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தாமைர கா��ய�

ஈழ� ேதா�வி க�டதா? 

ேதா�க��க�ப�டதா?

 

கட�த அ க!தி� வி�தைல��லிக� 

அைம�பி� மர�� ேபா$!தகைம 

வள$�த &ழலி� பி�னணியிைன� 

ப�றி� ேபச! ெதாட கியி��ேதா�.

யா,�பாண!ைத இழ�. �லிக� 

வ�னி�ப0தி�0� பி�வா கியி��த 

கால!திேலேய �லிகளி� 

மர��ேபா$!தைகைம வள$1சியைடய! 

ெதாட கிய..

இ2 வள$1சியிைன� ப�றி� ேபச! 

ெதாட கிய கட�த அ க�, 

வி�தைல��லிக� அைம�பி� க�ப� வழி� பயண� 3ல� ெத�கிழ�காசிய நாெடா�5�0 

வி�தைல��லிக� அைம�பி� நிதி� ெபா5�பாள$ தமிேழ�தி வ�. ேச$�த இட!ேதா� ��6�0 

வ�தி��த..

தமிேழ�தி ெத�கிழ�காசிய நாெடா�றி� அ�ேபா. வி�தைல��லிக� அைம�பி� ச$வேதச� 

க�டைம�ப�0� ெபா5�பாக இ��த ேகபியிைன1 ச�தி�பத�கான ஏ�பா�கைள1 ெச8கிறா$.

அ�ேபா. ேக.பியி� ெபா5�பி�தா� விநிேயாக�பணி இ��த.. கள!தி� ேதைவ�ப�� ெபா��களி� 

ப��ய� வி�தைல��லிக� அைம�பி� தைலவ$ பிரபாகரனா� ேநர�யாகேவ ேகபி�0 அ9�பி 
ைவ�க�ப��. இ� ெபா��கைள� ெப�5� ெகா�வத�கான ஏ�பா�கைள1 ெச8. - அவ�ைற 

உ;ய�ைறயி� கள!தி�0 அ9�பி ைவ�பத�கான ஏ�பா�கைள1 ெச8வ. ேக.பியி� பணி.

கள!தி� ேதைவ�ப�� ெபா��களி� விபர கைள! தளபதிக<� ெபா5�பாள$க<� தைலவ$ 

பிரபாகர9�0! ெத;ய�ப�!.வா$க�. இதைன ஆ86 ெச8.�, தன. தி�ட க<�கைமய ேதைவ�ப�� 

ெபா��க�, க�விகைள உ�ளட�கி>� ேதைவ�ப�� ெபா��களி� ப��யைல பிரபாகர� ேநர�யாகேவ 

��6 ெச8வா$.

இ� ப��யைல! த?$மானி�பதி� களநிைலைம ��கிய பா!திர� வகி�0�. அ�ேபாதய &ழலி� சிறில கா� 

பைடயின;� ெஜய��05 நடவ��ைகைய எதி$ ெகா�ளேவ��ய ேதைவ இ��த.. சிறில கா அரசி� 

ஓ� ெப�� மர�சா$ பைடயணிைய எதி$ெகா�வத�0! ேதைவயான இராCவ� க�டைம�ைப 

வள$!ெத��பத�கான அவசிய� எD�த..

அ�த! ேதைவ வி�தைல��லிக� தம. மர�சா$ ேபா$!தகைமயிைன வள$!.� ெகா�ள ேவ��ய 

�ற1&ழைல ஏ�ப�!திய..

�திய�ைறக<� �!தா�க க<� உலகி� உ�வா0வத�0 ேதைவகேள அ��பைடயாக உ�ளன (Necessity 

is the mother of invention and innovation) எ�ற ஒ� ேகா�பா� உ��. இ!.ைறயி� ஆ86கைள ேம�ெகா�ேவா$ 

இ� ேகா�பா�ைட �Dைமயாக ஏ�5�ெகா�ளாவி�9� இ� ேகா�பா� இ�5� கவன!ைத ஈ$�பதாகேவ 

உ�ள..

இ� ேகா�பா��� அ��பைடயி� ேநா�0�ேபா. வி�தைல��லிக� அைம�� த�ைன �திய �ைறயி� 

ஒD கைம!.� ெகா�வத�கான அD!த!ைத ேபா$1&ழ� உ�வா�கிய ேதைவ வழ கியி��த..

தைரயி� மர�சா$ ேபா$!தகைமயிைன வள$!.� ெகா�வத�0 ஆ$�லறி – ேமா�டா$ பைடயணி, டா கி� 

பைடயணி, விமான எதி$��� பைடயணிகளி� வள$1சி ேதைவயானதாக இ��0�.

இ� நிைலயி� ஒ� பலமான ஆ$�லறி – ேமா�டா$ பைடயணிைய வள$!ெத��க� பிரபாகர� 

��ெவ��கிறா$. இத�0! ேதைவயான பைட�கல கைள இராCவ!திடமி��. ைக�ப�5வதைன>� 

ெவளியி� இ��. கட�வழி 3ல� ெகா�� வ�. ேச$�பதைன>� உ!தியாக வ0!.� ெகா�கிறா$.

டா கி� பைடயணியிைன வள$!ெத��பதானா� டா கிகைள சிறில கா� பைடகளிட� இ��த 

ைக�ப�றியாக ேவ���. ெவளியி� இ��. கட� வழியாக� ெகா�� வ�த� நைட�ைற1 சா!திய� 

0ைற�த.. இதனா� டா கி� பைடயணியிைன அைம�பத�0 �த�ப�யாக ஒ� பல� வா8�த டா கி 
எதி$��� பைடயணியிைன அைம�பத�கான தி�ட கைள பிரபாகர� தம. தளபதிக<ட� ஆேலாசைன 

ெச8. வள$!.� ெகா�கிறா$.

விமான எதி$��� பைடயணியிைன� ெபா5!தவைகயி� விமான எதி$�� ஏ6கைணக� 

வி��ப!.�0;யைவயாக இ��த ேபாதிF� இதைன� ெப�5� ெகா�வத�0! ேதைவயான ெபா�ளாதார 

வள� ப�றா�0ைறயா� விமான எதி$��! .�பா�கிக<�0 ��9;ைம ெகா��க�ப�கிற..

கடலி�, கட��லிக� அணியிைன வF�ப�!.� தி�ட க� வ0�க�ப�கி�றன. விமான� 

பைடயணிெயா�றிைன உ�வா�0� �ய�சிகளிF� கவன� ெசF!த�ப�கி�றன.

இ2விட!தி� ஒ� விடய!திைன� 0றி�பி��� க��ைரயிைன! ெதாட$த� ெபா�!த� என! 

ேதா�5கிற..

 

�தின க�

மைலயக அரசிய� வரலா�5 

வள$1சி>� ��நக$!த ேவ��ய 

பணிக<�
பல வ0�பைறக� மர க<�0� 

கீேழ நட�கி�றன
ஊரான ஊ;ழ�ேதா�! ஒ�ைற� 

பைன! ேதா�பிழ�ேதா�!!

வ�0ரF�0 எதிரான கலக� 0ர�
தைலவ$ பிரபாகர� வ ?ர1சா6 

0றி!. ெதாட�� ச$1ைச: 

காரண க� எைவ? க��ைர! 

ெதாட$ - 17

ந�கீர9�0 ஏ� இ�த� ேகாடாலி� 

கா�� ேவைல?

��ளிவா8�கா� ப�ெகாைலயி� 

த!.வ� பி�னணி
கிழ�கி� கிட�த ப1ைச1 &;ய�!

ேதசிய! தைலவ��0 விள�0 

ைவ�க! .��0� மா$� 

அ�ரனிக�

ெச8திக�

�கா�க<�0 ெச�லவிடா. 

த��ப. விடய கைள ஒளி!. 

மைற�க வி���பவ$களி� ெசய�! 

I�டைம�� அறி�ைக
உ�விவகார களி� தைலயிட 

ேவ�டா�' - பா� கீ 39�0 

சிறில கா ேகா;�ைக!

வி�தைல� �லிகளா� 

அ1�5!தலா�! - அதனா� தைட 

எ�கிற. இ�தியா!

'எ கள. வாகன க� எ ேக?' - 

கிளிெநா1சியி� தம. 

வாகன கைள! ேத�� ம�க� 

ேக�வி!
இன�பிர1சிைன�கான த?$6 

கி��வி�� என எதி$பா$!த ம�க� 

ஏமா�ற!தி�0 உ�ளாகி>�ளன$: 

ெச�வ� அைட�கலநாத� 

சிறில கா6�0�, இ�தியா6�0� 

இைடயிலான விவகார க�: பசி� 

ராஜப�சேவ ைகயா�வா$!

ந�லிண�க ஆைண�0Dவி� 

அம$6கைள ெபா.ம�க� 

பா$ைவயிட ��யா.!
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இ� க��ைர! ெதாட$ தன. ேப�ெபா�<�0! ேதைவ�ப�கி�ற, உத6�I�ய ப�ேவ5 விடய கைள 

உ�ளட�கி வள$�. ெச�5 ெகா����கிற..

இ2வா5 ெவளி�ப�!த�ப�� நிக,6களி� வ�� கைத மா�த$க� அ�த�த� காலக�ட!தி� வகி!த 

பா!திர க� அ�த�த� காலக�ட!. நிைலைமக<�0� ைவ!ேத மதி�பீ� ெச8ய�ப�கி�றன.

வரலா�றி� ஒ� கால க�ட!தி� ��ேபா�0� பா!திர க� வகி!தவ$க� ேவறா� கால!தி� பி�ேபா�0� 

பா!திர க� வகி�ப.�, ��ன$ பி�ேபா�0� பா!திர� வகி!த பி�ன$ ��ேபா�0� பா!திர� வகி�ப.� 

நட�. ெகா��தா� இ��கிற..

தமிழ?ழ வி�தைல� ேபாரா�ட!திF� நா� இத�0 உதாரண கைள� காண��>�.

தமிழ?ழ வி�தைல� ேபாரா�ட!தி� இ�திய இல ைக ஒ�ப�த� கால!ைத>�, பி�ன$ இ�திய இராCவ – 

வி�தைல��லிக� >!த� இட�ெப�ற காலக�ட!. வரலா�ைற>� மா!ைதயா வகி!த ��கியமான 

பா!திர!ைத தவி$!ேதா ஒ.�கிேயா எDத ��யா..

இேதேபால!தா� ெஜய��051 சம;� வி�தைல��லிகளி� பைடயணிகளி� �த�ைம� க�டைள! 

தளபதியாக க�ணா வகி!த �த�ைம� பா!திர!ைத! தவி$!. வி�� ெஜய��05� காலக�ட!. 

வரலா�ைற எDத ��யா..

க�ணாவி� த�ேபாதய பா!திர!ைத இ�க��ைர!ெதாட$ நிராக;�கிற.. அத�காக ெஜய��05 கால!தி� 

க�ணா வகி!த பா!திர!திைன இ� க��ைர நிராக;�க மா�டா.. அதைன அ� காலக�ட!. 

நிைலைமக<�க� ைவ!.!தா� இ� க��ைர மதி�பீ� ெச8>�.

தமிேழ�தி ெத�கிழ�காசிய� ப0திக<�0� ேபா81 ேச$�த காலக�ட!தி�0 ச�5� பி�� க�ணா 

தளபதிக<ட9� ஆயிர!.�0� ேம�ப�ட ேபாராளிக<ட9� வ�னி�ப0திைய1 வ�தைடகிறா$. 

வி�தைல��லிகளி� தைலவ$ பிரபாகரைன>� ஏைனய தளபதிகைள>� ச�தி�கிறா$.

ெஜயசி�05விைன எதி$ெகா�வ. ெதாட$பான 3ேலாபாய க� வ0�க�ப�கி�றன. 

தமிேழ�திைய ந?�டேநர� கா�க ைவ!. வி�டைமயா� இ2விட!திலி��. அவ;ட� ேபாகிேறா�.  

ெஜயசி�05விைன� கள!தி� எதி$ெகா�வத�கான ஏ�பா�க� ெதாட$பான விடய கைள அ�!த 

அ க!.�0 வி�� வி�கிேறா�.

ெத�கிழ�காசிய நாெடா�றி� த�ைன1 ச�தி�பத�காக� கா!தி��த  தமிேழ�தியிைன ேக.பி ச�தி�கி�றா$. 

இ�வ�� களநிைலைமக� 0றி!. வி;வாக� ேபசி� ெகா�கி�றன$.

அ�!த க�ட நடவ��ைகக<�0 எ!தைகய ெபா��க<� க�விக<� ேதைவ�ப�� எ�ப. ேக.பி�0 

ெத;�தி��த.. இைவ ெதாட$பான ெச8திகைள� பிரபாகர� ஏ�கனேவ ேக.பி�0 அறிவி!தி��தா$. இைவ 

தவிர ேமF� வி;வான ப��ய�க� வரவி��கி�றன எ�பதைன>� ேக.பி அறி�தி��தா$.

இைவ ஆ$��லறி உ�ப�ட ஆ>த களாக6� ஏைனய ெபா��களாக6� இ��க�ேபாகி�றன.

ஆ>த தளபாட க� இ�லாத ஏைனய ெபா��கைள தரமானதாக6� அேத ேநர� நியாயமான விைலயிF� 

ெபா.1ச�ைதயி� ெகா�வன6 ெச8யத�கான ஏ�பா�க� ெச8ய�ப�வ. வழைம.

ஆ>த தளபாட க� ெகா�வன6 ெச8வ. எ�ப.� அதைன ெகா�� வ�. ேச$�ப. எ�ப.� ஒ�விதமான 

கைல.

அவ�ைற� ெபா.1 ச�ைதயி� ெபற ��யா.. நா�க� எ.6� வி�தைல��லிக� அைம���0 ஆ>த 

தளபாட க� உதவியாக� ெகா��0� நிைல இ��கவி�ைல.

எதைன>� பண!தா�தா� ெப�5�ெகா�ள ேவ���. அத�கான பண!ைத! திர�� எ�!.� ெகா�ள 

ேவ���.

ஆ>த �கவ$க<�0� பண� ெகா�!தா� ம��� ேபாதா.. ஏேதா ஒ� நா��� பாவைன�காகேவ இ2 

ஆ>த க� பய�ப�!த�ப�கி�றன எ�பதைன உ5தி�ப�!.� ப!திர க<� வழ க�ப�டாக ேவ���.

ஆ>த தளபாட கைள ப;சீலைன ெச8ய ேவ���. ெகா�வன6 ெச8ய�ப�� தளபாட கைள 0றி�பி�ட 

இட!ைத! த?$மானி!. ஆ>த �கவ$களிட� இ��. ெபா5�ேப�5� ெகா�ள ேவ���.

ப;சீலைன�காக� கா�பி�க�ப�� ஏ�5� ெகா�ள�ப�டவ�ைற வழ கா. தர� 0ைற�தவ�ைற அ�ல. 

ேவ5 ஏதாவ�ைற வழ க�I�ய ஏமா�5�கார$களிட� இ��. த�பி!.� ெகா�ள ேவ���.

த�ைம ஆ>த �கவ$களாக உ�மைற��1 ெச8.  ஆ>த கைள வி�பவ$களாக ந��0� அர�களி� 

உள6!.ைறகளிட� சி�0�படாம� இ��க ேவ���.

ஆ>த தளபாட கைள>� ஏைனய ெபா��கைள>� க�ப�களி� ஏ�றி – அவ�ைற! ேதைவ�ப�� இட� 

மா�றி – ேதைவேய�ப�� கடலிேலேய அவ�ைற� பா.கா!. ைவ!. – நா�களி� கட�பைடகளி�; 

க�காணி�பி� இ��. உ1சியவா5 ெகா�� ேபா81 ேச$�க ேவ���.

இைவ இல0வான பணிக� அ�ல. ஓ�5�ெகா�5 ெதாட$�ப�ட ஆனா� ஒ�ேறா� ஒ�5 கல�காத 

வைகயி� ஒD கைம�க�படேவ��யைவ.

ஆ>த தளபாட கைள ெவளியி� இ��. ெப�5� ெகா�<� �ய�சியி� வி�தைல��லிக� இய�க�� 

�ெளா� இய�க��தா� ஆர�ப!தி� இ��. ஈ�பட �ய�றன.

1980களி� ந��ப0திய� �ெளா� இய�க!தி� �ய�சியி� அ��பைடயி� தமிழக!தி� ெச�ைன! 

.ைற�க!.�0 ெகா�கல� 3ல� அ9�ப�ப�ட ஆ>த1 சி�ப� ஒ�5 அதிகா;களிட� மா��� 

ெகா�கிற..

இத� பி�ன$ �ெளா� அைம���0� எ�ப�ட உ��ர�பா�களா� அைம�� நிைல0ைலய! ெதாட க இ� 

�ய�சிக<� நி�5 ேபாகி�றன.

வி�தைல��லிக� அைம�� ம��� �ய�சியிைன! ெதாட$�. ெகா����கிற..

வி�தைல��லிக� அைம�பிF� ெவ2ேவ5 ேப$ இ� �ய�சிகளி� ஈ�ப�ட ேபா.� இ!தைதய ஒ� 

வைல�பி�னைல ஏ�ப�!தி விநிேயாக கைள ேம�ெகா�வதி� ெவ�றியைட�தவ$ ேக.பி ம��ேம.

ஆர�ப!தி� வி�தைல��லிக� அைம�பி� இ��. இ� �ய�சியி� ஈ�ப�� ெவ�றிெபற ��யா. 

ேபானவ$களி�, பி�ன$ வி�தைல��லிகளி� விமான�பைடயணி�0 ெபா5�பாக இ��த ச க�� ஒ�வ$.
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இ�ப�யாக வி�தைல��லிக� அைம�பி� விநிேயாக� ெபாறி�ைற ெப;.� ேக.பியி� த கியி��த ஓ$ 
&ழலி�தா� தமிேழ�தி ேக.பிைய1 ச�தி�கிறா$.

ேதைவ�ப�� ெபா��கைள� ெப�ற� ெகா�வத�0 நிதி�ப�றா�0ைற ெப;.� இ��த ேநர� அ.. 

ெவளிநா�களி� ேசக;�க�ப�� நிதியி� அள6� 0ைறவாக இ��த காலக�ட� அ..

1993-1994 ஆ� ஆ��களி� 0F�க� �ைறயி� மீளளி�க�ப�� வைகயி� ஒ2ெவா� 0��ப!திட� 

இ��. இர�� ப6� அ�ல. 10,000 �பா8 என ஏற!தாழ 100 ேகா� வைரயிலான பண!திைன 

வி�தைல��லிக� திர��யி��தன$. 

இ� நிதியிலி��. ஒ� கணிசமான ெதாைகயிைன தாயக!தி� இ��. உ��ய� 3ல� அ9�பிேய 

ேதைவயான விநிேயாக க� ெச8ய�ப��� ெகா����தன.

தாயக!தி� இத�ெகன ஒ.�கிய நிதி>� பய�ப�!த�ப�� ��வைட�த ஒ� &ழ�.

ெபா��கைள� ெப5வதாயி� அத�0� பண� திர��யாக ேவ���. தமிேழ�தி அத�0;ய தி�ட!ைத� 

ேக.பியிட� ��ைவ�கிறா$.

��ன$ ேபா� ெபா��க<�கான பண� ஊ;� இ��. த�வ. த�ேபாதய &ழலி� சா!திய�படா.. 

ெவளியி� இ��.தா� திர��யாக ேவ���. வசதி>�ளவ$கைள அCகி, அவ$களிட� இ��த �தN��! 

ெதாைகயிைன� ெப�5, வியாபார �ய�சிகைள ஆர�பி!. அத� 3ல� கிைட�0� வ�மான!தி� இ��. 

கிைட�0� பண!தி� ஊடாக ெபா��கைள விநிேயாகி�ப. - இ.தா� தமிேழ�தி ேக.பியிட� ��ைவ!த 

தி�ட�.

இ! தி�ட!ைத நைட�ைற�ப�!.வ. ெதாட$பான ப�ேவ5 விடய கைள>� ேக.பி�0 எ�!.� 

I5கிறா$ தமிேழ�தி.

தமிேழ�தியி� தி�டவிப;�ைப� ெபா5ைமயாக� ேக��� ெகா����த ேகபி, தமிேழ�தியி� விப;�� 

���த.� I5கிறா$. 'இ. வடலி வள$!.� க�<� 0��0� ேவைல'.

தமிேழ�தி�0� ேகபி�0மிைடேய விவாத� ஆர�பி�கிற..

(அ�!த வார� ெதாட��)    
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