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1983 ஜூைல.. இல�ைக� தமிழ�கள;� 
வா4#ைகய�� மற#க &0யாத ஒ� மாத�. 
ஒFெவா� தமிழ�கள;� வா4#ைகய�G� 
ஏேதா ஒ� தா#க�ைதேயா அ�ல% ஞாபக�
பதிைவேயா ஏ�ப��திய மாத�. ஈழ� 
தமிழ�க<ைடய அரசிய� வா4#ைகய�G� 
ஒ� தி��ப�ைத ஏ�ப��திய மாத�. 
யா4�பாண�, தி�ெந�ேவலிய�� 
பலாலிவ 3தியா� ெச�Iெகா10�"த 
இரா)வ வாகன� ஒ�I ஜூைல 21 ஆ� 
திகதி ந(ள;ர+ தபா�ெப/0� ச"திய�� 
ைவ�%� தா#,தG#,(ளாகி�ற%.

வ��தைல� -லிக( அ"த# கால�ப,திய�� 
நட�திய தா#,தலி� மிக�ெப ய தா#,த� இ%. -லிக( அைம�ப�� தைலவ� ேவ.ப�ரபாகர� 
தைலைமய�� அ�ப,திய�� மைற"தி�"த ேபாராள;களா� ந�, தி/டமி/� நட�த�ப/ட 
இ�தா#,தலி� இரா)வ வாகன�தி� பயண� ெசCத 13 பைடய�ன� அ"த இட�திேலேய 
ெகா�ல�ப�கி�றா�க(.

இ�ச�பவ�தி�தா� வ��தைல� -லிகள;� B�த தளபதி ெச�ல#கிள; அ�மா� 
வ 3ரமரணமைடகி�றா�. வ��தைல� -லிகள;� தைலவ� ப�ரபாகர�, தளபதி கி/�, அ�ணா, 
ப10த�, சீல�... என -லிகள;� B�த தளபதிக( பல� கள�தி� ஒ�றாக இைண"தி�"% 
நட�திய ஒ� தா#,த� இ%.  இ"தள+ அதிகள+ பைடய�ன� ஒேர சமய�தி� ெகா�ல�ப�வ% 
இ%தா� &த�&ைற எ�பதா� அதி��சி அைல இல�ைக &7வைத=� ?த�ப�#க
ைவ#கி�ற%.  ெத�ப,திய�� ,றி�பாக சி�கள� ப,திக( அதி��சியா� உைற"%ேபான நிைல. 

இ"த நிைலய��தா� ெத�ப,திய�� தமிழ�க<#, எதிரான தா#,த�க( க/டவ�4�% 
வ�ட�ப�கி�றன. சில� நிைன#கலா�...தி�ெந�ேவலி� தா#,தலா� ஆ�திரமைட"%தா� 
சி�களவ�க( இ"த# கலவர�தி� இற�கின�க( எ�I. ஆனா� உ1ைம நிைல அ% அ�ல. 
தமிழ�க( ம�% தா#,த�கைள நட�%வத�, ஆ/கைள� ேச��பத�, இ"த� ச�பவ� 
உதவ�ய��"தாG� Jட, இ"த# கலவர� ஏ�கனேவ தி/டமிட�ப/0�"த ஒ�றா,�. ெப�மள+ 
வா(க( ம�I� ஆ=த�க( இத�காக ஏ�கனேவ தயா #க�ப/� தயாராக 
ைவ#க�ப/0�"தன. தி�ெந�ேவலி� தா#,தைல காைடய�க( தம#கான வாC�பாக�
பய�ப��தி#ெகா1டன�.

ெஜயவ��தன அரசா�க�தி� அைம�ச�களாக+�, திைண#கள� தைலவ�களாக+� இ�"த 
பல� இ"த# கலவர�தி� ேநர0யாக� ச�ப"த�ப/0�"தன�. ,றி�பாக அ�ேபா% வ�Kஞான#
ைக�ெதாழி� அைம�சராக இ�"த சிறி� ம�L ெப�மள+ உI�ப�ன�கைள# ெகா1ட 
சி�கள# காைடய� ,7 ஒ�ைற வழிநட�%பவராக இ�"தா�. ெகா7�-, க�பஹா ப,திகள;�
நைடெப�ற தா#,த�க<#, அவேர தைலைம தா�கினா� எ�ப%ட�, அத�கான தி/ட�கைள
வ,�%#ெகா��தவராக+� அவேர இ�"தா�.  

ஜனாதிபதி ெஜயவ��தன கலவர�ைத# க/��ப��%வத�கான நடவ0#ைக எதைன=� 
எ�#கவ��ைல. அைன�ைத=� அவ� ெமௗனமாக� பா��%#ெகா10�"தா�. ஒ� 
ச"த��ப�தி� இ% சி�களவ�கள;� உண��சி... அதைன# க/��ப��%வத�, தா� 
வ���பவ��ைல என அவ� ெத வ��தி�"தா�.

இத� Bல� கலவர�%#, அரசா�க�தி� உ�திேயாகN�வ ஆதர+ அ�ல% அOசரைண 
கிைட�த%. கலவர�தி� ஈ�ப�பவ�க<#, எதிராக நடவ0#ைக எ%+� எ�#க#Jடா% எ�I
காவ�%ைற#,�, &�பைடக<#, அறி+I�த� ெகா�#க�ப/0�"தைமயா� அவ�க(
ெவIமேன பா�ைவயாள�களாகேவ இ�"தா�க(. சில ச"த��ப�கள;� சி�கள#
காைடய�க<#, அவ�க( உதவ�னா�க(.  
ெகா7�- நக� எ "ெகா10�"த%. தமிழ�க<ைடய கைடக(, வ 3�க( உைட�%� 
Pைறயாட�ப/ட ப��ன� அைவ த3ைவ�%#ெகா7�த�ப/டன. வ 3திகள;� ெச�ற வாகன�க( 
ேசாதைனய�ட�ப/� தமிழ�க( வாகன�க<ட� ைவ�%� த3 B/0#ெகா7�த�ப/டன�. 
வ 3திகள;� எ "%ேபான வாகன�க<�, எ "ெகா10�#,� வாகன�க<� வ 3திகைள�
-ைகம1டலமா#கி#ெகா10�"தன. நாதி அ�ற நிைலய�� தமிழ�க(
ஓ0#ெகா10�"தா�க(. 

இல�ைகய�� தமிழ�க<#, எதிராக நட"%ெகா10�"த இ"த இன ச�கார� உலக�தி� 
மன�சா/சிைய� ெதா�வதாக இ�#கவ��ைல. தமிழ�க( இFவாI ெகா�ல�ப�வைதய�/� 
யா�ேம அல/0#ெகா(ளவ��ைல.  ெமாழியா� இைண"தி�"த தமிழக�தி� ம/�� இ%
ெப�மள+ உண�வைலகைள ஏ�ப��திய%.  
ெத�ன;ல�ைக ப�றி எ "%ெகா10�"த இ"த நிைலய�� ெகா7�ப�� ஒ� கா/சி. 
ெகா7�ப�G(ள இ"திய� Rதரக�தி� இராஜத"தி யாக� பண�யா�றிெகா10�"த ம�L 
ஏ�ரஹா� தன% கா � காலி வ 3திLடாக� ெச�I ெகா10�#கி�றா�. ெகா7�- நிைல 
எFவாI உ(ள% எ�பைத� பா��ப%�, அ% ெதாட�பாக வ� வான அறி#ைக ஒ�ைற 
-%0�லி#, அS�ப�ைவ�ப%�தா� அவர% ேநா#கமாக இ�"த%. தா� இ"திய 
இராஜத"தி யாக இ��பதா� தன#, ஆப�% இ�ைல என அவ� எதி�பா��தி�"தா�. 

தமிழ�கள;� வ 3�க(, வ��தக நிைலய�க( ம�I� வாகன�க( எ�பவ�ைற 
த3ைவ�%#ெகா7�தி#ெகா10�"த சி�கள# காைடய� J/ட� திTெரன ஏ�ரஹாமி� காைர 
நிI�திய%. தன#, ஆப�% என அவ� உண�"% ெகா(வத�, &�னதாகேவ கா � க1ணா0 
ஜ�ன�க( ெபா�Gகளா� அ0�% ெநா�#க�ப/டன. கா லி�"% ெவள;ேய இ7�% 
எ�#க�ப/ட இ"திய இராஜத"தி  ம�% சரமா யான தா#,த� ெதா�#க�ப/ட%.  தா� ஒ� 
தமிழ� அ�ல என+�, தா� ஒ� இ"திய இராஜத"தி  என+� அவ� எFவளேவா ெசா�லி=� 
சி�கள# காைடய�க( தா#,தைல நிI�தவ��ைல. பதிலாக அவ�க( தா#,தைல� 
த3வ�ர�ப��தினா�க(. அவர% கா � ம�% ெப�ேறா� ஊ�ற�ப/� த3ைவ�%#ெகா7�த�ப/ட%. 
கா� எ "%ெகா10�#,� நிைலய�� அவ� க�ைமயாக� தா#க�ப/டா�.  ஆனா�, 
அதிVடவசமாக க�ைமயான காய�க<ட� அவ� ம��%வமைன#,# ெகா1�ெச�ல�ப/� 
ப��ன� க�� பா%கா�-ட� சிகி�ைச ெப�I� ேதறினா�.   -%0�லி#,� ெசCதி
அS�-வத�காக நிைலைமகைள� பா�ைவய�ட கள�தி� இற�கிய அவேர ப��ன�
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ஈழ&� இ"தியா+�-11:

ெஜயவ��தன+#, எதிராக 
இ"திராைவ R10ய 
காரண�க(

-%0�லி#, ெசCதியானா�. 

1983 ஜூைல# கலவர�ைத� ெபாI�தவைரய�� இ% இ"தியா+#, ஒ� சிறிய ெசCதிதா�. 

ஆனா� இத� ப��னண�ய�� அ�ேபாைதய சி�களவ�கள;� மனநிைலைய�தா� 
- "%ெகா(ள ேவ1��. இ"திய�க( எ�றா� அவ�க( அைனவ�ேம தமிழ�க(தா� எ�ற 
ஒ� எ1ண� சாதாரண சி�கள ம#கள;ட� அ�ேபா% காண�ப/ட%. அ% தமிழ� 
திைர�பட�க( ஏ�ப��திய தா#கமாக இ�#கலா�. அ�%ட� இ"தியா எ�ேபா%� 
தமிழ�க<#, ஆதரவான நா� அதனா� சி�களவ�க<#, ஆப�% எ�ற ஒ� க��%� 
சி�களவ�கள;� அ0 மனதி� பதி"%ேபாய��"த%.

1971 கிள��சிய�� ஈ�ப/ட ேஜ.வ�.ப�., இ"திய வ�?த �- எ�பைத தம% ப�ர�சார�கள;�
ப�ரதானமான ஒ�றாக எ��தி�"த%. இ% ஒ�வைகய�� இனவாத�ைத=� கல"த ஒ�
ப�ர�சாரமாகேவ இ�"த%. ேஜ.வ�.ப�.ய�� ப�ர�சார�க( சி�களவ�கைள &7ைமயாக#
கவரவ��ைல எ�ற ேபாதிG� இ"த இ"திய வ�?த �-வாத� எ�ற க��% சி�கள ம#கள;� 
மனதி� பதி"தி�"த%. இ"தியா ப�றிய ஒ� அ�ச� அவ�கள;ட� பதி"தி�"த%.

இ"த� ப��னண�ய�� தமி4� ேபாராள;கள;� ஆ=த� பய��சி &கா�க( ெத�ன;"தியாவ��
ெசய�ப�வதாக 1982 ந��ப,திய�� ெவள;யான ெசCதிக<�, ப�ரபாகர� ம�I� உமா
மேக?வர� ஆகிேயாைர நா� கட�%வத�, இ"தியா மI�தி�"தைம=� இ"தியாைவ=�
தம% எதி யாக# க�%� ஒ� மன�பா�ைமைய சி�களவ�கள;ட� ஏ�ப��திய��"த%.

இ"திய� Rதரக அதிகா  என ஏ�ரஹா� த�ைன ெவள;ப��திய ப��ன�� அவ�
தா#க�ப/டைம#, இைவதா� காரண�.  

ஆனா� இ"த இட�தி�தா� ம�ெறா� &#கியமான உ1ைமைய� பா�#க ேவ1��. ம�L 
ஏ�ரஹா� த�ைன ஒ� இ"திய� Rதரக இராஜத"தி  என அறி&க�ப��தி#ெகா1ட 
ேபாதிG�, அவர% இ"த இராஜத"திர நியமன�தி� ப��னண�ய�� ஒ� ம�ம� உ(ள%.  

உ1ைமய�� அவ� ஒ� உளவாள;. ெவள;நா/�� -லனாC+� தகவ�கைள� திர/�வத�காக 
இ"தியாவா� அைம#க�ப/ட ேறா (Research And Analysis Wing- RAW) எ�ற பலனாC+ 
அைம�ப�� ஒ� சிேரV/ உI�ப�னராகேவ அவ� ெகா7�-#, அS�ப�ப/0�"தா�. 
ெகா7�ப�� இ"திய� Rதரக�தி� இராஜத"திர� பண� எ�ப% அவர% பா%கா�-#காக
வழ�க�ப/0�"த ஒ� 'கவ�" எ�I ெசா�லலா�.  

இFவாI ெகா7�ப�� -லனாC+ நடவ0#ைககைள 1982 ஆ� ஆ10ேலேய ஆர�ப��தி�"த 
இ"தியா, இல�ைகைய# ைகயா(வத�கான சில தி/ட�கைள=� வ,�தி�"த%. அ"த 
நிைலய��தா� ஜூைல# கலவர� ெவ0�த%. தமிழக�தி� இ% ஏ�ப��திய 
உண�வைலகைளய��% ெகா7�-#, வ�ேஷட R%வ� ஒ�வைர அS�ப இ"தியா 
த3�மான;�த%. இத� Bலமாக அரசிய� காCநக��த� ஒ�ைற=� இ"திரா கா"தி 
ேம�ெகா1டா�. 

ெகா7�- எ "%ெகா10�"த நிைலய�ேலேய இ"திய� ப�ரதம� இ"திரா கா"தியா� 
அS�ப�ப/ட அ"த� R%வ� ெகா7�-#, வ�மான� ஏறினா�... 

அ% ப�றிய தகவ�க<ட� அ��த வார�.
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