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இல�ைகய�� இன� ப�ர�சிைனய�� இ"தியா எBவாC 
ச�ப"த�ப/ட%, இதைன எBவாC பய�ப��திய% 
எ�பவ�ைற� பா��பத�, &�னதாக ெத�னாசி�
ப�ரா"திய�தி� இ"தியா ெப�C(ள &#கிய�%வ� 
எ�ன எ�பைத=�, இ"தியா த�Dைடய 
ெவள;வ�வகார# ெகா(ைகைய எBவாC 
வ,த%#ெகா1ட% எ�பைத=� பா��ப% அவசிய�. 
இல�ைக வ�வகார�ைத இ"தியா ஏ� த�Dைடய 
க/��பா/�#,( ெகா1�வர &�ப/ட% எ�பைத� 
பா��பத�, இ"த� ப��னண�ைய� 
ெத "%ைவ�தி��ப% அவசியமா,�. 

ெத�காசிய� ப�ரா"திய�ைத� ெபாC�தவைரய�� 
இ"தியா -வ�ய�ய� Eதியாக ம�திய இட�ைத� 

ெப�றி�#கி�ற%. ெத�னாசியாவ�F(ள ஏைனய நா�க<டனான உற+கைள� 
ெபாC�தவைரய�� இ"த� -வ�ய�ய� அைம�- தன;�%வமான ஒ�றாக உ(ள%. 
ெத�காசியாவ�F(ள நா�க( அைன�%ேம இ"தியா+#, அ��ததாக அதாவ% இ"தியா+ட� 
ஒ/0#ெகா1டதாகேவ அைம"தி�#கி�றன. அதனா� எ"தெவா� நா/0லி�"% ம�ெறா� 
ெத�காசிய நா/�#,� ெச�வதாய�� இ"திய வா� பர�ைப� பய�ப��தி�தா� ெச�ல 
ேவ1��. 

மாைலத3+ ம/�� இத�, வ�திவ�ல#,. ஆனா�, மாைலத3வ�� 1988 இ� இட�ெப�ற சதி� 
-ர/சி &ய�சிைய &றிய0�பத�,� த�Dைடய பைடகைள அD�ப�யத� Gல� மாைலத3+ 
Hட த�Dைடய ஆ<ைக#, உ/ப/ட ஒ�றாகேவ இ�#கி�ற% எ�பைத இ"தியா 
உண��திய%. -ெளா/ அைம�ப�� ஆதர+ட� மாைலத3வ�� அரச அதி��தியாள�க( 
ேம�ெகா1ட ஆ=த� -ர/சிய�� கி/ட�த/ட மாைலத3+ &7ைமயாக# க/��பா/�#,( 
ெகா1�வர�ப/ட நிைலய��தா� இ"திய� பைட மாைலத3+#, அD�ப�ப/ட� அதைன 
ம�/ெட��த% எ�ப% கவன;#க�படேவ10ய ஒ�றா,�. (இ% ப�றிய தகவ�கைள ப��ன� 
ம�ெறா� அ�தியாய�தி� பா��ேபா�) 

இ"தியாவ�� இ"த� பல� இ"திய�கைள� ெபாC�தவைரய�� வரேவ�க�த#க ஒ�றாக 
இ�"தாF� Hட, அதைன� I�றி=(ள நா�க<#, அ�ச�ைத# ெகா�#க#H0ய ஒ�C. 
ெத�காசியாைவ� ெபாC�தவைரய�� ஏைனய நா�க( அைன�ைத=� வ�ட இ"தியா ெப ய%. 
இ"தியாவ�� இ"த� ப�மD�, அத� பல&�, I�றி=(ள நா�கள;� அத� ெச�வா#,�, அ"த 
அய�நா�கள;� மனதி� இ"தியா ெதாட�பான ஒ� அ�ச�ைத ஏ�ப��%வதாகேவ 
அைம"தி�#கி�ற%.

,றி�பாக� ெசா�ல�ேபானா� தம% நா/0� ப�ர�சிைனகைள� ேதா�Cவ�#க இ"தியா+#, 
உ(ேநா#க&�, ஆ�றF� இ��பதாக அய� நா�க( க�%கி�றன. இ"த அ�ச�%#, 
நியாயமான காரண�க<� உ(ளன. இதி� கவன;#க�பட ேவ10ய ம�ெறா� வ�டய&� 
உ(ள%. ெத�னாசிய வ/டார�திF(ள நா�கைள� ெபாC�தவைரய�� இன�%வ#,7#க( 
அ�, ெப�மள+#, உ(ளன எ�ப%ட�, அவ�றிைடேய ப�ர�சிைனக<� உ(ளன. இ"த� 
ப�ர�சிைனக( அதிகார வ�#க�%டனானதாக இ��பதா� இதைன இ"தியா
பய�ப��தி#ெகா(ளலா� எ�ற அ�ச� அ1ைட நா�க<#, இ��பதி� நியாய�
இ�#க�தா� ெசJகி�ற%. 

Iத"திர�%#,� ப��ப/ட இ"தியாவ�� வரலா�ைற� ப0�தா� இBவாC அய� நா�கள;� 
,ழ�ப�கைள ஏ�ப��த#H0ய வைகய�லான இ"தியாவ�� ெசய�பா�க( ெதாட�பாக 
ெப�மள+ தகவ�க( உ(ளன. அய�நா�கைள இ"தியா ச"ேதக�%ட� ேநா#,வ%� 
இ"தியாைவ அய�நா�க( ச"ேதக�%ட� ேநா#,வ%� ஒ� ெதாட� கைதேபால 
ெதாட�"%ெகா1ேட ெச�கி�ற%.

ச �திர�%#, &�ப/ட கால�ைத� பா��தா� 1935 #, &�ப/ட கால�தி� ப�மா (மிய�மா�) 
Hட இ"தியாவ�� ஒ�ப,தியாக�தா� இ�"த%. Iத"திர�தி� ேபா% இ"தியாைவ� 
ப� �%தா� பாகி?தா� உ�வா#க�ப/ட%. ப��ன� 1971 இ� இ"த� பாகி?தான;லி�"% 
ப� �%�தா� ப�களாேதK உ�வா#க�ப/ட%. ப�களாேதK உ�வா#க�ப/டதி� இ"தியாவ�� 
ப�கள;�- ப�ரதானமான%. இ"திய இரா)வ�தி� உதவ� இ�ைலெயன;� ப�களாேதK
உ�வா#க�ப/0�#கா%.  

ெத�காசிய� ப�ரா"திய�தி� இ"தியாவ�� வகிபாக� எ�ன எ�பைதய�/� ஆராய &�ப�� 
எவ�� இ"த உ1ைமகைள# கவன�தி�ெகா(ள ேவ1��. இ�C காண�ப�கி�ற 
நிைலைமக<#, ம/�ம�றி இன;ேம� நிகழ�ேபா,� ச�பவ�க<#,� இ% &�ேனா0யாக 
இ�#,�. அ�%ட� இதி� ப0�%#ெகா1ட பாட�க<� எதி�கால�தி� ப�கள;�ைப� 
ெசF�%வதாக அைம=�.

இதைனவ�ட இல�ைக ெதாட�ப�லான இ"தியாவ�� ெகா(ைகைய வ,�%#ெகா(வதி�
தமிழக�தி� உண�+க<� &#கியமானைவயாக இ�"%(ளன. தமி4� ேதசிய�தி�
உண�L�றாக தமிழக� திக7� அேதேவைளய��, இல�ைக வ�வகார�தி� தா#க�ைத
எ�ப��த# H0யதாக+� அ% உ(ள%. அ"தள+#, தமிழக�தி� உண�+க( இல�ைக
ெதாட�பான இ"தியாவ�� ெகா(ைக வ,�ப�� ெச�லா#ைக� ெசF�த#H0ய ஒ�றாகேவ
சி.எ�.அ1ணா�%ைர &தலைம�சராக இ�"த கால� &த� இ�"%(ள%.

அத� ப��வ"த கால�கள;� தமிழக� தைலவ�கள;� ஈழ�தமிழ� ம�தான ப�CCதிய�� 
அ0�பைடய�� இ% பல ஏ�ற�தா(+கைள� ச"தி�% வ�வைத# காணலா�. ஆனா�, 
இல�ைக ெதாட�ப�லான இ"தியாவ�� அ),&ைறைய� த3�மான;�பதி� தமிழக�ைத�
-ற#கண��%வ�/� எ%+� ெசJய &0யா% எ�ப% ம/�� உ1ைம. இ"த நிைல
இ�Cவைரய�� ெதாட�வைத# காணலா�. இ% உ(நா/� ேத�த� - அரசியFட�
ெதாட�-ப/டதாக இ�"தாF� Hட, இ"திய ெவள;=ற+# ெகா(ைக வ,�ப�� தமிழக�தி�
&#கிய�%வ� கவன�தி�ெகா(ள�பட ேவ10ய ஒ�றாகேவ உ(ள%.

இ"தியாவ�� ெவள;=றவ#ெகா(ைகைய வ,�பதி� &�ேனா0யாக� ெசய�ப/டவ� 
ஜவஹ�லா� ேந�. ேந�வ�� ெவள;=ற+#ெகா(ைக -வ�ய�ய� ெசய�றி� காரண�களாF�, 
இன�%வ� ேதசிய�தினாF� உ"த�ெப�ற ஒ�றாகேவ இ�"%(ள% என வ�ம�சக�க( 
,றி�ப��கி�றா�க(. ேந� பா%பா�- அ�ச�கைள� -ற#கண��%வ�டவ��ைல. இ"திய 
இரா)வ பல�ைத# க/0ெய7�ப�னா�. இ"தியா த�ைன ஒ� உலக வ�லரசாக# 
கா/0#ெகா(ள அ�ல% க/0ெய7�ப வ���ப�ய%. இ"த வ���ப�ைத &�ென��பதாய�� 
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ஈழ&� இ"தியா+�-11:

ெஜயவ��தன+#, எதிராக 
இ"திராைவ N10ய 
காரண�க(

அய�நா�க<டனான உற+கைள� சிற�பாக� ேபண�#ெகா(ள ேவ1��. 

ேந�வ�� கால�தி� உ�வா#க�ப/ட இ"த இல#ைக அைடவதி� இ"தியா+#,� சில 
சி#க�க( இ�"%(ளன. ,றி�பாக தம% அ1ைடநா�க<டனான உற+கைள� சிற�பாக� 
ேபண &0யாத நிைல இ"தியா+#, அத� Iத"திர�தி� ப��ன� காண�ப/ட%. இதனா� 
இ"திரா கா"திய�� கால�தி� இ"தியா ெத�காசியாவ�� ஒ� ெபாலி?காரனாக� ெசய�பட 
&�ப�கி�ற% என# Hற�த#க வைகய�� அத� ெசய�பா�கள;� மா�ற� ஏ�ப/ட%. 

அதாவ% த�Dைடய அய�நா�கள;� காண�ப�� ப�ர�சிைனக( ெதாட�ப�� த�ன;ட� 
&ைறய�ட ேவ1�� எ�ற எதி�பா��- இ"தியா+#, ஏ�ப/ட%.

இ% இ"திரா கா"தியா� உ�வா#க�ப/ட ஒ� ெகா(ைகயாக இ�"தைமயா� இ% இ"திரா 
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