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�ெளா��� ஜாதிய கனவா�க�கிைடயிலான 
பல�ப��ைசயி� உமாமேக�வர� அைம�பி� 
தைலவ! எ�ற வைகயி� உ$தியான ேபாைக 
கைடபி�%& அைத '�() ெகா*+ வ,வத-)� 
பதி�, அவ! ஒ, பா!ைவயாள! எ�ற வைகயிேலேய 
இ0த விடய%தி� நட0& ெகா*டா!.  
 

சிகெர� பி�%த& )-ற2 எ�$ ெசா�லி 'காமிலி,0த 
சாதாரண உ$�பின! ஒ,வ4)% த*டைன ெகா+%த 
ெபா$�பாள! ஒ,வ! தா� சிகர� பி�%& ெகா*ேட 
அ0த% த*டைன வழ6கியைத72, ஒ,�ற2 
'கா')8 ெச�$ ேதாழ!கேள பிர8சிைனைய த�� 
ேக�6க9, நா6க9 அட)'ைற) 
பணி0&விட:டா& எ�ெற�லா2 வ ;ர'ழக2 
ெச<&வி�+ த�னிட%தி� (உமா) வ0& ந�;ல 
பி9ைளகளாக ேவச2 ேபா�டவ!கைள72 அவ! 
ஒ,ேபா&2 கணகிெல+கேவ இ�ைல.  

 

6 மாத2 பயி-சி, அ& '�0தபி� ைகயி� ஆ�ெகா, 
ஆ7த2 எ�$ ந2பி ெகா*+ பி�தள2 ெச�ற 
இைளஞ!க9 பயி-சி7மி�றி, சா�பா+மி�றி, ந�ல 
உ+��:ட இ�றி ப@ச� பரேதசிக9 ேபால 
அ4பவி%த &�ப%ைத வா!%ைதயி� ெசா�வ& 
க�ட2. பசி ெகா+ைமயி� நா<கைள72, 

இைல)ைழகைள72 அவ!க9 சா�பி�ட ச2பவ6க9 
நிைறய உ*+. வாழ ேவ*�ய வயதி� 
வாAைககான ெதாழி�கைள க-$ ெகா9ள 
ேவ*�ய வயதி� அைவெய�லாவ-ைற72 Bகி 
எறி0&வி�+ இனவி+தைல) ப6ெக+க வ0த 
அவ!கள& வி+தைல உண!( ஓர%& நா+ 
�&ேகா�ைட, ேதனி ச()% ேதா��)9�2, 

மைலக�)9�2 'டக�ப�ட&2, 

மD6க�க�ப�ட&2 த-ெசயலாக நட0த- 
தைலைம%&வ%தி� இயலாைமயினா� நட0த 
விடயமாக என)% ேதா�றவி�ைல. 

 

ஈழ�ேபாரா�ட%தி� மக%தான இைளஞ! சதி 
ேபாரா�ட%தி-) கிைடக :�ய ெபா,ளாதார உதவி, 
இ& இர*ைட72 தி�டமி�+ 'டக ேவ*+2, திைச 
தி,�ப ேவ*+2, சீரழிக ேவ*+2 எ�ற 
உ9ேநாக%தி� அ��பைடயி� ெதG0&ெகா*ேட 
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ெச<த ஒ, ெபGய &ேராக%தன2 எ�$ தா� இைத8 
ெசா�ல ேவ*+2. இத-) உமாமேக�வர� ம�+2 
தா� காரண2 எ�$ யாராவ& ெசா�னா� அ& H%த� 
ப2மா%&.  

உமாமேக�வரனி� ெபயைர8 ெசா�லி இ0திய� 
பயி-சியி� ெபயைர8 ெசா�லி �ெளா�+) ஆ9 
ேச!%த அைனவ,2 இத-)� ெபா$��. �ெளா��ன& 
அைம�பாள!க9 அைனவ,ேம ஜாதிய கனவா�க9 
எ�ப&2, ேபாரா�ட2 :!ைமயைட0தா� அ�ல& 
ேபாரா�ட%ைத :!ைமயைட8 ெச<ய:�ய �லிக9 
ேபா�ற அைம��) இைளஞ!க9 ெச�றா�, அ& யாA 
)டாநா��� சாதிய அைம�ைப72, சாதிய 
ஒ+)'ைறைய72 தக!%& த6கள& சாதிய த!பா! 
ஒழி0& ேபாக8 ெச<&வி+2 எ�$ இவ!க�)% 
ெதG72. மக9 மீ& தா)த� நட%தி வ0த 
இராJவ%ைத எதி!%& �லிக9 நட%திய ெகG�லா 
தா)தைல இவ!க9 ைநயா*� ெச<& 
நைட'ைற)8 சா%தியமி�லாத மக9 ேபாரா�ட2 
ப-றி� ேபசிய&2 இ6) )றி�பிட ேவ*�ய ஒ�$. 

 

�ெளா��லி,0த பலசாலிகளின&2, 

Kைளசாலிகளின&2 ேமாதலினாL2, 

உமாமேக�வரன& தவறான தைலைம%&வ%தாL2 
�ெளா� உைட0& சிைத0& ேபான& எ�பைதவிட இ0த 
அைன%&% தர�பின,)2 ெபா&வாக இ,0த சKக 
ேநாக2 ஒ�$காகேவ இ& நிகA0ததாக8 
ெசா�லலா2. 

அதாவ& இைளஞ! சதிைய ேதகிைவ%& அவ!கைள 
ேமாசமான அதி,�தி) உ9ளாகி ேதைவ�ப�ட ேபா& 
�ைத)ழி)2 அ4�பி அவ!கள& உண!(கைள8 
சிதற�%& இனி அவ!க9 ேபாரா�ட%தி� பக2 
தைலைவ%&:ட ப+கவிடாம� ெச<&வி�ட நிகA(, 

தனி ஒ! தர�பின,) ம�+2 ெபா&வானத�ல. ஒ, 
அைம�� தவெற�றா� அ�ல& அைம�பி� தைலைம 
தவெற�றால அைத எதி!%& நடகி�ற உ�க�சி� 
ேபாரா�ட2 அ0த அைம�ைப தி,%&வதாக, 
தைலைமைய தி,%&வதாக அ�ல& மா-$வதாக 
இ,க ேவ*+2. இைவ ஒ�$ேம சGயி�லா& 
ேபானா�, ஒ, சGயான அைம�ைப ேநாகி பிைழயான 
அைம�பிL9ள உ*ைமயான உண!(9ள 
ேபாராளிகைள வரவைழ�ப&தா� ஒ! சGயான 
உ�க�சி� ேபாரா�ட%தி� கடைம. அைதவி+%& 
ேபாராளிகைள ேபாரா�ட%ைத வி�+ ஒ&6கிவி+2ப� 
சிதற�%த&2 உ9ளைதவிட இ�ெனா, ேமாசமான 
அைம�பி� (MN4+)) ேபா< ேச!0&, இ0திய 
நல4காக உைழ)2ப� ெச<த&2 தா� �ெளா��� 
உ�க�சி� ேபாரா�ட கனவா�க9 ெச<த ேவைல. 

 

 

உைட0&, சிைத0த& ேபாக �ெளா��� எ@சியி,0த 
பிG( அைம�ைபவி�+ ெவளிேய ேபானா� ஒ�$ேம 
ெச<ய'�யாத &!�பாகிய நிைலயி� இ,0த பி� 
த6கிய மாவ�ட6கைள ேச!0தவ!கைள72, மிக(2 
ஏைழ�ப�ட ெவளிநா�+)8 ெச�ல வசதியி�லாத 
)டாநா�டவ!கைள72, உட� பல%தி� Kல2 
அதிகார2 ெச<& பழக�ப�ட சாதிய� 
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பயி�வா�கைள72 ம�+2 ெகா*டதாக இ,0த&. இ& 
ஒ, அைம�� எ�ற நிைலயி� இ,0த& எ�பைதவிட 
ஒ, ெகா9ைள ேகா�� எ�ற நிைலயி� தா� 
இ,0த&. இயக%&காக தாலி அ$�ப&, ச6கிலி 
பறி�ப&, வ ;+ �)0& ெகா9ைளய��ப&, ஆ�கைள 
கட%தி ைவ%& பண2 பறி�ப&, ேமா�டா! ைசகி9க9, 

கா!க9, வா�கைள கட%தி வ0& நிற%ைத72 
இலக%தக+கைள72 மா-றி வி-ப& இைவதா� 
1985-)� பி� எ@சியி,0த �ெளா��� ேபாரா�ட 
நடவ�ைககளாக இ,0தன. தமிழக� ெபாலிசாG� 
கணகி�ப� 1985 �ச2பG� இ,0& 1987 மா!8 மாத2 
வைர 32 தாலி, ச6கிலி அ$�க9, 16 வ ;+ �)0& 
ெகா9ைளக9, 4 ஆ9 கட%த�க9 63 வாகனகட%த�க9 
�ெளா��னா� ம�+2 தமிழக%தி� 
ெச<ய�ப��,கி�றன. இதி� ேவ�ைக 
எ�னெவ�றா� இதி� ஒ, 7 அ�ல 8 ச2பவ6கைள% 
தவிர மி)தி உமாமேக�வர4)% ெதGயாம� 
நட0தைவ. ஆனா� இயக%தி� ெபயரா� 
இயக%&காக நட0தைவ. 

 

 

1988 ேகரளாவி� த6கியி,0த கதிரவைன இல6ைக)% 
தி,2பி வ,2ப� அைழ%த உமாமேக�வர� அவைர 
வ(னியாவி-)8 ெச�$ அ6)9ள கிராம6களி� 
அைம�ைப உ,வா)2ப� ேக�+ ெகா*டா!. சீரழி0& 
ேபான அைம��காக ெபா< ெசா�லி ஏமா-றி 
மகைள%அணி திர�ட(2 அ�பாவி இைளஞ!கைள 
வி+தைல� ேபாரா�ட2 எ�ற ெபயG� )Dகளாக 
பிG0தி,0& ெகா*+ த6கள& வ ;ரத;ர 
பராகிரம6க�காக ெகா9ைள72, ெகாைல72, ஆ9 
கட%தL2 ெச<& ெகா*�,)2 சாதிய� 
பயி�வா�களி� :லிகளாக கதிரவ� ம$%&வி�டா!. 
 

 

சீரழி0& ேபா<கிட)2 �ெளா� அைம��) �%&யி! 
அளி�பெத�ப& க,கி� ேபான பயி,) த*ண;,2 
உர'2 ேபா+வைத� ேபா�ற&. அ6ேக பயி,காக 
ேபாட�ப+2 உர%ைத72, த*ண;ைர72 பயி!கைள� 
ேபால ேதா-றமளி)2 கைளக9 தா� உறி@சி 
ெகா*+ ெசழி%& வள!0& பயி! நில%ைதெய 
பாழாகிவி+2. அைத�ேபாலெவ �ெளா�+) �%&யி! 
அழி)2 ேபா& அதிL9ள பிரேதச சாதி )D நல�க9 
மி)0த சீரழிவாதிக9 தா� பய�ெப-$ இன%ைதேய 
சீரழி%&வி+வா!க9. ப�ட2 பதவிகாக(2, 

சLைகக�காக(2, பண%தி-காக(2 இவ!க9 
அ�பாவி இைளஞ!கைள விைல ேபசிேய 
வி-$வி+வா!க9. எ�$ கதிரவ� 
உமாமேக�வர4) எ+%&8 ெசா�னா!. 
 

உமாமேக�வர� ம-ற விடய6களி� எதி!மாறாக 
இ,0தாL2 அரசிய� விடய6களி� கதிரவ4ைடய 
ஆேலாசைனைய ேக�ப&*+. �ெளா��னா� ஒ, 
ேபா&2 தமிழ;ழ வி+தைலைய ெவ�ெற+க '�யா&. 

தமிழ;ழ2 எ�$ ெசா�லி ெகா*+ பவனி வ,2 அத� 
பிரேதச மாவ�ட% தைலவ!க9 எ�ேலா,ேம பிைழ�� 
வாதிக9 தா�. )ைற0தப�ச2 இனவி+தைலைய 
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