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ஈழ� ேதா"வி க-டதா? ேதா.க/�க!ப,டதா?

கட�த இ� அ�க�களி� தமிழ�ழ� எ�ற தனிஅர� 

உ�வா"வதைன உலக ஒ%�" வி��பவி�ைல 

எ�பதைன(� அைன)*லக அர�கி� ஆ(த� 

ேபாரா-ட�க./கான ஏ1�டைம மிக2� ���கி 
வ�த நிைலைமகைள� ப1றி(� ேபசியி��ேதா�.

தமிழ�ழ� ஒ� தனிஅரசாக மல5வதைன ஏ� உலக 

ஒ%�" வி��பவி�ைல எ�ற ேக�வி இ�" 

எ%கிற*.

இத1கான பதிைல) ேதட தமிழ�ழ)தி� �விசா5அரசிய� (Geo-politics) ப1றி ஆராய ேவ�6(�ள*.

தமிழ�ழ)தி� �விசா5 அரசியைல� ப1றி ஆரா7வத1" �விசா5 அரசியலி� அ6�பைடக� சிலவ1ைற 

ேநா/கி8 ெச�:த� பய� தர/ ;6ய*.

�விசா5 அரசிய� எ�ப* அ6�பைடயி� �வியிய� அ�ச�கைள(� அரசிய� அ�ச�கைள(� இைண)* 

ேம1ெகா�ள�ப�� உலக அரசிய� நைட�ைறக� ெதாட5பான ஒ� ேநா/கா"�. உலக அரசியலி� 

வ:பல� (power) �/கிய பா)திர� வகி�பதனா� �விசா5 அரசிய� வ:பல)தி1"/ ;�த� கவன� 

ெகா�/கிற*. 

உலகி� �விசா5 அரசிய� ஒ� அறிவிய� எ�ண/க�வாக) ேதா1ற� ெப1= 110 வ�ட�க� ஆகி வி-டன.

1899 ஆ� ஆ�� ெரா�� கிய�ல� (Rudolf Kjellen) எ�ற �வ �ட� அறிஞ5 �த� �தலி� அர�களி� �விசா5 
அைமவிட�களிலி��*� இய1ைக ம1=� ஏைனய வள�கள* ெச%ைமகளிலி��*� அவ1றி� பல� 

த�5மானி/க�ப�கிற* எ�ற க�)ைத �விசா5 அரசிய� எ�ண/க�வாக �� ைவ)தி��தா5.

�தலா� உலக�ேபா�/"� பி�திய கால)தி� ேஜ5மனிய5களா� �விசா5 அரசிய� எ�ண/க� நாஸி 
விAவா/க)தி1" வி)தி-ட ேஜ5மானிய) ேதசியவாத)தி1" ேகா-பா-� அ6�பைடயாக2� 

பய�ப�)த�ப-6�/கிற*.

இதனா� இர�டா� உலக மகா ()த/கால)தி� �விசா5 அரசிய� எ�ப* ஒ� ேஜ5மானிய/ ேகா-பாடாக/ 

க�த�ப-� ஆ�கில� ேப�� உலகினா� ஒ� ேபசா�ெபா�ளாக �ட/க�ப-6��த*.

இBவா= �ட�கி� ேபாயி��த �விசா5 அரசிய� எ�ண/க�ைவ C�த-6 எ�)* வ�* அர�/க-6லி� 

ைவ)தவ5 அெமA/காவி� ெவளிவிவகார அைம8சராக இ��தவ�� ஒ� சிற�த இராஜத�திAயாக/ 

க�த�ப-வ�மான ெஹ�றி கீசி�க5 (Henry Kissinger)அவ5கேள.

Fத இன)ைத8 ேச5�தவரான ெஹ�றி கீசி�க5 இர�டா� உலக மகா()த)தி1"� பி�னரான ெக�பி6 

()தகால (Cold war) நிைலைமகைள விபA/க �விசா5 அரசிய� எ�ண/க�ைவ� பய�ப�)த) 

ெதாட�கினா5.

அெமA/கா2/"� ேசாவிய) FனியG/"� இைடேய நிகH�த - அர�கைள(� ேக�திர �/கிய)*வ� 

வா7�த வள�கைள(� த�வச�ப�)*வத1கான உலகளாவிய Iதியிலான ேபா-6கைள கீசி�க5 �விசா5 
அரசிய� எ�ற க�ணா6Fடாக� பா5ைவயி-� தம* நக52கைள ேம1ெகா�டா5.

த1ேபாதய கால)தி� �விசா5 அரசிய� �/கிய)*வ� வா7�த ஒ� எ�ண/க�வாக2� ப�*ைற சா5�த 

ஒ� ேகா-பாடாக2� மா1ற� க�� வி-ட*.

மர�சா5 �விசா5 அரசிய� (Conventional Geo politics) விம5சன)*/"�ளா/க�ப-� தி��பக-ட �விசா5 
அரசிய� (Critical Geo politcs) த1ேபா* உலகி� கவன)ைத ஈ5/க) ெதாட�கி(�ள*.

இ) தி��பக-ட �விசா5 அரசியலி� வைக�ப-� �விசா5 அரசியலி� பிA2கைள ேநா/"ேவா�.

�விசா5 அரசியைல, ஏகாதிப)திய/ கால �விசா5 அரசிய� (Imperialist Geopolitics), ெக�பி6/கால �விசா5 

அரசிய� (Cold war Geo Politics) 21� ஆ� K1றா�� �விசா5 அரசிய� (21st Century Geo politics), உலக ஆப)*� 

�விசா5 அரசிய� (Geo politics of Global dangers) என) தி���க-ட �விசா5 அரசிய� வைக�ப�)*கிற*.

இதி� 21� ஆ� K1றா�� �விசா5 அரசிய�, உலக ஆப)*� �விசா5 அரசிய� ஆகியன இைண�த 

வைகயி�, பனி�ேபா�/"� பி�திய கால)*� �விசா5 அரசிய� (Post cold war Geo Politics), பனி�ேபா�/"� 

பி�திய-பி�திய கால)*� �விசா5 அரசிய� (Post-post cold war Geo politics) என2� அறிஞ5களா� 

வைக�ப�)த�ப-6�/கிறன.

தமிழ�ழ)திைன� ெபா=)தவைர 1948 ஆ� ஆ�� வைரயிலான கால�ப"தி காலனி)*வ - ஏகாதிப)திய/ 

கால �விசா5 அரசிய:/"Aய கால�ப"தியாக இ��தி�/கிற*.

இ/ கால�ப"தியி�தா� தமிழ�ழ� தன* அர�Aைமைய இழ�த*. இ=தியி� சி�கள ெபௗ)த இனவாத)தி� 

பி6/"�.� அக�ப-�/ ெகா�ட*.

1949 – 1989 ஆ� ஆ�� வைரயிலான ெக�பி6/கால �விசா5 அரசிய� கால�ப"தியி�தா� தமிH) ேதசிய 

இன� தன* அர�Aைமைய மீள/ ேகாA� ேபாராட) ெதாட�கிய*.

 

�தின�க�

பீAைஸ ெவளி(ற2 

அைம8சரா/கியத1கான ராஜத�திர 

இல/"
பல வ"�பைறக� மர�க./"/ 

கீேழ நட/கி�றன
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பைன) ேதா�பிழ�ேதா�!!
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கைதக�
தைலவ5 பிரபாகர� வ �ர8சா2 

"றி)* ெதாட�� ச58ைச: 

காரண�க� எைவ? க-�ைர) 

ெதாட5 - 17
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Microsoft OLE DB Provider for ODBC 

Drivers

error '80040e37' 

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]

[SQL Server]Invalid object name 
'tblContents'. 
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இ/ ெக�பி6/கால �விசா5 அரசிய� கால�ப"தி/"� நி�= சில விடய�கைள நா� ேநா/"ேவா�.

1960 களி� பி1ப"தியிேலேய தனியர�/ ேகாA/ைக �ைளவிட) ெதாட�கியி��தா:� 1975 ஆ� ஆ�6� 

கா�ேகச�*ைற இைட)ேத5த�, 1976 ஆ� ஆ�� வ-�/ேகா-ைட) த�5மான�, 1977 ஆ� ஆ�� ெபா*) 

ேத5த� ஆகிய நைட�ைறக./;டாக தமிழ�ழ/ ேகாA/ைக ம/க� மய�ப�)த�ப-ட*.

ஆனா�, 1977 ஆ� ஆ�� தமிழ�ழ)தி1கான ம/க� ஆைண ேகாAய தமிழ5 ஐ/கிய வி�தைல 

��னணியிட� தமிழ�ழ)ைத ெவ�றைடவத1கான எBவித தி-ட�க.� இ�/கவி�ைல.

த�ைத ெச�வா அவ5களிட�� தமிழ�ழ)திைன ெவ�ெற��பத1கான தி-ட�க� ஏதாவ* இ��தனவா 
எ�ப* எம/") ெதAயா*.  த�ைத ெச�வா அவ5க.� 1977 ஆ� ஆ�� மா58 மாத� காலமாகி 
வி-டதானா� வரலா1=8 ேசாதைனயிலி��* கால� அவைர/ கா�பா1றியி��த*.

ஏைனய தைலவ5க� தம* ேபர� ேப�� பாரா.ம�ற அரசிய:/" ��ைவ/க�ப-ட ேபர�ெபா�ளாக) 

தமிழ�ழ/ ேகாA/ைகைய ேநா/கினேரய�றி தமிழ�ழ)ைத ெவ�ெற��பதி� வி�வாச� ெகா�டவ5களாக 

இ�/கவி�ைல.

இதனா� தமிழ�ழ)தி� ச5வேதச உற2க� "றி)ேதா அ�ல* தமிழ�ழ)தி� �விசா5 அரசிய� "றி)ேதா 
அவ5க� ெபA*� அ/கைற ெச:)தவி�ைல.

உ�ைமயி� தமிழ�ழ)தி� �விசா5 அரசியலி� மிக/ கா)திரமான பா)திர� வகி)தி�/க/;6யைவ இ� 

அர�கேள.

ஓ�= இ�தியா. இதி� எவ�/"� ெபA*� மா1=/ க�)* இ�/க� ேபாவதி�ைல.

ம1ைறய* அெமA/காவா அ�ல* சீனாவா? இதைன� பல�� விவாத)தி1" உ�ளா/"வா5க�.

நா� "றி�பட வ�த* இBவி� அர�க� ப1றி(� அ�ல. எம* கவன)ைத) ெதா-ட ம1ைறய அர� 

சிறில�காேவ.

இBவா= "றி�பி�வத� ேநா/க� தமிழ�ழ)தி� �விசா5 அரசியலி� அெமA/காவின*� சீனாவின*� 

பா)திர)ைத "ைற)* மதி�பி�வ* அ�ல.

மாறாக தமிழ�ழ)தி� �விசா5 அரசியலி� நா� அைனவ�� "ைற)* மதி�பீ� ெச7தி�/க/;6ய 

சிறில�கா அரசி� �/கிய)*வ)ைத ந� கவன)தி1 ெகா�வத1காகேவ.

சிறில�காைவ நம* அய�நாடாக2� ந�ைம ஆ/கிரமி)* ைவ)தி�/"� அரசாக2� நா� 

உ�வக�ப�)தி/ ெகா�டா� இதைன நா� �A�* ெகா�ள� இல"வாகி வி��.

இதைன இ�ெனா� வைகயி� ;=வதாயி� சிறில�காேவா அ�ல* இ�தியாேவா தமிழ�ழ� தனிஅரசாக 

உ�வா"வதைன ஏ1=/ ெகா�ளி� தமிழ�ழ� தனிஅரசாக அைமவத1கான உலக/ கத2 திற/"�.

தமிழ�ழ)தி1கான வாச� சிறில�கா2/;டாகேவா அ�ல* இ�தியா2/;டாகேவாதா� திற/க�ப-டாக 

ேவ���.

இதனா� தமிழ�ழ� தனி அரசாவ* சிறில�காவின*� இ�தியாவின*� �விசா5 அரசியலி:ட� மிக2� 

ெதாட5�ப-6�/"�.

இ�" சிறில�காவின*� இ�தியாவின*� ெத�னாசிய ம1=� இ�* மகா ச�)திர� பிரா�திய� 

ெதாட5பான �விசா5 அரசியலி:ட� அெமA/கா ம1=� சீனா ேபா�ற நா�க� ெபA*� ெதாட5�ப��. இ�த 

வைகயி� தமிழ�ழ)தி� �விசா5 அரசியலி:� இ� நா�க� �/கிய பா)திர� வகி/"�.

தமிழ5கைள/ ைகயா.� ஒBவா� ச�த5�ப)தி:� சி�கள ேதச� �விசா5 அரசியைல/ 

கவன)தி1ெக�)ேத தன* நக52கைள ேம1ெகா�கிற*. ெவ1றி(� ெகா�கிற*.

தமிழ�ழ� எ�ற தனிஅர�/கான ம/க� ஆைணயிைன� ெப1ற பி�ன�� தமிழ5 ேதச) தைலவ5க� �விசா5 
அரசிய� "றி)* கவைல ெகா�ளவி�ைல.

சி�கள ேதச� மகாவ�ச இதிகாச8 சி�தைனகளி� PHகி�ேபா7 இல�ைக)த�2 �%வ*� தம* உடைம 

எ�=� தமிழ5க� வ�ேத= "6க� எ�=� உ=தியா7 ந�பி8 ெசய1ப-�/ ெகா�6��த*

இன/கபள �கர/ ெகா�ைகயிUடாக தமிழ5 ேதச)ைத வி%�கி வி�வத1கான �ைன��ட� தன* 

ெசய1பா�கைள ��/கி வி-�/ ெகா�6��த*. இத1கான ப�ேவ= வைகயான தி-ட�கைள(� 

நைட�ைற�ப�)திய*.

சி�கள ேதச)தி� இB அV"�ைற தமிழ5 ேதச)திைன தன* அர�Aைம/காக� ேபாரா�� நிைல/") 

த�ளிய*. இதனா� சி�கள ேதச)*ட� பைக(ற2 தா� தமிழ�ழ)தி1" இ��த*.

எனிG� தமிழ�ழ� எG� தனி அர� அைம/க�படேவ��� எ�பதி� வி�வாகமான ப1==தி 
ெகா�6��தி��தா� தமிழ5 தைலவ5க� தமிழ�ழ)தி1காக தைடக� "றி)* �விசா5 அரசிய� சா5�* 

சி�தி/க) தைல�ப-6��ப5.

சி�கள ேதச�� தமிழ5 ேதச�� ைக":/கி/ ெகா�ட*� தமிழ�ழ ேபாரா-ட வரலா1றி� நட�*தா� 

இ�/கிற*. 1989-1990 ஆ� ஆ��களி� இ�திய இராVவ)திைன ெவளிேய1=வத1காக பிேரமதாசா 
தைலைமயிலான சிறில�கா அர�ட� வி�தைல��லிக� ைக":/கி/ ெகா�டன5. இ* இ�திய�பைட 

ெவளிேயற வழிவ")த*.

இ�" வலி(=)த�ப�� விடய� எ�னெவனி� பைகயாளியாக இ��தா:�;ட தமிழ�ழ� தன* �விசா5 
அரசியலி� சிறில�கா அர�/" இ�/க/;6ய �/கிய)*வ)ைத "ைற)* மதி�பிட/;டா* எ�பேத.

ஆனா� தமிழ�ழ)தி1" ஆைண ேகாAய தமிழ5 ேதச) தைலவ5க� சிறில�கா அரசிைன ஒ� அ�நிய அரசாக/ 

க�*� அரசியைல/ ெகா�6�/கவி�ைல. இதனா� தமிழ�ழ� - சிறில�கா ஆகிய இ� ேதச�க./கான 

இ� ேவ=ப-ட �விசா5 அரசிய� இ�/கி�ற* எ�பதைன தம* எ�ேணா-ட இராஜத�திரமாக/;ட/ 

(Imagined diplomacy) க1பைன ப�ண இ) தைலவ5களா� �6யவி�ைல.

தமிழ�ழ)தி� �விசா5 அரசியலி� இ�தியாவி� பா)திர� "றி)*� இ) தைலவ5க� அறிவா5�த 

அV"�ைறயிைன/ ெகா�6�/கவி�ைல.

தமிழ�ழ� எG� தனி அர� உ�வா"வதைன இ�தியா வி���கிறதா? இBவா= வி��பாவி-டா� தமிழ�ழ) 

தனி அரசிைன8 ெவ1றி ெகா�வத1கான மா5/க� எ�ன? எ�ப* "றி)* எ�தவிதமான அ/கைற(� தமிழ5 
தைலவ5களா� ெவளி�ப�)�படவி�ைல.
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இBவிட)தி�, 1977 ஆ� ஆ��) ேத5த� கால� நிைன2/" வ�கிற*. அ�ேபா* நைடெப1ற* 

ெதா"திவாAயான ேத5த�. இ�ேபா* நைடெப=வ* ேபா�= விகிதாசார� பிரதிநிதி)*வ) ேத5த� அ�ல.

இ� 15 வயதளவான பாடசாைல8 சி=வ5க� தம/"� ேபசி/ ெகா�கி�றன5. இவ5க� இ�வ�/"� 

இைடயி� ஒ� ப�தய� நைடெப=கிற*.

யாH�பாண) ெதா"தியி� தமிழ5 ஐ/கிய வி�தைல ��னணி (தமிழ5 வி�தைல/ ;-டணி) சா5பி� 

ேயாேகWவரG� தமிH/ கா�கிரW க-சி சா5பி� "மா5 ெபா�ன�பல�� (கேஜ�திர"மா5 
ெபா�ன�பல)தி� த�ைதயா5) ேப-6யி�கி�றன5. ஏைனய ெதா"திக� ேபால�லாம� யாH�பாண) 

ெதா"தியி� இவ5க./கிைடேய க�ைமயான ேபா-6 நில2கிற*.

ேயாேகWவர� 5000 /"� "ைறயாத வா/"களா� ெவ1றிெப=வா5 எ�கிறா� ஒ� சி=வ�. இ�ைல. 

"மா5 ெபா�ன�பல�தா� ெவ1றி ெப=வா5 எ�கிறா� ம1ற8 சி=வ�. 5 �பா2/"� ப�தய� ைவ)*/ 

ெகா�கிறா5க� இ8 சி=வ5க�.

இவ5கள* ேப8� தமிழ�ழ� "றி)*) தி���கிற*. தமிழ�ழ)ைத த�விரமாக ஆதA/கிறா� ேயாேகWவர� 

ெவ�வா5 எ�= ;றிய சி=வ�. எ�ப6� ெப=வ* என/ ேக-�� பAகசி/கிறா� "மா5 ெபா�ன�பல� 

ெவ�வா5 என/;றிய சி=வ�.

தமிழ�ழ)ைத ஆதA/"� சி=வG/" ேகாப� வ�கிற*.

இ�தியா தமிழ�ழ� எ�)*) த�� எ�கிறா� ஆேவசமாக. ஏ� எ�)*) தர ேவ��� எ�கிறா� ம1ற8 

சி=வ� ஏளனமாக.

'ப�களாேதைச எ�)*/ ெகா�)த இ�தியா ஏ� தமிழ�ழ)ைத எ�)*) தரமா-டா*' என உர/க/ ேக-கிறா� 

தமிழ�ழ8 சி=வ�. ம1ற8 சி=வனிட� இ�த) *��ப6/"� பதி� இ�/கவி�ைல. அைமதியாகி வி�கிறா�. 

இ* உ�ைமயாக நட�த ஒ� ச�பவ�.

இ�" ேவதைனயான விடய� எ�னெவ�றா�, தமிழ�ழ� ேகாAய தமிழ5 அரசிய� தைலவ5களிட� இ�த 15 

வய*8 சி=வ5களிட� இ��த *6�ேபா ேந5ைமேயா அ�ல* விவாத�கேளா ;ட அ/ காலக-ட)தி� 

இ��ததாக) ெதAயவி�ைல.

தமிழ�ழ� "றி)த இ�தியாவி� �விசா5 அரசியைல(� தமிழ�ழ� அைமவதைன இ�தியா வி��பவி�ைல 

எ�பதைன(� அ�ேபாதய தமிழ5 ேதச)தி� ெப�� பா�ைமேயா5 �A�தி�/கவி�ைல. நா� "றி�பி-ட 15 

வய* சி=வனி� மன நிைலயி� தா� அேநக5; இ��தன5.

தமிழ�ழ� உலக� ப�தி� ஒ� நாடாக அைமவதைன ஏ� இ�தியா வி��பவி�ைல? இ�த/ ேக�வி/கான 

பதிைல) தமிழ5 ேதச� எ�ேபா* ேதட) ெதாட�கிய*?

(அ�)த சனி/கிழைம (06.03) ெதாட��)
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your points are correct 

Renganathan, Toronto 3/1/2010 3:53:03 AM 
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தைலவ5 பிரபாகர� வ �ர8சா2 "றி)* ெதாட�� ச58ைச: காரண�க� எைவ? க-�ைர) ெதாட5 - 17

ேபாராளிக� "றி)* தைலவ5 பிரபாவி� கவைல - ெதாட5 - 16

�லிகளி� கட�வழி விநிேயாக Y-ப�க�! க-�ைர) ெதாட5 - 15

�லிகளி� மர�� ேபா5) தகைம வள5�த* எ�ப6? க-�ைர)ெதாட5- 14

கி-�ைவ தமிழ�ழ� இழ�த கைத! க-�ைர) ெதாட5 - 13

ராஜ�B ெகாைல8 ச�பவ� ஏ� நிகH�த*? க-�ைர) ெதாட5 - 12

சிறில�கா + தமிழ�ழ� = - இ�தியா: க-�ைர) ெதாட5 - ப"தி 11

ஒWேலா 'பிரகடன)ைத' �லிக� ஏ1றா5களா? இ�ைலயா? ப"தி 10

சிறில�கா - தமிழ�ழ �ர�பா-6� �விசா5 அரசிய� அ6�பைட- ப"தி 9
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