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தாமைர கா��ய�

ஈழ� ேதா"வி க-டதா? 

ேதா.க/�க!ப*டதா? 

 

கட�த அ�க�ைத ஒ� சிற�� அ�கமாக – 

ஒ�ேலா 'பிரகடன�ைத' �லிக� 

ஏ"றா#களா? இ&ைலயா? எ�ப( )றி�(� 

பதி* ெச,தி��ேதா-.

இ�த அ�க�ைத மீ��- �விசா# அரசிய& 

ெதாட#பாக நா- வி0ட இட�திலி��( 

மீ��- ெதாட#ேவா-.

இல�ைகயி� ேதசிய இன�ர�பா01") 

வி�தி0ட சி�கள ேதச�தி� �விசா# அரசிய& ப"றி இ2தியாக ேநா3கியி��ேதா-.

இ4 அ�க�தி& இ�திய - சிறில�கா - தமிழ6ழ �விசா# அரசிய& உழ&*8 ச3கர�ைத� ப"றி ேநா3)ேவா-.

இதைன உ"2 ேநா3கினா& இ- �8ச3கர�தி& இர�� ஒ� ப3க- ேச�மானா& 9�றாவ( 

ேதா&வியைட�( ேபாகி�ற ஓ# இய�)நிைலைய நா- அவதானி3கலா-.

நட�( �1�த வ�னி�ேபா<& சிறில�கா*- இ�தியா*- ெந�3கமாக நி�றன. தமிழ6ழ- 

ேதா"க13க�ப0ட(.

இேத ேபா& சிறில�கா*- தமிழ6ழ�- ஒேரப3க- ெந�3கமாக நி�றேபா( இ�தியா 
ேதா"க13க�ப0டதைன=- வரலா2 பதி* ெச,(தா� ைவ�தி�3கிற(.

1990 ஆ- ஆ�� மா#8 மாத- 24 ஆ- திகதி இ�திய�பைட �"2- �?வ(மாக தமிழ6ழ�ைத வி0� 

ெவளிேயறி அவமான�(ட� நா� தி�-ப ேவ�1 வ�த நிைலைம உ�வாகியைம சிறில�கா*- 

தமிழ6ழ�- இ�திய�பைட ெவளிேயற ேவ��- எ�பதி& ஒ�றா, நி�றைமயா&தா�.

நாைள இ�தியா*- தமிழ6ழ�- ஒேரப3க- நி")- நிைல உ�வாகி� சிறில�கா ேதா"க13க�ப�த& 

தவி#3க �1யாததாக இ�3)-.

இ4 அவதானி�� இல�ைக�த6வி� �விசா# அரசிய@ட� ெதாட#பப0ட விடய�தி"ேக ெபா��தமான(.

இல�ைக�த6*ட� ச-ம�த�படாத விடய- ஒ�றி& சிறில�கா*- தமிழ6ழ�- ஒ�றா, நி";ப( 

இ�தியாவிைன எ�த வித�தி@- பாதி�( விட�ேபாவதி&ைல.

இ�தியா - சிறில�கா – தமிழ6ழ- எ�ற இ- �8 ச3கர- உழல ேவ��- எ�றா& தமிழ# ேதச�- ஒ� 

ச3தியாக இ�3க ேவ��-.

வி�தைல��லிக� தமிழ# ேதச�தி� சா#பி& ஒ� ச3தியாக உ�ெவ��தேபாேத இ- �8 ச3கர�ைத உ�01 

விைளயாட3A1ய வா,��3 கிைட�த(.

த"ேபா( ேபா<னா& ெநா1�( ேபாயி�3)- தமிழ# ேதச�ைத மீ��- ஒ� ச3தியாக உ�ெவ�3கவிடா( 

அதைன உ�3)ைல�( வி�வத") சி�கள- க�கண- க01 நி"கிற(.

��ன# தமிழ# ேதச- வி�தைல��லிக� ஊடாக இராDவ பல�திைன வள#�ெத��( ஒ� ச3தியாக 

உ�ெவ��தி��த(.

த"ேபா( இ4 இராDவபல- அழி3க�ப01�3கிற(. இராDவ பலம"ற ஒ� ேதச�ைத ஒ� ச3தியாக 

வள#�ெத��ப( எ4வா2 எ�ப(தா� ஈழ� தமிழ# ேதச�தி� ��னா& இ�2 உ�ள ஒ� ெப�- சவா&.

இத") தமிழ# ேதச�திட- உ�ள வா,��3கைள=- சவா&கைள=- - பல�கைள=- பலவ 6ன�கைள=- - 

வள�கைள=- அ8�2�த&கைள=- இ3 க0�ைர� ெதாட# பி�ன# ஒ� இட�தி& ேப�-.

இ� பி�னணிகேளா� இ�ைறய அ�க�தி& சிறில�கா – தமிழ6ழ இைண* நிகF�த பி�னணிைய=- அ( 

ெப�- ச3தியான இ�தியாைவ எ�ப1� ேதா"க1�த( எ�பதைன=- ேநா3)ேவா-.

இதைன ேநா3)வ( நா- ��ன# )றி�பி0டவா2 தமிழ6ழ வி�தைல� ேபாரா0ட�தி& - அத� ெவ"றி3)- 

ேதா&வி3)- சிறில�காவி� �விசா# அரசிய@3)- இைடயி& உ�ள ெதாட#ைப ெவளி�ப��த உத*-.

நா- Aறவ�- விடய�தி� காலக0ட- 1988 இ� பி"ப)தியிலி��( 1990 ஆ- ஆ�1� �"ப)தி 
வைர3)மான(.

இ3 காலக0ட- ேசாவிய�Gனிய� சிதறி உைட�( இர0ைட ைமய உலக ஒ?�க �1*3) வ�த ஒ� 

காலக0ட-.

1987 ஆ- ஆ�� Gைல மாத- 29 ஆ- திகதி இ�திய - இல�ைக ஒ�ப�த- ைக8சா�திட�ப0� இ�திய�பைட, 

அைமதிகா3)-பைட எH- ெபய<& வ�திற�கியி��தன#.

இ�திய�பைடயின# வ�திற�கிய பி�ன# பிரபாகர� இ�தியாவிலி��( தமிழ6ழ- அைழ�( வர�ப0ட 

கைதைய=- இ�திய - இல�ைக ஒ�ப�த�(ட� இைண�( ேபாக அவ# எ��தி��த �1ைவ=- ப"றி 
��ன# ஒ� அ�க�தி& பதி* ெச,தி��ேதா-.

 

�தின�க�

மைலயக அரசிய& வரலா"2 

வள#8சி=- ��நக#�த ேவ�1ய 

பணிகI-
பல வ)�பைறக� மர�கI3)3 

கீேழ நட3கி�றன
ஊரான ஊ<ழ�ேதா-! ஒ"ைற� 

பைன� ேதா�பிழ�ேதா-!!

வ�)ர@3) எதிரான கலக3 )ர&
தைலவ# பிரபாகர� வ 6ர8சா* 

)றி�( ெதாட�- ச#8ைச: 

காரண�க� எைவ? க0�ைர� 

ெதாட# - 17

ந3கீரH3) ஏ� இ�த3 ேகாடாலி3 

கா-� ேவைல?

��ளிவா,3கா& ப�ெகாைலயி� 

த�(வ� பி�னணி
கிழ3கி& கிட�த ப8ைச8 K<ய�!

ேதசிய� தைலவ�3) விள3) 

ைவ3க� (13)- மா#3 

அ�ரனிக�

ெச,திக�

�கா-கI3) ெச&லவிடா( 

த��ப( விடய�கைள ஒளி�( 

மைற3க வி�-�பவ#களி� ெசய&! 

A0டைம�� அறி3ைக
உ�விவகார�களி& தைலயிட 

ேவ�டா-' - பா� கீ 9H3) 

சிறில�கா ேகா<3ைக!

வி�தைல� �லிகளா& 

அ8�2�தலா-! - அதனா& தைட 

எ�கிற( இ�தியா!

'எ�கள( வாகன�க� எ�ேக?' - 

கிளிெநா8சியி& தம( 

வாகன�கைள� ேத�- ம3க� 

ேக�வி!
இன�பிர8சிைன3கான த6#* 

கி01வி�- என எதி#பா#�த ம3க� 

ஏமா"ற�தி") உ�ளாகி=�ளன#: 

ெச&வ- அைட3கலநாத� 

சிறில�கா*3)-, இ�தியா*3)- 

இைடயிலான விவகார�க�: பசி& 

ராஜப3சேவ ைகயா�வா#!

ந&லிண3க ஆைண3)?வி� 

அம#*கைள ெபா(ம3க� 

பா#ைவயிட �1யா(!
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உ�ைமயி& இ�திய - இல�ைக ஒ�ப�த- இ�தியாவி� ேமலா�ைமயினா& - இ- ேமலா�ைமயிைன 

மீ2வத") சி�கள ேதச�தா@- தமிழ# ேதச�தா@- �1யாதி��த காரண�தினா& எ?த�ப0டேத தவிர 
இ4 ஒ�ப�த�ைத இ� ேதச�கI- ஏ"23 ெகா�1�3கவி&ைல.

இ4 ஒ�ப�த- ஒ�பீ0ளவி& தமிழ# ேதச�திைன விட சி�கள ேதச�தி") சா#பான(. 

இ��த ேபா(- இ�தியா ெதாட#பாக சி�கள ேதச�திட- இ��த 'வரலா"2�பய�-', இ�திய�பைடகளி� 

வ�ைக ெத�னில�ைகயி& ஏ"ப��த3A1ய அரசிய& )ழ�ப�கI-, சி�கள ேதச�திைன� தைலைம 

தா�கி நி�ற ேஜ.ஆ#. ெஜயவ#�தனாவி� ேம")லக- சா#�த ேபா3)- இைண�த ேபா( - அைவ இ�திய - 

இல�ைக ஒ�ப�த�தி") சாதகமாக இ�3கவி&ைல.

எனிH- சிறில�காவி� �விசா# அரசிய& வைரயைறகைள ேஜ.ஆ#. ந�) �<�தி��த காரண�தினா& - இ4 

ஒ�ப�த�தி") உட�படாவி0டா& சி�கள ேதச�தி") வர3A1ய பாதி��3கைள ��Hண#�ேத அவ# இ4 

ஒ�ப�த�தி") ச-மதி3கிறா#.

இ4 ஒ�ப�த�தி& ைக8சா�தி�வத� 9ல- இ�தியா*3)- தமிழ# ேதச�தி")- இைடயி& ஒ� பிளைவ 

ஏ"ப��(வ( சா�திய- என3 கண3கி�கிறா#.

இ�தைகய பிளைவ ஏ"ப��(வத� 9ல- �தலி& தமிழ# ேதச�திைன=- – தமிழ# ேதச- 

பலவ 6ன�ப��த�ப�வத� ஊடாக காலேவா0ட�தி& இல�ைக�த6வி� மீதான இ�தியாவி� பி1யிைன� 

பலவ 6ன�ப��தலா- என*- தி0டமி0�3 ெகா�கிறா#.

சி�கள� தைலவ#களி� இராஜத�திர வரலா"றி& 'கிழ0� ந<' என வ#ணி3க�ப0ட ேஜஆ�3) ஒ� சிற�� 

இட- உ��.

தா� ஒ� )�(8ச�ைட வ 6ர� என*- வயி"றி& )�(வ( ேபா& பாவைன ெச,( �க�தி& 

)�த3A1யவ� என*- தன( இராஜத�திர�திைன உ0கிட3ைகயாக ைவ�( க��( உதி#�தவ# அவ#.

இ�திய - இல�ைக ஒ�ப�த�தி& தா� ைக8சா�தி0டத"காக இ�2 த�ைன� O"2பவ#க� எதி#கால�தி& 

த�ைன� ேபா"2வா#க� என*- Aறி தன( இராஜத�திர3 கண3)� ெதாட#பாக தன( ந-பி3ைகைய� 

திடமாக ெவளி�ப��தியவ#.

இ�திய - இல�ைக ஒ�ப�த�தி� அ1�பைடயி& தமிழ# ேதச�தி& வ�திற�கியி��த இ�திய 

இராDவ�தின�3)- வி�தைல��லிகI3)- இைடயி& ேமாத& ஏ"பட3A1ய ஒ� Kழைல 

உ�வா3)வேத ேஜ.ஆ<� தி0டமாக இ��த(. அத")<ய வைகயிேலேய அவ# தன( நக#*கைள 

ேம"ெகா�கிறா#.

ஆர-ப�தி& இ�திய - இல�ைக ஒ�ப�த�(ட� இைண�( ேபாக பிரபாகர� த6#மானி�தி��த ேபா(- 

இ�திய� பைடயின�3)- வி�தைல��லிகI3)- இைடேய 1987 ஆ- ஆ�� ஒ3ேடாப# மாத- 10 ஆ- 

திகதி =�த- ஆர-பமாகிற(.

1987 ஆ- ஆ�� ஒ3ேடாப# மாத- 9 ஆ- திகதி இர* இ�திய அர�ட� கல�( ேபசிய பி�ன# - 
வி�தைல��லிக� இய3க�ைத� தைடெச,ய�ப0ட இய3கமாக சிறில�கா அர� அறிவி3கிற(. பிரபாகர� 

தைல3)- 10 இல0ச- �பா விைல நி#ணய- ெச,ய�ப�கிற(.

)டாநா0�� ப�தி<ைககைள=- பிரபாகர� உ0ப0ட வி�தைல��லிக� தைலவ#கள( இ��பிட�கைள=- 

)றி ைவ�( இ�திய�பைடயின# தம( இராDவ நடவ13ைககைள ஆர-பி3கி�றன#.

இ�திய – தமிழ6ழ =�த- ஆர-பமாகி வி�கிற(.

இ4 =�த8 Kழ& ேதா"ற- ெப"றத"கான காரண கா<ய�கைள=- இ4 =�த- நைடெப"ற 

�ைறயிைன=- ஆரா,வ( இ4 அ�க- தா� ேபச எ��த3 ெகா�ட விடய�தி") அவசியம"றதா& இ3 

க0�ைர எ-பி3 )தி�( இதைன3 கட�( ெச&கிற(.

இ�திய – தமிழ6ழ =�த- நைடெப"23 ெகா�1�3)-ேபா( 1988 ஆ- ஆ�� பி"ப)தியி& சிறில�கா 
ஜனாதிபதி� ேத#த& இட- ெப2கிற(.

ஏ"கனேவ இ� தடைவக� ஜனாதிபதியாக இ��தைமயா& அரசியலைம�� வைரயைற காரணமாக 

ேஜஆரா& 9�றாவ( தடைவயாக ேபா01யிட �1யவி&ைல.

ேஜ.ஆ<� வி��ப�ைத=- மீறி க0சியி� உ�நிைலைமகளி& தன3கி��த சாதகமான அ-ச�களா& 

ரணசி�க பிேரமதாசா ஜ3கிய ேதசிய3 க0சியி� ஜனாதிபதி ேவ0பாளராகி – ஜனாதிபதியாக*- ஆகி3 

ெகா�கிறா#.

பிேரமதாசா அரசிய@3) கீF ம0ட�திலி��( வ�( �த�ைம� தைலவ#களி& ஒ�வாராக 

உய#�தி��தவ#. அ1�பைடயி& இவ# ஒ� ேதசியவாதி. இ�தியாவி� கர�க� இல�ைக�த6வி& அகல� 

பர*வதைன வி�-பாதவ#.

இைத விட இவ# பதவிேய"றேபா( ேஜவிபி ெத�னில�ைகயி& தன( இர�டாவ( கிள#8சியிைன 

ஆர-பி�தி��த(. இ�திய எதி#�� வாத�ைத தன( ெகா�ைக அ1�பைடகளி& ஒ�றாக3 ெகா�1��த 

ேஜவிபி இ�திய�பைடக� இல�ைக�த6வி& காP�றி நி�ற Kழைல� தன3)8 சாதகமாக� பாவி3கிற(.

ேம@- இ�திய�பைட3)- வி�தைல��லிகI3)- இைடேய =�த- நைடெப"23 ெகா�1��தப1யா& - 

தா� ெத�னில�ைகயி& ேம"ெகா�I- கிள#8சி நா0�� பி<விைன3) (ைண�<யா( என*- ேஜவிபி 
கண3கி0�3 ெகா�கிற(.

இதனா& 1988 ஆ- ஆ�1ைன� தன( கிள#8சியிைன ஆர-பி�பத")<ய ஆ�டாக ேஜவிபி ெத<* ெச,( 

ெகா�கிற(.  

இ8 Kழலி& ெத�னில�ைக நிைலைமகைள3 ைகயா�வத"காக இ�திய�பைடயினைர விைரவி& நா0ைட 

வி0� ெவளிேய"2வத"கான ச�த#�ப�ைத பிேரமதாசா எதி#பா#�(3 கா�தி�3கிறா#.

இ8 ச�த#�ப�தி& பிரபாகர� மணலா"23 கா01& இ��( =�த�ைத வழிநடா�தி3 ெகா�1�3கிறா#.

மா�ைதயா வ�னியி� ெவ4ேவ2 ப)திகளி& பிரபாகரனி� உ"ற ேதாழனாக நி�2 ெசய"ப0�3 

ெகா�1�3கிறா#

ெத�னில�ைகயி& ேதா"ற- ெப"2 வ�த அரசிய& Kழைல அவதானி�த மா�ைதயா, பிேரமதாசா*ட� 

அரசிய& ேப8�வா#�ைதகைள ஆர-பி�ப( இ�திய�பைடகைள ெவளிேய"றி- இ�திய – தமிழ6ழ =�த�ைத 

�1*3) ெகா��வர� (ைண�<=- என3 கண3கி�கிறா#.
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இதைன� தன( க��தாக*- ெச,தியாக*- பிரபாகரH3) அH�பி ைவ3கிறா#. பிேரமதாசா*3) 

வி�தைல��லிக� இய3க- அH�ப3A1ய ஒ� ெச,தி3கான நகைல=- பிரபாகரH3) அH�பி 
ைவ3கிறா#. 

இதைன ஆரா,�த பிரபாகர� மா�ைதயாவி� ��ென���3)� ப8ைச3ெகா1 கா0�கிறா#.

வி�தைல��லிகளி� ெச,தி பிேரமதசாைவ8 ெச�றைடகிற(. இ8 ெச,தி பிேரமதாசாவிைன8 

ெச�றைட=- ேபா( அவ# A0ட- ஒ�றி& கல�( ெகா�1�3கிறா#. இ8 ெச,தியிைன� பா#�த*ட� 

மகிFவைட�த பிேரமதாசா A1யி��தவ#களிட- இ8 ெச,தியிைன3 A2கிறா#.  

சிறில�கா அர�3)- வி�தைல��லிகI3)- இைடயிலான ேப8�வா#�ைதக� ஆர-பமாகி�றன.

இைவ எ&லா- நைடெப"23 ெகா�1�3)- ேவைளயி& இ�தியாவி� பிரதமராக இராஜ64 கா�தி இ��( 

ெகா�1�3கிறா#.

இத"கிைடயி& இ�திய - இல�ைக ஒ�ப�த�தி� அ1�பைடயி& சிறில�காவி� அரசியலைம�பி& 13 வ( 

தி��த8 ச0ட- ேம"ெகா�ள�ப0� வி�கிற(. வட3) கிழ3) இைண�த மாகாணசைப3) ேத#த& 

நைடெப"2 ஈழம3க� �ர0சிகர வி�தைல ��னணியி� (EPRLF) சா#பி& வரதராஜா� ெப�மா� 

�தலைம8சராக �1K13 ெகா�� வி�கிறா#.

சிறில�கா அர�3)- வி�தைல��லிகI3)- இைடயிலான ேப8�வா#�ைதகளி� ெப2ேபறாக 

இ�திய�பைடகைள ெவளிேய2மா2 சிறில�கா அர� இ�திய அரசிைன3 ேகா�வெதன �1* 

ெச,ய�ப�கிற(.

இ�திய�பைட ெவளிேய2- நிைல வ�தா& அதைன எதி# ெகா�வத"ெகன தமிF� ேதசிய இராDவ- (Tamil 

National Army) எ�ற ெபய<& ஒ� பலமான பைடயணியிைன உ�வா3)வெதன ஈழம3க� �ர0சிகர 
வி�தைல ��னணி �1* ெச,கிற(.

இ� பைடயணியி& ஆ0கைள8 ேச#�பத"காக �த� �தலி& தமிழ6ழ வி�தைல� ேபாரா0ட வரலா"றி& 

க0டாய ஆ0ேசக<�� நைடெப2கிற(.

ம�ைடய� )? என அ3 கால�தி& வ#ணி3க�ப0ட �ேர� பிேரம8ச�திர� தைலைமயிலான )?வின# 
இ3 க0டாய ஆ0ேசக<�பி& �த�ைம� பா�திர- வகி3கி�றன#.

சிறில�கா அர� இ�திய�பைடக� )றி�பி0ட கால�(3)� ெவளிேயற ேவ��ெம�ற ேகா<3ைகைய 

உ�திேயாகQ#வமாக இ�தியாவிட- ��ைவ3கிற(.

இ4வா2 ெவளிேயற ம2�தா& இ�திய�பைடயிைன ஆ3கிரமி�� இராDவமாக� பிரகடன�ப��(வ( 

எ�ற �1விைன=- சிறில�கா அர� எ�3கிற(.

இ4வா2 இ�திய�பைடயிைன ஆ3கிரமி�� இராDவமாக� பிரகடன�ப��(- ஆவண- ஒ�2- சிறில�கா 
அரசா& தயா# ெச,ய�ப�கிற(.

த�தேராபாய ேநா3)ட� இ�த ஆவண�தி� பிரதிெயா�றிைன சிறில�காவி& உ�ள இ�திய O(வராலய 

அதிகா<களி� ைககளி& இரகசியமாக3 கிைட3க� ெப"ற( எ�பதைன ந-ப ைவ3க3A1யதான �ைறயி& 

அH�பி ைவ3)- ேவைலயிைன சிறில�காவி� இராஜத�தி<க� ேம"ெகா�கி�றன#.

இ�த ஆவண- இ�திய O(வரக அதிகா<கைள அதிர ைவ3கிற(.

இைவெய&லா- நைடெப"23 ெகா�1�3)- ேபா( இ�தியாவி& ேத#த& வ�கிற(. ேத#தலி& 

ஆ0சிமா"ற- ஏ"ப0� இராஜ64 கா�தி பிரதம# பதவியி& இ��( இற�கி வி.பி. சி� பிரதமராக� 

பதவிேய"கிறா#.

இ�திய�பைடகைள ெவளிேய"2- �1விைன எ�3)- ெபா2�� அவ<ட- வ�( வி�கிற(.

இ�தியா ஆர-பி�த �ய"சியிைன நிைற* ெச,யாம& இ�திய�பைடகைள� தி��பி அைழ�ப( 

இ�தியாவி� ெகௗரவ�தி") இ?3கான(. எனேவ பைடகைள� தி��பி அைழ3)- �1ைவ எ�3க 

ேவ�டா- என இ�திய ெகா�ைக வ)�� அதிகா<க� வி.பி.சி�கிட- வலி=2�(கிறா#க�.

இ&ைல. ெவளிேற ம2�ப(தா� இ�தியாவி� ெகௗரவ�தி") அவமான- எ�2 Aறி அதிகா<களி� 

நிைல�பா0ைட ம2தலி�( இ�திய�பைடகைள ெவளிேய"2- �1விைன எ�3கிறா# வி.பி. சி�.

இ�திய�பைடக� தம3)� தர�ப0ட இல3கிைன நிைற* ெச,ய �1யாம& ெவளிேய2கி�றன.

இ�த ெவளிேய"ற �1* இர�� விடய�களி& நம( கவன�ைத ஈ#3கிற(.

�தலாவ(, அர�களி� �1* எ�3)- ெபாறி�ைறயி& அரசிய& தைலவ#கI3)- அதிகா<கI3)- 

இைடயிலான உற*�ைற சா#�த(. �1*க� அதிகா<களாேலேய எ�3க�ப�கி�றன - அரசிய& 

தைலவ#க� அவ"ைற ெவளி�ப��(பவ#க� எ�2 ெபா(வாக ந-ப�ப�- நைட�ைறைய இ- �1* 

ேக�வி3)�ளா3)கிற(.

அர�க� அரசிய& �1*கைள எ�3)- ேபா( அரசிய& தைலவ#கI3)- அதிகா<கI3)மிைடயி& 

இ�3க3A1ய ெவ4ேவ2 வைகயான உற*�ைறகைள இ�Hெமா� அ�க�தி& ேதவைவேய"ப�- 

ப0ச�தி& ேநா3)ேவா-.

இர�டாவ(, இல�ைக�த6*3) ெவளியா& நைடெப2- அரசிய& மா"றெமா�2 தமிழ6ழ வி�தைல� 

ேபாரா0ட�தி& ஏ"ப��(கி�ற தா3க- ெதாட#பான(. ஒ� ேப8�3) 1989 ஆ- ஆ�� நைடெப"ற 

ேத#தலி& மீ��- ராஜ64 கா�திேய ஆ0சி3) வ�தி��தா& உடன1யாக இ�திய�பைடகைள ெவளிேய"2- 

�1விைன அவ# எ��தி�3க3A1ய வா,��3க� மிக3 )ைறவாகேவ இ��தி�3)-

இ�தியா எ4வள*தா� ெப<ய ச3தியாக இ��தேபா(- சிறில�கா*- தமிழ6ழ�- ேச#�( நி")-ேபா( 

இல�ைக�த6* )றி�த விடய- ஒ�றி& ேதா"2� ேபாயி�3கிற( எ�பதைன� பதி* ெச,( ெகா�வ(- 

அத� ஊடாக தமிழ# ேதச- த�ைன உண#�( ெகா�ள ேவ�1யத� �3கிய�(வ�ைத=- )றி�(3 

ெகா�வ(தா� இ�திய�பைட ெவளிேய"ற- ெதாட#பான இ�த அ�க�ைத3 இ3 க0�ைர� ெதாட<& 

இைண�(3 ெகா�டத� ேநா3க-.

த"ேபாதய Kழலி& ைவ�(� பா#3)-ேபா( இ- �8 ச3கர- இ�தியா, சிறில�கா, தமிழ6ழ- ம"2- 

சீனாைவ8 ேச#�த நா"ச3கரமாக மாறி=�ளதாக� ெத<கிற(.

இ( இல�ைக�த6விைன� �திய சம�பா�கI3) இ0�8 ெச&ல3A1ய(.

 (அ��த சனி3கிழைம (03.04) ெதாட�-)         

Page 3 of 4Pongu Thamizh - �வ�க� - சிறில�கா + தமிழ6ழ- = - இ�தியா: க0...

24/05/2010http://ponguthamil.com/suvadugal/suvadugalcontent.asp?sectionid=6&contentid={CC...

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



3/27/2010 3:16:18 PM

Press F8 for English Powered by Quillpad

ேத��க�   ேத�  

© ெபா�) தமிF 2009 விதி�ைறகI- நிப�தைனகI- info@ponguthamil.com

உ�க� க1+��கைள பதி3 ெச�க:

ெபய#

ஊ#

நா�

மி�னSச&

க��( (max. 2000 characters)

  

பட�தி& உ�ள எ?�(3கைள பதி* ெச,க:

 
Change Image 

Send Comment

ேம4�

தைலவ# பிரபாகர� வ 6ர8சா* )றி�( ெதாட�- ச#8ைச: காரண�க� எைவ? க0�ைர� ெதாட# - 17

ேபாராளிக� )றி�( தைலவ# பிரபாவி� கவைல - ெதாட# - 16

�லிகளி� கட&வழி விநிேயாக T0ப�க�! க0�ைர� ெதாட# - 15

�லிகளி� மர�� ேபா#� தகைம வள#�த( எ�ப1? க0�ைர�ெதாட#- 14

கி0�ைவ தமிழ6ழ- இழ�த கைத! க0�ைர� ெதாட# - 13

ராஜ64 ெகாைல8 ச-பவ- ஏ� நிகF�த(? க0�ைர� ெதாட# - 12

ஒ�ேலா 'பிரகடன�ைத' �லிக� ஏ"றா#களா? இ&ைலயா? ப)தி 10

சிறில�கா - தமிழ6ழ �ர�பா01� �விசா# அரசிய& அ1�பைட- ப)தி 9
இ�திய - தமிழ6ழ �விசா# அரசிய& �ர�! ஈழ-: க0�ைர� ெதாட# - 8

தமிழ6ழ�தி� �விசா# அரசிய& நிைல! - ஈழ-: க0�ைர� ெதாட#- ப)தி 7
»ேம@- �வ�க�

 
www.ponguthamil.com

ெச,திக�

பா#ைவ

ஆயிர- Q3க�

ேப�- பட-

இனி( இனி(

�க�க� / நிற�க�

�வ�க�

அக�ப3க-

ேதட&

உ�க�  

ஆ�க�கைள5� 

க1+��கைள5�  

அ6!ப...

Page 4 of 4Pongu Thamizh - �வ�க� - சிறில�கா + தமிழ6ழ- = - இ�தியா: க0...

24/05/2010http://ponguthamil.com/suvadugal/suvadugalcontent.asp?sectionid=6&contentid={CC...

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;


