
 20.09.2015:-கியூபா விமானதளத்தில் திருத்தந்ததக்கு வரவவற்பு 

      

 சனிக்கிழதம, கியூபா உள்ளூர் வேரம், மாதை 4 மணிக்கு, கியூபா 

ோட்தை சசன்றதைந்த திருத்தந்தததை, அரசுத் ததைவர் ரவுல் 

காஸ்த்வராவுைன் இதைந்து, அரசு அதிகாரிகளும், தைத்திரு அதவ 

அதிகாரிகளும், சபாது மக்களும் வரவவற்றனர்.  

இத்தாலிக்கும் கியூபாவுக்கும் இடையே உள்ள 8,698 கிய ா மீட்ைர் 

தூரத்டத, 11 மணி 45 நிமிைங்களில் கைந்து சென்ற திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் 

அவர்கள், தட நகர் ஹவானா விமான தளத்டத வந்தடைந்தயபாது, 

கியூபா உள்ளூர் யநரம் மாட  4 மணி. ஏசனனில், இத்தாலிக்கும் 

கியூபாவுக்கும் இடையே 6 மணி யநர வித்திோெம் உள்ளது. 

கியூபாவிற்கான திருப்பீைத் தூதுவர் யபராேர் ஜிோர்ஜியோ லிங்குவா 

அவர்கள், விமானத்திற்குள் ஏறி திருத்தந்டதடே வரயவற்று வர, 

திருத்தந்டத சவளியே வந்ததும், இரு சிறு குழந்டதகள் முன்வந்து 

திருந்தந்டதக்கு ம ர் சகாத்துக்கடள அளித்து வரயவற்றனர்.  

அரசுத் தட வர் ரவுல் காஸ்த்யராவும், ஹவானா யபராேர் டஹயம 

ஒர்த்சதகா அ மியனாவும் திருத்தந்டதயுைன் டககுலுக்கி வரயவற்க, 

விமானதளத்திய யே அடமக்கப்பட்டிருந்த சிறு யமடையில், 

திருத்தந்டதயும் அரசுத்தட வரும் நிற்க, வத்திக்கான் மற்றும் கியூபா 

யதசிேப் பண்கள் இடெக்கப்பட்ை பின்னர், ஒரு நாட்டின் அரசுத்தட வர் 

என்ற முடறயில், திருத்டதக்கு, 21 பீரங்கி குண்டுகள் முழங்க வரயவற்பு 

அளிக்கப்பட்ைது. அதன்பின், அரசுத்தட வர் ரவுல் காஸ்த்யரா 

திருத்தந்டதடே வரயவற்று தன் உடரடே வழங்கினார். அரசுத்தட வரின் 
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உடரக்கு செவிமடுத்த திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் அவர்கள், அந்நாட்டிற்கான 

தன் முதல் உடரடே வழங்கினார். 

திருத்தந்டதயின் உடரக்குப் பின், அங்கு குழுமியிருந்த முக்கிே அரசு 

அதிகாரிகளும், திருப்பீை அதிகாரிகளும் அறிமுகப்படுத்தி 

டவக்கப்பட்ைனர். அவர்களுைன் சி  நிமிைங்கடள செ விட்ை 

திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் அவர்கள், அங்கிருந்த வரயவற்பு அடற யநாக்கிச் 

சென்றார். அதற்கு முன்னர், அவருக்கு அரசுத் தட வருக்குரிே இராணுவ 

மரிோடதயும் வழங்கப்பட்ைது. அந்த வரயவற்படறயில் திருத்தந்டதயும் 

அரசுத்தட வர் ரவுல் காஸ்த்யராவும் சிறிது யநரம் க ந்துடரோடினர். 

 

ெனி மாட  தட நகர் ஹவானா சென்ற திருத்தந்டத பிரான்சிஸ் 

அவர்கள், ஏறத்தாழ 12 மணி யநர பேணக்கடளப்பில் இருந்ததால், அன்று 

யவறு எந்த சபாது நிகழ்விலும் க ந்துசகாள்ளவில்ட . விமான 

தளத்திலிருந்து திறந்த காரில் நின்றுசகாண்யை தட நகரின் திருப்பீை 

தூதரக இல் ம் யநாக்கி பேணம் செய்தார் திருத்தந்டத. திருப்பீைத்திற்கும் 

விமான தளத்திற்கும் இடையேோன 18 கிய ாமீட்ைடர திருத்தந்டத 

காரில் சமதுவாக கைந்து சென்றயபாது, ொட யின் இருமருங்கிலும் 

கூடியிருந்த மக்கள் தங்கள் டககடள அடெத்து மகிழ்ச்சிடே 

சவளியிட்ைனர். ொட  இருமருங்கிலும் ஏற்பாடு செய்ேப்பட்டிருந்த 

அ ங்காரங்கடளயும், மக்களின் ஆரவாரங்கடளயும் பார்த்தயபாது, 

திருத்தந்டத ஒரு கம்யூனிெ நாட்டில் திருப்பேணம் யமற்சகாண்டு 

வருகிறர் என்பது நம்புவதற்கு கடினமான ஒன்றாக இருந்தது. ஏறத்தாழ 

உள்ளூர் யநரம் மாட  6 மணிக்கு ஹவானாவின் திருப்பீைத் தூதரகத்டத 

வந்தடைந்த திருத்தந்டத, அங்யகயே இரவு உணவருந்தி, 

நித்திடரயி ாழ்ந்தார். இத்துைன் அவரது ெனிக்கிழடம 

பேணத்திட்ைங்கள் நிடறவுக்கு வந்தன. 

ஆதாரம் : வத்திக்கான் வாசனாலி 

 


