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மாணி�கதாச	 ஈேரா� ஐயாைவ�� அவர� 
சகாைவ�� ெகாைல ெச�த� �கா�களி� இ	�� 
ெப!ய "ழ$ப%ைத உ'(ப'ணிய�. ெப!யவ) (உமா) 
வி(தைல* ெச�ய* ெசா	ன பி	, அவ)கைள இவ) 
-(வெத	றா� இவ) ெப!யவைர விட$ ெப!யவரா? 
ஏ	1 அ2ம3ட உ1$பின)க4 5ட "�றி எ89தன).. 
 

நா;க4 யாைர ம	னி%தா<� ஈேரா�காரைர 
ம	னி�க �2யா�. அவ)க4 எ;கள� நேடசைன 
(,ெளா32	 ம	னா) ெபா1$பாள)) ,லிக=�"� 
கா32� ெகா(%தவ)க4. அதனா� அவ)க4 ெகாைல 
ெச�ய$பட ேவ'2யவ)க4 தா	 எ	1 
மாணி�கதாச	 த	�ைடய த	னி*ைசயான 
ெகாைலக=�"* ெசா	ன விள�க� �கா�களி� 
எ(படவி�ைல.  

 

இ9த விடய� ச;கிலியினா� ெகா8�, 
அ<வலக%தி>டாக ?வேரலியாவி� த;கியி@9த 
உமாமேக�வர��" ெத!வி�க$ப3ட�. அவ) 
உடன2யாகேவ மாணி�கதாசனிடமி@9� ஆ�த;கைள 
வா;"�ப2�� அவைன தBகாலிகமாக சகல 
ெபா1$,�களி<மி;@9�� நC�கியி@$பதாக 
அறிவி�"�ப2�� ச;கிலி�" தகவ� அ�$பினா).  
வச9தைன$ேபா�, மாணி�கதாசைன த3ட*ெசா�ல 
அவ@�" மன� வரவி�ைல. சிறில;கா 
இராDவ%�ட	 ெதாட), ெகா4வதB" அவைன 
வி3டா� ேவ1 ஆ4 இ�லாத� அதB" ஒ@ காரண�. 

அதனா� அவைன �B1�8தாக ஒ��கிவிடாம<� 
வச9த	 "8வி	 FG*சி�" பலியாகிவிடாம<� 
த(%� நி1%த உமா தC)மானி%தா).  
 

ஆனா� அ$ேபாதி@9த FGநிைலயி� 
மாணி�கதாச��" சாதகமாக எைத* ெச�தா<� அ� 
�கா�களி� எதி)மாறான விைளHக4 உ'டா�"� 
எ	1� அவ@�"% ேதா	றிய�. எனேவ, �தலி� 
எ�ேலா@ைடய கவன%ைத�� தி@$ப எதாவ� ெச�ய 
ேவ'(� எ	1 அவ) நிைன%தா). 
இ� பBறி மைலயக$ ெபா1$பாள) கதிரவ�ட�� 
அவ) ஆேலாசி%தா). அதB" கதிரவ	 மாநா( ஒ	ைற 
532 பிர*சிைனகைள விவாதி$ப� ந�ல� எ	1 
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க@%�* ெசா	னா). ஆனா� அைத உடன2யாக 
ெசயBப(%�வ� சா%திய� இ�ைல எ	1 
உமாமேக�வர��"% ேதா	றிய�.  

 

மாநா( எ	1 ஒ	1 53(� ேபா� மாைலதCH 
விவகார�, மாணி�கதாச	 விவகார� எ	1 Fடான 
விவாத;க4; அ;ேக ேதா	1�. அ� ைககல$,�க4, 

ேமாத�க4 உ@வா�கிவிட� 5(� எ	1� அதனா� 
நிைலைம இ	�� ேமாசமைடயலா� எ	1� அவ) 
எ'ணினா).  
 

அ$ேபா� நட�கவி@9த ஜனாதிபதி% ேத)த� 
�29தHட	 பாரா=ம	ற%திBகான ேத)த� நைடெபற 
இ@9த�. ,ெளா3ைட ஒ@ அரசிய� க3சியாக பதிH 
ெச�� ேத)தலி�; ேபா32யி3;( �கா�களி� �ட;கி� 
கிட$பவ)கைள ேத)த� பிரசார� அ� இ� எ	1 
பரவலாக% தி)9� ெவௗ;ேவ1 இட;க=�" 
அ�$பிவி3டா� அவ)கள� கவன� திைச 
தி@�பிவி(� எ	ற எ'ண� அவ) மனதி� உதி%த�. 

 

ேத)த� வ@வதB" எ$ப2�� 4 அ�ல� 5 
மாத;களாவ� ஆ"� அதB"4 க3சி ஒ	ைற 
உ@வா�கி �கா�களி� பிர*சிைனகைள 
உ'டா�"பவ)கைள க3சி$ ெபா1$பாள)க4, 

அைம$பாள)க4 எ	� நியமன� ெகா(%� 
�கா�க=�" ெவளிேய மாவ3ட Kதியாக 
அ�$பிவி3டா� தைலயி2 தC)9�வி(� எ	1 அவ) 
ந�பினா). 
 

 

 

இ�பBறி கதிரவனிட� ெசா	ன ேபா� நC;க4 
பிர*சிைனகைள சமாளி�க பா)�கி	றC)கேள அ�லாம� 
அவBைற தC)%� ைவ�க �யBசி�கவி�ைல எ	1 
அவ) விம)சன� ெச�தா). 
 

“பிர*சிைனகைள ஒ@நா=� நிர9தரமாக தC)�க 
�2யா�. தC)�க, தC)�க பிர*சிைனக4 உ@வாகி� 
ெகா'(தா	 இ@�"�. சமாளி%�� ெகா'( 
ேபாவ�தா	 ,%திசாளி%தன�” எ	1 அதB" விள�க� 
ெசா�லிவி3( ெகா8�, தி@�பிய உமாமேக�வர	 
�த� ேவைலயாக க3சிைய உ@வா�"� பணியி� 
ஈ(ப3டா). 
 

ஒ@ வார� ச3ட%தரணிக4, அரசிய�வாதிக4 எ	1 
பலைர* ச9தி%� ஆேலாசைன� ேக3( க3சியி	 
அைம$, வ2வ� மB1� யா$,, ெகா4கைக%தி3ட� 
எ	பன தயா!�க$ப3டன. க3சி�" ஜனநாயக ம�க4 
வி(தைல �	னணி DPLFஎ	1 ெபய) ைவ�க$ப3ட�.  

இய�க%தி� பிர*சிைன�" உh!யவ)களாக இ@9த 
நப)க4 க3சியின� ��கிய ெபா1$பாள)களாக 
நியமி�க$ப3டா)க4. வச9த��" யாG மாவ3ட 
அைம$பாபள) பதவி ெகா(%� யாG$பாண� ெச	1 
இரகசியமாக ,ெளா3 ஆதரவாள)கைள* ச9தி%� 
க3சியி	 உ1$பின)கைள* ேச)�க நடவ2�ைக 
எ(�"மா1 ெசா�ல$ப3ட�.  
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வச9தன� ஆதரவாள)க4 சில@�" ம	னா) நகர, 
��ைல%தCH நகர, ம3ட�கள$, நகர அைம$பாள) 
பதவி ெகா(�க$ப3ட�. இ9த இட;க4 அைன%�� 
இ9திய இராDவ%தி	 க'காணி$,�" ம%தியி<� 
,லிக4 த;க4 க3($பா3ைட நிைலநி1%தியி@9த 
ப"திக4 நி*சயமாக அ;ேக ேபா� ேவைல ெச�ய 
�2யா� எ	ப�� இவ)க4 அ;ேக ேபாக மா3டா)க4 
எ	ப�� உமாமேக�வர��"% ெத!��.  

 

ஆனா� இராDவ ேவைல�"%தா	 ஆ�த�� 
பா�கா$,� ேதைவ. அரசிய� ேவைல ஆ4 ெத!யாம� 
இ@9� மிக இரகசியமாக* ெச�யலா�. ெலனி	, 

மாேவா, ேச"வாரா, பிட� கா�ேரா, எ�லா� 
ெந@�க2�" ம%தியிேலதா	 அரசிய� ேவைல 
ெச�தா)க4 எ	1 காரண;க4 ெசா�லி அவ)கள� 
ெபா1$,க=�கான உ%தரH க2த;கைள 
அ�$பிைவ%தா). அவர� ேநா�க� அவ)க4 
தா;களாகேவ இய�க%ைத வி3( த$பி ஓ(� 
அளவிB" அவ)க=�" ெந@�க2ைய ெகா(�க 
ேவ'(� எ	பேத. அ$ப2 ெவளிேய ெச	ற பி	 
அவ)க=�" த'டைன ெகா(�கலா� எ	1 அவ) 
எ'ணினா).  
 

உமாமேக�வர	 ெகா8�பி� இ@9� ெகா'( 
வச9த	 "8விB" த'டைன ெகா(�க தC)மானி%�� 
ெகா'2@9த ேநர%தி� கரா*சியிலி@9� ேறாவிB" 
ரஜCMகா9தியி	 பி4ைளகைள கட%த உமாமேக�வர	 
தி3டமி3ட விடய� இரகசியமாக ெத!ய வ9த�. யா) 
Nல� இ� ெத!ய வ9த� எ	1 இ	ன�� ச!யாக% 
ெத!யா�. பா@�தாதா தா	 இைத* ெசா�லியி@�க 
ேவ'(� எ	1� தா	 அதBகாக மிக மிக 
வ@%த$ப(வதாகH� ஹமா�2	 (பால�தCன ந'ப)) 
உமாவிB" அறிவி%தி@9தா). 
 

ேறா, உமாமேக�வர	 இ$ப2 ஏதாவ� ெச�ய�5(� 
எ	1 எதி)பா)%�%தா	 இ@9த�. ஆனா� 
ரஜCMகா9தியி	 பி4ைளகைள கட%�� அளவிB" அவ) 
�ணிவா) எ	1 எதி)பா)�கவி�ைல. க(ைமயான 
பா�கா$, வலய%திB"4 நடமா(� அவ)கைள 
கட%�வ� நைட�ைற�" சா%தியமி�ைல. எ	றா<� 
பாகி�தா	 பால�தC	 Kதியி� ெதாட),க4 
இ@$பதா� இைத சாதாரண விடய� எ	1 ஒ��கி% 
த4ள அவ)களா� �2யவி�ைல. எனேவ எ$ப2�� 
உமாமேக�வரன� கைதைய விைர9� �2%� விட 
ேவ'(� எ	1 அவ)க4 தC)மானி%தா)க4 
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