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இல�ைக ெதாட�பான த�Eைடய 
இராஜத"திர# காCநக��த�கைள இ"திரா 
கா"தி ஆர�ப��த அேதேவைளய��, தமிழக�தி� 
இர1� ப�ரதான அரசிய� க/சிகளான 
தி.&.க.+�, அ.தி&.க.+� ேபா/0 
ேபா/�#ெகா1� ஈழ� தமிழ�க<#, 
ஆதரவான ேபாரா/ட�கைள &�ென��தன. 

தமிழக�தி� &7 அைட�-, ச�தியா#கிரக� 
ேபாரா/ட�, ெஜயவ��தனவ�� ெகா��பாவ� 
எ �- என ேபாரா/ட�க( G�ப�0�தி�"த 
நிைலய�� ஷாஜகா� எ�ற 22 வயதான 
&?லி� இைளஞ� ஒ�வ� ெச�ைனய�D(ள 
இல�ைகய�� உய� ?தான;கராலய� &�பாக 
த3#,ள;�த ச�பவ� தமிழக�தி� ெப�� 

அதி��சிைய ஏ�ப��திய%. ஈழ� தமிழ�க<#, ஆதரவாக தமிழக�தி� இட�ெப�ற &தலாவ%
த3#,ள;�-� ச�பவமாக இதைன# க�தலா�.

த3#,ள;�தைதய��% க�ைமயான காய�க<#,(ளான ஷாஜகாைன தி.&.க. தைலவ� 
&.க�ணாநிதி ம��%வமைன#, ேந � ெச�J பா�ைவய�/டா�. தமிழக &தலைம�ச� 
எ�.ஜி.ஆ�. த�Eைடய தன;�ப/ட ந�ெகாைடயாக இர1� ல/ச� Kபாைவ=�, அ.தி.&.க. 
சா�பாக 1,50,000 Kபாைவ=� காயமைட"த ஷாஜகாE#, வழ�கினா�. இLவாJ ஈழ� 
தமிழ�க<#, ஆதரவான ெசய�பா�கைள இ� ப�ரதான தமிழக# க/சிக<� 
ேபா/0ேபா/�#ெகா1� &�ென��தைம காரணமாக தமிழக அரசியலி� G/ைட# 
கிள�ப�#ெகா10�"த நிைலய�� தி.&.க. தைலவ� &.க�ணாநிதி அதிர0யாதன அறிவ��த� 
ஒ�ைற ெவள;ய�/டா�. 

அதாவ% க�ணாநிதி=�, அவர% க/சிய�� ப�ரதி� தைலவராக இ�"த அ�பழகE� தம% 
ச/டம�ற உJ�ப�ன� பதவ�கைள இராஜினாமா ெசCவதாக அறிவ�#க தமிழக ம#கள;� கவன� 
ம/�ம�றி உலக� தமிழன;�தி� கவன&� அவ�கள;� ப#க� தி��ப�ய%. ஈழ� 
தமிழ�க<#, ஆதர+ ெத வ��%�, இ"த� ப�ர�சிைனய�� இ"திரா கா"தி அரசா�க� 
க�ைமயான நிைல�பா/ைட எ�#க ேவ1�� என# ேகா =ேம தம% பதவ�கைள இ�வ�� 
%ற"தா�க(. ஈழ� தமிழ�க<#காக� தம% பதவ�கைளேய M#கி எறிவதாக# கா/0#ெகா(வத� 
Nலமாக எ�.ஜி.ஆ � ப�ர�சார�கைள� ப��E#,� த(ள;வ�ட &0=� என க�ணாநிதி 
கண#,� ேபா/டா�.

அேதேவைளய�� ச/ட�ேபரைவ#, நைடெபற#O0ய இைட� ேத�தலி� ஈழ� தமிழ�
ப�ர�சிைனகைள &�ன;ைல�ப��தி, எ�.ஜி.ஆ�. ஈழ� தமிழ�க<#காக எதைன=�
ெசCயவ��ைல என# Oறிேய ேத�தலி� ெப�� ெவ�றி ெப�Jவ�ட &0=� என க�ணாநிதி
தி/டமி/டா�. இத� Nல� எ�.ஜி.ஆ � அரசியலி� ஒ� ப��னைடைவ ஏ�ப��த &0=� 
எ�ப%� அவர% உபாயமாக இ�"த%. தம% ச/டம�ற உJ�ப�ன� பதவ�ைய�
%ற"ததிலி�"% அத�கான ப�ர�சார�கைள அவ� &�ென�#க� ெதாட�கிவ�/டா� எ�Jதா� 
ெசா�ல ேவ1��. க�ணாநிதிய�� இ"த நடவ0#ைக ஈழ� தமிழ� ப�ர�சிைனைய ைமயமாக 
ைவ�%�தா� தமிழக அரசிய� சில கால�%#, இய�க�ேபாகி�ற% எ�பைத� ெதள;வாக 
உண��%வதாக அைம"தி�"த%. 

க�ணாநிதி எLவாறான அரசிய� வ�Pக� ஒ�ைற அைம�%� ெசய�ப�கி�றா� எ�பைத� 
- "%ெகா(ள &0யாத ஒ�வராக எ�.ஜி.ஆ�. இ�#கவ��ைல. க�ணாநிதிய�� தி/ட�கைள� 
- "%ெகா1ட எ�.ஜி.ஆ�. இத�, எதிரான உபாய�கைள வ,�% இர1� அறிவ��த�கைள 
ெவள;ய�/டா�. எ�.ஜி.ஆ � இ"த இ� அறிவ��-#க<� க�ணாநிதிய�� வ�Pக�கைள� 
தக��பதாக அைம"தி�"த%.

ஒ�J - க�ணாநிதி=�, அ�பழகE� இராஜினா ெசCததா� அ1ணாநக� ம�J�
-ரைசவா#க� ச/ட�ேபரைவ� ெதா,திக<#, நைடெபJ� இைட� ேத�தலி� அ.தி.&.க.
ேபா/0ய�டா% என எ�.ஜி.ஆ�. அறிவ��தா�. ஈழ� தமிழ� ப�ர�சிைனகைள ைமய�ப��திேய
அவ�க( தம% ச/ட�ேபரைவ உJ�ப�ன� பதவ�கைள இராஜினாமா ெசCதி��பதா� 
அவ�க<ைடய ேகா #ைகக<#, ஆதரவள;�பத�காகேவ இ"த� த3�மான�ைத தா� 
எ��தி��பதாக+� அவ� ெத வ��தா�.

இர1� - ஆக?/ (1983) 16 ஆ� திகதி &த� ஒ� மாத கால�%#, ஈழ� தமிழ�க<#, 
ஆதரவாக கJ�- ஆைடகைளேய அண�=மாJ தம% க/சி உJ�ப�ன�க<#, அவ� 
அறிவ��தா�. ஈழ� தமிழ�க<#கான ஆதரைவ இத� Nல� ெவள;�ப��%மாJ� எ�.ஜி.ஆ�. 
ேக/�#ெகா1டா�. இ"த# ேகா #ைக#, அைமவாக எ�.ஜி.ஆ�. உ/பட க/சி� தைலவ�க( 
உ/பட அைனவ�� ஒ� மாத கால�%#, கJ�- உைடக<டேனேய ெபா% நிக4�சிகள;D� 
ப�,ெகா1டன�. 

எ�.ஜி.ஆ�#,� க�ணாநிதி#,� இைடய�லான இ"த அரசிய� ேபா/டா ேபா/0 தமிழக 
அரசியலி� ஈழ� தமிழ� ப�ர�சிைனைய� தவ��#க &0யாத ஒ� அ�சமா#கிய%. இ"த இ� 
அரசிய� தைலவ�க<#,� இைடய�லான காண�ப/ட ேபா/டா ேபா/0 அரசியD#, அ�பா� 
ம�ெறா� தர�- ஈழ� தமிழ� ப�ர�சிைனய�� உள�Q�வமான அ#கைறைய# கா/0ய%. அ%
பழ.ெந�மாறன;� ெசய�பா�க(தா�. கா"தி காமராR கா�கிரஸி� தைலவராக அ�ேபாதி�"த
ப.ெந�மாற� அரசிய� அதிகார ேமாக�க<#, அ�பா� நி�J ஈழ� தமிழ�க<#, ஆதரவான
ேபாரா/ட�கைள &�ென��தவ�. 1983 ஆக?/ மாத� தமிழக# கட�கைரய�லி�"% அவ�
ஆர�ப��த ேபாரா/ட�தா� ஈழ� தமிழ�க<#, ஆதரவான அவர% &தலாவ% ேபாரா/ட� 
என# க�தலா�.

ஈழ� தமிழ�க( ம�தான சி�கள�தி� அட#,&ைற#, எதிராக ெந�மாற� ேம�ெகா1ட 
பட,� பயண� அ�ேபா%தா� இட�ெப�ற%. ம%ைரய�லி�"% ஊ�வலமாக இராேம?வர� 
வ"த ெந�மாறE� அவ�ைடய ஆதரவாள�க<� ஈழ� தமிழ�கைள� பா%கா�பத�காக 
பட,க( Nலமாக இராேம?வர�திலி�"% -ற�ப/டேபா% ைக% ெசCய�ப/டன�. தா� ைக% 
ெசCய�ப�ேவா� எ�பைத� ெத "%ெகா1ேட இவ�க( இ"த� ேபாரா/ட�ைத ஏ�பா� 
ெசCதி�"தா�க( எ�ப%� உ1ைம. ஏெனன;� இராேம?வர� கைரய�� இவ�க( 
நிJ�திய��"த பட,க( இல�ைக# கைர வைரய�� ெச�ல#O0யைவய�ல. அ�%ட� 
அத�ேக�ற படேகா/0க<� இவ�கள;ட� இ�#கவ��ைல. ெபாலிஸா� இவ�கைள# ைக% 
ெசC% கா�பா�றவ��ைல என;� இவ�க<ைடய பட,� பயண� ஆப�தானதாகேவ
&0"தி�#,�.
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ெஜயவ��தன+#, எதிராக 
இ"திராைவ M10ய 
காரண�க(

ச/டம�ற உJ�ப�ன� பதவ�கைள� %ற"த� Nல� அரசியலி� ஒ� தி��ப�ைத ஏ�ப��திய 
க�ணாநிதி அ��ததாக ம�ெறா� தி/ட�ைத வ,�%� ெசய�ப/டா�. இர1� ேகா0 ம#கள;� 
ைகெயா�ப�கைள# ெகா1ட மE ஒ�ைற ஐ.நா. சைப#, அE�ப�ைவ#க�ேபாவதாக அவ� 
அறிவ��தா�. இத�Nலமாக இல�ைக வ�வகார�தி� ஐ.நா.ைவ� தைலய�ட� ெசC% ஈழ� 
தமிழ�கைள# கா�பா�ற�ேபாவதாக க�ணாநிதி ெத வ��தா�. இத�காக தமிழக ம#கள;ட� 
ேசக #க�ப�� இர1� ேகா0 ைகெயா�ப�க<ட� தாேன ஐ.நா. சைப#,� ெச�வ% 
எ�ப%தா� அவ�ைடய தி/டமாக இ�"த%. இத� Nல� தமிழக அரசியலி� அைச#க 
&0யாத ஒ� இட�ைத� ப�0�%#ெகா1�வ�ட &0=� என அவ� க�தினா�.

இ�"தேபாதிD� தாேன ேந � ஐ.நா. ெச�வ% எ�ற த3�மான�ைத க�ணாநிதி இJதிய�� 
மா�றி#ெகா1டா�. தன#,� பதிலாக தன% க/சிய�� ந�ப�#ைக#, ய ேவJ N�J 
உJ�ப�ன�கைள அE�ப�ைவ�பத�, அவ� த3�மான;�தா�. &ரெசாலி மாற�, சி.0.த1டபாண� 
ம�J� டா#ட� கலாநிதி ஆகிய Nவைர=� ஐ.நா. சைப#, மகஜ�ட� அE�ப�ைவ�பத�, 
அவ� &0ெவ��தா�. ஐ.நா. சைப#கான பயண�%ட� இைண"ததாக ப� �தான;யா, சி�க�Q�, 
மேலஷிய ம�J� இ"ேதாேனஷிய ஆகிய நா�கள;D� ஈழ� தமிழ�க<#, ஆதரவான 
ப�ர�சார�கைள ேம�ெகா(<மாJ� க�ணாநிதி உ�தரவ�/டா�.

இ"த#கால� ப,திய�� இல�ைக� பாரா<ம�ற�தி� எதி�#க/சி� தைலவராக இ�"த 
அ.அமி�தலி�க&� தமிழக�%#, வ"% ேச�"தா�. தமிழக�திD�, ப%0�லிய�D� &#கிய 
ேப�U#கள;� இவ� ப�,ெகா1டா�. அமி�தலி�க�தி� அரசிய� ெசய�பா�க<#, 
ஆதரவள;�த தமிழக அரU அவ� தமிழக�தி� த�கிய���பத�கான வசதிகைள=� 
ெசC%ெகா��த%. அமி�தலி�க�ைத� ெதாட�"% ேவJ சில தமி4� பாரா<ம�ற 
உJ�ப�ன�க<� தமிழக�தி� வ"% தVசமைடய� ெதாட�கினா�க(. இத� Nலமாக 
த3வ�ரவாத அைம�-#கள;� ப��தளமாக ம/�ம�றி, மிதவாத தமி4� தைலைமய�� அரசிய� 
தைலைமயகமாக+� ெச�ைன மா�றமைட"த%. 

ெஜயவ��தன அரU#,� சில அ7�த�கைள# ெகா��% அவைர� பண�யைவ�பத�காக 
இ"தியா ேம�ெகா1ட &ய�சிக( பலனள;#கவ��ைல. பா��தசாரதிய�� பயண�க( 
ெவ�றிெபறவ��ைல. பா��சாரதிைய� ேபசி�ேபசிேய சமாள;�த ெஜயவ��தன, மJ-ற�தி� 
இ"தியா+#, வ�ேராதமான ெசய�பா�கள;� த�Eைடய கவன�ைத� ெசD�தினா�. ,றி�பாக 
அெம #க பா%கா�- அைம�ச� ெகா7�-#, ேம�ெகா1ட இரகசிய� பயண� இ"தியா+#,� 
சீ�ற�ைத அதிக �த அேதேவைளய�� ச"ேதக�கைள=� ஏ�ப��திய%. இதைன� ெதாட�"% 
ெஜயவ��தன+#, அெம #க ெத வ��த ஆதர+�, தி�மைலய�� அெம #காவ�� தள� ஒ�J 
அைமயலா� என ெவள;யான ெசCதிக<� இ"தியா+#, ,ழ�பமான நிைலைய ஏ�ப��திய%. 

இ"திய ம�திய?�த�%டனான ேப�U#க<#, ஒ�%ைழ�பதாக ெஜயவ��தன ெத வ��தாD� 
Oட அவர% ெசய�பா�க( அத�, &ரணானதாகேவ இ�#கி�ற% எ�பைத ப%0�லி 
- "%ெகா1ட%. ஏதாவ% ெசCதாகேவ1�� எ�ற நிைல#, இ"திரா கா"தி வ"தா�. அ1ைட 
நா�கள;� தைலய��வதி�ைல எ�ப%தா� இ"தியாவ�� ெகா(ைகயாக இ�"தாD� Oட, 
இல�ைகய�� தமிழ�க<#, இைழ#க�ப�� ெகா�ைமகைள� பா��%#ெகா10�#க &0யா% 
என இ"திரா கா"தி பகிர�கமாகேவ அறிவ��தா�. இத� அ��த க/டமாக ேறா+ட�
கல"%ைரயா0ய இ"திரா கா"தி தமிழக�தி� தVசமைட"%(ள ேபாராள;கைள ஆ=த
மய�ப��%வ%, அவ�க<#, ஆ=த� பய��சி ெகா��ப% ேபா�ற தி/ட�க<#,�
ப�ைச#ெகா0 கா/0னா�.
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