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ேபாராள:க;#, ஆ<த�பய��சியள:�ப%, ெஜயவ��தன 
அரசா�க�ைத� பண�யைவ�பத�,� ேபாராள:கைள� 
பய�ப��%வ% எ�ற இ"திய அரசி� தி/ட�%#,
ப�ேவF காரண�க( ச�ப"த�ப/0��பதாக அரசிய� 
ஆCவாள�க( G/0#கா/�கி�றா�க(.

ஆ<த� பய��சி#காக இ"திய அரG எ��த
நக�+கைளய�/�� பா��பத�, &�னதாக 
அ�ேபாைதய ச�வேதச ம�F� உ(நா/� நிைலைமக( 
தமி3� ேபாராள:கைள� பய�ப��%வ% எ�ற இ"திரா 
கா"திய�� தி/ட�%#, எ"தள+#,� ப�கள:�ைப� 
ெசC%(ளன எ�பைத� பா��ேபா�.

தமி3� ேபாராள:கைள� பய�ப��%வ% எ�ற இ"திரா கா"திய�� தி/ட�%#, அ"த# 
கால�ப,திய�� காண�ப/ட அெம #க – ேசாவ�ய� அண�க;#, இைடய�லான பன:�ேபா� 
அ�ல% ெக�ப�0�ேபா�� ஒ� காரணமாக அைம"தி�"த% என+� Hற&0<�. 

இர=டா� உலக�ேபா � &0+ட� ஆர�பமான இ"த� பன:�ேபா�, ேசாவ�ய� Iன:ய� பல 
%=�களாக உைட"% சிதறிய 1989 ஆ� ஆ=� வைரய�� ெதாட�"த%. இ"த� பன:�ேபா � 
கால�தி� உலக� இர=டாக� ப�ள+=0�"த%. ஒ� தர�- அெம #கா+#, ஆதரவான 
&காமி� இ�"த அேதேவைளய��, மFதர�- ேசாவ�ய�%#, ஆதரவான &காமிலி�"த%. 

இ"த இர=�#,� இைட�ப/ட B�றாவ% அண�யாக அண�சாரா அைம�- இ�"த% என# 
Hற�ப/டாJ� அதிJ(ள ெப��பாலான நா�க( அெம #காவ�� ப��பாக அ�ல% ேசாவ�ய� 
Iன:யன:� ப��பாகேவா அண�வ,�% நி�ற நிைலைய�தா� காண#H0யதாக இ�"த%. இ"த 
நிைலய�� இல�ைக<� இ"தியா+�, ெவKேவறான &கா�கள:� இ�"தைம<� நிைலைமக( 
ேமாசமைடவத�,� ப�ரதான காரணமாக இ�"த%. இல�ைக அெம #கா+#, ஆதரவாக 
இ�"த அேதேவைளய��, இ"தியா ேசாவ�ய� &காமிலி�"த%. 

இல�ைகைய� ெபாF�தவைரய�� 1977 ஆ=� வைரய�� பதவ�ய�லி�"த சிற2மாேவா 
ப=டாரநாய#க தைலைமய�லான அரசா�க� ச�வேதச அரசியலி� ெதள:வான ஒ� 
நிைல�பா/ைட ெவள:�ப��திய��"த%. ,றி�பாக அண�சாரா# ெகா(ைகைய அ"த அரசா�க� 
ெதள:வான &ைறய�� ப��ப�றிய%. அ�%ட� ஓரள+#,� ேசாவ�ய� சா�பான 
அ),&ைறைய<� ெகா=0�"த%. இ% இ"தியா+#, எ"தவைகய�J� ப�ர�சிைனயாக 
இ�#கவ��ைல. 

இ�"தேபாதிJ� 1977 ஆ� ஆ=0� பதவ�#, வ"த ேஜ.ஆ�.ெஜயவ��தன அரசா�க� இ"த 
ெவள:வ�வகார# ெகா(ைகய�� ெதள:வான மா�ற� ஒ�ைற ெவள:�ப��திய%. அண�சார# 
ெகா(ைகய�� த�Mைடய உFதி�பா/ைட ெஜயவ��தன ெதாட�"%� ெவள:�ப��தி 
வ"தாJ� Hட, அெம #க சா�ேப அவ ட� ெப %� காண�ப/ட%. 

திற"த ெபா�ளாதார# ெகா(ைகைய அறி&க�ப��திய அவ�, ெவள:நா/� &தல��க;#காக 
&த� தடைவயாக கத+கைள� திற"%வ�/டா�. அேதேவைளய��, அவ�ைடய ெவள:வ�வகார# 
ெகா(ைக அெம #கா+#,� சா�பானதாகேவ மா�றமைடய� ெதாட�கிய%. 
அெம #கா+டனான ெஜயவ��தனவ�� உற+க( வJவைட"த அேதேவைளய��, இல�ைகைய 
ைமய�ப��திய தம#, எதிரான நக�+க;#, இல�ைகைய அெம #கா பய�ப��%கி�றதா 
எ�ற ச"ேதக� இ"தியா+#, இ�"த%.  

,றி�பாக இ"தியாவ�� &#கிய எதி  என# Hற�பட# H0ய பாகி?தா� அெம #கா+#,�
சா�பான நாடாக இ�"த அேதேவைளய��, இல�ைக<டனான பாகி?தான:� உற+க;� 
மிக+� பலமானதாகேவ இ�"த%. அேதேவைளய�� தி�மைல %ைற&க� ம�F� 
சீன�,டாவ�J(ள எ=ெணC# ,த�கைள<� அெம #கா+#,# ெகா��பத�கான 
&ய�சிகைள ெஜயவ��தன ேம�ெகா=டா�. 

ெஜயவ��தனவ�� இ"த நக�+க( த�Mைடய -வ�ய�ய� சா�"த ேக"திர பா%கா�- 
நல�க;#,� பாதகமான% என இ"தியா க�திய%. இKவ�டய�தி� அ�ேபா% வ�லரசாக 
இ�"த ேசாவ�ய� Iன:யன:� ஆதர+� இ"தியா+#ேக இ�"த%. இ"திய� -லனாC+ 
நிFவனமான ேறா+� இ%ெதாட�பாக இ"திய� தைலைம#, எ�ச #ைக ஒ�ைற 
அM�ப�ய��"த%. ,றி�பாக அண�சாரா அைம�ப�லி�"% இல�ைக வ�லக�ேபாகி�ற% என+�, 
அெம #காவ�� ெச�வா#,#, உ/ப/ட ஒ� நாடாக இல�ைக மா�றமைடய� ேபாகி�ற% 
என+�, இ"திரா கா"தி#, அM�ப�ைவ�த எ�ச #ைகய�� ேறா ,றி�ப�/0�"த%.

இ"தியாவ�� ேக"திர� பா%கா�- நல�கைள இ% க�ைமயாக� பாதி#,� என+� ேறா 
த�Mைடய எ�ச #ைகய�� G/0#கா/0ய��"த%.

இ?ேரலிய -லனாC+ அைம�பான ெமாசா/, அெம #காவ�� -லனாC+ நிFவன�கள:� 
ஒ�றான ேதசிய பா%கா�- நிFவன� எ�பன ெகா6�-#, ஆேலாசைன வழ�கிவ�வ% 
ெதாட�பான தகவ�கைள<� இ"திரா கா"தி#, ேறா ெத ய�ப��திய��"த%. இதைனவ�ட 
இ?ேரலி� உ(நா/�� பா%கா�- அைம�பான சி�ெப/ இல�ைகய�� பா%கா�-� 
பைடய�ன�#,� பய��சியள:�பத�கான ெபாF�ைப ஏ�றி�"த%. 

இைவ அைன�%�, த�Mைடய ெத�கைரேயார�தி� தன#, எதிரான ஆப�% ஒ�F 
உ�வாகிய��#கி�ற% எ�பைதேய இ"தியா+#, உண��%வதாக அைம"தி�"த%.

இதைனவ�ட பாகி?தான:� உ�வாகிய��"த நிைலைமக;� இ"தியாவ�� அ),&ைறைய� 
த2�மான:�பதி� &#கியமான ப�ைக வகி�ததாக ஆCவாள�க( ,றி�ப��கி�றா�க(. ,றி�பாக 
இ"தியா+#, எதிரான த2வ�ரவாதிகள:� ஊ��வ�க(, தா#,த�க( எ�பன பாகி?தான:னா� 
ந�, தி/டமி/ட &ைறய�� ேம�ெகா(ள�ப/டதாக# ,றி�ப�ட�ப�கி�ற%. இ"தியா+#,� 
ெப�� ெந�#க0ைய# ெகா�#,� வைகய�� இைவ அைம"தி�"தன. பாகி?தான:� உள+� 
ப� வான ஐ.எ?.ஐ அைம�ப�னரா� பய��ற�ப/ட த2வ�ரவாதிகேள இ"தியா+#,( ஊ��வ� 
நாசகார� ெசய�கள:� ஈ�ப/0�"தா�க(. இ"தியா+#,� பாகி?தாM#,� இைடய�லான
ப�ரகடன�ப��த�படாத ேபா � ஒ�ப,தியாக இKவாறான ச�பவ�க( இட�ெப�Fவ"தன.

இ"தநிைலய�� இல�ைகய�J� பாகி?தான:� ெச�வா#, அதிக �%வ�வ% த�Mைடய 
பா%கா�-#கான அ�GF�தைல ேமJ� த2வ�ரமைடய� ெசCவதாக அைமயலா� என இ"தியா 
க�திய%. இல�ைக� பைடக;#, பாகி?தான:� பய��சி ேபா�ற ெசCதிக( இ"திரா 
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ஈழ&� இ"தியா+�-11:
ெஜயவ��தன+#, எதிராக 
இ"திராைவ E=0ய 
காரண�க(

கா"தி#, அ�GF�தைல# ெகா�#,� ெசCதிகளாகேவ அைம"தி�"த%.

இதைனவ�ட ெஜயவ��தன அரG#, எதிராக இ"திரா கா"தி ேம�ெகா=ட நடவ0#ைகக;#, 
ம�ெறா� தன:�ப/ட காரண&� ஆCவாள�கள:னா� ெத வ�#க�ப�கி�ற%. அதாவ% 
சிறிமாேவா ப=டாரநாய#க ஆ/சிய�லி�"த கால�தி� இ"திரா கா"தி<ட� மிக+� 
ெந�#கமான உற+கைள அவ� ேபண�னா�. ஆனா� சிறிமாவ�� ஆ/சி# கால�தி� ப��ன� 
தன:�ப/ட Pதியான உற+க( அ"தள+#,� பலமானதாக இ�#கவ��ைல. 

அேதேவைளய�� இ"திரா கா"தி பதவ�ய�� இ�லாதி�"த கால�ப,திய�� (1977- 1982) இ"திய� 
ப�ரதமராக இ�"த ெமாரா�ஜி ேதசா<ட� ெந�#கமான உற+கைள ெஜயவ��தன ேபண�னா�. 
இ"தியாவ�� கா�கிர? அ�லாத ஆ/சி ஒ�றி��பைதேய ெஜயவ��தன வ���ப�னா�. 
அதனா� இ"திரா கா"தி<ட� GBகமான உற+கைள அவரா� ேபண�#ெகா(ள &0யவ��ைல. 
தன:�ப/ட Pதியாக# காண�ப/ட இ"த நிைலைமக( Hட, இ� நா�க;#,� இைடய�லான 
உற+கள:� தா#க�ைத ஏ�ப��%வதாக அைம"தி�"த%. 

தமி3� ேபாராள: அைம�-#க;#, ஆ<த�பய��சியள:�% அவ�கைள� பய�ப��தி 
ெஜயவ��தன அரைச� பண�ய ைவ#க ேவ=�� எ�ற இ"தியாவ�� தி/ட�%#, பல� 
ேச�#,� காரண�களாக இைவ<� அைம"தி�"தன. இ"த� ப��னண�ய�� தா� 
வ,�%#ெகா=ட தி/ட�க;ட� தமி3� ேபாராள:க;ட� 0�லி ெதாட�-கைள 
ஏ�ப��திய%...

அ% ப�றிய தகவ�க;ட� அ��த வார� ச"தி�ேபா�....
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