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கரா�சி� பயண�ைத ெவ�றிகரமாக ����� ெகா�� 
நா� தி��பிய உமாமேக வர!�" ெப�� ெந��க� 
கா�தி�#த�. �$ளி"ள ெகாைல(� மாணி�கதாச) 
விவகார�� இய�க�ைத வி+� ந,�கி அவைன� ைக� 
ெச/� விசா0�க ேவ��ெம)ற ேகா0�ைக(� ெப�� 
பிர�சிைனகயாக இ�#தன.  

ச1கிலி மாணி�கதாச) ENFLF ப�க� சா/#� வி+டா); 

எ)4� அவ5களி) தி+ட�ப� இய�க�ைத 
உைட�பத�ெக)ேற அவ5 தி+டமி+�� 
ெசய6ப�கி)றா) எ)4� ந,�ட வி0வான ஒ� 
க�த�ைத எ8தி தன� ந�பி�ைக�"0ய ஒ�வ5 9ல� 
உமாமேக வரனிட� ேச5�"�ப� ெகா8�:�" 
அ!�பியி�#தா);. 

அ#த� க�த�ைத ப��த உமாமேக வர!�" 
இெத6லா� வச#தனி) ேவைல எ)4 உடேனேய 
:0#த�. வச#த) மாணி�கதாசைன(� த) ப�க� 
மா�றிவி+டா) எ)4 அவ5 ந�பினா5. உடேனேய 
ச1கிலிைய ெகா8�: வ��ப� ெதாைல�ெதாட5: 
சாதன�தி) வழியாக ெச/தி அ!�பியி�#தா5.  
�$ளி� "ள�திலி�#� க�பி+�<டாக ச1கிலி 
ெகா8�: வ#� ேச5#த�� வச#த!ைடய தி+ட� 
ப�றி எ���� ெசா6லி அவைர உடேன த+�வி��ப� 
உ�தரவி+டா5.  
ச1கிலி�" �தலி6 அதி5�சியாக�தா) இ�#த�. 

வச#த) இ�ப�� ெச/வா) எ)4 அவனா6 
ந�ப��யவி6ைல. அவைர� ப�றி உமா ெசா)ன 
விடய1க=�"� அவ) எ8திய க�த�� 
�$ளி�"ள�தி6 தன�" வி>வாசமானவ) ேபால 
நட#� மாணி�கதாச) ப�றி ெசா)ன தகவ6கைள(� 
ஒ�பி+�� பா5�த ேபா� அவ)தா) "ழ�ப�தி) 
?�திரதா0 எ)4 ச1கிலி�"� :0#த�. 

ஆனா6 அ�ேபாதி�#த ?Aநிைலயி6 வச#தைன� 
த+�னா6 அ� இய�க�தி�"ள இ)!� ெப0ய 
"ழ�ப�ைத உ�� ப�ணிவி�� எ)4� அவைன 
தன� க�காணி�பிேலேய வி��ப�(� சமய� வ�� 
ேபா�தா) அவைன� த+�வி�வதாகB� ச1கிலி 
உமாமேக வரைன� ேக+��ெகா�டா);.  

உமாமேக வர!�"� அவ) ெசா6வ� ச0 எ)4 
ப+ட�. வச#தைன� த+�வத�" �) 
மாணி�கதாசனி) அதிகார1கைள� "ைற�� 
அவ!�"� சா5பான ெபா4�பாள5கைள அவ5கள� 
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ெபா4�:�களிலி�#� அக�றிவி+� தன�" எ�ேபா�� 
வி>வாசமாக நட�க�C�ய ச1கிலியி) ஆ+கைள� 
ெபா4�பாக� ேபாட அவ5 த,5மானி�தா5.  
�கா�களி) நி5வாக அைம�: �ைறைய(� ��றாக 
மா�றி ஒDெவா� �காைம(� க�காணி�பத�ெக)4 
ஒDெவா� க�காணி�:�"8�கைள அைம�கB� அவ5 
��B ெச/தா5. �கா�களிேலேய த1கியி��"� 
இ#த� க�காணி�:�"8�க$ தா) அைன�� 
ஆ(த1க=�"� ெபா4�பாக இ��"� �கா� 
ெபா4�பாள5க$ இ#த� க�காணி�:� "8B�" 
க+��ப+டவ5க$. எ6லா� க�காணி�:� "8�க=� 
தன� ேநர��க+��பா+��"$ இய1க ேவ��� 
எ)4 அதிகார1கைள வைரயைற ெச/தா5.  
�$ளி�"ள� ெபா4�பாள5 ச1கிலி�" 
ந�பி�ைகயானவ5 அ�ேபா6 "E>�"ள� 
ெபா4�பாள�� மாணி�கதாச!�" எதிரான பா�� 
ஆதரவாள5. ெச+��"ள� ெபா4�பாள5, வBனியா நகர� 
ெபா4�பாள5 ஆகிேயாேர மாணி�கதாசனி); ஆ+க$. 

த)னா6 உடன�யாக அ#த இ� ெபா4�பாள5க=�"� 
ேவ4 ெபா4�: ெகா��பதாகB� அவ5கள� இட�தி�" 
ேவ4 இ�வைர (ச1கிலிய) ஆ+க$ ) நியமி�பதாகB� 
க�த� எ8தி ச1கிலியிட� ெகா��� அவைன 
�$ளி�"ள�தி�" தி��பி�ேபா/ நிைலைமைய சீ5 
ெச/(�ப�(� மாணி�கதாச); ெதாட5பான 
பிர�சிைனக=�"�, �$ளி�"ள� ெகாைல�"� 
விசாரைண�"8 ஒ)4 அைம�� விசா0�க�ப�� 
எ)4 ெசா6G�ப�(� ெசா6லி அ!�பினா5.  
இத�கிைடயி6 Hவெரலியாவிலி�#� ேஜ.வி.பி. 
தைலவ5க$ த1கைள உட) வ#� ச#தி�"�ப� 
உமாமேக வர!�" தகவ6 அ!�பியி�#தன5. 
அ�ேபா� நட�கவி�#த ஜனாதிபதி� ேத5தலி6 
பிேரமதாசாைவ ஆத0�பதா, அ6ல� ேத5தைல ��றாக 
நிராக0�பதா எ)பதி6 அவ5க=�"$ேளேய (ேஜவி.பி) 
பிர�சிைன இ�#த�. இதி6 உமாமேக வர) யாைர 
ஆத0�கி)றா5 எ)பைத அறிய அவ5க$ 
வி��பினா5க$.  

உமாமேக வர!�" அவர� �கா� பிர�சிைனக$ 
ெப�� தைலயி�யாக இ�#தாG� ேஜ.வி.பி.யினர� 
அைழ�: அவ�ைறவிட ��கியமானதாக� ப+ட�. அவ5 
அ)ேற ராபிைன அைழ��� ெகா�� 
Hவெரலியாவி�"� ெச)றா5.  
ம4நா$ காைல ப�� மணி�" Hவெரலியா மாவ+ட 
மாகாணசைப உ4�பின5 ஒ�வ5 வ ,+�6 
ேஜ.வி.பி.யின�டனான அ#த� ச#தி�: நட#த�. 

ேஜ.வி.பி.யி) தர�பி6 ேராஹண விஜயவ ,ராB�, 

உபதி ஸ கமநாய�காB�, சர� Lபசி1க எ)பவ�� 
கல#� ெகா�டன5. :ள+�) சா5பி6 ேஜ.வி.பி 
ெதாட5பாள�� மைலயக� ெபா4�பாள�மாகிய 
கதிரவ!� உமாமேக வர!� கல#� ெகா�டன5.  
இ#த� ச#தி�:�தா) விஜய வ ,ர கமநாய�கா, 
உமாமேக வர) 9வ�� ெகாைல ெச/ய�பட �) 
ச#தி�த இ4தி� ச#த5�பமா"�. ேஜ..வி.பி.�" 
ஜனாதிபதி� ேத5தைல ��றாக� பகி க0�"� 
ேநா�க� இ��கவி6ைல. ேத5தலி6 "ழ�ப�ைத 
உ��ப�ணி , அரசா1க�ைத� பலவ ,ன�ப��தி , 
ஆ+சிைய� ைக�ப�4வ� அவ5கள� ேநா�கமாக 
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இ�#த�. விஜய வ ,ர, சிறிமாேவாைவ விட 
பிேரமதாசாைவ ஆ+சி�"� ெகா�� வ�வ�தா) 
ந6ல� எ)4 க�தினா5.  
சிறிமாேவா ஓரளB�" ப��தவ5 அரசிய6 பார�ப0ய� 
உ$ளவ5 . ஏ�கனேவ பிரதமராக இ�#த அ!பவ� 
உ��. இ#தியாBட) ெந��கமான ெதாட5: உ$ளவ5. 
ஆனா6 பிேரமதாசா ப��காதவ5 5� வ"�: 
அரசிய6வாதி, அவ�ைடய பல� 
அவைர�>�றியி��"� "�ட5 பைடதா). அ#த� 
"�ட5 பைடயி) ��கிய தைலவ5கைள� 
த+�வி+டா6, பிேரமதாசாைவ� கவிA��வி+� 
ஆ+சிைய >லபமாக ைக�ப�றிவிடலா� எ)4 தன� 
க����" அவ5 விள�க� ெசா)னா5.  
ஆனா6 உபதி ஸ கதநாய�கா, சிறிமாேவாைவ 
ஆ+சி�"� ெகா�� வ�வ�தா) ந6ல�. அவர� 
க+சி�"$ த1க=ைடய ஆ+க$ இ��கி)றா5க$. 

க+சி�காரைர ைவ�ேத, சிறிமாேவாைவ 
வி8�திவிடலா� எ)4 மா4ப+ட க��ைத� 
ெசா)னா5. கமநாய�காவி) க��ைதேய 
உமாமேக வர!� ஆத0�தா5.  
ஐ.ேத.க+சி ெதாட5#� ஆ+சியிலி�#� வ��. க+சி. 
அவ5களிட� பண�பல� ம+�ம6ல, 

பா�கா�:�பைடகளிG� அவ5க=ைடய ஆ+க$தா) 
இ��கி)றா5க$. சிறிமாேவா பதவி�" வ�� ேபா�, 

அவ��" உடன�யாக பணபல� கிைடயா�. 

பா�கா�:�பைட உய5 அதிகா0கைள மா�ற �ய�சி 
எ��"� ேபா� பிர�சிைன வ��. அ#த� சமய�தி6, 

ச0யாக கா/ நக5�தி ஆ+சிைய� கவிA�� 
அதிகார�ைத ந,1க$ ைக�ப�றி�ெகா$ளலா�. இ#திய 
இராPவ�தி) வ�ைக�" எதிராக இ#த� ேத5தைல 
ந,1க$ பய)ப��தினா6 ஆ+சி�" வ�கி)ற எவ�� 
உ1கைள அழி�க இ#திய உதவிைய நாட ��யாம6 
ெச/யலா� எ)4 அவ5 தன� க��ைத விள�கி� 
ெசா)னா5.  
>மா5 4 மணிேநர� நைடெப�ற அ#த� ச#தி�பி6 
அரசிய6 "�ட5கைள ஒழி�ப� ேத5த6 பிர�சார 
நடவ��ைககைள "ழ�:வத) 9ல� ம+��ப���வ� 
�தலான பல ��கிய விடய1க$ ஆராய�ப+ட 
ேபா�� யாைர ஆத0�ப� எ)ப� ெதாட5பான எ#த 
��B� எ��க�படவி6ைல. இ�ப�றித1கள� ம�திய 
"8வி6 கல#� ஆேலாசி�� த1கள� ��ைவ 
உமாமேக வர!�"� ெத0D�பதாக� ெசா6லிவி+� 
ேஜ.வி.பி தைலவ5க$ ெச)4வி+டன5. 
 

உமாமேகஸவர) இDவா4 ேஜ.வி.பி தைலவ5க=ட) 
ேப�> நட#� ெகா���#த ேநர�தி6, ச1கிலி க�பி+� 
�$ளி�"ள� வழியாக ெச+�"ள� ெச)4 உமாவி) 
க�த�தி) பிரகார� ெபா4�பாள5கைள மா�4� 
நடவ��ைகைய ேம�ெகா�டா). மாணி�கதாச) 
எ1ேக எ)4 அவ) ேக+ட ேபா� ஐயாைவ(� 
ம�றவைர(� விசா0�க அவ) "E>�"ள� 
ெச)றி��பதாக அ1"$ளவ5க$ ெசா)னா5க$.  

�$ளி�"ள� ��கதாசி) ெகாைல விவகார�தி) பி) 
உமாமேக வர) எ��த இ)ெனா� ��B 
ெபா�ம�க$ யாைர(� ம4 அறிவி�த6 வைர ைக� 
ெச/ய�Cடா�. அDவா4 ைக� ெச/ய�ப+� யாராவ� 
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சிைறைவ�க�ப+��#தா6 அவ5கைள உட) வி�வி�க 
ேவ��� எ)பதா"�. இைத அவ5 ச1கிலியிட� 
ெகா��� அ!�பிய க�த�தி6 எ8தியி�#தா5.  
ச1கிலி, உடேன "E>�"ள� ெபா4�பபள�ட) 
ேவா�கிேடா�கியி6 ெதாட5: ெகா�� ஐயாைவ(� 
ம�றயவைர(� வி�வி�"�ப�(� இ� 
உமாமேக வரனி) உ�தரB எ)4� ெத0வி�தா). 

ச1கிலி ெசா)னதா6 "E>�"ள� ெபா4�பாள5 
உடேனேய அவ5க$ இ�வைர(� அைழ�� அவ5கள� 
உடைமகைள அவ5களிட� ெகா��� பிர�சிைன 
இ6ைல ந,1க$ ேபாகலா�, உ1கைள வி�வி�"�ப� 
ேமலிட�திலி�#� உ�தரB வ#தி��கிற� எ)4 
ெசா)னா5;. 
 

அவ5க$ மி"#த ச#ேதாச��ட) அ1கி�#தவ5க=�"� 
ெசா6லிவி+� "E>�"ள� ச#தி�" ப  ஏ4வத�" 
:ற�ப+டன5. அவ5க$ ெச)ற ஒ� 5 நிமிட�தி6 அ1" 
வ#த மாணி�கதாச) �கா� ெபா4�பாள0ட� எ1ேக 
அவ5க$ எ)4 வினவினா).  

இ�ப�தா) அவ5கைளவி+டனா1க$. ெப0யவ5 (உமா) 
விட�ெசா6லியி+டா5 எ)றா) அவ). 

மாணி�கதாச!�" அட�க��யாத ேகாப� வ#த�. 

ஆர+ைட� ெசா6லி அ!�பினவ5 எ)4 தி��ப� 
ேக+டா). ச1கிலியிட� எ)4 ெபா4�பாள5 ெசா6ல , 
அவ) அ1" நி�கவி6ைல. தா) வ#த ஜ,�ைப எ���� 
ெகா�� "E>�"ள� ச#திைய ேநா�கி விைர#தா).  

"E>�"ள� ச#தியி6 ஒ� 200 மீ�ற5 Rர�தி6 
ஐயாB� அவர� சகாB� மகிA�சிேயா� 
சி0���கைத���ெகா�� ெச)4 ெகா���#தா5க$. 

மாணி�கதாச) தன� ஜ,� சாரதி�" ேவக�ைத 
"ைற�"�ப� ெசா6லிவி+� தன� 0 56 ரக 
��பா�கிைய ஓ+ேடாவி6 வி+� அவ5கைள� "றி 
ைவ�� விைசைய இ8�தா).  

ஜ,� ச�த�ேதா� ெவ��ச�த�� ேக+� அவ5க$ 
தி��கி+� தி��ப�) சரமா0யாக� ச)ன1க$ 
அவ5கள� உடைல ��ைள�தன. இ�வ�� >��� 
வி8#தனா 

0 commentaires:  

Enregistrer un commentaire  

Publié par siva sinnapodi à 10:31 AM 

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)  

Accueil Message plus récent Message plus ancien 

 

என� பதி�க
 9 

 

என� பதி�க
 8 

 

என� பதி�க
 7 

 

என� பதி�க
 6 

 

என� பதி�க
 5 

Page 4 of 6என� பதிBக$ -வரலா4� வாA�ைக(�: கா#தி ேதச�தி) ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/10.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



 

என� பதி�க
 4 

 

என� பதி�க
 3 

 

என� பதி�க
 2 

 

என� பதி�க
 1 

 

TSUNAMI PHOTO 2 

Page 5 of 6என� பதிBக$ -வரலா4� வாA�ைக(�: கா#தி ேதச�தி) ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/10.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



 

TSUNAMI PHOTO 

 

Links 

Google News  

http://www.nitharsanam.com  

http://www.pathivu.com  

http://www.puthinam.com  

http://www.tamilnaatham.com  

http://www.thamizmanam.com/  

http://www.yarl.com  

Page 6 of 6என� பதிBக$ -வரலா4� வாA�ைக(�: கா#தி ேதச�தி) ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/10.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;


