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இல�ைகய�� இன ெந�#க? ெதாட�ப�� இ"திரா 
கா"திய�� &தலாவ% D%வராக ெவள9வ�வகார 
அைம�ச� ப�.வ�.நரசி�மராE 1983 ஜூைலய�� 
அH�ப�ப4ட ேபாதிI�, இ"தியாவ�� ேநா#க�கைள 
நிைறேவ�J� ேநா#கிலான அரசிய� நக�+கைள
&�ென��பவராக இ"தியாவ�� K�த 
இராஜத"தி யான ஜி.பா��தசாரதிேய ெசய�ப4டா�.83  
ஆ?#கலவர�%#,� ப��னரான இ"திய - இல�ைக 
அரசிய� நக�+கைள� ெபாJ�தவைரய�� அதி� 
பா��தசாரதிய�� ப�, ப�ரதானமானதாக இ�"%(ள%. 

பா��தசாரதிய�� அரசிய� நக�+கைள� 
ெபாJ�தவைரய�� அ% இர<� வைகயான 
இல#,கைள அ?�பைடயாக# ெகா<ைவயாக 
அைம"தி�"த%.

ஒ�J - இ"தியாவ�� ப�ரா"திய Lதியான நல�கைள� 
பா%கா�த�. அதாவ% இல�ைகைய� தளமாக� பய�ப��தி இ"தியா+#, எதிரான 
ெசய�பா�க( இட�ெபJவைத� த��பத�கான &ய�சிக(. 

இர<� - இல�ைக� தமிழ�கள9� அப�லாைஷகைள நிைற+ ெசBய#N?யதான த/�+ 
ஒ�ைறக� கா<ப%. இல�ைகய�� தமிழ�கள9� ப�ர�சிைன ெதாட�� ப4ச�தி� அ% 
இ"தியா+#,� ெதாட�"%� தைலய�?ைய# ெகா��பதாக அைம;� எ�ற க��%� 
?�லிய�� காண�ப4ட%.

இ"த� ப��னண�ய�� இ"தியாவ�� ப�ரா"திய நல�கைள� பா%கா#,� அேதேவைளய�� 
இனெந�#க?#,� த/�ைவ# கா<ப% எ�ற இர4ைட அ),&ைறய�� இ"தியா ெசய�பட� 
ெதாட�கிய%. இ"தியாைவ� ெபாJ�தவைரய�� இ"த இர4ைட அ),&ைறதா� இல�ைக� 
ப�ர�சிைனைய# ைகயா(வதி� அத�, ஏ�ப4ட ேதா�வ�க:#,# காரணமாக அைம"தி�"த% 
என நி�சயமாக� ெசா�ல &?;�.

ஈழ� ேபாராள9 அைம�-#க:#, இ"தியாவ�� பய��சி வசதிகைள ஏ�பா� ெசBத ேறா 
அைம�ப�� &�னா( அதிகா யான கலாநிதி ச"திரேசகர�, கட"த வார� ல<டன9� 
இட�ெப�ற க��தர�, ஒ�றி� நிக0�திய உைரய�I� இ% ெதாட�பாக# ,றி�ப�4?�"தா�. 
இல�ைக - இ"திய உட�ப?#ைக ந�ல%தா�. ஆனா�, அதி� இ"தியா த�Hைடய 
நல�கைள அதி� &�ன9ைல�ப��திய��#க# Nடா%. இ"த உட�ப?#ைக இல�ைக 
அரO#,� ேபாராள9க:#,� இைடய�ேலேய ஏ�ப4?�#க ேவ<�� என+� அவ� 
ெத வ��தி�"தைம கவன9#க�த#கதா,�.

இ"தியாவ�� இ"த அ),&ைற இர<� இல#,கைள# ெகா<டதாக இ�"த 
அேதேவைளய��, அரசிய� Lதியான அ),&ைறைய இ"தியா ெவள9�பைடயாக+� 
ெஜயவ��தன அரO#, அ5�த�கைள# ெகா��பத�கான ெசய�பா�கைள மைற&கமாக+� 
&�ென��த%. 

இ"தியாவ�� இ"த அ),&ைற உ<ைமய�� ப�ரதம� இ"திரா கா"திய�னா� 
உ�வா#க�ப4டதா,�. இ"திய ெவள9;ற+# ெகா(ைகய�� ஒ� ப,தியாகேவ இல�ைக 
ெதாட�பான அத� அ),&ைற அைம"தி�"த%. ,றி�ப�4ட கால�ப,திய�� உ(நா4� 
Lதியாகவ�, ச�வேதச Lதிய�I� இ"தியா எதி�ெகா<ட சில ெந�#க?க( இEவாறான ஒ� 
ெகா(ைகைய ேநா#கி இ"தியாைவ� த(ள9ய��#கலா� என ஆBவாள�க( 
,றி�ப��கி�றா�க(.

இ"திய ெவள9;ற+# ெகா(ைக ெதாட�பான ஆBெவா�ைற ேம�ெகா<ட O�ஜி� மா�சி�
இ"திராவ�� ெவள9;றவ# ெகா(ைகைய இEவாJ வ�ண�#கி�றா�: "இ"திரா கா"திய��
பதவ�#கால�ைத ஒ4�ெமா�தமாக ேநா#,� ேபா% ச�வேதச உற+கள9� அதிகார�தா�
த/�மான9#,� ச#தி எ�பைத இ"திரா க<� ெகா<டா�. இ%ேவ அவர%
ெவள9நா4�#ெகா(ைக வ,�ப�� ப�ரதான ப�ைக வகி�த%" என அவ� ,றி�ப��கி�றா�.

இதைன ேமI� வ�ப #,� அவ� ப��வ�மாJ ,றி�ப��கி�றா�:

'இ"தியா தன% அதிகார அரசிய� நடவ?#ைகைய &5ைமயானதாக ஆ#,வத�, உப 
க<ட�தி� ஏைனய நா�கள9டமி�"% ,றி�ப�4ட சில அ,&ைறகைள எதி�பா��த%. அதாவ% 
இ"தியாவ�� நல�க:#, எதிரானைவ என ெபா�(ெகா(ள�த#க நடவ?#ைககைள அ<ைட 
நா�க( தவ��#க ேவ<�� என எதி�பா�#க�ப4ட%. ப�ரா"திய�தி� உJதி�பா?�ைம#,� 
உ4PசI#,� Kலகாரணமாக இ��ப% ெவள9�-ற� ச#திகள9� தைலயQ� என இ"தியா 
க�தியதா� ப�ரா"திய�தி� அத� நல�க:#,� த/�கானைவெயன அ% த/�மான9�த 
நடவ?#ைகக( ம�% ஒ�வ�தமான வ /4ேடா அதிகார�ைத� பய�ப��த அ% த/�மான9�த%."

ப�ரா"திய Lதியான இ"தியாவ�� அ),&ைறைய இEவாJ வ�ண�#க#N?யதாக உ(ள 
அேதேவைளய��, இ"தியாவ�� ெவள9�பைடயான அரசிய� அ),&ைறக:#,� 
சமா"தரமான மைற&க இரகசிய நக�+ ஒ�J� இ�"த%. இ"த நக�ைவ ேம�ெகா(வத�கான 
ெபாJ�- இ"தியாவ�� -லனாB+ நிJவனமான ேறா என�ப�� ஆராB�சி ம�J� 
ப,�பாB+� ப� வ�ட� ஒ�பைட#க�ப4ட%. ேறாவ�� ெசய�பா�கைள ெவள9�பைடயாக� 
ெசா�வதானா� -லனாB+� தகவ�கைள� ேசக �ப%, ப,�பாB+ ெசBவ% எ�ப%ட� 
அவ�றி� அ?�பைடய�லான இ"தியாவ�� நல�கள9� அ?�பைடய�� சதி, நாசகார� 
ெசய�கைள� தி4டமி4�� ெசய�ப��%வ% எ�பனேவ அத� பண� என# Nறலா�. அதாவ% 
எ"த ஒ� -லனாB+ அைம�-� ெசBய# N?யைத�தா� ேறா+� ெசBகி�ற%. 

இ"தியாைவ� ெபாJ�தவைரய�� அரசா�க�தி� அதிகார�ைத ேமI� பல�ப��%வைத;�, 
அ<ைட நா�கள9� ெசய�பா�கைள# க<காண��பைத;� ேநா#கமாக# ெகா<� 1968 ஆ� 
ஆ<� இ"திரா கா"திய�னா� ேறா உ�வா#க�ப4ட%. ேறா ப�ரதம � ேநர?# க4��பா4�#, 
உ4ப4ட ஒ� அைம�பா,�. காE எ�பவேர இத� >தாபக� தைலவராக இ"திரா 
கா"திய�னா� நியமி#க�ப4டா�. இ"திராவ�� ெப�� ந�ப�#ைக#,� பா�திரமான இவ�, 
ேறாவ�� ஆர�ப கால� ெசய�பா�கள9I�, ேராவ�� ஆர�பகால வள��சி ம�J� அத�கான 
ெசய� வ?வ�கைள வ,�பதிI� &#கியமான ப�ைக வகி�தவ�. 

பாகி>தாைன உைட�% ப�களாேதைஷ உ�வா#,வத�,� 1970 கள9� ஆர�ப�திலி�"% 
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ஈழ&� இ"தியா+�-11:
ெஜயவ��தன+#, எதிராக 
இ"திராைவ D<?ய 
காரண�க(

இEவைம�-� தா� இ"திரா கா"தி#, %ைணயாக� ெசய�ப4ட%. இ"திரா கா"திய�� அரசிய� 
ெசய�பா�க:#,� ேதைவயான பாைதைய அைம�%#ெகா(வ%�, அத�,(ள தைடகைள 
அக�Jவ%� இEவைம�ப�� ப�ரதான பண�யாக அைம"தி�"த% என# Nறலா�. இத�காக 
எEவாறான வழிவைககைள;� ைகயாள#N?ய அதிகார� இEவைம�-#, வழ�க�ப4?�"த 
அேதேவைளய��, அத�கான திறH� வசதிக:� அத�, இ�"த%.

இல�ைக வ�வகார�தி� இ"தியாவ�� அ),&ைற எEவாறான% எ�பைத�
- "%ெகா(வத�, ேறாவ�� ெசய�பா�க( ெதாட�பாக நா� O�#கமாகவாவ%
அறி"%ெகா(வ% பயH(ளதாக இ�#,� எ�பதா�தா� இ"த# ,றி�-#கைள�
பகி"%ெகா(ள ேவ<?ய��"%(ள%. 

இல�ைக வ�வகார�ைத அரசிய� Lதியாக# ைகயா:� ெபாJ�ைப K�த இராஜத"தி யான 
ஜி.பா��தசாரதி தன% ைககள9� எ��%#ெகா<ட அேதேவைளய�� அத�,� சமா"தரமாக 
ம�ெறா� நிக0�சி நிரIட� ேறா+� இ"த� ப�ர�சிைனய�� ப�ரேவசி�த%.

1970 &த� 77 வைரய�லான கால�ப,திய�� அதிகார�திலி�"த சிறிமாேவா ப<டாரநாய#க 
இ"தியா+#, ெந�#கமானவராக இ�"த அேதேவைளய��, அண�ேசரா# ெகா(ைகைய;� 
க<?�பாக# கைட�ப�?�தா� எ�J ெசா�லலா�. ஆனா�, 1977 இ� பதவ�#, வ"த 
ெஜயவ��தனேவா தாH� அண�ேசரா# ெகா(ைகைய# கைட�ப�?�பவராக# 
Nறி#ெகா<டாI� ேம�, நா�க:ட� ,றி�பாக அெம #கா+ட� ெந�#கமான 
உற+கைள# ெகா<?�"தா�. இ% இ"தியா+#,� ச"ேதக�ைத# ெகா��%#ெகா<?�"த ஒ� 
நிைலய��தா� 83 ஜூைல# கலவர� ெவ?�த%.

இ"த# கலவர�ைத� பய�ப��தி#ெகா<� அரசிய� Lதியான தைலயQ� ஒ�ைற
ேம�ெகா(ள# N?ய நிைல இ"தியா+#, ஏ�ப4ட அேதேவைளய��, அகதிகளாக தமிழக�தி�
தRசமைட"த ஈழ� தமிழ�க:�, ேபாராள9க:� இEவ�டய�தி� இ"தியா+#, ேமI�
சாதகமான ஒ� நிைலைய ஏ�ப��தினா�க( எ�Jதா� ெசா�ல ேவ<��. 

ஜூைல# கலவர�ைதய��% ேபாரா4ட அைம�-#கள9� ெசய�பா�க( த/வ�ரமைடய - ேம�, 
நா�க( சிலவ�றிலி�"% ஆ;த�கைள� ெப�J#ெகா(வத�, ஜனாதிபதி ெஜயவ��தன
&ய�சி#கி�றா� எ�ற ெசBதி இ"தியா+#, அத� ப�ரா"திய� பா%கா�- ெதாட�ப�லான 
ேக(வ�கைள ஏ�ப��திய%. இ"த ப�ரா"திய பா%கா�- ெதாட�பான இ"தியாவ�� அ�ச�, -திய 
ேகா4பா� ஒ�ைற இ"திரா கா"தி வ,�%#ெகா(வத�க# காரணமாகிய%. 'இ"திராவ�� 
ேகா4பா�" என ெப�ைமயாக# Nற�ப�� இ"த# ேகா4பா� பல அ�ச�கைள# ெகா<ட%. 

இ"திய ெவள9வ�வகார# ெகா(ைக வ,�பாள�க( அதைன ப��வ�� 3 அ�ச�களாக 
வைக�ப��தி;(ளன�.

1. ெத�காசிய நா� ஒ�றி� உ(நா4� வ�வகார�கள9� தைலய��� ேநா#க� இ"தியா+#, 
இ�ைல. அ�%ட� ேவJ நா�கள9� தைலயQ4ைட;� இ"தியா ஏ�J#ெகா(ளா%.

2. ெத�காசிய நா� ஒ�றி� காண�ப�� ப�ர�சிைன ஒ�றி� ெவள9நா�கள9� தைலயQ� 
மைற&கமாகேவா அ�ல% ெவள9�பைடயாகேவா இ"திய வ�ேராத# ெகா(ைக ஒ�ைற# 
ெகா<?�#,மாய�� அEவாறான தைலயQ4ைட இ"தியா சகி�%#ெகா(ளா%. அதாவ% 
ெத�காசிய நா� எ%+� இ"திய எதி��-#ெகா(ைகைய# ெகா<�(ள நா�கள9டமி�"% 
இரா)வ உதவ�கைள� ெப�J#ெகா(ள &?யா%. 

3. ெத�காசிய நா� ஒ�றி� பாரDரமானள+#, உ(நா4�� ப�ர�சிைன ஒ�J உ�வாகி, அ"த 
நா4�#, அ% அ�OJ�தலானா� அதைன# ைகயா(வத�, ெவள9நா� ஒ�றி� உதவ� 
ேதைவ�ப�மாய�� இ"தியா உ4பட அய�நா� ஒ�றி� உதவ�ையேய அ"நா� ேக4க 
ேவ<��. இ�தைகய நிக0வ�� ேபா% இ"தியாைவ வ�ல#கிைவ�ப% இ"திய வ�ேராத� 
ேபா#காகேவ க�த�ப��.

இ"திராவ�� இ"த சி�தா"த� ெத�காசிய� ப�ரா"திய�தி� இ"தியாவ�� ேமலாதி#க நிைலைய
உJதி�ப��%வத�காக உ�வா#க�ப4ட%. உ<ைமய�� தம% அ<ைட நா�க( தம#,#
கீ0�ப4ட நா�களாக இ�#க ேவ<�� எ�ற க��ேத இத�,( உ(ளட#க�ப4�(ள%.  

ஆனா�, இ"திராவ�� இ"த# ேகா4பா� சவாI#, உ4ப4ட நிைலய��தா� இல�ைக 
வ�வகார�ைத இ� வழிகள9� ைகயா(வத�, இ"திரா கா"தி த/�மான9�தா�. 

அ% ப�றிய Oவார>யமான தகவ�க:ட� அ��த ஞாய�J காைலய�� 
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Add Comment

இ�#கி�றதா? அ�ல% 
இல�ைக அரசா�க� இ"த� 
ப�ெகாைலய�� அவைர
மா4?வ��வத�கான 
&ய�சிகைள 
ேம�ெகா<�(ளதா?

6�ைபய(7 மகி�த���
கிைட�த இர=ைட� 
ேதா7வ(: �லனா$8� 
தகவ7க

உலக# 
கி<ண�%#கான 
கி #ெக4 
ேபா4?ய�� 
இல�ைக

ப�ேதா�வ�யைட"த% 
எ�பைதவ�ட, இ"த� 
ேபா4?ய�� ேபா% 
இ"தியாவ�னா� இல�ைக-
,றி�பாக மகி"த ராஜப#T 
தி4டமி4ட &ைறய�� 
அவமான�ப��த�ப4ட%தா�
ெகா5�-#,� ெப�� 
சீ�ற�ைத# 
ெகா��தி�#கி�ற%. 

இ"தியாவா�
அவமான�ப��த�ப4டைத 
ெசா�ல+� &?யாம� 
ெசா�லாமலி�#க+� 
&?யாம� தி<டா�கி�ற% 
இல�ைக அரO.

More:

யா0�பாண�தி� கலா�சார 
சீரழி+: வட#கி� வச"த� 
த"த ப O
N4டைம�ப�� 'த/�+�
ெபாதி': அரைச� 
தி��தி�ப��தவா?
லிப�யா நைனகிற% எ�J
இல�ைக அ5கிற%

இைண���க

தமி4# ெச$திக
ஈழேநச�
ம�னக�
யா0 இைணய�
ப�.ப�.சி தமிேழாைச
ல�காசிறி
ெசBதிக(
தமி0வ��
மன9த�
2 தமி0
அதி�+
ச த�
-தின�நிC>
-தின�பலைக
இ�ேபா தமி0
தமி0>ைப
வ�ன9ஒ�ைல�
தமி0உலக�
தமி0சிஎ�எ�
ச�கதி
பதி+
ஈழ� ப�ற>
;ேக தமி0நிC>

ஆ�கில# ெச$திக
TamilNet

TamilNational

DailyMirror

SundayTimes

SundayLeader

Nation

LakbimaNews

TheBottomLine

TamilWeek

LankaPage

ColomboPage

TheAcademic

TamileelamNews

TamilCanadian

UKTamilNews

Sangam

TorontoTamil

Reuters

MSNBC

Yahoo

BBC

Google

இைணய ச@சிைகக
ஈழேநச�
அ�பா�தமி0
ெதனாலி
தமிழி� க�வ�
தமி0சின9மா
பதி+க(
தமி0
அ�-சாமி
சின9ச+�
ேகா�ட� தமி0
ெந�தமி0
ம�ைகய� மல�
ெவ� தமிழ�
தி<ைண
தமிேழாவ�ய�
Oரதா
கால�Oவ�
Nட�
வா��-
ெநBத�
கவ�மல�
தமிேழாைச

Page 2 of 3ஈழ&� இ"தியா+�-06 : இ"திராவ�� ேகா4பா�� 'ேறா" வ�� ...

15/04/2011http://www.pooraayam.com/pathivukal/227-eelamindia06.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;




