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பய+�சி '9�� யா3. 
தி��ப+ய ேபாராள�க

ஈழ� 
ேபாராள; 
அைம�-#க<#கான 
இ"திய 
ஆ=த�

பய��சிக( இர1� 
ப� +களாக இட�ெப�ற% 
எ�பைத கட"த வார�தி� 
பா��ேதா�. ஒ� பற� 
வ��தைல� -லிக( 
அைம�ப�� ேபாராள;கள#, 
உ�தர ப�ரேதச�தி� இ"திய 
இரா)வ அதிகா க( 
பய��சிகைள வழ�க, 
ம�ெறா� -ற�தி� ெரேலா, 
ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�. ம�ற�
ஈேரா? அைம�ப�� 
ேபாராள;க<#, இ"திய 
இரா)வ அதிகா க( 
ஆ=த� பய��சிகைள
வழ�கி#ெகா10�"தா�க(.
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ேறா அதிகா:ைய ச�தி�க 
அவசரமாக தமிழக� வ�த 
ப+ரபாகர!

இ"திய 
இரா)வ� 
பய��சி� 
தி/ட�ைத�
பய�ப��தி#ெகா1�
ஈழ� 

ேபாராள; அைம�-#க( 
அைன�தின%� 
தைலைமைய� தா�
எ��%#ெகா(வத�காக 
ச"திரஹாச� 
வ,�%ைவ�தி�"த தி/ட� 
அ�ட� பாலசி�க�%#, 
ெப�� சீ�ற�ைத# 
ெகா��த%. இ% 
ச"திரஹாசன;� தி/டமாக
ம/�ம�றி ேறாவ�� ஒ� 
ப,திய�ன�� இதைன 
வ���ப�ய���பத�கான 
ஏ%நிைலக<�
காண�ப/டன.
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1983 ஜூைல# கலவர�%#,� ப��ப/ட கால�தி� 
ஈழ� ப�ர�சிைனைய# ைகயா(வதி� இர1� 
வ�தமான நிைலைமகைள# கவன�தி�ெகா(ள 
ேவ10ய ேதைவ இ"தியா+#, இ�"த%. இைவ 
ெதாட�பாக கட"த வார� வ� வாக� பா��தி�"ேதா�. 
அைவயாவன:

1. ஈழ� ேபாராள; அைம�-#க( தமிழக�திE(ள தம% 
ஆதர+� ச#திகள;� உதவ�=ட� தமிழக�தி� ஆ=த� 
பய��சி &கா�கைள அைம�%� ெசய�பட�
ெதாட�கிய��"தன. இவ�ைற F0வ��வத�காக 
ேம�ெகா(ள�ப/ட &ய�சிக(
ேதா�வ�யைட"தி�"தன.

2. ேம�,ல,#, ஆதரவான ெவள;வ�வகார# 
ெகா(ைகைய# கைட�ப�0�த இல�ைகய�� ஜனாதிபதி ேஜ.ஆ�.ெஜயவ��தன இல�ைகய�� 
அெம #கா தள� அைம�பத�கான நிைலைமகைள ஏ�ப��திய��"தா�. இ% தம% 
பா%கா�-#, அ�GB�தலான% எ�ற க��% இ"தியாவ�ட� இ�"த%. 

இ"த இ� வ�டய�கைள=� கவன�தி�ெகா1டதான ஒ� அ),&ைறைய வ,�%#ெகா(ள 
ேவ10யவராகேவ இ"திரா கா"தி இ�"தா�. இ"தியாைவ� ெபாB�தவைரய�� ெவள;வ�வகார# 
ெகா(ைக வ,�ப�� ப�ரதான பா�திர�ைத வகி�பவராக இ"திரா கா"திேய இ�"தா�. அவ�#,
ஆேலாசைன வழ�க#H0யவராக ப�ரதம�#கான ேதசிய பா%கா�- ஆேலாசக� ஆ�.எ�.காI,
ப�ரதம� ெசயலக�தி� பண��பாள� ேக.ச�கர� நாய�, ம�B� ேறாவ�� தைலவ� கி J ச"திர 
ெச�சானா ஆகிேயா� இ�"தா�க(. 

ெஜயவ��தனைவ=� தமி4� ேபாராள; அைம�-#கைள=� எ"தவைகய�� ைகயா(வ% 
எ�பைதய�/� இ"த F�B ேப�டK� நட�திய ஆேலாசைனகள;� Fலமாகேவ த�Kைடய 
த"திேராபாய�கைள இ"திரா கா"தி வ,�%#ெகா1டா�. இதைன ம�ெறா� வைகய�� 
ெசா�வதானா� தமி4� ேபாராள;கைள� பய�ப��தி ெஜயவ��தனைவ வழி#,# 
ெகா1�வ�வ% எ�ப%தா� இ"திரா கா"திய�� தி/டமாக இ�"த%. இத�காக தமி4� 
ேபாராள;க<#, ஆ=த� பய��சிைய வழ�கி நிைலைமகைள# க/��பா/�#,( 
ெகா1�வ�வத�கான தி/ட� ஒ�B இ"திரா கா"திய�னா� த3/ட�ப/ட%.

இத� Fல� தமிழக அரசி� ஆதர+ட� Gயாத3னமான &ைறய�� இட�ெப�Bவ"த 
ேபாராள;க<ைடய ஆ=த�பய��சி &கா�கைள ம�திய அரG த�Kைடய க/��பா/�#,( 
ெகா1�வ"த%. ேபாராள; அைம�-#கைள� பய�ப��தி ெஜயவ��தன அரைச# 
க/��ப��த#H0யதாக இ�#,� என+�, இ"தியா கண#,� ேபா/ட%. ,றி�பாக 
இல�ைகய�� அதிக �%வ"த ேம�, நா�கள;� ெச�வா#ைக கைளவத�, இதைன� 
பய�ப��தி#ெகா(வ%தா� இ"தியாவ�� உபாயமாக இ�"த%.

த�மா� தயா #க�ப/ட இ"த� தி/ட�ைத� ெசய�ப��%வத�, &�ன� ம�B� சில 
தர�ப�ன � ஆதரைவ=�, ஒ�%ைழ�ைப=� ெப�B#ெகா(ள ேவ10ய ேதைவ இ"திரா 
காநதி#, இ�"த%. 

இதனா�, -லனாL+ அைம�-#க<டனான ஆேலாசைன=ட� இ"திரா கா"திய�னா� 
தயா #க�ப/ட ஈழ� ேபாராள;க<#, ஆ=த�பய��சியள;�ப% எ�ற இ"த� தி/ட� 
ெதாட�ப�லான வ�பர�க( இ"தியாவ�� ெகா(ைக� தி/டமிட� ப� +� தைலவ� 
ஜ3.பா��தசாரதி#,�, தமிழக &%தலைம�ச� எ�.ஜி.ஆ�#,� ெத வ�#க�ப/� அவ�க<ைடய 
ஆேலாசைன ெபற�ப/ட%. அ�ேபா% ஜ3.பா��தசாரதி இதைனய�/�� தி��தியைட"தவராக# 
காண�படவ��ைல. இதைன அவ� ெமௗனமாக எதி��ததாக# Hற�ப�கி�ற%. ஆனா�, 
எ�.ஜி.ஆ�. இதைனய�/� மகி4�சியைட"தவராக# காண�ப/டா�. (ஆதார�: Indian Intervention In Sri
Lanka  ேறாஹா� ,ணர/ண)

ஈழ� ேபாராள;க<#, ஆ=த�பய��சியள;�ப% எ�ற இ"திய அரசி� &0வ�� &தலாவ% 
க/ட� என இதைன வ�ண�#,� ச�வேதச இரா)வ வ�வகார ஆLவாள�� ேபராசி ய�மான 
ேறாஹா� ,ணர/ண, இதKைடய இர1டாவ% க/ட� ெதாட�பாக ப��வ�மாB 
வ�வ #கி�றா�:

"இல�ைக வ�வகார� ெதாட�ப�லான இர1டாவ% க/ட� ேப�G#க( அ�ேபாைதய இ"திய� 
பா%கா�- அைம�ச� ஆ�.ெவ/கடராம� (ப��ன� இ"திய ஜனாதிபதியாக� 
பதவ�ேய�B#ெகா1டவ�), ெவள;வ�வகார அைம�ச� ப�.வ�.நரசி�மராவ (ப��ன� இ"திய� 
ப�ரதமராக� பதவ�ேய�றவ�), ெவள;வ�வகார� ெசயலாள� ராJேகா�ரா, ப�ரதம � ெசயலாள� 
ப�.சி.அெல#ஸா�ட� ஆகிேயா�ட� நட�த�ப/ட%. 

இ"த இரகசிய இரா)வ நடவ0#ைகைய ெவ/கடராம� க�ைமயாக எதி��தா�. நரசி�மராI
ெவள;வ�வகார அைம�சராக இ�"த ேபாதிE� ெவள;வ�வகார# ெகா(ைகைய 
வ,#க#H0யவராக இ�#கவ��ைல. ெவள;வ�வகார# ெகா(ைக ெதாட�ப�� இ"திரா கா"தி 
எ�#,� த3�மான�கைள நைட&ைற�ப��%� ஒ�வராக ம/�ேம அவ� இ�"தா�. இ"திரா 
கா"தி வ,�த இ"த� தி/ட�ைத ராJேகா�ரா எதி�#கேவா அ�ல% ஆத #கேவா இ�ைல. 
இ"திரா கா"திய�� இ"த &0ைவ அவ� தன;�ப/ட Oதிய�� நியாய�ப��திய ேபாதிE�,
இல�ைகய�� இரகசிய இரா)வ நடவ0#ைக எதைன=� இ"தியா ேம�ெகா(ளவ��ைல 
எ�ேற அவ� ெத வ��%வ"தா�. 

இவ�க( அைனவ�� ப�ரதம� இ"திரா கா"தி#, ந�ப�#ைக#, யவ�களாக+�, 
வ�Gவாசமானவ�களாக+� இ�"தா�க(. இ"த� தி/ட�ைத எIவாB ெசய�ப��%வ% 
எ�பைதய�/� வ� வான தி/ட� ஒ�ைற வ,�% ப�ரதம ட� ைகயள;#,மாB இவ�க( 
ேக/�#ெகா(ள�ப/டன�."

அதாவ% ேபாராள;க<#, ஆ=த�பய��சி வழ�கி அவ�கைள ெஜயவ��தன+#, எதிராக�
பய�ப��%வ% எ�ற தி/ட� தயா #க�ப/� &#கிய தர�ப�ன�ைடய அ�கீகார�ைத=� 
ெப�B#ெகா1�வ�/ட நிைலைய இ% உண��%கி�ற%. ேபாராள; அைம�-#க<ட� 
ெதாட�-கைள ஏ�ப��தி அவ�க<#,� பய��சி வழ�,வ%தா� அ��த க/டமாக இ�"த%. 

ேபாராள;க<#, ஆ=த�பய��சியள;�ப% எ�ற &0+ட�, இல�ைக வ�வகார�ைத# 
ைகயா(வத�கான இர/ைட அ),&ைற ஒ�ைற ப%0�லி வ,�%#ெகா1ட%. அதாவ%, 
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ஈழ&� இ"தியா+�-11:

ெஜயவ��தன+#, எதிராக 
இ"திராைவ P10ய 
காரண�க(

சமாதான� ேப�G#க<#கான ஒ� ம�திய?�த� எ�ற &ைறய��, இன�ப�ர�சிைன#கான 
நியாயமான அரசிய� த3�+ ஒ�B#கான அ7�த�கைள# ெகா��ப% மB-ற�தி� 
இரகசியமான இரா)வ அ7�த�கைள ேபாராள; அைம�-#கள;� Fலமாக# ெகா��ப% 
எ�பனேவ -%0�லிய�� த"திேராபாயமாக இ�"த%.

இ"திரா கா"திய�� ந�ப�#ைக#, யவ�களான காI, ச�கர� நாய�, கி J ச"திர ச#ேசன 
ம�B� பா��தசாரதி ஆகிேயா� இைண"ேத இத�கான தி/ட�ைத வ,�%#ெகா1டா�க(. 

இத�ப0 ேபாராள;க<#, ஆ=த�பய��சியள;�பத�கான தி/ட� இ"திய� -லனாL+ 
அைம�-#கள;ட� ஒ�பைட#க�ப/ட அேதேவைளய��, அரசிய� Oதிய�லான நக�+கைள 
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