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தம� ெசா�த நா	ைட வ	�� �ர�த�ப	� பல நா�க��� அகதிகளாக �ல�ெபய��த
இ ேரலிய ம�க" அ#� தம� வள#க" தா� ெப$ற பல&க" அைன�ைத(� தன�
இன�தி&வ�தைல�காேவபய&ப��தி�ெகா)ட�ப$றி கட�தவார�ஆரா+�தி,�ேதா�.

அகதிகளாக பல நா�கள-.� அவல வா/�ைக வா/�� வ�த இ ேரலிய�க" க0ட�ப	��
த#கைள வள����ெகா)டா�க". அ1வா2 த#கைள வள����ெகா)டா�க" ந&றாக
வா/�தா�க"

த#கைள ந3ல நிைல�� வள���ெகா)ட இ ேரலிய ம�க" த#கள� திறைமக"
ெச3வ#க"ெப2ேப2க"அைன�ைத(�தம�வ�தைல�காகேவ பய&ப��தினா�க".

தா#க" வா/�த நா�க��� உதவெச+தா�க" அ�ப5 உதவக" ெச+தத&ஊடாக கிைட�த
பலாபல&கைளத#க�ைடயஇன�தி&வ�தைல�காகேவ பய&ப��தினா�க". 

1900 வ,ட#க��� ேமலாக அகதி ம$2� அ5ைம வா/�ைக வா/��வ�த இ ேரலிய�க"
தம�கான வ�தைலைய� ெப$2�ெகா)டத& ப&னா3 உ"ள ஒ, 8�கிய இரகசிய�
இ�தா&. 

இ ேரலிய�க" எ&றா3 யா� அவ�க��� இ�த� ெபய� ஏ& வ�த� இ ேரலிய�கள-&
ச;�திர� எ&ன ேபா&ற வடய#க" ப$றி ஆரா+வத$� 8&னதாக �ல�ெபய� நா�கள-3
இ ேரலிய�கள-& வ�தைல�� வ�தி	ட 8�கிய த�க" ப$றி� பா��ப� இ�த
கால�தி$��ெபா,�தமாகஇ,���எ&2நிைன�கி&ேற&. 

இ ேரலிய�கள-& வ�தைல எ&2 நா� ஆரா+கி&ற ெபா<� அ�த வ�தைல�கான
வ���கைள �ல�ெபய� நா�கள-3 ந3ல அ�த �தி3 இ,�த க3வமா&க"தா&
இ	5,�தா�க"எ&பைதவரலா$றி3 காண�>5யதாகஇ,�கி&ற�. 

அகதிகளாக இ,�த ?த�கைள ஒ, வ�தைலய& பாைதய3 பயண���ப5
@)5யவ�க�� அ�த வ�தைலய& பாைதய3 வழி நடா�திB ெச&றவ�க�� யா� எ&2
பா��கி&ற ெபா<� அவ�க" க3வமா&களாகC� �ல�ெபய� நா�கள-3 உய� பதவ வகி�த
?த�க�மாகேவஇ,�தி,�கி&றா�க". 

�ல�ெபய��த ஈழ� தமிழ�க�ட& ஒ�ப�கி&ற ெபா<� �ல�ெபய� நா�கள-3 உ"ள தமி/
க3வமா&க" உய� பதவ வகி�பவ�கள-3 ெப,�பாலானவ�க" எம� இன�தின� ேதசிய
வ�தைல� ேபாரா	ட�ைத� தைலைமதா#க 8&வ,� ச�த�ப#க" மிக மி� �ைறC
எ&2தா& >றேவ)��. த#கள� திறைமகைள(� த#கள� அறிைவ(� தன�காC�
தன� ���ப�தி$காகC� மா�திரேம பய&ப���கி&ற ஒ, ேபா���தா& ஈழ� தமி/
இன�தி& ��திஜFவக"ம�திய3 ெப,�பா.�காண�ப�கி&ற�. 

(அ�ப5 வதி வல�காக ேபாரா	ட�தி& பாைதய3 த�ைம உ"Gைழ�க 8ைன(�
அறிஞ�கைள(� ஓர#க	5 �ேராகிகளா�கி ஒ��கிைவ��� பழ�க�ைத(� நா� எமதாக�
ெகா)5,�கி&ேறா� எ&பைத(�இ�தஇட�தி3 நா& J	5� கா)ப�கவ,��கி&ேற&). 
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ஆக ெமா�த�தி3 ��திஜFவக" அறிஞ�க" �ைறசா� வ3.ன�க" ஈழ� தமிழ�கள-&
ேபாரா	ட�ைத தைலைமதா#க 8&வ,வ� அ;� அ�ப5 8&வபவ�கைள அ�தB சLக�
ஏ$2�ெகா)�உ"வா#�வ��அ;தி.�அ;�. 

தம� வ�தைலய& பாைதய3 பயண� ெச+த ?த�க" அ�ப5 அ3ல. தம� இன�தி&
வ�தைல�காக அறிஞ�க" ��திஜFவக" ேபாராட 8&வ�த ச�த��ப#கள-ெல3லா�
அவ�க"ப&னா3?த�க"அணதிர)�வ�தைலையவைரCப��திய,�தா�க".

இத$� ச;�திர�தி3 பலஉதாரண#க"இ,�தா.�இர)�உதாரண#கைளமா�திர� இ�த
வார� பா��ேபா�. 

1800 ஆ� ஆ)�கள-& ப$ப�தி எ&ப� உலக� 8<வ�� அகதிகளாக� பரவ வா/��
இ ேரலிய�க��� எதிராக மிக ேமாசமான வ&8ைறக" ஆர�பமான கால� எ&2
>றலா�. உலகேம இ ேரலிய�கைள ேவ)ட�படதாத ஒ, இனமாக ெவ2��ட& ேநா�கிய
கால�ப�தி அ�. 

இ�த� காலக	ட�தி3தா& இ ேரலிய�க" தம�ெக&2 ஒ, நா� அைம�க�படேவ)��
அ�C�அ�த நா�உடன5யாகஅைம�க�படேவ)��எ&2உண��த கால�ப�தி. 

1800 கள-3 இ ேரலிய�க��� எதிராக உலக�தி& பல பாக#கள-.� ேம$ெகா"ள�ப	ட
வ&8ைறக" ெபா�ெரா� (Pogroms) எ&2ச;�திரவயலாள�களா3அைழ�க�பட�கி&ற�. 

இ ேரலிய ம�கள-& வா/வாதார#க" அவ�கள� வழிபா	�� தல#க" வயாபார
நிைலய#க" க3வ  தான#க" எ&2 �றி�பாக தி	டமி	� இ�த வ&8ைறகைள
ேம$ெகா"ள�ப	டன. 

1800கள-& ஆர�ப�தி3 பல நா�கள-.� அகதிகளாக வா/�� வ�த இ ேரலிய�க���
எதி;கான ேம$ெகா"ள�ப	ட Pogroms வ&8ைறகள-னா3 பல இ ேரலிய�க" க�ைமயாக�
பாதி�க�ப	டன�. இ ேரலிய,��B ெசா�தமாக உடைமக" ேசதமா�க�ப	டன. பல� தா�
நF)டகாலமாக வா/��வ�த நா�கைள வ	� ெவள-ேயறி ேவ2 நா�கள-3 தMசமைட(�
நிைல��� த"ள�ப	டா�க". பல இ ேரலிய�க" இ லாமிய�களா.�
க�ேதாலி�க�களா.� பலவ�தமாகமத�மா$ற�ப	டா�க". 
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ெசா�த ம)ண3 இ,�� ெவள-ேய$ற�ப	ட நிைலய3 அகதிகளாகB ெச&ற இட�தி3
இ,�� வர	ட�ப	ட நிைலய3 உலக� 8<வதா.� ெவ2�� ஒ���க�ப	ட நிைலய3
இன-� ேபாவத$� இடமி3ைல எ&ற நிைலய3தா& தம�ெக&2 ஒ, அரசிைன
 தாப���ெகா"��எ)ண�இ ேரலிய�க���ஏ$ப	ட�. 

அ�C� தம�கான ஒ, அரசிைன ?த�கள� ெசா�த ம)ணான பல தின�தி3  தாப�க
அவ�க" ஆர�ப�தி3 நிைன�கவ3ைல. ஏெனன-3 அ�த� கால�தி3 இ ேரலிய�கள-&
தாயகமான பல தFன ேதச� �,�கிய ஒ	ேடாமா& ேபரரசி& கீ/ இ,�த�. ?த�கள-&
8த&ைம எதியான இ லாமிய�கள-&; ஆ<ைகய& கீ/ இ,�த பல தFன ேதச�தி$�B
ெச&2 தம� ?த அரசிைன� தாப���ெகா"வெத&ப� அ�த ேநர�தி3 த$ெகாைல��
ஒ�பானதாகேவ இ,�த�. எனேவ (த�க��கான அரைச தா� அகதியாக வா/�த ேதச�
ஒ&றி3 உ,வா�கி� ெகா"ள�தா& �ல�ெபய� இ ேரலிய�க" ஆர�ப�தி3
நிைன�தா�க". 

த$ெபா<� ஈழ� தமிழ�க" தம� ெசா�த நா	53இ,�� ெவள-ேய$ற�ப	ட நிைலய3 தம�
அ5�பைட அரசிய3 அபலாைசக" ப$றிB ெசா�த நா	53 ேபச�>ட 85யாத நிைலய3-

எ�ப5 �ல�ெபய� நா�கள-3 நா�கட�த தமிழFழ அரசா#க�ஒ&ைற தாப���8ய$சிய3
இற#கி("ளா�கேளா அேத வைகயலான ஒ, 8ய$சிைய�தா& Jமா� 200 வ,ட#க���
8&ன�இ ேரலிய�க"ேம$ெகா)டா�க". 

1838� ஆ)� ேமாச ெமா&5பய� (Moses Montefiore) எ&பேர 8த& 8தலி3 ?த
அரெசா&ைற பலநா�கள-3 �ல�ெபய��� வா<கி&ற இ ேரலிய�க" இைண��
 தாப���ப5யானதி	ட�ைத பேர;�தா�. 

ேமாச ெமா&5பய� ப$றிய ச;�திர� பதிCகைள� பா���� ெபா<� ஆBச;யமாக
இ,�த�. 

1784 இ3 இ�தாலிய3 பற�த இவ� ப&ன� ப;�தான-யாவ3 மிக� ெப;ய வ��தக
நடவ5�ைகய3 ஈ�ப	டா�. ஒ, க	ட�தி3 ல&டன-& மிக� ெப;ய ெச3வ�தராகC�
பர8கராகC� வள�Bசி அைட�த இவ� ல&டன-3 வ#கிகைள(� நிதி நி2வன#கைள(�
பல வயாபார நி2வன#கைள(� நி2வய,�தா�. ல&ட& நக;& ெச;� (Sheriff of London.) 

ஆகC�இவ� பதவவகி�தா�. இ�ப5யானஒ,நிைலய3இவ�இ,���ெபா<�தா&தன�
இன�தி&வ�தைல ப$றி இவ� சி�தி�தா� தம�இன�தி&வ�தைல�கானவைதையஇவ�
வைத�த�� >ட இ�ப5யான ஒ, உய��த நிைலய3 இவ� இ,�த காலக	ட�தி3தா&
எ&ப�இ#��றி�பட�த�க�.

இவர� தி	ட� ெதாட�பாக வாதி� பரதிவாத#க" இ,�தா.� ?த�க" தம�ெக&2 ஒ,
அரைச உ,வா�கி�ெகா"ளேவ)�� எ&கி&ற வடய�தி3 உலகெம3லா� சிதறிவா/�த
?த�க"ஒேரமனதாகேவஇ,�தா�க":

இ�த� கால�ப�திய3 ெமாெஷ	 எ&P� நக;3 இ,�� சகல ?த�க�� பலவ�தமாக
இ லா� மத�தி$� மத�மா$ற�ப	ட ஒ, ச�பவ� இட�ெப$ற�. இ1வாறான
ெகா�ைமகள-னா3 மிகC� பாதி�க�ப	டவ�தா& லிேயா& ப& கர; (Leon Pinsker) எ&பவ�. 
ேபால�தி3 பற�த இ�த ?த� ஒ, சிற�த க3வமா&. ஓெட கா ப3கைல� கழக�தி$�
8த&8தலி3 ெச&ற ?த�கள-3 இவ,� ஒ,வ�. ச	ட��ைறய3 இவ� க3வ க$றி,�த
ேபாதி.� இவரா3 ச	ட��ைறய3 பணயா$ற 85யவ3ைல. அ�த நா	கள-3 ?த�க"
ச	டவாள�களாக பணயா$ற85யா� எ&2 ச	ட� இ,�த�. அதனா3 ெமா ேகா

Page 3 of 5News at Tamilsource,இ ேரலிட� இ,�� ஈழ� தமிழ� க$2�ெகா...

18/04/2011http://thedipaar.com/news/news.php?id=19473



ப3கைல� கழக� ெச&2 ம,��வ� க3வ க$2 ம,��வராக�
பணயா$றி�ெகா)5,�தா�. அ�த� கால�தி3 ?த�க��� நட�த ெகா�ைமகைள� க)�
ெகாதி�தஇவ� Auto Emancipation எ&றQைலஎ<தினா�.

?த ம�க��� எ&ெறா, தாயக� இ,�தா3 மா�திரேம ?த�க" அவ�க��� எதிராக
பரவலாக இட�ெப$2 வ,கி&ற இன��ேவஷ வ&8ைறகள-3 இ,�� வ�பட 85(�. 
?த�க" நி�மதியாக வா/வத$� உ"ள ஒேர மா��க� இ�தா& எ&ப�தா& அவர�
ந�ப�ைகயாகC� கனவாகC� இ,�த�. அவ� எ<திய அ�த� ��தக� அனாமேதயமாக
ேஜ�மன- ர0யா உ	பட பல நா�கள-.� ெவள-யட�ப	� �ல�ெபய��� வா/�த பல
?த�கைளவழி�பைடயைவ�த�. ஒ,அணய3அவ�கைள�திரளைவ�த�. 

இேதேபா&2 �ல�ெபய���வா/�த?த�கள-3 க3வமா&க�� ��திஜFவக��உய� பதவ
வகி�தவ�க��;தா& தம� இன�தி& வ�தைல�காக �ர3 ெகா��க 8&வ�தா�க". 

உலக�ைத அறி�த உலக�தி& வழிக��ேக$;ப தன� இன�ைத வழி நடா�த�>5ய
தைலவ�கள-& வழிநட�த3கள-3 பயண�ததா3தா& �ல�ெபய��� வா/�த ?த�களா3
ஒ,வ�தைலையேநா�கி� பயண�க85�த�. 
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