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ஈழ� ேபாராள4 அைம�+5க65கான இ"திய ஆ8த� பய��சிக* இர9� 
ப� )களாக இட�ெப�ற/ எ�பைத கட"த வார�தி� பா��ேதா�. ஒ� 
பற� வ��தைல� +லிக* அைம�ப�� ேபாராள4கள5; 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�� ேபாராள4க65; 
இ"திய இரா<வ அதிகா க* ஆ8த� பய��சிகைள
வழ�கி5ெகா9>�"தா�க*.

வ��தைல� +லிக* தம/ Aதலாவ/ பய��சி5 ;.வ�� 200 ேபாராள4கைள 
அD�ப�ைவ�தி�"த அேதேவைளய��, ஏைனய அைம�+5கள4லி�"/ Eமா� 2,000 வைரய�லான 
ேபாராள4க* இரா<வ� பய��சிக65காக அD�ப�ப,>�"தா�க*. வடப;திய�� இத�காக 
ெப�மளவ�லான ஆ,ேச��ைப ேம�ெகா9ட இ"த அைம�+5க* இவ�கைள 
அD�ப�ைவ�தி�"தன எ�பைத கட"த வார�கள4� பா��ேதா�.

இல�ைக ெதாட�ப�லான இ"தியாவ�� நடவ>5ைககைள5 ைகயா6� ெபாF�+ 'ேறா"வ�� 
A5கிய அதிகா களான ஆ�.எ�.காG, ேக.ச�கர� நாய� ம�F� கி�H ச"திர ெச5சானா 
ஆகிேயா னா� A�ென�5க�ப,ட/. அேதேவைளய��, கள�தி� ேபாராள4க65கான பய��சி 
நடவ>5ைகக65; ஏ.அ�ஜூன� ம�F� ந5ராண� ஆகிேயா� ெபாF�பாக 
நியமி5க�ப,>�"தன�. வ��தைல� +லிக* தவ��"த ஏைனய ேபாராள4 அைம�+5கள4� 
Aதலாவ/ ப� வ�ன�5; இவ�க*தா� பய��சிகைள வழ�கினா�க* எ�ப/ ;றி�ப�ட�த5க/. 
த�கா�+ நடவ>5ைகக*, ெக �லா� தா5;h�க* ம�F� வைரபட�கைள� பய�ப��/ 
மைற"/ ெச�வ/ ேபா�றனவ�றிேலேய இவ�க65கான பய��சிக* வழ�க�ப,ட/. இ"த 
ஆ8த� பய��சிகைளவ�ட அரசிய� Kதிய�லான வ;�+5க* எ/)� இட�ெபறவ��ைல. 

வ��தைல� +லிக* அைம�ப�ன�5கான ஆ8த� பய��சிக* 1983 அ5ேடாப� மாத�தி� 
ஆர�ப��தி�"த அேதேவைளய��, ஏைனய அைம�+5க65கான ஆ8த� பய��சிக* அ�ேபா/ 
நைடெப�F5ெகா9>�"த/. இவ�க65கான ஆ8த� பய��சிக* ஆக=, ம�F� ெச�ட�ப� 
மாத�கள4� ஆர�பமாகிய��"த/. அதிகாைல Aதேல இ"த5 க�ைமயான பய��சிக* 
ஆர�பமாகிவ���. இவ�க65கான அ>�பைடயான ஆ8த ம�F� ெக �லா� ேபா�� 
பய��சிக* நவ�ப� மாத�தி� A>)5; வ"தி�"த/. உ�தரப�ரேதச மாநில�திL*ள ெடMரா 
ெட�ன4� பட5ேக8*ள ச5ர,ட எ�ற இட�திL*ள இரா<வ� பய��சி� பாசைறய�ேலேய 
இவ�க65கான பய��சிக* வழ�க�ப,டன. இ�;*ள மைல8�, கா,�� ப;திக6� பய��சி5
கள�களாக இ�"தன. 

மிக)� இரகசியமாக இட�ெப�ற இ"த B�F மாத கால� பய��சிய�� A>வ�� அ�கி�"/ 
+/>�லி5;5 ெகா9�வர�ப,ட இ"த� ேபாராள4க* 500 ேப�கைள5 ெகா9ட நா�; 
;.5களாக ரய�� வ9>கள4� ெச�ைன5; அD�ப�ைவ5க�ப,டன�. ெச�ைன5; 
வ"தைட"த இவ�க* ;றி�ப�,ட B�F இய�க�கள4� தைலவ�களா� வரேவ�க�ப,டன�. 
ப��ன� அ�கி�"/ அவ�கைள ஆ8த பண�களாக பட;க* Bல� அவ�கைள 
யா%�பாண�/5; இரகசியமாக அD�ப�ைவ�பத�கான நடவ>5ைககைள இய5க� தைலைம 
ேம�ெகா9ட/. இவ�க65; வைரயF5க�ப,டளவ�� ஏ-48 ரக த�ன4ய5க� /�பா5கிக*, 
ைக5;9�க* ேபா�ற ஆ8த�கைள இ"தியா ெகா��தி�"த/. ஆ8த�கைள வழ�;வதி� 
இய5க Kதியாக இ"தியா பா;பாடாக நட"/ெகா9டதாக)� சில ;�ற�சா,�5க* உ*ளன. 

பய��சிெப�ற ேபா க* ;.5களாக பட;க* Bலமாக இரகசியமான Aைறய�� 
யா%�பாண�/5; அD�ப�ப,டன�. வடப;திய�� பா/கா�+� பைடய�ன ட� ப�>ப,டாம� 
ெசய�ப�மாF இவ�க65; அறி)F�த�ப,>�"த/. ைக/ ெசCய�ப,டா� தா� எ�ேக 
பய��சி ெப�ேறா� எ�பைதேயா யா�, எGவாறான பய��சிகைள வழ�கினா�க* எ�ற 
தகவ�கைளேயா ெத வ�5க5Nடா/ என இவ�க65;5 க�ைமயான உ�தர) 
ப�ற�ப�5க�ப,>�"த/. 1983 நவ�ப� >ெச�ப� மாத�கள4� பய��சிகைள A>�/5ெகா9� 
யா%�பாண� தி��ப�ய ெரேலா ம�F� ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�. ேபாராள4க* தா5;த� 
நடவ>5ைககைள� ெப�மள)5;� த$வ�ர�ப��தாம� அரசிய� நடவ>5ைககைள 
ேம�ெகா9>�"த அேதேவைளய�� தா5;த�க65கான த�ண�ைத 
எதி�பா��/5கா�தி�"தா�க*.

இ"தியா வழ�கிய Aத�க,ட ஆ8த� பய��சிகைள A>�/5ெகா9� தாயக�
தி��ப�யவ�கள4� ெப��பாலானவ�க* ெரேலா உF�ப�ன�களாகேவ இ�"தா�க*. த�க�/ைர, 
;,>மண� ேபா�றவ�களா� ஆர�ப�5க�ப,ட ெரேலா அைம�ப�� தைலவராக சிற$ சபார,ண� 
அ�ேபா/ வ�ள�கினா�. ெச�ைனய�� சபார,ண�/ட� ெதாட�+கைள ஏ�ப��தி5ெகா9ட 
ச"திரஹாச� அGவைம�ப�� ஆேலாசக� ேபா�F ெசய�பட� ெதாடா�கிய��"தா�. 
அதனா�தா� ஏைனய அைம�+5கைளவ�ட)� ெரேலா அைம�ைப அதிகள)5;
வள��/வ��வத�; இ"தியா A�ப,ட/. இ"தியா இGவாF வ���ப�யைம5; ேமL� சில 
காரண�க6� இ�"தன. 

;றி�பாக வ��தைல� +லிக* அைம�ைப� ெபாF�தவைரய�� இ"தியாவ�� வைல5;* 
வ $%"/வ�ட5N>ய ஒ� அைம�பாக அ/ இ�5கவ��ைல. இF5கமான க,�5ேகா�ைப5 
ெகா9ட ஒ� அைம�பாக உ�வாகிய��"த வ��தைல� +லிக* அைம�+ வ�ன45 கா,�� 
ப;திய�� தன5ெகன பய��சி Aகா�கைள ஏ�கனேவ அைம�தி�"த/. பல ேபாராள4க* இ"த� 
பய��சி Aகா�கள4� பய��சி ெப�றி�"தா�க*. அ�/ட� ப�ரபாரன4� ெகா*ைக� ப�F�, 
உFதி�பா�� அவர/ அைம�ைப A.ைமயாக தம/ க,��பா,�5;* ெகா9�வ�வைத� 
சா�தியமா5க� ேபாவதி�ைல எ�பைத இ"தியா)5; உண��திய��"த/. 

இதைனவ�ட ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�. ம�F� ஈேரா= ஆகிய அைம�+5க* அரசிய� ேகா,பா�கைள5
ெகா9டைவயாக)�, ேபாரா,ட� ெதாட�ப�� ெதள4வான அரசிய� பா�ைவைய5 
ெகா9டைவயாக)� இ�"ததா� தம/ ைக�பாைவயாக அGவைம�+5க* ெசய�ப�� 
எ�ேறா ந�பவ��ைல. +ெளா, அைம�+� இ"திய எதி��+5 ேகா,பா,ைடேய ெகா9>�"த/. 
இ"த நிைலய�� ெரேலா அைம�+ ஒ�Fதா� ெதள4வான அரசிய� ெகா*ைககேளா 
ேகா,பா�கேளா இ�லாத ஒ�றாக இ�"/*ள/. அேதேவைளய�� ச"திரஹாசD� இ"திய5 
ைக�பாைவயாக� ெசய�பட5N>ய ஒ�வராகேவ இ�"/*ளா�. இதனா� ெரேலாைவ தம/ 
ெச�ல� ப�*ைளயாக வள��பத�; இ"தியா த$�மான4�தி�"த/. 

ெரேலா அைம�ப�ன�5ேக அதிகள) ஆ8த�க6� பய��சிக6� வழ�க�ப,டன. இ"தியாைவ� 
தி��தி�ப��/� வைகய�� அவ�க6� ெப�மள) இைளஞ�கைள ஆ,ேச��+� ெசC/ 
பய��சிக65காக இ"தியா)5; அD�ப�ைவ�தி�"தா�க*. இGவாF 
ெப�"ெதாைகயானவ�கைள� ேச��/5ெகா*ள ேவ9�� எ�பத�காக க,��பா�கேளா 
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ஈழA� இ"தியா)�-11:

ெஜயவ��தன)5; எதிராக 
இ"திராைவ P9>ய 
காரண�க*

வைரயைறகேளா இ�லாம� ஆ,ேச��ைப ெரேலா ேம�ெகா9ட/.

இல�ைக நடவ>5ைக5;� ெபாF�பாக இ�"த ேறா அதிகா க* ேபாராள4க65;� 
பய��சியள4�/ அவ�கைள ெஜயவ��தன அரE5; எதிரான நாசகார� ெசய�பா�கள4� 
ஈ�ப��/வத�காக அD�+வ/ட� தம/ ெசய�பா�கைள நிF�தி5ெகா*ளவ��ைல. 

ெஜயவ��தன அரசா�க�ைத� பதவ�ய�லி�"/ ெவள4ேய�றி, சிற$மாேவா ப9டாரநாய5கவ�� 
ஆ,சிைய ம�ள நிைலநிF�த ேவ9�� எ�பதி� இ"திரா கா"தி த$வ�ரமான அ5கைறைய5 
கா,>னா�. இத�கான பல Aய�சிகைள8� அவ� மைறAகமாக ேம�ெகா9டதாக 
+லனாC)�/ைற அதிகா க* ப��ன� ெத வ��தா�க*.

இேதேவைளய�� இ"த ஆ8த� பய��சிக* ஆர�பமாகிய��"த ச"த��ப�தி� இ"திய� ப�ரதம� 
இ"திரா கா"தி ெரேலா அைம�ப�� தைலவ� சிற$ சபார,ண�, +ெளா, தைலவ� உமா 
மேக=வர�, ஈேரா= அைம�ப�� =தாபக� இர�தினசபாபதி ம�F� ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�. 
அைம�ப�� தைலவ� ேக.ப�மநாபா ஆகிேயாைர +/>�லிய�� தன4�தன4யாக� ச"தி�/� 
ேப�E5கைள நட�திய��"தா�க*. ஈழ� தமிழ�கள4� ப�ர�சிைன ெதாட�ப�� தா� 
அDதாப�/ட� இ��பதாக)�, அவ�க6ைடய வ��தைல� ேபாரா,ட�/5; தா� 
உத)வதாக)� இ"திரா கா"தி அ�ேபா/ உFதியள4�ததாக)� ெத வ�5க�ப,ட/. இ"த� 
ச"தி�+5கான ஏ�பா�கைள ஜ$.பா��தசாரதிேய ேம�ெகா9>�"தா�. இ�"த ேபாதிL� இ"த� 
ச"தி�+ இரகசியமானதாக இட�ெப�றதா� +ைக�பட� எ��பத�; அDமதி5க�படவ��ைல. 

இ"திய� பய��சிக* ெதாட�பாக வ��தைல� +லிக* அைம�ப�� தைலவ� ப�ரபாகரD�, 

ஆேலாசக� அ�ட� பாலசி�கA� ேறா அதிகா க6ட� வ� வான Aைறய�� ேப�E5கைள 
நட�திய ேபாதிL�, இ"த ஆ8த� பய��சிய�� உ9ைமயான ேநா5க� எ�ன எ�பைதய�,� 
அவ�க* ேக*வ� எ.�பவ��ைல. அவ�கைள� ெபாF�தவைரய�� இ"தியாவ�� 
உ*ேநா5க�கைள� ப "/ெகா9டவ�களாகேவ அவ�க* இ�"தன�. ஆனா�, அ"த ேநா5க�க* 
ப�றி ேக*வ� எ.�ப� இ"திய� தர�+5; ச�கடமான ஒ� நிைலைய அவ�க* ஏ�ப��த 
வ���பவ��ைல. 

இ"திரா கா"திைய� ெபாF�தவைரய�� ப�களாேதஷ� A5திபாஹின4 அைம�ைப� 
பய�ப��தி தன4நா,ைட உ�வா5கியைத� ேபா�ற ஒ� ேநா5க�/ட� ஈழ� 
ேபாராள4க65கான பய��சிகைள வழ�கவ��ைல. ெவFமேன ேபாராள4கைள ஆ8த மய�ப��தி 
ெஜயவ��தன)5; ஒ� அ�EF�தைல ஏ�ப��தி தமிழ�கள4� ப�ர�சிைன5; நியாயமான 
த$�ெவா�ைற5 கா9பத�கான அ.�த�கைள5 ெகா��ப/ இ"திரா கா"திய�� Aதலாவ/ 
ேநா5கமாக இ�"த/. இர9டாவதாக இ"த ஆ8த5 ;.5கைள� பய�ப��தி5 ெகா�5;�
அ�EF�த�கள4� Bலமாக இ"தியா)5; எதிரான ச5திக* இல�ைகய�� காR�;Fவைத�
த��ப/ இ"திராவ�� இர9டாவ/ ேநா5கமாக இ�"த/. 

இ"த இர9� ேநா5க�க6டD�தா� இ"திரா கா"தி த�Dைடய உபாய�கைள 
வ;�தி�"தா�. தமிழ�கள4� ப�ர�சிைன5; நியாயமான த$�ெவா�F காண�பட ேவ9�� 
எ�பதி� அவ� மிக)� உFதியாக இ�"தா� எ�ப/ உ9ைம. அதனா�தா� இ"திரா கா"தி 
ம�/ ஈழ� தமிழ�க* அள)கட"த அ�+ ைவ�தி�"தா�க*.
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