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தாமைர கா��ய�

ஈழ� ேதா�வி க�டதா? ேதா�க��க�ப�டதா?

 

கட�த க��ைர� ெதாட!� தமிழ#ழ� கி��ைவ 

இழ�த ச�பவ& 'ழ� (றி�* 

ேநா�கியி��ேதா�.

இ, அ.க�தி� தமிழ#ழ வி�தைல� 

ேபாரா�ட� ெக�பி��கால�*�(� பி�னரான 

கால�* �விசா1 அரசிய� கால�ப(தியி� 

ச�தி�த இ� ��கியமான சவா�கைள� ப�றி 
ேநா�(ேவா�.

�தலாவ*, 1995 – 1996 ஆ� ஆ��களி� யா5 

மாவ�ட�ைத வி�தைல��லிக� வச� இ��* பறி�ெத��(� ேநா�(ட� சிறில.கா அர� நடா�திய 

'!ய�கதி1 (!விரச) எ7� இரா8வ நடவ��ைக.

இர�டாவ* வ�னி� பிரா�திய�தி� மீதான சிறில.கா பைடகளி� 'ெவ�றி நி&சய�' (ெஜய��(;) ெப�� 

பைடநடவ��ைக.

இ, இர�� பைட நைடவ��ைககைள<� எதி1ெகா�டைம�=டாக – �தலி� பி�னைடவிைன ச�தி�த 

ேபா*� பி�ன1 தன* மர�சா1 ேபா1� தைகைமயிைன வி�தைல��லிக� இய�க� வள1�*� ெகா�கிற*.

இதனா� தமிழ#ழ வி�தைல� ேபாரா�ட� எதி1ெகா�ட இ,வி� சவா�க� ப�றி<� இ� க��ைர� ெதாட1 

தன* கவன�தி� ெகா�கிற*.  

1994 ஆ� ஆ��� ச�தி!கா ப�டாரநாய�கா ஜனாதிபதியாக� ெத!> ெச?ய�ப�ட பி�ன1 சிறில.கா 

அர��(� வி�தைல��லிக@�(� இைடேய ேப&�வா1�ைதக� ஆர�பமாகி 1995 ஆ� ஆ�� ஏ�ர� மாத� 

�றிவைடகி�றன.

இ� ேப&�வா1�ைதக� (றி�*� அைவ �றிவைட�தைம�கான காரண.க� (றி�*� ேப�வ* இ�ைறய 

அ.க�தி� ேப�ெபா�@�( அவசியமி�ைமயா� இ� க��ைர� ெதாட1 அதைன� கட�* ெச�கிற*.

சிறில.கா>�(� வி�தைல��லிக@�(� இைடேய ஆர�பி�த இ� ேபா1 C�றா� க�ட ஈழ� ேபாராக 

வ1ணி�க�ப�கிற*.

இ� C�றா� க�ட�ேபா!� வி�தைல��லிகளிட� இ��* யா5�பாண மாவ�ட�ைத மீ�ெட��(� 

விDக�ைத சிறில.கா இரா8வ� வ(�*� ெகா�கிற*.

இ* தமிழ#ழ வி�தைல� ேபாரா�ட�ைத இரா8வEதியாக அழி�ெதாழி�(� வைகயி� ��ன1 

வ(�க�ப����த இரா8வ Cேலாபாய.களி� ேம�ெகா�ள�ப����த ��கியமான ஒ� மா�றமா(�.

இரா8வ Cேலாபாய.களி� ெச?ய�ப����த இ, மா�ற.க� (றி�* பிரபல அரசிய� இரா8வ 

ஆ?>� க��ைரயாள1 தரா�கி தன* ஆ.கில� க��ைரெயா�றி� வி!வாக ஆரா?�தி��தா1. அவ1 

��ைவ�த க��*�கைள தGவி இ� Cேலாபாய� ெதாட1பான விடய.கைள இ�க��ைர ேப�கிற*.

தரா�கியி� க��*�ப�, இத�( ��ன1 வ(�க�ப����த Cேலாபாய.களி� கிழ�கிலி��* வட�( 

ேநா�கி இரா8வ நக1விைன ேம�ெகா�� பிரேதச.கைள� த�வச�ப��த ேவ��� எ�ற ேநா�(நிைல 

(Paradigm) ேமேலா.கியி��த*.

கிழ�( மாகாண� தமி5, �HI�, சி.கள ம�க� வாG� ப(தியாக இ��கி�றைமயா� அ.( 

வி�தைல��லிகளி� ைகேயா.(வ* கிழ�ைக சி.கள மய�ப��தி தமிழ1 நில.கைள கபள #கர� ெச?<� 

தன* �ய�சி�( இைடDறாக இ��(� எ�பதனாJ�, கிழ�கிலி��* ெகாG�� உ�ளட.கலான 

ெத�னில.ைக� ப(தி�( வி�தைல��லிக� ேபாராளிகைள<� ெவ�ெபா��கைள<� நக1�*வ* 

ஒ�பீ�டளவி� இல(வாக இ��(� எ�பதனாJ�, தி�ேகாணமைல ேபா�ற ேக�திர ��கிய�*வ� 

வா?�த ப(தி கிழ�கி� அைம�தி��தைமயாJ� கிழ�ைக �தலி� தன* �Gைமயான இரா8வ� 

க���பா��� ைவ�தி��ப* ��கியமான* என இ, இரா8வ Cேலாபாய� க�திய*.

இதனா� �தலி� கிழ�(� ப(தியிைன� க���ப��தி, இத� ெதாட1&சியாக வ�னி� பிரா�திய�திைன 

ஆ�கிரமி�*, நிைல�ப��தி இ;தியாக யா5 மாவ�ட�தி� மீ* பைடெய��ப* எ�பேத பைழய இரா8வ 

Cேலாபாய அ8(�ைறயாக இ��த*.

1995 இ� ஆர�பி�க�ப�ட ச�தி!கா ப�டாரநாய�காவி� பைட நடவ��ைககைள அவர* மாமனா1 

அ7��த ர�வ�ைத தைலைம தா.(கிறா1.

இ, இரா8வ நடவ��ைகக@�காக �திய இரா8வ Cேலாபாய� வ(�க�ப�கிற*.

இ� �திய Cேலாபாய� இரா8வ நக1வி� திைசைய மா�றியைம�கிற*. கிழ�கிலி��* வட�(�( 

நக1வத�(� பதிலாக வட�கிலி��* கிழ�( ேநா�கி நகர ேவ��� என ��> ெச?ய�ப�கிற*.

�தலி� யா5�பாண�தி� வலிகாம� ப(தி பி�ன1 ெத�மரா�சி, வடமரா�சி ப(திகைள� ைக�ப�ற�, 

பி�ன1 வ�னி அத� பி�ன1 கிழ�( எ�ற ஒG.கிேல வி�தைல��லிகைள அழி�ெதாழி�(� ஏ�பா�க� 

ேம�ெகா�ள�பட ேவ��� என� �திய Cேலாபாய� வ�வைம�க�ப�கிற*.

 

�தின.க�

மைலயக அரசிய� வரலா�; 

வள1&சி<� ��நக1�த ேவ��ய 

பணிக@�
பல வ(�பைறக� மர.க@�(� 

கீேழ நட�கி�றன
ஊரான ஊ!ழ�ேதா�! ஒ�ைற� 

பைன� ேதா�பிழ�ேதா�!!

வ�(ரJ�( எதிரான கலக� (ர�
தைலவ1 பிரபாகர� வ #ர&சா> 

(றி�* ெதாட�� ச1&ைச: 

காரண.க� எைவ? க��ைர� 

ெதாட1 - 17

ந�கீர7�( ஏ� இ�த� ேகாடாலி� 

கா�� ேவைல?

��ளிவா?�கா� ப�ெகாைலயி� 

த�*வ� பி�னணி
கிழ�கி� கிட�த ப&ைச& '!ய�!

ேதசிய� தைலவ��( விள�( 

ைவ�க� *��(� மா1� 

அ�ரனிக�

ெச?திக�

�கா�க@�( ெச�லவிடா* 

த��ப* விடய.கைள ஒளி�* 

மைற�க வி���பவ1களி� ெசய�! 

=�டைம�� அறி�ைக
உ�விவகார.களி� தைலயிட 

ேவ�டா�' - பா� கீ C7�( 

சிறில.கா ேகா!�ைக!

வி�தைல� �லிகளா� 

அ&�;�தலா�! - அதனா� தைட 

எ�கிற* இ�தியா!

'எ.கள* வாகன.க� எ.ேக?' - 

கிளிெநா&சியி� தம* 

வாகன.கைள� ேத�� ம�க� 

ேக�வி!
இன�பிர&சிைன�கான த#1> 

கி��வி�� என எதி1பா1�த ம�க� 

ஏமா�ற�தி�( உ�ளாகி<�ளன1: 

ெச�வ� அைட�கலநாத� 

சிறில.கா>�(�, இ�தியா>�(� 

இைடயிலான விவகார.க�: பசி� 

ராஜப�சேவ ைகயா�வா1!

ந�லிண�க ஆைண�(Gவி� 

அம1>கைள ெபா*ம�க� 

பா1ைவயிட ��யா*!
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யா5�பாண� வி�தைல��லிகளி� க���பா��� இ��ப*� அ.( அவ1க� தம* நைட�ைற அரசிைன 

நடா�தி வ�வ*� தமிழ#ழ� எ7� �திய அர� உ�வா�க�ப�வ* சா�திய� எ�ற ந�பி�ைக கள�திJ� 

�ல�திJ� வாG� ம�க� ம�தியி� ஏ�ப��தி அதைன வJவைடய& ெச?* வ�கிற*.

இ�த ந�பி�ைக உைட�ெதறிய�பட ேவ��� எ�றா� அத�( யா5�பாண�ைத தம* க���பா���(� 

ெகா�� வ�*, வி�தைல� �லிகளா� நடா�த�ப�� வ�� நைட�ைற அரசிைன தக1�*� ெகா�ட 

ேவ���.

யா5�பாண�திைன வி�தைல� �லிக� தம* க���பா��7� ைவ�*� ெகா�வ* இவ1க@�( 

ெபா�ளாதார பல�திைன<� ம��*வமைனக� உ�பட ஏைனய க��மான.கைள<� தம* இய�க�தி� 

ேதைவக@�(� பய�ப��த�=�ய வா?���கைள<� அளி�கிற*.

யா5�பாண�திைன வி�தைல��லிக� வச� இ��* ைக�ப�;வத� Cல� இ, வள.க� �லிக@�(& 

ெச�றைடயாம� த��* வி�டா� - அ* �லிக� இய�க�தி� வள1&சியிைன �தலி� க���ப��தி பி�ன1 

அழி�ெதாழி�பத�( வழிசைம�க� =�ய*.

யா5�பாண�தி� ம�க� =�தலான ெதாைகயாக வா5�* வ�வதாJ�, அ* தமிழ1களி� ஒ� ப�பா�� 

ைமயமாக� திக5வதாJ�, �ல� ெபய1�* வாG� தமிழ1களி� =�தலான உற>க� அ.( வா5வதாJ� 

ஆ�ேசக!�� ம�;� ஏைனய அைன�*லக ெதாட1�க� சா1�* வி�தைல� �லிக@�( மி(�த 

வா?���கைள யா5�பாண� வழ.(கிற*. இவ�ைற இ�லாெதாழி�க ேவ��� எ�றா� யா5�பாண�ைத 

வி�தைல� �லிகளி� ைககளிலி��* பி�.க ேவ���.

வ(�க�ப�ட �திய த�திேராபாய�தி� எ�ேணா�ட.களாக இைவ அைமகி�றன.

�திய Cேலாபாய�*�( ெசய� வ�வ� ெகா��க�ப�கி�ற*. யா5�பாண�ைத ஆ�கிரமி�க& 

சி.கள�பைடக� தயாராகி�றன.

�தியவ1க� பைடயணிகளி� இைண�க�ப�கி�றன1. கிழ�கிலி��* ெப�மளவிலான பைடயின1 

யா5�பாண� ேநா�கி நக1�த�ப�கி�றன1.

ஆ1��லறிக�, ேமா�டா1க� உ�பட ெப��ெதாைகயான பைட�கல.க� பலாலி இரா8வ� ெப��தள�தி� 

(வி�க�ப�கி�றன.

யா5�பாண ஆ�கிரமி�� ஆர�பமாகி வி�கிற*. பைடயின!� ேமா�டா1� தா�(த�க� இரா8வ� 

தா�(தலி� ��கிய இட� பி��கி�றன.                

யா5�பாண�*�கான ேபா!� பைடயின1 ெம�ல ெம�ல ��ேனற வி�தைல��லிக� பி�வா.க� 

ெதாட.(கி�றன1.

1995 ஆ�� ஒ�ேடாப1 30 ஆ� திகதி வலிகாம� ப(தியிலி��* 5 இல�ச�*�(� ேமலாக ம�க� தம* 

வா5விட.கைள வி�� ெவளிேய;� அவல�� நட�கிற*.

1995 ஆ�� �ெச�ப1 �த� வார�தி� யா5நக!� சி.க� ெகா� ஏ�ற�ப�கிற*. 1996 ஆ� ஆ��� 

��ப(திகளி� ெத�மரா�சி, வடமரா�சி� ப(திகைள<� சி.கள இரா8வ� ைக�ப�றி� ெகா�கிற*.

வி�தைல��லிக@� ெப�மளவிலான ம�க@� வ�னி�ப(தியி� நிைல ெகா�கி�றன1. வி�தைல� 

ேபாரா�ட�தி� ஒ� பி�னைடவாக யா5�பாண�ைத இழ�தைம பதி> ெச?ய�ப�கிற*. 

யா5�பாண� பைடெய��� எ�தைகய Cேலாபாய�தி� அ��பைடயி� ேம�ெகா�ள�ப�டேதா அேத 

Cேலாபாய�தி� ெதாட1&சியாக வ�னி� பைடெய����(� சிறில.கா இரா8வ� தி�டமி�கிற*.

இத�கிைடயி�, வி�தைல��லிக� தம* எPசியி��த ச�தி அைன�ைத<� ஒ�.கிைண�* 1996 ஆ� 

ஆ�� ��ைல�த#> இரா8வ கட�பைட� தள�ைத ைக�ப�றி� ெகா�கி�றன1. ஆ1��லறி உ�பட 

ெப��ெதாைகயான பைட�கல.கைள<� த�வச�ப��தி� ெகா�கி�றன1.

இ* வி�தைல��லிக� வJவிழ�த ஒ� ச�தியாக மாறிவிடவி�ைல எ�பதைன உல(�( 

ெவளி�ப��*கிற*.

யா5�பாண�ைத இழ�தைம வி�தைல��லிக� தம* பைட� க�டைம���களி� ேமா�டா1 ம�;� 

ஆ��லறி� பைடயணிகளி� ேபாதாைமயிைன ந�( உண1�* ெகா�ள வழிேகாJகிற*.

சிறில.கா பைடயின1 வ�னி� ப(தியி� மீதான தம* பைடெய����(� த�ைம� தயாரா�கி 
ெகா�கி�றன1.

இ� ெப�� பைடெய��ைப எதி1ெகா�ள வி�தைல��லிக@� த�ைம� தயா1�ப��*கி�றன1.

ஒ!� ஆ1�லறிகைள<� சில ேமா�டா1கைள<� வி�தைல��லிக� த�வச� ைவ�தி��தாJ� இைவ 

சிறில.கா� பைடயினைர எதி1ெகா�வத�( எ�த வைகயிJ� ேபாதியதாக இ��கவி�ைல. இவ�றி�( 

ேதைவயான ெச�க@� ைகவச� இ��கவி�ைல.

ஆ1��லறி ேமா�டா1 பைடபல� உ�பட ஏைனய பைடயணிக@� பைட�கல.க@� (;கிய கால�தி� 

திர�ட�ப�டாக ேவ��ய நிைல.

ெப�� பைடபல�ைத எதி1ெகா�வத�கான ஆ�பல�ைத (;கிய கால�தி� தயா1�ப��த ேவ��ய 'ழ�.

சிறில.கா� பைடயணிக� தம* டா.கி� பைடயணிகைள இ�பைடெய��பி� ��கிய அணிகளாக� 

பய�ப��*� நிைல இ��தைமயா� டா.கி எதி1��� பைடயணியிைன உ�வா�கி வJவாக நிைல நி;�த 

ேவ��ய அவசிய�� அவசர�� இ��த*.

ேபாராளிக� ம�;� தளபதிகளி� பல�திைன அதிக!�க கிழ�கிலி��* ேபாராளிக� அைழ�க�பட 

ேவ��ய நிைல இ��பதைன வி�தைல��லிகளி� தைலவ1 பிரபாகர� தன* அ�ேபாதய ெந�.கிய 

சகாவான க�ணா>�(� ெத!வி�கிறா1.    

கிழ�(� ப(தியி� தம* நடவ��ைககைள வி!வா�(� �ய�சியி� ஈ�ப��� ெகா����த ேபாராளிக� 

இனிவ�� கால.களி� தம* ப(தியி� ெதாட1&சியாக நிைலெகா�� நி�; ெத� தமிழ#�திைன இரா8வ 

ஆ�கிரமி�பிலி��* வி�வி�(� �ய�சியி� த#விரமாக ஈ�ப��� ெகா����த காலக�ட� அ*.       

சிறில.கா� பைடயின1 வ�னியி� ஆர�பி�கவி��(� இரா8வ நடவ��ைகயா� ஏ�பட�=�ய 

நிைலைமயி� ெந��க�� த�ைமயிைன ேபாராளிக@�(� தளபதிக@�(� க�ணா எ��*�=;கிறா1.

இ* உடன�யாக வ�னி ேநா�கி� கிள��� உண1விைன ேபாராளிக@�( ஏ�ப��*கிற*. க�ணா 

தைலைமயிலான ஆயிர�*�(� ேம�ப�ட ேபாராளிக� (;கிய கால�தி� வ�னி�ப(தியிைன& 

ெச�றைடகி�றன1.

Page 2 of 3Pongu Thamizh - �வ�க� - �லிகளி� மர�� ேபா1� தகைம வள1...

24/05/2010http://ponguthamil.com/suvadugal/suvadugalcontent.asp?sectionid=6&contentid={77...

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



4/18/2010 4:55:57 PM

Press F8 for English Powered by Quillpad

ேத�.க�   ேத�  

© ெபா.( தமி5 2009 விதி�ைறக@� நிப�தைனக@� info@ponguthamil.com

ேதைவயான பைட�கல�பல�ைத� ெப�;� ெகா�வத�(!ய நிதிவள� இய�க�திட� இ��கவி�ைல. 

யா5�பாண�தி� இ��தேபா* கிைட�க�ெப�ற நிதி�ெதாைக<� ப�ேவ; ேதைவக@�(� ப.கி��� 

ெகா�ள கைர�* ேபாகிற*.

நிைலைமகைள மதி�பீ� ெச?த வி�தைல��லிகளி� தைலவ1 பிரபாகர� நிதி�ெபா;�பாள1 தமிேழ�திைய 

அைழ�* ஆேலாசைன நடா�*கிறா1. அ�ேபா* வி�தைல��லிகளி� ச1வேதச� க�டைம���(� 

ெபா;�பாக இ��த ேகபி<ட� கல�* ேபசி நடவ��ைககைள ேம�ெகா�வத�காக� தமிேழ�தியிைன 

அ7�பி ைவ�கிறா1.

வி�தைல��லிக� அைம�பி� க�ப� வழி� பயண� Cல� ெத�கிழ�காசிய நாெடா�;�( வ�* ேச1கிறா1 

தமிேழ�தி.
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