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ஈழ;� இ�தியா3�-12:இ�திய ஆ0த� பய-�சி� தி'ட;� �லிக��ஞாயி���கிழைம, 13 ெப�ரவாி 2011 02:53 
இ"தியா+#, வ�ேராதமான நா�க;ட� இல�ைக ஏ�ப��தி#ெகா=ட 
ெந�#கமான உற+க( ம/�ம�றி, இனெந�#க0#, அரசிய� த2�+ 
ஒ�ைற# கா)மாB -%0�லி ெகா��த அ6�த�கைள ெகா6�- 
த/0#கழி�% வ"%(ளைம<� Cட இ"தியா+#, ஆ�தர�ைத# 
ெகா��பதாக அைம"த%.

தமி3� ேபாராள:க;#, எதிரான ேபா� எ�பைத# கா/0ேய ெவள:நா/� 
இரா)வ உதவ�கைள ெஜயவ��தன அதிகள+#,� ெப�B#ெகா=0�"தா�. இனெந�#க0#, 
அரசிய� த2�ைவ# கா=பத�கான அ6�த�ைத#ெகா��பத� Eலமாக ேம�, நா�க( 
ெகா6�-ட� ஏ�ப��தி#ெகா(ள# C0ய இரா)வ உற+கைள� %=0�%#ெகா(ளலா� 
எ�ப%தா� இ"தியாவ�� கண��பாக இ�"த%.

இ�"தேபாதிF� ெஜயவ��தனவ�� கண��ேபா ச�B வ��தியாசமானதாக இ�"த%. 
இனெந�#க0#, அரசிய� த2�ைவ#காண ேவ=�� எ�ற இ"தியாவ�� அ6�த�கைள� 
-ற#கண��% ெதாட�"%� ேபாைர &�ென��ப% எ�ற ெஜயவ��தனவ�� க�� ேபா#,#, 
ப��னண�யாக அ�ல% காரணமாக அைம"த% அெம #கா+� ேம�, நா�க;� வழ�கிய 
உதவ�க(தா�. இ"த உதவ�க( காரணமாக தா� ஒ� பா%கா�பான நிைலய�� இ��பதாக# 
க�திய ெஜயவ��தன, இ"தியா+ட� ேமாத� ேபா#, ஒ�றி� ெச�வத�,� தயாரான 
நிைலைமைய�தா� இ"த# கால�தி� காண#C0யதாக இ�"த%. ஆனா�, தமி3� 
ேபாராள:கைள ஆ<தபாண�களா#கி த�, எதிரான ேபா�#, இ"திரா கா"தி அG�ப�ைவ�பா� 
என ெஜயவ��தன க�திய��#கமா/டா�.

இ"த� ப��னண�ய�� இல�ைக வ�வகார�கள:� தைலய�ட ேவ=0ய வரலா�B நி��ப"த�
இ"தியா+#, ஏ�ப/ட%. இ"தியாவ�� இ"த நிைல�பா� ெதாட�பாக ெகா6�ப�� இ"திய உய� 
?தான:கராக� பதவ� வகி�த ேஜ.எ�.0#சி/ ப��வ�மாB ,றி�ப�/0�"தா�:

'தம% தமி3# ,0ம#க;#, எதிராக ெகா6�- அரH கைட�ப�0�த பாராப/சமான 
ஒ�#,&ைற# ெகா(ைககள:னா� ஏ�ப/ட வ�பIத வ�ைள+க( ஒ�-ற�, அெம #கா, 
பாகி?தா�, இ?ேர� ஆகிய நா�க;ட� இல�ைக ெகா=0�"த உற+களா� ஏ�ப/ட 
ேதசிய பா%கா�- அ�HB�த�க( மB-ற&மாக இல�ைகய�� இ"தியா தைலய��வைத� 
தவ��#க &0யாத வ�டய�களா#கின." (0#சி/ எ6திய Colombo Assignment)

இ"திரா கா"தி எ��%#ெகா=ட இ"த நிைல�பா� ெதாட�பாக வ��தைல� -லிக( அைம�ப�� 
ஆேலாசக� அ�ட� பாலசி�க� ப��வ�மாB ,றி�ப��கி�றா�:

'அ"த# காலக/ட�தி� இ"திய ெவள:வ�வகார#ெகா(ைகைய ெநறி�ப��%� ெபாB�ப�லி�"த 
இ"திரா கா"தி அ�ைமயா�, இல�ைகய�� தைலய��வெத�ற வரலா�B &#கிய�%வ� மி#க 
த2�மான�ைத எ��தா�. இர=� ,றி#ேகா(கைள அைட<� ேநா#கி� இ� &ைன� 
ெசய�பா/�� தி/ட�ைத அவர% ஆேலாசக�க( வ,�%#ெகா��தா�க(. ஒ�B -
ெவள:�பைடயான%. ம�ற% - மைற&கமான%. ெவள:�பைடயாக சிற2ல�கா அரHட� 
இராஜத"திர ம�திய?�த &ய�சிகைள ேம�ெகா(வ%. மைற&கமாக தமிழ � ஆ<த"த �த 
எதி��- இய#க�%#, உதவ� ெசJ% அதைன#க/0ெய6�-வ%. ஒ�B#ெகா�B 
&ர=பா�கைள# ெகா=டதாக இ�தி/ட� அைம"தி�"த ேபாதில�, வKசக ,ண&ைடய 
கிழ/� ந  ெஜயவ��தனைவ வழி#,# ெகா=�வ�வத�, இ%ேவ சிற"த வழி என இ"திய 
அரH க�திய%.

இ"திய நல�க;#, வ�ேராதமான அ"நிய� ச#திகைள ெவள:ேய�றி, இல�ைகைய 
இ"தியாவ�� ஆதி#க வ�Lக�%#,( ெகா=�வ�வ% &தலாவ% ,றி#ேகா(. சிற2ல�கா ம�% 
தமி;3� -ர/சி இய#க�கள:� இரா)வ அ6�த�ைத அதிக �% அத� வாய�லாக தமிழ � 
இன� ப�ர�சிைன#, ேப�H#கள:� Eலமான த2�ைவ# ெகா=�வ�வ% இர=டாவ% 
,றி#ேகா(." (அ�ட� பாலசி�க� எ6திய: ேபா�� சமாதான&�)

ெதள:"த இராஜத"தி யான ஜ2.பா��தசாரதிைய அரசிய� த2�+ ெதாட�பான சமாதான 
&ய�சிக;#காக ெகா6�-#, அG�ப�ைவ�த இ"திரா கா"தி, மBப#க�தி� E�றாவ% 
ஏெஜ�ஸி Eலமாக ேபாராள:க;#கான இரா)வ� பய��சி� தி/ட�ைத<� &�#கிவ�/டா�. 
தமி3� ேபாராள: அைம�-#க;#, ஆ<த�கைள<� வழ�,� இ"த ச��ைச#, ய தி/ட�ைத 
இ"திய� -லனாJ+ நிBவனமான ேறா அதிகா க( ஆர�ப��%ைவ�தா�க(.

1983 ஆ� ஆ=� ஆக?/ மாத�திேலேய தம% ஆ<த� பய��சி#கான தி/ட�ைத 
வ,�%#ெகா=ட இ"திய அரH, அத�காக தமிழக�தி� அ"த# கால�ப,திய�� த�கிய��"த 
ெரேலா என�ப�� தமிழ2ழ வ��தைல இய#க�தி� தைலவ�கைளேய &தலி� 
ெதாட�-ெகா=டா�க(. தமிழக�%#, வ"தி�"த ஈழ� தமி3 அகதிகள:� நல�கைள# 
கவன:�பத�காக அைம�ப�� தைலவராக இ�"த எ?.ஸி.ச"திரஹாசைன &தலி� 

Page 1 of 3ஈழ&� இ"தியா+�-12: இ"திய ஆ<த� பய��சி� தி/ட&� -...

15/04/2011http://www.pooraayam.com/pathivukal/653-eelamindia12.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ஈழ&� இ"தியா+�-11:

ெஜயவ��தன+#, எதிராக 
இ"திராைவ N=0ய 
காரண�க(

ெதாட�-ெகா=ட ேறா அதிகா க( தமி3� ேபாராள:க;#கான அ<த� பய��சி� தி/ட�%#கான 
இைண�பாளராக அவைரேய பய�ப��தினா�க(.

த"ைத எ?ேஜ.வ�.ெச�வநாயக�தி� -த�வரான ச"திரஹாச�, ெரேலா அைம�-ட� 
ெந�#கமான ெதாட�-கைள# ெகா=டவராக இ�"தைமயா�, இ"த� பய��சி� தி/ட�தி� 
அOவைம�-#ேக ப�ரதான இட� கிைட�த%. இதைனவ�ட ஈேரா? ம�B� ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�. 
ஆகிய அைம�-#க;� இ"த� பய��சி� தி/ட�தி� உ(வா�க�ப/டன.

இ"திய அரH தமி3� ேபாராள:க;#, ெப�ெம��ப�லான பய��சிகைள வழ�க+(ள% எ�B 
தகவ�க( ெவள:யானைதய��% ,றி�ப�/ட E�B அைம�-#கைள� ேச�"தவ�க;� 
யா3�பாண�தி� ஆ( திர/ட�கைள� த2வ�ர�ப��தி பட,க( Eலமாக தமி3 இைளஞ�கைள 
ெப�மள+#, தமிழக�%#, அG�ப�#ெகா=0�"தா�க(. இ"த ஆ( திர/ட�கைள� 
ெபாB�தவைரய�� ெரேலா அைம�-�தா� &�னண�ய�� இ�"த%. ஈ.ப�.ஆ�.எ�. 

அைம�ப�ன�� ஓரள+#, ஆ( திர/டைல ேம�ெகா=ட ேபாதிF�, ஈேரா? அைம�ைப� 
ெபாB�தவைரய��அ அ% ஆ(திர/டலி� மிக+� நிதானமான ேபா#ைகேய கைட�ப�0�த%.

யா3�பாண�தி� வ�ெவ/0�%ைற, மாதக� ம�B� த2+� ப,திகள:லி�"% தினச  இர+ 
ேவைளகள:� -ற�ப�� பட,க( இ�ைள# கிள:�%#ெகா=�, இல�ைக# கட�பைடய�ன � 
க=கள:� ம=ைண� Nவ�வ�/�� ெச�F� கா/சிக( தினச  நிக3�சிகளாகிய��"தன. 

அ�ேபா%தா� ம�ைச &ைள#க� ெதாட�கிய இைளஞ�க( ஆ<த� ேபாரா/ட�தி� Eலமாக 
தாயக�ைத ம�/,� கன+கைள� Hம"தவ�களாக அ�மா+#,�, அ�பா+#,� க0த�கைள 
எ6தி ைவ�%வ�/� உ��த உைடக;ட� -ற�ப/�#ெகா=0�"தா�க(.

ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�. அைம�ப�ன� ,�நக� ம�B� த2+� ப,திகள:லி�"% தம% பட,கைள� 
ெசF�திய அேதேவைளய��, ெரேலா அைம�ப�� பட,க( ெப��பாF� 
வ�ெவ/0�%ைறய�லி�"% -ற�ப��. ஈேராைஸ� ெபாB�தவைரய�� இOவாB பய��சி#காக 
பட,கள:� ஏ�றி� ெச�ல�ப/டவ�கள:� எ=ண�#ைக மிக+� ,ைறவானதாகேவ இ�"த%.
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