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உலக�பர�பி� அர�களி� 

அரசா�ைகைய�� தமிழ�ழ� எ!� �திய 

அர� உ�வா"வதைன வி��பாத 

உலக�ேபா%கிைன� ப&றி�� கட)த 

அ*க+தி� ேநா%கியி�)ேதா�.

அர�கைள அரசா-சி ெச/�� 

உய0)தவ0க� எவ�� இ�ைல என% 

"றி�பி-2�)ேதா�. ஆனா� இ)த 

அர�க4%கிைடேய உய0)தவ0க� 

தா5)தவ0க� எ�ற பா"பா� நிைறயேவ 

உ��.

அர�க4%கிைடயிலான ஆ-சி�ைறயிைன அர�கேள தம%கிைடேய உ�வா%கி% ெகா�கி�றன என% 

"றி�பி-2�)ேதா�. ஆனா� இ6 ஆ-சி �ைற எ6வா7 உ�வா%க�படேவ��� எ�பதைன பல� மி%க 

அர�கேள த�0மானி%கி�றன.

ச0வேதச உற8�ைறகைள+ த�0மானி+9 உலக ஒ;*ைக வ2வைம�பதி� பல��ள அர�களி� 

பா+திர*க� மிக8� த�0%கமானைவயாக உ�ளன.

ஆர�ப கால உலக ஒ;*கி� அர�க4%கிைடேய சம+9வ� எ�ப9 கிைடயா9. ஒ�ைற ஒ�7 �ர�2% 

ெகா;�பதி� எ6வித% <=ச*க4� அர�க� அறியாதைவ.

ெப>ய மீ� சிறிய மீைன வி;*"வ9 ேபால – அ6வா7 வி;*"வ9 இய&ைகயி� நியதி என% 

க�த�ப�வைத�ேபால – அர�களி� நட+ைதயி� ஒ�வித ச@க டா0வினிச� (Social Darwinism) இய�பாகேவ 

கல)தி�%"�. ெப>ய அர�க� சிறிய அர�கைள வி;*கி ஏ�பமி-�% ெகா�4�. பலமி%க அர�க� 

பலவ �னமானவ0கைள அ2ைம�ப�+தி% ெகா�4�

இவ&ைற ெவளி�பைடயா8� ப=ைசயாக8� ெச/9 வ)த காலமாக காலனி+9வ% கால� இ�)த9. 

கடேலா2 வ)த ஜேரா�பிய0 ெப>ய இ)தியாவிைன�� அ2ைம ெகா�டன0. சிறிய இல*ைக+ த�விைன�� 

வி;*கி% ெகா�டன0. அ6வா7 வி;*"� ேபா9 ஈழ+ தமிழின+தி� அரசிைன�� வி;*கி% ெகா�டன0.

5 D&றா��களாகி�றன. சிறிய ேதசமான ஈழ+ தமிழ0 ேதச� தா� இழ)த அரசிைன இ�!� 

மீள�ெபறவி�ைல.

ந��டகால� அரச&ற இனமாக, ஆள�ப�கி�ற இனமாக இ�)தைமயா� ச0வேதச உற8க� எ�ற 

அர�க4%கிைடயிலான உற8�ைற ப&றி எ6வித பிர*ைஞக4மி�றி வாழ� பழகிவி-ட இனமாக நா� 

மாறிவி-ேடா�..

இ6வா7 அர�கைள ேவ7 அர�க� இல"வாக8� ேநர2யாக8� அ2ைம ெகா�ட கால� கட)9ேபா/ 

மைற�கமாக த�வச�ப�+9� அ�ல9 அ2ைம ெகா�4� நவகாலனி+9வ� நவ �ன �ைறயி� த&ேபா9 

வள0=சி க�2�%கிற9.  

இ6 வள0=சி% கால� ேபா%கி� அர�க� ஒ�*கிைண)9 தம%கிைடயிலான உற8கைள ஒ� 

ஒ;*"�ைற%"-ப�+தியேபா9 அவ&ைற+ தம%கிைடேயயான ச-ட ஒ;*"களாக8� உ�வா%கி% 

ெகா�டன0. இ= ச-ட ஒ;*"க4%" உ-ப-�= ெசய&ப-�% ெகா�� தம9 நல�க4%காக இய*"வ9 

எ�ப9 அர�களி� நட+ைதயாக மாறியி�%கிற9.

எனி!� பலமி%க அர�க� தம9 நல!%காக இ) நைட�ைறகைள+ தா�2�� ெசய&ப��.

உதாரணமாக 2003 ஆ� ஆ�� அெம>%காவாG� அத� <-� அணியினராG� ஆர�பி%க�ப-ட ஈரா% 

மீதான ேபா0 ச0வேதச ச-டநைட�ைறகைள மீறிய ெசய� என அ�ைறய ஜ%கிய நா�க� ெசயலாள0 

நாயக� ேகாபி அனா� "&ற� <றியி�)த9� இ*" ேநா%க+த%க9.    

இ6விட+தி�, 1965 ஆ� ஆ�� தனி அரசான சி*க�Hைர உ�வா%கி க-2 வள0+த ெப�ைம%">ய I 

"வா� J அவ0க�, 2007 ஆ� ஆ�� ஒ� ேப-2யி� "றி�பி-2�)த ஒ� விடய� ந� கவன+ைத 

ஈ0%கிற9.

'நா� உயி0 வா5ேவாமா? இ% ேக�வி இ�7 வைர பதிலளி%க�படாமேல உ�ள9. இ9வைர 42 வ�ட*க� 

நா� உயி0வா5)9 வி-ேடா�. எ�மா� இ�!� 42 வ�ட*க� உயி0வாழ �2�மா? இ9 உலக 

நிைலைமகைள� ெபா7+த விடய�. இ9 எ�ேமா� ம-�� ெதாட0�ப-ட விடய� அ�ல. ச0வேதச 

ச-ட*க4� விதிக4� இ�லாதி�)9 ெப>ய மீ�க� சிறிய மீ�கைள வி;*"வ9� சிறியமீ�க� 

இறா�கைள வி;*"வ9மான நிைலைம இ�)தி�%"மாயி� நா� இ9வைர உயி0வா5)தி�%க �2யா9. 

எம9 ஆ�த�பைடக� ஒ� தா%"தைல எதி0ெகா�ள8� இர�� @�7 வார*க4%" இழ�பிைன 

ஏ&ப�+த8� �2யலா�. ஆனா� ஒ� �&7ைகைய ..? 

(சி>%கிறா0)' (http://www.nytimes.com/2007/08/29/world/asia/29iht-lee-excerpts.html இைண�ைப இ7தியாக� 

பா0ைவயி-ட திகதி: 19.02.2010. ெமாழிெபய0�� க-�ைரயாள�ைடய9.)

 

�தின*க�

பீ>ைஸ ெவளி�ற8 

அைம=சரா%கியத&கான ராஜத)திர 

இல%"
பல வ"�பைறக� மர*க4%"% 

கீேழ நட%கி�றன
ஊரான ஊ>ழ)ேதா�! ஒ&ைற� 

பைன+ ேதா�பிழ)ேதா�!!

Private: ெசா�ல�படாத எ*க� 

கைதக�
தைலவ0 பிரபாகர� வ �ர=சா8 

"றி+9 ெதாட�� ச0=ைச: 

காரண*க� எைவ? க-�ைர+ 

ெதாட0 - 17

��ளிவா/%கா� - @=சட*கிய 

இ7தி% கண*க�!

��ளிவா/%கா� ப�ெகாைலயி� 

த+9வ� பி�னணி
கிழ%கி� கிட)த ப=ைச= O>ய�!

ேதசிய+ தைலவ�%" விள%" 

ைவ%க+ 92%"� மா0% 

அ�ரனிக�

ெச/திக�

Microsoft OLE DB Provider for ODBC 

Drivers

error '80040e37' 

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]

[SQL Server]Invalid object name 
'tblContents'. 

/right-col-secindex.asp, line 132 
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I "வா� J அவ0களி� இ% க�+9 ஒ� விடய+ைத+ ெதளிவாக% <7கிற9. உலக�ப)தி� சிறிய 

ேதச*க� உயி0வா5வ9 எ�ப9, அைவ அர�களாக இ�)தா�<ட ஆ�தபல+தா� ம-�ேம சா+தியமாகா9 

எ�பேத அ9.

இ6விட+திலி�)9 ஆ�த� தா*கிய வி�தைல� ேபாரா-ட*க� உயி0 வா5வத&கான வா/��%க� உலக 

ஒ;*" மாறி வ)த ேபா9 எ6வா7 மா&றமைட)9 வ)9�ளன எ�பதைன ேநா%"ேவா�. 

இதைன ேநா%"வத&" இர�டா� உலக மகா�+த� �2வைட)த பி�ன0 ேதா&ற� ெப&ற உலக 

ஒ;*கிலி�)9 ஆர�பி�ேபா�.

இர�டா� உலகமகா�+த� �2வைட)த பி�ன0 ேதா&ற� ெப&ற உலக ஒ;*" 

இ�"விைமய�ப�+த�ப-ட ஓ0 உலக ஒ;*காக (Bi-polar world order) வ2வ� ெப&ற9.

அெம>%கா தைலைமயிலான �தலாளி+9வ அணி�� ேசாவிய+ Jனிய� தைலைமயிலான ேசாசலிச 

அணி�� உலைக� ப*" ேபாட க*கண� க-2 நி�ற கால�ப"தி அ9.

காலனி+9வ ஆ-சி%கால� ப2�ப2யாக �28%" வ)9 ெகா�2�)த9. காலனி+9வ ஆ-சிக4%" 

எதிரான ேபாரா-ட*க4� - கா)திய வழியிG� ஆ�த� தா*கிய வ2விG� உலகி� ப�ேவ7 ப"திகளிG� 

நைடெப&7% ெகா�2�)தன.

வி�தைல� ேபாரா-ட*களி� ஈ�ப-�%ெகா�2�)த பல வி�தைல அைம��%க� ேசாசலிச 

த+9வ*களி�பா& ெப�� ஈ0��� ெகா�2�)தன.

காலனி+9வ ஆ-சியிலி�)9 வி�தைல அைட�� நா�க� ேசாசலிச அர�களாக அைம)9 விட%<டா9 

எ�பதி� அெம>%கா <�த� அ%கைறயிைன% ெகா�2�)த கால� அ9.

நா�க� ேசாசலிச அர�களாக மா&றமைட)9 விடா9 த��பத&"�, ேசாசலிச அர�களாக+ ேதா&ற� 

ெப&றி�)தைவயிைன வ �5=சி அைடய= ெச/வத&"மான வழிவைககைள ேம&"லகி� �தலாளி+தவ 

@ைள "ைட)9 "ைட)9 ஆரா/)9 ெகா�2�)த9.

அெம>%க ஜனாதிபதி Harry S. Truman, 1947 ��ைவ+த 'உத8� தி-ட�' இ6 அ2�பைடயிைனேய 

ெகா�2�)த9.

அெம>%க �தலாளி+9வ அறிஞ0 W.W. Rostow, 1960 ஆ� ஆ�2� எ;திய “Five Stages of Economic Growth: A non

-communist manifesto” எ!� D� ெகா�Jனிச= சி)தைன%" மா&றான �தலாளி+9வ� ெபா�ளாதார 

வள0=சி+ தி-ட+தி&கான ப2�ைறயிைன ��ைவ+த9.

ேசாவிய+Jனிய!� த� ப*கி&" �தலாளி+9வ அர�கைள ேசாசலிச அர�களாக மா&றியைம+9 வி�� 

�ய&சியிைன+ த�விரமா%கியி�)த9.

இ6வி� ேபா%"க4� உலகி� �-2 ேமாதி% ெகா�2�)தேபா9 – ஓரணிைய ம&ைறய அணி 
வ �5+திவிட+ 92+9% ெகா�2�)தேபா9 - இ% ெக�பி2� ேபா>� (cold war) O-2� ஆ�த� தா*கிய 

ேபாரா-ட*க� உயி0 வா5வத&கான ச0வேதச= OழG%" வா/�� இ�)த9.

�தலாளி+9வ அர�க4%" எதிரான ேபாரா-ட*க4%" ேசாவிய+ அணி�� ேசாசலிச அர�க4%" எதிரான 

ேபாரா-ட*க4%" அெம>%க அணி�� ஆதர8� ���� ெகா�+9% ெகா�2�)தன.

த�ைம அணிசாரா நா�க� என% <றி%ெகா�2�)த அர�க4� நைட�ைறயி� ஏேதா அணியி� ப%க� 

<�த� சா0�+த�ைம ெகா�டைவயாகேவ இ�)தன. இ+தைகய நா�களி� நைடெப&ற ேபாரா-ட*களி� 

அ)த)த நா-� அர�களி� சா0�+ த�ைம%கைமய இ6வி� அணிக4� தம9 ஆதரவிைன வழ*கி வ)தன.

நிைலைமகளி� மா&ற� வ)த காலக-ட*களி� அ) நிைலைமக4%ேக&ப எ6வித <=ச�� இ�றி இ6 

அணிக� தம9 ஆதரவிைன�� மா&றியைம+9% ெகா�டன.

உதாரணமாக 77-78 ஆ� ஆ��களி� ஒகாட� (Ogadan) எ�ைல+ தகரா7 காரணமாக எதிேயா�பியா – 

ேசாமாலியா ேபா0 @�டேபா9 தன9 ந-� நாடாக விள*கிய ேசாமாலியாவி&ேக ேசாவிய+ அணி தன9 

ஆதரவிைன�� உதவிகைள�� வழ*கி வ)த9. எதிேயா�பியா8%" அெம>%கா ஆதர8 வழ*கி வ)த9. 

இைடயி� எதிேயா�பியாவி� ஆ-சிமா&ற� ஏ&ப-�, �திய ஆ-சியாள0 ேசாசலிச அரசா*க+திைன 

அைம+த8ட� ேசாவிய+ உடன2யாகேவ ேசாமாலியாவிைன% ைகவி-�� ப%க� மாறி% ெகா�ட9.

ேசாமாலியாவிைன விட எதிேயா�பியா ெப>ய நாடாக8� இ� பிரா)திய+தி� தைலைம நாடாக8� 

இ�)தைமேய இத&"% காரண�. இத� ெதாட0=சியாக அெம>%கா ேசாமாலியாவிைன ஆத>%க+ 

ெதாட*கிய9. எனி!� ேசாமாலியாவி� ஆ�த தளபாட*க4� �ைறைமக4� ேசாவிய+ 

மய�ப�+த�ப-டதாக இ�)தைமயா� உடன2யாக அெம>%காவினா� ேசாமாலியா8%" ெப>யளவி� 

உதவிட �2யவி�ைல. இத&கிைடயி� ேசாமாலியா ேபா>� ேதா�வியைட)த9.

இ� �கா�களாக உலக� பி>)தி�)த கால+தி� ஆ�த� தா*கிய வி�தைல இய%க*க4� அ= Oழைல� 

பய�ப�+தி+ த�ைம வள0+9% ெகா�ள8�, கிைட%"� ெவளிக4%கா� Rைழ)9 த�ைம� பல�ப�+தி% 

ெகா�ள8� <�த� வா/��%க� கிைட+தன.

தமிழ�ழ வி�தைல� ேபாரா-ட+திG� இ6 இ� �கா�க4%கிைடயிலான �ர�பா�க� 1980 களி� 

ஆர�ப+தி� தா%க+ைத ஏ&ப�+தியி�)தன.

இ)தியா8� சிறில*கா8� த�ைம அணிசாரா நா�க� எ�7 <றி% ெகா�டாG� இ)தியா ேசாவிய+ 

அணிப%க�� சிறில*கா அெம>%க அணி ப%க�� <�த� சா0�+த�ைம ெகா�2�)த கால�ப"தி அ9.

தன9 ெகா�ைல%"� இ�%"� சிறில*கா தன9 வி��பிைன மீறி= ெசய&ப�� ேபா%ைக க-�%"� 

ெகா�� வ�� ேநா%"ட� அ�ேபாதய இ)திய�பிரதம0 இ)திராகா)தி அவ0களா� ஈழ+ தமிழ>� ஆ�த� 

தா*கிய வி�தைல� ேபாரா-ட இய%க*க4%" ஆ�த�பயி&சி வழ*"� �28 எ�%க�ப-ட9.

ஆ�த� தா*கிய தமிழ�ழ வி�தைல� ேபாரா-ட இய%க*க� @ல� சிறில*கா அர�%" அ;+த*கைள% 

ெகா�+9, சிறில*கா அரசிைன+ தன9 க-�%"� ெகா�� வ)9, நா� பி>யாத ஒ� த�08+ தி-ட+9ட� 

தமிழ�ழ வி�தைல� ேபாரா-ட+ைத �28%" ெகா�� வ�வேத இ)தியாவி� தி-டமாக இ�)த9.

இ)தியாவி� தி-ட� எ9வாக இ�)தாG� இ)தியா ெகா�+த ஆ�த� பயி&சியிைன வி�தைல��லிக� 

உ-பட ேபாரா-ட இய%க*க� த�ைம வள0�பத&"� பய�ப�+தி% ெகா�டன. இ9 "றி+த விபர*க� 

<றவ�� விடய+தி&" அவசியமி�ைமயா� இ*" தவி0%க�ப-��ளன.

இ� "விைமய�ப-ட உலக ஒ;*கி� 'உன%"� பய*கரவாதி என%" வி�தைல� ேபாராளி' எ!� O+திர� 

நைட�ைற அ0+த� ெபாதி)ததாக இ�)த9.
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ேநர2யாகேவா அ�ல9 மைற�கமாகேவா ேபாரா-ட இய%க*க4%"  இ6வி� அணிகளி� ஏேதா 

ஒ�7ட� இைண)ேதா அ�ல9 இ6வி� உலக� ேபா%"க� ஏ&ப�+திய வா/��%க� @லமாகேவா 

அைன+9லக அர*கிலி�)9 �&றிG� தனிைம�ப-�� ேபாகாத வா/�� இ�)த9.

இ6வா7 இ� "விைமய�ப-ட உலக ஒ;*" ஆ�த�ேபாரா-ட இய%க*க4%" ெகா�+தி�)த வா/��, 

ேசாவிய+தி� வ �5=சி�ட� உலக� ஒ�"விைமய�ப�+த�ப-ட உலக ஒ;*கி!� (Uni-polar world order) 

Rைழய+ ெதாட*கிய9ட� ஆ-ட� காண+ ெதாட*கிய9.

ேசாவிய+ சிதறி�9�, �தலாளி+9வ அணி ேசாசலிச அணி என இ�)த உலக ஒ;*" அெம>%கா 

தைலைமயிலான ஒ� "விைமய�ப�+த�ப-ட உலக ஒ;*காக மாற+ ெதாட*கிய9.

இ) நிைலைம வி�தைல� ேபாரா-ட*க4%" இ�)த ச0வேதச ெவளிைய= ��%கிய9. அெம>%கா 

தைலைமயிலான ேம&"லக� அ�+த எதி>ைய ேநா%கி% "றி ைவ+த9.

1992 ஆ� ஆ�2� Samuel Huntington எ!� அெம>%க அறிஞ0 Clashes of Civilisation எ!� க�+ைத 

��ைவ%கிறா0. பி�ன0 அதைன ஒ� வி>வான �+தகமாக 1996 இ� ெவளியி�கிறா0.

உலக நாகSக*கைள எ-டாக� பி>+த இவ0 ெக�பி2 �+த+தி� பி� உலக �ர�பா�க� 

நாக>க*க4%கிைடயிலானதாக அைம�� என எதி08 <றினா0. சில நாக>க*க4%கிைடயிலான 

�ர�பா�க� <0ைமயைட�� என8�, அதி� ேம&"லக நாக>க+9ட� இTலாமிய நாக>க�� சீன 

நாகSக�� <�த� �ர�பா�கைள% ெகா�2�%"� என8� ெவளி�ப�+தினா0.

Samuel Huntington இ� ேகா-பா� உலகம-ட+தி� மி")த வாத� பிரதிவாத*கைள+ ேதா&7வி+த9. அறிஞ0 

பல0 அவர9 ேகா-பா-ைட ம7தலி+9 வ�கி�றன0. ஆனா� அர�க� இதைன உ�னி�பாக% கவன+தி& 

ெகா���ளன.

இ� பி�னணியி�, ேம&"லக� தன9 அ�+தக-ட எதி>ைய% ைகயா�வத&கான விJக*கைள வி>%க+ 

ெதாட*கிய9. ெப�� ேபா>ைன விட சி7 ேபா0க4� ஒ� சிலரா� நட+த�பட%<2ய ெக>�லா�பாணி+ 

தா%"த�க4� ஆப+தானைவ என% கணி�பி-�% ெகா�ட9. இTலாமிய த�விரவாத� இ6வ2வ+தி� 

ெப�� அ=�7+தைல+ த�� என8� மதி�பி-�% ெகா�ட9.

இத&கிைடயி� ேம&"லக� எதி0பா0+தவா7, ஒ� சில0 ப*" ெகா�ட, தா%க+ைத+ தர%<2ய 

வைகயிலான தா%"த�கைள அெம>%கா தைலைமயிலான ேம&"லக+திைன எதி0+9 இTலாமிய+ 

த�விரவாதிக� ேம&ெகா�கி�றன0.

உலகளாவிய Sதியி�, "றி�பாக ேம&"லகி�  பர)9 "2யம0)தி�%"� �TI�கைள�� ஏைனய 

ெவளிநா-டவ0கைள�� இ+தைகய ஆ�த� ேபாரா-ட அைம��%க� த�வச�ப�+தி தம%ெகதிரான 

நடவ2%ைககைள தம9 ம�ணிேலேய ேம&ெகா�வத&கான வா/��%க� உ�ளன என ேம&"லக� அ=ச� 

ெகா�ட9.

இதனா� தன9 க-��பா-2!� இ�லாத ஆ�த� ேபாரா-ட இய%க*க� அைன+9%"� உலக� பர�பி� 

இ�%க%<2ய வா/��%க� அைன+ைத�� ��%க அெம>%கா தைலைமயிலான ேம&"ல" தி-டமி-ட9.   

இ� ேபாரா-ட இய%க*க4%" இ�%க%<2ய ஏ&�ைடைமயிைன (Legitimacy) இ�லாெதாழி%க உபாய� 

வ"+த9.

இ9 தா� 'பய*கரவாத�' 'பய*கரவாதிக�' எ!� எ�ண% க�வாக+ திர-சியைட)9 ப-ட*களாக= 

O-ட�ப-ட9.

1997 ஆ� ஆ�� அெம>%கா பய*கரவா+ தைட=ச-ட+ைத நைட�ைற�ப�+தி பல ஆ�த� தா*கிய 

ெவளிநா-� ேபாரா-ட இய%க*கைள பய*கரவாத இய%க*களாக� பிரகடன�ப�+தி+ தைட ெச/த9. 

வி�தைல��லிக� இய%க�� தைடெச/ய�ப-ட இய%க*களி� ஒ�றாகி&7.

2000 ஆ� ஆ�2� பி>+தானியா8� பய*கரவா+ தைட=ச-ட+ைத அறி�க�ப�+9கிற9. இ= ச-ட� 

அெம>%க ச-ட+தி&" ஒ�ப2 ேமேல ேபா/ மத, இன ம&7� ஏைனய காரணிகளி� அ2�பைடயி� தம9 

இல%கிைன அைட)9 ெகா�வத&காக அர�கைள எதி0+9 ஆ�த� தா*கி� ேபாரா�த� பய*கரவாத� என 

வைரயைற ெச/த9. இ+தைகய பய*கரவாத+தி&" ஆதரவாக அரசிய� Sதியாக ெசய&ப�வதைன�� 

பி>+தானிய= ச-ட� தைட ெச/த9. வி�தைல��லிக� அைம��� இ+ தைட%"� அக�ப-�% ெகா�ட9.

இைவ எ�லா� 2001 ெச�ட�ப0 மாத� 11� திகதி அெம>%க இர-ைட% ேகா�ர+ தா%"த�க4%" 

��ன0தா� நைடெப7கி�றன எ�பதைன இ*" கவன+தி& ெகா�ள ேவ���.

ேம&"லக� த�ைன+ தயா0 ெச/9 வ�ைகயி� அத� கணி�பி&" ச&7 �)தியதாக8� அளவி� 

ெப>யதாக8� அெம>%காவி� மீதான இர-ைட% ேகா�ர+ தா%"த�க� நைடெப7கி�றன. இைவ உலைக 

அதிர ைவ%கி�றன.

ெப�� தா%க+ைத ஏ&ப�+திய அ+ தா%"த�க� ஒ� வைகயி� உலகளாவிய அெம>%க விJக+தி&" 

வா/�பான Oழைல உ�வா%கிய9. ஆ�கானிTதானிG�, ஈரா%கிG� ேநர2� ேபாராக8�, 

பய*கரவாத+தி&ெகதிரான உலக� பர)த நடவ2%ைககளாக8� அெம>%கா தன9 காைல அகல வி>+த9.

'உன%"� பய*கரவாதி என%" வி�தைல� ேபாராளி' எ!� O+திர�' அ0+த� இழ)9 ேபா/ 'என%"� 

பய*கரவாதி உன%"� பய*கரவாதிேய' எ!� �திய O+திர� நைட�ைற%" வ)த9.

இ9 ஆ�த� தா*கிய வி�தைல� ேபாரா-ட*கைள தனிைம�ப�+தி அழி+9 வி�வத&" வா/�பான 

Oழைல ஏ&ப�+திய9.

தமிழ�ழ� தனி அரசாக அைமவதைன உலக ஒ;*" வி��பாத காரண+தா� தமிழ�ழ வி�தைல� ேபாரா-ட� 

உலகி� மிக% க2னமான ேபார-ட*களி� ஒ�றாகி&7 என% கட)த வார� "றி�பி-2�)ேதா�.

இ% க2னமான ேபாரா-ட� ஆ�த� தா*கிய ேபாரா-டமாக8� இ�)தைமயா� உலகி� ஆ�த� 

ேபாரா-ட+தி&" எதிராக ஏ&ப-ட மா&ற*க� தமிழ�ழ வி�தைல� ேபாரா-ட+ைத மிக� ெப>யளவி� 

பாதி%கலாயி&7.

(அ�+த சனி%கிழைம (27.02) ெதாட��)

உ�க� க0-��கைள பதி2 ெச�க:

ெபய0
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