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உமாமேக�வர	 ேறாவி	 அ��த ச�தி�பி�காக 
கா�தி��த ேநர�தி� இல�ைகயி� ேகாழி இைற சி 
ஏ�"மதி வியாபார�தி� ஈ�ப$%��த வியாபா& 
ஒ�வ( அவைர வ�) ச�தி�தா(. அவ( த	*ைடய 
ெபய( அ�)�லா (-ைனெபய() எ	"0 தா	 மாைலத12 
பிரைஜ எ	" அறி4க0 ெச5) ெகா6டா(.  
உமாமேக�வர	 4தலி� த	ைன யா( எ	" 
கா$%7ெகா8ளவி�ைல. தா	 ஒ� ேகாழி�ப6ைண 
4தலாளி எ	ற ெதானியிேலதா	 அவ�ட	 ேபசினா(. 
ஆனா� அவ( என7= உ�கைள� ெத&>0 ந1�க8 தா	 
உமாமேக�வர	 எ	ற ேபா) உ6ைமயி� 
உமாமேக�வர	 அதி(�) வி$டா(.  
த	ைன7 ெகாைல ெச5ய அ�ல) கட�தி  ெச�ல 
எதி&களா� அ*�ப�ப$ட ஆளாக அவ( இ��பா( எ	ற 
ச�ேதக0 அவ�7= ஏ�ப$� அவர) 4க0 
க"�)�ேபான).  

அைத அவதானி�த அ�)�லா ந6பேர பய�பட 
ேவ6டா0 உ�கைள  ெச	" ச�தி7=0ப% ேறாதா	 
எ	ைன அ*�பிய) எ	" ெசா�லி ேறா27=0 
அவ�7=0 நட�த ேப ?வா(�ைதைய� ப�றி>0 
ெசா	னா(. 
அத	பி	 உமாமேக�வர*7= ந0பி7ைக வ�த). 

அ�)�லா மாைலத12 நிைலைமகைள� ப�றி>0 
மாைலத1வி� ஆ$சி நட�)0 க>0 ஒ@7கமி�லாதவ( 
எ	"0 ம)பான0 அ��)வ) உ$பட இ�லா�)7= 
விேராதமான கா&ய�கைள ெச5பவ( எ	"0, அ�=8ள 
ம7கA7=  ?த�திரமி�ைல. அ�ேக ஜனநாயக ஆ$சி 
ஒ	ைற அைம7க ந1�க8 உதவி ெச5ய ேவ6�0 
எ	"0 உமாமேக�வரைன7 ேக$�7ெகா6டா(.  
உமாமேக�வர*7= 4தலி� ஆ ச&யமாக� 
ேபா5வி$ட). உ�க8 நா$%� ஆ$சியைம7க நா	 
எ�ப% உதவி ெச5ய 4%>0 எ	" அவ( ேக$க ேறா 
உ�கA7= விசய�ைத  ெசா�லBpலைலயா, 
உ�களிட0 ேபசியி��பதாக எ	னிட0 ெசா	னா(கேள. 

எ	" அ�)�லா தி��பி  ெசா	னா(. அ�ேபா)தா	 
உமாமேக�வர*7=0 ேறா ெசா	ன தா7=த� தி$ட0 
அ) தா	 எ	"0 -&�த). Cடேவ பய40 
வ�)வி$ட).  

ஆ>த� பயி�சி விவகார�தி� த	ைன� -ற7கணி�த) 
பர�த	 ராஜைன ைவ�) த	*ைடய அைம�ைப 
இர6டாக உைட�த), தா	 இற7கிய ஆ>த�கைள 
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4ட7கிய). எ	" பல4ைற த	*ைடய 4)கிேலேய 
=�திய ேறா எ�= த	ைன ெப&ய சி7கலி� 
மா$%வி�ேமா எ	" அவ( ேயாசி7க ஆர0பி�தா(.  
உ�களிட0 ேறா அதிகா&க8 ேம�ெகா6� ேப?வா(க8. 

உ�க8 ச�ேதக�கைள அவ(கAட	 ேபசி� 
த1(�)7ெகா8A�க8. எ�கAைடய ச�தி�பி	 
ஞாபக(�தமாக என) இ�த  சிறிய ப&ைச ந1�க8 
ம"7காம� ெப�"7ெகா8ள ேவ6�0 எ	" ெசா�லி 
ஒ� -�த0 -திய ெம�டா காைர உமாமேக�வர*7= 
ெகா��)வி$� அ�)�லா விைடெப�"7ெகா6டா(.  
இ) நட�த ஒ� வாரகால�தி	பி	 ேறா அதிகா& 
ஒ�வ( ெகா@0- வ�) உமாமேக�வரைன  ச�தி�) 
அ��த ச�தி�- ேகரளாவி	 )ைற4க நகரமான 
ெகா சினி� நைடெப"0 எ	"0 இ�த விபர0 ேவ" 
ஒ�வ�7=0 ெத&ய ேவணடா0 எ	"0 =றி�பாக 
ேறா27=0, -ெளா$�7=0 இைடயிலான வழைமயான 
ெதாட(பாளரான பால-�த�7=7Cட இ) 
ெத&ய7Cடா) என ேக$�7ெகா6டா(.  
பால-�த( த�கA7= ெந�7கமானவ( எ	றாF0 
ஈஎ	%எ�எ� ஈபிஆ(எ�எ� ெரேலா ம�"0 &>எ�எ� 
கார(கAட*0 அவ�7= ெதாட(- இ��த). இதனா� 
அவ( Gல0 இரகசிய0 ெவளியி� ேபாக7C�0 எ	" 
ேறா அHசிய).  

அ��த ச�தி�-7காக இ04ைற உமாமேக�வர	 
இ�திய இராIவ விமான�தி� ெச�லவி�ைல. 

சாதாரண இ�திய	� ஏ(ைல	� விமான�தி� 
க$�நாய7க விhமன நிைலய�தி�Cடாகேவ 
தி�வான�த-ர0 ெச	றா(. ஆனா� ெசா�த� ெபய&� 
அ�ல. தி�வான�த-ர0 விமான நிைலய�தி� 
உமாமேக�வரைன வரேவ�ற ேறா அதிகா&க8 
த�கள) கா&� ெகா சி*7= அைழ�)  ெச	றா(க8.  

ெகா சி	 )ைற4க�தி� த&�) நி	ற சி�க�J( க�ப� 
ஒ	றி� 1987 ஒ7ேராப( மாத0 140 திகதி அ�த 
47கியமான ச�தி�- நட�த).  

தா%7கார அ�)�லா உமாமேக�வர*7= 4	ேப 
அ�= வ�தி��தா(. Cடேவ சி�க�J&லி��) ம�ைறய 
இ� மாலத127கார(க8, இர6� ேறா அதிகா&க8 
ஆகிேயா( அ�த  ச�தி�பி� கல�) ெகா6டன(.  
4தலி� ேறா அதிகா&கைள தனியாக ச�தி�த 
உமாமேக�வர	 தன) அதி��திைய ெவளி7கா$% 
தன7= அ�த விடய�தி� அ7கைற இ�லாத) ேபா� 
கா$%7 ெகா6டா(. உ6ைமயி� உமாமேக�வர*7= 
இதி� ஈ�பட வி��ப0. ஆனா� விைல ைவ�) 
ேறாவிட0 கா&ய�ைத சாதி7க ேவ6�0 என 
வி�0பினா(.  
ேறா அதிகா&க8 4	- ேபா� இனி நட7கா), நா�க8 
உ�கA7= எ�லா உதவிகA0 ெச5கி	ேறா0. இ�த7 
கா&ய�ைத ந1�க8 நட�தி 4%�தா� மாைலத1வி� 
உ8ள 47கிய த12களி� இர6� த12கேள ந1�க8 
த�கியி�7க20, தள0 அைம�) பயி�சி எ�7க20 
உ�களி�= ஏ�பா� ெச5) த�கி	ேறா0. அ�த� 
த12களி� வ�0 வ�மான�ைத>0 ந1�கேள 
எ��)7ெகா8ளலா0 எ	" உமாமேக�வர*7= 
ந0பி7ைக ஊ$ட 4ய	றன(.  
எத�காக ந1�க8 மாைலத12 விகார�தி� இBவள2 
அ7கைற எ�7கி	ற1(க8 எ	" உமாமேக�வர	 
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அவ(கைள தி��பி7 ேக$டா(.  
இ�தியா எ வள� ெப#ய நா%, ராஜ' கா�தி 
எ வள� ெப#ய தைலவ�, இ� உ)க*ைடய 
ேஜ.ஆ��-� சி)கள அரசிய/வாதிக*�-� 
0#யவி/ைல. அைவ�- அைத 0#ய ைவ�க 
எ)க*�- ஒ� தள� ேவ2%�. தமி� நா3ைட 
4�0ேபால பய�ப%�த 45யா�. அ)ேக 0லிக
 
எ/லா இட�திேல�� ஊ%�விவி3டா�க
. ேஜ.ஆ�, 
ேஜ.வி.பி, 0லிக
 எ/ேலா��-� பாட� ப57பி�க 
ேவ2%�. நா)க
 அத8கான தி3ட)க
 ைவ�தி�� 
கி�ேறா�. ந')க
 ம3%� இ�த� கா#ய�ைத 
ெவ8றிகரமாக 45��� த�தா/ எ�ைற�-� 
எ)களி� ந�பி�ைக�-#ய ந2பராக உ)கைள 
நிைன�� உ)க*�- ேவ25யைத நா)க
 ெச;� 
த�ேவா�. எ�� தம� தி3ட�ைத விள�கினா�க
 
ேறா அதிகா#க
.  

உமாமேக�வர	 ேறா2ட	 ேபசி7ெகா6%��த 
கால�தி� -ெளா$ Lவெரலியா மாவ$ட�தி� 
ேஜ.வி.பி7= ஆ>த�பயி�சி ெகா�7க நடவ%7ைக 
எ��)7ெகா6%��த)0 ம	னா( மாவ$ட0, 

ெச$%=ள0, 48ளி7=ள0 ப=தியி� ேஜ.வி.பிைய 
எதி(�)� ேபாராட விஜய=மார)�காவி	 ம7க8 க$சி 
உ"�பின(கA7= ஆ>த�பயி�சி அளி�) வ�த)0 
ேறா27=� ெத&யா).  

ஏற�தாள =��மணிேநர� நட�த அ�த7 
ேப?@வா��ைதயி/ மாைலத'வி� அ7�/ கAமி� 
ஆ3சிைய இராBவ அதிர5 =ல� கவி�7ப� எ�� 
இ�தி 45வாகிய�.  

உமாமேக�வரன த	னிட0 ேஜா(  கபா� 
தைலைமயிலான பல�த1ன ம7க8 வி�தைல 
4	னணியிட0 பயி�சி ெப�ற வ 1ர(க8 இ��பதாக20 
அவ(க8 Gல0 இ�த7கா&ய�ைத திற0பட ெச5) 
4%7க 4%>0 எ	"0 தன7=� ேதைவ ஆ>த40, 

பண40, ேபா7=வர�) வசதி>0 தா	 எ	" ேக$�7 
ெகா6டா(.  
அ) ஒ	"0 பிர சிைன இ�ைல எ�லா 
ஒ@�=கைள>0 நா�க8 ெச5) த�ேவா0. 

ெகா@0பி� உ�கA7= ந6ப( அ�)�லா ஒ� ேகா% 
Mபா இல�ைக7 கா? த�வா(. கா&ய0 4%�த)0 10 
ேகா% Mபா இல�ைக7 கா? த�ேவா0. அ��த வார0 
ஆ>த�க8 உ�க8 ைக7= கிைட7க ஏ�பா� 
ெச5கி	ேறா0. எ	" ெசா	ன ேறா அதிகா&கA7= 
திNெரன ஒ� ச�ேதக0 வ�த). நா�க8 த�0 
ஆ>த�கைள ந1�க8 தமிD நா$%� ைவ�தி�7க� 
ேபாகி	ற1(களா அ�ல) உ�க8 நா$%�= எ��)  
ெச�ல� ேபாகி	ற1(களா? எ	" அவ(க8 ேக$டன(.  
தமிD நா$%� ைவ�தி��) எ	ன ெச5வ), எ�கள) 
பயி�சி 4கா0க8 எ�லா0 இல�ைகயி� தா	 
இ�7கி	ற). அதனா� அ�= ெகா6� ேபாவ) தா	 
ந�ல) எ	" உமாமேக�வர	 ெசா	னா(.  
அ�ேக ெகா6� ேபாவ) ஆப�தி�ைலயா. -லிக8 
அவ�ைற உ�களிடமி��) பறி�)7ெகா6�வி$டா� 
எ	ன ெச5வ 1(க8 எ	" தி��பி7 ேக$டன( ேறா 
அதிகா&க8.  

அ�ப% ஒ�நாA0 நட7கா) ம	னா( மாவ$ட0, 

48ளி7=ள0, ெச$%=ள0, 4��க	 ப=திக8 எ�க8 
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க$��பா$%�தா	 இ�7கி	றன. அ�ேக நா�க8 
பலமான பா)கா�- 4கா0கைள அைம�தி�7கி	ேறா0. 

-லிக8 வ�) எ0ைம ஒ	"0 ெச5ய 4%யா) எ	" 
அவ(கA7= பதிலளி�தா( உமாமேக�வர	.  

-லிக8 ஒ�ேபா)0 உ�க8 ப=தி7= வ�ததி�ைலயா. 
4��க	 ப=தியி� -லிகA7=0 உ�கA7=0 
ேமாத� நட�ததாக நா�க8 ேக8வி�ப$ேடாேம எ	" 
மீ6�0 ேறா அதிகா& ஒ�வ( ேக$க அ) ஒ� சிறிய 
ச0பவ0 அ%7க% இ�ப% நட�பதி�ைல. எ�ேபாதாவ) 
இ�ப% வ�) எதி(பாராத விதமாக ச�தி7=0 ேபா) 
நட7=0 ம�ற�ப% அ) எ�கAைடய க$��பா$�� 
ப=தி எ	றா( உமாமேக�வர	.  

அவர) பதிைல7 ேக$� சிறி) ேநர0 ேயாசி�த ேறா 
அதிகா&க8 -லிக8 உ�க8 ப=தி7=8 வராம� த�7க 
நா�கA0 ஒ� கா&ய0 ெச5யலா0. அதாவ) IPKF 
இ	ன40 உ�க8 ப=தி7= வரவி�ைல. நா�க8 
உ�க8 ப=திைய க$��பா$%�=8 ெகா6� வ�0ப% 
அவ(கA7=  ெசா�கி	ேறா0. அத	Gல0 -லிகளி	 
ஊ��வைல த�7கலா0.  

அவ(கள) இ�த ேயாசைன உமாமேக�வர*7=� 
பி%7கவி�ைல. IPKF எ�கட ப=தி7= வ�வ) 
ேதைவயி�ைல எ	" நா	 நிைன7கி	ேற	. அவ(க8 
வ�0 ேபா) அவ(கAட	 Cட இ�7=0 EPRLF ENDLF 

TELO ஆ$கA0 வ�வா(க8. பிற= கா&ய0 நட7கா) 
எ�லா0 =ழ0பி� ேபா=0 எ	றா(.  
அைத�ப�றி ந1�க8 பய�பட ேவ6டா0. மி�ட( 
உமாமேக�வர	 IPKF உ�கAைடய ப=தி7= 
வராவி$டா� ஏேதா உ�கA7=0 இ�தியாவி�=0 
ச0ம�த0 இ��பதாக ம�றவ(கA7=  ச�ேதக0 வ�0. 

அ)தா	 ஆப�) LTTEைய ம$�ம�ல ம�ற எ�த7 
=@7கைள>0 உ�கAைடய ப=தி7= வரவிடாம� 
ெச5வ) எ�க8 ெபா"�- எ	" ேறா அவ�7= உ"தி 
த�த). 

IPKF வர$�0. ஆனா� -ெளா$ 4கா0கA7ேகா 
உ"�பின(கA7ேகா எ�த�பாதி�-0 இ�லாதவித�தி� 
அைவ நட�) ெகா8ள ேவ6�0 எ	ற 
நிப�தைனேயா� அவ(களி	 ேயாசைனைய அவ( 
ஏ�"7 ெகா6டா(. எ�லா0 நா�க8 பா(�)7 
ெகா8கி	ேறா0. ந1�க8 IPK ைய>0 இ�தியாைவ>0 
எதி(7கி	ற மாதி& நட�) ெகா8கி	றா(க8 எ	" 
அவ�7= ஆேலாசைன Cறிய) ேறா.  
நா� தி�0பிய உமாமேக�வர	 ெச5த 4த� ேவைல 
-லிக8 மீ) ெதாட(�) இ�திய இராIவ0 தா7=த� 
நடா�தினா� -ெளா$ இ�திய இராIவ�ைத எதி(�)7 
கள�தி� இற�=0 எ	" அறி7ைகவி$ட)தா	. 
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