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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.

தம% ேபாராள;க( அைனவைர=� ச"திரஹாசன;� Dயநல ேநா#க�க<#காக பலிய��வத�, 
அவர% மன� இட�ெகா�#கவ��ைல. அதனா�, அ"த� தி/ட�ைத ஏ�E#ெகா(ள &0யா% 
என உடன0யாகேவ மEதலி�த பாலசி�க�, அFவாறான ஒ� நிப"தைன#, 
உ/ப/டதாக�தா� இ"திய ஆ=த� பய��சி� தி/ட� இ�#க ேவ1�மாய�� அ% தம#, 
அவசிய� இ�ைல என தி/டவ/டமாக# Gறினா�. 

இ�"தேபாதிH�, ஏைனய ேபாராள; அைம�-#க( இ"தியாவ�� பா ய ஆ=த� பய��சி� 
தி/ட�%#,( உ(வா�க�ப/�(ள நிைலய��, வ��தைல� -லிக( அைம�- ம/�� 
தன;�%வ�ட�ப�வ% தம#,� பா ய ப��னைடைவ ஏ�ப��%வதாக அைம=� எ�பைத=� 
உண�"%ெகா1டவராகேவ பாலசி�க� இ�"தா�. பாலசி�க�%ட� ேப�D#கைள 
நட�%வத�காக வ"தி�"த இராேஜ"திரJ� இேத க��ைத &�ைவ�% பாலசி�க�ைத 
வழி#,# ெகா1�வ�வத�, &ய�றா�. ஆனா�, பாலசி�க� அைச"%ெகா�#காத நிைலய�� 
ேப�D#க( &0+#, வ"தன. ச"திரஹதசைன வ�/டா� ேவE வழியா இ�ைல எ�ற 
நிைலய�� இ"த� ேப�D#கைள பாலசி�க� &0+#,# ெகா1�வ"தா�. 

எ% எ�ப0ய��"த ேபாதிH� இ%
ெதாட�பான வ�பர�கைள வ� வாக க0த� 
ஒ�றி� Bல� ப�ரபாகரJ#, 
அJ�ப�ைவ�தா� பாலசி�க�. இ% 
ெதாட�ப�� ப�ரபாகர� ெத வ�#க#G0ய 
ஆேலாசைனகள;� அ0�பைடய�ேலேய
அ��த க/ட காCநக��த�கைள 
&�ென��ப% என+� பாலசி�க�
த3�மான;�%#ெகா1டா�. ச"திரஹாசன;� 
தைலைமைய ஏ�E#ெகா1� 
ெசய�ப�வதிH(ள வ�பKத 
வ�ைள+கைளய�/�� அவ� 
- "%ெகா10�"தா�. அேதேவைளய��, 
இ"த ஆ=த� பய��சி� தி/ட�%#,( 
உ/படவ��ைல எ�றா� ஏ�பட# G0ய 
பாதகமான வ�ைள+கைளய�/�� அவ� 
சி"தி�தா�. 

இ"த நிைலய�� ப�ரபாகரன;டமி�"% வ"த 
பதி� பாலசி�க�%#, க0னமானெதா� 
பண�ைய# ெகா��பதாக அைம"தி�"த%. பாலசி�க� எதி�பா��த% ேபால�தா� ப�ரபாகரன;� 
சி"தைன=� இ�"த%. ச"திரஹாசJட� ெதாட�-கைள எ�ப��தி#ெகா(ளேவா அ�ல% 
உதவ�ைய# ேகாரேவா ேவ1டா� என பாலசி�க�ைத அறி+E�திய ப�ரபாகர�, எ�ப0யாவ% 
&ய�E இ"திய� -லனாC+� ப� வாகிய ேறா அதிகா க<ட� ேநர0� ெதாட�-கைள 
ஏ�ப��தி#ெகா1� வ��தைல� -லிகள;� ேபாராள;க<#, தன;யான பய��சிகைள� 
ெப�E#ெகா(வத�கான ஏ�பா�கைள� ெசC=மாE ேக/�#ெகா1டா�. ப�ரபாகரைன� 
ெபாE�தவைரய�� ச"திரஹாசன;� வைலய�� வ�ழாத அேதேவைளய��, உ ய பலைன� 
ெபEவத�கான பாைதைய வ,�பதாக அைம"தி�"த%.

ப�ரபாகரன;� இ"த# ேகா #ைக தன#, சி#கலான ஒ� சவாலாகியதாக# ,றி�ப��� அ�ட� 
பாலசிஙக�, அதைனய�/�� அத�ப��ன� தா� ேம�ெகா1ட நடவ0#ைகக( ப�றி=� 
ேபா�� சமாதான&� எ�ற Mலி� ,றி�ப�/0��பைவ இFவ�ட�தி� கவன;#க�த#கைவ. 
அதி� அவ� ,றி�ப�/�(ள &#கியமான ஒ� ப,திைய ம/�� இ�, த�கி�ேறா�:

'எ"த# காரண�ைத#ெகா1�� ச"திரகா"தன;� உதவ�ைய நாட ேவ1டா� என� ெத வ��த 
ப�ரபாகர�, எ�ப0யாவ% &ய�E இ"திய� -லனாC+�%ைறய�ன�ட� ேநர0� ெதாட�-கைள 
ஏ�ப��%மாE எ�ைன# ேக/�#ெகா1டா�. இ% என#, ஒ� சி#கலான சவாலாக 
அைம"தி�"த%. ச"திரஹாசைன ெவ/0ேயா0, தைலமைறவாக இ�#,� ேறா 
அதிகா க<ட� ெதாட�-கைள ஏ�ப��%வ% எFவாE? இ�ப0யான நா� 
இட�ப/�#ெகா10�"த ேவைளய��தா� என#, தமிழக உ(நா/�� 
-லனாC+�%ைறய�னர% ெதாட�- கிைட�த%. அ�ேபா% நா� ெச�ைன நகர�பற�திH(ள 
ச�ேதா� எ�ற இட�தி� வ 3� ஒ�ைற வாடைக#, எ��தி�"ேதா�.

நா� வ��தைல� -லிக( அைம�ைப� ேச�"தவ�க( எ�பைத அறி"த%� தமிழக�
-லனாC+�%ைற (கிN ப� +) உதவ�� ெபாலி? மா அதிப� அெல#சா"த� எ�ைன தன%
அHவலக�%#, அைழ�% ஈழ� தமிழ� ப�ர�சிைன ப�றி=� வ��தைல� -லிகள;� ேபாரா/ட� 
ப�றி=� வ�சா �தா�. மாறி, மாறி நட"த ச"தி�-#க( ந/-றவாக� ப ணமி�தன. அ�-�, 
ப1-�, ஆழமான அரசிய� ெதள;+� ெகா1டவராக வ�ள�கினா� அல#சா�ட�, இல�ைகய�� 
அரசிய� ப�றி=�, தமிழ � ேபாரா/ட� ப�றி=� அவ� அறி"%ைவ�தி�"தா�. இ"திய 
இரா)வ� பய��சி� தி/ட� ப�றி=�, ேறா அதிகா க<#,� ச"திரஹாசJ#,� 
இைடய�லான இரகசிய உற+க( ப�றி=� எ"ெத"த அைம�ப#க<#, எ�ெக�லா� பய��சிக( 
வழ�க�ப�கி�றன எ�பன ப�றி=� சகல வ�பர�கைள=� நா� அெல#சா�ட� வாய�லாக 
அறி"%ெகா1ேட�."

இFவாE அ�ட� பாலசி�க� தன% Mலி� ,றி�ப�/�(ளா�.

இத�ப0 ெச�ைனய�H(ள ப�ரபலமான ஒ� வ��திய�� இ�"% ேறா அதிகா க<ட� 
இைண"% ச"திரஹாச� ெசய�ப�கி�றா� எ�ற தகவ� பாலசி�க�%#,# கிைட�த%. 
அேதேவைளய��, அ�,(ள ேறா அதிகா க<ட� ெதாட�-ெகா(வைத� தவ���%, இ"திய� 
ப�ரதம� இ"திரா கா"தி=ட� ேநர0யாக� ெதாட�-ெகா(<மாE அெல#சா�ட� ஆேலாசைன 
வழ�கினா�. இத�ப0 வ��தைல� -லிக( அைம�- ெதாட�பாக+�, இ"திய இரா)வ� 
பய��சி� தி/ட�தி� அதைன இைண�%#ெகா(ள ேவ10ய அவசிய� ப�றி=� ,றி�ப�/� 
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ஈழ&� இ"தியா+�-11:

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

வ� வான க0த� ஒ�E பாலசி�க�தினா� இ"திய� ப�ரதம�#, அJ�ப�ப/ட%. அத� ப�ரதி 
ேறாவ�� தைலவ� ச#ேசனா+#, அJ�ப�ப/ட%.

இ"த# க0த� அJ�ப�ப/ட 
உடன0யாகேவ -%0�லிய�� 
ப�ரதம � அHவலக&�, ேறாவ��
ெசயலக&� அவசரமாக� 
ெசய�ப/டன. உடன0யாகேவ 
அ�கி�"% பாலசி�க�%#, தகவ�
கிைட�த%ட�, ேறாவ�� உய� 
அதிகா யான எ?.ச"திரேசகர� 
ெச�ைனவ"% பாலசி�க�ைத�
ச"தி�தா�. இ"த� ச"தி�ப��ேபா% 
வ��தைல� -லிக( அைம�- 
ெதாட�பாக+�, அத� தைலவ� 
ப�ரபாகர� ெதாட�பாக+� வ� வான 
&ைறய�� அறி"%ெகா(ள 
ச"திரேசகர� &ைன"தா�. 
இEதியாக வ��தைல� -லிக( 
அைம�-#கான ஆ=த� பய��சிகைள

வழ�,வத�, &�ன� ப�ரபாகரைன தா� ேந � ச"தி�%� ேபசேவ10ய���பதாக
வலி=E�தினா�. இ"த &தலாவ% ச"தி�- தி��தியள;#,� வைகய�� அைம"தி�"ததாக 
பாலசி�க� ,றி�ப�/டா�. 

இ"த� ச"தி�- &0வைட"த உடன0யாகேவ அ% ெதாட�பான வ�பர�கைள ப�ரபாகரJ#,� 
ெத ய�ப��திய பாலசி�க�, இ"த ஆ=த� பய��சி� தி/ட�ைத ஆர�ப��பத�, &�ன� 
ப�ரபாகர� ெச�ைன வ"% ேறா அதிகா க<ட� ேப�D#கைள நட�த ேவ10ய% அவசிய� 
என+� பாலசி�க� வலி=E�திய��"தா�. இதைனய��% ஒ�சில தின�கள;ேலேய (1983 
அ#ேடாப �) ப�ரபாகர� த�Jைடய உதவ�யாள�க( சில�ட� தமிழக� வ"% 
பா10�ேச ய�� த�கினா�. 

இ�,தா� ேறா அதிகா யான ச"திரேசகரJ#,� ப�ரபாகரJ#,� இைடய�லான &தலாவ% 
ச"தி�- இட�ெப�ற%. இ"த� ச"தி�ப��ேபா% பாலசி�க&� உட� இ�"தா�. வ��தைல� 
பலிக( அைம�-#, ஆ=த� பய��சி வழ�,வ% ெதாட�ப�� &#கியமான இரகசிய� ேப�D#க( 
இ�, இட�ெப�றன. ச"திரஹாசJ#ேகா அ�ல% ஏைனய அைம�-கக<#ேகா ெத யாம� 
மிக+� இரகசியமான &ைறய�� இ"த� ேப�D#க( இட�ெப�றன. இ"த� ேப�D#கள;�ேபா%, 

&தலாவ% க/டமாக 200 ேபாராள;க<#, -%0�லி#, அ�ேக=(ள இரா)வ� பய��சி� 
பாசைற ஒ�றி� ைவ�% ஆ=த� பய��சிகைள வழ�,வத�, &0+ ெசCய�ப/ட%. 

உ�தரப�ரேதச�திH(ள ெட#கா ெட� எ�ற மைல� ப,திய�ேலேய இ"த இரா)வ� பய��சி� 
பாசைற அைம"தி�"த%.

1983 நவ�ப� மாத�தி� இ"த� பய��சிக( ஆர�பமா,� என+� ச"திரேசகர� ெத வ��தா�. 
இ"தியாவ�� இ"த இரா)வ� பய��சி� தி/ட� ப�றிய தகவ�கைள ப�ரபார� மிக+� 
P)#கமாக ேறா அதிகா ய�ட� ேக/டறி"%ெகா1டா�. நவ�ப� மாத�தி� இரா)வ�
பய��சிக( ஆர�பமாகவ���பதா� அத�, &�ன� பய��சி#,#,� ேதைவயானவ�கைள� 
ெத + ெசCவ%ட�, அவ�கைள அJ�ப�ைவ#க ேவ10ய ேதைவ=� ப�ரபாரJ#, இ�"த%.
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