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உமாமேக�வரைன ெகாைல ெச�வத�� பி�னணியி� 
நி�� ���கி�ற ச�தி ேறா எ�ப! வச"த#��$ 
ெத%யா!. ஆதனா� உமாமேக�வர#' அைத 
அறியவி�ைல. ENDLF ராஜனி� சதி ேவைல எ��தா� 
அவ+ அைத நிைன$!� ெகா,டா+.  

எனேவ மாைலத./�கான ேவைலக0 எ"தவித 
தட1க2மி�றி 3'3ரமாக நட"தன. தா��த� 
�4வின+ ெச�வத��', ஆ5த1க0, தளபாட1க0 
ெகா,� ெச�வத��' ேவ,7ய க8ப� ஒ�� 
சி1க8:%லி;"! வ"! �$!��7 !ைற3க$தி� 
த%$! நி�ற!. இ�ெனா; க8ப� இல1ைக�� 
ேம�ேக ச+வேதச கட� எ�ைலயி� நி��' எ��' 
அதிேலேய தா��த� �4வின+ தைர இற1�வத�கான 
பட�க0 இ;��ெம��' ெசா�ல8ப=ட!. 

�$!��7யிலி;"! ஆ5த1க2ட� >ற8ப�' க8ப� 
இ"த� க8ப?ட� இைண5' ேபா! பட�களி� 
ஆ5த1கைள ெபா;$!வ! எ��' 37/ 
ெச�ய8ப=ட!. 

 

ஏ�கனேவ தா��த� �4வி� ஒ; ப�தியின+ 
ம,டப$தி�� அ,ைமயிலி;"த த.வி� 
த1கியி;"தன+. ம�ப�தியின+ 30ளி��ள' 
ப�தியிலி;"த PLOT 3கா3�� அ;கிலி;"த சிற8> 
3காமி� த1கியி;"தன+. விைரவி� அவ+க2' 
ஆ5த1க2ட� ம,டப' த./�� அ#8ப8=டன+. 72 

ேப+ ெகா,ட தா��த� �4 >ற8ப�' திகதிைய 
எதி+பா+$! உமாமேக�வரனி� தா��த?�காக 
கா$தி;"த!. உமாமேக�வர� ேறாவி� 
சமி�ைஞ�காக கா$தி;"தா+.  

ந.,டநா0 தா��த� �4ைவ ம,டப' த.வி� 
த1கைவ8ப! இரகசிய' ெவளியாக வழிவ�$!வி�' 
எ�ப! அவர! அCச'. ேறா தா��த� 37"த 
ைகேயா� உமாமேக�வரைன ெகாைல ெச�ய ENDLF 

இ� பதிைல எதி+பா+$! கா$தி;"த!. இDவாறாக ஒ; 
வார' இ4$த7�க8ப=டதா� சலி8பைட"த 
உமாமேக�வர� Eவெரலியாவி��C ெச�� ேஜ.வி.பி 
தைலவ+ ேறாகன விஜயவ .ராைவ5' ெசயலாள+ 
உபதி�ஸ சடநாய�காைவ5' ச"தி$!8 ேபசினா+.  

ேறா த�ைன ஏமா�றினா� ேஜ.வி.பியி� உதவிேயா� 
அவ+க2��8 பாட� ப78பி�கலா' எ�� அவ+ 
எ,ணினா+. 6 மணிேநர' ேஜ.வி.பி தைலவ+க2��' 
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உமாமேக�வர#��' நட"த ேபCHவா+$ைதயி� 
3�கியமான சிறில1கா அரசிய�வாதிக0 அவ+க0 
பி�னா� நி��' காைடய+க0 ஆகிேயாைர 
இ;ப�தியின;' இைண"! ெகாைல ெச�வ! உ=பட 
ப�ேவ� 3�கியமான விடய1க0 ேபச8ப=� 
உட�பா=��� வர8ப=டன.  

ச1கிலிைய 30ளி��ள$தி�� அ#8பியதா� 
தைட8ப=�8 ேபாயி;"த பயி�சி விவகார' 
உமாமேக�வர#�� ந'பி�ைகயான ேவ� ஒ;வ+ 
Iல' ெதாடர ஏ�பா� ெச�ய8ப=ட!. இDவா� 
உமாமேக�வர� Eவெரலியாவி� ேஜ.வி.பியின;ட� 
ேபCHவா+$ைத நடா$தி பயி�சி3கா' அைம8பத�கான 
கா=�8 பிரேதச1கைள5' (உமாமேக�வர� 
ஏ�கனேவ அ8பிரேதச$தி� நில அளைவயாளராக 
கடைமயா�றியவ+) பா+ைவயி=�� ெகா,7;"த ேபா! 
அவ%� ெகா4'>$ ெதாைல ெதாட+பாள+ - ேறா 
அவசரமாக த1க2ட� ெதாட+> ெகா0ளC 
ெசா�னதாக$ தகவ� ெகா,� வ"தி;"தா+. 

ஊடன7யாக ெகா4'> தி;'பிய அவ+ ேறா/ட� 
ெதாட+> ெகா,ட ேபா! மாைலத.வி��8 
>ற8ப�வத�கான சமி�ைஞ கிைட$த!. ஒ; நா0 
வி=� ஒ; நா0 இைடெவளியி� இர,� I�� 
தடைவயாக ம,டப' த.விலி;"! ஆ5த1க2' 
ஆ=க2' ெகாKச' ெகாKசமாக �$!��7 
!ைற3க$திலி;"த க8ப?�� ெகா,� 
ெச�ல8ப=டன+. 1988' ஆ,� நவ'ப+ மாத' 2' திகதி 
இர/ 11 மணி�� �$!��7 !ைற3க$திலி;"! அ� 
அகம$ எ�� ேபாலி8 ெபய+ எ4த8ப=ட அ"த� க8ப� 
72 ேபைர5' ஆ5த1கைள5' ஏ�றி� ெகா,� 
>ற8ப=ட!.  

அ"த�க8ப� இல1ைக இ"திய கட� எ�ைலகைள$ 
தா,7 ச+வேதச கட� எ�ைல��0 ெச�?' வைர 
சிறில1கா கட�பைடயின%� இைட5��� அ�ல! 
ேசாதைன�� உ=பட விடாம� த�8பத�� ேறாவி� 
ஏ�பா=7� ெபய%� இ"திய� கட�பைட�க8ப�க0 
ேரா"! >%"தன. 

ச+வேதச கட�பர8பி� ைவ$! ஏ�கனேவ அ1� வ"! 
ேச+"த ம�ற�க8ப?�� ஆ25த1க2', ேபாராளிக2' 
மா�ற8ப=டன+. அ"த� க8பலி� இ;"த அதிேவக 
விைச8பட�களி� ஆ5த1க0 ெபா;$த8ப=டன. இ! 
இDவா� நைடெப��� ெகா,7;��' ேபா! 
�$!��7யிலி;"! >ற8ப=ட க8ப� தன! கடைமைய 
37$!� ெகா,� தன! ெபயைர மா��வத�காக 
மீ,�' �$!��7�� தி;'பிய!.  

 

ம�ைறய க8ப� தி=ட8ப7 தன! பயண$ைத$ 
ெதாட+"த!. மாைலத./�� 50 கட� கிேலா மீ�ற+ 
�ர$தி� தா��த�கார+கைள5', பட�கைள5' 
இற�கிவி=� தா#' வழிைய மா�றி� ெகா,� 
ேவறிட' ெச��வி=ட!. ஆ"த� க8ப� 
தா��த�கார+கைள இற�கிவி�' ேபா! அதிகாைல 1 

மணி. அவ+க0 3த� நா0 இர/ 11 மணியிலி;"! 
ெதாட+"! கட� பிரயாண' ெச�ததி� 
கைள8>�றி;"தா+க0. ந�ல மைழ5' கா��' ேவ� 
அ7$!� ெகா,7;"த!. ஆதிகாைல 2.30 மணி அ�ல! 
3 மணி��0 மாைலத.வி��0 பிரேவசி$த!. 

 

Archives du blog 

►  2009 (1)  

▼  2008 (31) 

►  novembre (1)  

▼  septembre (29) 

கா"தி ேதச$தி� ம� 
ப�க' 29  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க' 28  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க' -27  

கா"திேதச$தி� 
ம�ப�க' 26  

கா"திேதச$தி� 
ம�ப�க' 25  

கா"திேதச$தி� 
ம�ப�க' 24  

கா"திேதச$தி� 
ம�ப�க' 23  

கா"திேதச$தி� 
ம�ப�க' 22  

கா"திேதச$தி� 
ம�ப�க' 21  

கா"திேதச$தி� 
ம�ப�க' 20  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க'-19  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க' 18  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க'-17  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க'16  

கா"தி ேதச$தி� ம� 
ப�க' 15  
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ெபய;�கி;"த காவ�நிைலகைள வ .G$தி ஜனாதிபதி 
மாளிைக��0 பிரேவசி$!, அவைர ைக! ெச�வ! 
எ�ப! தி=ட'.  

250 �திைரCச�தி ேவக' ெகா,ட 5 பட�கைள5' 
அவ+க0 அதிகப=ச ேவக$!ட� இய�கினா+க0. மணி 4 

ஆகி5' மாைலத./ வரவி�ைல. கா�றி?', 

மைழயி?' திசiமாறி மாைலத.விலி;"! 10 மணிேநர' 
Mட ஓ7வி=டா+க0. பி�> தவைற உண+"! தி;'பி 
வ;' ேபா! காைல 5 மணியாகிவி=ட!. நில' ேவ� 
ெவ2$!வி=ட!.  

50 கலிப+ !8பா�கி ெபா;$திய காவலரணிலி;"த 
மாைலத./ காவ� வ .ர+ த�ெசயலாக கட�கைரைய8 
பா+$த ேபா! தி� தி�8ெபன ஆ5த1க2ட� 
�4ெவா�� ஓ7வ;வைத8 பாh$த!' தி��கி=�8 
ேபா�வி=டா+. நிைலைமயி� பய1கர$ைத உண+"த 
அவ+ க, இைம��' ேநர$தி� தன! !8பா�கிைய 
அவ+கைள ேநா�கி இய�க தா��த� �4வி� 3�கிய 
தைலவ+களி� ஒ;வ;' ெதாைல$ெதாட+>�� 
ெபா�8பானவ;மான வச"தி எ�பவ+ �தல$திேலேய 
Iைள சிதறி பலியாகிவி=டா+.  

தா��த� �4வின+ அதி+"! ேபா� வி=டா?' 
ெதாட+"! !8பா�கி ேவ=��கைள$ த.+$!� ெகா,� 
3�ேனறி காவ�நிைலகைள வ .G$தி ஜனாதிபதி 
மாளிைகைய5' ைக8ப�றி�ெகா,டன+. ஆனா� 
ஜனாதிபதி அ1கி�ைல. அவ%� ந�ல கால' அ�� 
அவ+ அ1� த1காம� அ;கி?0ள ேவ� ஒ; த./��C 
ெச�றி;"தா+. அ�$! எ�ன ெச�வெத�� தா��த� 
�4வின;��$ ெத%யவி�ைல. அவ+கைள வ"! 
ச"தி$! தா��தலி� ேபா! இைண"! ெகா0வதாகC 
ெசா�ன மாைலத./�கார+க0 அதிகாைல 4 மணிவைர 
பா+$!வி=�$ தி;'பிC ெச��வி=டா+க0. 

 

ெகா4'பிலி;"த உமாமேக�வர#ட� ெதாட+> 
ெகா,� அவ%� ஆேலாசைனைய� ேக=பத��� Mட 
அவ+க0 ெகா,� வ"த வாெனாலி ெதாட+>C சாதன' 
ேவ� மைழ, கா�� காரணமாக ஒ41காக 
இய1கவி�ைல. 

 

எைதC ெச�வ! எைதC ெச�ய�Mடா! எ�ற வா�$ 
த+�க$தி� தா��த� �4/��0ேளேய இர,� பி%/ 
உ;வாகிவி=ட!. ெதாைல$ ெதாட+>� ேகா>ர$ைத$ 
தக+�க ேவ,�' அ�ல! அதO� ெச�திக0 
ெதளிவாக ெவளிேயவராம� த���' இைடP� 
அைலகைள ஒலிபர8ப ேவ,�' எ�ற! ஒ; �4. 

அெத�லா' ேதைவயி�ைல மாைலத./ 34வத��' 
மி�வழ1�' பிரதான மி� வழ1� நிைலய$ைத 
தக+$தாேல ேபா!' எ�ற! ம�ைறய �4. இவ+க0 
இDவா� 3ர,ப=�� ெகா,7;"த ேநர$தி� 
மாைலத./ ஜனாதிபதி தா� த1கியி;"த த.விலி;"! 
ச+வேதச உதவி ேகா% வாெனாலியி� ெச�தி 
அ#8பிவி=டா+. ச+வேதச ெச�தி நி�வன 
ெச�மதிக2�� எ=7ய இ"தC ெச�திைய அவ+க0 
உலெக1�' பர8பின+. ந�ல 37ைவ எதி+பா+$!� 
கா$தி;"த ேறாவி�� தைலயி� இ7 வி4"தா� ேபா� 
ஆகிவி=ட!.  

ராஜ.Dகா"தி ெபா��க 37யாத ஆ$திர$தி� ேறா 

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க' 14  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க' 13  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க'-12  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க' -11  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க' -10  

கா"திேதச$தி� 
ம�ப�க'-09  

கா"திேதச$தி� 
ம�ப�க'-08  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க'-07  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க'-06  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க'-05  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க' 1  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க' 4  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க' 3  

கா"தி ேதச$தி� 
ம�ப�க' 2  

►  août (1)  

►  2007 (14)  

►  2006 (11)  

என� பதி�க
 12 

  

என� பதி�க
 11 

  

என� பதி�க
 10 
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அதிகா%கைள வா1�வா1ெக�� வா1கிவி=டா+. 

மாைலத.வி� ந=> நாடான பாகி�தாேனா அ�ல! 
சீனாேவா, அெம%�காேவா, ேவெற"த நாேடா பைடகைள 
அ#8பிவி=டா� உ,ைம ெவளியாகி இ"திய 
பய1கரவாத$ைத$�,�' நா� எ�ற ��றCசா=��� 
ஆளாவேதா� உ0நா=7?', ெவளிநா=7?' மிக 
ேமாசமான அவமான$ைத$ தா� ச"தி�க ேந;' 
எ��' ராஜ.Dகா"தி மிக/' பய"தா+. அதனா� 
ம�றவ+க0 3"!வத�� 3� தா� 3"தி� ெகா,� 
இ"திய விமான8 பைட8பி%/ ஒ�ைற5', கட�பைட8 
பி%/ ஒ�ைற5' அ1ேக அ#8பி ைவ$தா+.  

இதிேல ேவ7�ைக எ�னெவ�றா� தா��த� 
�4வினைர பா!கா8பாக மாைலத.வி�� அ#8பி 
ைவ�க காவ�>%"த இ"திய� கட�பைட� க8ப�கேள 
அவ+கைள� ைக! ெச�ய அ1ேக ெச�ற!. இ"திய 
இராRவ' உதவி�� வ;' ெச�தி அறி"த!' 
தா��த� �4வின+ மாைலத./ ம"தி%க0, அதிகா%க0 
எ�� சிலைர5' பணயமாக8 பி7$!� ெகா,� 
மாைலத./ !ைற3க$தி� த%$! நி�ற க8பைல 
எ�$!�ெகா,� அ1கி;"! பி�வா1கினா+க0. இ"திய 
விமான8பைட விமான1க0 க8ப?�� ேசதேம�ப�$தி 
கடலி� IGகைவ$! தா��த�கார+கைள ைக! 
ெச�! பயண�கார+கைள மி=டன+.  

சதி8>ர=சி�� 3� உமாமேக�வரனா� இரகசியமாக 
மாைலத.வி�� அ#8பி அ1� த1கைவ�க8ப=ட 
ரேம� எ�பவ+ ேறா அதிகா%க0 மாைலத.வி�� ேந%� 
வ"! த1க2ட� ச'ம"த8ப=டவ+கைள அைடயாள' 
க,� இ"திய இராRவ$ைத� ெகா,� ெகாைல 
ெச�!வி=� விடய' ெத%யாதவ+கைளேய ைக! 
ெச�ததாக/' 3�கிய ஆ5த1கைள5' அவ+க0 
கடலி� IGக7$!வி=டதாக/' தகவ� அ#8பினா+. 

 

உமாமேக�வர#�� இைத ைவ$! த�ைன 
அழி$!வி�வா+கேளா எ�ற பய' ஒ; ப�க' 
இ;"தா?' தன�� ந'பி�ைக$ !ேராக' ெச�த 
ேறா/��', ராஜ.D கா"தி��' த�"த பாட' >க=7 
தன! இய�க உ�8பின+கைள மீ=க அவ+ எ,ணினா+. 

அத�காக இர,� கா%ய1கைள ெச�ய அவ+ 
உ$ேதசி$தா+. 3தலாவ! ராஜ.Dகா"தியி� 
பி0ைளகைள� கட$தி பயண' ைவ8ப!. இர,டாவ! 
ெகா4'> வ;' ெவளிநா=� உ�லாச8 பிரயாணிகைள 
ஒ; �4வாக ஒ; ப�Hட� ேச+$! பணய' ைவ8ப! 
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