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[ ெச8வா
/கிழைம, 14 ெச�ெர6ப- 2010, 08:31.54 AM GMT ]

சில வார�க:/7�*ன- இ+ேர4 ேதச#தி;7 நா* ேம;ெகா<�=(த ஒ=
பயணமான), என) வா@/ைகய!A6, என) எ<ணஓட�கள%A6 ஒ= ெப"ய
மா;ற6 ஏ;பட/ காரணமாக இ=(த).

7றி�பாக கட(த 2009 ேம 186 திகதி/7� ப!*ன- உளCதியாக உ;சாக6 இழ()
ேசா-வ!A6, ஏமா;ற#திA6, இயலாைமய!A6, ஆத�க#திA6

)வ<�ேபாய!=(த நா* �#)ய!-ெப;�, �) மன%தனாக எ*ைனஉ=வா/கி/ெகா<ட ஒ=
வ!டயமாக இ+ேர4 ேதச#ைதD6, அ�7 நா* ெப;ற அ�பவ�கைளD6Eறலா6.

'மா- 1900 ஆ<�க:/76 அதிகமான கால6 அ�ைமகளாக வா@(), உலக6�Fவ)6
சிதற�/க�ப�, ம;றவ-களா4 ெவ�/க�ப�, ந<ப-களா4 ஏமா;ற�ப�, பல6 ெபா=(திய
நா�கள%னாெல4லா6 அழி/க�பட இ+ேரலிய-க� எ�ப� மG<�6 த�கைள/
க�ெயF�ப!/ெகா<�, த�க:/ெக*� ஒ= ேதச#ைத உ=வா/கினா-க� எ*கி*ற ச"#திர�க�
உ<ைமய!ேலேய ஒ8ெவா= ஈழ# தமிழ�6 ெத"() ைவ#தி=/க ேவ<�ய உ<ைமக�. 

ஒ= ேதச#தின) அ4ல) இன#தின) வ!�தைல எ*ப) சில வ=ட� ேபாராட#ைதேயா அ4ல) சில
ச6பவ�கைளேயா மா#திர6 அ��பைடயாக/ ெகா<டத4ல. ஒ= ேதச#தி* வ!�தைல எ*ப) பல
தசா�த�கைள உ�ளட/கிய ஒ= ந�<ட பயண6. 

இ+ேரலிய-க:ைடய அ(த வ!�தைலய!* பயண6 பலI;றா<�கைள/ ெகா<ட). எ6ைம�
ேபா4 I;�/கண/கான��ள%வா
/கா4கைள/ க<�தா* அவ-க:/கான வ!�0 த;ெபாF)
அவ-க:/7/ கிைட#தி=/கி*ற). 

இ*� உலகி* ேபா/ைகD6, உலக ஒF�ைகD6 மா;றிவ!ட/E�யதான வ4லைமைய இ+ேர4
எ*கி*ற சிறிய நா� ெப;றி=/கி*றெத*றா4, அத* ப!*னண!ய!4 ந�<டகாலமாக
இ+ேரலிய-க:/7 இ=(த ந6ப!/ைக, ைவரா/கிய6, க�ன உைழ��, இழ��/கைள#
தா�கி/ெகா�:6 பல6, எதி"கைள/ க<� அJசாத வ �ர6, ஒ;�ைம - எ*� பல வ!டய�கைள
Eறி/ெகா<ேட ேபாகலா6. 

இ�ேர& எ(கி(ற ேதச� எ*ப� உவான�?

பாப!ேலான%ய-களாA6, எகி�தியராA6, ேராம-களாA6, ப!"#தான%யராA6, ேப-சிய-களாA6, 
கிேர/க-களாA6 இ*�6 பல இன/ 7Fம�கள%னாA6; அ�ைமகளா/க�ப� பலI�ஆ<�க�
நாட;றவ-களாக, அகதிகளாக, ேவ<ட�படாதவ-களாக வா@()வ(த Kத-களா4 எ8வா�
தம/ெக*� ஒ= ேதச#ைத உ=வா/கி/ெகா�ள��(த)? 

அகதிகளாக அவ-க� சிதறி வா@(த ேதச�கள%4, அ�ைமகளாக அவ-க� பலI�ஆ<�க� வா@()
வ(த ேதச�கள%4 எ�ப� அவ-களா4 ஒ;�ைமயாக இ=/க��(த)? 
த�க:/ெக*�ஒ= நா� அைமயேவ<�6 எ*ற ந6ப!/ைகய!A6 ைவரா/கிய#திA6 எ�ப�
Kத-களா4 ந�<டகால6 வாழ ��(த)?

இ(த வ!டய�கைள#தா* இ(த க�ைர# ெதாட"4 நா6 வ!"வாக ஆராய� ேபாகி*ேறா6. 

இ+ேர4 ேதச#திட6 இ=() ஈழ ேதச6 க;�/ெகா�ளேவ<�ய வ!டய�க�, ப��ப!ைனக� எ*�
ஏராள6 இ=/கி*றன. 

அவ;ைற#தா* இ(த ெதாட"4 ச;�ஆழமாக நா6 பா-/க இ=/கி*ேறா6. 

அைன#ைதD6 இழ()வ!ேடா6 எ*� எ*ைன� ேபாலேவ )வ<�ேபாD�ள பல ஈழ#தமி@
உ�ள�க:/7, இ+ேர4 ேதச#தி* உ=வா/க6 ெதாட-பான அறி0 எ*ப) நி�சய6 ஒ= ெப"ய
�#)ண-�சிைய அள%/76 எ*ேற நா* நிைன/கி*ேற*. 

நா�க� வ �ழவ!4ைல எ*பைதD6, நா�க� வ �ழமாேடா6 எ*பைதD6, நா�க� ேதா;கவ!4ைல
எ*பைதD6, எF()நி;க எ�களாA6��D6 எ*பைதD6 இ+ேரலி* ம<ண!4 நா* நி*ற
ஒ8ெவா= கண�6 உளமாற உண-(ேத*. 

என) மனதி4 உ;சாக#ைதD6, ந6ப!/ைகையD6 த(த என) அ�பவ�கைள#தா* இ(த ெதாட"*
ஊடாக உ�க:ட�6 நா* பகி-()ெகா�ள�ைனகி*ேற*. 

இ*� மிக06 ெநா()ேபான நிைலய!4 இ=/கி*ற ஈழ# தமிழைர ந6ப!வ(த நா�க�
ைகவ!�வ!டதாக நா�க� கவைல அைடகி*ேறா6 அ4லவா? இ(தியாவ!A6, ெநத-லா(திA6, 

இ*ைறய ெச
திக� - 18-04-2011 தி�ககிழைம

ஞாய!;�/கிழைம சன%/கிழைம ெவ�ள%/கிழைம

வ!யாழ/கிழைம �த*கிழைம ெச8வா
/கிழைம

advertisements

சிற*-. ெச�திக�

17-04-2011 16:04 [ ]

ப!ரா*ஸி4இல�ைக அர'/7
ஆதர0/கர6 ந��ய
ப4கைல/கழக க=#தர�7 நா�
கட(த தமிழ�ழ அரசா4�றிய���

17-04-2011 07:49
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த(தாA6 ச(ேதாசமாக ஏ;ேப* -

மஹி(த

சிற*-. க%/ைர

இல0ைக இரா1வேம என� மகைன�
ெகா(ற�! டா�ட� மேனாகர( - ச�வேதச
ம(ன2*-. சைப ெவள2ய$%/�ள -திய வ 3�ேயா

[ Thursday, 14-04-2011 12:43:41 ] [ ]

2006 6ஆ<�
தி=ேகாணமைலய!4
ெகா4ல�பட 5 மாணவ-க:�
ஒ=வ"* த(ைதயான டா/ட-. 
மேனாகர* தன) மகைன
இல�ைக இராTவேம '�/

ெகா*ற) என# ெத"வ!#)�ளா-.

ேம4� ப��க...

இல0ைகய$( அரச தைலவ�கைள8�, பைட�தைலவ�கைள8�9��ேல�ற இ�ேவ
:த�ப� -உ�திர;மார(
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ப!ரா*சிA6, மேலசியாவ!A6, கனடாவ!A6 அ�கா�7 ஈழ# தமிழ- ஓ"=வ- ைக) ெச
ய�படா4
அ4ல) நா� கட#த�படா4 உடன�யாகேவ நா�க� )வ<� ேபா
வ!�கிேறா6 அ4லவா?

இ+ேரலிய ம/க:ைடய ச"#திர#ைத ஆரா
கி*ற ெபாF) அவ-கைள வJசி/காத ேதச�கேள
உலகி4 இ4ைல எ*�Eறலா6. 

அ(த அளவ!;7 அவ-க� உலகி* பல நா�கள%னாA6 வJசி/க�படா-க�. ஓட ஓட
வ!ரட�படா-க�. 

இ*� ஐேரா�பா எ�கைள ைகவ!�வ!டதாக நா�க� கவைல அைடகி*ேறா6. இேத ஐேரா�பா
இ+ேரலிய-கைள�*ன- எ�ப� நடா#திய) ெத"Dமா? 

கி.ப!. 12006ஆ<�4 இ�கிலா(தி4 இ=(த Kத-க� அைனவைரD6 நாைடவ!� ெவள%ேய�6ப�
அ(த அரசாசி உ#தரவ!ட). 

கி.ப!. 13066ஆ<� ப!ரா*ஸி4 வா@() வ(த Kத-கைள அ(த அர' நா� கட#திய!=(த). 

கி.ப!. 13556ஆ<�+ெபய!* நா�4 ேடாலிேயா நக"4 வா@()வ(த 12,000 Kத-க� ப�ெகாைல
ெச
ய�படா-க�

கி.ப!. 13466ஆ<��த4 1360; ஆ<�வைரய!லான கால�ப7கள%4 க�ேக"ய!4 இ=() Kத-க�
ெவள%ேய;ற�படா-க�. 

13906ஆ<�+ெபய!* நா�4 வசி#)வ(த Kத-க� கடாயமாக க#ேதாலி/க மத#தி;7
மதமா;ற6 ெச
ய�படா-க�. 

மத6 மாற ம�#த 180,000 Kத-க� நா�4 இ=() ெவள%ேய;ற�படா-க�. 

14956ஆ<�லி)ேவன%யாவ!4 இ=() Kத-க� ெவள%ேய;ற�படா-க�.

15026ஆ<�லி)ேவன%யாவ!* ேரா+ எ*ற நக"4 வா@()வ(த பல Kத-க� மத6
மா;ற�படா-க�, அ4ல) அ�ைமகளாக வ!;க�படா-க� அ4ல) அ�கி=() )ர#த�படா-க�. 

15416ஆ<� ேந�ப!�ஸி4 இ=() Kத-க� ெவள%ேய;ற�படா-க�. 

16486ஆ<��த4 1656 6ஆ<�வைர ேபால() நா�4 இ=(த Kத-க� ப�ெகாைல
ெச
ய�படா-க�. 

1717 �த4 1747 வைரய!லான கால�ப7திய!4 ரPயாவ!4 இ=()6 Kத-க� அத*ஆசியா4
ெவள%ேய;ற�படா-க�. 

1940கள%4 ேஜ-மன%, ஒ+"யா, ஒ4லா(), க�ேக", =ேமன%யா ேபா*ற நா�கள%4 வா@(த 'மா- 60 
இலச6 Kத-க�ஹிலரா4 ப�ெகாைல ெச
ய�படா-க�.

இ)ேபா*ற பல ெகா�ைமக�, இன�ப�ெகாைலக�, அழி0க�, இட�ெபய-0க�, �ல�ெபய-0க�, 
அகதி வா@/ைக எ*பனவ;ைற� ச(தி#த இ+ேரலிய-களா4 எ�ப� வ!�தைல ெபற��(த)? எ�ப�
அவ-களா4 த�க:/ெக*� ஒ= ேதச#ைத உ=வா/கி/ ெகா�ள��(த)? 

இ(த வ!டய�க� ப;றிய அறிைவ நா6 ெகா<�=�ப), வ!�தைல ேவ<�ய ஒ= இன#தி*
பயண#தி;7 மிக06 இ*றியைமயாத) எ*ேற நா* நிைன/கி*ேற*. 

அ�#த வார6 �த4 இ(த வ!டய�கைள நா6 வ!"வாக� பா-�ேபா6. 

நிரா# ேடவ$%

nirajdavid@bluewin.ch

Home Email this Feedback Print RSS Embed

ப$�திய 5 ெச�திக� உலக�

அறிவ$�த&க�

மரணஅறிவ!#த4

ெப ஜனக*வ!ஜயமேனாக-

ப! ல<ட*

வா ல<ட*
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26ஆ<� நிைனவJசலி

ெப '�ப!ரமண!ய6 உதயதா+

ப! ந�-ேவலி

வா �4ைலவ�ள%�ன6
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316 நா� நிைனவJசலி
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தி 16 ஏ�ர4 2011

66 மாத நிைனவJசலிD6

ெப ேகாபாலசாமி �7(த*

ப! யா@ ேகாணா(ேதாட6

வா ப!ரா*+

தி 16 ஏ�ர4 2011
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தி 15 ஏ�ர4 2011

16ஆ<� நிைனவJசலி

ெப சி*ன#த6ப! கா�ேக+வர*

ப! ச�கர#ைத

வா உ=6ப!ரா


தி 15 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப �ரள%தர* சிவஞான6

ப! ேகா<டாவ!4

வா ேநா-ேவ

தி 14 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப சி*னத6ப! ேநச6மா

ப! ந�-ேவலி

வா ப!ரா*+

தி 12 ஏ�ர4 2011
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