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உமாமேக�வரைன� ெகா�வத�� ENDLF இ� �லமாக 
ஏ�பா� ெச�தி��த வச�த� உ�ய கால தி� அைத" 
ெச�# $%�காம� இ& த% ததா� அவ� மீ#( 
ENDLF மீ#( ேறா அதிகா�க*�� அதி�+தி ஏ�ப,ட#. 

எனேவ அவ/க0 மா�1 வழி ஒ�ைற ேதட 
ஆர(பி தா/க0.  

 

இத�ெகன அவ/க0 6ெளா,%� இ��த 
உமாமேக�வர� அதி�+தியாள/க0 பலைர� 
ெகா&(பி8( தமிழக தி8( ைவ # ச�தி தன/. இ�த 
அதி�+தியாள/களி� பல/ $�6 பர�த� ராசைன 
ைவ # 6ெளா,ைட உைட த# ேபா� த�ேபா# 
பால6 தைர ைவ # 6ெளா,ைட உைட�க 
$ய8(ப%:( உமாமேக�வர;ைடய த<விர 
ஆதரவாள/க0 மாைலத<வி� மா,�+ப,� வி,டா/க0 
எ�1( த�ேபா# எ=சியி�+பவ/க*( அைதயி,� 
அதி�+தி ெகா>%�+பதாக?( உமாமேக�வரன# 
தைலைம�� எதிராக மா�1  தைலைம ஒ�ைற 
உ�வா��( ேபா# நி"சயமாக உமாமேக�வர� 
தனிைம+ப,�வி�வா/ எ�1( ேறாவி�� ஆேலாசைன 
ெசா�னதாக ந(ப+ப�கி�ற#. ேறா?�� இ# ச�யான 
ஆேலாசைன எ�1 படேவ அவ/க0 அத�கான ஒ� 
ச�த/+ப ைத எதி/பா/ #� கா தி��தன/. 
 

 

இத�கிைடயி� இ�த விடய( இ�திய 
ெவளி:1? #ைற அதிகா� ஒ�வ/ �ல( 
உமாமேக�வர;��  ெத�ய வ�த#. தி�மதி 
இ�திராகா�தியி� கால திலி��ேத இ�த 
ெவளி:ற? #ைறயி� கடைமயா�றி வ�த இ�த 
அதிகா� இலAைக விவகார தி� ெதாட/60ளவ/. 
ெப�ய அ�பளி+6�கைள  ெதாட/�# வழAகியத� 
�ல( உமாமேக�வர� அவைர தன# 
ந>பனா�கியி��தா/. இ�த அ�பளி+6�க*�காகேவ 
அவ/ உமாமேக�வர� விடய தி� ேறா எ���( 
நடவ%�ைகக0 ப�றிய தகவ�கைள $�B,%ேய பல 
தடைலக0 அவ���  ெத�வி தி��கிறா/. அைவ ஒ� 
ேபா#( ெபா�யானமாக இ��ததி�ைல. 

 

எனேவ தா� பால6 தைர $�ைவ # த�ைன அழி�க 
ேறா ேம�ெகா0*( 6திய சதி $ய�சிையவி,� அவ/ 
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அதிக ஆ திரமைட�தி��தா/. ேறா த�;ைடய 
$ய�சியி� $�#வத�� $� தா� $�தி� ெகா>� 
அவ/கைள ���ைடபட" ெச�ய அவ/ வி�(பினா/. 
அதாவ# பால6 தைர உடன%யாக� ெகா�1விட அவ/ 
த</மானி தா/. 
 

 

ஆனா� யாைர� ெகா>� ெகா�வ# எ�ப#தா� 
அவ���+ பிர"சிைனயாக இ��த#. தா� வழ�கமாக 
ம�றவ/கைள ெகாைல ெச�ய ஏவிவி�(, ஆசி ராஜ� 
�லேமா இைத ெச�வி�க அவ/ வி�(பவி�ைல. 

இ�தவிடய( அரச� 6ரவலாக ெவளிேய வ�தா�Bட 
அ+ேபாதி��த ECநிைலயி� அ# தன�� ெப�( 
ெந��க%ைய� ெகா>� வ�# வி�( எ�1 அவ/ 
பய�தா/. எனேவ இய�க #ட� ச(ம�த+படாத ஆனா� 
தன�� ந(பி�ைக���ய ��றாவ# நப/ �லேம 
இ�த� கா�ய ைத ெச�ய ேவ>�ெம�1 நிைன தா/. 
 

அ�த ��றாவ# நப/ JVP ஆக இ��தா� 
ெபா� தமானதாக?( ந(பி�ைக���யதாக?( 
இ���( எ�1 அவ��க  ேதா�றிய#. அதனாேலேய 
அவ/ கதிரவைன அைழ # விச�தைத" ெசா�லி இ# 
ப�றி #ஏP தைலவ/க*ட� ேபFவத�� ச�தி+6�� 
ஒ&A� ெச�:(ப%:( ெசா�னா/. 
 

#ஏP ேறாவி� மீ# க�ைமயான விேராத ேபா�ைக� 
ெகா>%��த#. பால6 தைர ேறாவி� பிரதான 
ஏெஜ>டாக அவ/க*�� அைடயாள( கா,% அவ/ 
�ல( தன��( JVP��( Bட ஆப ெத�1 ெசா�லி 
அவ/கைள� ெகா>� அவைர ெகா&(பி� ைவ ேதா 
அ�ல# த�திரமாக Gவேரலியாவி�� அைழ #" 
ெச�1 அA� ைவ ேதா ெகா�1 விடலா( என 
உமாமேக�வர� தி,டமி,டா/. 
 

இ# விடயமாக 1989( ஆ>� ேமமாத( 15( திகதி 
Gவேரலியா நகர தி� 6றநக/ ப�தியான ஹாவ 
எலியவி80ள ஒ� சிAகள இட#சா� பிர$க�� 
வ <,%� JVP ெபா#"ெசயலாள/ உபதி�ஸசம 
நாய�காைவ ச�தி�க ஏ�பாடாயி��த#. 

 

அத�கிைடயி� ேம மாத( 13( திகதி உமாமேக�வர� 
ெகா=ச$( எதி/பா/�காத பா�ய ச(பவ( ஒ�1 
$0ளி��ள தி� நட�த#. 

 

அ�1 6ெளா,%ன# $0ளி��ள $கா( 6லிகளா� 
தா�கி அழி�க+ப,ட#. இ�த  தா��தலி� சAகிலி, 
வச�த� உ,பட தமிC நா,%� 6ெளா,%ன# $கா(க0 
ெபா1+பாக இ��த பல ெபா1+பாள/க*( $�னணி 
உ1+பின/க*மாக 33 ேப;h ெகா�ல+ப,டன/. இதி� 
உமாமேக�வர;�� ேவ>%யவ/க0 
ேவ>ட+படாதவ/க0 எ�1 இர>� தர+பின�( 
அடAகியி��ததா� உமாமேக�வரைன+ ெபா1 தவைர 
இ�த இழ+6�களா� ஏ�ப,ட தா�க( எ�ப# 
ஒ�ைறெயா�1 ச(ம�த+ப� #வதாகேவ இ��த#. 

வச�த� உ,பட காைல" F�றி க%�க வ�த பா(6க0 
ேபா� Fலப தி� K�கி எறியேவா, ைக ைவ�கேவா 
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$%யாம� உடனி��# ெதா�ைல த�# ெகா>%��த 
பல/ இதி� ெகா�ல+ப,�வி,ட#, ஓரள?�� அவ��� 
நி(மதிைய  த�த#. சAகிலி உ,பட அவ��� 
விFவாசமான சிலர# இழ+6 வ� த ைத  த�தா8( 
6ெளா,ைட� கைல # வி�வெத�ற தன# $�ைனய 
$%ைவ இ�த" ச(பவ ைத காரணமாக ைவ # 
ெசய�ப� த அவ/ $%? ெச�தா/. 
 

ஆனா� $0ளி��ள தி� அக+படா# �=F��ள(, 

வ?னியா, ெகா&(6 ம,ட�கள+6+ ப�தியி� இ��த 
6ெளா, உ1+பின/க0 ம தியி� இ தா��த� ஒ� 
ெப�ய தா�க ைத ஏ�ப� திய#. அவ/க0 
உமாமேக�வரைன பகிரAகமாக விம/சி�க 
ஆர(பி தா/க0. அவ/ இ�தியா ெகா� த ஆ:தAகைள 
மாைலத<வி� ெகா>�ேபா� $ட�கியப%யா�தா� 
$0ளி��ள $கா( வ <C�ததாக அவ/க0 ��ற( 
சா,%னா/க0. ம1ப%:( இ�தியாவிட( ெச�1 ேபசி 
ஆ:த( ெப�1 6லிகைள+ பழி�� பழி வாAக 
ேவ>�( எ�1 அவ/க0 ெகா��ைக வி� தன/. 
 

ஆனா� உமாமேக�வரைன+ ெபா1 தவைர 6லிகைள  
தி�+பி  தா�கி பழி த</ #� ெகா0ள ேவ>�( எ�ற 
எ>ண( அவ��� வரவி�ைல. 6லிக0 6ெளா, 
$காைம அழி தைத  தவ1 எ�1 நியாய+ப� #( 
அள?�� 6ெளா, ேந/ைமயான $ைறயி� தமிC 
ம�க*ைடய ேபாரா,ட ைத $�ென��கவி�ைல 
எ�ற உண/ேவ அவ�ட( அ�காலக,ட தி� இ��த#. 

நா� எ�கனேவ எ&திய# ேபால இ�கால க,ட திேல 
அவ��� Fடைல ஞான( ஏ�ப,%��தத. 6ெளா, 
எ�ப# சீரழி�# ேபான தி� த $%யாத அைம+6 எ�ற 
$%?�� அவ/ வ�தி��தா/. 
 

இத�கிைடயி� இ�த  தா��த� ப�றிய ெச�திைய 
அறி�த ேறா காைய ச�யாக நக/ தி 
உமாமேக�வரைன வ <C த  தி,டமி,ட#. அத�ப% 
உமாமேக�வர� வ�# தAக*ட� ேபசினா� தாAக0 
6ெளா,%�� ஆ:த( வழA�ேவா( எ�ற ஒ� 
எ&த+படாத உ1தி ெமாழிைய 6ெளா,%��0 
பர+பிவி,டன/. தAகளா� ஏமா�ற+ப,ட 
உமாமேக�வர� ஒ� ேபாத( தAகளிட( ேபFவத�� 
வரமா,டா/ எ�ப# அவ/க*�க  ெத�:(. ஆனா� 
அ+ேபாதி��த ெந��க%யான உhலக,ட தி� தAகள# 
ேகா��ைகைய அவ/ த,%�கழி தா� நி"சயமாக 
6ெளா,%��0 உ0ளவ/கேள அவைர ெகா�ல  
#ணி:மளவி�� நிைலைம வ�( என அவ/க0 
எதி/பா/ தா/க0. 

 

 

இத�காக அவ/க0 பால6 தைர அைழ #+ 
ேபசியதாக?( இ�த+ ேப"Fவா/ ைதயி� ேபா# 
பால6 த�� ந>பரான ல>ட� கனவா� ஒ�வ/ 
உடனி��ததாக?( அறிய+ப�கி�ற#. 

 

பால6 த/ ெச�ைனயி� ேபசி� ெகா>%���( ேபா# 
$0ளி��ள( தா��த� அதி�+தி ெகா>ட 
உ1+பின/கள# �& ஒ�1 ெகா&(பி� 
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உமாமேக�வரைன" ச�தி # அவைர ேறா?ட� 
ெச�1 ேபசி ஆ:த( வாAக ேவ>�(, 6லிகைள 
எதி/ #  தா�க ேவ>�( எ�1 வ�61 திய#. 

ஏென�றா� சாதாரணமாக உமாமேக�வரன# 
$%?கைள எதி/ # அவ��� ேந��� ேந/ நி�1 
யா�( வாதா�வதி�ைல. ஆனா� அ�ைறய ச�தி+பி� 
உமாமேக�வரைன நி/+ப�தி��( எதி/��( �ழவி� 
�ர8( எதி/6( பலமாக இ��த#. 

 

ஆனா� உமாமேக�வர� அ�த வ�61 த�க*�� 
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