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ஈழ5� இ�தியா7�-13: இ�திய ஆ<த பய*�சிய*" ப*"னண*ய*& ஒ� தி=ட�..ஞாயி���கிழைம, 20 மா�� 2011 00:00 
தமி4� ேபாராள; அைம�-#க<#, இ"தியா ஆ=த� பய��சிகைள# 
ெகா��பத�கான தி/ட� ஒ�ைற வ,�%#ெகா1�(ள% எ�ப% ப�றிய
தகவ�க( வ��தைல� -லிக( அைம�ப�� தைலவ� ேவ.ப�ரபாகரB#,# 
கிைட�த ேபா% அவ� வ�ன;# கா/�� ப,திய�� இ�"தா�.

வ�ன;# கா/�� ப,திய�� ஒ��கைம#க�ப/ட இரா)வ� பாசைறகள;� 
வ��தைல� -லிக( அைம�ப�� ேபாராள;க<#, அ�ேபா% அவ� 

பய��சியள;�%#ெகா10�"தா�. 1983 ஆக?/ ந��ப,திய��தா� இ"த� தகவ�க( 
ப�ரபாகரB#,# கிைட�த%. அ�ேபா% ெரேலா அைம�ைப� ேச�"தவ�க(
ெப�"ெதாைகயானவ�கைள இைண�% இரா)வ� பய��சி#காக இ"தியா+#,
அB�ப�#ெகா10�"தா�க(. இ% ெதாட�பான தகவ�க<� ப�ரபாகரB#, உ(< லி�"% 
கிைட�த%.

தமிழ�கள;� வ��தைல� ேபாரா/ட�தி� இ"திய அரC ெப�ெம��ப�� தைலய��வத�,� 
த3�மான;�தி��பதா�, வ��தைல� ேபாரா/ட�தி� -திய தி��ப� ஒ�D ஏ�ப�� எ�பைத 
உண�"%ெகா1ட ப�ரபாகர�, இ"த� பய��சி� தி/ட�தி� வ��தைல� -லிக( அைம�- 
இைண�%#ெகா(ள�படாத% ஏ� என+� ஆ�ச ய�ப/டா�;. ஏைனய அைம�-#கள;� 
தைலவ�க( அநத# கால�ப,திய�� இ"தியாவ�� த�கிய��"த அேதேவைளய��, ப�ரபாகர� 
ம/��தா� கள�தி� நி�D இரா)வ நடவ0#ைககைள &�ென��%#ெகா1��, பய��சி 
நடவ0#ைககைள ஒ��கைம�%#ெகா1�� இ�"தா�. இத� காரணமாக�தா� வ��தைல� 
-லிக( அைம�ப�E(ள உD�ப�ன�கள;� எ1ண�#ைக மிக+� ,ைறவானதாக இ�"த 
ேபாதிE�, அFவைம�- இரா)வ� தா#,த�கைள &�ென��பதி� ெசய�திற�மி#கதாக 
இ�"த%.

இ"த� ப��னண�ய�� ஏைனய இய#க�க<#, இ"தியா ஆ=த�கைள=� ஆ=த�
பய��சிகைள=� வழ�,வ% வ��தைல� பலிக( அைம�ைப� பாதி�பதாக அைம=� எ�பைத
கவன�தி�ெகா1ட ப�ரபாகர�, இ"த� பய��சி� தி/ட�தி� வ��தைல� -லிக( அைம�ைப=� 
இைண�%#ெகா(ள ேவ10ய% அவசிய� எ�பைத உண�"தா�. வ��தைல� -லிக( 
அைம�-#, ஒ� அEவலக� Gட தமிழக�தி� இ�லாத அ"த ேவைளய��, தமிழக�தி� 
வ��தைல� -லிக( அைம�ப�� ஆதரவாள�க( ஒ�சிலேர அ�கி�"% ெசய�ப/�வ"தன�. 
இ"த நிைலய�� இ"திய அரச அதிகா க<ட� ெதாட�-கைள ஏ�ப��தி வ��தைல� -லிக( 
அைம�ைப=� பய��சி நடவ0#ைககள;� ஈ�ப��%வத�, தமிழக�தி� வ��தைல� -லிக( 
சா�பாக� ெசய�பட#G0ய &#கிய?�த�க( யாராவ% இ��ப% அவசியம  ; என#க�திய 
ப�ரபாகர�, அ�ட� பாலசி�க�தா� இத�,� ெபா��தமானவராக இ��பா� என+� 
மதி�ப�/டா�. 

அ�ட� பாலசி�க� அ�ேபா% ல1டன;� த�கிய��"தா�. அவ�ட� ெதாட�- ெகா1ட 
ப�ரபாகர�, இ"தியா ேம�ெகா1�(ள இரா)வ� பய��சி� தி/ட� ெதாட�பாக+�, வ��தைல� 
-லிக( அைம�ப�ன�#,� அ"த� பய��சி� தி/ட�ைத ஏ�ப��தி#ெகா��பத�காக உடன0யாக
ெச�ைன ெச�D உ ய நடவ0#ைககைள &�ென�#,மாD� ேக/�#ெகா1டா�. அ�ட�
பாலசி�க�ைத� ெபாD�தவைரய�� தமிழக� அவ�#,� -தித�ல. 1979 ஆ� ஆ10�
&தலிE�, 1981 ஆ� ஆ10� ப��ன�� தமிழக�தி� இ�"% வ��தைல� -லிக( அைம�ப�� 
ெசய�பா�க<ட� இைண"தி�"த அBபவ� அவ�#, இ�"த%. 1979 ஆ� ஆ10�தா� 
&த� தடைவயாக வ��தைல� -லிக( அைம�ப�� தைலவ� ேவ.ப�ரபாகரைன அவ�
ெச�ைனய�� ச"தி�தி�"தா�. அ�D &த� வ��தைல� -லிக( அைம�-ட� இைண"%
ெசய�ப/�வ"த பாலசி�க� ப�ரபாகரன;� ெப�� அப�மான�ைத� ெப�றவராகேவ இ�"தா�.

ப�ரபாகரன;� உ�தரைவய��% உடன0யாகேவ ல1டன;லி�"% பாலசி�க� த�Bைடய
மைனவ�யான அேடEட� ெச�ைன -ற�ப/டா�. த�Bைடய இ"த வ�ஜய� ச�D க0னமான 
ஒ� பண�ைய ேம�ெகா(வத�கான% எ�பைத=�, ெதாட�ட�சியாக ெச�ைனய�� 
த�கிய��"% &#கிய பண�கைள� ெதாடர ேவ10ய��#,� எ�பைத=� பாலசி�க� 
உண�"தி�"தா�. அத�கான ஆய�த�க<டேனேய அவ� ெச�ைன -ற�ப/ட�. தமிழக�தி� 
அவர% பண� எFவாD அைம"தி�"த% எ�பைதய�/� த�Bைடய 'ேபா�� சமாதான&�" 
எ�ற Iலி� &#கியமான ,றி�-#கைள அவ� எ7தி=(ளா�. அதி� அவ� 
,றி�ப�/�ளைவகைள இ�, த�வ% ெபா��தமானதாக இ�#,�:

'1983 ஆக?/ ந��ப,திய�� ெச�ைன ம�ன�பா#க� வ�மான நிைலய�தி� நா� வ"திற�கிய 
ேபா% வ��தைல� -லிகள;� J�த தைலவ�கள;� ஒ�வரான ேபப� C�ப�ரமண�ய� எ�ைம 
வரேவ�றா�. ெச�ைன நக � 'K/ல�/?' என�ப�� ந��தரமான ைசவ வ��திய�� நா� 
த�,வத�, ஏ�பா� ெசLய�ப/ட%. ேநச� ம�D� J�த உD�ப�ன�க( சில�� எ�ைம 
அ�, ச"தி�தன�. அFேவைளய�� ெச�ைனய�� எம% இய#க�%#ெகன� ெசயலகேமா 
இரகசிய வ 3�கேளா இ�#கவ��ைல. எம% அைற#,� ப#கமாக இ�ேனா� அைறைய எ��% 
அFவ�� அைறகைள=� அரசிய� ெசயலகமாக மா�றி சிறி%கால� அFவ��திய�லி�"ேத 
ெசய�ப/ேடா�. 

ேபப� C�ப�ரமண�ய�தி� ந1ப��, அ.தி.&.க. ஆ/சிய�� J�த அைம�ச�மான காள; &�%
நா� ஒ� ெசயலக� அைம#,� வைர வ��திய�� ெசலவ 3ன�க( அைன�ைத=�
ெபாD�ெப��தா�. அ"த வ��திய�� இ�"தப0ேய இ"திய இரா)வ� பய��சி� தி/ட�க( 
ெதாட�பான தகவ�கைள� ெப�D#ெகா(வத�கான &ய�சிகள;� ஈ�ப/ேடா�. தமி4 நா/� 
அரசிய�வாதிக<#,� தகவ�க( எ%+� ெத "தி�#கவ��ைல.

அFேவைள, என#, &�- அறி&கமான தமி4நா/�� ப�தி ைகயாள� ஒ�வைர� ச"தி�த 
ேபா% அவ ட&� இ"திய� பய��சி� தி/ட� ெதாட�பாக# ேக/ேட�. இ"திய� -லனாL+� 
%ைறய�னராகிய ேறா தா� இ"த� பய��சி� தி/ட�ைத� ெபாD�ேப�D நட�%வதாக� 
ெத வ��த அ"த� ப�தி ைகயாள�, எ�ைன ேறா அதிகா க<ட� ெதாட�-ெகா(<மாD 
ஆேலாசைன ெத வ��தா�. அFேவைளய�� ெச�ைனய�� ேறா அதிகா கள;� ெசய�பா�க( 
மிக+� இரகசியமாகேவ இ�"தைமயா� அவ�க<ட� ெதாட�-கைள ஏ�ப��%வ% 
சிரமமானதாக இ�"த%. 

இ"த� M4நிைலய��தா� என#, &�- அறி&கமான கலாநிதி இராேஜ"திரைன� ச"தி�ேத�. 

வ�ெவ/0�%ைறைய� ப�ற�ப�டமாக# ெகா1ட இராேஜ"திர� எம% இய#க�தி� ஆதரவாள�. 
சி�க�ப+� ப�கைல#கழக�தி� ேபராசி யராக� பண�- "தவ�. இ"திய இரா)வ� பய��சி� 
தி/ட�தி� &7 வ�பர�க<டB� K/ல�ட? வ��தி#, வ"% எ�ைன� ச"தி�தா�.
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ெஜயவ��தன+#, எதிராக 
இ"திராைவ N10ய 
காரண�க(

தமிழ3ழ வ��தைல இய#க� (ெரேலா), ஈழ ம#க( -ர/சிகர வ��தைல &�னண� ம�D� 
ஈேரா? ஆகிய J�D அைம�ப#க<#,� இ"திய இரா)வ� பய��சி� தி/ட�தி� அBமதி
கிைட�தி��பதாக� ெத வ��த அவ�, இ"த அைம�-#கைள� ேச�"த ேபாராள;க( ஏ�கனேவ
வட இ"தியாவ�E(ள பய��சி &கா�க<#,� ெச�D ெகா10��பதாக� ெத வ��தா�.
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