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தி+ட� எ�தைன நா# தி�ட	 ேபா��� தி+1னா>	 தி+�கிற இட�தி� ஏேதா ஒ+
தடய�ைத  வி���தா�  ெச�வா�  எ�.  ெசா�வா(க#.  விசாரைண  ேந(ைமயாக
இ+,தா�  சிறிய  தடய	  @ட  அவைன�  சி�க  ைவ��  வி�	.  நேடச�  ெவ#ைள�
ெகா1ேயா�  சரணைட,த  நிக7வி�  அ�ப1�தா�  சி�கியி+�கிறா(  ெஜக�  க�ப(

எ�A	 பாதி:.

“ஈழ	 ெச�த பிற!	 இர�த	 !1�கிறா( ெஜக� க�ப(” எ�ற
க��ைர வின8 தள�தி� ெவளியானைத� ெதாட(,� !�த	
:�ேபா(�ட( இதD�! ேந(காண� ஒ�ைற வழ�கியி+�!	
ெஜக�  க�ப(,  “ெமௗன�தி�  வலி”  F�  �D�க  �D�க
ேபா+�!  எதிரான  ப�தி:ைகயாள(க#  சா(பி�  ெகா5�

வர�ப�ட�தா� எ�.	, கவிைதக# தி+�த�ப�ட� ம�.	 வா�கிய கவிைதகைள
ெவளியிடாம�  தி.�.க.வி�!  ஆப�தி�லாத  கவிைதகைள  ெவளியி�ட�  எ�லாேம
ப�தி:ைகயாள(க#தா� எ�.  @றி த�பி��� ெகா51+�கிறா(. ேபா+�! எதிரான
ப�தி:ைகயாள( அைம�  ப�றி ேவெறா+ ச,த(�ப�தி� தனிேய எD�ேவா	.

ேம�@றிய !�த	 :�ேபா(�ட( ேந(காணலி�, அத� நி+ப( கைடசி ேநர�தி� நட,த
நிக78க#  ெதாட(பாக  <�.  ேக#விகைள  க�ப:ட	  ��ைவ�கிறா(.  அ,த�
ேக#விகைள&	 அத�கான ெஜக� க�ப:� பதிைல&	 அ�ப1ேய கீேழ த+கிேறா	.

ேக#வி : இ.தி�க�ட ேபா:� இ.தி நா�களி� இ,தியா8�!	,  லிகH�!	 நட,த
ேப�- வா(�ைதயி� இ,தியா சா(பி� நI�கH	 கல,� ெகா5J(க#. ேபாைர நி.�த
 லிகளிட	 எ�ென�ன நிப,தைனக# �� ைவ�க�ப�டன?

க�ப(  : இதி� ச	ப,த�ப�டவ(களி�  ஒ� தைல�  ெப�.�  ெகா5�தா�  எைத&	
நா�  ேபச  �1&	.  அ,த  நா#  வ+	ேபா�  ேப-ேவ�.  ஆனா�,  நி�சயமாக  ச5ைட
நி.�த�தி�!  வா"�  இ+,த�.  48  மணி  ேநர���!#  ச5ைட  நி.�த	  எ�.
வா"� � தர�ப�ட�. ‘தமி7  ம�கH�! நிர,தரமான தI(8 வ+	ேபா�  ஆ&த�கைள
ஒ�பைட&�க#’  எ�.  வி+�ப�ைத  ம��ேம  ேக�1+,ேதா	.  நி�சயமாக  அவ(க#
( லிக#) அைத ஏ�கவி�ைல.

ேக#வி : ஏ� அைத வி�தைல� லிக# ஏ�.� ெகா#ளவி�ைல?

க�ப(  :  அவ(க#  ப�க	  எ�ன  நட,த�  எ�.  என�!�  ெத:யா�.  மீ5�	
ெசா�கிேற�.  நி�சயமாக  ச5ைட  நி.�த�தி�!  வா"�  இ+,த�.  அத�!
வா�!.தி&	  தர�ப�ட�.  ஆ&த�கைள  ஒ�பைட�க  வி+�ப	  ம��ேம
ேக�1+,தா(க#. நிப,தைன விதி�கவி�ைல.

ேக#வி  :  ெவளி�பைடயாக�  ெசா�>�க#.  ஈழ  வி�தைல�  ேபாரா�ட  அழிைவ�
த��க  லிக# எ�ன ெச"தி+�க ேவ5�	?

க�ப(  :  கைடசி�  க�ட�தி�  எ�ென�ன  நட,த�  எ�.
�Dைமயாக  நம�!�  ெத:யா�.  எனேவ,  தI(மானமான
க+�ைத�  ெசா�ல  �1யா�.  எ�னளவி�,  ச5ைட
நி.�த�தி�!  ஒ+  வா"�  இ+,த�.  அ�  நட�கவி�ைல.

அ�  நட,தி+,தா�  ேபாரா�ட	  கா�க�ப�1+�கலா	.

என�!�  ெத:,தவைர,  ‘தைலவ(  (பிரபாகர�)  சரணைடய
ேவ5�	,  ெபா��  அ	மா�  சரணைடய  ேவ5�	’  எ�.  எ,த  நிப,தைன&	
ேப�-வா(�ைதயி�ேபா� விதி�க�படவி�ைல. ‘ஆ&த�கைள ஒ�பைட�க� தயாராக
இ+�க#’  எ�றா(க#.  இைத  அவ(க#  ஏ�.�  ெகா#ளவி�ைல.  அ�  ஏ�  எ�.	
என�!� ெத:யா�.’

ேபா( �1,�  கி�ட�த�ட ஆ. மாத�கH�!� பிற! கைடசி ேநர �#ளிவா"�கா�
ேபா(  !றி��  இ�ேபா�  பதி8  ெச"கிற  ெஜக�  க�ப(,  ேபா(  நி.�த	  ஒ�றி�!
இல�ைக அர- தயாராக இ+,ததாக8	,  லிக# ஆ&த�கைள ஒ�பைட�கேவா ேபா(
நி.�த�தி�!  ச	மதி�கேவா  இ�ைல  எ�.	  ெசா�கி�றா(.   லிகH�!	,  இ,திய
அர-�!மிைடயிலான  கைடசிேநர�  Kதராக�  ெசய�ப�ட  இவ:�  ேப�ைச�
ேக�1+,தா�  ேபாரா�ட	  கா�பா�ற�ப�1+�!	  எ�.	  இ�ேபா�  !�த	
இதழி� ெசா�லியி+�கி�றா( ெஜக� க�ப(.

   

WorldNews

 

Related news items

�பாயி� நி:�ய ச ம (ப 5 2010 எA	
சிற �  ந ட ன  நிக 7�சி -06/05/2010

�பாயி� நி:�ய ச ம (ப 5 2010 எA	
சிற �  ந ட ன  நிக 7�சி -06/05/2010

இ�ெனா+ ைச�கி# ஓ�1&	,

பி�ெனா+ சி.வA	 : ெச�வராM
ெஜகதIச� -30/04/2010

எனதைறயி� சா�தா� :

ேலா.கா(�திேகச� -30/04/2010

ேகாைட&	 வாைட&	 : கிளியN(
இ�ம� -30/04/2010

Newer news items

இறா� வ.வ� - 'அதிகாைல' அக�யா
-18/02/2008

சி�க� பி:யாணி -அதிகாைல அக�யா
-15/01/2008

ம�ட� பி:யாணி - அதிகாைல
அக�யா -15/01/2008
ெச�1நா� ேகாழி�!ழ	  -12/01/2008

ெச�1நா� மீ� !ழ	  - அதிகாைல
அக�யா -02/01/2008

<< Previous Page          

Newer news items

ேதாழா: விம(சன	 -14/04/2008

ச,ேதாO -�ரமணிய	 - விம(சன	
-12/04/2008

யார1 நI ேமாகினி : விம(சன	

Kiva Microfinance

"Loans that Change

Lives." Make a

Difference and Lend

Today!

 Public Service Ads by
Google 

http://adhikaalai.com - “நேடசைன சரணைடயைவ�� க... http://www.adhikaalai.com/index.php?option=com_content&task=vie...

1 of 3 08/05/2010 19:26

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



இ�ைற�! இ�ப1� ேப-கிற  இேத  ெஜக� க�ப(, ேபா+�!� பி�ன( ேம மாத	 21	
ேததி  ெவளியான  ந�கீர�  இதழி�  “&�த  �ேராக	”  எ�A	  ெபய:�  ஒ+  க��ைர
எDதியி+�கிறா(.

அ�க��ைரயி� ெஜக� எDதியி+,த� இ�தா�.

“கைடசி  நாளி�  அதாவ�  கட,த  சனி�கிழைம  (16.05.2009)  பிரபாகரA	,  அதி��கிய
தளபதிக#  சில+	  கள�ைத  வி��  அக�ற  பி�  காயமைட,த  ேபாராளிகைள
அ� ற�ப��தி�  கா�பா�.	  �1ைவ  எ���  அத�காக   லிகளி�  கட�பைட�
தளபதி  Pைச  ம�ைரயி�  ஒ+வேரா�  ெதாட(  ெகா5டதாக8	,  அ,த  ம�ைர  நப(
-.ப.வ Iைய�  (-.ப.  வ Iரபா51ய�)  ெதாட(  ெகா5டதாக8	,  கைடசியி�
கனிெமாழியி�  உதவிேயா�  கா�கிர-  க�சியி�  ��கிய�  பிர�கேரா�  ேபசி
(எதா(�தமான  �18)  ஒ�.  எ��க�ப�டதாக8	  @.கி�றா(.  “ லிகளி�
அைன��லக�  ெபா.�பாள(  ெச�வராசா  ப�மநாத�  ெகாD	பி>#ள  இ,திய�
K�வ+�! ஆ&த�கைள ஒ�பைட�க� தயாராக உ#ேளா	 எ�.  ேப�� <லமாக
உடேன  ெத:வி�க  ேவ5�	.  ம�றைவகைள  இ,தியா  பா(���  ெகா#H	”

எ�ப�தா� அ,த �18.

இ	�18  எ��க�ப��  இர8  10  மணி�!  ல5டனி�  உ#ள  ெஜக�  க�ப(ராஜி�
ந5ப(  <ல	  ெச�வராசா  ப�மநாதA�!  தகவ�  ெசா�ல�பட,  அவ+	  மி�ன�
ேவக�தி� இய�கி ‘இ,தியாவிடேம (அதாவ� ெகாD	பி� உ#ள இ,திய� Kத:ட	)

ஆ&த�கைள  ஒ�பைட�க�  தயாராக  இ+�பதாக8	,  அ�  சா�தியமி�ைல  எ�றா�
ஐ.நா  ஏ�பா�1�  ஒ�பைட�கிேறா	’  எ�.	  இர8  11.50  மணி�!  �18
எ��ததாக8	 க�ப( @.கிறா(.

உடேன கனிெமாழி ஏ�கனேவ ேபசிய அ,த� கா�கிர- ெப:யவைர� ெதாட(  ெகா5�
இ,தியா அ�ல� ஐ.நா.வி� ��னிைலயி� சரணைடவ� எ�ற  லிகளி� �1ைவ�
ெசா�ன  ேபா�,  ‘கால  அவகாசமி�ைல.  இ,தியாவிட	  சரணைடவத�கான
சா�திய�பா�க#  இ�ேபா�  இ�ைல.  இல�ைக  ராSவ�திடேம  சரணைடவ�தா�
இ�ேபாைதய  ெந+�க1  நிைலயி�  ஆக�  @1ய�’  எ�.  அ,த  கா�கிர-  ெப:யவ(
ெசா�னதாக8	 @.கி�றா(.

பி�ன(  ம�கைள�  கா�பா�.	  ெபா+��,  இல�ைக  ராSவ�திடேம  சரணைடவ�
எ�ற  �1ைவ  அேத  சனி�கிழைம ந#ளிர8  லிக#  எ��ததாக8	,  தி�க#  கிழைம
அதிகாைல  அதாவ�  2.30  மணிவைர  கள�தி�  நி�ற  நேடச�,  ப�மநாதAட�
உைரயா1  வி��  காைலயி�  ெவ#ைள�  ெகா1ேயா�  சரணைடய�  ெச�றேபா�,

நேடசைன&	  தளபதி  ரேமைஷ&	  ேபாராளிகைள&	  இல�ைக  ராSவ	  -���
ெகா�.  வி�டதாக8	  ெஜக�  க�ப(  தன�  வா�!<ல�  க��ைரயி�
எDதியி+,தா(.

அ�ைறய Pழலி�  இ�க��ைரைய ேமேலா�டமாக�  ப1�தவ(க#,  பிரபாகரைன&	
ேபாராளிகைள&	 கா�பா�ற ஃபாத( ேவைல ெச"தி+�கிறா( எ�ேற  நிைன�தா(க#.

வாசி�தைத�  தா51  ேயாசி�கவி�ைல.  ஆனா�  இ�.  இ�க��ைரைய�  ப1�!	
ேபா�  எDகி�ற  ேக#விகH�!  ெஜக�  க�பேரா  அேதா�  ெதாட( ைடயவ(கேளா
பதி� ெசா�வா(களா?

அேத  ேம  மாத  இ.தியி�  இ�  ேபா�ற  இ�ெனா+  வா�!<ல�  க��ைர&	
இைணய�களி�  உலவிய�.  ல5ட�  ைட	�  இதழி�  ெவளிவ,த  ேம:
ெகா�வினி�  க��ைரதா�  அ�.  அவ+	  ெஜக�ைத�  ேபாலேவ   லிகH�!	
ேம�!லக  அர-கH�!மிைடயி�  இ.தி  ேநர  K�வராக�  ெசய�ப�டவ(.  தவிர8	
ேம:  ெகா�வி�  2001இ�  வ�னி�!�  ெச�றி+,த  ேபா�  இராSவ�தி�
ெஷ�ல1யி� ஒ+ க5பா(ைவ பாதி�க�ப�டவ(. அவர�  வா�!<ல� க��ைரயி�
எ�ன இ+�கிற� எ�பைத&	 நா	 ெத:,� ெகா#ள ேவ5�	.

“நா�க#  எம�  ஆ&த�கைள�  கீேழ  ைவ�கிேறா	’  எ�.  ஞாயி�.�கிழைம
(17.05.2009)  அ�.  பி�னிரவி�  கைடசியாக  நேடச�  எ�னிட	  @றினா(.  ஆனா�
ஒபாமா  நி(வாக�திடமி+,�	  பி:�1O  அரசா�க�திடமி+,�	  பா�கா� �கான
உ�திரவாத�ைத  நா	  எதி(பா(��#ேளா	’  எ�.	  @றியி+,தா(.  ெவ�றி  ெப�.�
ெகா51+�!	 இல�ைக ராSவ�திட	 சரணைடவ�  26 ஆ5�  கால உ#நா���
ேபா:�  மிக8	  அபாயகரமான  த+ண	  எ�பைத  அவ(க#  (அதாவ�   லி�
தைலவ(க#)  ந�!  உண(,தி+,தன(  எ�.  ல5ட�  ைட	�  நி+பரான  ேம:
ெகா�வி� !றி�பி�கி�றா(.

ேம>	   லிகளி� சமாதான�  ெசயலக�ைத�  சா(,த  சீவர�தின	   லி�ேதவைன&	,

நேடசைன&	,  சமாதான�  ெசயலக�ைத�  சா(,த  300  ேபாராளிகைள&	
கா�பா�.வேத அவ(களி� ( லிகளி�) ேநா�கமாக இ+,த� எ�. எD�கி�ற ேம:
ெகா�வி�,  ��கியமாக  <�.  விசய�கைள  ஐ.நா.வி�!  ெத:வி�!மா.  நேடச�
த�னிட	  ேக���  ெகா5டதாக�  @.கி�றா(.  ஒ�.   லிக#  ஆ&த�கைள�  கீேழ
ைவ�பா(க#, இர5� அெம:�க(க# அ�ல� பி:�1ஷா:டமி+,� பா�கா� �கான
உ�திரவாத	  வழ�க�பட  ேவ5�	.  <�.  தமி7  சி.பா�ைமயின:�
உ:ைமகைள  உ�தரவாத�ப���	  அரசிய�  நடவ1�ைககH�!  இல�ைக
அரசா�க	 இண�கேவ5�	. இ,த உ.திெமாழிகைள  லிக# ேகா:யி+,தன(.”

 லிக#  ைவ�த  இ	<�.  ேகா:�ைககைள&	  -�1�  கா��கிற  ேம:  ெகா�வி�,

“ஞாயி�.�கிழைம  17.05.2009  இர8�!�  பி�ன(   லிகளிட	  இ+,�  ேமலதிகமான

-08/04/2008

2008 பட�க# : ஒ+ அலச�
-05/04/2008

ெபா�லாதவ� -03/01/2008
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அரசிய�  ேகா:�ைககேளா,  பட�கேளா  வரவி�ைல.  சர5  எ�ற  வா(�ைதைய
உபேயாகி�க  நேடச�  ம.�தா(.  எ�னிட	  அவ(  ெதாைலேபசி  <ல	  ெதாட( 
ெகா5டேபா�  அ,த  வா(�ைதைய�  பிரேயாகி�க  ம.�தி+,தா(”  எ�.	  @.வ�
மிக ��கியமான�. ேம: ெகா�வி� எD�திலி+,� இ.தி� ேபா:� ேபா�  லிகளி�
மனநிைல எ�னவாக இ+,த�  எ�பைத�   :,�  ெகா#ள �1கி�ற�.  ஒ+ேவைள,

ேவ.  வழியி�லாம� சரணைட&	 Pழ� எD,தா� @ட, அ�  <�றா	 தர�  நா�
ஒ�றிட	தா� எ�. நேடச� ெத:வி�ததாக8	 ேம: ெகா�வி� எD�கி�றா(.

அ�ேபா�  நிVயா(�கிலி+,த  ஐ.நா.  அ>வலக	,  ஐ.நா.வி�  ஆசியா8�கான  Kத(
விஜ"  ந	பியா+ட�  ேம:  ெகா�விA�!  ெதாட(ைப  ஏ�ப��தி�  ெகா��கி�ற�.

 லிக#  ஐ.நா.வி�  உ�திரவாத�தி�  ஆ&த�கைள  ஒ�பைட�!	  �1ைவ
எ��தி+�பைத ேம: ெகா�வி� விஜ" ந	பியா:ட	 ெசா�கிறா(. விஜ" ந	பியாேரா,
“நேடசA	,   லி�ேதவA	  சரணைட&	  ேபா�  பா�கா�பாக  இ+�பா(க#”  எ�.
தன�! இல�ைக தர�பி� உ�திரவாத	 அளி�க�ப�டதாக ெகா�வினிட	 @.கிறா(.
கைடசியி� தி�க# கிழைம காைல 6.20 மணி�! அ,த இ.தி� சமாதான �ய�சியி�
ஈ�ப�ட  இ�ெனா+  நபரான  ச,திர  ேந+  எ�ற  இல�ைக  எ	.பி,  நேடசAட�
ேபசியி+�கிறா(.  (இவ(  இ�ேபா�  அ�-.�த�  காரணமாக  இல�ைக�!�  ெச�ல
�1யாம�  ல5டனி�  வா7கிறா()  எ�.	  ேம:  ெகா�வி�  தன�  வா�!<ல�
க��ைரயி� எDதியி+�கி�றா(.
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