
ಗ್ರೆಗ್ ಆಂಥನಿ ಅವರೊಂದಿಗ್

ನಿೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆಲೆಕ್ಸ್ ಜೊೀನ್ಸ್ ಇರುವ 
ದೊಡ್ಡ ರೀಡಿಯೊ ಸ್ೀಷನ್ ಗಳು, ಅವರ ಸೊೀದರ 
ರೀಡಿಯೊ ಸ್ೀಷನ್ ನಂತಿರುವ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, “ನಿೀನು 
ಈ ಕಥೆಯನುನು ಅಲ್ಲಿಗ್ೀ ಏಕೆ ಬ್ಡಬಾರದು? 
ಅದನುನು ಇಷು್ ವರದಿ ಮಾಡಬೀಕಾಗಿಲಲಿ” ಎಂದು 
ನನಗ್ ಹೀಳಿದರು. ಹಾಗ್ ಮಾಡಬಾರದಂದು ನಾನು 
ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು, ಮತುತು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನುನು 
ಮಾಡಲು ಸಾರ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಏಕೆೈಕ ಜಾಗಕೆಕೆ 
ಬಂದು ಸೀರಿದನು, ಅದು ಒಂದು ಕೆರೆೈಸತುಮತಿೀಯ 
ಸ್ೀಷನ್ ಆಗಿತುತು. ಕಾರಣವೀನಂದರ, 
ಕೆರೆೈಸತುಮತಿೀಯ ಸ್ೀಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ವಾ್ಯಟಿಕನ್, 
ಬೈಬಲ್ ಪದವನುನು ಹೀಗ್ ಕೀಳಾಗಿಸಿದ ಮತುತು 
ಎಲಾಲಿ ಪ್ರೆಟೆಸ್ಂಟ್ ಚರ್್ಧ ಗಳು, ಮತುತು 
ಹಾಗ್ಯೆ ಇತರ ಚರ್್ಧ ಗಳ ಮೀಲೆ ಕೊಡ, ಅವರ 
“ಹಟಿ್”ಯೊಳಗ್ ಸೀರಬೀಕೆಂದು ಹೀಗ್ ಒತತುಡ ಹೀರಿದ 
ಎಂಬುದನುನು ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತಿತುದ.
ಒಳಸಂಚಿನ ತಾಣಗಳು ಎಂದು ಕರಯಲ್ಪಡುವ 
ತಾಣಗಳನುನು ಮಾತರೆವಲಲಿದ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೊ 
ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇತರ ಜನರು, ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಧ 
ಜನರನುನು ನಾನು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮತುತು 
ಇನೊನು ಅನೀಕರು ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಂಭಾವ್ಯ 
ಕಾರಣದ ಸಾಕ್ಷಿಯನುನು ಕುರಿತಂತೆ ಎಲಲಿವನೊನು 
ನಾನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಅದು ಹೊರಬ್ೀಳುವುದೀ 
ಇಲಲಿ. ವಿಶಾವಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತಿತುರುವ ಈ ರೈಲು 
ರವಾಂಸವನುನು ನಾವು ಮೊಲತಃ ನಿಲ್ಲಿಸಲು 
ಸಾರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ನಿರಾ್ಧಯಕ ಘಟ್ವನುನು ತಲುಪುವುದೀ ಇಲಲಿ 
ಎಂಬುದೀ ನನನು ಭಯ. ನಾನು ರೈಲು ರವಾಂಸ ಎಂದು 
ಹೀಳಿದಾಗ, ಅದರ ಅಥ್ಧ ಯುದ್ಧಗಳು; ಇರಾಕ್ 
ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತಿತುದ ನೊೀಡಿ, ಇದಿೀಗ ಮರ್ಯ 
ಪ್ವ್ಧ ರಾಷಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತಿತುದ ನೊೀಡಿ. 
ಇದು ಇನೊನು ಹದಗ್ಡಲ್ದ ಅಷ್್. ಈಗ ನಮ್ಮ 
ದೀಶವನುನು ನೊೀಡಿದಾಗ, ಸಾವಾತಂತರೆ್ಯಗಳನುನು 
ಎಲೆಲಿಡೆಯಂದ ಕಸಿದುಕೆೊಳ್ಳಲಾಗುತಿತುದ. ಆರ್್ಧಕ 
ಕುಸಿತ ನೊೀಡುತಿತುದಿ್ೀರಿ, ಇದು ಒಂದು ರಿೀತಿಯ 
ನಿಧಾನ ಸಾವು. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪರೆಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿೀವು 
9/11 ನೊೀಡದಿರಲು ಕಾರಣವೀನಂದರ ಈಗಿನ 
ಮೀಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಸಿಥಿತಿ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತರೆಣದಲ್ಲಿದ 
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾ್ರ ಎಂಬುದು ನನನು ನಂಬ್ಕೆ. ಇದು 
ಮೊವತುತು ವಷ್ಧಗಳ ಹಂದ ಇದ್ ಅದೀ ದೀಶವಲಲಿ.
ಈ ಜನರಿಂದ ಹಾನಿಗ್ೊಳಗಾದ ಜನರಿದಾ್ರ, ಪಟಿ್ 
ಮಾಡಲು ಸಾರ್ಯವಾಗದಷು್ ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ. 
ಹಲವಾರು ವಷ್ಧಗಳಿಂದ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೀಕರ 
ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹತಿ ಸಂಗರೆಹಸಿದ್ೀನ. ನನನು ಮನಸಿಸ್ಗ್ 
ಬರುವವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯರಿದಾ್ರ, ಅವರ 
ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರಯಲ್ದ್ೀನ, 
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಿಗ್ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕ. ಒಬ್ಬರು 
ಪಾ್ಯಸ್ರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಈಗ ಅವರು ಜೀವಾವಧಿ 
ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತಿತುದಾ್ರ. ಮತೆೊತುಬ್ಬರು ಟಪರ್ 
ಸಾಸಿ ಎಂಬ ಲೆೀಖಕ, ಪತರೆಕತ್ಧ, ಬರಹಗಾರ, 
ಮತುತು ಸಂಗಿೀತಗಾರ, ಅವರು ರೊಲರ್್ಧ ಆಫ್ 

ಈವಿಲ್ ಎಂಬ, ಎಲಲಿರೊ ಓದಲೆೀ ಬೀಕಾದ, 
ಒಂದು ಪುಸತುಕವನುನು ಬರದ ನಂತರ 2007ರಲ್ಲಿ 
ನಿರನ ಹೊಂದಿದರು. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಸಹಜವಾಗಿಯೆ, 
ಆ ಪುಸತುಕ ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಿಲಲಿ, 
ಮುಖ್ಯವಾಹನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೀ ವೃತತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಲಿೀಖಿತವಾಗುವುದಿಲಲಿ, ಮತುತು ಹಚಿಚಿನ 
ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ವಿರೊೀಧಿ ವಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ 
ಎಂದೊ ಉಲೆಲಿೀಖಿತವಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಇದೊಂದು 
ಬಹಳ ಕುತೊಹಲಕಾರಿ ಪರಿಸಿಥಿತಿ. ಅದರ ಹಂದ ಏನೊೀ 
ಅಡಗಿದ ಎಂದು ನನಗನಿಸಲು ಅದೀ ಕಾರಣವಾಗಿದ.
ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಎಂಬ ಈ ಸಂಸಥಿಯ ನಿಜವಾದ 
ಪರಿಚಯವನುನು ಈ ದೀಶದ ಜನರಿಗ್ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ಯಸ್ರ್ ಟೆೊೀನಿ ಅಲಾಮೊ ತನನು ಕಾಲಕಕೆಂತ ಬಹಳ 
ಮುಂದಿದ್ರು. ಅವರು ಅದನುನು ತನನು ಬೈಬಲ್ 
ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಳ ಮೊಲಕ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಈಗ 
ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರಲು ಇದೊ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು 
ನಾನು ನಂಬುತೆತುೀನ. ಇದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಲಲಿ. 
ಹಲವಾರು ರೊೀಮನ್ ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ ಪಾದಿರೆಗಳ 
ಮೀಲೆ ಮಕಕೆಳ ಮೀಲೆ ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾರಗಳು ಮತುತು 
ಅಂಥದ್ೀ ಇತರ ಆರೊೀಪಗಳನುನು ಹೊರಿಸಲಾಗುತಿತುದ. 
ಟೆೊೀನಿ ಅವರ ಮೀಲೆಯೊ ಅದೀ ಆರೊೀಪವನುನು 
ಹೊರಿಸಲಾಯತು. ಅವರನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಅರಿತಿದ್ ಅವರ 
ಸುತತುಲ್ನ ಹಲವಾರು ಜನರು ಅವರ ಮೀಲೆ ಸುಳು್ಳ 
ಆರೊೀಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತಾತುರ. 
ಮತುತು ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ನಿಂದ ಹಾನಿಗ್ೊಳಗಾಗಿರುವ ಜನರ 
ಇತರ ಕಥೆಗಳನುನು ನೊೀಡಿದರ, ಅವುಗಳನುನು ನಿೀವು 
ಪರಿಗಣಿಸಲೆೀಬೀಕಾಗುತತುದ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನುನು ಅದನನು 
ಮಾಡಲು ಕೆೀಳಿಕೆೊಳು್ಳತಿತುದ್ೀನ. ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ನ 
ಕಾಯ್ಧವಿಧಾನ, ಅವರ ಘನತೆ ಕುಗಿಗೆಸುವವರೊಂದಿಗ್ 
ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಹಚಾಚಿಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ರಿೀತಿ ಎಂದರ, 
ತಾವು ಎದುರಿಸುತಿತುರುವ ಅವೀ ಅಪರಾರಗಳ 
ಆರೊೀಪಗಳನುನು ಅವರ ಮೀಲೆ ಹೊರಿಸುವುದು, 
ಅವರನುನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಿಥಿತಿಗ್ ತಳು್ಳವುದು ಮತುತು 
ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಕಟಾ್ ವಕಾತುರರಾದ 
ಜನರನುನು ಆಪಾದಿಸುವುದು. 
ಆದ್ರಿಂದ ಟೆೊೀನಿಯವರ ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ನ ಕಠಿಣ ಟಿೀಕೆ, 
ಅವರ ಸಿಥಿತಿ, ಎಲೆಲಿಡೆ ಹಲವಾರು ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಳೊಂದಿಗ್ 
ಅವರ ವಾ್ಯಪಾರ ಯಶಸುಸ್, ಈ ಪದವನುನು 
ಅವರು ಹೀಗ್ ಹರಡುವರು ಎಂಬುದು ಬಹಳ 
ಪರಿರಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತುತು ಎಂದು ನನಗನಿಸುತತುದ. 
ಅವರು ಕರಪತರೆಗಳನುನು ಮಾಡುತಿತುದ್ರು, 
ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿತುದ್ರು, ಅವರು ರೀಡಿಯೊ 
ಸ್ೀಷನ್ ಗಳನುನು ಹೊಂದಿದರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ 
ಮಾತರೆವಲಲಿ, ವಿದೀಶಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಕರುತರಂಗದ 
ಸ್ೀಷನ್ ಗಳಿಗ್ ಹಣ ಕಟಿ್, ದಿನವಲಾಲಿ ರೀಡಿಯೊ 
ಕಾಯ್ಧಕರೆಮಗಳನುನು ಮಾಡುತಿತುದ್ರು, ಮತುತು ಅದು 
ಬಹಳ ಪರಿರಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತುತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ 
ಬಾಯ ಮುಚಿಚಿಸಲು ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ದಾರಿ ಹುಡುಕುತಿತುತುತು 
ಎಂದು ನನಗ್ ಮನದಟಾ್ಗಿದ. ಮತುತು ಇದು 
ಟೆೊೀನಿಯವರೊಂದಿಗ್ ನಡೆದ ಘಟನ ಎಂಬ ಬಲವಾದ 
ಸಾರ್ಯತೆಯನುನು ನಾವು ನೊೀಡಬೀಕು.

ಹಲವಾರು ವಷ್ಧಗಳಿಂದ ನನನು ರೀಡಿಯೊ 
ಕಾಯ್ಧಕರೆಮಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಪತು ಸಂಘಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಮತುತು ಪರದಯ ಹಂದ ಯಾರು ಎಲಲಿವನುನು 
ನಿಯಂತಿರೆಸುತಿತುದಾ್ರ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ 
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಮತುತು ಅದರ 
ಎಲಾಲಿ ಅಂಗಗಳ ದೊೀಷಗಳನುನು ಹೊರಕೆಕೆ ತರಲು 
ಪರೆಯತಿನುಸಿದ್ೀನ. ನಿೀವು ಇಂಟನ್ಧಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 
ತಾಣಗಳಿಗ್ ಹೊೀಗಿ, ಕೆಲವರು ಅದನುನು ಫರೆೀಮೀಸನ್ಸ್ 
ಎನುನುತಾತುರ, ಕೆಲವರು ಸಕೆಲ್ ಆಂಡ್ ಬೊೀನ್ಸ್ 
ಎನುನುತಾತುರ, ಅಥವಾ ಗುಪತು ಸಂಘಗಳ ಸಡಿಲ 
ಒಕೊಕೆಟ ಎನುನುತಾತುರ; ಸಿಐಎ, ಮೊಸಾದ್ ನೊಂದಿಗ್ 
ಹಲವಾರು ಮತಗಳನುನು ಪಡೆಯುತತುದ. ಅದು 
ಬ್ರೆಟಿಷ್, ಬಾ್ಯಂಕಂಗ್ ಕಾಟೆ್ಧಲ್ ಗಳು, ಮತುತು 
ಸಹಜವಾಗಿಯೆ, ಯೆಹೊದ್ಯರು ಎಂದೊ ಕೊಡ 
ನಿಮಗ್ ಕೆೀಳಿಬರುತತುದ. ಆದರ ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಈ 
ಸಮಿೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು ಬಹಳ 
ವಿರಳ. ಹಲವಾರು ಇಂಟನ್ಧಟ್ ತಾಣಗಳು ಅವರ 
ನಿಯಂತರೆಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಇದಕೆಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು 
ನನನು ನಂಬ್ಕೆ. ಮತುತು ಉಳಿದವುಗಳಿಗ್ ಮಾಹತಿ 
ಪಡೆಯಲು ಸಾರ್ಯವಾಗಿಲಲಿ. ಅದು ಸುಲಭವಲಲಿ. 
ನಾನು ಏಳು ವಷ್ಧಗಳ ಕಾಲ ರೊೀಮ್ ನಲ್ಲಿದ್, ಮತುತು 
ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಸಹವಾಸ ಎಂಥದ್ಂದು ಬಹಳ ಚೆನಾನುಗಿ 
ಅರಿವಾಯತು ಮತುತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳಷು್ 
ಕಲ್ತೆನು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದಕೆಕೆ ಆ ರಿೀತಿಯ 
ಅನುಭವವನುನು ತರುತಿತುದ್ೀನ ಮಾತರೆವಲಲಿದ ನನನು 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭವವನೊನು ತರುತಿತುದ್ೀನ. ನಾನು 
ವಿಷಯಗಳನುನು ಕಾಯ್ಧಸಾರ್ಯ ದೃಷ್್ಯಂದ, 
ಕಾನೊನಿನ ದೃಷ್್ಯಂದ ನೊೀಡುತೆತುೀನ. ನಾನು 
ಕಾನೊನು ಪದವಿಯನುನು ಹೊಂದಿದ್ೀನ, ಮತುತು ನಾನು 
ಬಹಳ ಸಮಯ ಪತರೆಕತ್ಧನೊ ಆಗಿದ್ನು.
 ಆದ್ರಿಂದ ನಿೀವು ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಅನುನು ಸಮಿೀಕರಣಕೆಕೆ 
ತರಲು ಪರೆಯತಿನುಸಿದಾಗ, ಅದು ಬಹಳ 
ಕಷ್ವಾಗುತತುದ. ಕಥೆಗಳು ನನನುನುನು ತೆೊಂದರಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಕಕೆಹಾಕಸುತಿತುದ್ವು. ಯಾರಾದರೊ ಒಬ್ಬ 
ಪರೆಮುಖ ವ್ಯಕತುಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸವಾಲ್ಪ 
ಮಾಹತಿಯನುನು ಸಂಗರೆಹಸಿದಾಗಲೆಲಾಲಿ, ಅದು 
ಆ ವ್ಯಕತುಯನುನು ಈ ಗುಂಪಿಗ್ ಸೀರಿಸಿತು. ನಾನು 
ಇತರ ರೀಡಿಯೊ ಸ್ೀಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿದಾ್ಗ, ಮತುತು 
ನಾನು, ಆದಿಕಾಂಡದಂತೆ, ಈ ಕಥೆಯ ಮೀಲೆ ಗಮನ 
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ನಾನು, ಈಗ ನಮೊ್ಮಂದಿಗ್ ಇಲಲಿದ ಆಲ್ಬಟೆೊ್ಧ ರಿವರ 
ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕತುಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕತುನಾಗಿದಾ್ಗ 
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ಟೆೊೀನಿಯವರ ಸಂಪಕ್ಧಕೆಕೆ ಬಂದನು. 
ಆದರ ಅವರು ಸಂಪರೆದಾಯ ಮುರಿದ ಉನನುತ-ಮಟ್ದ 
ಜಸು್ಯಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತುತು ಅವರು ಚರ್್ಧ ಗಳೊಳಗ್ 
ಹೀಗ್ ನುಸುಳುತಾತುರ ಮತುತು ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಅನುನು 
ಕರೆಸತುವಿರೊೀಧಿ ಎಂದು ಸೊಚಿಸುವ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವು 
ಉಪದೀಶಿಸಲ್ಪಡುವುದನುನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅವರು 
ಜನರೊಂದಿಗ್, ಇತರ ಪಾ್ಯಸ್ರ್ ಗಳೊಂದಿಗ್ ಇದೀ 
ರಿೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಹೀಗ್ ನಡೆಸುತಾತುರ ಮತುತು 
ಅವರನುನು ಹೀಗ್ ಹದರಿಸುತಾತುರ ಎಂದು ಜಗತಿತುಗ್ 
ಹೀಳಿದರು. ಹಲವಾರು ವಷ್ಧಗಳ ಹಂದ, 30 ಮತುತು 
40ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ, ಹಲವಾರು ಪ್ರೆಟೆಸ್ಂಟ್ 
ಚರ್್ಧ ಗಳು ಮೃಗದ ವಿರುದ್ಧ, ಏಳು ಬಟ್ಗಳ ಮೀಲೆ 
ಕುಳಿತಿರುವ ಪಟ್ಣದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತಿತುದ್ವು. 
ಮತುತು ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೊ 
ವಂಚಿಸುವ ಕಪಟ ಚರ್್ಧ ನೊಂದಿಗ್ 
ಸೀರಿಕೆೊಳು್ಳವುದರ ವಿರುದ್ಧ 
ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿತುದ್ರು. ಆ 
ಅಥ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೀರಿಕ ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ 
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ ಇಂದಿನ ಅಮೀರಿಕ 
ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ ದೀಶವಾಗಿದ ಎಂದು 
ಹೀಳಬಹುದು. ಅದರ ನಾಯಕರು 
ಎಲಲಿರೊ ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್. ಈಗ ಅನೀಕ 
ಜನರು ಯಾವುದೀ ರಮ್ಧವನುನು 
ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಮತುತು ಅದು 
ಕೊಡ ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಯೊೀಜನಯ 
ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ. ನೊ್ಯ ಏಜ್ 
ಮೊವ್ಮಂಟ್, ಅದನುನು ಒಬ್ಬ 
ಜಸು್ಯಟ್ ಪಾದಿರೆಯಾದ ಪಿಯೆರ್ ಡಿ ಚಾಡಿ್ಧನ್ 
ಪಾರೆರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಪತೆತುಹಚಚಿಬಹುದು, ಮತುತು 
ಅವರ ಉದ್ೀಶವೀನಿತುತು ಎಂದು ನಿೀವು ನೊೀಡಬಹುದು. 
ಹೀಗ್ ವಾ್ಯಟಿಕನ್, ಕೆೀವಲ ನಿಮ್ಮ ಸಕಾ್ಧರದ ಮತುತು 
ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾತರೆವಲಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸುಸ್, 
ದೀಹ ಮತುತು ಆತ್ಮಗಳ ನಿಯಂತರೆಣ ಅಧಿಕಾರವನುನು 
ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ವಿವಿರ ಕಾಯ್ಧತಂತರೆಗಳನುನು 
ಬಳಸುತಿತುದ. ಅದೀ ಇಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ೀಶ.
ಆಲ್ಬಟೆೊ್ಧ ರಿವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಮಾಡುತಿತುದಾ್ಗ, 
ಅವರು ಅಮೀರಿಕಗ್ ಬಂದಾಗ, ಅವರನುನು 
ಬರಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ತನನು ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ವರಲ್ಲಿ, 
ಮತುತು ಜಸು್ಯಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲಾಲಿ ವಿಷಯಗಳ 
ಒಳಗಿನ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜನರಿಗ್ ಏನು 
ಹೀಳುತಿತುದ್ರು ಎಂಬುದನುನು ಕಲ್ಯುವಲ್ಲಿ 
ಟೆೊೀನಿ ಮೊದಲನಯವರಾಗಿದ್ರು ಎಂದು ನಾನು 
ಕಂಡುಹಡಿದನು.
ಕಳದ 40 ರಿಂದ 50 ವಷ್ಧಗಳಿಂದ, ಟೆೊೀನಿ, ನಮ್ಮ 
ಧಾಮಿ್ಧಕ ಸಾವಾತಂತರೆ್ಯದ ಮೀಲೆ ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ನ 
ಪರೆಭಾವ ಮತುತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸಥಿಯೊಳಗ್ 
ಸೀರಿಕೆೊಳು್ಳವ ಅದರ ಪೈಶಾಚಿಕ ಮಾಗ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ 
ನಮಗ್ ಸತ್ಯವನನು ಹೀಳುತಿತುದಾ್ರ. ಈ ವಾ್ಯಟಿಕನ್ 
ವಿರೊೀಧಿ ಕಥೆಯೊಂದಿಗ್ ಟೆೊೀನಿಯವರು ಸಹಸಾರೆರು 
ಜನರನುನು ತಲುಪುತಿತುದಾ್ರ. ಈ ಕಥೆಯನುನು 
ಹೀಳಲೆೀಬೀಕಾಗಿದ ಏಕೆಂದರ ಟೆೊೀನಿ ಹೀಳುತಿತುರುವುದು 
ನಿಜವಂದು ತೆೊೀರಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣದ 
ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ, ಮತುತು ಅದಕಾಕೆಗಿ ಅವರಿಗ್ ಕರುಕುಳ 
ಕೆೊಡಲಾಗುತಿತುದ. 
ಟೆೊೀನಿ ಅಲಾಮೊ 2008ರಿಂದ 175 ವಷ್ಧಗಳ 
ಅವಧಿಗ್ ಲೆೈಂಗಿಕ ಶೊೀಷಣೆಯೆಂದು ಸವಾಷ್ನ 
ಮಾಡಲಾದ ಸುಳು್ಳ ಆರೊೀಪದ ಮೀಲೆ 

ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದಾ್ರ. ಆಕ್ಧನಾಸ್ರ್ ನಲ್ಲಿ 
2008ರ ದಾಳಿ ಟೆೊೀನಿ ಅಲಾಮೊ ಕೆರೆೈಸತುಮತಿೀಯ 
ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಳ ಮೀಲೆ ವಾಕೆೊ ರಿೀತಿಯ ದಾಳಿಯಂತಿತುತು. 
ನಾನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷು್ ತಿಳಿದಂತಿದ್ 
ಮುಖ್ಯವಾಹನಿಯ ಮಾರ್ಯಮದಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 
ಕೆೀಳಿದನು. ಹಲವಾರು ವಿವಿರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಚರ್್ಧ ಗಳನುನು ಹೊಂದಿದ್ ಈ ಬಹಳ ಯಶಸಿವಾ 
ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯನುನು ಮುಚುಚಿವುದು ಮಾತರೆವಲಲಿದ 
ಟೆೊೀನಿಯವರ ಬನನುಟು್ವುದೊ ಅವರ 
ಉದ್ೀಶವಾಗಿತುತು ಎಂದು ನನಗನಿಸುತತುದ.
ಅವರು ಅದನುನು ಈ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯ ಮಕಕೆಳ ಮೀಲೆ 
ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ದಾಳಿಯ 
ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಿಗರ್ ಹೀಗ್ಂದರು: “ರಾಜ್ಯ 
ಮತುತು ಫೆಡರಲ್ ಕಾನೊನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೆೊೀನಿ 
ಅಲಾಮೊ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಳೊಳಗ್ ಮುಗಿಬ್ದಾ್ಗ, 

ಪರೆಮುಖ ಸುದಿ್ ಮಾರ್ಯಮದ 
ಹಚಿಚಿನವರು ಅಲಲಿದಿದ್ರೊ, 
ಅನೀಕರು ಆಕ್ಧನಾಸ್ರ್ ನ 
ಟೆಕಾಸ್ಕಾ್ಯ್ಧನದಲ್ಲಿದ್ರು. 
ಇವಲಲಿವ್ ನಡೆಯುವುದನುನು 
ನೊೀಡುತಿತುದ್ರಾದರೊ, 
ಎಲಲಿವ್ ಪಾರೆರಂಭವಾದ ಬಹಳ 
ನಂತರವಷ್್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಯಲು 
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ”ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗ್ 
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲಲಿವ್ ತಿಳಿದಿತುತು. 
ದಾಳಿಯು ಅಕೆೊ್ೀಬರ್ 2008ಕೆಕೆ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತುತು, ಆದರ ಈ 
ದಾಳಿ ಸಪ್ಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತು. 

ದಾಳಿಯ ಮುನಾನುದಿನವಾದ ಶುಕರೆವಾರದಂದು, 
ಯುಎರ್ ಅಟಾನಿ್ಧಯ ಕಚೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊೀ 
ಒಬ್ಬರು ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ 50ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ಮಾರ್ಯಮ ಔಟ್ ಲೆಟ್ ಗಳಿಗ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಅನುದ್ೀಶಪ್ವ್ಧಕವಾಗಿ ಇಮೀಲ್ ಕಳುಹಸಿದರು. 
ಆ ಇಮೀಲ್ ಅನುನು ದಾಳಿ ನಡೆಯಬೀಕೆಂದು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆಯೆ 
ಕಳುಹಸಲಾಗಿತುತು. ಟೆೊೀನಿಯವರು ನಾ್ಯಯಯುತ 
ವಿಚಾರಣೆಯನುನು ಎದುರಿಸುವ ಮುನನುವ 
ಅವರನುನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತಿೀಮಾ್ಧನಿಸಲು ಹೀಗ್ 
ಮಾಡಲಾಯತು ಎಂದು ನನಗನಿಸುತತುದ.
ಫಾರೆ್ಯಂಕ್ ಎಲ್. ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಿಗರ್ 
ಹೀಗ್ಂದರು: “ಗುಟು್ ರಟಾ್ದ ನಂತರ, ಕಾನೊನು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೀಳಾಪಟಿ್ಯನುನು 
ಮುಂದಕೆಕೆ ತಂದರು. ಕಥೆಯನುನು ಶನಿವಾರದ 
ಮುದರೆಣದಲ್ಲಿ ಪರೆಕಟಿಸುವುದೊೀ ಅಥವಾ 
ಒಂದರಡು ದಿನ ಕಾಯಬೀಕೆೊೀ ಎಂದು 
ಸುದಿ್ಪತಿರೆಕೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಬೀಕತುತು. ವರದಿಯ 
ಪರೆಕಾರ, ಚರ್್ಧ ನಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳಿದು್ದರಿಂದ, ಮತುತು 
ಮಕಕೆಳ ಶೊೀಷಣೆಯ ಆಪಾದನಗಳ ಕಾರಣ, 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪರೆತಿಯೊಂದು ಸುದಿ್ ಸಂಸಥಿ, ದಾಳಿ 
ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಪಾರೆರಂಭವಾಗುವವರಗ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 
ಸವಾಯಂಪರೆೀರಣೆಯಂದ ಬರಯಲ್ಲಲಿ.” ಅವರು ಇದರ 
ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಯಮವನುನು ಪರೆಚೆೊೀದಿಸಿದರು; ನಿಖರವಾಗಿ 
ಏನು ನಡೆಯುತಿತುದ ಎಂದು ಯಾರಿಗೊ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ. 
SWAT-ನಂತಹ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಕೊಡಲೆ 
ಅದೊಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಪರಾರ ನಿಣ್ಧಯವಾಗುತತುದ. 
ಮಕಕೆಳು ಹೊರಗ್ ಆಟವಾಡುತಿತುದಾ್ಗ, 
ಟೆೊೀನಿಯವರನುನು ಬಂಧಿಸಲು ಪರೆಯತಿನುಸಲು ಸಾವಾಟ್ 
ತಂಡವು ಗನ್ ಗಳು ಮತುತು ರೈಫಲ್ ಗಳೊಂದಿಗ್ 
ಬಂದಾಗ, ಮಕಕೆಳು ಹದರಿಹೊೀದರು. ಟೆೊೀನಿ 
ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೆೀ ಇಲಲಿ, ಆ ಸಮಯಲ್ಲಿಅವರು ಲಾರ್ 
ಏಂಜಲ್ರ್ ನಲ್ಲಿದ್ರು ಎಂದು ಸಾವಾಟ್ ತಂಡಕೆಕೆ 

ತಿಳಿದಿತುತು. ಚರ್್ಧ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೀ 
ಶಸಾರಾಸರಾಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಸುತುಗಳು ಇದ್ವು 
ಎಂಬುದಕೆಕೆ ಯಾವುದೀ ಸೊಚನಗಳಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಅದೊಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಂಸಥಿಯಾಗಿತುತು, ಮತುತು 
ಅವರು ಟೆೊೀನಿಯವರನುನು ಬಂಧಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ರ, 
ಅದನುನು ಶಾಂತ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಿತುತು, ಆದರ 
ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಯಮ ಪರೆದಶ್ಧನವಾಗಬೀಕತುತು, ಮತುತು 
ನಾ್ಯಯಯುತ ವಿಚಾರಣೆಯನುನು ಎದುರಿಸುವ ಮುನನುವ 
ಅವರನುನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಿಣ್ಧಯಸಲು ಇದೊಂದು 
ಮಾಗ್ಧವಾಗಿತುತು.
ಆ ದಿನ ಆರು ಮಕಕೆಳನುನು ರಾಜ್ಯದ 
ಸುಪದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯತು. ಮರುದಿನ, ಆ 
ಕಥೆ ಎಲಾಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಹನಿ ಮಾರ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರೆಕಟವಾಗಿತುತು. ಒಂದು ರಾಷಟ್ರ-ವಾ್ಯಪಿ ದಸತುಗಿರಿ, 
ಮತುತು ಶಿರೆೀ ಅಲಾಮೊ ಆಗಲೆ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು 
ತಿೀಮಾ್ಧನಿಸಲ್ಪಟಿ್ದ್ರು. ಈ ಕಥೆಯನುನು 
ಓಪಾರೆ ವಿನಿಫ್ರಿ ಕಾಯ್ಧಕರೆಮದಲ್ಲಿ ಮತುತು ಕೆಲವು 
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾರ ಕಾಯ್ಧಕರೆಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರೆದಶಿ್ಧಸಲಾಯತು.
 ಒಬ್ಬ ಅಟಾನಿ್ಧಯವರ ದೃಷ್್ಯಂದ, ಅವರಿಗ್ 
ಅಲ್ಲಿ ಹಚುಚಿ ಪುರಾವಗಳಿರಲ್ಲಲಿ, ಮತುತು ಅವರ ಬಳಿ 
ಇದು್ದು ದೊೀಷಪ್ರಿತವಾಗಿದಿ್ರಬಹುದು. ನಿೀವು 
ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ ಚರ್್ಧ ಮತುತು ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ವಿರುದ್ಧ 
ಎದು್ ನಿಂತರ ಅವರು ನಿಮಗ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು 
ಎಂಬುದನುನು ನಿಮಗ್ ತೆೊೀರಿಸಲು ಇದೊಂದು 
ನಿರಾ್ಧಯಕ ಪರೆಕರಣವಾಗಿತುತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ೀಟ್ಸ್ 
ನಲ್ಲಿರುವ ಆಷಾಢಭೊತಿತನ ಮತುತು ಇಬ್ಬಗ್ 
ನಿೀತಿಯನುನು ನೊೀಡಿ - ಕೆನಡ ಮತುತು ಐಲೆ್ಧಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 
ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳಿಗಾದ ಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತುತು 
ವಿಶವಾದಲೆಲಿಡೆಯ ಚಿತರೆಹಂಸ ಮತುತು ನಿಂದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಎಷ್ೊ್ಂದು ಪುರಾವಗಳಿವ - ಮತುತು ನಾವು ಇನೊನು 
ಈ ಚರ್್ಧ ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕೆೊಡುತಿತುದ್ೀವಯೆ? 
ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ ಮತುತು ಅಧಿಕಾರ ಮತುತು ನಮ್ಮ 
ಸಕಾ್ಧರದ ನಿಯಂತರೆಣವಿದ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು 
ಮಕಕೆಳ ಶೊೀಷಣೆಯನುನು ನಡೆಸಿ ಪಾರಾಗಬಹುದು. 
ನಿೀವು ಅಲಾಮೊ ಅವರ ರವಾನಿಯಷು್ ಗಟಿ್ಯಾದ 
ರವಾನಿಯನುನು ಹೊಂದಿದ್ರ, ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಅಪರಾರಗಳನನು ನಿಮ್ಮ ಮೀಲೆ ಹೊರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ 
ಬನನುಟ್ಬಹುದು ಮತುತು ಜನರಿಂದ ಸುಳು್ಳ ಸಾಕ್ಷಿ 
ಹೀಳಿಸಲು ಮಾರ್ಯಮವನುನು, ಎಫ್ ಬ್ಐ ಅನುನು, 
ಕಾನೊನನುನು, ಮತುತು ಲಂಚವನುನು ಬಳಸಬಹುದು, 
ಮತುತು ಬಲವಂತಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರ ಅದೀ 
ಜನರು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನುನು ಬಹರಂಗವಾಗಿ 
ಹಂತೆಗ್ದುಕೆೊಂಡರು.
ಟೆೊೀನಿ 80 ವಷ್ಧದವರಾಗಿದಾ್ರ, ಕುರುಡರಾಗಿದಾ್ರ 
ಮತುತು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದಾ್ರ. ಬಹುಪಾಲು 50 
ವಷ್ಧಗಳಿಂದ ಅವರು ಟೆೊೀನಿಯವರನುನು ಬಂಧಿಸಲು 
ಪರೆಯತಿನುಸುತಿತುದ್ರು ಎಂದು ಟೆೊೀನಿಯವರು 
ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಹೀಳಿದರು. “ಮೊದಲು, ನಾವು 
ಕಮೊ್ಯನಿಸ್ರು ಎಂದು ಅವರು ಆಪಾದಿಸಿದರು. 
ನಮ್ಮ ಸಂಸಥಿಯನುನು ಮುಚಚಿಲು ಮತುತು ನನನು 
ಮಡದಿ ಸೊಸನ್ ಮತುತು ನಾನು ದೀವರ ಪದದ 
ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನುನು ಉಪದೀಶಿಸುವುದನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು 
ಅವರು ನಮಗ್ ಮತುತು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ ಎಡೆಬ್ಡದ 
ಕರುಕುಳ ಕೆೊಟ್ರು. ನಂತರ ನಾವು ವಾ್ಯಕೆೊ 
ಆಗಬೀಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದರು, ಮತುತು ನಾವು 
ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಸರಾಸಜಜಿತ ಕುಪಂಥ ಎಂದು 
ಆಪಾದಿಸುತತುಲೆೀ ಇದ್ರು. ನಂತರ ನನನು ಮೀಲೆ 
ಮಕಕೆಳ ಮೀಲೆ ದೌಜ್ಧನ್ಯ ನಡೆಸಿದನಂಬ ಆರೊೀಪ 
ಹೊರಿಸಿದರು, ಆ ಆರೊೀಪವನುನು ಕೆೊನಗೊ ಲಾರ್ 

...ಅವರು 
ನಿಮಗ್ ಏನು 

ಮಾಡಬಹುದು 
ಎಂಬುದನುನು 

ನಿಮಗ್ ತೆೊೀರಿಸಲು 
ಇದೊಂದು 
ನಿರಾ್ಧಯಕ 

ಪರೆಕರಣವಾಗಿತುತು.



ಏಂಜಲ್ರ್ ಡಿಸಿಟ್ರಕ್  ಅಟಾನಿ್ಧ ತಳಿ್ಳ ಹಾಕದರು. 
ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಫೆಡರಲ್ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರನುನು 
ಅಪಹರಿಸಲು ಬದರಿಕೆ ಒಡಿ್ಡದ ಆರೊೀಪ ಹೊರಿಸಿದರು. 
ಜೊರಿ ನನನುನುನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಘೊೀಷ್ಸಿತು. 
ಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲಿರದ ವರಮಾನದ ಮೀಲೆ ತೆರಿಗ್ಗಳನುನು 
ಕಟ್ದಿರುವ ಸುಳು್ಳ ಪರೆಸಂಗವನುನು ಸೃಷ್್ಸಲು 
ಐ ಆರ್ ಎರ್ ಅನುನು ಬಳಸಲಾಯತು. ನನನು 
ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೀಳದಿದ್ಲ್ಲಿ, ಐಆರ್ ಎರ್ ಗಾಗಿನ 
ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುನು ಬದರಿಸಲಾಯತು. ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ದ್ೀನ 
ಎಂದು ನನನು ಮೀಲೆ ಆಪಾದನ ಹೊರಿಸಿದ್ 
ದಸಾತುವೀಜುಗಳು ಐಆರ್ ಎರ್ ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ವು. 
ತೆರಿಗ್ ಪರೆತಿಭಟನಕಾರನಾಗಿದ್ ನನನು ವಕೀಲ 
ಜಫ್ ಡಿಕ್ ಸಿ್ೀನ್ ಅನುನು ನನನುನುನು ಹಣಕಾಕೆಗಿ 
ಬ್ಟು್ಕೆೊಡುವ ಅಥವಾ ಸವಾತಃ ಕಾರಾಗೃಹ ಸೀರುವ 
ಪರಿಸಿಥಿತಿಗ್ ತಳ್ಳಲಾಯತು. ನನಗ್ 6 ವಷ್ಧದ ಶಿಕ್ಷೆ 
ವಿಧಿಸಲಾಯತು, ಮತುತು ಒಳ್ಳಯ ನಡವಳಿಕೆಯಂದಾಗಿ, 
1998ರಲ್ಲಿ ನಾಲುಕೆ ವಷ್ಧಗಳ ನಂತರ ಹೊರಬಂದನು. 
ಎಫ್ ಬ್ಐ ಎಡೆಬ್ಡದ ನಿರಂತರಾಗಿ ನನನುನುನು ತನಿಖ್ 
ಮಾಡುವುದನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ಕೆೊನಗೊ, 
2008ರಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ವಷ್ಧಗಳ ಹಂದ ಚರ್್ಧ ಅನುನು 
ಬ್ಟು್ ಹೊೀಗಿದ್ ಕೆಲವು ಸುಳು್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುನು 
ತಮೊ್ಮಂದಿಗ್ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 
ನಷ್ಭತಿ್ಧ ಮತುತು ಸಿವಿಲ್ ಕೆೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆಮಿಷ 
ಬಹಳ ಆಕಷ್ಧಕವಾಗಿದ್ವು. ಮೊಕದ್ಮಯನುನು 
ಎತಿತುಹಡಿಯಲು ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ಮ ಅದೀ ಐದು 
ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುನು ಮತುತು ಕರೆಮಿನಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಲಾಗಿದ್, ಮಾಜ ಸದಸ್ಯರೊ ಆಗಿದ್ 
ಒಬ್ಬ ಆರನೀ ಸಾಕ್ಷಿಯನುನು ಬಳಸಿತು. ಆದರ ಈ 
ಬಾರಿ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ಮಯಲ್ಲಿ, ಆಕೆ ಹಣದ 
ತಿೀಪು್ಧ ಅಪೀಕ್ಷಿಸುತಿತುದ್ರು, ಆದ್ರಿಂದ ತನನುನುನು 
ಹಂಡತಿಯಾಗಲು ಸಜುಜಿಗ್ೊಳಿಸಲಾಗುತಿತುತುತು, 
ಆದರ ತಾನು ಮೊದಲು ಪಾರಾದ ಎಂಬ ಹೊಸ 
ಆಪಾದನಯನುನು ಸೃಷ್್ಸಿದರು. ಏಳನಯವು 
ಜೊನ್ 2010ರ ವರಗ್ ಚರ್್ಧ ನಲ್ಲಿದ್ರು, ನಾನು 
ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಅವರು 
ಇನೊನು ತಿಳಿದಿದ್ರು ಮತುತು 
ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ನನಗ್ ಬಂಬಲ 
ನಿೀಡುತಿತುದು್. ನಂತರ ಆಕೆ ಜೊನ್ 
ನಲ್ಲಿ ಬ್ಟು್ಹೊೀದರು. ಕೆಲವೀ 
ತಿಂಗಳುಗಳೊಳಗ್, ಆಕೆ ಹಣಕಾಕೆಗಿ 
ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ಮಯನುನು 
ಸೀರಿದ್ರು. ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ಮ 
ಫೆಡರಲ್ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿತುತು, 
ಆದರ ವಿಚಾರಣೆಗ್ ಬಹಳ 
ಸಮಿೀಪವಿದಾ್ಗ, ಕ್ಷಿಪರೆ ತಿೀಪಿ್ಧಗಾಗಿ 
ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ 
ಅಜ್ಧಗಳನುನು ಕೆೊನಗೊ 
ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು, ಮತುತು ಎಲಾಲಿ 
ಫೆಡರಲ್ ಆಪಾದನಗಳನುನು ಕೆೈಬ್ಡಲಾಯತು. ಹೀಗ್ 
ಮೊಕದ್ಮಯನುನು ಮುಚಿಚಿ ಆಕ್ಧನಾಸ್ರ್ ರಾಜ್ಯ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮೊಕದ್ಮಯನುನು 
ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಯತು. ಅವರು ನಾ್ಯಯಯುತವಾಗಿ 
ಹೊರಹಾಕದ್ ಎಲಾಲಿ ಆಪಾದನಗಳನುನು 
ರಾಜ್ಯ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದಾಖಲ್ಸಲು 
ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರು ಅನುಮತಿ ನಿೀಡಿದರು. 
ಮೊಕದ್ಮಯ ವಿರುದ್ಧ ಪುನಃ ಆರಂಭದಿಂದ 
ಹೊೀರಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದ್ರಿಂದ 
ನಾವು ಗ್ೈರುಹಾಜರಿಯಂದಾಗಿ ಸೊೀತೆವು” ಎಂದು 
ಅವರು ಹೀಳಿದರು. ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರು ಟೆೊೀನಿಯವರ 
ವಿರುದ್ಧ $525 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ತಿೀಪ್ಧನುನು 
ವಿಧಿಸಿದರು ಮತುತು ಚರ್್ಧ ವಿರುದ್ಧ ಇನೊನು $525 

ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ತಿೀಪ್ಧನುನು ವಿಧಿಸಿದರು.
ಕರೆಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ಮಯಲ್ಲಿ, ಸಕಾ್ಧರ ಟೆೊೀನಿ 
ಮತುತು ಚರ್್ಧ ಅನುನು ಎಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಚಾಚಿಗಿ 
ನೊೀವಾಗುತತುದೊ ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು: ಮಕಕೆಳು. 
ಮೊದಲನಯ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದುಕೆೊಳ್ಳಲಾಗದ ಇತರ 
ಮಕಕೆಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಟೆೊೀನಿಯವರ ಪರೆತಿಯೊಂದು 
ಮಿನಿಸಿಟ್ರ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು. ಅವರು 
ಮಾಜ ಸದಸ್ಯರ ಮತುತು ಯುಎರ್ ನಲ್ಲಿ ಇತರಡೆ 
ವಾಸಿಸುತಿತುದ್ ಬಂಬಲ್ಗರ ಮನಗಳಿಗೊ ತೆರಳಿದರು, 
ಕೆೀವಲ ಪಾ್ಯಸ್ರ್ ಮತುತು ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗ್ ಅವರ ಬಂಬಲದ 
ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯೆ ಅವರ ಮಕಕೆಳನುನು ತೆಗ್ದುಕೆೊಂಡು 
ಹೊೀಗುವುದಾಗಿ ಬದರಿಸಿದರು. 
ನೊರು ಪ್ಲ್ೀರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಷ್ಧಲ್ ಗಳು, 
ಎಫ್ ಬ್ಐ, ಮತುತು ಸಾವಾಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗ್ ಸಪ್ಂಬರ್ 
2008ರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆ ಶನಿವಾರ 
ಮಧಾ್ಯಹನುದಂದು ಗನ್ ಬದರಿಕೆ ಒಡಿ್ಡ, ಅವರ 
ಹೃದಯಗಳ ಮೀಲೆ ಲೆೀಸರ್ ಗಳನುನು ಗುರಿಮಾಡಿ ಆರು 
ಹುಡುಗಿಯರನುನು ಜೊೀಕಾಲ್ಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿಕೆೊಂಡು 
ಹೊೀದರು. ಒಂದೀ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ವಿರುದ್ಧ 
ಟೆೊೀನಿಯವರೊಂದಿಗ್ ಅಸಮಪ್ಧಕವಾದ 
ಯಾವುದೀ ಸಂಬಂರವನುನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು 
ಸಾರ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಹುಡುಗಿಯರು ಸುವಾತೆ್ಧಯ 
ಹಾಡುಗಳನುನು ಹಾಡುತಿತುದ್ಂತೆ ಅವರನುನು ಒಂದು 
ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಯತು. ಮರುದಿನ ಬಳಗ್ಗೆ 
ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗ್ ನಡೆಸಲಾದ ಫೆ್ರನಿಸ್ಕ್ 
ಸಂದಶ್ಧನಗಳು ಯಾವ ಮಾಹತಿಯನೊನು ನಿೀಡಲ್ಲಲಿ. 
ಒಬ್ಬ ಹರಯದ ಹುಡುಗಿಯು ಅಲೆಲಿ ವಾಸಿಸುತಿತುದ್ 
ವಯಸಕೆಳಾದ ಅವಳ ಸಹೊೀದರಿಯನುನು ಭೀಟಿ 
ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ಳು, ಆದರೊ ಅವರು ಅವಳನುನು 
ಅವಳ ಪ್ೀಷಕರಿಗ್ ಹಂದಿರುಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಲ್ಲಲಿ. 
ಇತರ ಐವರೊಂದಿಗೊ ಇಂಥದ್ೀ ಪರಿಸಿಥಿತಿಗಳಿದ್ವು. 
ಅವರು ಯಾವ ತಪ್ಪನೊನು ಕಂಡುಹಡಿಯದಿದ್ರೊ, 
ಡಿಎರ್ ಎರ್ ಆ ಆರು ಹುಡುಗಿಯರನುನು ತಮ್ಮ 
ವಶದಲ್ಲಿಟು್ಕೆೊಂಡಿದ್ರು, ನಂತರ ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರು 

ಯುಎರ್ ನಲ್ಲಿದ್ ಪರೆತಿಯೊಂದು 
ತಾಣದಲ್ಲಿದ್ ಪರೆತಿಯೊಂದು 
ಮಗುವಿಗ್ ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಆದೀಶವನುನು 
ಹೊರಡಿಸಿದರು. 
ಮೊದಲ ಆರು ಮಕಕೆಳಿಗಾದ ಅದೀ 
ಗತಿಯಂದ ಪಾರಾಗುವ ನಿರಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಭಯ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳೊಂದಿಗ್ 
ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು - ಎಲಲಿವನುನು 
ಚದುರಿಸಲು ಒಂದು ಉತತುಮ 
ಮಾಗ್ಧ. ಪ್ೀಷಕರೊಂದಿಗ್ 
ಮಕಕೆಳ ಎರಡು ವಾ್ಯನ್ ಗಳನುನು, 
ಶಸರಾಸಜಜಿತ ಭಯೊೀತಾ್ಪದಕರ 
ಬನನುಟು್ವಂತೆ, ಫರೆೀವೀನಲ್ಲಿ 

ಕಾನೊನು ನಿಬ್ಧಂರನಾ ವಾಹನಗಳ ಒಂದು 
ದೊಡ್ಡ ಒಮು್ಮಖ ಚಲನ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಅವರು 
ಆಘಾತಕೆೊಕೆಳಗಾದ ಶಿಶುಗಳನುನು ಮತುತು ಅಳುತಿತುದ್ 
ಮಕಕೆಳನುನು ಕಸಿದುಕೆೊಂಡರು, ಮತುತು ಅವರನುನು 
ಪ್ೀಷಕರಿಗ್ ಎಂದೊ ಹಂದಿರುಗಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅದು 
ಅಪಹರಣವಾಗಿತುತು. ಮಕಕೆಳಿಗ್ ಯಾವುದೀ ಹಾನಿ 
ಮಾಡಿದು್ ಅವರಿಗ್ ಕಂಡುಬರಲ್ಲಲಿ, ಮತುತು ಅವರು 
ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಿದ್ಂತೆ ಟೆೊೀನಿಯವರ ಮೊಕದ್ಮಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಬಹುದಾದ, ಅವರಿಗ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೀ 
ಪುರಾವ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗ್ ವಾ್ಯಕಸ್ನ್ 
ಚುಚುಚಿವಿಕೆಯನುನು ವಿರೊೀಧಿಸಿದ್ಕೆಕೆ ಮತುತು ಎ ಬೀಕ 
ಪಠ್ಯಕರೆಮವನುನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗ್ ಚರ್್ಧ ನಿಂದ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆೊಡಿಸಿದ್ಕಾಕೆಗಿ ಪ್ೀಷಕರ ಮೀಲೆ, ಮಕಕೆಳನುನು 
ನಿಲ್ಧಕ್ಷಿಸಿದ ಆರೊೀಪವನುನು ಹೊರಿಸಲಾಯತು.  

ಸಂಪ್ಣ್ಧ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯನುನು ರವಾಂಸ ಮಾಡಲು 
ಇದೀ ಮಾಗ್ಧ ಎಂದು ಸಕಾ್ಧರಕೆಕೆ ತಿಳಿದಿತುತು. ಈ 
ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯನುನು ಮುಚಚಿಲು, ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ವಿರುದ್ಧ 
ಟೆೊೀನಿಯವರು ಮಾತನಾಡುವುದನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು, 
ಮತುತು ಚರ್್ಧ ನ ಸಂಪ್ಣ್ಧ ಆಸಿತು ಮತುತು ಹಣವನುನು 
ಪಡೆಯಲು ಈ ದೌಜ್ಧನ್ಯವನುನು ನಡೆಸಲಾಯತು. 
ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯನುನು ಬಂಬಲ್ಸಿದ, ಯುಎರ್ ಮತುತು 
ವಿಶವಾದಾದ್ಯಂತ ಸಾಹತ್ಯವನುನು ಟೆೈಪ್ ಸಟ್ ಮಾಡಿ, 
ಮುದಿರೆಸಿ, ರವಾನಿಸಿ ಮತುತು ವಿತರಿಸಿದ ಜನರನುನು  
ಚೆದುರಿಸುವ ಮೊಲಕ ಅವರು ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯನುನು 
ರವಾಂಸ ಮಾಡಲು ಪರೆಯತಿನುಸಿದರು.
ಇದು ಗ್ಸ್ಪ್ ದೀಶವೀ? ಅವರು ಮಾಡಿರುವ 
ಎಲಾಲಿ ಕೆಲಸಕಾಕೆಗಿ ಅವರು ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ನಿಂದ ಎಲಾಲಿ 
ಹಣವನುನು ಏಕೆ ತೆಗ್ದುಕೆೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ? ಇದರ ಕುರಿತು 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಕದ್ಮ ಇತುತು 
ಮತುತು ಅವರು, “ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಅಮೀರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಾರ 
ನಡೆಸುವುದಿಲಲಿ” ಎಂದು ಹೀಳಿದರು. ಅಲಾಮೊ 
ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಳು ವಿತರಿಸುವ ಸಾಹತ್ಯವು, ನಮ್ಮ ಧಾಮಿ್ಧಕ 
ಸಾವಾತಂತರೆ್ಯದ ಮೀಲೆ ಮತುತು ನಮ್ಮ ಸಕಾ್ಧರದ ಮೀಲೆ 
ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ನ ಪರೆಭಾವವನುನು ಬಹರಂಗಪಡಿಸುತತುದ, 
ಮತುತು ಅವರ ಹತೆೊೀಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶವಾ ನಿಯಂತರೆಣ, 
ತಾವೀ ಏಕೆೈಕ ನಿಜವಾದ ಚರ್್ಧ ಎಂದು ನಂಬುವಂತೆ 
ಎಲಲಿರಿಗೊ ಹೀಗ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸುತಿತುದ ಎಂದು 
ತೆೊೀರಿಸುತತುದ. ಎಂದಾದರೊಒಂದು ಕುಪಂಥವಿತೆತುಂದರ, 
ಅದು ವಾ್ಯಟಿಕನ್!
ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯಲ್ಲಿನ ಹತತುವರು, ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯನುನು ಬ್ಡುವ 
ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ೀಷಕರ ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಕೆೊನಗ್ೊಳಿಸಿ 
ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳನುನು ಶಾಶವಾತವಾಗಿ ಕಳದುಕೆೊಳು್ಳವ 
ತಿೀರಾ ಅನಾ್ಯಯದ ಆಯೆಕೆಯನುನು ಎದುರಿಸಬೀಕಾಯತು. 
ಮಕಕೆಳು ಮತುತು ಪ್ೀಷಕರಿಬ್ಬರ ವಿನಾಶ ಎಂದರ 
ಅದು ಸೌಮೊ್ಯೀಕತುಯಾಗುತತುದ. ನಂತರ ಮಕಕೆಳು 
ಸಕಾ್ಧರಿ ಏಜನಿಸ್ಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ಣ್ಧವಾಗಿ ಬರೆೀನ್ ವಾಶ್ 
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ರು ಮತುತು “ಆಪತು ಸಲಹ” ನಿೀಡಲಾಯತು 
ಮತುತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸವಾಂತ ಪ್ೀಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹಗ್ತನ 
ಬಳಸಿಕೆೊಂಡರು, ಮತುತು ಈಗ ಅವರು ಒಂದೊಮ್ಮ ತಾವು 
ಪಿರೆೀತಿಸುತಿತುದ್ ಚರ್್ಧ ಅನುನು ದವಾೀಷ್ಸುತಾತುರ.
ಟೆೊೀನಿ ತಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹದ ಕೆೊಠಡಿಯಂದ ಕೆೀಳುವ 
ಪರೆಶನು ಇದು: “ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ ಕುಪಂಥದಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳ 
ಶೊೀಷಣೆಯ ಅಗಾರ ಪುರಾವ ಇರುವಾಗ, ಮಕಕೆಳನುನು 
ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್, ತಮ್ಮ ಚರ್್ಧ ಗಳಿಗ್, ತಮ್ಮ 
ಅನಾಥಾಶರೆಮಗಳಿಗ್, ಕಾನವಾಂಟ್ ಗಳಿಗ್, ಇತಾ್ಯದಿಗಳಿಗ್ 
ಹೊೀಗುವುದರಿಂದ ಏಕೆ ತಡೆಯಲಾಗುತಿತುಲಲಿ? 
ಪರೆತಿ ದಿನ ಶೊೀಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕುಪಂಥಕೆಕೆ ತಮ್ಮ 
ಮಕಕೆಳನುನು ಪುನಃ ಕಳುಹಸುವ ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ 
ಪ್ೀಷಕರು, ತಮ್ಮ ಪ್ೀಷಕರ ಹಕುಕೆಗಳ ಅಂತ್ಯವನುನು 
ಮತುತು ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳನುನು ತೆಗ್ದುಕೆೊಂಡು 
ಹೊೀಗುವುದನುನು ಏಕೆ ಎದುರಿಸುತಿತುಲಲಿ?”
ವೈಯಕತುಕವಾಗಿ, ಅಕಾಲ್ಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ನನನು 
ತಮ್ಮನಿಗ್ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದಾ್ಗ, ನನನು ತಾಯ 
ಲುಕೆೀಮಿಯದಿಂದ ನಿರನ ಹೊಂದಿದರು ಮತುತು 
ನನನು ತಂದ ಹಲವಾರು ಬ್ಲ್ ಗಳನುನು ಪಾವತಿ 
ಮಾಡಬೀಕಾಗಿತುತು. ನಾವು ವಾಸಿಸುತಿತುದ್ಲ್ಲಿಗ್ 
ಹತಿತುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ 
ಅನಾಥಾಶರೆಮವಿತುತು, ಅಲ್ಲಿಗ್ ಈ ಎಲಾಲಿ ಮಕಕೆಳನುನು 
ತಂದರು. ಒಬ್ಬ ಮಾನಿಸ್ೀನ್ಯರ್ ನಮ್ಮ ಮನಗ್ 
ಬಂದರು, ಆದರ ನನನು ತಂದಗ್ ನರವು ನಿೀಡುವ ಬದಲು, 
ಆತ ನನನುನುನು ಮತುತು ನನನು ತಮ್ಮನನುನು ನಮ್ಮ 
ತಂದಯಂದ ಬೀಪ್ಧಡಿಸಿ ನಮ್ಮನುನು ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ 
ಅನಾಥಾಶರೆಮಕೆಕೆ ಸೀರಿಸಬೀಕೆಂದಿದ್ರು. ನನನು ತಂದ 
ಮಾನಿಸ್ೀನ್ಯರ್ ಅವರನುನು ಥಟ್ನ ಹಡಿದು ಗ್ೊೀಡೆಗ್ 

 ಈ 
ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯನುನು 

ಮುಚಚಿಲು, 
....ಈ 

ದೌಜ್ಧನ್ಯವನುನು 
ನಡೆಸಲಾಯತು.
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ಎಸದರು, ಅವರಿಗ್ ಶಾಪ ಹಾಕ, ಮಟಿ್ಲುಗಳ ಕೆಳಗ್ 
ಕಾಲ್ನಿಂದ ಒದ್ರು. ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊ ಹಾಗ್ೀ 
ಅನಿಸುತತುದ. ಅವರ ತಿಕಕೆಕೆ ಒದು್ ನಿಮ್ಮ ಮನಯಂದ 
ಹೊರಹಾಕಬೀಕು. ನನನು ತಂದ ಹಾಗ್ೀ ಮಾಡಿದರು, 
ಮತುತು ನಾವು ಬಹಳ ಆರೊೀಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತುತು 
ಸಂತೆೊೀಷದಿಂದ ಬಳದವು, ಮತುತು ನನನು ತಮ್ಮ ಈಗ 
ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಯಶಸಿವಾ ವಾ್ಯಪಾರಿಯಾಗಿದಾ್ನ. ಪುನಃ 
ಎಂದೊ ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ ಚರ್್ಧ ಒಳಗ್ ಕಾಲ್ಡುವುದಿಲಲಿ 
ಎಂದು ನನನು ತಂದ ಶಪಥ ಮಾಡಿದರು, ಅವರು 
ಎಂದೊ ಕಾಲ್ಡಲ್ಲಲಿ. ಮತುತು ಅವರು ನನನು 
ತಮ್ಮನನುನು ಎಂದೊ ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಗ್ 
ಕಳುಹಸಲ್ಲಲಿ. ನನನುನುನು ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ ಶಾಲೆಯಂದ 
ಹೊರಗ್ಳಯಲು ಅವರಿಗ್ ಅನುಮತಿ ನಿೀಡಬೀಕೆಂದು 
ನನನು ತಂದ ನನನುನುನು ಕೆೀಳಿದರು, ಆದರ ನನನು 
ಗ್ಳಯರು ಅಲ್ಲಿದ್ ಕಾರಣ ಮತುತು ನಾನು ಆಗಷ್್ 
ನನನು ತಾಯಯನುನು ಕಳದುಕೆೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನನನುನುನು 
ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇರಲು ಬ್ಡಬೀಕೆಂದು ನಾನು ಅವರನುನು 
ಬೀಡಿಕೆೊಂಡೆನು.
ಟೆೊೀನಿಯವರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮುಂಚೆ, ಸಕಾ್ಧರವು, 
ಒಹೈಯೊೀದ ಆಲಾ್ಬನಿಯಲ್ಲಿ ವಲ್ ಸಿಪ್ಂಗ್ 
ರಿಟಿರೆೀಟ್ ಎಂಬ ದೊರದ ತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿೀವರೆವಾದ 
ಎರಡು-ವಾರಗಳ ಡಿಪ್ರೆಗಾರೆ್ಯಮಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಅವರು 
ಟೆೊೀನಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಲು ಯೊೀಜಸಿದ್ ಮೊರು 
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೆತಿಯೊಬ್ಬರಿಗ್ $5,000.00 ಕೊಕೆ 
ಹಚುಚಿ ಹಣವನುನು ಕಲ್  ಅವೀರ್ ನರ್ ನಟ್ ವಕ್್ಧ ಗ್ 
ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸವಾಂತ ವಬ್ ಸೈಟ್ 
ಪರೆಕಾರ, ಅವರ “ತಿೀವರೆವಾದ ಕಾಯ್ಧಕರೆಮ” “ಪರೆತಿ 
ವಾರ 10 ತೆರಪಿ ಗಂಟೆಗಳನುನು ಮತುತು 15-20 
ಗಂಟೆಗಳ ಸಾಮೊಹಕ ಕಾಯಾ್ಧಗಾರಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸುತತುದ.” ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು 
ಪಾರೆಸಿಕೊ್ಯಟರ್ ಗಳು, ಎಫ್ ಬ್ಐ, ಮತುತು 
ಪ್ಲ್ೀಸರೊಂದಿಗ್ ಹೊಂದಿದ್ ಎಲಾಲಿ ಇತರ 
“ಅವಧಿಗಳು” ಅಲಲಿದ ಆ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 
50-60 ಗಂಟೆಗಳ “ತೆರಪಿ”ಯನುನು ಕೊಡ 
ಪಡೆದರು. ಸಕಾ್ಧರವು ಅವರ ರೌಂಡ್ ಟಿರೆಪ್ ಗಳಿಗ್ 
ಹಣ ಒದಗಿಸಿತು, ಮತುತು ತಾಯ ಆಪತು ಸಲಹ 
ಪಡೆಯುತಿತುದಾ್ಗ, ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಗುವಿನ 
ಮೀಲ್ವಾಚಾರಣೆಯನುನು ನೊೀಡಿಕೆೊಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ 
$1,500.00ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಹಣವನುನು ಪಾವತಿ 
ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಇಲಲಿದಿರುವಾಗ ಪಾವತಿ 
ಮಾಡಲಾಗದ ಕಾರ್ ವಿಮ, ಇತಾ್ಯದಿಗಳಂತಹ 
ಬ್ಲ್ ಗಳ ಪಾವತಿ ನಪದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಧರವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೊ 
ಹಣ ಕೆೊಟಿ್ತು. ವಲ್ ಸಿಪ್ಂಗ್ ನ ಮಾಜ ಮುಖ್ಯಸಥಿ, 
ಪಾಲ್ ಮಾಟಿ್ಧನ್, ಖುದಾ್ಗಿ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೀಲೆ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಡಿಸಂಬರ್ 2008ರಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯತು, ಮತುತು ತದನಂತರ ಸವಾಲ್ಪವೀ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿರೆೀ ಮಾಟಿ್ಧನ್ ಅಸವಾಸಥಿರಾದರು, 
ಅವರಿಗ್ ಲುಕೆೀಮಿಯ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದು 
ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ನಿರನ ಹೊಂದಿದರು.
ಯುಎರ್ ನಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, 
ವಲ್ ಸಿಪ್ಂಗ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್  ಅವೀರ್ ನರ್ 
ನಟ್ ವಕ್್ಧ ನಿಂದ ಡಿಪ್ರೆಗಾರೆ್ಯಮ್ ಆದವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನುನು 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬ್ಸಾಡಲಾಯತು. 

ಪರೆತಿವಾದಿಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು 
ಸಾಕ್ಷಿಯೊಂದಿಗ್ ಮಾತನಾಡಿದರೊ ಸಹ, ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೀಲೆ 
ಪರೆಭಾವ ಬ್ೀರುವ ಪರೆಯತನುಕಾಕೆಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 
ಗಂಭಿೀರ ಆಪಾದನಯನುನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ. 
ಆದರೊ, ಟೆೊೀನಿಯವರ ಪರೆಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಸಕಾ್ಧರವು 
ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುನು ಡಿಪ್ರೆಗಾರೆ್ಯಮ್ ಮಾಡಲು ಅವರನುನು 
ಈ ಜಾಗಕೆಕೆ ಕಳುಹಸಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಜನರು 
ಒಳಗ್ ಹೊೀಗುವಾಗ ಯಾವುದೀ ಪಕ್ಷವನುನು 
ವಹಸದಿರಬಹುದು ಮತುತು ಹೊರ ಬರುವಾಗ ಬಹಳ 
ಪರೆತಿಕೊಲವಾಗಬಹುದು. ಈ ಮೊಕದ್ಮಯಲ್ಲಿ 
ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ.
ಬ್ರೆಟಿಷ್ ಕೆೊಲಂಬ್ಯಾದ ಪ್ರೆಟೆಸ್ಂಟ್ 
ಮಿಷನ್ ಸುದಿ್ಪತಿರೆಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ೀಪ್ ಜಾನ್ 
ಪಲ್ II ಅವರು ಕೆನಡಗ್ ಭೀಟಿ ನಿೀಡುವುದು 
ನಿಗದಿಯಾಗಿದಾ್ಗ ಕೆನಡಗ್ ಹೊೀಗಿ ಸುವಾತಾ್ಧ 
ಸಾಹತ್ಯವನುನು ವಿತರಿಸಿದ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯ ಸದಸ್ಯರ 
ಕುರಿತು ಒಂದು ಲೆೀಖನವಿತುತು. “ಪ್ೀಪ್ ಬಂದ 
ದಿನ, ಸಹೊೀದರರನುನು ಬಂಧಿಸಲಾಯತು. 
ಯಾವುದೀ ಆರೊೀಪಗಳನುನು ಮಾಡಲ್ಲಲಿ, 
ಯಾವುದೀ ಕಾರಣಗಳನುನು ಕೆೊಡಲ್ಲಲಿ, ಆದರ 
ಪ್ೀಪ್ ಕೆನಡದಿಂದ ಹೊರಡುವ ದಿನದ ವರಗ್ 
ಅವರನುನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯತು, ನಂತರ 
ಯಾವುದೀ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಯಾಚನ ಇಲಲಿದ 
ಅವರನುನು ಬ್ಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯತು.” ರೊೀಮನ್ 
ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ ವ್ಯವಸಥಿಯನುನು ಬಹರಂಗಪಡಿಸಿದ 
ಸಾಹತ್ಯದ ವಿತರಣೆ ಟೆೊೀನಿ ಅಲಾಮೊ ಮತೆೊತುಮ್ಮ 
ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ 
ಎಂದು ತನಗ್ ತಿಳಿದಿದ ಎಂದು ಆ ಲೆೀಖನದ 
ಲೆೀಖಕರು ಹೀಳುತಾತುರ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳು್ಳ 
ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುನು ಸೃಷ್್ಸಲು ಪರೆಯತಿನುಸುತಿತುದಾ್ರ. 
ಮಕಕೆಳು ದೈಹಕವಾಗಿ ಮತುತುಲೆೈಂಗಿಕವಾಗಿ 
ದೌಜ್ಧನ್ಯಕೆೊಕೆಳಗಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಅಷ್್ 
ಕಾಳಜ ಇದಿ್ದ್ರ, ಬರೆಹ್ಮಚಾರಿ ಪಾದಿರೆಗಳಿಂದ 
ಸಹಸಾರೆರು ಮಕಕೆಳು ಲೆೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಮತುತು 
ದೈಹಕವಾಗಿ ಅತಾ್ಯಚಾರಕೆೊಕೆಳಗಾಗಿದಾ್ರ, 
ಚಿತರೆಹಂಸಗ್ ಒಳಗಾಗಿದಾ್ರ, ಮತುತು 
ಸಾವಿಗೊ ಗುರಿಯಾಗಿದಾ್ರ ಎಂಬುದು 
ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲಾದ ಸತಾ್ಯಂಶವಾದ್ರಿಂದ, 
ಅವರು ಪರೆತಿಯೊಂದು ರೊೀಮನ್ ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ 
ಸಂಸಥಿಯನುನು ಏಕೆ ಮುಚುಚಿವುದಿಲಲಿ? ಒಬ್ಬ 
ಪಾದಿರೆಯ ಲೆೈಂಗಿಕ ಬಲಾತಾಕೆರ ಮತುತು 
ಅತಾ್ಯಚಾರಕೆಕೆ ಬಲ್ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ, 
ನಾ್ಯಯವನುನು ಅಪೀಕ್ಷಿಸುತತು, ಆಪಾದಿತರಾದ ಈ 
ವಿಕೃತ ಕಾಮಿಯನುನು ಗ್ೊೀಪ್ಯವಾಗಿ ಮತೆೊತುಂದು 
ಮಠಕೆಕೆ ಅಥವಾ ಮತೆೊತುಂದು ಚರ್್ಧ ಗ್, ಅವರು 
ಮತೆೊತುಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತನನು ಅತಾ್ಯಚಾರನುನು 
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾರ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದ 
ಎಂದು ಆ ಅತಾ್ಯಚಾರಕೆಕೆ ಬಲ್ಯಾದವರು 
ಕಂಡುಕೆೊಳು್ಳವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿೀವು ಎಷು್ ಬಾರಿ 
ಕೆೀಳಿದಿ್ೀರಿ? ಎಲ್ಲಿದ ನಾ್ಯಯ? ಪಾದಿರೆಗಳಿಂದ 
ಅತಾ್ಯಚಾರಕೆೊಕೆಳಗಾಗುತಿತುರುವ ಆ ಎಲಾಲಿ 
ಮಕಕೆಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೆ ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡಿರುವ 
ಕಾ್ಯಥೆೊಲ್ಕ್ ಪ್ೀಷಕರು ಈ ವಿಕೃತ ಶಿಶುಕಾಮಿಗಳ 
ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳನುನು ಹೀಗ್ ಕಳುಹಸುತತುಲೆೀ 

ಇರುತಾತುರ? ಅವರ ಸಾವಾಭಾವಿಕ ಒಲವು ಎಲ್ಲಿದ? 
ಇದು ಉಪೀಕ್ಷೆ ಅಲಲಿವ? ಅವರು ಶಿಶುಕಾಮದ 
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡಿದಾ್ರ ಮತುತು ಪರೆತಿದಿನ 
ಸುದಿ್ಪತಿರೆಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಲು ಅವರಿಗ್ 
ಸಾರ್ಯ. ಮಕಕೆಳ ಲೆೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ಧನ್ಯದ ಈ ಬೃಹತ್ 
ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್ ಏಕೆ ಕಾಳಜ ಇಲಲಿ? 
ಟೆೊೀನಿ ಅಲಾಮೊ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಇಬ್ಬಗ್ ನಿೀತಿ 
ಇದ, ಒಂದು ರೊೀಮ್ ಗಾಗಿ, ಮತೆೊತುಂದು ಉಳಿದ 
ಜಗತಿತುಗಾಗಿ.
2009ರಲ್ಲಿ, ಶೀನ್ ಎಂಬ ಹಸರಿನ ವ್ಯಕತುಯು 
(ಆಕ್ಧನಾಸ್ರ್ ಮಾನವ ಸೀವಗಳ ವಿಭಾಗವನುನು ಮಾನವ 
ಸಂಕಟದ ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಕರಯುವವರು), ಡಿಎರ್ ಎರ್ 
35 ಮಕಕೆಳನುನು ಕದ್ರು, ಟೆೊೀನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರನುನು 
ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು, ಮತುತು ಹೀಗ್ 
ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಪರಿರಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೈಬಲ್ 
ಅನುನು ವಿಚಾರಣೆಗ್ ಗುರಿ ಮಾಡುತಿತುದಾ್ರ ಎಂದು 
ಬರದರು. ಅಲಾಮೊ ಮಿನಿಸಿಟ್ರ ಒಂದು ಕುಪಂಥ ಅಥವಾ 
ಒಳಪಂಗಡವಲಲಿ, ಬದಲ್ಗ್ ಅದೊಂದು ಬೈಬಲ್ 
ಅನುನು ನಂಬುವ ಶಾಂತಯುತವಾದ ಕೆರೆೈಸತುಮತಿೀಯರ 
ಸಮುದಾಯ. ಅವರು ವಿಶವಾದಲೆಲಿಡೆ ಬೈಬಲ್ ಅನುನು 
ಉಪದೀಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಕರೆಯರಾಗಿದಾ್ರ. ಮಕಕೆಳಿಗ್ 
ವಾ್ಯಕಸ್ನ್ ಚುಚುಚಿವಿಕೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ ಮತುತು 
ಮನಯಲ್ಲಿಯೆ ಕಲ್ಯುತಿತುರುವುದಾಗಿ ಸಕಾ್ಧರದಲ್ಲಿ 
ನೊೀಂದಣಿ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು ಈ ಮಕಕೆಳನುನು 
ಅವರ ಪ್ೀಷಕರಿಂದ ಕಸಿದುಕೆೊಳು್ಳವುದಕಾಕೆಗಿ 
ನಾ್ಯಯಾಧಿೀಶರು ನಿೀಡಿದ ಕಳಪ ಕಾರಣ. ಈ 
ಅಪಹರಣಗಳ ಹಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವೀನಂದರ 
ಅಲಾಮೊ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಳು, ವಾ್ಯಟಿಕನ್ “ರಹಸ್ಯಮಯ 
ಬಾಬಲೆಂಬ ಮಹಾ ನಗರಿ, ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಜಾರಸಿರಾೀಯರಿಗೊ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾಯ್ಧಗಳಿಗೊ ತಾಯ 
” (ಪರೆಕಟನ 17:5) ಎಂದು ಉಪದೀಶಿಸುವುದು ಆಗಿದ.
ಅವರು ಟೆೊೀನಿಯವರನುನು ಹಡಿಯಲು ಏಕೆೈಕ 
ಕಾರಣವಂದರ ಅವರು ಬಹಳ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿದಾ್ರ. 
ಅವರ ಮಿನಿಸಿಟ್ರ ಬಹಳ ಜನಪಿರೆಯವಾಗಿದ, 
ಮತುತು ಅವರು ತನನು ಸಂದೀಶವನುನು ಸಹಸಾರೆರು 
ಜನರಿಗ್ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಟೆೊೀನಿಯವರು ತನನು 
ಮನಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೆೊಂಡು 20 ಜನರೊಂದಿಗ್ 
ಮಾತನಾಡುತಿತುದ್ರ, ಅವರು ಅವರಿಗ್ ಎಂದೊ 
ತೆೊಂದರ ಕೆೊಡುತಿತುರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ ತಮ್ಮ 
ಗುಟು್ ರಟಾ್ಗುವುದು ಅವರಿಗ್ ಬೀಕಲಲಿ, 
ಆದುದರಿಂದಲೆ ಅವರಿಗ್ ಹೀಗಾಗಿದ. ಇದಕಕೆರುವ 
ಒಂದೀ ಪರಿಹಾರವಂದರ, ಈ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಮುಖ್ಯವಾಹನಿಯ ಮಾರ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿೀವು 
ಕೆೀಳಿದ್ನುನು ನಂಬದಿರುವುದು ಏಕೆಂದರ ಅವರು 
ದಬಾ್ಬಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗ್ ಹೀಳಲ್ಲಲಿ; ಬಹಳಷು್ 
ವಿಷಯಗಳನುನು ಅವರು ನಿಮಗ್ ಹೀಳಲ್ಲಲಿ. ಅವರು 
ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತಿೀಮಾ್ಧನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು 
ಮತುತು ಈ ಕಥೆಯನುನು ಕೆೀವಲ ಪಾರೆಸಿಕೊ್ಯಟರ್ ನ 
ದೃಷ್್ಯಂದ ಮಾತರೆ ಹೀಳಿದರು ಮತುತು ಅದನುನು 
ಕೆೀಳಿದ ಎಲಲಿರೊ “ಅವರು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರಬೀಕು” 
ಎಂದು ಹೀಳುತಾತು ನಡೆದುಹೊೀಗುವರು. ಸಕಾ್ಧರ, 
ಮಾರ್ಯಮ, ಮತುತು ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಜೊತೆಗೊಡಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವ ರಿೀತಿಯೆ ಇದು.
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