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ஈழ�: ேதா"வி க(டதா? ேதா)க*�க!ப+டதா? 

தாமைர கா��ய�

காரண� ேத�� க��ைர� ெதாட�.... 

�ைழவாயிலி�.....  

நம! சமகால நிக#$கைள ஒ� வரலா'(� 

பதிவா*+� �ய'சிதா� இ!. உண�.சிவய�ப�ேடா, 

அ�ல! பரபர��� ேத0ேயா ேம'ெகா�ள�ப�� ஒ� 

�ய'சிய�ல. ெசா1த அ2பவ�தி� ஊடாக - 

எ5!பவைர6� வரலா'றி� ஒ� ப+தியா*கி 
ேம'ெகா�ள�ப�� பதி$� அ�ல.  

அேத சமய�, இ! நம! மனைதெய�லா� +ைட1! 

ெகா�0�*+� ஒ� �*கியமான ேக�வி*+� பதி� 

ேத�� �ய'சி. ஏ� நா� ேதா'(� ேபாேனா�?  

இ!ேவ நா� பதி� காண �ைன6� ேக�வி.  

2000 ஆ�� �! 6க�தி� �ைழ1த ேபா! ஒ� ெவ'றி� ெப�மித�!ட� தா�; நா� இ�1ேதா�. 

ெவ'றி*கான சகல அ0�தள;கைள6� ெகா�0�1ததாகேவ உண�1ேதா�. இ�1!� ஒ� ப�தா��* 

கால�தி� நா� ேதா'(� ேபாேனா�.  

ஏ- இ.த/ ேதா"வி?  

நா� ேதா'கவி�ைல; இ! ஒ� பி�னைட$ தா� எ�( எ�ைம நாேம ஆ(த� ப��தி* ெகா�வ! - ந�ைம 

நாேம ஏமா'றி* ெகா�வ! ேபால� ேதா�(கிற!. பி�னைட$*+� ேதா�வி*+� இைடேய ெதளிவான 

ேவ(பா� உ��. ஆ6த� தா;கிய ேபாரா�ட�தி� பி�னைட$ ப�ேவ( காரண;களா� ெநாதி�பைட1!, 

சம�களி� (Battles) ஏ'ப�� ேதா�விகளா� =�தலாக ெவளி�ப��. உதாரணமாக, யா#�பாண�ைத� 

பா!கா*+� சம>� வி�தைல��லிக� 1995-96 களி� ேதா�வியைட1! வ�னி� ெப�நில�தி'+� 

பி�வா;கியேபா! ேபா! நா� ேதா�வியைடயவி�ைல. அ! ஒ� பி�னைட$.  

இ�தைகய பி�னைட$ பல வி�தைல� ேபாரா�ட;களி� ஏ'ப�டைவ தா�. உதாரணமாக, 1970 களி� 

பி'ப+திகளி� எ>�தி>ய� ேபாராளிக� தைலநக� அ?மாராைவ* ைக�ப'றி ெவ'றி*கனிைய� 

பறி*கவி�1த சமய�தி� தன! அைன�!லக* =�டாளிக� !ைண6ட� எதிேயா�பியா மாெப�� 

தா*+த� ��ென��ைப. ெச@த!. இ. சம>� எ>�தி>ய� ேபாராளிக� ேதா�வியைட1! 'ந*பா' (Nakfa) 

எ2� வட எ>�தி>ய� ப+தி*+� பி�வா;கின�. இ! ேதா�விய�ல. ஒ� பி�னைட$. இ� ப+தியி� 

இ�1! ேபாைர வழிநட�தி 1991 இ� தைலநக� அ?மாராைவ மீ�� �5 எ>�தி>யாைவ6� தம! 

க���பா��*+� ெகா�� வ1தன�. 1993 இ� எ>�தி>யா தனிநாடாகிய!.  

ேபாரா�ட�ைத� தா;கி நி�( ெவ'றி*+ வழிவ+�த 'ந*பா' பிரேதச�தி'+ ந�றியாக$�, தம! வ Bர� 

ெசறி1த ேபாரா�ட�தி� +றியீடாக$� எ>�தி>ய நாணய�தி'+ (currency) 'ந*பா' என$� அவ�க� 

ெபய>�டன�.  

இேத த
�க/தி", தமிழ0ழ/தி- நாணயமாக 'வ-னி' ஆக �*யாம" ேபான� ஏ-?  

இ* ேக�வி*+ அக� �ற* காரண;கைள ஆரா@1! பதி� ேதட இ* க��ைர� ெதாட� �ைனகிற!.  

ேபாரா�ட;களி� ஏ'ப�� பி�னைடவி� ேபா! அேத ேபாரா�ட இய*க� த�ைன. �தாக>�!* ெகா�� 

மீ��� ��ேன(வத'கான வா@��*கைள* ெகா�0�*+�. இDவா( �தாக>�!* ெகா�� ��ேனற 

�0யாத அள$*+ ேபாரா�ட இய*க� அழி�ெதாழி*க�ப��� !வ�ச� ெச@ய�ப�மாயி� அத� ெபய� 

பி�னைட$ அ�ல. ேதா�வி. வி�தைல��லிக� இய*க�தி'+� கள�தி� நட1த! இ! தா�.  

ேபா>� நா� ேதா�வியைட1தி�*கிேறா� ஆனா� ேபாரா�ட�தி� அ�ல. ேபாரா�ட�தி'+ இ! ஒ� 

பி�னைட$. ஆனா� ஈழ� தமிழ� வி�தைல� ேபாரா�ட� ெதாட�கிற!. �திய வ0வ� எ�*கிற!. இ1த 

வாத� ஓரள$ த�*கG�வமான! தா�. ஆனா�; நம! இல*ைகயைட6� �ய'சியிைன நா� 

ைகவிடவி�ைல எ�ப! ம��� எ��! வ1த �ய'சியி� நம*+* கிைட�த ேதா�வியி� பாதி�ைப* 

+ைற�! மதி�பிட வழிவ+�! விட* =டா!. மிைகமதி�பீேடா அ�ல! +ைறமதி�பீேடா ேமH� நம! 

வ Bழ.சி*ேக வழிவ+*+�.  

ஈழ/ தமிழ
 வரலா)றி" இ� தா- நம�$ ஏ)ப+ட �த" ேதா"வியா?  

இ! +றி�! 13.12.2009 தின*+ர� ப�தி>ைகயி� ெச�வராஜா தனபாலசி;க� எ5திய க��ைரயி� 

=ற�ப�ட ஒ� விடய� ந� கவன�ைத ஈ�*கிற!.  

'இ�(, ேந'ற�ல பல J'றா��களா@ தமி# ேப�� ம*க� ெதாட�1! ேதா�வி அைட1! வ�கி�றன�. 

ஆதலா� இ�ேதா�விகK*கான காரண;கைள உ�K�, �ற�� திற1த மன!ட� ேத0* க�டறிய 

ேவ���. இராமநாத�கK� ேதா�வி க�டன�, அ�ணா.சல;கK� ேதா�வி க�டன�, 

ேப>�பநாயக;கK� ேதா�வி க�டன�, ெபா�ன�பல;கK� ேதா�வி க�டன�, ெச�வநாயக;கK� 

ேதா�வி க�டன�, அமி�தலி;க;கK� ேதா�வி க�டன�, இ(தியாக பிரபாகர�கK� ேதா�வி க�டன�. 

இ1த, ஒ� J'றா��*+ ேம'ப�ட ேதா�விக� ம��ம�ல, இத'+ �'ப�ட J'றா��கK� 

ேதா�விகளி� கைத =(� J'றா��களாகேவ உ�ளன. ஆதலா� இ� ேதா�விகK*கான காரண;கைள 

நB�ட வரலா'(� பி�னணியி� ைவ�! க�டறிவத� Lலேம அ��த க�ட வள�.சி*+ நா� ேபாக 

�06�.' ('தமி#* =�டைம�பி� தய*க�;' தின*+ர� 13.12.2009, ப*க� 12)  

 

�தின;க�

பீ>ைஸ ெவளி6ற$ 

அைம.சரா*கியத'கான ராஜத1திர 

இல*+
பல வ+�பைறக� மர;கK*+* 

கீேழ நட*கி�றன
ஊரான ஊ>ழ1ேதா�! ஒ'ைற� 

பைன� ேதா�பிழ1ேதா�!!

Private: ெசா�ல�படாத எ;க� 

கைதக�
தைலவ� பிரபாகர� வ Bர.சா$ 

+றி�! ெதாட�� ச�.ைச: 

காரண;க� எைவ? க��ைர� 

ெதாட� - 17

��ளிவா@*கா� - L.சட;கிய 

இ(தி* கண;க�!

��ளிவா@*கா� ப�ெகாைலயி� 

த�!வ� பி�னணி
கிழ*கி� கிட1த ப.ைச. O>ய�!

ேதசிய� தைலவ�*+ விள*+ 

ைவ*க� !0*+� மா�* 

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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இ;+ வரலா'(� ேதா�வி ப'றி� ேப�வ! ���� !வ�� ப��பத'க�ல. மாறாக, இத'கான காரண 

கா>ய;கைள ஆ@$ ெச@! அ� ப�டறிவிலி�1! நம! இல*+ ேநா*கி ��ேன(வத'கான திைசைய* 

க�டறி1! அ� திைசயி� பயணி�பத'காக�தா�.  

ேதா�வி மன�பா�ைம*+� ேதா�வி +றி�த அரசிய� விழி��ண�$*+� இைடேய ேவ(பா� உ��. 

ேதா�வி மன�பா�ைம சரணாகதிைய நா0. ெச�H�. ேதா�வி +றி�த அரசிய� விழி��ண�$ 

ேபாரா�ட�தி� அ��த க�ட� +றி�;! ஆ*கG�வமாக. சி1தி*+�. ேதா�வி மன�பா�ைம சLக 

வள�.சி*+� பாதகமாக அைம6�. ேதா�வி +றி�த அரசிய� விழி��ண�$ வரலா'ைற ��ேனா*கி� 

த�ள உ1! ச*தியாக விள;+�. ேதா�வி +றி�த அரசிய� விழி��ண�வி� பா'ப���தா� இ� ெதாட� 

க��ைர எ5கிற!.  

ஒ� ேமலாதி*க�ைத நம! ெபா! அறி$ (commonsense) எதி��பி�றி இய�பாக ஏ'(* ெகா��வி0� அ;+ 

ேமலாதி*க� (hegemony) நி(வ�ப��வி��. சிறில;காவி� சி;கள ஆ�சிைய ஈழ�தமிழ>�; ெபா! அறி$ 

எதி��ேப!மி�றி இய�பாக ஏ'(* ெகா��வி0� சி;கள ேமலாதி*க� ெவ'றி ெப'(வி��. ேதா�வி 
மன�பா�ைம6� எ�மா� இனிேய!� ெச@ய�0யா! எ�ற ைகய(நிைல6� சி;கள ேமலாதி*க�ைத 

இய�பாக ஏ'(* ெகா�K� மனநிைல*+� த�ளிவிட$�=��.  

இதனா� ேதா�வி ப'றி� ேப�வ! +றி�! சில� அ.ச�(கி�றன�. ேதா�வி ப'றி� ேப�வேத சி;கள 

ேமலாதி*க�ைத ஏ'(* ெகா�ள� !ைண�>1! வி�� என இவ�க� வாதி�கி�றன�. ப�ேவ( 

வாத;கைள*=றி வி�தைல��லிக� தைலவ� பிரபாகரைன இவ�க� உயிேரா� ைவ�தி�*க �ைனவத� 

அரசிய� காரண� இ;கி�1!� தா� எ5கிற!. 2009 ஆ�� ேம மாத� �த� வார� ந�ப� ஒ�வ� =றிய 

வா��ைத நிைன$*+ வ�கிற!. 'இ�ேபாைத*+� தைலவ� த�பி வி�டா� ேபா!�. அவ�க� ெவ'றி 
ெகா�டாட �0யா!'. த'ேபா! அவ�க� ெவ'றி ெகா�டா0 �0�! வி�டன�. உலக நா�க� அைன�!� 

பிரபாகர� மைறைவ தம! ஆவண;களி� ஐய� தி>பற* +றி�!* ெகா��� வி�டன�. ஆனா� 

எ�மவ�களி� சில� தைலவ� உயிேரா0�1! ேபாரா�ட�ைத வழிநட�!வதாக$� உ>ய ேநர�தி� 

ெவளிேய வ�வா� என$� =றி* ெகா�0�*கி�றன�. இ1த� ேபா*+ நம*+ எ1த வைகயிH� 

ஆேரா*கியமாக இ�*க� ேபாவதி�ைல. நா� ஓ� அறி$G�வமான சLக� எ�பத'+ இ! ஒ� ந�ல 

அறி+றி6ம�ல.  

Tamil Nation இைணய�தி� ஆசி>ய�� அறிஞ�மான, தி� நேடச� ச�திேய1திரா அவ�க� பிரபாகரனி� 

மைற$*+ ம>யாைத ெசH�தி தன! இைணய� தள�ைத 30 நா�க� L0 ைவ�தி�1தா�. இ! +றி�! 

தன! இைணய�தி� அவ� 18.06.2009 அ�( பி�வ�மா( +றி�பி�கிறா�.  

”Tamilnation.org கட1த ஒ� மாத காலமாக – ேவH�பி�ைள பிரபாகர� அவ�க� மைற1த 17.05.2009 *+ அ��த 

தின�திலி�1! 30 நா�கK*+ ெதாட�.சியாக Lட�ப�0�1த!. இ! இனிவ�� தைல�ைற� தமிழ� 

ெநSசெம�லா� அ1நிய ஆ�சி*+ எதிரான தமிழ� ேபாரா�ட�தி� +றியீடாக, கால�தா� சாவைடயா! 

நிைற1! வாழ� ேபா+� ஒ� ேதசியவ Bரனி� மைற$*+ ம>யாைத ெசH�!த'கான காலமா+�. இ�தைகய 

ம>யாைத* கால;க� !ய�பகி�தH*+ உ>யைவ ம��ம�ல. நாெம�லா� ந�ைம நாேம உ�Kண�1! 

ெகா�வத'கானைவ6ேம.. ” (http://www.tamilnation.org/comments.htm) – (ெமாழிெபய��� க��ைரயாள�ைடய!)  

இ* க��ைரயி� ைமயமாக ஈழ� தமிழ� ேதச�தி� ஆ6த� தா;கிய வி�தைல� ேபாரா�ட� அைமகிற!. 

இதனா� க��ைரயி� �*கிய ேப�ெபா�ளாக வி�தைல��லிக� இய*க�� அத� தைலவ� பிரபாகர2� 

அவர! அரசியH� அT+�ைற6� அைமய� ேபாகிற!. பிரபாகர� அவ�கள! வ Bர.சாவிைன ஏ'( - ஒ� 

ேபாராளியாக - ஈழ�தமிழ� ேதச�தி� தைலவராக - தன! ச>கேளா�� தவ(கேளா�� அவ� வா#1த 

ஏற�தாழ 4 தசா�த கால ேபாரா�ட வா#$*+ இ* க��ைர மதி�பளி*கிற!.  

இேத ேவைள எ1த அரசிய� மா1தைர6� அவரவ� வகி�த அரசிய� பா�திர;கைள6� சமகால�தி� ம��� 

ைவ�! எைடேபாட �0யா!. வரலா( தா� இதைன எைட ேபாட ேவ���. அவ�க� ேதசிய வ Bர�க� என* 

ெகௗரவி*க�ப�வ!� +'றவாளிக� என� த�0*க�ப�வ!� நிரபராதிக� என வி�தைல 

ெச@ய�ப�வ!� வரலா'றி� ேபா*கிேலேய தB�மானி*க�ப��. வரலா'றி� இ� பா�திர� ெதாட�பான 

கவன�ைத6� இ* க��ைர� ெதாட� த�னக�ேத ெகா���ள!.  

எ* காரண�தி'காக$� ம*கைள ேபாலி ந�பி*ைக*+� ஆ#�!வைத இ* க��ைர க�ைமயாக* 

க�0*+�. இய�ற வைர உ�ைமகைள� ேத0� திர�0 அவ'ைற� ப+�பா@$ ெச@! க��!*களாக �� 

ைவ*+�. உ�ைமகளி� சா���த�ைம +றி�த அ*கைற6� இ* க��ைர*+ உ��. இதனா� தன! 

'தகவ� Lல�' ெதாட�பாக$� தன! சா��� த�ைம ெதாட�பாக$� ேக�வி எ5�பி எ5�பி - அதைன� 

தி��பி� பா��!� பா��ேத இ* க��ைரயாள� க��ைரயிைன எ5!கிறா�. பிெரS. அறிஞ� பியேர 

ேபா�0ேயா (Pierre Bourdieu) கவன�தி' ெகா�ட methodological reflexivity இ* க��ைர ெதாட�பி� 

ஓரள$*காவ! பய�ப��த�ப�கிற!.  

ேம' +றி�பிட�ப�ட தின*+ர� க��ைரயி� +றி�பி�டவா(, J'றா�� கால� ேதா�வி*கான 

காரண;கைள இ* க��ைர ஆ@$ ெச@யவி�ைல. ஈழ� தமிழ� ேபாரா�ட வரலா'றி� 2000 – 2009 

ஆ��வைரயிலான கால�ப+திையேய இ* க��ைர�ெதாட� தன! காலெவ�ைலயாக* ெகா�கிற!. 

இ�1!� ேதைவேய'ப0� பி�ேனா*கி6� ��ேனா*கி6� பயணி�! மீள$� த�னிட� ேநா*கி* 

க��ைர�ெதாட� தி����. ஒ� காலஅ�டவைண ஒ5;கிH� (chronological order) இ* க��ைர 

பயணி*க�ேபாவதி�ைல. தா� =ற�ைன6� விடய�தி'+� ேதைவயான உதாரண;கைள6� 

அ2பவ;கைள6� ெவDேவ( கால�ப+தியிலி�1! திர�0 வ��.  

இ* க��ைர அரசிய� விவாத;கைள ஊ*+வி*கிற!. இ* க��ைர� ெதாட>� +றி*க�ப�� 

க��!*கK*+ மா'றான க��!*கK� எ5த�ப�� ேபாேத அரசிய� விவாத;க� பிற*+�. 

ஆ*கG�வமன விவாத;க� அறி$* க�ைண� திற*+�.  

இ* க��ைர� ெதாட>� தனி�ப�ட வைசபாட�க�, ேச(Gச�க� இட� ெபற மா�டா!. இேத ேபா�( 

விவாத;கK� நாகVகமான �ைறயிேலேய அTக�ப��. ெபா;கல�( ஆர�பமா+� இ* க��ைர� 

ெதாட� வார1ேதா(� சனி*கிழைமகளி� ெவளிவ��.  

23.01.2010 சனி*கிழைம அ�( இ* க��ைர�ெதாட>� �த� அ;க�!ட� ச1தி�ேபாேமா ந�ப�கேள! 

ந�றி. 
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