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மாைலத�விலி
�� த�பிவ
� தன� இய�க 
உ��பின�கைள அவ�க� வ
� க�பலிலி
�� 
பா�கா�பாக கைரேச��பத�  உடன"யாக ஏதாவ� 
ெச%ேத ஆக ேவ'(� எ*ற நி��ப�த� 
உமாமேக-வர.�  ஏ�ப/ட�. அ�0� இ�திய 
இல1ைக� கட2 எ2ைல� � அ�த� க�ப2 
வ
வத�  3* அைத4 ெச%ய ேவ'"ய அவசர3� 
ஏ�ப/ட�.  

தாமதி� � ஒ6ெவா
 கண3� ஆப8� மி �ததாகேவ 
இ
�த�. க�ப2 இ�திய இல1ைக� கட2 எ2ைல� � 
பிரேவசி8�வி/டா2 நி4சயமாக இ�திய�கட�பைட9�, 

சிற�ல1கா கட�பைட9� :/(4 ேச���க�பைல9� 
அதி2 இ
�பவ�கைள9� ைக�ப�றிவி(வா�க�. ேறா 
கைதைய மா�றி உமாமேக-வர* தா*  �றவாளி 
எ*� அ"8�4 ெசா2லிவி(� எ*ற பய� உமா0�  
ஏ�ப/ட�.  

3தலி2 அவ� நிைன8தப" ராஜ�6கா�தியி* 
பி�ைளகைள கட8தி பணய� ைவ�ப� எ*ப� 
உடன"யாக4 சா8திய�பட�:"ய விடயமாக8 
ெத*படவி2ைல. ஆதனா2 ெகா=�பிலி
�� 
க'"�ேகா, கி�க(ைவ�ேகா, அ.ராத>ர8தி�ேகா 
ெச2?� ெவளிநா/( உ2லாச� பிரயாணிகைள 
அவ�க� ெச2?� ப-@ட* ேச�8�� கட8தி பணய� 
ைவ8� தன� சகா�கைள 3�ளி� ள� ப தி� � 
ெகா'( ேச��கலா� எ*� அவ
� 8 ேதா*றிய�.  

 

அ6வா� அவ�க� 3�ளி� ள8தி2 கைர ேச��தா2 
சிறில1கா அரசா1க8தி� �, இ�திய 
அைமதி�பைட� � ேபா� � கா/"வி/( அவ�கைள 
இரகசியமாக Aவெரலியா0� � ெகா'( ெச*� 
ேஜ.வி.பி.யின
ட* த1கைவ�கலா� எ*� அவ� 
எ'ணினா�.. எனேவ உடன"யாக அவசர அவசரமாக 
ெகா=�பி2 ைவ8� உ2லாச� பயணிகைள 
கட8�வத�  கட8த2  =ெவா*� உ
வா�க�ப/( 
தி/ட�, ஆ9த1க�, வாகன1க� அைன8�� தயா� 
நிைலயி2 ைவ�க�ப/டன. கட8த2  =வி* 
தைலவ�களாக Bவ� ெதC0 ெச%ய�ப/டன�. இ�த 
BவC2 ஒ
வ� ஆ9த� தC8த 4 சகா�கDட* 
ப-ைச�கட8தி ந��ெகா=�பி�  ெகா'( ெச2வ� 
ம�றவ� ேவ� இர'( சகா�கDட* கட8த2 நாடக� 
3"�த�� ந��ெகா=�பிலி
�� சிலாப8தி�  
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கட8தலி2 ஈ(ப/ட அைனவ
� த�பி4 ெச2வத�  250 
 திைர4ச�தி ேவக� ெகா'ட இய�திர� பட ட* 
கா8தி
�ப� சிலாப8தி2 கைரேய��  =ைவ 
விைர�� >8தள8தி� � ெகா'( ேச��க B*றாமவ� 
வாகனெமா*�ட* அ1  கா8தி
�பெத*�� தி/ட� 
த�/ட�ப/ட�. ெகா=�பிலி
�� >ெளா/ வசி�பிட1க� 
அவசர அவசரமாக Bட�ப/( அ1கி
�தவ�க� ேவ� 
ேவ� இட1கD�  மா�ற�ப/டன�. பணய நாடக� 
ெதாட1கிய0ட* சிறில1கா அரசா1க8�ட.�, 

மாைலத�0 க�ப?ட.� ெதாட�> ெகா�வத� 8 
ெதாைல8 ெதாட�> சாதன3�, ெதாைல8 
ெதாட�பாள
� :ட தயா� நிைலயி2 ைவ�க�ப/டன�. 
பணய நாடக8தி* ேபா� ேபச ேவ'"ய ேப4@�க�, 

ைவ�க ேவ'"ய ேகாC�ைகக�, எதி�8தர�>� 
ேப4@�கD� �, ேக�விகD� � பி"ெகா(�காம2 
அளி�க ேவ'"ய பதி2க� எ*பன0� தயாC�க�ப/( 
ஒ8திைக பா��க�ப/டன.  

உமாமேக-வர* இ6வா� பரபர�பாக� ெகா=�பி2 
ஏ�பா(கைள4 ெச%� ெகா'"
� � ேபா� அவ� 
ெகா=�பி2 த1கியி
�க உதவி ெச%தவ
� 
அவ
ைடய ெந
1கிய ந'ப
மான அைம4ச� லலி8 
அ8�ல83தலி அவ
ட* ெதாட�> ெகா'( 
மாைலத�0 தா� தைல >ெளா/தா* ெச%தெத*� 
தன� 8 ெதC9� எ*�� சதி�>ர/சியாள�க� வ
� 
க�பைல இல1ைக�கட2 எ2ைல� � ெகா'( வர 
ேவ'டா� எ*�� ெகா=�பி2 இ
�� ெகா'( 
அவ�கைள மீ/க எ�த� காCய3� 
ெச%ய�:டாெத*�� அ�ப"4 ெச%தா2 அ� 
த1கைள� ெபCய இ�க/"2 மடா/"வி(� எ*�� 
அதனா2 அவைர ைக� ெச%ய ேவ'"ய நிைல தம�  
ஏ�ப(� எ*�� ெதCவி8தா�.  
உமாமேக-வரன� நிைல ஆ�பி=8த  ர1கி* 
கதியாகிவி/ட�. அ8�ல83தலி இ�ப"4 ெச%வா� 
எ*� அவ� எதி�பா��கவி2ைல. அவ� இ�த 
விடய8தி2 க'(� காணாம2 இ
��வி(வா�. 
அதாவ� ெபய
�  ம�றவ�களி* பா�ைவ�காக 
எதி��>8 ெதCவி�பா� எ*� தா* உமா 
நிைன8தி
�தா�. ஏென*றா2 அ(8த ஜனாதிபதியாக 
தா* வ
வத�காக லலி8 உமாைவ� ெகா'( திைர 
மைறவி2 சில காCய1கைள4 ெச%ய 
தி/டமி/"
�தா�. அத�காக உமா0ட* கல�� 
ேபசி9மி
�தா�.  
ேதா2வி� ேம2 ேதா2வி ஏமா�ற8��  ேம2 
ஏமா�ற�. அ(8� எ*ன ெச%வ� தி/டமி/டப" பயண 
நாடக8ைத அரசா1க� எதி�8தா?� �ணி�� நட8தி 
மாைலத�0 சகா�கைள மீ/பதா? அ2ல� 
அரசா1க8தி�  ச1கடேமா பாதி�ேபா ஏ�படாத 
வைகயி2 ேவ� ஏதாவ� ெச%வதா எ*� 
உமாமேக-வர* ஊசலா"�ெகா'"
�த ேநர8தி2 
இ�தியா மாைலத�0 கட2 எ2ைல� � ைவ8ேத தம� 
விமான�பைடைய9�, கட�பைடைய9� ெகா'( 
க�பைல8 தா�கி ந�C2 BE � நிைலைய உ
வா�கி 
தா* அ.�பி சதி>ர/சியாள�கைள தாேன ைக� ெச%� 
த*ைன ஜனநாயக காவலனாக கா/"�ெகா'ட�.  

இ� ஒ
 வைகயி2 உமாமேக-வர.�  இ
�த 
ெப
� ெந
�க"ைய தனி8த�. உடன"யாக 
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அவசர�ப/( காCய� எைத9� ெச%� B� ைடப/(� 
ேபாகாம2 ந*  ஆற அமர8தி/டமி/( அதாவ� 
ரஜ�6கா�தியி* பி�ைளகைள கட8தி பணய� ைவ8� 
தன� சகா�கைள மீ/கலா� எ*� அவ� நிைன8தா�. 
ஆனா?� ைக� ெச%ய�ப/டவ�க� ந�தி ம*ற8தி�  
ெகா'(வர�ப/( விசாரைண எ*� வ
� ெபா� 
த*ைன 3த2  �றவாளியா�கிவி/டா2 எ*ன 
ெச%வெத*�� அவ
� � பய� வ�த�. த*ைன� 
 �றவாளியா�கினா2 உ'ைமயான I8திரதாCக� 
தா1க�தா* எ*ப�� ெவளிவ��வி(� எ*பதா2 
இ�தியா அ�ப"4 ெச%யா� எ*�� அவ� ந�பினா�.  
எத� � த*.ைடய வதிவிட8ைத இல1ைக�  
ெவளிேய ேவ� ஒ
 நா/"�  மா�றி யா
� � 
ெதCயாம2 அ1ேக த1கியி
�� ெகா'( 
ெசய2ப(வ� எ*� ந2ல� எ*� அவ
� 8 
ேதா*றிய� சி1க�J�, பாகி-தா* எ*� இர'( 
நா(கைள அவ� ேத��ெத(8தா�. இ�த இர'( 
நா(களி2 ஒ
 நா/"2 இ
�� ெகா'( இ*ெனா
 
நா/"2 இ
�பதாக ம�றவ�க� ந�>�ப" பா�8�� 
ெகா�ள ேவ'(� எ*ப� அவர� தி/ட�. இத* 3த2 
க/டமாக தன� பல-த�ன ந'ப�களட* ெதாட�> 
ெகா'( பாகி-தா* தைலநக� கரா4சியி2 நா* 
த1கியி
�க ஏ�பா( ெச%� த
மா�� அ1  தா* 
இ-லாமிய வ�8தக� ேபா2 ஏதாவ� ெதாழி2�ைறயி2 
3தL( ெச%� ெகா'( த1கியி
�� தன� அ(8த 
நடவ"�ைகைய ெதாடர� ேபாவதாக0� இ�தியாவி* 
சில இராMவ நடவ"�ைககைள ேம�ெகா�வத�  
ரஜ�வி* பி�ைளகைள கட8த தி/டமி/"
�பைத அவ� 
அவ
�  ேநர"யாக4 ெசா2லவி2ைல. 

பாகி-தானிலி
�� உதவ�:"ய ந�பி�ைகயான நப� 
ஒ
வைர9� தன�  அறி3க� ெச%9மா� 
ேகாCயி
�தா�.  
அவ�கD� மிக விைரவிேலேய ெச%� த
வதாக 
அவ
�  உ�தியளி8தன�. தா* கரா4சி�  தன� 
வதிவிட8ைத மா�ற� ேபா � விடய8ைத 
ம�றவ�கD� 8 ெதCயாம2 மைற�பத�காக8 தா* 
சி1க�J
� � ேபா% த1கியி
�க� ேபாவதாக ஒ
 
வத�திைய ெவளியி2 பரவவி/டா�.  
அவர� மிக ெந
1கிய ந�பி�ைக� Cய 
ெம%�கா�பாள�களாக இ
�த ச�திேவ2, ராபி* 
(@விஸி2 ெகாைல ெச%ய�ப/டவ�.) ஆகிய இ
வ
�  
ம/(� தா* அவ� கரா4சி ெச2?� விடய� ெதC9�. 

 

ம�ற அைனவ
� உமா சி1க�J
� � ேபாவதாக 
ந�பி�ெகா'"
�த சமய8தி2 பல-த�ன 
ெதாட�பாளியிடமி
�� இ
�� கரா4சியி2 அவ� 
த1கியி
�க ஏ�பா( ெச%தாகிவி/டெத*�� அ1ேக 
த1கDைடய ந'பரான பா
� தாதாைவ ெதாட�> 
ெகா�D�ப"9� அவ� உமா0�  ேவ'"ய எ2லா 
ஏ�பா(கைள9� ெச%� த
வா� எ*�� தகவ2 
வ�த�. உமாமேக-வர* கால�கட8தா� விைர�� 
கரா4சி� 4 ெச2ல ேபாலி� பா-ேபா/ விசா0� �, 

விமான"�க��� � ஒ=1  ெச%தா�. ரஜ�6கா�தி� �, 

ேறா0� � விைரவி2 பாட� ப"�பி�கி*ேற* எ*� 
அவ� க�வி� ெகா'டா�.  
ஆனா2 பாவ� அவ� கரா4சியி2 ெச*� ச�தி�க� 
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