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கா�தி ேதச�தி� ம�ப�க�-07  

07 

20 நிமிட�க� அ
த விமான� அர��கடலி� மீ� 
எ�ெபா�ைள த� !பத"காக பற
� ெகா$%�
த 
ேநர'தி( அதி)�ள ேகாளா* க$+பி%�க!ப,ட�. 

அத�பி� விமான� ப'திரமாக கரா-சி விமான 
நிைலய'தி( தைரயிற�கிய�.  

பாகி0தானிய 2%வர3 ப2தியிலி�
� எ
தவித 
பிர-சிைன4� இ(லாம( ராபி6ட� ெவளிேயறிய 
உமாமேக0வர� கரா-சியி� �றநக  ப2தியி)�ள 
ேஹா,ட( ஒ�றி( அ�* இர3 த�கினா . ம* நா� 
காைல 9.00 மணி�2 வாடைக கா  ஒ�ைற 
பி%'��ெகா$+ கரா-சி நகர'தி� 
ைமய!ப2தியில�
த அ;ர� நக��2- ெச�றா . 
அ�கி�
த ப�களாவிேலேய உமாவின� பால0த�ன 
ந$ப  த�கியி�
தா .  

 

அவ�ட� ெதாைலேபசியி)�, க%த� <ல=� 
அ%�க% ெதாட � ெகா$டா)� ேந�( ச
தி'� 5 
வ�ட�களாகிவி,ட�. இவ க� ெச�* அைழ!� 
மணிைய அ?'தி வ
தவிடய'ைத- ெசா(ல வ
� 
பா 'த கமா(%6�2 உமாமேக0வரைன உடேன 
அைடயாள� ெத�யவி(ைல. யா  இ� என� ெபயைர 
விசா�'� வ
தி��2� �� மனித� எ�* அவ  
திைக'�! ேபா@வி,டா . 

அவ�� திைக!பி"கான காரண'ைத ��
� ெகா$ட 
உமாமேக0வர� த�ைன4�, ராபிைன4� 
அறி=க!ப+'தி தா� இ!ேபா� உமா மேக0வரன(ல 
=ஹம, இ!ராஹி� எ�றா . ஹமா(%6�2 சி�!� 
வ
�வி,ட�.  

மி0ட  உமா ேவச! ெபா�'த� பிரமாதமாக 
இ��கி�ற�. அச( =0லிைம! ேபாலேவ ந��க� 
இ��கி�ற� க�. எ�* Aறி அவைர4� ராபிைன4� 
உ� அைழ'�- ெச�றா .  

 

ெகாBச ேநர� பர0பர நல� விசா�!பி� பி� காைல 
உண3 ேமைசயி( ேப-Cவா 'ைத ெதாட�கிய�. 

=தலி( மாைலத�3 எதி கால'ைத! ப"றி ஹமா(%� 
விசா�'தா . ேறாவி� ெசா"ப% உமாமேக0வர� 
நட
� ெகா$டத"காக அவைர க$%'தா . 

உ$ைமயிேலேய ந��க� மிக!ெப�ய தவ* ெச@� 
வி,D க�, உமா மாைலத�வி( தா�2த( நட'திய� 
அ�3� இ
தியாவி� ெசா(ைல�ேக,+ தா�2த( 

Create a Blog for Free

Over 100,000 people are blogging w/o any coding needed. Start Now!  
HubPages.com

Qui êtes-vous ? 

சிவா 
சி�ன!ெபா%  

Afficher mon 

profil complet 

Visitors by Country. 

 
map tracker  

Counter 

 
hits counter free counter 

  

cheap celebrex  

live traffic counter  

வி��தின�க
. 

Recent Visitors

   New Malden , Surrey 

came 

from "sivasinnapodi1955.blog..." 

on %u0B8E%u0BA9%u0BA4%

u0BC1 %u0... 

24COUNTER.COM

   

Page 1 of 6என� பதி3க� -வரலா*� வாE�ைக4�: கா
தி ேதச'தி� ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/07.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



 

நட'திய� ப+ =,டா�தனமான� எ�* அவ  
2ைறப,+� ெகா$டா .  

உமாமேக0வர� பா+ ச�கடமாகிவி,ட�. தா� 
ெச@தைத அவரா( நியாய!ப+'த =%யவி(ைல.  

உ$ைமயிேலேய நா� தவ* ெச@�வி,ேட�. 

இ
தியாைவ!ப"றி ெத�
� ைவ'தி�
�� அவ க� 
வி�'த வைலயி( வி?
� வி,ேட� எ�* அவ  
ஹமா(%6�2- ெசா�னா . 

 

”மி0ட  உமா இ
திய க� மிக3� ெக,%�கார க�, 

உலக'திேலேய அதிகளவி"2 அகி�ைசைய!ப"றி 
ேபCபவ க� அவ க�தா�. ஆனா( இ� அவ க� 
தா�க� நட'�கி�ற அ!ப,டமான மனித உ�ைம 
மீற(கைள4� ஆ�கிரமி!� நடவ%�ைககைள4� <% 
மைற!பத"2 ேபா+கி�ற ேவச� எ�* உலக'தி"2' 
ெத�யா�.” எ�* Aறிவி,+ ச"* ெமௗனமாக இ�
;த 
ஹமா(%� பி�ன  “மாைலத�3 விவகார� ந��க� 
எதி பாh'தப% ெவ"றியளி'தி�
தா( இ
தியா 
உ�கைளவி,+ைவ'தி��2� எ�* நிைன�கி�ற� களா? 

நி-சயமாக உ�கைள ெகாைல ெச@தி�!பா க�. 

அவ கH�2' ேதைவ மாைலத�ைவ த�கள� 
நிழ)�2� கீேழ ெகா$+ வ�வ�தா�. உ�கைள 
தா�2த)�2 அ6!பிய ேபாேத எதி 'தா�2த)�2� 
அவ க� தி,ட� த�,%வி,டா க�.” ஏ�றாh;  

உமாமேக0வர� அவ  ெசா�னைத ெமௗனமாக 
ேக,+� ெகா@%�
தா  

“ெவ"றிைய4� த�கH�2- சாதகமாக எ+'��ெகா�ள 
ேவ$+�, ேதா(விைய4� த�ககH�2 சாதகமாக 
எ+'�� ெகா�ள ேவ$+� எ�ப�தா� அவ கள� 
தி,ட�. ெகாBச� ேயாசி'�! பா��க� ந,� நாடான 
பாகி0தா�, அ�3� =0லி� நாடான பாகி0தா� 
உதவி�2 

ெச()=� ஏ� இ
தியா உதவி�2- ெச(ல ேவ$+�. 

ஏ"கனேவ இைத எதி பா '� அவ க� தயாராகேவ 
இ�
தி��கிறா க�. பாகி0தானி� ந$பரான ஹ4� 
(மாைலத�3 ஜனாதிபதி) இ!ேபா� இ
தியா3�2 
கடைம!ப,டவராகிவி,டா . ஏமா
� ேபான� 
ந��க�தா� எ�* ேராவி� ேபா,ட தி,ட'ைத 
ஹமா(D� அ�பல!ப+'தினா . 

 

”உ$ைம தா� இைத!ப"றிெய(லா� அ!ேபா� 
ேயாசி�கவி(ைல.” எ�* அவ  ெசா�னைத ஒ!�� 
ெகா$ட உமாமேக0வர� “இ!ேபா� என�2�ள 
பிர-சிைன எ�கHைடய ஆ,கைள மாைலத�3- 
சிைறயிலி�
� வி+வி�க ேவ$+�. அத"காக'தா� 
இ�ேக வ
� த�கியி�
� உ�கHைடய உதவிைய� 
ேக,ேட�” எ�றா .  

இ�கி�
� அத"2 எ�ன ெச@ய! ேபாகி�ற� க� எ�* 
ஹமா(%� தி�!பி� ேக,க உமாமேக0வர� தன� 
தி,ட'ைத (அதாவ� ரஜ�Lகா
தியி� பி�ைளகைள� 
கட'தி பணய� ைவ'� தன� சகா�கைள ேம"ப%) 

அவ��2- ெசா�னா . அைத� ேக,+ ஒ� சில 
வினா%க� ேயாசி'த ஹமா( இ� சா'தியமா எ�* 
நிைன�கி�ற� களா எ�* ேக,டா .  
சா'தியமா2மா எ�றா( உ�கள� ேக�வி என�2 
விள�கவி(ைல. ரஜ�வி� பி�ைளகைள கட'�வ� 
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சா'தியமாகா� எ�* நிைன�கி�ற� களா எ�* உமா 
ேக,க, இ(ைல இ(ைல நா� அைத- ெசா(ல 
வரவி(ைல. இைத- ெச@தா( மாைலத�3 அரசா�க� 
பணி
� வ
� உ�கள� ஆ,கைள வி+வி�2� 
சா'திய�A* இ��2மா? எ�* தா� ேக,ேட� 
எ�றா  ஹமா(.  

" நி-சயமாக சா'தியமா2�. மாைலத�3 எ�ன=� 
இ
தியாவி� ேம"!பா ைவயி� கீE தா� இ��கி�ற�. 

எ�கள� ஆ,க�Aட இ
திய மாைலத�3 A,+� 
க$காணி!பி(தா� இ��கி�றா க�. பிர-சிைனயாக 
இ�!ப� மாைலத�3 அரசா�கம(ல இ
தியா தா�. 

இ
தியாைவ! பணிய ைவ�க ேவ$+� எ�றா( ேந� 
2+�ப'தி( ைகைவ�க ேவ$+�. இ
தியாவி( ந��க� 
ேபா@ ஒ� ஆயிர� ேபைர C,+' த�ளி! பா��க�. 

அ�ேக எதி !� ெப�தாக ஒ�*� இ��கா�, ேதச' 
த
ைத எ�* ெசா(கி�ற கா
தியி� வா�ைச 
கட'தினா( Aட அவ க� கவைல!படமா,டா க� 
ஆனா( ேந� 2+�ப'தி( ைகைவ'�! பா��க� 
உடேனேய சீறி எ?
�வி+வா க� எ�* அவ��2 
விள�கமளி'தா  உமா. ஹமா( அவர� விள�க'ைத 
ஏ"*� ெகா$டா .  

அத�பி� இ�வ�� ரஜ�வி� பி�ைளகH�2 
இ��க�A%ய பா�கா!� அைத உைட!பத"கான 
வழி=ைறக� அவ கைள கட'தினா( இ
திய ெபாலி0 
ம"*� பா�கா!�!பைடயின�� க$ணி( படாம( 
கா�ய� =%4� ம,+� பா�கா!பாக ைவ'தி��க 
ஏ"பா+ ெச@ய!பட ேவ$%ய இட�க� இ
த 
விசய'ைத ெச@� =%�க இ
தியா3�2� 
அMக�A%ய ந�பி�ைக�2�ய நப க�. இ
த 
நடவ%�ைகயி6ைடய சாதகபாதகமான அ�ச�க� 
இ
திய பா�கா!�'�ைறயி)�ள பலவ �ன�க� எ�ப� 
ப"றிெய(லா� வி�வாக ஆரா@
தா க�.  

இ
த விடய'தி( த�களா( =? உதவிைய4� 
த�களா( ெச@ய =%4� என உ*தியளி'த ஹமா( 
உ�கH�2ம,+ம(ல இ0லா=�ேக அவ க� 
எதி�க�. ெபா� எதி��2 எதிராக நா�க� ஐ�கிய!பட 
ேவ$+�. இத"காக ந��க� நா�க� எ(ேலா�� 
ேச 
� ச வேதச நடவ%�ைக� 2? ஒ�ைற உ�வா�க 
ேவ$+�. அைதவிட ந��க� இ�ெனா�தடைவ 
ேறாவி� வைலயி( விழாம( இ��க ேவ$+� 
எ�*� ேக,+� ெகா$டா .  

அத�பி� அவ க� பாO�தாதாைவ ச
தி�க! 
�ற!ப,டன . கரா-சி நகர'தி� பிரப(யமி�க ெப�� 
��ளியான அவ  ெபய��2 ஏ"றப% அ%யா,க� 
சகித� ெப�� தாதாவாக'தா� 
கா,சியளி'தா .அவைர! பா 'த ேபா� ப�பா@ 
வரதராஜ =தலியா�� நிைன!�'தா� உமா3�2 
வ
த�. 

 

ஹமா( உமாைவ அவ��2 அறி=க� ெச@� ைவ'� 
உமா கரா-சியி( த�கியி��க ஏ"பா+க� ெச@� 
தரேவ$+� எ�*� ஏதாவ� ஒ� ெதாழி(�ைறயி( 
=தP+ ெச@ய அவ��2 தாதா உதவி ெச@ய 
ேவ$+� எ�*� ேக,+� ெகா$டா . தா� அவ"ைற 
நி-சயமாக ெச@� தரலா� எ�* தாதா 
ஒ'��ெகா$டா . தாதா3�2 கட'த( விடய'ைத 
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