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தாமைர கா��ய�

ஈழ� ேதா"வி க3டதா? 

ேதா4க5�க!ப/டதா?

 

நா� கட�த சில அ�க�களி� தமிழ�ழ 

வி�தைல� ேபாரா#ட$%ட� ெதாட'�ப#ட 

ெக�பி( )$த*கால �விசா' அரசிய� 

நிைலைமகளி� சில அ�ச�க� ம+,� 

நிக-.கைள� ப+றி* கவன� 

ெச1$தியி��ேதா�.

இ�த அ�க� ெக�பி( )$த$தி+3� 

பி�னரான கால$% �விசா' அரசிய1*3� 

(Post- cold war geo politics) கால( ைவ*கிற%.

ேசாவிய$ 4னிய� சிதறி உைட�% ேபா6 - 

உலக� இர#ைட ைமைய உலக ஒ8�கிலி��% மாறி அெம9*கா தைலைமயிலான ேம+3லக$தி� 

ஆ;ைக*3� உ�ளாகி - ஒ+ைற ைமய உலக ஒ8�3 உ�வாகியைமேய ெக�பி(� ேபா9� பி�னரான 

கால$% �விசா' அரசிய� அ�ச�களி� �*கியமான%.

இ�த ஒ+ைற ைமய உலக ஒ8�3 நிர�தரமான% அ�ல – கால< �ழ+சி*3� ஒ+ைற ைமய உலக 

ஒ8�கிலி��% உலக� வி�ப#� ப�ைமய உலக ஒ8�கி=�(Multi-polar world order) >ைழ�% ெகா�;� 

என.� சில ஆ6வா'க� க�$% ெவளியி#� வ�கி�றன'.

உலக� ப�ைமய உலக ஒ8�கி=� >ைழவ% எ�ப% உலக நா�க� இர�(+3 ேம+ப#ட –  @�ேறா 

அ�ல% நா�3 �கா�கைள - ைமயமாக ைவ$% அணிதிர;� நிைல உ�வா3வதைன* 3றி$% நி+ப%.

உலக� ப�ைமய உலக ஒ8�கி=� >ைழவத� ஆர�ப�ப(யாக ஒ+ைற ைமய உலக ஒ8�3 

பலவ �னமைட)� என.� உலகி� வ1.�ள ச*திகளாக  பிரா�திய அ(�பைடயிேலா அ�ல% ஏைனய 

உற.களி� அ(�பைடகளிேலா எ8� C#�*க� எ8<சியைட)� எ�,� எதி'. Cற�ப#ட%.

சீனா, இ�தியா, பிேறசி� ேபா�ற நா�க� ேத'. ெச6தி��த ெபா�ளாதார வள'<சி�பாைத)� - உலக 

வ�லர�களாவத+3 இைவ ேபா�ற நா�க� ெகா�(��த ெப�வி���� - இEலா� அரசியலி� 

எ8<சி)� - ேசாவிய$ உைட�% ேபானா1� ரFயாவிட� இ��த ேம+3லக எதி'��� ேபா*3� - ப�ைமய 

உலக ஒ8�3 உ�வா3� எ�ற இ�த எதி'.Cறலி� பி�னணியி� இ��தன.

ஓ+ைறைமய உலக ஒ8�3 திடமைட�% வி�வத+3 ��ன' தம% நா�கைள� பல�ப�$%வதி� �திய 

வ�லர�களாக உ�வா3வத+3 வி4க� வ3$தி��த நா�களி� ெகா�ைக வ3�பாள'க� C(ய கவன� 

ெச1$த$ ெதாட�கியி��த காலக#ட� இ%.

ெத�னாசிய ம+,� இ�% ச�$திர� பிரா�திய$திைன)� தா�( உலகி� �திய வ�லரசாக த�ைன 

நிைலநி,$%வத+கான வி4க$திைன இ�தியா.� வ3$%* ெகா�(��த காலக#ட� அ%.

இ��த ேபா%�, இ* காலக#ட$தி� இ�தியாவி� நிலவிய Eதிரம+ற அரசிய+ Hழ� இத+39ய 

கா$திரமான ப(கைள எ�$% ைவ*க� ெப9%� ஒ$%ைழ�பதாக இ�*கவி�ைல.

கட�த அ�க$தி� 1989 ஆ� ஆ�� நைடெப+ற ேத'தலி� ராஜ�J கா�தி ேதா�வியைட�% வி.பி. சி� 

பிரதமராக� பதவிேய+றி��தைம ப+றி* 3றி�பி#(��ேதா�.

உ�ைமயி� 1989 ஆ� ஆ��$ ேத'தலி� ராஜ�J கா�தி தைலைமயிலான அகில இ�திய* ெகா�கிரE 

க#சிேய C�த� ஆசன�க� ெப+ற தனி� ெப�� க#சியாக இ��த%. ஆனா� ெகா�கிரE க#சியா� 

ஏைனய க#சிகளி� ஆதரவிைன� ெப+, ெப��பா�ைம)ட� ஆ#சியைம*க �(யவி�ைல.

எதி'* க#சிகளி� C#டாக அைம�தி��த ஜனதாத� சா'பி� வி.பி.சி� பிரதமராக – பாரத�ய ஜனதா* 

க#சியி� ஆதர.ட� - பதவிேய+றி��த ேபா%� அவர% அர� சி,பா�ைம அரசாக$தா� இ��த%.

ஜனதாத� அரசா�க$%*3� 3ழ�ப� ஏ+ப#� உைட. ஏ+பட 1990 ஆ�� நவ�ப' மாத� ராஜ�J கா�தி 
தைலைமயிலான ெகா�கிரஸி� ஆதர.ட� ஜனதாத�ளி� ஒ� பி9வி� தைலவ' ச�திரேசக' பிரதமராக� 

பதவிேய+கிறா'. இவர% ஆ#சி*கால�� ந��டகால� ந�(*கவி�ைல. ெகா�கிரE ஆதரவிைன வில*கி* 

ெகா�ள அர� கவி-கிற%. �திய ேத'த� 1991 ஆ� ஆ�� 4� மாத� அறிவி*க�ப�கிற%.

இ$ ேத'த� ஊடாக, �திய உலக ஒ8�கி� இ�தியாவிைன நிைலநி,$த*C(ய Eதிரமான அரசிய� 

தைலைமயிைன உ�வா*3வத+கான �ய+சியி� இ�தியேதச� ஈ�ப#�* ெகா�(��த ேவைளயி� - 

ெத�னாசிய ம+,� இ�% ச�$திர� பிரா�திய�கைள ம#�ம�ல – உலைகேய அதிர ைவ$த அ�த< 

ச�பவ� நிக-கிற%.

1991 ஆ� ஆ�� ேம மாத� 21 ஆ� திகதி தமி- நா#(� சிறிெப���N9� ேத'த� பர��ைர*3 வ�தி��த 

ராஜ�J கா�தி மனித ெவ(3�� @ல� ெகா�ல�ப�கி�றா'. இவ�ட� ேம1� 18 ேப�� இ< ச�பவ$தி� 

ெகா�ல�ப�கி�றன'.

விசாரைணக� வி�தைல��லிக� மீ% 3+ற$ைத �ம$%கி�றன. ச�பவ� நிக-�% ஒ� வ�ட கால� 

நிக-�த விசாரைணகளி� 5000 ேப' விசாரைண*3 உ�ளா*க�ப�கி�றன'. பல' ைக% ெச6ய�ப�கி�றன'. 

�*கிய ச�ேதக நபரான சிவராச� உ#பட சில' த�ைம$ தாேம அழி$%� ெகா�கி�றன'.

 

�தின�க�

மைலயக அரசிய� வரலா+, 

வள'<சி)� ��நக'$த ேவ�(ய 

பணிக;�
பல வ3�பைறக� மர�க;*3* 

கீேழ நட*கி�றன
ஊரான ஊ9ழ�ேதா�! ஒ+ைற� 

பைன$ ேதா�பிழ�ேதா�!!

வ�3ர1*3 எதிரான கலக* 3ர�
தைலவ' பிரபாகர� வ �ர<சா. 

3றி$% ெதாட�� ச'<ைச: 

காரண�க� எைவ? க#�ைர$ 
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ந*கீர=*3 ஏ� இ�த* ேகாடாலி* 

கா�� ேவைல?

��ளிவா6*கா� ப�ெகாைலயி� 

த$%வ� பி�னணி
கிழ*கி� கிட�த ப<ைச< H9ய�!

ேதசிய$ தைலவ�*3 விள*3 

ைவ*க$ %(*3� மா'* 

அ�ரனிக�

ெச6திக�

�கா�க;*3 ெச�லவிடா% 

த��ப% விடய�கைள ஒளி$% 

மைற*க வி���பவ'களி� ெசய�! 

C#டைம�� அறி*ைக
உ�விவகார�களி� தைலயிட 

ேவ�டா�' - பா� கீ @=*3 

சிறில�கா ேகா9*ை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�'. 

கி#(வி�� என எதி'பா'$த ம*க� 

ஏமா+ற$தி+3 உ�ளாகி)�ளன': 

ெச�வ� அைட*கலநாத� 

சிறில�கா.*3�, இ�தியா.*3� 

இைடயிலான விவகார�க�: பசி� 

ராஜப*சேவ ைகயா�வா'!

ந�லிண*க ஆைண*38வி� 

அம'.கைள ெபா%ம*க� 

பா'ைவயிட �(யா%!
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