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இல�ைகய�� இன ெந�#க0 த3வ�ரமைட"% தமி4 இைளஞ� 
அைம�-#க( தம% பா%கா�-#காக ெத�ன;"தியாைவ� 
ப��தளமாக� பய�ப��தி#ெகா(ள ஆர�ப��த
கால�திலி�"ேதம தமிழக�தி� ஆ=த� பய��சி#கான 
&கா�க( ஆர�ப�#க�ப/�வ�/டன எ�Fதா� ெசா�ல 
ேவ1��. தமிழக�தி� &#கிய அரசிய� தைலவ�க(, 
ச/டசைப உF�ப�ன�க( ம/�ம�றி த3வ�ர தமி4� ப�றாள�க( 
சில�� இ"த &ய�சிக<#,� ெப�மள+ உதவ�கைள 
வழ�கிவ"%(ளா�க(.

சில� தம% காண�கைளேய இத�காக# ெகா��தி�"தா�க(. 
அவ�க( எ"தள+#, ேபாராள; அைம�-#கள;� ம�% 
ப�Fதைல# ெகா10�"தா�க( எ�பத�, இ% சிற"த 

உதாரண�.

இ% ெதாட�ப�� தமி4க &தலைம�ச� எ�.ஜி.ஆ�#, உள+� ப� வ�ன � தகவ�க( 
கிைட�%#ெகா10�"த ேபாதிG�, அHவ�டய�தி� ெமௗனமாக இ��பைதேய அவ�
வ���ப�னா�. க1�� காணாத% ேபா�ற ஒ� அ),&ைறைய�தா� இHவ�டய�தி�
எ�.ஜி.ஆ�. ேபாராள;க( வ�டய�தி� ைகயா1டா�. இேதேவைளய�� இHவ�டய�தி� எ�.ஜி.ஆ�. 
ெமௗனமாக இ�"த நிைலய�� உள+� ப� +கள;� தகவ�க( -%0�லி வைரய�� ெச�ற%. 
ப�ரதம� இ"திரா கா"தி#, இ% ெதாட�பான தகவ�க( ெத வ�#க�ப/டேபா%, அவ�� 
எ�.ஜி.ஆ�. ேபால அ% ெதாட�பாக அல/0#ெகா(ளாம� ெமௗனமாக இ��பைதேய 
வ���ப�னா�. 

எ�.ஜி.ஆ�. கைட�ப�0�த ெமௗன�%#,� இ"திரா கா"திய�� ெமௗன�%#,� ெவௗ;ேவறான 
காரண�கேள இ�"தன. எ�.ஜி.ஆைர� ெபாF�தவைரய�� தமி4 இைளஞ�கள;� ஆ=த� 
பய��சி#, எதிராக எ�#க#J0ய நடவ0#ைகக( அவர% வா#, வ�கிய�� பாதகமான 
வ�ைள+கைள ஏ�ப��%�. இர1டாவதாக அHவாறான நடவ0#ைகய�� இற�,வ% 
க�ணாநிதிய�� ப�ர�சார�க<#, வாC�-#கைள# ெகா��பதாக அைம"%வ���. இதனாG�, 
த�Kைடய அரசியG#,� தமி4� ேபாராள; அைம�-#க<#, ஆதரவான ெசய�பா�க( 
அவசியமானதாக இ�#,� என+� க�தியதா�தா� இHவ�டய�ைத க1�� காணாமG� 
இ��பத�, எ�.ஜி.ஆ�.வ���ப�னா�.

மF-ற�தி� இ"திரா கா"திைய� ெபாF�தவைரய�� இத�, உ(<� அரசிய� ம/�� 
காரணமாக இ�#கவ��ைல. ச�வேதச அரசியG� இத�,# காரணமாக அைம"தி�"த%. 
உ(<� அரசியைல� ெபாF�தவைரய�� எ�.ஜி.ஆ � அரசிய� J/� இ"திரா கா"தி#, 
அவசியமானதாக இ�"த%. இதைனவ�ட தமிழக�தி� அதி��திைய ஏ�ப��த#J0ய 
ெசய�பா�க( எதைன=� அவ� வ���பவ��ைல. இதைனவ�ட ப�ரா"திய Lதியான அரசியேல 
இ"திரா கா"திய�� அ),&ைறைய� த3�மான;�பதி� ப�ரதான ப�, வகி�த%.  

இல�ைகய�� பதவ�ய�லி�"த ெஜயவ��தன அரசா�க� அெம #கா சா�பான ெகா(ைகைய# 
கைட�ப�0�த%ட�, தமி4� ேபாராள; அைம�-#கைள ஒ�#,வத�, ேம�, நா�கள;டமி�"% 
ஆ=த உதவ�கைள� ெப�F#ெகா(<� &ய�சிகள;G� ஈ�ப/ட%. ேம�,ல,டனான 
ெஜயவ��தனவ�� ெந�#கமான உற+ - தன% -வ�ய�ய� சா�"த நல�க<#,� 
பாதகமானதாக அைம=� எ�பதா� ெஜயவ��தன+#,� பாட� -க/�வத�கான
ச�"த��ப�ைத எதி�பா��தி�"த இ"திரா கா"திைய� ெபாF�தவைரய�� தமி4
இைளஞ�க<#கான ஆ=த� பய��சி &கா�க( தமிழக�தி� ெசய�ப�வ% மகி4�சியள;#,� 
ஒ�றாக இ�#,� என ந�ப�ப/டாG� , இ"த &கா�கைள B0வ��மாF இ"திரா கா"தி 
தமிழக &தலைம�ச� எ�.ஜி.ஆ�#, &தலி� அ7�த� ெகா��ததாக# Jற�ப�கி�ற%. 

உ(நா/0� பா%கா�-#, இ% ப�ர�சிைனைய# ெகா��பதாக அைம=� எ�பதாேலேய இ"த 
&கா�கைள B0வ��வத�, இ"திரா கா"தி உ�தரவ�/டதாக# Jற�ப�கி�ற%. 
இ�"தேபாதிG� இ"திரா கா"திய�� இ"த# ேகா #ைகைய தமிழக &தலைம�ச� 
தி/டவ/டமாக மF�%வ�/டா�.இத�, இர1� காரண�கைள எ�.ஜி.ஆ�. ெத வ��தி�"தா�. 

ஓ�F - ஈழ� தமிழ�க<#, ஆதரவான நிைல�பா/ைட# ெகா1டவ�களாக தமிழக ம#க( 
உ(ளா�க( எ�ப%ட�, ஈழ� தமிழ�க<#, உதவ ேவ1�� எ�ற நிைல�பா/ைட=� 
ெகா1டவ�களாக உ(ளன�. இ"த நிைலய�� &கா�கைள B0வ��வ% எ�ற &0+ 
அவ�க<ைடய எதி��ைப� ேதா�Fவ��பதாக அைம=�. 

இர1� – க�ணாநிதி ஈழ� தமிழ� ப�ர�சிைனைய ஏ�கனேவ ஒ� அரசிய� 
வ�வகாரமா#கிவ�/டா�. இ"த நிைலய�� &கா�கைள B0வ��வ% எ�ற &0ைவ தா� 
எ��தா� அதைன� த�Kைடய அரசிய� நல�க<#, க�ணாநிதி பய�ப��தி#ெகா(வா�. 
இ% அரசிய� Lதியாக தன#,� ெப�� ப��னைடவாக அைம=� என+� எ�.ஜி.ஆ�. 
N/0#கா/0னா�. 

ஆக, தமிழக�தி� அைம#க�ப/ட ஈழ�ேபாராள;கள;� &கா�கைள அக�றிவ�ட ேவ1�� என 
ம�திய அரN ஆர�ப�திேலேய ேம�ெகா1ட &ய�சிக<#,� தைடயாக அைம"த% தமிழக 
அரசிய�தா� எ�பைத இத� Bலமாக� - "%ெகா(ள &0=�. தமிழக�தி� இர1� ப�ரதான 
க/சிக<� ஈழ� தமிழ� ப�ர�சிைனைய� தம% அரசியG#கான Bலதனமாக# க�தி� ெசய�பட 
&ைன"%(ள நிைலய�� அத�, எதிரான நடவ0#ைககைள &�ென��ப% பாதகமான 
வ�ைள+கைளேய ஏ�ப��%� எ�பதா� இ"திரா கா"தியா� ேம�ெகா1� எதைன=� ெசCய 
&0யவ��ைல.

எ�.ஜி.ஆ�. ,றி�ப�/0�"தைத� ேபாலேவ தமி4� ேபாராள; அைம�-#க<ட� ெந�#கமான 
உற+கைள க�ணாநிதி ஏ�ப��திய��"தா�. ,றி�பாக ெரேலா அைம�-ட� க�ணாநிதிய�� 
ெந�#க� அதிகமானதாக இ�"த%. ஆனா�, அ"த ேநர�தி� எ�.ஜி.ஆ�. ,றி�பாக எ"த ஒ� 
அைம�-டK� ெந�#கமான உற+கைள ஏ�ப��திய��#கவ��ைல.

தமிழக�தி� உ�வாகிய��"த இ"த மா�ற�க( ெதாட�பாக இ"திய -லனாC+ நிFவனமான 
‘ேறா’ இ"திரா கா"தி#, ெதாட�"%� தகவ�கைள=�, எ�ச #ைககைள=�
அK�ப�#ெகா10�"த%. ,றி�பாக தன; ஈழ�ைத உ�வா#,வ% இ"தியா+#,� பாதகமான 
வ�ைள+கைள ஏ�ப��%� என இ"திரா கா"தி#, அK�ப�ய தகவ�கள;� ேறா+�,  
-லனாC+� பண�யக&� இ"திரா கா"திைய எ�ச �தி�"தன. தமிழக அரசிய�வாதிக( 
இ"தியாவ�� ப� வ�ைனைய ஏ�ப��%வத�, ஈழ�ைத தம#கான ஒ� தளமாக� 
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ஈழ&� இ"தியா+�-11:

ெஜயவ��தன+#, எதிராக 
இ"திராைவ O10ய 
காரண�க(

பய�ப��தி#ெகா(வா�க( என+� இ"த எ�ச #ைககள;� இ"திய� -லனாC+ அைம�-#க( 
ெத வ��தி�"தன.

இ"தியாவ�லி�"% ப� "% திராவ�டநா� ஒ�ைற உ�வா#க ேவ1�� எ�ற ேகா #ைக 
திராவ�ட� கழக�தவ�களா� ஆர�ப�தி� &�ைவ#க�ப/0�"த%.  அைட"தா� திராவ�ட நா� 
இ�ைலேய� N�கா� என அறிவ��% அ1ணா�%ைரேய இ"த� ேபாரா/ட�ைத 
&�ென��தவ�கள;� ஒ�வராக இ�"%(ளா�. இ�"தேபாதிG�, இ"தியா+#,� சீனா+#,� 
இைடய�லான ேபா� ெவ0�த ப��ன� இ"த# ேகா #ைகைய அ1ணா�%ைர ைகவ�/டா�. 
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