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1983 ஜூைல5 கலவர�/5; ப�"திய இல�ைக இ"திய 
அரசிய� நக�)கள4� இ"திய ெவள4வ�வகார அைம�ச� 
ப�.வ�.நரசி�மராவ�� ெகா.�+ வ�ைக5; அ��தாக 83
ஆக=>� இல�ைக ெவள4வ�வகார அைம�ச� 
ஏ.சி.எ=.ஹம��தி� +/>�லி வ�ஜய� A5கியமானதாக 
அைம"தி�"த/. +/�லிய�� இட�ெப�ற ெத�காசிய 
ெவள4வ�வகார அைம�ச�கள4� E,ட�தி� 
கல"/ெகா*வத�காக +/>�லி ெச�ற அைம�ச� 
ஹம��, அ"த ச"த��ப�ைத� பய�ப��தி5ெகா9� 
இல�ைக நிைல ெதாட�பாக இ"திய� தைலவ�க65; 
வ�ள5கமள4�தா�.

இ"த வ�ஜய�தி� Bலமாக இ� நா�க65;� 
இைடய�� இராஜத"திர ம,ட�தி� காண�ப,ட இF5க� 
தண�"/ இல�ைகய�� இனெந�5க>5;� த$�ைவ5 
கா9பத�காக இ"தியாவ�� உதவ�கைள� 

ெப�F5ெகா*வ/ ெதாட�பாக சில த$�மான�க* எ�5க�ப,டன. ஹம��தி� வ�ஜய�ைதய��/, 
இ"திய� ப�ரதம� இ"திரா கா"தி5;� ஜனாதிபதி ெஜயவ��தன)5;� இைடய�லான 
ெதாைலேபசி உைரயாட� ஒ�F� இட�ெப�ற/. ஆக=, 5 ஆ� திகதி இட�ெப�ற இ"த� 
ேப�G5ள4� இ"திய ஆதர)ட� இனெந�5க>5;� த$�ெவா�ைற5 கா9பத�கான Aய�சிக* 
ெதாட�ப�� ேமH� வ� வாக ஆராய�ப,ட/. த$�) Aய�சிக65; தம/ அIசரைணைய 
வழ�;வத�; இ"தியா ெத வ��த வ���ப�ைத இத�ேபா/ ெஜயவ��தன ஏ�F5ெகா9டா�.  

இ/ ெதாட�பான வ� வான ேப�G5கைள நட�/வத�காக த�Iைடய வ�ேஷட K/வராக 
தன/ சேகாதர� எ�.டப�*L.ெஜயவ��தனைவ அI�ப�ைவ�பதாக ஜனாதிபதி ெத வ��தைமைய 
இ"திரா கா"தி ஏ�F5ெகா9டா�. எ�.டப�*L.ெஜயவ��தன ஒ� கீ��திமி5க 
ச,ட�தரண�யாக)�, ஜனாதிபதிய�� ந�ப�5ைக5; ய ஒ� ஆேலாசகராக)� இ�"தா�. 
இ"தியா)டனான உற)கள4� உ�வாகிவ�� ெந�5க>கைள உண�"/ெகா9ட ஜனாதிபதி 
தன5; ந�ப�5ைக5; யவராக)�, இராஜத"திர வ�வகார�கைள� சிற�பாக5
ைகயாள5E>யவராக)A*ள ஒ�வைரேய இ"தியா)5; தன/ வ�ேஷட ப�ரதிநிதியாக
அI�ப�ைவ5க� த$�மான4�தா�. அ"த� த$�மான�தி�ப>ேய தன/ சேகாதரைர அI�பவத�; 
அவ� A�வ"தா�.  

இதைனய��/ ஒ� சில தின�கள4ேலேய +/>�லி5;� பயணமான எ�.டப�*L.ெஜயவ��தன 
இ"திய� ப�ரதம�ட� வ� வான ேப�G5கைள ந,�தினா�. இ"த� ேப�G5க* ெப�மள)5; 
GBகமானதாகேவ இட�ெப�ற/.  இ"த�ேப�G5க* ெதாட�பாக ஊடக�க65;5 க��/� 
ெத வ��த இ"திரா கா"தி, 'இல�ைகய�� Gத"திர�, ஒ�ைம�பா� ஒ�Fைம எ�பவ�F5; 
ஆதரவான இ"தியாவ�� நிைல�பா,ைட உFதி�ப��/வத�; இ"த� ேப�G5கைள நா�
பய�ப��தி5ெகா9ேட�. ம�ைறய நா�கள4� உ*நா,� வ�வகார�கள4� இ"தியா
ஒ�ேபா/� தைலய�டா/. இ�"தேபாதிH�, இ"த இ� நா,� ம5க65;� இைடய�லான,

;றி�பாக தமிழ�க65;� எம5;� இைடய�லான ச �திர, கலாசார ம�F� ெந�5கமான
உற)க* காரணமாக அ�; இட�ெபF� நிக%)களா� நா� பாதி5க�படாம� இ�5க
A>யா/" என� ெத வ��தா�.

இல�ைக வ�டய�தி� தைலய��வைத இ"திரா கா"தி இNவாF ெதள4வாக இராஜத"திரமாக
நியாய�ப��தினா�. இத�; எதிராக எ"தவ�தமான நக�)கைள8� ேம�ெகா*ள A>யாத நிைல 
ெஜயவ��தனவ5; ஏ�ப,ட/.  இ"த� ப��னண�ய�� ஆக=, 15 ஆ� திகதி ஜனாதிபதி 
ெஜயவ��தன)ட� ெதாைலேபசிய�� ெதாட�+ெகா9ட இ"திரா கா"தி, இ"திய5 ெகா*ைக� 
தி,டமிட� ;.வ�� தைலவரான ேகாபாலசாமி பா��தசாரதிைய த�Iைடய வ�ேஷட
K/வராக ெகா.�+5; அI�ப�ைவ�பதாக� ெத வ��தா�. இல�ைகய�� காண�ப��
இன�ப�ர�சிைன5; அரசிய� த$�ெவா�ைற5 கா9பத�கான அOசரைணைய அவ� வழ�;வா�
என)� ெத வ�5க�ப,ட/.  

ெஜயவ��தனைவ� ச"தி�பத�; ெகா.�+ +ற�ப�வத�; A�னதாக +/>�லிய�� இ"திய 
ெவள4வகார அைம�G அதிகா க* ம�F� ப�ரதம� இ"திரா கா"தி8ட� வ� வான ேப�G5கைள 
நட�திய பா��தசாரதி, அதைனய��/ ெச�ைன5;� ெச�றா�. ெச�ைனய�� தமிழக அரசிய� 
தைலவ�க* ம�F� அ�ேபா/ ெச�ைனய�� த�கிய��"த தமிழ� வ��தைல5 E,டண�ய�� 
தைலவ�க* ம�F� தமி%� ேபாராள4 அைம�+5கள4� தைலவ�கைள� ச"தி�/� ேபசினா�. 
இனெந�5க>5; எNவாறான த$�ைவ5 காணேவ9�� எ�ப/ ெதாட�ப�� இவ�க* தம/ 
க��/5கைள பா��தசாரதிய�ட� ெத வ��தா�க*. 

தமிழ� தர�ப�னர/� இ"திய� தர�ப�னர/� க��/5கைள� ெப�F5ெகா9ட பா��தசாரதி, 
ஆக=, 25,(1983) ஆ� திகதி ெகா.�+ வ"/ ஜனாதிபதி ெஜயவ��தனைவ� ச"தி�தா�. தமிழ� 
தர�+5; அதிகார�பரவலா5கைல வழ�;வத�; இண5க� ெத வ��த ஜனாதிபதி, அத�காக 
மாவ,ட அப�வ���தி� சைபகைள நைடAைற�ப��த தா� தயாராக இ��பதாக� 
ெத வ��தா�. ெஜயவ��தனவ�� இ"த5 க��/ இ"தியா)5; அதி��சியள4�பதாக இ�"த/.

1981 ஆ� ஆ9>� A�ைவ5க�ப,� ெவ�றியள45காம� ெசயலிழ"/ேபான பைழய 
தி,ட�ைதேய ெஜயவ��தன ம�9�� எ��/வ�,ட/ தமிழ� தர�பாH� 
ஏ�F5ெகா*ள5E>யதாக இ�5கவ��ைல. ெஜயவ��தனைவ வழி5க5 ெகா9�வர 
அதிகள)5; அ.�த� ெகா�5க ேவ9�� என இ"தியா க�திய/. ...அேதேவைளய�� 
தமிழக�திH� ஈழ� தமிழ�க65; ஆதரவான அைல ேவகமாக வ $ச� ெதாடா�கிய/. .. 

அைவ ப�றிய தகவ�க6ட� அ��த வார�..

Pராய�/5காக
சிவேயாக"

Like
Add Comment

Page 1 of 3ஈழA� இ"தியா)�-07 : பா��தசாரதிய�� ப�ரேவச�

15/04/2011http://www.pooraayam.com/pathivukal/228-eelamindia07.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;




