 

சாடங்கினள்பண. 

 

சதான்லெகா லதாட்டிில் இநங்கின் தின்ணிிலனா, அல்னது இப்லதாது அனோக்குப் தின்ணாலனா அசாிக்காின் ஆெீர்ாம் இனோக்கனாம். 

ஆணால் - அற்காக, ாஜதக்ெ ீண்டும் ஆட்ெிப் னடம் ன்ம் எனோ சூதன அசாிக்கா ிர்தார்க்கில்தன ன்ன் அர்த்ம் இல்தன. அணால், ான் 

டுிதனத கிப்தாக அது சொல்லுகிநது; சணன்நால் - ாஜதக்ெ ீடும் ஆட்ெிில் நிணால் அலாடு எத்துப் லதாற்கும் எனோ ி 

லத. 

 

இந்ிாவுக்கும் சதான்லெகா ஆட்ெி ந லண்டும் ன்தல ஆல்; ெீணாலாடு தக லகார்த்துிட்ட ாஜதக்ெத அகற்ந லண்டும். ஆணால், 

சதான்லெகாவும் ாதபக்கு ெீணாின் தங்காபி ஆகாட்டார் ன்தற்கு ன்ண உத்ாம். அல்னது - சதான்லெகா லாற்ன் ாஜதக்ெல ீண்டும் 

ஆட்ெி நிிட்டால் ன்ண செய்து. அணால் - தின்ணாலன சதான்லெகாவுக்கு னெண்டுசகாடுத்தடி, னென்ணாலன டு ினத ன்கிநது இந்ிா. 

 

இந்த் லர்ல் ெில்சனடுப்னகளுக்குள் ல்னாம் தனிடால் - ன்தக்கத்ில் - ணது காாித்ில் கண்ாினோக்கின்நது ெீணா. துதநனெகம் 

கட்டுல், ிாண ிதனம் அதத்ல், சடுஞ்ொதனகள் இடுல், குன்ந்சனோக்கள் லதாடுல் ண சடானர்கதப ில்லின்கபிலும், ெீணர்கதப 

ஆிங்கபிலும் சகாட்டுகின்நது ெீணா. ார் ஆட்ெிக்கு ந்ாலும் திடுங்கி நினெடிா அபவுக்கு இனங்தகத்ீிி்ல் லனௌன்ன்ல ெீணாின் 

இனக்கு. 

 

 

[தடம்] 

செல்னப்திள்தப 

 

ாநிந் சதாது ிி ன்ணசன்நால் - ஊர் இண்டு தட்டால் கூத்ாடிக்குக் சகாண்டாட்டம். இனங்தகத் ீலா னேன்நாகிக் கிடக்கின்நது - 

கூத்ாடிகளுக்லகா ினோிா. 

 

ஜணாி 27 ஆம் ாள் இனங்தகில் ப்தடி ிடிந்ாலும் அற்கு ற்நித்ில் ம்த ார்ப்தடுத்ிக்சகாள்ப இந் னேன்ன் சதனோம் திாிவுகதபனம் 

தத்துக் காய்கதப அக்கத் சாடங்கிிட்டணர் அர்கள். 

 

அண்தக் கான ிகழ்வுகள் ல்னாம் அந்க் காய் கர்த்ல்கள் ான். இந் ிகழ்வுகள் ல்னாம் ணித் ணிப் னள்பிகள் லதான்நத. அற்தந 

இதத்து எர் அகாண இாஜந்ிக் லகானத்தப் லதாட னெடினா ன்ன் தானோங்கள். 

 

டந்து இது: 

 

தசுதிக் திாந்ிப் ததடத் பதிகபின் ாாடு என்ன்க்கு சதான்லெகாவுக்கு அசாிக்கா அதப்ன அனுப்திது. அர் சதட்டி தடுக்தககதப 

அடுக்கி ெத்ில் அசாிக்க சபினநவுத் துதந ிடுத் ஏர் அநிக்தகில் - சள்தபக் சகாடிகலபாடு ெதட ந்ர்கதபப் லதார் 

ர்ங்கதப ீநித் ாம் சுட்டுக் சகான்நாக குனோாகனில் சதான்லெகா ஆற்நி ஏர் உத குநிப்திடப்தட்டினோந்து. 

 

அது தசுதிக் ததடத் பதிகள் ாாட்டுக்காண அதப்ன இத்துச் செய்ப்தட்டது. இனங்தகப் லதாாில் இதக்கப்தட்ட குற்நங்கபில் அனோக்கு 

இனோக்கக்கூடி தங்கு காாகல அந் அதப்ன இத்துச் செய்ப்தட்டாக அப்லதாது கதகள் அடிதட்டண. ாாட்டுக்குச் செல்ற்கு 

அதப்ன ன்க்கப்தட்ட சதான்லெகா, அசாிக்காில் கள் வீட்டுக்குப் லதாக அனுிக்கப்தட்டார். 

 

அசாிக்கா ந் சதான்லெகாத அிகாாிகள் ிணா-ிதட செய்ினோப்தாகச் செய்ிகள் ந்ண; ஆணால், ிணாக்களுக்கு ிதட அபிக்க 

னென்ணாகல அசாிக்காிலினோந்து அர் சபிலநிிட்டார் ன்ன் சொல்னப்தட்டது. 
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சகாளம்தில் ந்து இநங்கித - லெப் தற்ன் ிக்கர், ாட்தட காட்டிக்சகாடுக்கார், அசாிக்க அச்சுன்த்லுக்குப் திார் ன்ன் 

ெிங்கப லெம் லதாற்நிது. ம்த ஆளும் அனோகத அனோக்லக உண்டு ன்ன் னகழ்ந்து. இந்ப் லதாற்ன்லுக்கும் னகழ்ச்ெிக்கும் தின்ணால் 

லற்கின் தகப்தாதாண .ல.க. இனோந்து. அசுத் தனர் லர்லில் இநங்கி ாஜதக்ெத ிர்க்கும் ண்த்த சபிிட்டார் 

சதான்லெகா. 

 

அல லத்ில் - ாடு லதாகிந லதாக்தகப் தார்த்ால் சதான்லெகா ண்தக் கவ்ி, ாஜதக்ெல ிீ்ண்டும் ஆட்ெிதப் திடிக்கும் ிதன 

ந்துிடுலா ன்ந ெந்லகம் இந் சபிாட்களுக்குத் ிடீசண ந்துிட்டது. 

 

ிடீசண - லகாத்தா லதார்க் குற்நம் இதத்ாகச் செவ்ி சகாடுத்ார் சதான்லெகா. லதார்க்குற்நக் காங்களுக்காக அசாிக்க ாாட்டுக்கு 

அதப்ன ன்க்கப்தட்ட அர், அசாிக்காிலினோந்து ினோம்தி ந் தின்ன, அல லதார் குற்நங்கதப இன்சணானோர் ீது ொட்டிணார். அது அந்ச் 

செவ்ிலாடு லதார்க் குற்நங்கள் தற்நி கதகள் ிடீசண உனகில் அடிதடத்சாங்கிண. 

 

தககளும் கண்களும் கட்டப்தட்டுத் ிர்கள் சுட்டுக்சகால்னப்தடும் காசாலிப் திவு சபிாகி, ெர்ச்தெதக் கிபப்தி, ிர் சதாங்கி ளந்து, 

ெிநினங்கா அதப் சதாய்ாணது ன்ன் ிாகாித்து, ல்னாம் சல்ன அடங்கிப் லதாய் ான்கு ாங்கபின் தின்ணர் - ிடீசண னெதபத் திலிப் 

அல்ஸ்ன் அது உண்தாணது ான் ன்ன் அநிக்தக ிட்டார்; டுிலன தாய்ந் தான் கீ னேன் அது அல்ஸ்ணின் சொந்க் கனோத்து ன்நார். 

 

இங்லக கணிக்கப்தட லண்டிது ன்ணசணில் - அல்ஸ்ன் ாத இனக்கு தக்கிநார் ன்ததுலா, தான் கீ னேன் ாதப் தாதுகாக்க 

னெல்கின்நார் ன்ததுலா அர்களுக்லக இன்னும் னெடிாகில்தன: ஜணாி 27 ஆம் ாள் ிடிற்காகக் காத்ினோக்கின்நார்கள். 

 

லதார் குற்நச் ொட்டுகள் னென்தக்கப்தட்டு, டப்பிணில் ீின்நம் கூடி ிொதகள் ல்னாம் டல்னடனாக டக்கின்நண. ஆணால், குற்நாபிக் 

கூண்டில் லதானோக்கு உத்ிட்டதா, அல்னது லதாத டத்ிதா ின்த்துது ன்தில் அர்களுக்லக இன்னும் னெடிாகில்தன: 

ஜணாி 27 ஆம் ாள் ிடிற்காகக் காத்ினோக்கின்நார்கள். 

 

இது இப்தடி இனோக்க - னெண்தாடுகதபக் குதநத்து ெிநினங்காவுடன் இணிலல் ல்லுநத பர்க்க லண்டும் ணத் ணது அொங்கத்ிற்கு 

அசாிக்க செணற் சபிநவுக் குள தாிந்துத செய்து. இப்லதாது ஆட்ெிில் இனோப்தனோடன் ல்லுநா, அல்னது னிாய் ஆட்ெிில் 

ன்தனோடன் ல்லுநா ன்தது அர்களுக்லக இன்னும் னெடிாகில்தன: ஜணாி 27 ஆம் ாள் ிடிற்காகக் காத்ினோக்கின்நார்கள். 

 

டப்தது இது ான்: 

 

லதார் குற்நச்ொட்டுகள் சதாதுாணத; ெிநினங்காின் ஆட்ெிில் ன்தத ிக்குக் சகாண்டு டுக்கப்தடும் னெற்ெி அது. குநிப்திட்ட 

தனம் லாக்கி அத னென்தக்கப்தடில்தன. இங்லக ெி ன்ணசன்நால் - ஆட்ெிில் ன்ம் ாய்ப்தில் உள்ப இனோதனல லதார் 

குற்நம் ொட்டக்கூடி ெி உள்பது; சணணில், இனோனோல லதாாின் தங்காபிகள். ாஜதக்ெக்கள் ட்டுல குற்நம் ொட்டப்தடுர் ன்தற்கு ந் 

உத்ானெம் இல்தன. ஆட்ெிில் நி தின்ன சதான்லெகா ெீணாவுடனும் ஈானுடனும் ெல்னாதித்ால் - லதார் குற்நச்ொட்டுகதப அத 

லாக்கினம் ீட்டனாம். அப்தடிாண எனோ கர்ின் னேனாக - சதான்லகாத அனாி ாபிதகில் இனோந்து அகற்நிிட, அர்கபது செல்னப்திள்தப 

ில் ிக்கிெிங்க ன்தாட்டில் அந் இடத்ிற்கு ந்துிடுார். 

 

ெிநினங்காவுடன் ல்லுநவு, அல்னது னெண்தாடுகதபக் குதநத்ல் ன்ததுவும் சதாதுாணது; அதுவும், ெிநினங்காின் ஆட்ெிில் ன்தத 

ிக்குக் சகாண்டு னோற்கு டுக்கப்தடும் னெற்ெி. சதான்லெகா ட்டும் ான் ன்ன் அல்ன, ாஜதக்ெல ீண்டும் ஆட்ெிில் நிிட்டாலும் 

அனோடன் ொபித்துப் லதாற்காண எனோ ி. அல்னது - ஆட்ெி னடம் நி தின்ன சதான்லெகா திச்ெதண சகாடுத்ால், லதார்க் குற்நம் ொட்டி 

அத அகற்நிிட்டு, ிலிடம் ாட்தட எப்ததடப்தற்காண எர் ற்தாடு. 2010 ஆம் ஆண்டில் சுற்ன்னா செல்ற்காண ிகச் ெிநந் 32 

ாடுகபில் னெனாது இடத்த ினொலார்க் தம்ஸ் ெிநினங்காிற்கு சகாடுத்தும் இன் எர் அங்கம் ான். 

 

இது ல்னால கண்டிப்னம் கனோதனம் காட்டுது லதான்நாண - ொந்ாக கர்த்ப்தடும் எல டடிக்தகின் இனோ னெதணகள். லதார் குற்நச் 

ொட்டுக்கதபனம் ார்ப்தடுத்ி தத்துக்சகாண்டு, அன்னக் கங்தபனம் ீட்டுது: ஜி.ஸ்.தி.திபஸ் ெலுதகத ின்த்துது; ஆணால் அது ஆன் 

ாங்களுக்கு ட்டும் ான் ண னென்கூட்டில சொல்லிிடுது. 

 

[தடம்] 

"தனர்கள்" 

 

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

னன்கதபக் காப்தற்காக அர்கள் து திச்ெதணதப் தன்தடுத்துகிி்ன்நார்கள் -- அவ்பவு ான். அர்கபது னதணக் காப்தன் ஊடாக 

து திச்ெதணத ாம் ப்தடித் ீர்க்கப் லதாகின்லநாம் ன்தில் ான் து ிலகம் ங்கினள்பது. 

 

சன்ணாெிாில் இந்ிால னென்த ஆட்டக்கான். இந்ிாவுக்குத் சாிால் துவும் டக்கில்தன; டக்கவும் னெடிாது; டக்கவும் 

ாட்டாது. 

 

இந்ிாவும் இங்லக சபிாக ிபங்கிக் சகாள்ப லண்டி ிடம் என்ன் உண்டு: உனக எளங்கு ாநி ாநி ந் எவ்சானோ கானத்ிலுல 
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ஆட்ெிிலினோக்கும் ெிங்கபர்கள் இந்ிாவுக்கு ிாணர்களுடலணல தகலகார்த்து இனோந்ணர். ிர்கள் ட்டுல இந்ிாின் தக்கம் 

ப்லதாதும் இனோந்ணர். 

 

ெிங்கபர்கள் இந்ிாவுடன் தகலகார்த் எல எனோ ெந்ர்ப்தம் திதாகதணக் சகால்லுற்காகவும் ிடுதனப் னலிகள் இக்கத்த 

அிப்தற்காகவும் டத்ப்தட்ட லதார் ட்டுல. அது இண்டுல இப்லதாது டந்து னெடிந்துிட்டது. ாதப ஆட்ெிில் ன்ம் ெிங்கபர் ன்ண 

செய்ார் ன்தத இந்ிா ெிந்ிக்க லண்டும். 

 

ிர்கதபப் சதான்த்தில் - ான் லலன ளிதப் லதான - க்கு ன்தலா ீதலா, அது இந்ிாிலினோந்து ான்  லண்டும். 

 

2005 இல் - அப்லதாது தனதப் சதான்ப்தில் இனோந் ிடுதனப் னலிகள் டுத் னெடிவும், அந் னெடிின் ிதபதக் கண்ட தின் அர்கள் டந்து 

சகாண்ட னெதநகளும் ிழ் லெி இணத்ிற்கு தக் சகாண்டு ந்து ன்தது இப்லதாது னான். 

 

2010 இல் - இப்லதாது தனதப் சதான்ப்தில் இனோக்கும் ிழ் லெிக் கூட்டதப்ன டுத்துள்ப னெடிவும், அந் னெடிின் ிதபதக் கண்ட தின்ன 

அது டந்துசகாள்பவுள்ப னெதநகளுல து இணத்ின் ாதப னான். 

 

ாழ்த்துக்கள். 

 

ி. ளி 
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