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1983 ஜூைல# கலவர�தி� ப��ன�தா� 
இல�ைக� ப�ர�சிைனய�� இ"தியா ேநர0யாக
உ�திேயாகE�வமாக� ெதாட�-ப/டெதன# 
Fறி#ெகா1டாG�, 1982 ஆ� ஆ10ேலேய 
ஈழ� ப�ர�சிைன=ட� தமிழக�%#,� 
ெப�மள+ ெதாட�-க( ேநர0யாகேவ 
ஏ�ப/�வ�/ட% எ�ப%தா� உ1ைம.  இ"திய 
ம�திய அரH� இல�ைக நிக4+கைள 
,றி�பாக வட#கி� உ�வாகிய��#,� 
மா�ற�கைள I)#கமாக 
அவதான;�%#ெகா1�தா� இ�"த%.

இல�ைக இரா)வ�தி� அட#,&ைறக( 
காரணமாக 1982 ஆ� ஆ10ேலேய ெப�மள+ தமிழ�க( வடப,திய�லி�"% பட,க( 
Jலமாக தமிழக�%#, அகதிகளாக� ெச�ல� ெதாட�கிவ�/டன�. இதைனவ�ட ேபாராள;
அைம�-#க<� தம#, ய ப��தளமாக தமிழக�ைத� பாவ�#க� ெதாட�கிவ�/டன.

ேபாராள;க<#கான -கலிடமாக ம/�ம�றி, அவ�க<#கான பய��சி# களமாக+� 1982 ஆ�
ஆ10ேலேய தமிழக� மா�றமைட"தி�"த%.

இேதவ�ட�தி� ெச�ைனய�� இட�ெப�ற %�பா#கி� K/�� ச�பவ� ஒ�L� தமிழக�தி� 
தமி4� ேபாராள;க( இ��பைத உLதி�ப��திய%. ெச�ைன பா10 பஜா� ப,திய�� 
இட�ெப�ற இ�ச�பவ�ைதய��% வ��தைல� -லிகள;� தைலவ� ேவ.ப�ரபாகர� ம�L� 
உமா மேக?வர� உ/பட ேமG� சில� ைக% ெசBய�ப/டன�. இ�ச"த��ப�ைத� 
பய�ப��திய இல�ைகய�� ஜனாதிபதி ெஜயவ��தன அவ�கைள இல�ைக#, நா� 
கட�%மாL இ"தியாைவ# ேக/�#ெகா1டா�.

அ�ேபா% தமிழக�தி� &தலைம�சராக இ�"தவ� எ�.ஜி.ஆ�. தமிழக�தி� தMசமைட"%(ள 
ேபாராள;கள;� வ�வகார�ைத# ைகயா<� ெபாL�ைப அவ� உ(<� ெபாலிஸா ட� 
ஒ�பைட#கவ��ைல. தமிழக 0.ஐ.ஜி.யாக இ�"த ேமாகனதாஸிடேம இ"த� ெபாL�ைப 
எ�.ஜி.ஆ�. ஒ�பைட"தி�"தா�. ேமாகனதா? எ�.ஜி.ஆ � ந�ப�#ைக#, ய ஒ�வராக 
இ�"தைமயாேலேய இ"த� ெபாL�- அவ ட� ஒ�பைட#க�ப/0�"%.

இ�"தேபாதிG� ைகதான ேபாராள;� தைலவ�கைள இல�ைகய�ட� ஒ�பைட#க ேவ1�� 
எ�ற நிைல�பா/ைடேய ேமாகனதா? ெகா10�"தா�. ஆனா�, இPவ�டய�தி� தைலய�/�, 
'ேபாராள; தைலவ�க<#, இ"தியாவ�� -கலிட� தர�பட ேவ1��. ைக% ெசBய�ப/ட 
ேபாராள;கைள� தி��ப� அQ�ப# Fடா%. அ�, அவ�க<#, ஆப�% உ(ள%" என &த� 
தடைவயாக ,ர� ெகா��தவ� பழ.ெந�மாற�தா�.

ெந�மாறன;� இ"த# க��ைத எ�.ஜி.ஆ�� எ�L#ெகா1டா�. ேபாராள;கைள� தி��ப� 
அQ�ப ேவ1டா� என தமிழக அரH ம�திய அரைச# ேக/�#ெகா1ட%. ம�திய அரH� 
இதைன ஏ�L#ெகா1ட%. ேபாராள;கைள� தி��ப� அQ�ப�ேபாவதி�ைல எ�ற அறிவ��- 
ம�திய அரசிடமி�"%� ெவள;யாகிய%.

ஆனா�, இ"திரா கா"தி இPவாறான ஒ� &0ைவ எ��தைம#, தமிழக அரசி� அ7�த� 
ம/�� காரணமாக இ�#கவ��ைல. இல�ைக வ�வகார�ைத# ைகயா(வத�, இ"தியா வ,�த 
தி/டேம இத�,� ப�ரதான காரணமாக இ�"த%.

இ#கால� ப,திய�� இல�ைக ெதாட�பாக இ"தியா எவவாறான தி/ட�ைத வ,�% 
ைவ�தி�"த% எ�பைதய�/� தமிழக 0.ஐ.ஜி.யாக+� தமிழக &தலைம�ச� எ�.ஜி.ஆ � 
ந�ப�#ைக#, யவ�மாக இ�"த ேக.ேமாகனதா? தா� எ7திய 'எ�.ஜி.ஆ�. நிஜ&� நிழG�" 
எ�ற Rலி� ப��வ�மாL ,றி�ப�/0�#கி�றா�:

'நிைலைமகைள� தம#,� சாதகமா#கி#ெகா(ள 0�லி மாெப�� தி/ட�கைள� த3/0=(ள% 
என என#,� ேப�Hவா#கி� ெத வ�#க�ப/ட%. 0�லிய�G(ள என#,� ெத "தவ�க( 
இல�ைகய�� இ"தியா ஒ� ப�களாேதைஷ உ�வா#கலா� என என#,� ெத வ��தா�க(. 
இ"% மா ச&�திர� ப,திய�� தி�மைல ஒ� &#கிய %ைற&கமா,�. இ"தியா இ"த 
வ�ஷய�தி� அ#கைற கா/�கி�ற% எ�ற ெசBதி=� என#,� ெத வ�#க�ப/ட%.

ெப�மள+#, ந�ப�த,"ததான இ"த� ெசBதிகைள நா� எ�.ஜ.ஆ�#,� ெசா�ேன�. அவ� 
ஒ� &ன;வைர�ேபால சலனம�L அைமதி கா�தா�. ஆ=த�க<ட� மாநில�ைத� H�றிவ�� 
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ஈழ&� இ"தியா+�-11:
ெஜயவ��தன+#, எதிராக 
இ"திராைவ T10ய 
காரண�க(

இ"த இைளஞ�க( வ�ைரவ�� தமிழக�ைத ஒ� ெலபனானாக மா�றிவ��� அபாய� உ(ள%. 
அ�%ட� -%0�லி=� இதைன ஒ� &#கிய ப�ர�சிைனயாக நிைன#கவ��ைல எ�பைத=� 
எ�.ஜி.ஆ ட� எ��%� ெசா�ேன�."

ஈழ� ேபாராள;க( ெதாட�ப�� எ�.ஜி.ஆ�. ெகா10�"த நிைல�பா/ைட# ,ழ�-வத�, 1982ஆ� 
ஆ10ேலேய ேமாகனதா? &�ப/டேபாதிG�, எ�.ஜி.ஆ�. அPவ�டய�தி� ெதள;வாகேவ
இ�"%(ளா�. அ�%ட� ஈழ� ேபாராள;கைள� பய�ப��தி இல�ைக ஜனாதிபதி
ெஜயவ��தனைவ அ0பண�ய ைவ�பத�, இ"திரா கா"தி ேபா/0�"த உபாய�கைள#
,ழ�-வத�,� அவ� வ���பவ��ைல எ�ப% ெத கி�ற%.

இPவாL ம�திய அரH�, தமிழக அரH� ஈழ� தமிழ� ப�ர�சிைனய�� அ#கைறயாக இ�"த ஒ�
காலக/ட�தி�தா� 83 ஜூைல# கலவர� ெவ0�த%. இ% ெதாட�ப�� ெவள;யான ெசBதிக(
தமிழக�தி� ெப�� உண��சி#ெகா"தள;�ைப ஏ�ப��திய%. தமிழக�தி� இ% த�ன;�ைசயான 
எதி��ைப# கிளறிவ�/ட%. அரசிய� க/சிக( ம/�ம�றி, மாணவ�க(, அரச ஊழிய�க( என 
அைன�%� தர�ப�ன�ேம ேபாரா/ட�க<#காக வ 3திகள;� இற�கிய நிைலைய# காண 
&0"த%. ெப�மள+ ஆ��பா/ட�க( ஊ�வல�க( தமிழக�தி� இட�ெப�ற%.

இன�ப�ெகாைலையத த��% ஈழ� தமிழ�கைள� பா%கா#க உடன0 நடவ0#ைக எ�#க 
ேவ1�� என தமிழக அைம�-#க( பல+� ம�திய அரைச வலி=L�த� ெதாட�கிய��"தன.

இத� உ�சக/டமாக இன�ப�ெகாைல#,� த3�ைவ# காண, ம�திய அரசி� கவன�ைத# கவர 
ஒ� வார கால� %#க� அQW0�பத�,� அத� இLதிநாள;� &7 அைட�ைப 
ேம�ெகா(வத�,� &தலைம�ச� எ�.ஜி.ஆ�. த3�மான;�தா�. அவர% அறிவ��- ெவள;யான 
உடன0யாகேவ தமிழக�திG(ள அைன�%# க/சிக<� அைம�-#க<� அத�, ஆதரவாக 
அறி#ைககைள ெவள;ய�/டன. இ"திய� ப�ரதம� இ"திரா கா"தி இத�,� ஒ� ப0 ேமேல 
ெச�L &7 அைட�- நைடெபL� தின�த�L ம�திய அரசி� அGவலக�க( 
அைன�ைத=� J�வத�, உ�தரவ�/டா�.

இ"திரா கா"திய�� இ"த உ�தர+ இன�ப�ெகாைல#, உ(ளாகிய��"த ஈழ� தமிழ�கைள
அரவைண�பதாக+�, அவ�க<#, ந�ப�#ைகயள;�பதாக+� அைம"தி�"த%. ம�திய அரH
இPவாறான ஒ� நடவ0#ைகைய ேம�ெகா10��ப% இ%தா� &த�&ைறயாக இ�#க
ேவ1��.

இ"திரா கா"தி=�, எ�.ஜி.ஆ�� ஈழ� தமிழ�க( வ�டய�தி� இPவாL ெபயெர��ப% 
தமிழக�தி� அ�ேபா% எதி�#க/சி� தைலவராக இ�"த கைலஞ� &.க�ணாநிதி#,# 
,ழ�ப�ைத ஏ�ப��திய%. எ�.ஜி.ஆைர &"தி� ெச�G� வைகய�� ெச�ைனய�� ஈழ� 
தமிழ�க<#, ஆதரவாக ேபரண� ஒ�ைற நட�தி#கா/0ய அவ�, &7 அைட�- 
அறிவ�#க�ப/ட தின�தி� ரய�� மறி�-� ேபாரா/ட�ைத நட�த�ேபாவதாக+� அறிவ��தா�. 
இதனா� ஏ�பட#F0ய பாதக வ�ைள+கைள# க��தி�ெகா1ட ம�திய அரH தமிழக�%#கான 
அைன�% ரய�� ேசைவகைள=� அ�L நிL�திைவ#,மாL உ�தரவ�/ட%.

தமிழக�தி� உண�+க( இ"தள+#,# ெகா"தள;�%#ெகா10�"த ஒ� ப��னண�ய��தா� 
இ% ெதாட�ப�� க�ைமயான அறி#ைக ஒ�ைற இ"திய� ப�ரதம� இ"திரா கா"தி 
ெவள;ய�/டா�. அ�ேக=(ள நாெடா�றி� நிைலைமக( இ"தள+#, ேமாசமாக� 
ெச�Lெகா10�#,� நிைலய�� இ"தியா ெமனமாக இ�"%வ�ட &0யா% என தன% 
அறி#ைகய�� அவ� ,றி�ப�/0�"த% ெஜயவ�தன+#, ஒ� எ�ச #ைகயாகேவ 
அைம"தி�"த%.

இ"த எ�ச #ைகைய ெவள;ய�/ட இ"திரா கா"தி, இல�ைக ஜனாதிபதி=ட� ேப�H#கைள
நட�%வத�காக த�Qைடய வ�ேஷட T%வராக அ�ேபா% இ"திய ெவள;வ�வகார அைம�சராக 
இ�"த நரசி�மராைவ 1983 ஜூைல 26 ஆ� திகதி ெகா7�-#, அQ�ப�ைவ�தா�. அதாவ%
ெகா7�ப�� கலவர�க( ஆர�பமாகி J�றாவ% நா( நரசி�மராP ெகா7�-#,�
-ற�ப�கி�றா�. அ�ேபா%� ெத�ன;ல�ைக எ "%ெகா1�தா� இ�"த%.

ஜனாதிபதி ெஜயவ��தன+ட� ெதாைலேபசிய�� ெதாட�-ெகா1� ேபசிய ேபாேத தன% 
ப�ரதிநிதியாக நரசி�மராைவ அQ�ப�ைவ#க�ேபாவதாக இ"திரா கா"தி ெத வ��தா�. இதைன
ெஜயவ��தன+� ஏ�ற#ெகா1டா�. த�Qைடய ப�ரதிநிதி=ட� நட�த�ப�� ேப�H#கள;� 
Jல� தமிழ�க<#, எதிராக இட�ெபL� தா#,த�க( &0+#,# ெகா1�வர�பட 
ேவ1�� என இ"திரா கா"தி வலி=L�தினா�.

'வர/�� பா��ேபா�" என ெஜயவ��தன அ�ேபா% மன%#,( நிைன�தி�#கலா�. ஏெனன;� 
அ�ேபாைதய நிைலய�� நரசி�பராைவ வரேவ�,� நிைலய�� ெஜயவ��தன இ�#கவ��ைல. 
ெகா7�- எ "%ெகா10�#,� நிைலய�� அ�, ெச�L இற�கிய நரசி�மராP நட�திய
ேப�H#கள;� Hவார?யமான ப#க�கைள அ��த வார� பா��ேபா�...
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