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உமாமேக�வர	
� தமி� நா��� ஒ� எ�ேட��� 
�வி� ப�கியி� ெப� ெதாைக பண#� இ�%பதாக 
1985ேலேய �'ற)சா�� எ+ த,. அ./ 
உமாமேக�வரன, வி�வாசிகளாக இ� த 
யா�%பாண
 கனவா.க2 இதி� உ3ைம இ�ைல 
எ./�, 4ெளா�ைட உைட
க நிைன
�� 
5�)சி
காராகளி. ெபா7%பிர)சாரேம இ, எ./� 
ம/8,% ேபசினா9க2. 

 

ஆனா� உமாமேக�வர. இ த
 �'ற)சா�ைட 
#+
க #+
க ெபா7 எ./ ஒ�ேபா,� 
ம/8ததி�ைல. இய
க8தி. எதி9கால நல. க�தி 
இய
க8தி'� ெவளிநா�களி� (தமி� நா� உ�பட) சில 
அைச;� அைசயா ெசா8,
க2 இ�
கி.றன எ./� 
ம'றவ9க2 �'ற� சா��வ, ேபால அ, 
த.	ைடயேதா அ�ல, த.	ைடய உறவின9களேதா 
ெபய<� இ�ைலெய./� அைம%4
� ேவைல 
ெச7;� மிக ந�பி
ைக
�<ய சில நப9களி. 
ெபய<ேலேய இ த) ெசா8,
க2 இ�%பதாக=� 
ஒ8,
ெகா3�� தா9.  
 

அதாவ, இ த) ெசா8,
க>
� ஐ , ேப9 
ெபா/%ெப./� அதி� @வ9 ல3டனிA� ஒ�வ9 
ேஜ9மனியிA� ஒ�வ9 தள8திA� (இல�ைகயி�) 

இ�%பதாக=� அவ9 ெசா�லியி� தா9. ஆனா� 
அவ9களி. ெபயைர அவ9 ெசா�லவி�ைல. 1986இ� 
4ெளா� இர3டாக உைட த ேபா, ல3டனி� 
இய
க8தி. ெசா8,
க>
�% ெபா/%பாக இ� த 
@வ<� ஒ�வ9 CN	�� ப
க� ெச./வி�டா9 
எ./� இய
க8தி. ெசா8தி� ஒ� ப�திைய அவ9 
எ�8,) ெச./வி�டா9 எ./� அவைர8 த3�
க 
ேவ3�� எ./� அவ9 ெசா.ன ேபா, அ த நப9 
யாெர./ ெவயிேய ெத<ய வ த,. ம'றவ9கைள% 
ப'றி ஊக�கேள இ� தன. 

 

த'ேபா, வச த. விவகார#� அவ9 பால48தைர 
#.னி/8தி த.	ைடய சதி #ய'சிைய ெதாட9வ, 
ெதாட9பாக=� தன
� மிக ந�பி
ைகயான இ�வ�ட. 
உமா கல தாேலாசி8த ேபா, பால48த9 இய
க8தி� 
இராEவ% பயி'சி ெப'றவேரா நிர தர உ/%பினேரா 
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கிைடயா,. வச தன, விவகார8ைத பகிர�கமாக 
விசாரைண ெச7, ம'றவ9க>
�� அைத8 
ெத<ய%ப�8தி அவ	
�8 த3டைன ெகா�8,வி�� 
பால48தைர;� அைம%பிலி� , நF
கிவி��க2 எ./ 
அவ9க2 அவ�
� ஆேலாசைன ெசா.னா9க2. 

 

 

ஆனா� அவ9 அைத ஏ'/
 ெகா2ளவி�ைல. 

வச தன, விவகார8ைத பகிர�க%ப�8தினா� 
அவ	ட. ெதாட94ைடய ம'றவ9கைள
 க3�பி�
க 
#�யாம� ேபா7வி��. விசாரைண எ./ வ�� ேபா, 
வச த	
� உைட ைதயாக இ� தவ9கேள அவ	
� 
எதிராக சா�சி ெசா�லி தா�க2 ந�ல பி2ைளக2 
ேபா� ந�8, த%பி வி�வா9க2 எ./� பால48தைர 
ெபா/8தவைர அவைர அHவள= �லபமாக 
அைம%பிலி� , நF
க #�யா,. அவ<ட� இய
க8;தி. 
ெபா/%4
க2 சில இ�
கி.றன. அ8ேதா� அவ�
� 
இய
க8தி. #
கியமான இரகசிய�க2 சில=� 
ெத<;� எ./� அவ9 அத'�
 காரண� 
ெசா�லியி� தா9. 
 

பால48த<ட� இ� த ெபா/%4
க>� அவ�
�8 
ெத< த இரகசிய�க>� எ.னவாக இ�
�� எ.ப, 
ெத<யா,. ஆனா� அைதயி�� உமாமேக�வர. பய� 
ெகா3�� தா9 எ.ப, ம��� என
�8 ெத<;�. 

வழ
கமாக த.	ைடய எதி<கைள கா7 நக98தி 
ஓர�க��வதிA� தய=தா�ச3யமி.றி அவ9கைள 
அழி8ெதாழி
க #ய�வதிA� வ�லவ9 எ./� எதி< 
# தி
 ெகா2>வத'� # தி தா. # தி
 
ெகா2வதி� ெக��
கார9 எ./� ெபய9 ெப'ற அவ9 
பால48திரைனயி�� பய�ெகா3�� த, அ%ேபா, 
ஆ)ச<யமாக ம��ம�ல 4திராக=� இ� த,. 

 

 

உமாமேக�வர. தி�டமி�டப� 25.03.89 அ./ 
வி�ப8, வனவில�� சரணாலய வி�தி
 க��ட8தி� 
4ெளா��. இர3டாவ, தளமாநா� ஆர�பி8த,. 

அத'� #. ச�கிலி
� மிக=� ந�பி
ைக
�<ய 
ஆ�கைள
 ெகா3� அைம
க%ப�ட பா,கா%4
 
�+ேவ மாநா�� ம3டப8தி'�� அைத) 5ழ=2ள 
ப�திக>
�� பா,கா%4 வழ��� எ./� ம'றவ9க2 
எ த ஆ;த8ைத;� சி/ க8தி Kட மாநா�� 
ம3டப8தி'ேகா அ�ல, அ த% ப�தி
ேகா எ�8,வர
 
Kடாெத./� க�ைமயான உ8தர= ேபாட%ப�ட,. 

மாநா�� பிரதிநிதிகைள �+
களாக% பி<8த ேபா, 
Kட ஒHெவா� �+விA� ச�கிலி
� ேவ3�யவ9க2 
இ�
�மா/ பி<
க%ப�ட,. வச த. உமாமேக�வர. 
�+வி� ேபாட%ப�� அவர, ேநர�
 க3காணி%பி� 
இ�
�மா/ ெச7ய%ப�ட,ட. யா9 யாெர�லா� 
அவ	
� ஆதரவாக இ�%பா9க2 எ./ 
ச ேதகி
க%ப�டேதா அவ9கைளெய�லா� ஒ./ 
ேசராதப� தனி8தனியாக% பி<8, ேவ/ �+
களி� 
ேபாட%ப�ட,. 

 

4ெளா�, DPLF, மைலயக8தி� அைம
க%பட=2ள 
இராEவ அைம%4 இ த @.ைற;� 
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க��%ப�8த
K�ய தைலைம அைம%4 ஒ.ைற ெத<= 
ெச7வ,� இராEவ அைம%4
கான க��%பா�� 
ஒ+��விதிக2, அரசிய� அைம%பான CP���இ'கான 
க��%பா�� ஒ+�� விதிக2 எ.பவ'ைற;� 
தனி8தனியாக வைரயைற ெச7வ,ேம மாநா��. 
பிரதான ேநா
கமாக இ� த,.  

 

ஒHெவா� �+=� #தலி� இ த அைம%4 வ�வ�, 

அைம%4 க��%பா�� விதிக2 எ.பன ெதாட9பாக 
�+நிைலயி� ஆரா7 , அவ'ைற உ�வா
கி பி.4 
எ�லா
 �+=� ஒ./ ேச9 , விவாதி8, ஒ� ெபா, 
#�=
� வ�வெதன அறிவி
க%ப�ட,. 

 

ஏ'கனேவ வச த. �+ இ த விடய�க2 ப'றி ேவ/ 
விதமாக பிரசார� ெச7தி� தப�யா� 
�+நிைலயிேலேய விவாத� 5�பி�8தி� த,. 

அைம%4 க��%பா� எ.ற விடய8ைத% 
ெப��பாலானவ9க2 பி.தள விவகார�க>ட. 
அதாவ, ஒர8த நா�� 4ைத�ழி விவகார�க>ட. 
ஒ%பி�� இ, அ,
ேக வழிவ�
�� எ./ க�8,) 
ெசா.னா9க2. தைலைமைய
 க��%ப�8த ேவ3�� 
த.னி)ைசயான #�=க2 எ�
கவிட
 Kடா, எ.ற 
க�8,� #.ைவ
க%ப�ட,. 

 

 

ெப��பாலான �+
க2 உமாமேக�வரைன 
4ெளா��. தைலவராக=� பால48தைர DPLF க�சியி. 
தைலவராக=� ெத<= ெச7, இ�வ�
�� 
அதிகார�கைள சமமாக பகி9வேதா� இவ9க>
�8 
,ைணயாக ேமA� ஐவ9 ெகா3� இ த அைம%ேப 
சகல அைம%4
கைள;� க��%ப�8,� வழிநட8,� 
அதிகார� ெகா3டதாக இ�
��ப� ெச7ய ேவ3�� 
எ./� க�8, ெவளியி��� தன. இ த
 க�8, 
வச த. �+ ஏ'கனேவ பர%பியி� த க�8தா��. 

அதாவ, பால48தைர;� உமாமேக�வரைன;� 
சமபல8ேதா��, சம அதிகார8ேதா�� நி/8,� அேத 
சமய� பால48த<. க�8ைத;� ைகைய;� ஒ�க) 
ெச7;� வைகயி� தி�டமி�� 5 ேபைர ெத<= 
ெச7வத. @ல� உமாமேக�வரைன தனிைம%ப�8தி 
பலமிழ
க) ெச7,விடலா� எ.ப, அவ9கள, எ3ண�. 

 

இ த
 க�8, ஒ� தF9மானக நிைறேவ'ற%பட #.ேப 
இ த
 �+=
� ெத<= ெச7ய%பட ேவ3�ய 5 ேப�� 
யா9 எ.பைத வச த. �+ #�= ெச7,வி�ட,. 

பால48த<. ைகைய பல%ப�8தி அவ�
� 
ேவ3�யைவகைள நி9வாக8தி'� ெகா3� வ�வத. 
@ல� இ தியாவிட� ஆ;த� வா�கலா� எ.ற 
பிர)சார8ைத இரகசியமாக #.ைவ8, தா�க2 
ெசா�பவ9கைளேய நி9வாக8தி'� ெத<= ெச7ய 
ேவ3�� எ./� அவ9க2 கீ�ம�ட உ/%பின9கைள
 
ேக��� தா9க2. 

 

இ த விடய� உமாமேக�வர	
� ேவ3�யவ9க2 
@ல#� ச�கிலியி. @ல#� மாநா� ெதாட�கிய 
ேநர8திேலேய அவ�
�8 ெத<ய வ த,. 

உமாமேக�வரைன% ெபா/8தவைர அைம%பி� 
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த.	ைடய க�8ைத தா. ெச7, #�
க நிைன
�� 
கா<ய8ைத ம'றவ9கைள ஏ'/
 ெகா2ள ைவ
�� 
வ�லைம அவ�
� இ� த,. மாநா��� �+ பி< த 
ேபாேத பா,கா%பி'காக ச�கிலியி. ஆ�கைள 
ஒHெவா� �+விA� இ�
��ப�;� பா98,
 
ெகா3ட, ேபால த.	ைடய க�8ைத வலி;/8தி 
ேபசி எதி9க�8ைத #றிய�
�� வ�லைம ெப'ற 
ஒHெவா�வைர;� அவ9 ஒHெவா� �+வி� 
நியமி8தி� தா9. 
 

உமாமேக�வர. 5 ேப9 ெகா3ட உய9�+ (ெபாலி� 
பேீரா) ஒ.ைற உ�வா
�வெத./� அதி� @வ9 
4ெளா��லி� ,, ஒ�வ9 DPLFலி� ,, ஒ�வ9 
ெசயலதிப9 (தா.) எ.ற வைகயி� ஒ�வ9 என @வ9 
ெத<= ெச7ய%ப�வ9hக2 எ./� மி�தி இ�வ9 
மைலயக அைம%பிலி� , ஒ�வ9 ெகா+�4 நி9வாக 
அைம%பிலி� , ஒ�வ9 எ.ற அ�%பைடயி� 
ெசயலதிபரா� நியமி
க%ப�பவ9களாக இ�%பா9க2 
எ./ தி�ட� தF��யி� தா9. இைதவிட 4ெளா��'� 
தனியான ெசய'�+ CP��இ'� தனியான ெசய'�+ 
எ./� அதி� ெசா�லியி� தா9. 
 

மாநா��. �+நிைல விவாத�; வச தன, அைம%48 
தி�ட8தி'�� உமாமேக�வரன, அைம%4 
தி�ட8தி'�மான விவாதமாக=� மாணி
கதாசன, 
�வாரஸியமான பாலிய� விவகார�கைள% ப'றிய 
விவாதமாக=� 5� பி�8,
 ெகா3�� த ேபா, 
#2ளி
�ள #கா� ப�தி
� 4லிக2 
வ ,வி�டதாக=� அ த #காைம அவ9க2 
ைக%ப'றினா� அ�கி�%பவ9க2 @லமாக8 
தகவலறி , மாநா�� ம3டப8ைத;� அவ9க2 
தா
க
 K�� எ.ற ஒ� ெச7தி வ த,. அைத
 ேக�ட 
உமாமேக�வர. ஒ� கண� ஆ�%ேபா7வி�டா9. 
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