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��ளி��ள தா��த
 ���த பி�� ேறா ��பி��� 
அவ�களிட� ேபசி ஆ த� வா!கி �லிகைள$ தி%�பி$ 
தா�க ம'$தத� (ல� உமாமேக*வர� த!கைள 
ஏமா-றிவ�டா�. இற�த த!கள/ ேதாழ�க1�� 
/ேராக� ெச3/ வி�டா�. த!கைளய ந�$ெத%வி
 
வி��வி�டா�. எ�கி�ற அதி%�தி மன�பா�ைம 
அ�த$தா��தலி
 பலியானவ�க� ேபாக எ8சியி%�த 
�ெளா� உ'�பின�க1�� ஏ-ப�ட/.  

 

இ�த அதி%�திைய ேம9� :;�வி�வதி
 
ெகா<�பி
 த!கியி%�த மாணி�கதாச>� 
பால�$த?� ஆதரவாள�க1� ெப%� ப!கா-றின�.  
 

எ!க1ைடய ேதாழ�க� அநியாயமாக@ ெச$/� 
ேபானா�க�. எ!க1��� பா/கா�� இ
ைல. �லிகைள$ 
தா�க மா�ட�, இ�தியாவி�ைட ேபாகமா�ட� எ�' 
உவ%�ெக�ன (உமா) ெகா�ைக ேவ;�� கிட��. 

எ�' இவ�க� அதி%�தி ெகா;�%�த 
உ'�பின�கைள$ :;�வி�டன�. 
 

உமாமேக*வரைன� ெபா'$தவைர ேறா த!கைள 
வ�/ ச�தி���ப� ெசா�ன ெச3தி கிைட$த 
உடேனேய அவ�களி� சதி$தி�ட� அவ%��� 
�?�/வி�ட/. ��� ராஜைன ைவ$/ த�ைன வ BC$த 
சதி ெச3த/ ேபா
 த-ேபா/ பால�$தைர ைவ$/ 
த�ைன ஒழி$/��ட அவ�க� தB�மானி$/வி�டா�க� 
எ�பைத அவ� உ'தியாக ந�பினா�. கீCம�ட 
உ'�பின�கைள அைழ$/ ேறாவி-காக$ தா� 
மாைலதBF$ தா��தைல நட$திேன� எ�' 
உ;ைமைய@ ெசா
ல அவ� பய�தா�. அத-� இர;� 
காரண!க� இ%�த/. 

 

இ�திய எதி��� அ/ இ/ எ�' ெகா�ைக ேபசி� 
ெகா;� EPRLF ENDLF TELO இய�க!க� ேபா
 இ�திய 
இராGவ$/ட� ஒ�� உறவா� வசதிகைள � 
ச9ைககைள � அ>பவி�பைத /ேராக$தன� எ�' 
ெசா
லிவி�� திைரமைறவி
 தா� ேறா வி� 
ைகயாளாக ெசய-ப�ேட� எ�' ெசா�னா
 கீCம�ட 
உ'�பின�க� த�>ைடய தைலைமைய ச�த��பவாத 
தைலைமயாக நிைன$/ ெவ'�க 
ஆர�பி$/வி�வா�க� எ�' அவ� பய�த/ 
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�தலாவ/ காரண�. 

 

அ�$த/ மாைலதBF தா��த
 ேதா
வியி
 ���த 
கால$தி9� மகாநா� நட�த ேபா/� உ;ைமைய@ 
ெசா
லாம
 இ%�/வி�� ெந%�க� வ�தFட� 
உ;ைமைய@ ெசா�னா
 ம-றவ�க� அைத ெபா3 
எ�'� ேறாைவ@ ச�தி�க ம'�பத-� தா� ெசா
9� 
க���கைத எ�'� நிைன$/வி�வா�க� எ�' 
எ;ணிய/ இர;டாவ/ காரணமா��. 

 

இதனா
 பலவ Bனமான நிைலயி
 அைம�ைப ைவ$/� 
ெகா;� �லிகளி� எதி����� ம$தியி
 வட�� 
கிழ�கி
 இய!க அவ� வி%�பவி
ைல. �ெளா�ைட� 
கைல�க ேவ;�� எ�ற ��வி
 அவ� உ'தியாக 
இ%�தா�. அHவா' �ெளா� கைல�க�ப�டா
 
ெவளிநா����� ேபாக வசதி �ளவ�க�; ேபாக வசதி 
இ
லாதவ�க� த!க� ெசா�த இட!க1�� தி%�பி� 
ேபாக ��யாத வறிய உ'�பின�கைள அவ�க� 
வி%��� ப�ச$தி
 �ெளா��-ெகன ெவளிநா�களி
 
இ%�த நிதிைய பய�ப�$தி அவ�கைள ெவளிநா���� 
அ>�ப அவ� தி�டமி��%�தா�.  
 

ெவளிநா����� ேபாக வி%�பமி
லாம
 ெதாட��/ 
ேபாரா�ட$தி-� ப!களி��@ ெச3ய வி%��பவ�கைள 
மைலயக$தி-� அ>�பிைவ�க அவ� தB�மானி$தா�. 
 

அேதா� தா� ெதாட��/ ெகா<�பி
 த!கியி%�ப/� 
பா/கா�ப-ற/ எ�' அவ� நிைன$தா�. எனேவ தன/ 
இ%�பிட$ைத க;��� அ
ல/ மா$தைற�� மா-ற 
��F ெச3தா�. 
 

இ/ விடயமாக மைலயக$திலி%�த கதிரவனிட� 
ெதாட�� ெகா;� JVPயின� (லமாக க;�யி9�, 

மா$தைறயி9� தா� த!�வத-� ஒ% வ B� 
பா����ப� � இ�தவிடய$ைத மிக இரகசியமாக 
ைவ$தி%��� ப� � ெசா�னா�. அேதேநர� தா� 
��� கரா@சி�� தன/ இ%�பிட$ைத மா-ற 
வி%�பிய ேபா/ சி!க�I%��� ேபாக� ேபாவதாக 
ெவளிேய வத�தி ஒ�ைற பரவ வி�ட/ ேபால 
த-ேபா/� தா� சி!க�I%�� ேபாக� ேபாவதாக ஒ% 
வத�திைய� பர�பி வி�டா�. 
 

அவ� தாேன உ%வா�கிவ�ட இ�த வத�திேய அவர/ 
உயி%�� உைல ைவ��� என அவ� அ�ேபா/ 
நிைன�கவி
ைல. இ�த வத�தி ெவளிேய 
பரவியFடேனேய உமாமேக*வரைன ஒழி$/ 
பால�$தைர தைலைம� பதவி�� ெகா;�வர 
கா$தி%�தவ�க� அைத த!க1�� சாதகமாக� 
பய�ப�$தி� ெகா;டன�. 
 

சி!க�I?
 ேபாயி%�/ ெகா;� இய�க 
நடமவ��ைககைள கவனி�க� ேபாவதாக 
உமாமேக*வர� ெவளியி�ட இ�த$ தகவைல 
இவ�க� அவ� இய�க@ ெசா$/�க1ட� 
மைனவிைய � ���� ெகா;� சி!க�I%�� த�பி 
ஓட� ேபாகிறா�. அத-� �� பால�$த�, 
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மாணி�கதாச�; உ�பட ப$/� ேபைர ெகாைல ெச3ய� 
ேபாகி�றா� எ�' கயி' தி?$/வி�டா�க�.  

சில� இ�>� ஒ% ப� ேமேல ேபா3 சி!க�I� 
ெச
வத-� உமாமேக*வர� த!களிட� உதவி 
ேக�டதாகF�, த!க1�கி%�த ெதாட��கைள� 
பய�ப�$தி தா!க� இரகசியமாக அ�த ஏ-பா�ைட 
ெச3/ ெகா��க ஒ$/�ெகா;�%�பதாகF� 
ேக�பவ�க1�� அவ�க� ந���ப�யாக அதி உய� 
இரகசிய� ஒ�ைற ெசா
வ/ ேபா
 கைத வி�டா�க�. 

 

 

உ;ைமயி
 உமாமேக*வர� ஒ% ேபா/� 
சி!க�I?
 ெச�' த!கியி%�க வி%�பவி
ைல. 

��� இ�தியாவி
 பி�ப�ட ஆ த!கைள@ 
சி!க�I?
 ைவ$/ க�பலி
 ஏ-றிய/ ெதாட�பாகF� 
�ெளா��� ேப?
 நட�த :� கட$த
, 

அ�நிய@ெசலாவணி, விவகார!க� ெதாட�பாகF� அவ� 
சி!க�I� ெபாலிசாரா
 விசா?�க�பட ேவ;�ய ஒ% 
நபராக இ%�தா�. சிறில!கா ெபாலிைசவிட சி!க�I� 
ெபாலி* ஆப$/ மி��த/ எ�ப/� அவ%��$ 
ெத? �. அதனா
தா� சி!க�I� ேபாவதாக 
ம-றவ�கைள ந�பைவ$/வி�� �றி�பாக சிறில!கா 
அரசா!க$ைத� �ட ந�ப ைவ$/வி�� க;�யி
 
அ
ல/ மா$தைறயி
 ேஜ.வி.பி.யினர/ ஆதரFட� 
ஒ% �*K� வியாபா? ேபால த!கியி%�க 
வி%�பினா�. 
 

ஆனா
 ேறாவினா
 சாவி ெகா�$/விட�ப�ட 
பால�$த?� ஆதரவாள�க� இ�தவிடய$தி
 ெச3த 
கயி' தி?���க1� கிள�பிவி�ட கைதக1� 
உமாமேக*வர>�� மிகF� விLவாசமாக இ%�த 
ராபி�, ஆ@சி, ராஜ� ேபா�றவ�கைள��ட அவைர� 
ெகாைல ெச3 � அளவி-� ஆ$திர�பட ைவ$த/. 

 

இ�த ஆ$திர$ைத த!கள/ இல�ைக ேநா�கி 
(உமாைவ� ெகா
ல) தி%�பிவிட தி�டமிட�பட 
கயி'தி?�பாள� �<, �தலி
 மைலயக� ெபா'�பாள� 
கதிரவைன(திவாகரைன) ெகாைல ெச3ய$ தி�டமி�ட/. 

ஆனா
 மைலயக$தி-�@ ெச�' அ!ேக ைவ$/ 
அவைர� ெகாைல ெச3ய அவ�க1�க$ 
/ணிவி%�கவி
ைல. ேஜ.வி.பி.யி� பயமி%�த/. 

எனேவ ெகா<���� அவைர வரவைழ$/ அ!� 
ைவ$/ அவைர� ெகா
வத-� அவ�க� கா$தி%�தன�. 
 

இத-கிைடயி
 உமாமேக*வர� ேக��� ெகா;டப� 
ேஜ.வி.பி.யின?ட� நட�த விடய!கைள@ ெசா
லி 
அவ%��� க;�யி9�, மா$தைறயி9� வ B�க� 
பா�$/ எ
லா ஒ<!�கைள � ெச3/ ��$/வி�� 
இ�தவிடய� ப-றி உமாமேக*வர>ட� ேநர�யாக 
கைத�பத-காக கதிரவ� Mவேரலியாவிலி%�/ 
ெகா<���� வ�/ ெகா;�%��� ேபா/ ர�தனிகல 
நB�$ேத�க$/�� அ;ைமயி
 அவ� வ�த ேமா�டா� 
ைச�கி� விப$/���ளாகி அவர/ கா9�, ைக � 
உைட�/வி�டன. இ/ நட�தத 1989� ஆ;� Nைல 
மாத� 12� திகதி. 
 

கா�தி ேதச$தி� 
ம'ப�க� 14  

கா�தி ேதச$தி� 
ம'ப�க� 13  

கா�தி ேதச$தி� 
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ம'ப�க� -11  

கா�தி ேதச$தி� 
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ம'ப�க�-08  

கா�தி ேதச$தி� 
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1989 Nைல மாத� 16� திகதி இரF ெதகிவைளயி
 
உமாமேக*வர� த!கியி%�த வ B����� சிறில!கா 
இராGவ� ���த/. உமாமேக*வர� பி�ப�க 
மதிலா
 ஏறி� �தி$/ த�பி ஒ�வி�டா�. 
ம-றவ�கைள� ேபா
 மன� மாறாம
 
உமாமேக*வர� ேம
 ந�பி�ைகேயா� இ%�த 
அவர/ ெம3�கா�பள�களி
 ஒ%வரான ச�திேவைல 
ம��� இராGவ$தின� ைக/ ெச3/ ெச�'வி�டன�. 
 

இ/ ஒ% கா��� ெகா��� நடவ��ைகயாக 
இ%�கலா� எ�'� சில� ெசா
கிறா�க�. இதி
 
எHவளF உ;ைம �ள/ எ�ப/ ெத?யா/. 

 

மதி
 பா3�/ ஓ�ய உமாமேக*வர� ஆ@சி ராஜ� 
ம-'� ராபி� /ைணேயா� ப�பல�பி�� ெதாட�மா�� 
க��ட$திலி%�த அவ%�� ேவ;�ய ஒ%வ� வ B��
 
ெச�' த!கியி%�தா�. 
 

ம'நா� 17� திகதி காைல தா!க� பா/கா�� 
நிைலைமகைள அறி�/ வ%வதாக ெசா
லிவ�� ஆ@சி 
ராஜ>�, ராபி>� ெவளிேய ெச�றன�. 
 

அ�' மதிய� ஆ@சி ராஜ� ம��� தி%�பி வ�/ 
சா�பிட� ேபாக வ%�ப� உமாமேக*வரைன 
அைழ$தா�. 

 

அவ� அவ>ட� ெவளிேய வ�த/� அ�த$ 
ெதாட�மா�� க��ட$தி� ��பி%�த காலிவ Bதியா
 
ெச
வ/ ஆப$தான/ எ�'� பி��றமாக 
கட-கைரேயார� உ�ள வ Bதி வழியாக ெச
லலா� 
எ�'� ெசா
லி அவைர அைழ$/@ ெச�றா�. 

 

அவ�க� இ%வ%� அ�த வ Bதியி
 சிறி/ :ர� ெச�ற 
ேபா/ ராபி� உ�பட 5 ேப� அ!ேக ஓ?ட$தி
 
இ%�தா�க�. 

 

அைத�க;ட உமாமேக*வர� இ�த சனிய�க� இதில 
ஏ� நி-�/க� உ/க1��@ ெசா�னா9� விள!கா/ 
எ�' ேபசி� ெகா;� அவ�கைள� கட�/ அ�பா
 
ெச�றா�. 
 

ஒ% ப$/ மீ�ட� :ர� அவ� ெச�றி%�கமா�டா� 
அத-�� �த
ெவ� அவர/ �/ைக$ /ைள$த/. 

ஐேயா எ�' அவ� அலற அ�$த�$த ெவ�க� அவர/ 
உடைல$ /ைள$தன. அவ� நில$தி
 L%;� 
வ BC�தா�. அ�த இட$திேலேய அவ� கைத ���த/. 

 

பா� தமிC தமிC எ�' ப�மா$/ வி�ட உவ� சாகிற 
ேபா/� அ�மா எ�' ��பிடவி
ைல. ஐேயா எ�' 
தா� ெசா�னா� எ�' அவைர L�ட ஒ%வ� 
க$தினா� 
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