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[ ெவ�ள%/கிழைம, 01 ஒ/ேராப- 2010, 03:58.36 AM GMT ]

ஈழ# தமிழ-கைள� ேபா4 ;<�/கண/கான��ள%வா
/கா4கைள/ க=ட
இ+ேரலிய-களா4 எ�ப� ஒ? வ!�தைலைய� ெபற ��(த)? பல ;�ஆ=�க�
நாட<றவ-களாக, அகதிகளாக, ேவ=ட�படாதவ-களாக வா@()வ(த Aத-களா4
எBவா� தம/ெக*� ஒ? ேதச#ைத உ?வா/கி/ெகா�ள��(த)? 

இ(த/ ேக�வ!கD/கான பதி4கைள#தா* இ(த# ெதாட"4 நா6 ேத�வத<7
�ய*�ெகா=�?/கி*ேறா6. 

கட(த மாத6 நா* இ+ேரE/7 ெச*றி?(த சமய6 இ(த/ ேக�வ!கD/கான வ!ைடைய ஓரள0
எ*னா4 அறி()ெகா�ள/F�யதாக இ?(த).

பல நா�கள%4 பல G� வ?ட�களாக அகதிகளாக வா@() வ(த இ+ேரலிய ம/கள%* கன0, 

த"சன6 எ4லாேம தம/ெக*� ஒ? ேதச#ைத அைம#)/ெகா�வ) எ*கி*றதாகேவ இ?(தெத*�
நா6 கட(த வார6 பா-#தி?(ேதா6. 

„நா6 வ!�தைல ெபறேவ=�6‘, ‘நம/ெக*� ஒ? ேதச#ைத அைம#)/ெகா�ளேவ=�6‘, ‘நம)
ேதச#தி<7# நா6 தி?6ப!�ேபாகேவ=�6‘ எ*ற இ+ேரலிய ம/கள%* அ(த# த"சன#ைத அவ-க�
கன0களாக மா#திர6 க=�ெகா=�?/கவ!4ைல.

அத<காக அவ-க� பா�படா-க�. 

வ!Aக�கைள வ7#தா-க�.

ெசய<படா-க�. 

த�களா4 எ(த அளவ!<7��Hேமா அ(த அளவ!<7 ெசய<படா-க�. 

தம) தைல�ைறய!4 தம) வ!�தைல ைகFடவ!4ைலயா? - தம) அ�#த தைல�ைற/7 அ(த
வ!�தைலய!* எ=ண�கைள வ!ைத#)வ!�� ெச*றா-க�. தம) வ!�தைல� பயண#ைத தம)
அ�#த ச(ததி ெதாட?6ப� கவனமாக� பா-#)/ெகா=டா-க�. 

இ(த நைட�ைறையH6, கா#தி?�ைபH6 சில வ?ட�க� மா#திர6 அ4ல, - 'மா- 1900 இ<76
அதிகமான வ?ட�க� அவ-க� ெதாட-(தா-க� எ*பைத ஈழ# தமிழ-களாகிய நா�க� கவன#தி4
எ�#)/ெகா�ளேவ=�6. 

தம) வ!�தைல/காக இ+ேரலிய-கள) கா#தி?�ப!* கால6 1900 வ?ட�க�. இ#தைனவ?ட�க�
அவ-க� த�க� கன0கைள� 'ம(தா-க� எ*ப)தா* இ�7 நா6 க<�/ெகா�ளேவ=�யெதா?
�/கிய பாட6. 

அ�#ததாக, இ#தைன;<றா=�க� தம) கனைவ இ+ேரலிய-க� எBவா� தம) அ�#த
ச(ததி/7 ைகமா<றி/ ெகா�#)வ(தா-க� எ*கி*ற GI/க�6 நா�க� நி�சய6
அறி()ைவ#தி?/கேவ=�ய ஒ? வ!டய6.( அ) ப<றி ம<ெறா? அ#தியாய#தி4 ஆரா
ேவா6) 

�ல6ெபய- இ+ேரலிய-களா4 ேம<ெகா�ள�பட�/கியமான ஒ? கா"ய#ைத� இ*� நா6 பா-/க
இ?/கி*ேறா6. 

தம) ெசா(த நாைட வ!�# )ர#த�ப�, பல நா�கD/7 அகதிகளாக �ல6ெபய-(த இ+ேரலிய
ம/க�, கJட�ப�# த�கைள வள-#)/ெகா=டா-க�. அBவா� த�கைள வள-#)/ெகா=ட
இ+ேரலிய ம/க� த�கள) திறைமக�, ெச4வ�க�, ெப�ேப�க� அைன#ைதH6 தம)
வ!�தைல/காகேவ பய*ப�#தினா-க�.

தா�க� ந*றாக வா@(தா-க�, த�கைள ந4ல நிைல/7 வள-#)/ெகா=டா-க�. தா�க� வா@(த
நா�கD/76 உதவ!ெச
தா-க�, அ�ப� உதவ!க� ெச
தத*ஊடாக கிைட#த பலாபல*கைள
த�கDைடய இன#தி* வ!�தைல/காக� பய*ப�#தினா-க�. 

இத<7 ஒ? ந4ல உதாரண#ைத இ(த இட#தி4 '�/ கா=ப!/க வ!?6�கி*ேற*. 

19146ஆ=��தலாவ) உலகமகா H#த6 நைடெப<ற) அைனவ?/76 ெத"H6. இ(த உலக
H#த#தி4 33 நா�க� கல()ெகா=டாE6 ப!ரதான H#த6�/கியமாக ப!"#தான%யா0/76
ேஜ-மன%/76 இைடய!ேலேய நைடெப<ற). 

'மா- 4 வ?ட�க� நைடெப<ற இ(த H#த#தி* ெபாL) ப!"#தான%யா ஒ? ெப"ய ச�கட#ைத�
ச(தி/க ேந-(த). ப!"#தான%யா ச(தி#த அ(த ச�கட�6, அ(த� ச�கட#ைத சமாள%/க ஒ? Aத*
ெச
த உதவ!H6தா*, Aத-க� தம/ெகன ஒ? ேதச#ைத அைம#)/ெகா�ள/ காரணமாக இ?(த). 
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�தலா6 உலக H#த#தி*ஆர6ப#தி4 மிக06 ெவ<றிகரமாக �*ேனறிய ேஜ-மண!ய� பைடக�
ஐேரா�பாவ!* பல ப7திகைளH6 ைக�ப<றிய!?(தா-க�. 7றி�பாக ஐேரா�பாவ!* கைரேயார�
ப!ரேதச�கைள ேஜ-மன%�பைடக� ஆ/கிரமி�பதி4 ெவ<றி க=டன. 

இ) ப!"#தான%யாவ!<7 ெப?#த ஆHத# த��பாைட ஏ<ப�#தி இ?(த).

எ�ப�ெய*றா4, அ(த/ கால#தி4 பQர�கிகைள இய/7வத<7# ேதைவயான அசிேடா* எ*ற
ெவ�ம?()/கானTல�ெபா?கைள ஐேரா�பாவ!4 காண�ப�6 ஒ?வைக மர�கள%4 இ?()தா*
ப!"#தான%யா ெப<�வ(த). ேஜ-மன%ய� பைடக� ஐேரா�பாவ!* பல ப7திகைளH6
ைக�ப<றிய!?(ததா4, அசிேடா* ெவ�ம?(ைத தயா"/க��யாம4 ப!"#தான%யா தி=டா�ய). 

ஒ? ச(த-ப#தி4 ப!"#தான%யா தன) பQர�கிகைள இய/7வதி4 பா"ய சி/க4க� ஏ<பட). 

பQர�கி#தா/7த4கைள#; தவ!-#) H#த6 �"H6 நிைல/7 ப!"#தான%ய�பைடக� த�ள�படன.

�தலா6 உலகH#த#தி4 ேதா4வ! ப!"#தான%யாைவ ெந?�கி/ெகா=�?(த ெபாL), ஒ? அதிச6
நிக@(த).

அ(த அதிசய#ைத� ெச
தவ- ஒ? Aத-. �தலா6 உலக H#த#தி4 ப!"#தான%ய
ெவ<றிெப�வத<7/ காரணமாக, அ(த Aத"* ஒ? ெசயேல காரணமாக இ?(த). 

யா- அ(த Aத-?

அ�ப� அவ- எ*ன ெச
தா-? 

�தலா6 உலகமகா H#த#தி4 ப!"#தான%யா ெவ<றிெபற/ காரணமாக இ?(த Aத"* ெபய- கலாநிதி

ெக
6 ைவ+ம* (Dr. Chaime Wizmann). 

18746ஆ=� ேபால() நா�4 ப!ற(த இவ- ேஜ-மன% ம<�6 'வ!சலா(தி4 ப4கைல/கழக
ப��ைப��#)/ெகா=�, இ�கிலா(தி4 உ�ள ம*ெச+ட- ப4கைல/ கழக#தி4 இரசாயனவ!ய4
ேபராசி"யராக� பண!யா<றி/ெகா=� இ?(தா-. இவ?/7 ப!"#தான%யாவ!* உயரதிகா"கேளா�
ந4ல ெதாட-ப!?(த). இவைர அIகிய ப!"#தான%ய உயரதிகா"க� அசிேடா* ெவ� ம?(ைத
தயா"/க��Hமா எ*� ைவ+மைன/ ேகடா-க�. 

��H6 எ*� பதிலள%#த ைவ+ம* தன/7 ஒ?இரசாயனஆ
0Fட�6, ெதாழி4Gப
வசதிகD6, TைடTைடயான ேசாள6 வ!ைதகD6 த?6ப� நிப(தைன வ!தி#தா-. 
ேசாள6 வ!ைதகைளTல�ெபா?ளாக/ெகா=� அசிேடா* எ*ற ெவ�ம?(ைத# தயா"#)
ப!"#தான%யா0/7/ ெகா�#தா- ைவ+ைம*.

அவ- தயா"#)/ ெகா�#த ெவ�ம?()கைள பாவ!#) ப!"#தான%ய� பைடக��தலா6
உலகH#த#ைத ெவ<றிெகா=டன. 

�தலாவ) உலக H#த6��வைட(த உடேனேய ப!"�Jஅரசா�க6 கலாநிதி ைவ+ேம*
அவ-கைள அைழ#) தம/7 அவ- ெச
த ேப?தவ!/7 ப!ரதிHபகார6 ெச
ய�*வ(த). ஆனா4
ைவ+ேம* தன/7 ெவ7மதிக� அவசியமி4ைல எ*�6, உலகெம�76 சிதற�/க�ப�, சீரழி(),

ந�=டகாலமாக நிர(தர# தாயக6 இ*றி# தவ!/76 Aத-கD/7, Aத-கள%* U-வ �க# தாயகமான
பல+த�ன நாைட (த<ேபாைதய இ+ேர4 ேதச6) ப!"�Jஅரசா�க6 Aத-கள%* நிர(தர/
7�ய!?�பாக வழ�கேவ=�6 எ*பேத நா* வ!?6�6 ெவ7மதி எ*� ெத"வ!#தா-.

 (15176ஆ=��த4 19176ஆ=�வைர 'மா- 400 வ?ட�க� )?/கிய!* ஒேடாமா* ேபரரசி*
வசமி?(த ெஜ?சேல6 ப7தி, �தலா6 உலக H#த#தி* ெபாL) ெஜனர4 எ�* அல*ப!

(General Edmund Allenby) எ*ற தளபதிய!* தைலைமய!லான ப!"#தான%ய� பைடகளா4
ைக�ப<ற�ப�?(த) இ�7 7றி�ப!ட#த/க).)

கலாநிதி ைவ+ம* அவ-கள%* வ!?�ப#ைத/ கவன#தி4 எ�#த ப!"டன%* ெவள%Hற0�

ெசயலாள- ஆ-த- ேஜ6+ ப4ப- (Arthur	James	Balfour)> ைவ+மைன ேநா/கி „உ�க�
ெஜ?சேல6 உ�கD/7 நி�சய6 கிைட/76. ப!"#தான%யா0/7 பா"ய ந*ைமைய� ெச
த
உ�கD/காக ப!"#தான%யா அதைன நி�சய6 ெச
H6“ எ*�Fறினா-.

Aத-கD/7 ஒ? தாயக6 ேவ=�6 எ*ற அவசிய#ைத உண-(த ப!"#தான%யா, 19176ஆ=�
நவ6ப- மாத6 26 திகதி, பல+த�னாவ!4 Aத ம/கD/கான தாயக6 அைம/க�ப�6 எ*ற

உ�தி�பா�ட*F�ய ப4ப- ப!ரகடன#ைத (Balfour Declaration) ெவள%ய!ட). 

இ+ேரலிய ம/கள%* அகதிவா@ைகையஆரா
() பா-/கி*ற ெபாL), தா6 இட6ெபய-() வா@(த
இட�கள%4 ந4ல நிைலய!4 இ?(த அைன#)Aத-கDேம தம) இன#தி* நல�/காக ஏேதா
ஒ?வைகய!4 ப�கள%��� ெச
தி?(தைத காண/F�யதாக இ?/கி*ற). சில ஈழ# தமிழ-கைள�
ேபா4 அ(த இன/ 7Lம#தி4 இ?() அ*ன%ய�ப� வா@(த Aத�/கிய+த-கள%* எ=ண!/ைக
மிக மிக/ 7ைற0 எ*�தா*Fறேவ=�6. 

இ*� எ#தைனேயா ஈழ# தமிழ-க� �ல6ெபய-(த நா�கள%4 அதி உய-+தான�கள%4
இ?/கி*றா-க�. அரசியலி4 த�-மான6 எ�/76 இட�கள%4 Fட அம-(தி?/கி*றா-க�. ஆனா4
தம) திறைமய!* பல*க� அவ-க� சா-(த ம/கள%* வ!�தைல/7 வ!#தாகேவ=�6 எ*�
அவ-க� சி(தி�ப)6 இ4ைல, ெசய<ப�வ)6 இ4ைல. 

ஒ?வ!�தைலைய� ெப<ற இ+ேரலிய-கள%ட6 இ?() ஈழ# தமிழ- க<�/ெகா�ள ேவ=�ய
�/கிய பாட6 இ). 

ச". இ�ெபாL) ஒ?�/கிய வ!டய#தி<7 வ?ேவா6. 

இ+ேரலிய-க� எ*றா4 யா-? 

அ(த இன/ 7Lம#தி<7 ஏ* இ(த� ெபய- வ(த)?

ஏ* அவ-க� Aத-க� எ*� அைழ/க�ப�கி*றா-க�?

அவ-கள) வரலா� எ*ன?

இ+ேரலிய-க� ஏ* தம) ெசா(த ம=ண!4 இ?() ெவள%ேய<ற�படா-க�? 

இர#த#தா4 எLத�ப��ள இ(த ச"#திர#ைத நா6 அ�#த வார6�த4 வ!"வாக ஆரா
ேவா6. 

அறிவ$�த9க�

மரணஅறிவ!#த4

ெப ஜனக*வ!ஜயமேனாக-

ப! ல=ட*

வா ல=ட*

தி 17 ஏ�ர4 2011

26ஆ=� நிைனவVசலி

ெப '�ப!ரமண!ய6 உதயதா+

ப! ந�-ேவலி

வா �4ைலவ�ள%�ன6

தி 17 ஏ�ர4 2011

316 நா� நிைனவVசலி

ெப கணபதி�ப!�ைள ெஜய/7மா-

ப! அ�'ேவலி

வா வட/க�சி

தி 16 ஏ�ர4 2011

66 மாத நிைனவVசலிH6

ெப ேகாபாலசாமி �7(த*

ப! யா@ ேகாணா(ேதாட6

வா ப!ரா*+

தி 16 ஏ�ர4 2011

மரணஅறிவ!#த4

ெப காசி�ப!�ைள இராசா

ப! 7�ப!ளா*

வா 'வ!+ல0சா*

தி 15 ஏ�ர4 2011

16ஆ=� நிைனவVசலி

ெ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

மரணஅறிவ!#த4

ெப சிவராசா பரேம+வ"

ப! ந�-ேவலி வட/7

வா இ(தியா ெச*ைன

தி 12 ஏ�ர4 2011
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ெதாட?6…. 

நிரா# ேடவ$%

nirajdavid@bluewin.ch

Home Email this Feedback Print RSS Embed

ப$�திய 5 ெச�திக�

:�வர7, :�யக97 திைண�கள�தி/
கட7)ச%ீ* வழ+கலி�கான ப$ரா�திய
அ2வலக� மிக வ$ைரவ$9 வ7ன0யாவ$9

[ Monday, 18-04-2011, 09:33.35 AM ]

7�வர0 ம<�6 7�யக40
திைண/கள#தி* கட0�சீ�
வழ�76 ப!ரா(திய
அEவலகெமா*� மிக
வ!ைரவ!4 வ0ன%யாவ!4
திற/க�பட0�ள).

ேம2� ப��க...

இல+ைகய$9 க'ப� :=�க� ேகாேலா)ச
அரச ஆதரேவ காரண�: க ஜய@Aய

[ Monday, 18-04-2011, 09:16.10 AM ]

இல�ைகய!4 க�ப6 7L/க�
ேகாேலா�ச அரச ஆதரேவ
காரண6 எ*பதாக ஐ/கிய
ேதசிய/ கசிய!* ப!ரதி#
தைலவ- க? ஜயW"ய 7<ற6

சா�H�ளா-.

ேம2� ப��க...

480 5/னா� (லி உ�'ப$ன�க�
வ$*வ$�க'பட7�ளன�

[ Monday, 18-04-2011, 07:59.16 AM ]

�ன-வா@வள%/க�பட
�*னா� வ!�தைல� �லி
உ��ப!ன-க� 480 ேப-
எதி-வ?6 23ஆ6 திகதி
வ!�வ!/க�பட0�ளதாக

�ன-வா@0ஆைணயாள- நாயக6 ப!"ேக�ய-
'த(த ரணசி�க ெத"வ!#)�ளா-. 

ேம2� ப��க...

இ�தியாவ$2�ள இல+ைகBதரக�தி/5/
ஆ�'பா%ட� - த+கபா2ைக�

[ Monday, 18-04-2011, 06:19.14 AM ]

தமிழக மXனவ-க� 4 ேப-
ெகா4ல�படைத/ க=�#), 

ெச*ைனய!4 உ�ள இல�ைக
Yதரக6�*� இ*� காைல
க=டனஆ-�பாட6 நட#திய
தமிழக கா�கிர+ தைலவ-

ேக.வ �.த�கபாEைக) ெச
ய�படா-.

உலக�

எகி'� மாஜி அதிபA/ ெசா���க� பறி5த9

[ Monday, 18-04-2011 04:10:18 ]

எகி�)�*னா� அதிப-
ேஹா+ன% �பார/கி* ேதசிய
ஜனநாயக/ கசி
கைல/க�படதாக06,
கசிய!* ெசா#)கைள

அரசிட6 ஒ�பைட/க ேவ=�6 எ*�6
ந�திம*ற6 உ#தரவ!��ள).

ெச�திகைள ப��க...

இ�தியா

3 ெசய�ைக ேகாCட/ ப$.எ�.எ9.வ$. 
ஏ7கைண 20ஆ� திகதி வ$�ண$9 பா�கிற�

[ Monday, 18-04-2011 01:39:18 ]

இ(திய வ!=ெவள%
ஆரா
�சி#)ைற
வ!Vஞான%க� கட(த �ச6ப-
மாத6 25-( திகதி
ஜி.எ+.எ4.வ!. ஏ0கைண

வ!=ண!4 ஏவ!னா-க�.

ெச�திகைள ப��க...

வ$ைளயா%*

ெபடேரஷ/ ெடன0� : இ�தாலிையவ 1F�தி
இ�தி'ேபா%��:5/ேனறிய� ரGயா

[ Monday, 18-04-2011 11:36:18 ]

மா+ேகாவ!4 ெபடேரஷ*
ேகா�ைப ெட*ன%+அைர
இ�தி�ேபா� நட(த). இதி4
ரJயா 5-6 ஆட/கண/கி4
இ#தாலிைய வ �@#திய).

ெச�திகைள ப��க...

ெதாழிH%ப�

அ9ச� வ$யாதிய$லி�� வ$*பட

[ Monday, 18-04-2011 09:29:18 ]

உட4 ெமலிவாக இ?�ப)
அழ7 தா*. அத<காக
சா�ப!டாம4 ப�ன%
கிட�பதா4 அ4ச- ேபா*ற
ேநா
க� ஏ<ப�கி*றன.

ெச�திகைள ப��க...
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