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இல�ைகய�� ெவ0�த 83 ஜூைல# 
கலவர� இ"தியாவ�� ெப�� 
,ழ�பமான நிைல ஒ�ைற 
ஏ�ப��திய��"த% எ�பைத# கட"த 
வார� பா��ேதா�. ,றி�பாக 
தமிழக�தி� இ% ெப�� 
ெகா"தள:�ைப ஏ�ப��திய��"த%. 
இல�ைகைய� ேபால 
அ�காைமய�F(ள நாெடா�றி� 
உ�வாகிய��#,� இ"த ேமாசமான 
நிைலையய�/� இ"தியா க சைன 
ெகா(ளாம� இ�#க &0யா% என� 
ெத வ��த இ"திய� ப�ரதம� இ"திரா 
கா"தி, த�Gைடய வ�ேஷட

ப�ரதிநிதியாக ெவள:வ�வகார அைம�ச� ப�.வ�.நரசி�மராைவ அவசரமாக ெகா6�-#,
அG�ப�ைவ�பத�,� த2�மான:�தா�.

வ�&ைறக( ெவ0�த I�றாவ% நா( அதாவ% 1983 ஜூைல 26 ஆ� திகதி ெகா6�- நக�
எ "%ெகா=0�"த ஒ� நிைலய��தா� நரசி�மராJ ெகா6�- -ற�ப/டா�. ஜூைல# கலவர� 
ெவ0�த ப��ன�தா� இ"திரா கா"தி ஈழ� தமிழ� ப�ர�சிைன ெதாட�பாக த�Gைடய 
க சைனைய &த� தடைவயாக பகிர�கமாக ெவள:�ப��திய��"தாF� Kட, அ%
அ�ேபா%தா� அவ�#, ஏ�ப/ட ஒ� திL� அ#கைற என# க�த &0யா%. இத�, &�னேர 
இரா)வ நடவ0#ைககளா� யா3�பாண�தி� பத�றமான ஒ� நிைல உ�வாகிய��"தேபாேத 
இ"திய ெவள:வ�வகார அைம�சி� ெசயலாளராக இ�"த ேக.எ?.பாMபா� இ% ெதாட�ப�� 
இ"தியாவ�� க சைனைய ெவள:�ப��தி அறி#ைக ஒ�ைற ெவள:ய�/0�"தா�.

ெகா6�- ெச�ற நரசி�மராைவ வரேவ�ற ஜனாதிபதி ெஜயவ��தன, ஆ0#கலவர� எJவாB 
ெவ0�த% எ�ப% ெதாட�ப�� த�Gைடய க��%#கைள ெவள:�ப��தினா�. அ�%ட� இ% 
அரசியலி� ஏ�ப��தி<(ள தா#க�க( ெதாட�பான தன% பா�ைவைய<� ெவள:�ப��தினா�. 
,றி�பாக ஆ0#கலவர� இட%சா # க/சிகள:� ஒ� சதி &ய�சி என+�, அதிகார�ைத# 
ைக�ப�Bவத�கான இJவாறான ஒ� கலவர�ைத அவ�க( N=0வ�/0��பதாக+� 
ெஜயவ��தன வ�ள#கினா�. இ"த# க��%#கள:� அ0�பைடய�� ேஜ.வ�.ப�. உ/பட இட% சா  
அைம�-#க( சில தைட ெசOய�பட அJவைம�-#கள:� தைலவ�க( தைலமைறவானா�க(.

இேதேவைளய�� ெகா6�- வ"தி�"த நரசி�மராJ ம யாைத நிமி�தமாக ப�ரதம� 
ஆ�.ப�ேரமதாசைவ<� தா� ச"தி#க வ���-வதாக� ெத வ��தா�. அத�கான அGமதி 
அவ�#, உடன0யாகேவ வழ�க�ப/ட%ட�, ப�ரதம�#,� அ% ெதாட�பாக அறிவ�#க�ப/ட%. 
ப�ேரமதாசைவ� ெபாB�தவைரய�� இ"த� ப�ர�சிைனய�� இ"தியாவ�� தைலயC/ைட அவ� 
வ���பவ��ைல. அத�, எதிரான நிைல�பா/ைடேய அவ� ெவள:�ப��தி வ"தி�#கி�றா�. 
இ"தநிைலய�� நரசி�மராவ�� வ�ைக#,� தன% அதி��திைய ெவள:�ப��%வத�, அவ� 
வ���ப�னா�.

ப�ேரமதாசைவ� ச"தி�பத�காக அவர% அFவலக�%#,� ெச�ற நரசி�மராைவ Pமா� 20 
நிமிட�க( கா�தி�#ைவ�தா� ப�ேரமதாச. அத�ப��னேர அவைர அைழ�% உைரயா0னா�. 
இ"த� ேப�P#கள:� ேபா%� இ"திய� தைலயC� ெதாட�பான தன% அதி��திைய ப�ேரமதாச 
ெவள:�ப��திய��"தா�. ப�ேரமதாசைவ� ெபாB�தவைரய�� அவர% அரசிய� வா3வ�� 
உ�ச�%#, வ�வத�,� இ"த இ"திய எதி��-# ெகா(ைகதா� காரணமாக அைம"தி�"த% 
என# ,றி�ப�டலா�. நரசி�மராவ�� வ�ைக<ட�தா� இJவாறான ஒ� அ),&ைறைய 
ப�ேரமதாச ைகயாள &�ப/டா� என# ,றி�ப�டலா�.

இல�ைக இனெந�#க0ய�� இ"தியாவ�� அரசிய� Qதியான தைலயC� நரசி�மராவ�� இ"த 
வ�ைக<டேனேய ஆர�பமான% என#,றி�ப�டலா�. இ"த வ�ைகய�� ேபா% இல�ைக� 
தமிழ�கள:� நிைல ெதாட�பாக தமிழக�தி� உ�வாகிய��#,� ெகா"தள:�பான நிைல 
ெதாட�பாக+�, இ"திய அரசா�க� இ% ெதாட�ப�� ெகா=�(ள க சைனையய�/�� 
நரசி�மராJ இல�ைக� தைலவ�கள:� கவன�%#க# ெகா=�வ"தா�.

அ�%ட� இJவாறான அ#கைறைய ெவள:�ப��தியத� Iலமாக இல�ைக� ப�ர�சிைனய�� 
த�ைன ஒ� ம�திய?�தராக இ"தியா உ�வக�ப��தி#ெகா=�வ�/ட% எ�Bதா� ெசா�ல 
ேவ=��. ,றி�பாக தமிழக ம#கள:� உண�+கைள� - "%ெகா(ளாம� ெசய�ப/டா� 
இல�ைகய�� உ�வாக#K0ய நிைலைமக( இ"தியாவ�F� பாதி�-#கைள ஏ�ப��%� 
எ�பைத -%0�லி ெகா6�-#, எ��%#Kறிய%. இத� Iல� இல�ைக� ப�ர�சிைனய��
தன#,(ள க சைனைய இ"தியா நியாய�ப��திய%.

அதாவ% இல�ைக� ப�ர�சிைன ஒ� உ(நா/�� ப�ர�சிைனயாக இ�"தாF� Kட, அ�, 
தமிழ�க;#, எதிராக உ�வாகிய��#,� நிைலைம தமிழக�தி� ெகா"தள:�ைப 
ஏ�ப��%வ%ட�, இ"தியாவ�� ஒ�ைம�பா/�#,� பாதி�ைப ஏ�ப��%� எ�பதா� 
இல�ைகய�� தமிழ�க;ைடய ப�ர�சிைன#, நிர"தரமான த2�+ ஒ�ைற# கா=பதி� 
தன#,(ள அ#கைறைய ெவள:�ப��திய இ"தியா அத�கான &ய�சிகள:F� த�ைன� 
ச�ப"த�ப��தி#ெகா(ள &�ப/ட%.

அ�%ட� இல�ைக� ப�ர�சிைனயா� பாதி#க�ப/ட தமிழ�க( அகதிகளாக தமிழக�%#,� 
பட,கள:� ெச�ல� ெதாட�கி<(ள நிைலைமகளா� இல�ைக� ப�ர�சிைனய�� 
தைலய��வதி� தன#,(ள உ ைமைய இ"தியா நியாய�ப��தி#ெகா=ட%.

அேதேவைளய��, ெஜயவ��தன அரசா�க� கைட�ப�0�த ெவள:வ�வகார# ெகா(ைக 
இ"தியா+#, பாதகமானதாக அைம"தி�"தைம<� இ"த� ப�ர�சிைனைய இ"தியா தன% 
ைககள:� எ��%#ெகா(ள &�ப/டைம#, ம�ெறா� காரணமாக இ�"த%. 1977 ஆ� ஆ=� 
வைரய�� ஆ/சி அதிகார�திலி�"த சிறிமாேவா ப=டாரநாய#க இ"திரா கா"தி<ட� 
ெந�#கமான உற+கைள# ெகா=0�"த அேதேவைளய�� இ"தியா+#,� சா�பான 
ெவள:வ�வகார# ெகா(ைகையேய ப��ப�றினா�.
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ஈழ&� இ"தியா+�-11:

ெஜயவ��தன+#, எதிராக 
இ"திராைவ N=0ய 
காரண�க(

ஆனா�, ெஜயவ��தனேவா திற"த ெபா�ளாதார# ெகா(ைகைய# கைட�ப�0�த 
அேதேவைளய�� அெம #கா+ட� ெந�#கமான உற+கைள� ேப)வத�, &�ப/டா�. 
ேசாவ�ய� சா�பான அ),&ைறைய# ெகா=0�"த இ"தியா+#, அெம #கா+ட� 
ெஜயவ��தன ெந��கி� ெச�வ% ஏ�B#ெகா(ள#K0யதாக இ�#கவ��ைல. ,றி�பாக 
இ"%ச&�திர� ப�ரா"திய�தி� அ% தம% ேமலா=ைமைய� பாதி�பதாக அைம<� என+� 
இ"தியா க�திய%. அத�ெகதிரான வ�Rக� ஒ�ைற அைம�பத�,� இன ெந�#க0ைய� தம% 
ைககள:� எ��%#ெகா(வ% உத+� என இ"தியா க�திய%.

தமிழக�தி� உ�வாகிய��"த ெகா"தள:�பான நிைல, ப�களாேதஷி� இ"தியா ேம�ெகா=ட 
தைலயC� எ�பவ�ைற<� - "%ெகா=0�"த ெஜயவ��தன இ"தியாவ�� ம�திய?�த
&ய�சிகைள� தா� ஏ�B#ெகா(வதாக� ெத வ��தா�. இதைன ஒ� த"திேராபாய நக�வாகேவ
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