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18. ேதாழ� விேவகான.த� ப�றி ேம/� சில வா�%ைதக�

என<  இ
த�  க�>ைர,  ெதாட�  எ).எ�.எ�.  (NLFT)  Ð  ப�.எ�.எ�.  (PLFT)  இய�க,தி)
ம,திய;C உD�ப�ன�  அ)ர) என அைழ�க�ப>� சார�கபாண�  ஐய� வ�ேவகான
த) ப�றி�
;றி�ப�>வத�;  இர/>  காரண�க*  உ/>.  ஒ)D அவ�  அரசியG�;* (தமி4  ேதசியவாத
அரசிய� எ)D� ;றி�ப�டலா�)  ப�ரேவசி,த  கால,திலி�
< எ)Hட) ெந��கமான ெதாட��
ைவ,தி�
த  ஒ�வராவா�.  அவ�  ம�>ம�ல ஏற,தாழ  அவர< ;>�ப,தின�க*  எ�ேலா�ேம
ஏேதா ஒ� வைகய�� எ)Hட) உறவா�யவ�க*தா).

இர/டாவ< காரண�, அவ� ேபா)ற த)னல� க�தாத அரசிய� ஊழிய�க*தா), உ/ைமயான
ம�க* ேசவக�க* எ)ற த;தி�; உ,தானவ�க*.

�லிக* இய�க,ைத� ெபாD,தவைர ஆர�பகால உD�ப�ன�கைள, தவ�ர ஏைனேயா� பலவ
தமாக
அ
த இய�க,தி� ேச��க�ப�டவ�க*. ஆதலா� அவ�க* ேவ/டாெவD�பாகL�, நி��ப
த,தி)
ெபயGேம அ�; ெசய�ப�டா�க*. அவ�கள< அரசிய� தரேமா தா�ம(க, தரேமா உய�வானத�ல.

அவ�க* தா� சா�
தி�
த இய�க� ப�றி எ)ன க�தினா�க* எ)பைத, இDதி 5,த ேநர,தி� இல�ைக இராMவ,திட�
சரணைட
<,  ப�)ன�  �ன�வா4வள2�க�ப�>,  தி��பL�  த�கள<  ;>�ப�கNட)  இைண�க�ப�>  வ��
ப�லாய�ர�கண�கான இைளஞ�கைள� ேக�டா� ெத5�.

அவ�கள<  உ*ள,தி�  தம<  இய�க,<�;  எதிராக�  ;�றி�  ெகா/��
த  எமைலைய,  நா)  அவ�கள<  சி,திரவைத
�கா�கள2� இ�
தேபா< ச
தி,த சில �லி உD�ப�ன�க* Pல� அறி
தி�
த ேபாதிG�, த�ெபாC< �ன�வா4L ெப�D
ெவள2ேய வ�� ஆய�ர�கண�கானவ�க* Pல� சாதாரண தமி4 ம�கN� அ
த உ/ைமைய அறி5� வாQ�� ஏ�ப�>*ள<.
அவ�கள<  வாைய�  �ல�ெபய�  நா>கள2G*ள  �லிகேளா  அ�ல<  தாய,தி�  ப<�கி  வாC�  �லிகேளா  இன2ேமG�
அைட,<வ�ட ��யாத +ழ� இ)D*ள<.

�லி உD�ப�ன�கள2) அ�ல< எ
தெவா� ேதசியவாத அரசிய� ச�திகள2) அரசிய� தராதர,ைத ஒ�பR> ெசQைகய��, அ)ர)
ேபா)றவ�கள2) தர� மிகL� வ�,தியாசமான<. அ)ர) தன< சிேநகித�க* சில) ெதாட�பா� தானாக வ���ப� எ).எ�.எ�.
(NLFT) எ)ற இய�க,<�; வ
தவ�. உ/ைமய��, ஆர�ப காலக�ட,தி� வடப;திய�� இ�
த தமி4 இைளஞ�க* சாசாயாக
ப�ேவD இய�க�கள2� த�ைம இைண,<�ெகா/ட< ேபா)ற ேநர�� காரண�க* எ<L� அ)ரH�; இ��கவ��ைல.

உ>வ�� கிராம,ைதS  ேச�
த  அ)ர),  மிகL� ஆசாரமான ஒ� ப�ராமண சPக� ;>�ப,ைதS  ேச�
தவ�.  1957  ஆ/>
ெச�ட�ப� மாத� 16
 திகதி ப�ற
த இவ�, ஆர�ப,தி� Y)னாக� $க
தவேராய�க�Zய�� க�வ� பய�)றா�. ப�)ன� அவர<
தக�பனா�,  சார�கபாண�  ஐய�  ேபராதைன�  ப�கைல�கழக,தி�  பண�யா�ற  ேவ/�ய��
ததா�,   இள�ப�ராய,திலி�
<
க/�ய�� வாழேவ/�ய +ழ� ஏ�ப�ட<ட), அ�; ப�ரபலமான க�Zயான சி�ெவ$ட� க�Zய�� உய�தர வ;��வைர
க�வ� க�றா�. அ�; க�வ� க�ற கால,தி� சி�கள Ð �$ல(� Ð மைலயக மாணவ�கNட) ெந��கி� பழ;� வாQ��
அவ��; ஏ�ப�ட<. வடப;தி மாணவ�கN�;� கிைட�காத இ
த அய வாQ�� அ)ரH�;� கிைட,ததா�, அவர< பா�ைவ
யா4�பாண,தி� இ��ப< ேபா)ற, ;Dகிய P>/ட நிைலய�லி�
< வ�>ப�> வ�சாலமாவத�; வாய�� உ�வான<. அத)
காரணமாக  சாதாரண வடப;தி  இைளஞ�கN�; ஏ�ப�ட<  ேபா)ற  த:வ�ர  தமி4,  ேதசியவாத  உண�வ�லி�
<  வ�>ப�ட
நாடாளாவ�ய ேதசிய உண�L அவட� வள�
< வ
த<.

தமி4 இனவாத அரசிய�வாதிகளா� ஊ�ட�ப�> வ
த தமி4 இனெவறிS சி
தைனக* ம�>மி)றி, வட�; சPக,தி� நிலவ�ய
Y,த Yய��வான, ப�ற�ட) இைண
< வாழ வ���பமி�லாத, தன2 தமி4 இன,<வ +ழG�, அ�;*ள ம�க* எ�; ேபானாG�
த�ைம ப�றடமி�
<  ப�,<  ஒ<�கி  வா4வத�;  ஒ� காரணமா;�.  இ
த  Õயா4�பாண�ய’  மேனாபாவ�  காரணமாகேவ
அ�;*ள ம�கN�; கிழ�; மாகாண ம�D� வ)ன2  தமி4  ம�கைள�\ட ;ைறவாக� கண��;� ஒ� மேனாபாவ,ைத
உ�வா�கிய<. அ8வளL �ர� ஏ) ேபாவா)? யா4�பாண� ;டாநா�>�;*ேளேய தா4,த�ப�ட ம�கைள நவ :ன அ�ைமகளாக
நடா,திய< ம�>மி)றி, �$ல(�கைள5�, இ
திய வ�சாவள2 தமிழ�கைள5�, த:L�ப;தி ம�கைள5�, ெத)மரா�சி ம�D�
பSசிைல�ப*ள2 ம�கைள5� (;ைழ�கா�டா� என) \ட இழிLட) ேநா�கிய நிைல5� இ�
த<.

இ,தைகய ஒ� +4நிைலய��,  அ)ர) ேபா)ற ஒ�வ�  அதிலி�
< வ�>ப�> வா4
தைம ஒ� மாெப�� வ�டயமா;�.
இ�ெபாC< தி��ப�� பா��ைகய�� அவ�ைடய அ
த,த)ைமதா), அ
த� காலக�ட,தி� மிகL� த:வ�ரமான<�, அளவ��
ெபய<மான  தமி4  ேதசியவாத  இய�க�க*  பல  இ�
<�\ட,  அ)ரைன  எ).எ�.எ�.  ேபா)ற  மிகSசிறிய  இட<சா
அ��பைடய�லான ஒ� இய�க,ைத ேநா�கி� ேபாக ைவ,த< எ)ப< �கிற<.

அவ�  1980  ஆ/டளவ��  வ�>�ேகா�ைட  ெதாழி�`�ப�க�Zய��  ப��பத�;  அHமதி  கிைட,<  க/�ையவ��>
யா4�பாண� தி��ப�வ
<, தன< ெசா
த ஊரான உ>வ�� கிராம,திG*ள ம�வ� ப;திய�� வாழ,ெதாட�கினா�. (ம�வ,தி�
அவ�கள< வ :�>�; அ�காைமய�லி�
த பழைம வாQ
த வய�ரவ� ேகாவ�� அவ�கN�;S ெசா
தமான<) வ�>�ேகா�ைட
ெதாழி�`�ப�க�Zய�� க�வ�க�ற அ)ர) ப�)ன�, வ�>�ேகா�ைட ெதாழி�`�ப�க�Zய�) மி)ன2ய� - இல,திரன2ய�
ப�வ�� ஆசியராகL� இ�
தா�.

க/�ய�லி�
< யா4�பாண� தி��ப�ய அ)ர), தன< ஆசிய�பண� ேநர�ேபாக, எ).எ�.எ�. இய�க,<ட) இைண
< -
ம,திய;C  உD�ப�னராக  -  �Cேநரமாக  அரசிய�  பண�கைள  ெசQய,  ெதாட�கினா�.  ஆனா�  அத�;  �)ன�  அவ�
க/�ய�லி�
த ேபாேத, த)Hட) க�வ� க�ற இ)D இ�கிலா
தி� டா�டராக� பண��5� ேதாழ� பாலா Pலமாக தமி4
ம�க*  ஜனநாயக  �)னண�ய�)  ெதாட��கைள�  ெப�றி�
தா�.  அ,<ட)  எ).எ�.எ�.  (NLFT)  Ð  ப�.எ�.எ�.  (PLFT)
எ)பனவ�றி) �)னண� உD�ப�ரான மேனாரcச) அவ�கN� அ)ரன2) ப*ள2,ேதாழ) எ)ப< ;றி�ப�ட,த�க<. இ
த�
காலக�ட,தி�  ேபராதைன  ப�கைல�கழக  எ
திரவ�ய�பRட,தி�  க�வ�  க�D�  ெகா/��
த  ேதாழ�  வ�Yவான
தேதவேன
இவ�க* Pவைர5� இ,தைகய ஒ� அரசியG�;�; ெகா/> வ
த ப�ரதான பா,திர,ைத வகி,தவ�.

அ)ர) யா4�பாண� வ
< வாழ, ெதாட�கிய ப�)னேர  அவ�ட) என�; அறி�க� ஏ�ப�> ெந��கமான ெதாட��க*
ஏ�ப�ட<. அவ�ட) ம�>மி)றி, யா4�பாண ப�கைல�கழக eலக,தி� பண��
த அவ�ைடய அ/ணனான P�,தி5டH�
(அைவ�கா�D  கைல�கழக,தி)  நாடக�கைலஞ))  என�;  ந��  ஏ�ப�ட<.  அத) காரணமாக  நா)  அவ�கள<  உ>வ��
வ :�>�; சில தடைவக* ெச�G� வாQ�� ஏ�ப�டதினா�, ஆசிையயாக� பண��
த அவர< த�ைக ம�D� தாயா�டH�
ெந��கி�  பழ;�  ச
த��ப�  ஏ�ப�ட<.  அவர< தாயா�  எ�ெபாC<�  எ)ைன மிகL�  வாcைச5ட) வரேவ�D,  தன<
ப�*ைளகள2� ஒ�வ� ேபால உபச,தைத எ)D� மற
<வ�ட ��யா<.

அ)ரைன�  ெபாD,தவைர,  வான,<�;�  1மி�;�  <*ள2�  ;தி�;�  சிலைர�  ேபால,  ஆரவார�  ப/M�  ஒ�  இய�க
ஊழியர�ல.  அவ�  மிகL�  அைமதியானவ�  எ)ப<ட),  ம�றவ�  க�,ைத  மிகL�  ெபாDைமயாகL�  ெபாD��டH�
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ெசவ�ம>�பவ�. ம�றவ�க* \D� க�,<ட) தன�; உட)பா> இ�லாவ��H� எ>,ெதறி
< ேபசாதவ�. எ�ேலா�டH�
அ)ன2ேயா)யமாக� பழ;பவ�. அேதேநர,தி� தன< க�,<S சயானெத)றா�, அதி� மிகL� உDதியாக இ��பா�. அவர<
இய�க,தி� தமி4 ேதசியவாத அைல காரணமாக உ*வா�க�ப�>, அத) அ��பைடய�� ெசய�ப�டவ�க* சில� ேபால�லா<,
இ
த, ேதசியவாத� ேபாரா�ட,ைத எ)ன ேநா�க,<�காக  இட<சா�  �ர�சிகர  ச�திக* பய)ப>,த ேவ/>� எ)பதி�
ெதள2வாக இ�
தவ�.

ேதாழ� வ�Yவான
தேதவ) எ>,த �ய�சிகளா�,  அ
த இய�க,திலி�
த அேநகமான உD�ப�ன�க* மா��சிய த,<வ,ைத
Õெகாcசமாக’ அ�ல< Õஅ�பெசா�பமாக’ க�றேபாதிG�, ப��கால,தி� அைத, தவறாக� �
< ெகா/>, சில ேவைளகள2�
வர�>  மா��சியவாதிகளாகL�,  சில  ேவைளகள2�  அ�ப�டமான  தமி4  ேதசியவாதிகளாகL�  மாறிய  அப,த�  நிக4
த<.
இவ�கள2�  சில�  மா��சிய,தி�  மய��  ப�ள�;�  வ�வாத�கைள  நிக4,தியவ�க*.  மா��$  உய��ட)  இ�
தி�
தா�,
அவ��;� இவ�க* மா��சிச� ப�றி� ேபாதி,தி��பா�க*.

இ
த அதித:வ�ர� Õ�ர�சியாள�க*’ ப�)ன� மD ேகா��;, தாவ�, �லிகைள ேதசிய வ�>தைலவாதிகளாக ஏ�D, அவ�கNட)
ஐ�கிய �)னண� அைம�;� �ய�சிகள2G� இற�கி,  தம< உD�ப�ன�க* பலைர �லிகN�; இைரயா�கிவ��>, நா�ைட
வ��>  ஓ�,  �ல�ெபய�  ேதச�கள2�  இ)ன��  �லி�  �ராண�  பா�ய  வ/ண�  இ��கி)றன�.  ஆனா�  அ)ரைன�
ெபாD,தவைர த)ைன� ெப�� மா��சிச� ப/�தனாக� கா���ெகா*ளாவ��டாG�, தா) க�றறி
த ;ைற
தளவான மா��சிய
சி,தா
த,ைதயாவ< நைட�ைறய�� ப�ரேயாகி,த ஒ�வராவா�;
 
அதனா�தா), எ).எ�.எ�. இய�க,தி� தமி4 ேதசியவாத,ைத எ8வாD ைகயா*வ<, அத) ஊடாக இட<சா� �ர�சிகர
இய�கெமா)ைற, தமி4 ம�க* ம,திய�� எ8வாD க��ெயC��வ< ேபா)ற வ�டய�கள2� க�,< �ர/பா> ஏ�ப�>, அ
த
இய�க� இர/டாக உைட
த ேபா<, அ)ரH�  க/�ய�லி�
< இய�க,தி� இைண
<ெகா/ட ம�ைறய இ� ேதாழ�கN�
வ�Yவான
தேதவ) தைலைமய�லான சயான அண�5ட) த�ைம இைண,<� ெகா/டன�.

ப�)ன� வ�Yவான
தேதவ) தைலைமய�� ப�.எ�.எ�. (PLFT) எ)ற இய�க� உ�வான ேபா<, அதி� ம,திய;C உD�ப�னராகி
அ)ர) ��கியமான ெபாD��கைள ஏ�றா�. சில அரசிய� ேவைலகள2) நிமி,த� ேதாழ� வ�Yவான
தேதவ) தமிழக,தி�
சிலகால� த�கிய��
தேபா<, அ)ரேன உ*நா��� இய�க ேவைலகN�; ெப�� ெபாD�பாக இ�
< ெசய�ப�டா�. அ
த�
காலக�ட,தி� அ)ர) அ��க� எ)ைனS ச
தி,< அரசிய� நிலவர�க* ச�ப
தமாக� கல
<ைரயா>வ< ஒ� வழ�கமாக
இ�
த<. தமி4 ம�க* ஜனநாயக �)னண� எ).எ�.எ�. (NLFT) ஆக மா�ற�ப�ட ப�)ன�, அ
த இய�க உD�ப�ன�க* எம<
க�சி அ�க,தவ�கைள Õப�ரேயாசனம�றவ�க*’ எ)ற க/ேணா�ட,<டேனேய ேநா�கி வ
தன�. ேதாழ� வ�Yவான
தேதவ) \ட
அ8வாDதா) நட
< ெகா/டா�. ஆனா� அ
த� காலக�ட,திG�\ட, அ)ர) எ)HடH� ேதாழ� வ�.ஏ.க
தசாமி ேபா)ற
க�சி, ேதாழ�கNடH� அ)ன2ேயா)ய,<டேனேய நட
< ெகா/டா� எ)ப< அவர< சிற�ப�ய��கள2� ஒ)D.

அ)ரன< தி�மண�\ட �ர�சிகரமான ஒ)றாகேவ இ�
த<.  சாதி  அைம�� மிகL� இD�கமான யா4�பாண,தி�,  தன<
இய�க, ெதாட��க* Pல� இMவ�லி� அறி�கமான ெப/Mட) ஏ�ப�ட காதைல நித�சன�ப>,<� �கமாக, அவைரேய
மன�வ
< தி�மண� ெசQ<ெகா/டா�. அவர< ;>�ப,தின� தம< சPக� க�>�பா> ம�D� ஆசார�க* காரணமாக அ
த,
தி�மண,தி�  ப�;ப�றாவ��H�,  அ)ர)  தன<  நிைல�பா���  தட�  �ரளா<  உDதியாக  நி)D  தன<  காதலிைய
உவைக5ட) கர� ப��,தா�.  நாH� பல ேதாழ�கN� அ)ரன< தி�மண,தி� கல
< ெகா/ேடா�.  ஆனா� ப�)னாள2�
அவர< ெப�ேறா� ம�D� சேகாதர�க* அ)ரன2) ெகா*ைக�ப���ைப உண�
<�, அவ� ம(< உ*ள பாச� காரணமாகL�
அவ�டH� அவர< ;>�ப,<டH� ெதாட��கைள� ேபண�ன�.

�லிக*  ஏைனய  இய�க�க*  எ�லாவ�ைற5�  ஒ)ற)ப�)  ஒ)றாக,  தைடெசQ<  நரேவ�ைடயா�ய  காலக�ட,தி�,
அேநகமான  இய�க�கள2)  உD�ப�ன�க*  தம<  உய��கைள�  பா<கா�பத�காக  ெவள2நா>கN�;�,  ெத)ன2ல�ைக�;�
த�ப�ேயாட ேவ/�ய +ழ� உ�வான<. அத�; �)னதாக ேதாழ� வ�Yவான
தேதவ) 15.10.1986 இ� இ
தியாL�; வ*ள�
ஒ)றி� பயண��ைகய�� காணாம� ேபாய��
தா�. அவ�ட) அ
த வ*ள,தி� பயண� ெசQத இ�ப<�; ேம�ப�டவ�க*
காணாம�  ேபாய��
<�\ட,  ஒ�வ�ைடய  சடல�\ட  எ�;�  கைரெயா<�கவ��ைல.  அவ�க*  எ8வாD  காணாம�
ேபானா�க* எ)பத�; இ)Dவைர எ8வ�த தடய�கN� இ�லாவ��H�, அவ�க* �ற�ப�ட ேநர,தி� கைர#� கட�கைரய��
நைடெப�ற சில ச�பவ�கைள ைவ,<� பா��ைகய��,  �லிகேள அவ�கைள� கட,திS ெச)D ெகாைல ெசQ< எ�காவ<
�ைத,தி��கலா�  எ)ப<  உDதியாகி)ற<.  (இ�ெபாC<  இல�ைக  அரசா�க,திட�  சரணைட
<  காவலி�  இ��;�
��கியமான �லி உD�ப�ன�க*தா) இ<ேபா)ற வ�ைட காணாத பல �தி�கN�; வ�ைட5தி��க ேவ/>�)

ஆனா�,  இ
த�  காலக�ட,தி�  ம�றவ�கைள�  ேபால  யா4�பாண,ைத  வ��>  ெவள2ேயறிவ�டாம�,  வ�>�ேகா�ைட
ெதாழி�`�ப�க�Zய�)  ஆசிய�பண�ைய  ெதாட�
தவாD,  அவர<  மைனவ�ய�)  ;>�ப,தா�ட)  அ)ர)  இMவ�லி�
த�கிய��
தா�. 1990� யா4�பாண ேகா�ைட 5,த� நைடெப�ற கால,தி�, நா) இட�ெபய�
< ெத)மரா�சிய�� ம(சாைலய��
த�கிய��
த கால,தி�,  அ)ர) இMவ�லிேலேய தன< ;>�ப,தின�ட) த�கிய��
தா�.  அ
த  நா�கள2� நா) தினச
ைச�கிள2� ம(சாைலய�லி�
< தி�ெந�ேவலிய�G*ள (யா4 ப�கைல�கழக,<�; �)னாலி�
த)  என< கைட�; ெச)D
வ�வ< வழ�க�. அ
த ேநர,தி�தா) அ)ரH�; ஆ/ ;ழ
ைத ஒ)D ப�ற
தி�
த<. அவ� அ
த ேநர,தி� ெப��பாலான
நா�க* என< கைட�; வ
< அளவளாவ�S ெச�ல, தவDவதி�ைல.

நா)  அ)ரHட)  அளவளாவ�ய  அ
த  இன2ய  நா�க*தா)  கைடசி  நா�களாக  இ��;�  என  எ/ண�ய���கவ��ைல.
இ�
தாG�  அவ�ைடய  பா<கா���  ப�றிய  ஒ�  அSச��  கவைல5�  என�;*  இ�
<ெகா/ேட  இ�
த<.  ஏெனன2�
அவ�ைடய இய�க,ைதS ேச�
த ெப��பாலானவ�க* யா4�பாண,ைத வ��> பா<கா�� நிமி,தமாக ெவள2ேயறிய��
த ஒ�
+ழலி�,  அவ�  ம�>�  (அ<L�  ��கியமான  நபராக  இ�
<�)  ெவள2ேயறாம�  இ�
த<  �,திசாலி,தனமாக  என�;,
ெதயவ��ைல. நா) இ<ப�றி அவட�� ேநர�யாக� ப�ர$தாப�,ேத). ஆனா� அவ� தன< பா<கா��� ப�றி பார�ரமாக
க�,தி� எ>�கவ��ைல.

அ)ர) யா4�பாண,ைத வ��> ெவள2ேயறாம� இ�
தைத, அவர< உDதி�பா> எ)D பா��பைதவ�ட, அ< அவர< பார�ரமான
தவD எ)Dதா) நா) இ)ன�� எ/Mகிேற). அ)ர) ைக<ெசQய�ப>வத�; சில வார�கN�; �)னதாக ெத�லி�பைழ
<��ைகய�ம) ேகாவ�G�; �)பாக ைவ,< ப�.எ�.எ�. (PLFT)  ய�) இ)Hெமா� �)னண� நபரான ஞான� அ�ல<
ரமண) எ)றைழ�க�ப>� ரஜ:$ அ
ேதான2�ப�*ைள �லிகளா� அலா�காக  ��கிSெச�ல�ப���
தா�.  இ
த  ச�பவ,தி)
ப�)ன�  அ)ர) நி�சயமாக  எSச�ைகயைட
< தன< இ��ப�ட,ைத  மா�றிய���க  ேவ/>�.  ேமG� அவர< இய�க,
ேதாழ�க* அவைர அ�கி�
< ெவள2ேயD�ப� அறிLD,திய ப�)ன��, அவ� அ8வாD ெசQயா< வ��ட< அவர< மாெப��
தவD.  ஏெனன2�  நா�  ெசய�ப>கிேறாேமா  இ�ைலேயா  �லிகைள�  ெபாD,தவைர  தம�;  எதிரானவ�க*,  எதிராக
வர�\�யவ�க* என� க�த�ப>பவ�க* எ�ேலாைர5� அழி�க ேவ/>� எ)பேத அவ�கள< சி,தா
த�. அ<ேவ அ)ர)
வ�டய,திG� நட
ேதறிய<. (ப�)ன� அவ�க* எ)ைன� ேபா)றவ�கைள�\ட வ��> ைவ�கவ��ைல)

அ)ர)  சயான  ேநர,தி�  சயான  ��ைவ  எ>�க,  தவறியதா�,  அநியாயமாக  அவர<  உய�ைர�  �லிகள2ட�  பறி
ெகா>,த<ம�லாம�, அவர< இள� மைனவ�5� ைக�;ழ
ைத5� அநாதரவான நிைல�;, த*ள�ப�ட நிைல5� ஏ�ப�ட<.
இ
த வ�டய,தி� அ)ரைன கறாரான �ைறய�� அ�கி�
< ெவள2ேயற ைவ�பதி�, ேதாழ� வ�Yவான
ேதவன2) மைறவ��;
ப�)னரான அவர< இய�க,தி) தைலைம5� தவறிைழ,<வ��ட< எ)Dதா) க�<கிேற).

10.09.1990 அ)D ந*ள2ரவ�� ெச�கதி� தைலைமய�� வ
த �லிகளா� இMவ�லி� ைவ,< அ)ர) ைக<ெசQய�ப�டா�. அவ�
ைக<ெசQய�ப�ட ப�)ன� (1990 ஆ/> ெச�ட�ப� மாத� ப��ப;தி எ)D நிைன�கிேற)) நா) ம(சாைலய�லி�
< ைச�கிள2�
அவ�ைடய உ>வ�� வ :�>�;S ெச)ேற). அ�ெபாC< அ< மிகL� ஆப,தான ஒ� வ�டய�. ஏெனன2� அ)ரைன ைக<ெசQத
�லிக*,  அவர< வ :�>�; யா� யா� வ
< ேபாகிறா�க* என நிSசய� ேவL பா��பா�க*.  அ,ேதா> அ
த ேநர,தி� யா4
ேகா�ைடைய  �லிகள2ட�  இழ
<  ப�)வா�கிய��
த  இல�ைக  இராMவ�,  மிகL�  P��கமான  �ைறய��  யா4  ;டா
நாெட�;�  சரமாயாக  வ�மான�  ;/>  வ :SYகைள  நடா,தி�  ெகா/��
த<.  இ�
<�  மன�  ேகளாம�,  என<  சில
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ேதாழ�கள2) ஆேலாசைனைய5� ெப�D அவ� வ :�>�;S ெச)ேற).

நா) உ>வ�G�; அ)ர) வ :> ேநா�கி  ெச)றேபா< வ :திக* ெவறிSேசா�,  சன நடமா�டமி)றி  இ�
த<.  எ�;� மயான
அைமதி நிலவ�ய<. நா) அவர< வ :�>�; ெவள2ேய நி)D அ)ரன< வ :�டாைர அைழ,த ேபா<, ந:/ட ேநர,தி) ப�)ன�
அவர< தாயா� மிகL� பய,<ட) எ��� பா�,தா�. அவ� எ)ைன இன�க/ட<� அCதப� ேக�ற��; வ
தா�. எ)ைன
உ*ேள  அைழ�க  அவ�  பய
தா�.  நாH�  அ
தS  +4நிைலய��  அ�ேக  ேபாக  வ���பவ��ைல.  அ�ெபாC<  இல�ைக
இராMவ,தி) ெஹலி ஒ)D வான2� Y�றி� ெகா/��
த<.

அவ�க* வ :�> வாசலி� நி)ற நிழ� மரவ*ள2 மரெமா)D பா<கா�பாக இ�
ததா�, நா) Yமா� அைரமண� ேநர� அத) கீ4
நி)D  அ)ரன2)  தாயா�ட)  உைரயா�ேன).  அ)ரைன  ைக<ெசQத  ப�)ன�  �லிக*  உ>வ�G*ள  அவர<  ெப�ேறா�
வ :�>�;� ெச)D, அ�;*ளவ�கைள5� வ�சாரைண ெசQ<*ளன�.  அ,<ட) வ :> �Cவைத5� ேசாதைன ெசQத<ட),
வ :�>�; �)னா� இ�
த  1Sெச�கள2) அ�ய�� நில,ைத,  ேதா/�5� பா�,<*ளன�.  இ�
<� �லிகளா� தம�;,
ேதைவயான  தடயெமா)ைற5�  அ�;  ெப�D�ெகா*ள  ��யவ��ைல.  நா)  அ)ரன2)  தாயா��;  ஆDத�  \றிவ��>
ம(சாைல தி��ப�ேன).

நா) அ>,த ஆ/> (1991 �ச�ப� 26) �லிகளா� ைக<ெசQய�ப�ட ப�)ன�, இ
த வைத�காமி� ச�D ேநர,<�; �)ன�
அ)ரைன� காM� ச
த��ப� ஏ�ப�ட ேபா<, ஆSசய�, மகி4Sசி, <�க� என� ப�ேவD உண�SசிகN�; ஆளாேன). அத)
ப�)ன� அவைர ஒ�ேபா<� நா) ச
தி�கவ��ைல. ஆனா� நா) �லிகள2) வைத�காமி�;*ேள இ�
த கால,தி� அ)ர)
ப�றி ேமG� சில தகவ�கைள அறி
ேத). அைவ ப�றி� ப�)ன� எC<ேவ). ப�)ைனய கால�கள2� நா) வ�>தைலயாகி
வ
த ப�)ன� அ)ரன2) மைனவ�ைய5� மகைன5� பல தடைவக* ச
தி�;� வாQ�� ஏ�ப�ட<.
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