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'ேதசிய இன�பிர சிைனக� அ"�பைடயி# 

உ�நா��� பிர சைனக� அ#ல, அைவ 

ச�வேதச� பிர சிைனகேள' எ�ற *+, 

மி-.த அ��த� ெபாதி.த/.

ேதசிய இன�ர�பா�க� அைன�/லக� 

ப0மாண1கைள2 ெகா�டைவ எ�ற 

அர�த�தி# ம��ம#ல, இைவ நிலவி 
வ�� ச�வேதச ஒ41கிைன5� ஏேதா ஒ� 

வைகயி# பாதி2-� வ#லைம 

ெகா�டைவ எ�ற அ��த�தி7� இ2 

*+, ேநா2க�படேவ���.

ேதசிய இன�பிர சிைனக� அர�க82-  

சவாலானைவ. அரச+ற ேதசிய இன1க�, 

அரசா8� ேதசிய இன�தா# அ#ல/ 

இன1களா# �ற2கணி��2-� 

ஒ�2-�ைற2-� உ�ளா-� ேபா/ 

ேதசிய இன�ர�பா�க� ேதா+ற� 

ெப,கி�றன.

பல நா�களி# ேதசிய இன�பிர சைனயி� ேதா+ற�தி+-� வள� சி2-�; காலனி�/வ ஆ�சி2கால� 

அ"�தள1கைள  இ��  ெச�,�ள/.

காலனி�தவ ஆ�சியாள�, அர�� ஆ�சி50ைம5� ெகா�"�.த பல ேதசிய இன1களி� ஆ�சி50ைமைய 

ம��ம#ல அர�0ைமைய5� பறி�ெத��தன�. பி�ன� தா� ெவளிேய,� ேபா/ தம2- வசதியான 

�ைறயி#, தம/ நல�க82- ஏ+ற வைகயி# சில ேதசிய இன1களி� அர�0ைமைய நிர.தரமாகேவ 

ேவ, ேதசிய இன1களி� ைககளி# ஒ�பைட�/  ெச�றன�. இல1ைக�த;வி7� இ/ேவ நட.த/.

இல1ைகயி� ேதசிய இன �ர�பா� எ�ப/ அ"�பைடயி# காலனி�/வ ஆ�சியி� -ழ.ைத.

தமிழ;ழ� தனியர�2கான ேபாரா�ட� எ�ப/ அ2 -ழ.ைதைய மா+றா�தா= மன�பா�ைம5ட� நட�திய 

சி1கள ெபௗ�த இனவாத� திற./ வி�ட பாைத.

தமிழ;ழ வி�தைல� ேபாரா�ட�தி� அைன�/லக� ப0மாண1கைள ேநா2-� இ? அ1க� �தலி# ஒ� 

�திய அர� உலகி# உ�வா-வத+கான அ"�பைட @Aநிைலைய ேநா2க �ைனகிற/.

ெபா/வாக ஏ+கனேவ உ�வாகி5�ள அர�க�, தம/ அர�க� எ�ற -4விB� �தியவ�க� 

உ�Cைழவதைன வி���வதி#ைல.

இேதேவைள தம/ நல�க8ட� பி�னி� பிைண.தி�.தாேல �திய அர�க� உ�வா-வதைன அவ�க� 

ஏ+,2 ெகா�வா�க�. அ#ல/ தம/ ேதைவ க�தி �திய அர�கைள உ�வா2-வா�க�.

உதாரணமாக, கிழ2-� பாகிDதாைன� பி0�/ ப1களாேதD எ�ற �திய அரைச உ�வா2-வத+- இ.தியா 

வகி�த பா�திர� இ.திய நல�க8ட� �+,� �4வ/� ெதாட��ப�ட/. ேம+-, கிழ2- என தன/ இ� 

�ைனகளி7� இற2ைக வி0�தி�.த பாகிDதானி� ஒ� இற2ைகைய உைட�த ெசய+பா�தா� அ/.

ேசாவிய�Eனிய� சிதறி�ேபா= �திய பல நா�க� உ�வான/� அெம02கா தைலைமயிலான 

ேம+-லக�தி� நல�க8ட� இ,க� பிைண.த/.

கிழ2-� த;ேமா0� ேதா+றமாக இ�.தா7� ச0, பி.திய ெகாசாவாவி� பிற�பாக இ�.தா7� ச0, இனி� 

பிற2க� ேபாகிற ெத�@டானாக இ�.தா7� ச0, ச2தி வா=.த அர�களி� நல�க8ட� 

ெதாட��ப�டதாகேவ உ�ள/.

இேத ேவைள இ1-� *ட, இ� �திய அர�களி� உ�வா2க� இ,தி� ெத0வாகேவ இ�./�ளன.

அர�க� தம/ நலB2காக உ�வா2-� அர�கைள விட ேவ, அர�கேள உ�வாகவி#ைலயா எ�ற ேக�வி 
இ1- எ4கிற/.

சில வா=�பான @ழ# அைம./ வி�டா# அ�ைமயாக இ/ நட2கலா�. இத+- எ0�தி0யா ந#ல 

உதாரண�.

ந;�ட காலமாக எதிேயா�பியாவிைன எதி��/� ேபாரா"ய எ0�தி0யாF2- ேசாவிய�தி� வ ;A சி 
வி�தைல2கான கதFகைள� திற.த/.

எதிேயா�பியாவிைன� தா1கி நி�ற ேசாவிய� 80 களி� ந��ப-திகளிலி�./ பலவ ;னமைடய� ெதாட1க, 

எதிேயா�பிய அர�� பலவ ;னமைடய� ெதாட1கிய/. எ0�தி0ய� ேபாராளிக� தம/ தா2-த#கைள� 

த;விர�ப��த� ெதாட1கின�.

 

�தின1க�

பீ0ைஸ ெவளி5றF 

அைம சரா2கியத+கான ராஜத.திர 

இல2-
பல வ-�பைறக� மர1க82-2 

கீேழ நட2கி�றன
ஊரான ஊ0ழ.ேதா�! ஒ+ைற� 

பைன� ேதா�பிழ.ேதா�!!

Private: ெசா#ல�படாத எ1க� 

கைதக�
தைலவ� பிரபாகர� வ ;ர சாF 

-றி�/ ெதாட�� ச� ைச: 

காரண1க� எைவ? க��ைர� 

ெதாட� - 17

��ளிவா=2கா# - L சட1கிய 

இ,தி2 கண1க�!

��ளிவா=2கா# ப�ெகாைலயி� 

த�/வ� பி�னணி
கிழ2கி# கிட.த ப ைச  @0ய�!

ேதசிய� தைலவ�2- விள2- 

ைவ2க� /"2-� மா�2 

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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அேதேவைள, எதிேயா�பியாவி# அரசிைன எதி��/� ேபாரா"ய ேபாராளிக8ட� இைண./� எ0�தி0ய� 

ேபாராளிக� ெசய+ப�டன�. ஆயிர2கண2கான எ0�தி0ய� ேபாராளிக� எதிேயா�பியாவி# நி�,� 

ேபா0�டன�.

1991 ஆ� ஆ�"# எ0�தி0யாவிைன ேபாராளிக� தம/ �4ைமயான க���பா�"B� ெகா�� 

வ�கி�றன�. இேத காலக�ட�தி# எதிேயா�பிய அர�� இவ�க� *�டாளிக� வசமாகிற/.

1991 இலி�./ 1993 ஆ� ஆ�� வைர தம/ நா�ைட� தனிநாடாக� பிரகடன�ப��தா/, எைனய அர�களி� 

அ1கீகார�/2கான இராசத.திர நக�Fகைள ேம+ெகா�கி�றன�. தனிநா� -றி�த ம2க� வா2களி�பி� 

ஊடாக எ0�தி0யா தனிநாடாக அைமவதைன எதிேயா�பியா உ�பட ஏைனய அர�க� ஏ+,2 ெகா�கி�றன.

1993 இ# வா2ெக��� நைடெப,கிற/. தம/ பிரேதச1கைள �4ைமயாக வி�வி�/ 2 வ�ட1க� வைர 

ெபா,ைமயாக2 கா�தி�./, 1993 இ# எ0�தி0யா தனி அரசாகி2 ெகா�கிற/.

ஒ� ேப �2-, எதிேயா�பியாவிைன அெம02கா ஆத0�/, எ0�தி0ய� ேபாராளிகைள ேசாவிய� ஆத0�/ 

வ.த நிைல 80 களி� இ,தி�ப-திகளி# இ�.த/ என ைவ�/2 ெகா�ேவா�. ேசாவிய�தி� வ ;A சி 
எ0�தி0யாவி� வ ;A சியாகF� அைம./ வி�வத+கான வா=��2கேள *�தலாக இ�.தி�2-�.

எனேவ தா�, உலகி� ச2தி மி-.த அர�களி� நல�க8� ப1-� அவ+றி� எ4 சி5� வ ;A சி5� �திய 

அர�களி� உ�வா2க�தி# த;�2கமான பா�திர�திைன வகி2கி�றன எ�ப/ கவன�தி+ ெகா�ள 

ேவ�"ய/.

இ1- சில ேக�விக� எ4கி�றன. அர�களி� நல�க� என2 *ற�ப�பைவ எைவ? அைவ எ#லா 

அர�க82-� ஒ�த த�ைம ெகா�டைவயா அ#ல/ ேவ,ப�ட த�ைமக� ெகா�டைவயா? அர�களி# 

ந#ல அர�க� ெக�ட அர�க� எ�, பா-பா�க� உ�ளனவா?

இ2 ேக�விக� அைன�/லக உறFக� ெதாட�பான ெவௗ;ேவ, ேகா�பா�களி� அ"�பைடயி# 

பதிலளி2க2 *"யைவ. அவ+றி+-� Cைழயாம# எ#லா அர�க8� ெபா/வாக இ,க� பி"�தி�2-� 

தம/ நல�க�, அதிகார� என க�/பைவ ப+றி சிறி/ ேநா2-ேவா�.

அர�க� எ#லா� தா� தம/ எ#ைலக� என2 க�/� ப-தி மீ/� அ�  ப-தி2-� வா4� ம2க�, வள1க� 

மீ/� ஆதி2க� ெச7�த வி���வைவ. இதைன தம/ இைறைம எனF� *றி2ெகா�பைவ.

அர�க� எ#லா� வ��ைறைய� பிரேயாகி2-� உ0ைம2- ஏகேபாக� ேகா�பைவ. அ? உ0ைமயிைன 

ச�ட� ஒ41- எ�ற ெபய0# ஏைனயவ�களிடமி�./ பறி�ெத��/ த�வச� ைவ�தி��பைவ.

அர�க� தம/ நல�க� என2 க�/� விடய1க82காக ெதாட� சியாக இய1கி2 ெகா�"��பைவ. 

அர�களி� இ. நல�கைள ஆ�சியாள�கேள த;�மானி2கி�றன�. தம/ நல�கைள அைடவத+காக அர�க� 

மான�, ேராச�, ெவ�க� இவ+ைறெய#லா� ேதைவ2ேக+றப" �ற.த�ள2*"யைவ. நி�வாணமாக 

நட./தா� ஒ� �2கியமான நலைன அைடய ேவ��மாயி� அர�க� இத+-� பி�நி+க� ேபாவதி#ைல.

ஆனா# நாகPக வள� சி5� ப�பா�� வள� சி5� அர�களி� அQ-�ைறகளி# மா+ற1கைள 

ஏ+ப��தி5�ளன. அவ+றி� ஆைசகளி# அ#ல.

அர�க�, தனி�/� இைண./� தம/ நல�கைள அைட./ ெகா�வத+- எ/ சிற.த வழி என2 

க�/கி�றனேவா அ?வழி சா�./ ெசய+ப��.

அர�களி# பலவா�, பலவ ;ன� இ��பா�கேளய�றி ந#லவ�, ெக�டவ� ெபா/வாக இ��பதி#ைல. தம/ 

ந�ைம க�தி சில அர�க� ேவ, சில அர�கைள ெக�ட அர�க� (rough states) என2 *றி2 ெகா�8�.

அர�களி� ேம# அரசா�சி ெச7�/� உய�.தவ�க� எவ�� இ#ைல. தம2கிைடயிலான ஆ�சிைம 

�ைறைமயிைன இ? அர�கேள உ�வா2கி2 ெகா�கி�றன.

இதைனேய நா� ச�வேதச உறF என (international relations) அைழ2கிேறா�. ச�வேதச உறFக� எ�ப/ 

அர�க82கிைடயிலான உறFக� ம��மானைவ என ��ன� க�த�ப�ட/.

இ. நிைல�பா� பி�ன� ேக�வி2-�ளா2க�ப�டா7� (Old is gold) எ�ப/ ேபா# பைழய ேகா�பா� இ�B� 

ெச#வா2- மி-.ததாகேவ இ�2கிற/. நைட�ைறயி# ச�வேதச உறFக� எ�பேதா அ#ல/ ச�வேதச 

சLக� எ�பேதா அர�க� எB� *���ைறைம2*டாகேவ ெப0/� த;�மானி2க�ப�கிற/.

த+ேபாதய கால�/ உலகமயமாத7� ேதச1களி� எ#ைலக� கட.த உறFநிைல5� (transnational relations) 

அர�கைள2 கட.த இய2க�பா�க82- *�த# வா=�பளி�தா7�, பல�� எதி�பா��தவா, அர�க� தம/ 

�2கிய�/வ�ைத இழ2கவி#ைல. உலக நிகAFகளி� த;�மானகரமான ச2திகளாக அர�கேள இ�,� 

விள1-கி�றன.

அர�க82கிைடயிலான உறF�ைற ஏ+பா�கைளேய நா� உலகஒ41- என2 *றி2 ெகா�கிேறா�. 

கால1க� மாற மாற அர�க82கிைடயிலான உறF�ைறக8� மாறி2ெகா�� ெச#கி�றன. இவ+ைறேய 

நா� மா+றமைட./ ெச#7� உலக ஒ41- என விளி2கிேறா�.

நா� இ1- அர�க� என� ெபா/வாக2 *றினா7� இைவ த�தம/ பிரா.திய�தி# *�தலான 

வலிைமைய2 ெகா�"�2-�. ஒ� சில �த�ைம அர�க� உலகெம#லா� தம/ பிரா.தியேம என2 

க�தி2 ெகா�8�. த+ேபாதய காலக�ட�தி#, அெம02கா உலகி� �த�ைம நாடாக� த�ைன வ0�/2 

ெகா�� உலகி� அைன�/� ப-தியிைன5� தன/ பிரா.தியமாக2 க�தி2 ெகா�கிற/.

இ�தைகய �விசா� அ�ச1க� அர�களி� நல�க8டB� உறFக8டB� ெதாட��ப�� ேபா/ �விசா� 

அரசிய# பிற2கிற/. தமிழ;ழ�தி� �விசா� அரசியைல நா� இ2 க��ைர� ெதாட0# பி�ன� ேநா2க 

உ�ேளா�..

இ?விட�தி# அர�க� ெதாட�பான -றி��கைள நி,�தி நா� இ�Bெமா� ேக�வி2-� ேபாேவா�

அர�க� அ1கீக02காவி�டா# �திய அர�க� உ�வாக�"யாதா?

இ1- ச�ட�ைற அர� (De jure state) நைட�ைற அர� (De facto state) எB� இ� எ�ண2க�2க� 

கவன�தி+ெக�2க�பட ேவ���. �திய அர�க� ச�ட�ைற அரசாக விள1க ேவ��மாயி� அைவ, 

அர�களின/� அர�களி� �ைறைம2-�8� அ1கீகார� ெபற ேவ���. இ? அ1கீகார� 

கிைட2-மாயி� �திய அர�க� ஐ2கிய நா�க� சைபயி# அ1க�/வ� ெப+,2 ெகா�8�.

அர�களா# அ1கீக02க�படா/, நைட�ைறயி# அரசாக இய1-� ெபாறி�ைறைய நைட�ைற அர� என2 

*,கிேறா�. இ. நைட�ைற அர�க� தா� தம/ எ#ைலகளாக2 க�/� ப-தி மீ/ �4ைமயானதாகேவா 

அ#ல/ -றி�பி�ட ப-திகளிேலா தம/ அரசா�ைகயிைன2 ெகா�"�2-�.
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1991 ஆ� ஆ�"# பிரகடன�ப��த�ப�� கட.த 19 ஆ��களாக உலகி� எ.த ஒ� நா�"� அ1கீகார�� 

ெபறாத நைட�ைற அர�2- உதாரணமாக ேசாமாலிலா./ உ�ள/. தமிழ;ழ�பிரேதச�தி� ஒ�ப-தியி# 

வி�தைல��லிக� அைம�� ேம 2009 ஆ� ஆ���ப-தி2- ��ன� நட�தி வ.த அர�� நைட�ைற 

அர�2- ஓ� உதாரணேம.

இ�, உலகி# �4ைமயான ச�ட�ைற அர�களாகF� நைட�ைற அர�களாகF� 

க�த�ப�பவ+றிைன� தவிர, சில நா�களி� அ1கீகார� ெப+, இய1-� அர�க8� உ�ளன. இத+-� 

தா=வா� ந#லேதா� உதாரண�.

தா=வாB� சீனாF� ஒ�ைற ஒ�, அர�களாக அ1கீக02கவி#ைல. சீனாவினா# அரசாக அ1கீக02படாத 

தா=வாைன, 22 நா�க�தா� அ1கீக0�/�ளன. இ�./� அெம02காவி� /ைண5ட� தா=வா� இ/ 

வைர சீனாவி� ஆ2கிரமி��2-�படா/ தனி அரசாக இ�./ வ�கிற/.

நைட�ைற அர�க�, ச�ட�ைற அரசாக வள� சியைடவ/� அ#ல/ ேதா+க"2க�ப�� அரசா�ைகைய 

இழ�ப/F� நைட�ைற அர�க� ஏைனய ச�ட�ைற அர�க8டB� அரச �ைறைம5டB� 

ெகா�"�2-� ந��றFட� ெதாட��ப�"�2-�.

இ� பி�னணிக8ட� உலக�ப.தி# தமிழ;ழ� ஒ� தனி அரசாக வ�வதைன உலக அர�க� 

வி��பினா�களா எ�ற ேக�வியிைன எ4�பி� பா��ேபா�.

இ#ைல எ�பேத இத+-0ய ெதளிவான விைட.

இ�B� ெதளிவாக  ெசா#ல� ேபானா#, தமிழ;ழ� எ�ற �திய அர� உ�வா-வதைன உலக அரச ஒ41- 

வி��பவி#ைல. மாறாக தமிழ;ழ� உ�வாவ/ தம/ நல�க82- எதிரான/ எ�,, தமிழ;ழ� -றி�த உலக 

ஒ41ைக� த;�மானி2க2*"ய அர�க� நிைன�தன.

உலக ஒ41-க� மாறி2 ெகா�� ெச�றா7� தமிழ;ழ� -றி�த இ.த அர�களி� நிைல�பா�"# மா+ற� 

ஏ+படவி#ைல.

இதனா# உலக வரலா+றி# மிக2 க"னமான வி�தைல�ேபாரா�ட1களி# ஒ�றாக� தமிழ;ழ 

வி�தைல�ேபாரா�ட� வரலா+றி# த�ைன� பதிF ெச=ய ேவ�"ய நிைல உ�வாகி+,.

(அ��த சனி2கிழைம (20.02.10) ெதாட��)

உ�க� க01��கைள பதி3 ெச�க:

ெபய�

ஊ�

நா�

மி�னTச#

க��/ (max. 2000 characters)

  

பட�தி# உ�ள எ4�/2கைள பதிF ெச=க:

 
Change Image 

Send Comment

ேம4�

தைலவ� பிரபாகர� வ ;ர சாF -றி�/ ெதாட�� ச� ைச: காரண1க� எைவ? க��ைர� ெதாட� - 17

ேபாராளிக� -றி�/ தைலவ� பிரபாவி� கவைல - ெதாட� - 16

�லிகளி� கட#வழி விநிேயாக C�ப1க�! க��ைர� ெதாட� - 15
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கி��ைவ தமிழ;ழ� இழ.த கைத! க��ைர� ெதாட� - 13
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ஒDேலா 'பிரகடன�ைத' �லிக� ஏ+றா�களா? இ#ைலயா? ப-தி 10

சிறில1கா - தமிழ;ழ �ர�பா�"� �விசா� அரசிய# அ"�பைட- ப-தி 9
இ.திய - தமிழ;ழ �விசா� அரசிய# �ர�! ஈழ�: க��ைர� ெதாட� - 8

»ேம7� �வ�க�

Page 3 of 3Pongu Thamizh - �வ�க� - ஈழ� ேதா#வி க�டதா? ேதா+க"2க�...

22/05/2010http://www.ponguthamil.com/suvadugal/suvadugalcontent.asp?sectionid=6&contenti...

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;


