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தாமைர கா��ய�

ஈழ� ேதா�வி க�டதா? 

ேதா�க��க�ப�டதா?

 

நா� இ� க��ைர ெதாட"� 

ெக�பி��கால $�%� பி�னரான கால $ 

�விசா( அரசியலி� (Post- cold war geo politics)-

1990 – 2001� ஆ�� கால�ப%தி�%� 

தமிழ,ழ வி�தைல� ேபாரா�ட $ட� 

ெதாட(�ப�ட ��கியமான சில 

விடய-கைள த�ேபா$ கவன தி�% 

எ� $� ெகா����கிேறா�.

நா� எம$ �தலாவ$ அ-க தி� 

%றி�பி�டவா1 மர�சா( ய த தி� 

ஈ�பட�2�ய தைகைம3ட� 

வள(4சியைட5தி�5த பைடயணிகைள� ெகா���5த தமிழ( ேதச� -

தாயக�ப%தியி� நைட�ைற அரசிைன நி(மாணி $ - காலனி $வ கால தி� பி� தமிழ(க8�கான 

�தலாவ$ அரசாக உலக�ப5தி� இட�பி��%� வா:�பிைன� ெகா���5த தமிழ,ழ ேதச� -

அ5த வா:�பிைன ஏ� இழ5த$ எ�பத�கான காரண-கைள இ� க��ைர ெதாட( ேத�� 

ெகா����கிற$.    

இ5த நிைல ேதா�ற� ெப�றத�% அக� �ற� காரணிக� காரணமாக இ�5தி��கி�றன.

இ�<� ெதளிவாக4 ெசா�ல�ேபானா� தமிழ( ேதச� த�னக ேத ெகா���5த பல-க8� 

பலவ ,ன-க8�, ேபாரா�ட கால தி� - ேபாரா�ட $�காக – ேபாரா�ட தி� ெபயரா� தமிழ( ேதச� 

ேம�ெகா�ட நடவ��ைகளி� சாதகமான – பாதகமான விைள=க8� தமிழ,ழ வி�தைல� ேபாரா�ட தி� 

எ>4சி�%� வ ,?4சி�%� காரணமாக இ�5தி��கி�றன.

இைவ அக� காரணிக� எ�ற வைகயி<� அட-%பைவ.

தமிழ( ேதச தி�% ெவளிேய – நா� ச5தி த, எதி( ெகா�ட ப�ேவ1 ச�திகளி� ெசய�பா�க8� தமிழ,ழ 

வி�தைல� ேபாரா�ட தி� ெப�� தா�க ைத ஏ�ப� தியி��கி�றன. இ தைகய தா�க-க8� தமிழ,ழ 

ேதச தி� எ>4சி�%� வ ,?4சி�%� காரணமாக இ�5தி��கி�றன.

இைவ �ற�காரணிக� எ�ற வைகயி<� அட-%பைவ.

இ@ அக �ற� காரணிக� க���பி� $ அைண�%�, ��� ேமாதி  ெதறி�%� ஆ�களமாக �விசா( 

அரசிய�தள� இ��கிற$.

இதனா�தா� இ�க��ைர  ெதாட( �விசா( அரசியைல ��றி4 ��றி வல� வ5$ ெகா����கிற$.

தமிழ,ழ வி�தைல� ேபாரா�ட� ெதாட(பான அக� காரணிகைள ெச>ைமயா�கி4 ெச�பனி����க 

ேவ��ய$ தமிழ( ேதச தி� ெபா1�பாக� ெகா�ள�படேவ��ய$.

எம$ தவ1க8�% நா� ேவ1 எவைர3� ெப1�பா�க ��யா$. அ@வா1 ெச:ய �ய�வ$ ேந(ைமய�ற 

ஒ� ெசயலாகேவ இ��க ��3�.

இேத ேவைள தம$ நல�க8�காக எ�ைம� பலி�கடா�களாக பலி ெகா��க �ைன5த, �ைனகிற �ற4 

ச�திக8�% தமிழ( ேதச� அ�பணி5$ ேபாக ��யா$.

இ தைகய ச�திகைள எதி( $ – வைளய ேவ��ய ேநர தி� வைள5$ – பாய ேவ��ய ேநர தி� பா:5$ 

– நா� ��ெனா� அ-க தி� %றி�பி�டவா1 - தன$ %B�கைள� பா$கா�க� ேபாரா�� தா:�ேகாழி 
ேபால  தமிழ( ேதச� ேபாரா� தா� ஆக ேவ���.

ஈழ தி� எ>4சி3� வ ,?4சி3� இ@ அக �ற�காரணிக� தமிழ,ழ வி�தல� ேபாரா�ட தி� ஏ�ப� திய 

தா�க-க8ட� ெதாட(�ப�டைவயாக இ�5தி��கி�றன.

இதனா�தா� இ� க��ைர ெதாட( ஈழ� ேதா�வி க�டதா அ�ல$ ேதா�க��க�ப�டதா எ�ற 

தைல�பிைன  தா-கி நி�கிற$.

ஈழ� அக�காரணிகளா� ேதா�வி க�டதா அ�ல$ �ற�காரணிகளா� ேதா�க��க�ப�டதா எ�ற 

ேக�வியிைன இ� க��ைர  ெதாட( எ>�பி நி�கிற$. 

உ�ைமயி� இ@ அக� �ற�காரணிக� தனி தனிேய பி" $� பா(�க�பட ��யாதைவ. இ� �"தC� இ� 

க��ைர  ெதாட��% உ��.

Dழலி� வா>� உயி"யிைன� ேபால தா� உலக4 DழC�%� ேபாரா�ட-க8� வாழ ேவ��3�ளன. 

இதனா� ேபாரா�ட தி� அக��ற� காரண-க� ஒ�ேறா� ஒ�1 பி�னி� பிைண5தைவ.

Dழலி� ேபாரா�� ேபா$ ஒ� உயி" எ��%� ��=க� பல தடைவகளி� அத� உயி( வா?தCட� மிக=� 

ெதாட(�ப����%�.

 

�தின-க�

மைலயக அரசிய� வரலா�1 

வள(4சி3� ��நக( த ேவ��ய 

பணிக8�
பல வ%�பைறக� மர-க8�%� 

கீேழ நட�கி�றன
ஊரான ஊ"ழ5ேதா�! ஒ�ைற� 

பைன  ேதா�பிழ5ேதா�!!

வ�%ரC�% எதிரான கலக� %ர�
தைலவ( பிரபாகர� வ ,ர4சா= 

%றி $ ெதாட�� ச(4ைச: 

காரண-க� எைவ? க��ைர  
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ந�கீர<�% ஏ� இ5த� ேகாடாலி� 

கா�� ேவைல?

��ளிவா:�கா� ப�ெகாைலயி� 

த $வ� பி�னணி
கிழ�கி� கிட5த ப4ைச4 D"ய�!

ேதசிய  தைலவ��% விள�% 

ைவ�க  $��%� மா(� 

அ�ரனிக�

ெச:திக�

�கா�க8�% ெச�லவிடா$ 

த��ப$ விடய-கைள ஒளி $ 

மைற�க வி���பவ(களி� ெசய�! 

2�டைம�� அறி�ைக
உ�விவகார-களி� தைலயிட 

ேவ�டா�' - பா� கீ G<�% 

சிறில-கா ேகா"�ைக!

வி�தைல� �லிகளா� 

அ4�1 தலா�! - அதனா� தைட 

எ�கிற$ இ5தியா!

'எ-கள$ வாகன-க� எ-ேக?' - 

கிளிெநா4சியி� தம$ 

வாகன-கைள  ேத�� ம�க� 

ேக�வி!
இன�பிர4சிைன�கான த,(= 

கி��வி�� என எதி(பா( த ம�க� 

ஏமா�ற தி�% உ�ளாகி3�ளன(: 

ெச�வ� அைட�கலநாத� 

சிறில-கா=�%�, இ5தியா=�%� 

இைடயிலான விவகார-க�: பசி� 

ராஜப�சேவ ைகயா�வா(!

ந�லிண�க ஆைண�%>வி� 

அம(=கைள ெபா$ம�க� 

பா(ைவயிட ��யா$!
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ேபாரா�ட-கைள ��ென��%� ேதச-க� எ��%� ��=க8� பல தடைவகளி� ேபாரா�ட-களி� 

உயி(வா?தCட� ெந�-கிய ெதாட(பிைன� ெகா����%�.

உயி"களி� மனித� ஆறறி= பைட தவ� எ�1� அதனா� ஏைனய உயி"கைள விட 

ேம�பாடைட5தி��கிறா� எ�1� நா� பல தடைவகளி� ெப�மித� ெகா�வ$��.

ஆனா� இ5த மனித%ல $�%�தா� உயி(வா?வத�காக வலிேயாைர எதி( $ வலிைம %ைற5ேதா( 

ேபாராட ேவ��3�ள$. சிறிய ேதச-க8� வலிைம மி�க ேதச-கைள எதி( $� ேபாரா�ட-கைள நடா த 

ேவ��3�ள$.      

இ� க��ைர ெதாட( %றி த %றி���கைள நி1 தி ெதாட��%� இ@விட திலி�5$ Jைழேவா�.

 

1991 ஆ� ஆ��� இட� ெப�ற ராஜ,@ ெகாைல4 ச�பவ� ஏ� இட� ெப�ற$ எ�ப$ %றி $ 

ேநா�கியி�5ேதா�.

அ�ேபா$ யா?�பாண� வி�தைல��லிகளி� க���பா��� இ�5த$.

ராஜ,வி� ெகாைல�% ச�ற �5திய கால $� பி5திய கால $மாக நிக?=க� சிலவ�ைற இ@வ-க தி� 

ேநா�%ேவா�.

இ5திய இராKவ� 1990 ஆ� ஆ�� மா(4 மாத� ெவளிேயறிய பி�ன( வி�தைல��லிக� 

யா?�பாண ைத  தம$ �>ைமயான க���பா��<� ெகா�� வ5தி�5தன(. ஜனாதிபதி 
பிேரமதாசா=ட� அ�ேபா$ ேப4�வா( ைதக� நைடெப�1� ெகா���5தன.

1990 ஆ� ஆ�� L� மாத� 3 த� மீ��� ஆர�பமாகி� ேப4�வா( ைதக� �றிவைடகி�றன. 

இர�டாவ$ தமிழ,ழ� ேபா( ஆர�பமாகிற$.

சிறில-கா அர�ட� வி�தைல��லிக� ெகா���5த த5திேராபாய உற=�கான ேதைவ இ5திய 

இராKவ தி� ெவளிேய�ற $ட� அ�1�ேபாகிற$.

தமிழ,ழ� எ�ப$ ேப4�வா( ைதகளி� Gல� ெபற�2�ய$ அ�ல எ�1 வி�தைல��லிக� 

க�தியைமயா� கிழ�% மாகாண தி� ஏ�ப�ட �1க� நிைலைம3ட� ேபா"� அ� த க�ட ைத ேநா�கி 
நக(5$ ெகா�கி�றன(.  

சிறில-கா அர�� தா� வி���� வைகயிலான ஒ� த,(= தி�ட� ெபாதி�%� வி�தைல��லிகைள 

G��க�ட ��யா$ எ�பைத உண(5தி�5தைமயா� வி�தைல��லிக8�% எதிரான 3 த ைத  

த,விர�ப� $கிற$.

சிறில-கா அர�ட� ேப4�வா( ைதக� நட5$ ெகா���5த 1989 -1990 கால தி� ெகா>�பிC� ெத�%� 

ப%திகளிC� வி�தைல��லிக8�% ம"யாைத3� ெச�வா�%� இ�5த$.

இ� கால� ப%திைய� பாவி $ எதி(கால நடவ��ைகக8�%  ேதைவயான விைதகைள வி�தைல��லிக� 

இய�க� ெத�கி� Nவி வி���5த$. இ@ விைதக� இய�பாக வள(4சியைட5$ வ5$ ெகா���5தன

1990 – 1994 ஆ� ஆ��வைர நைடெப�ற இர�டா� க�ட வி�தைல� ேபாரா�ட தி� தமிழ"� 

தாயக�பிரேதச-க8�% ெவளிேயயான – %றி�பாக ெகா>�பிC�, ஏைனய ெத�%� ப%திகளிC� 

ேம�ெகா�ள�2�ய இராKவ நடவ��ைககளி� வி�தைல��லிக� இய�க� 2�ய கவன� 

ெசC $கிற$. 

இத�% ேப4சவா( ைத� கால தி� விைத தி�5த, விைத $ வள(5$ ெகா���5த விைதக� ெப"$� 

$ைண�"பைவயா: அைமகி�றன.

இ� காலக�ட $ இராKவ நடவ��ைககளி� அரசிய� ெகாைலக� ��கிய இட� பி��கி�றன.

1991 ஆ� ஆ�� மா(4 மாத� 2ஆ� திகதி $ைண இராKவ ம5தி"யாக இ�5த ரBச� விேஜர னா Remote 

Control Gல� இய�க�ப�ட ஓ� கா(�%�� ெவ��பி� Gல� ெகா�ல�ப�கிறா(.

வி�தைல��லிக8�க எதிரான ேநர�, மைற�க இராKவ நடவ��ைககைள இவ( த,விரமாக 

ேம�ெகா���5த ேவைளயிேலேய இ4 ச�பவ� நைடெப1கிற$.

1991 ஆ� ஆ�� ேம மாத� 21 ஆ� திகதி இட�ெப�ற ராஜ,@ கா5தி ெகாைல4ச�பவ� %றி $ கட5த 

அ-க தி� பா( தி�5ேதா�.

ராஜ,@ ச�பவ தி�பி� வி�தைல��லிகளி� நடவ��ைக தமி?நா��C� இ5தியாவிC� மி%5த 

அ> த தி�% உ�ளா�க�ப�கிற$.

இ$ ம��ம�றி இ5தியா தன$ இராஜத5திர விLக தினா� ச(வேதச அர-கிC� வி�தைல��லிக� மீதான 

பி�யிைன இ1�க  ெதாட-%கிற$.

இ5தியாவி� இ4 ச(வேதச விLக தி� �த�பலியாக வி�தைல��லிகளி� ��னா� யா? மாவ�ட  

தளபதி3� பி�ன( ச(வேதச கிைளகளி� ெசய�பா�கைள ஒ�-கிைண தவ�மான கி��  அைம5$ 

வி�கிறா(.

கி�� பிேரமதாசா=ட� ேப4�வா( ைத நடா திய கால தி� - 1989 ஆ� ஆ�� ைவ திய சிகி4ைச�ெகன 

ல�ட� வ5தைட5$ வி�தைல��லிகளி� ெவளிநா���கிைள� க�டைம�ைப ெபா1�ெப� $� 

ெகா�டவ(. 

இவ( ல�ட<�% வ��ேபா$ ெவளிநா��� கிைளகளி� ெபா1�� ேகபியி� ைககளிேலேய இ�5த$. 

கி�� வ5த$� கி��=� ேகபி3� தம$ ேவைலகைள� ப-கி��� ெகா�கி�றன(.

ெவளிநா��� கிைளகளி� நி(வாக�, அரசிய� ேவைலக�, நிதிேசக"�� ஆகியன கி��வி� ெபா1�பி� 

வ�கி�றன.

ேசக"��ப�ட நிதியிைன� ெபா1�ெப� $ விநிேயாக� பணிகைள ஒ>-கைம $ ேம�ெகா�வ$ ேகபியி� 

ெபா1�பி� வ�கி�றன.

கி��வி� வ�ைக வி�தைல��லிகளி� ச(வேதச� கிைளக� வள(4சியைடவத�% உத=கிற$. ல�டனி� 

இவ( இ�5த கால தி� பலைர3� வி�தைல� ேபாரா�ட $ட� ஒ�-கிைண�பத�% ெப"$� �ய�சி 
ெச:கிறா(. 
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வி�தைல��லிகளி� ஆதரவாள(கைள ம��ம�றி இவர$ கால தி� யா?�பாண தி� தைடெச:ய�ப�ட 

இய�க-களி� இ�5$ த�பி வ5தி�5த ��ைனய ேபாராளிக8ட<� கி�� ெதாட(�கைள ஏ�ப� தி 
ேபாரா�ட தி� பா� அவ(கைள இைண�க �ய�கிறா(.

ம�கைள ேபாரா�ட $ட� இைண த� எ�ப$ ப��ைறகைள� ெகா�ட$. எதி(�பாள(கைள 

எதி(�ப�றவ(களா�%வ$ – அ�கைறய�றி��பவ(கைள அ�கைற ெகா�ள4 ெச:வ$ – ஆதரவாள(கைள 

ெசய�பா�டாள(களா�%வ$ – ஆ(வ��ள ெசய�பா�டாள(கைள �>ேநர� பணியா(களா�%வ$ – என 

பல ப��ைறகைள� ெகா�டவைகயி� ேபாரா�ட $ட� ம�கைள இைண�%� பணி ஒ>-கைம�க�பட 

ேவ��� என� கி�� சி5தி�கிறா(.

கி��வி� அK%�ைற ல�டனி� பலைர ஆக(சி $� ெகா�கிற$. ��ன( கி�� யா?�பாண  

தளபதியாக இ�5தேபா$ கி��ைவ  ெத"5தவ(க�, கி�ட( நிைறயேவ மாறி வி�டா( என� ேபசி� 

ெகா�கி�றன(.

கி��வி� அK%�ைறயாC� அறி=�2(ைமயாC� கவர�ப�ட ச�ட அறிஞ( நேடச� ச திேய5திரா 

வி�தைல��லிகளி� ச(வேதச ெசயலக தி� ச�ட ஆேலாசகராக வி�தைல��லிக� இய�க $ட� 

இைண5$ பணி�"ய ��வ�கிறா(.

இ@வாறாக வி�தைல��லிகளி� ெசய�பா�க� ச(வேதச ம�ட தி� வள(4சியைடய  ெதாட-%கி�றன.   

1990 ஆ� ஆ�� L� மாத� வி�தைல��லிக8�%� சிறில-கா அர��%� 3 த� G�ட பி�ன��, கி�� 

மீ��� 3 த நி1 த�, ேப4�வா( ைதக� வ�வத�% உத=வா( எ�பதானா� கி��வி� இ��ைப 

ல�ட� சகி $� ெகா�கிற$.

1991 ஆ� ஆ�� ேம மாத� ராஜ,@ ெகா�ல�ப�ட பி�ன( ல�டனி� கி��வி� மீ$ அ> த� 

அதிக"�கிற$. கி�� ல�டைன வி�� தைலைமறவாக ெவளிேய1கிறா(.

பி�ன( சிறில-கா அர�ட� ேப4�வா( ைதயிைன மீ��� ஆர�பி�க உத=� தன$ �ய�சி�% கி�� 

உத=வா( எ�ற எ�ண ேதா� �வி�சலா5$ அவைர 9 மாத-க� அ-% த-%வத�% அ<மதி�கிற$.

%றி�பி�ட கால� ��ய கி�� மீ��� தைலமைறவாக நா� நாடாக அைல3� நிைல ஏ�ப�கிற$. ஒ� 

காைல இழ5தவராக மிக=� சிரம ேதா� கி�� அைல5$ழ�கிறா(.

தாயக தி� மீ$ ப�1� பாச�� தாயக ைத வி�� ெவளிேயறிய பி�னேர 2�தலாக  ெத"கிற$ என� 

2றி�ெகா�கிறா(.

ெவளிநா�களி� வி�தைல�காக� பணியா�றிய கால-களி� தம�% ஏ�ப�ட மனஉண(=கைள தன$ 

மைனவி�%� பிரபாகர<�%� ேபாராளிக8�%� க�த-களாக வ� $� ெகா�கி�றா(.

இவ( தன$ மைனவி�% எ>திய க�த-க� பி�ன( � தகமாக ெவளிவ�கிற$. தமிழ,ழ வி�தைல� 

ேபாரா�ட வரலா�றி� அ"யெதா� ஆவண� அ$.

இவ�ைற விட தம$ மன உண(=கைள ஓவியமாக=� அவ( வைர5$ ெகா�கிறா(.

சிறில-கா=ட<� இ5தியா=ட<� வி�தைல��லிக8�%� பைக உற= ஏ�ப�ட பி�ன( கி��=�காக 

எ5த நா�� கத= திற�கவி�ைல.

தைலமைறவாக இ�5$ அரசிய�பணிகைள ��ென��ப$ சா தியமி�ைல எ�ற ��=�% கி�� 

வ�கிறா(. இதனா� மீ��� தாயக� தி���வ$ எ�ற ��விைன எ��கிறா(.

அதைன� பிரபாகர<�%� ெத"ய�ப� $கிறா(. பிரபாகர<� கி��வி� ��=�%4 ச�மதி�கிறா(. 

கி��விைன தாயக� அ<�பி ைவ�%� ஏ�பா�கைள ேம�ெகா�8மா1 பிரபாகர� ேகபிைய� ேக��� 

ெகா�கிறா(.

ஜேரா�பாவி� தன$ தைலமைற= வா?�ைகைய ��=�% ெகா�� வ�� வைகயி� மீ��� 

தைலமைறவாக  ெத� கிழ�காசிய நாெடா�1�%4 ெச�கிறா( கி��.

அ-% ேகபிைய4 ச5தி�கிறா(. தமிழ,ழ வி�தைல� ேபாரா�ட தி� எதி(கால� ெதாட(பாக� ப�ேவ1 

விடய-கைள இவ(க� ேபசி� ெகா�கி�றன(.

ேகபி வி�தைல��லிகளி� விநிேயாக� க�ப� ஒ�றி� கி��ைவ  தாயக� அ<�பி ைவ�%� ஏ�பா�கைள 

ெச:கிறா(. கி��=�%  $ைணயாக %��சிறி3� சில ேபாராளிக8� தாயக தி� இ�5$ வ5$ 

ேச(கி�றன(. 

கி�� பயண� ெச:3� க�ப� பயண தி�%  தயாராகிற$. இ� க�பலி� கி�� பயண� ெச:கிறா( 

எ�பதைன இரகசியமாக ைவ தி��பத�காக க�பலி� ெதாட(பாட� �ைறயி� மா�ற� ெச:கிறா( ேகபி.

உைரயாடைல ஒ��� ேக�%� வா:�பிைன� %ைற�பத�காக க�பலி� உ�ள வழைமயான ெதாட(பாட� 

க�விகைள� பய�ப� $�2டா$ என க�ப� க�ட<�%� பணியாள��%�  ேகபி உ தர= பிற�பி�கிறா(. 

ெதாட(பாடC�காக அ�ேபா$ �திதா: வ5தி�5த ச�றைல� ெதாைல ெதாட(� உபகரண� ஒ�1 

ெபற�ப�� அதைன இய�%� வித� %றி $� பயி�சி3� க�ப� ெதாழி�J�பவியலாள��% 

வழ-க�ப�கிற$.

க�பலி� உ�ேளா( எவ�� கி�� க�பலி� பயணி�பதைன ெதாைல  ெதாட(� ஊடக திQடாக� கைரயி� 

இ��பவ(கேளா� ேபச�2டா$ என=� ேகபி பணி $� ெகா�கிறா(.

க�ப� தன$ பயண ைத ஆர�பி $ வி�ட$.

க�ப� பயணி�%� ேபா$ ச(வேதச� கட�பர�பி� இ5திய�பைடயின( க�பைல ச5ேதக தி� பி� 

ெதாட(கி�றன(. இ தைகய பி� ெதாட(ைகக� இைட�கிைடேய நைடெப1வ$தா�.

இ�5$� கி�� க�பலி� இ��பதா� இ$ ெப�� பத�ட ைத� க�ப� பணியாள(க� ம தியி� 

ேதா�1வி $ வி�கிற$. பத�ட தி� �திய ெதாழி� J�ப� க�விைய அவ(களா� உ"ய �ைறயி� இய�க 

��யாம� ேபா: வி�கிற$.

க�பலி� உ�ள வழைமயான க�வியிைன� பய�ப� தி அவ(க� ெதாட(பாடைல ேம�ெகா�கி�றன(. 

நிைலைம சி�க� அைட5தைமயா� கி��=� க�டைள� ெபா1�ைப  தன$ ைகயி� எ� $� ெகா�கிறா(. 

இ5திய�பைடயின( உைரயாடைல ஒ��� ேக�� கி�� க�பலி� இ��பதைன உ1தி ெச:$ ெகா�கி�றன(.

இத�கிைடயி� இ5திய� கட�பைடயி� பி�ெதாட(ைகயிைன நி1 $வத�% இ5திய அரசிய� ம�ட தி� 

சில �ய�சிக� எ��க�ப�கி�றன. ராஜ,@ கா5தி ெகாைல4 ச�பவ தா� ேகாபைடம5தி�5த இ5திய அரச 

தர�பிடமி�5$ சாதகமான பதிேல$� இ�ைல.
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க�பைல4 சரணைட3மா1 இ5திய கட�பைடயின( ெதாட(5$ 2றி� ெகா�� பி� ெதாட(5$ 

ெகா���5தன(. இர�� நா�களாக இ� பி� ெதாட(= நிக?5$ ெகா����கிற$.

ஒ� க�ட தி� கி��ேவ ேநர�யாக இ5திய கட�பைடயதிகா"க8ட� ேப�கிறா(. சரணைடய ��யா$ 

எ�பதைன எ� $4 ெசா�கிறா(. தா� வி�தைல� ேபாராளிக� எ�பதைன3� இ5தியா=�% எதிரானவ(க� 

இ�ைல எ�பதைன3� எ� $� 21கிறா(. தம$ பயண ைத  ெதாடர அ<மதி�%�ப�3� ேகா�கிறா(.

இ5திய� க�ப�பைட தம$ க�பைல ெந�-க �ைன5தா� க�பைல3� தக( $ தா�� த�ெகாைல ெச:$ 

ெகா�ேவா� என உ1தியாக� 21கிறா(.

இ5திய�பைடயின( ேக�பதாக இ�ைல. ெதாட(5$ க�பைல ெந�-கி வ5$ ெகா���5தன(.

கி�� தன$ இ1தி எ4ச"�ைகயிைன3� வி� $ வி�கிறா(. இ5திய�பைடயின( பி�வா-%வதாக இ�ைல.

க�ப� பணியாள(கைள க�பலி� இ�5$ ெவளிேய1வத�கான உ தர=கைள� ெகா� $ வி�� க�பைல  

தக(�பத�%� தா� %�பிகைள� க� $� ெகா�வத�% கி��=� %��சிறி3� ஏைனய ேபாரளிக8� ��= 

ெச:$ ெகா�கி�றன(.

இ5திய� க�ப� ேமC� ெந�-%கிற$. க�ப� பணியாள(க� பட% Gல� ெவளிேய�ற�ப�கி�றன(.

க�பைல  தக(�பத�கான உ தரவிைன� கி�� பிற�பி�கிறா(. க�ப� தக(கிற$.

இ�ப�யாக தா� கி��ைவ 16.01.1993 அ�1 தமிழ,ழ வி�தைல� ேபாரா�ட� இழ5த$. கி�� தாயக� 

ேபா:4 ேச(5தி�5தா� அ$ தமிழ,ழ வி�தைல� ேபாரா�ட $�% பலவித-களி� பல� ேச( தி��%�.

கள திC� �ல திC� ேநர� அ<பவ� உ�ள – பிரபாகர<�% அ� த இட தி� - வல$ ைகயாக 

இ��க�2�ய ஒ� தளபதி மீ��� ேபா:4 ேச(5தி��பாராயி� வி�தைல� �லிகளி� ச(வேதச 

ெசய�பா�க� அவர$ ெபா1�பிேலேய இ�5தி��%�.

அ<பவ  ெதறி��ட� தமிழ,ழ வி�தைல� ேபாரா�ட தி� ச(வேதச உற=�பர�பிைன வி" தி�5தி��க 

��3�.

ஆனா�, அ5த� ெகா��பிைன தமிழ,ழ வி�தைல� ேபாரா�ட $�% கிைட�கவி�ைல.

(அ� த வார� ெதாட��)
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