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இ�ேரலிட� இ�� ஈழ� தமிழ� க���ெகா�ளேவ��யைவக�- (பாக�-5)- நிரா# ேடவ$%

[ �த*கிழைம, 20 ஒ/ேராப- 2010, 03:32.00 AM GMT ] [ நிரா: ேடவ! ]

'மா- 1900 வ;ட�க� அகதிகளாக, அ�ைமகளாக உலக6�=வ)6 பரவ! வா>()
வ(த ?த இன ம/களா4 த�க@/ெக*� ஒ; ேதச#ைத எBவா�
அைம#)/ெகா�ள��(த)? தம) வ!�தைலைய இ+ேரலிய-க� எBவா�
ெபC�/ெகாDடா-க�?

தம) வ!�தைல/காக அவ-க� அைம#த வ!?க�க� எ*ன? அவ-க� கைட�ப!�#த
வழி�ைறக� எ*ன? - இைவ பCறி#தா* இ(த# ெதாட"4 நா6 வ!"வாக ஆரா
()
ெகாD�;/கி*ேறா6. 

இ+ேர4 ேதச6 எ*ப) இ+ேரலிய-கைள மிக ேமாசமாக வ!ேராதி/கி*ற அர� நா�கைள
அய4நா�களாக/ ெகாD��ள). எகி�), ேயா-தா*, ெலபனா*, சி"யா எ*� இ+ேரைல வ!=�கி
ஏ�பமி�வ!ட# )�/76 நா�கைள தன) அய4 நா�களாக/ ெகாD�, எ(த ேநர#திE6
ஆப#)/கைள எதி-ெகாDடப� இ;/கி*ற ஒ; ேதச6தா* இ+ேர4 ேதச6. 

ஈரா*, ஈரா/, லிப!யா, ச0தி அேரப!யா எ*� இ+ேர4 மG) எ(த ேநர�6 பாய/ கா#தி;/76
நா�கைள மிக அ;கி4 ெகாDட ஒ; நா�தா* இ+ேர4. 

7ைவ# - ஈரா/ ப!ர�சைனகள%* ெபா=) எ�ேகா இ;(த இ+ேர4 மG) 75+ ஏ0கைணகைள ஈரா/
அதிப- சதா6 7ைச* ஏவ!யைத இ(த இட#தி4 ஞாபக�ப�#த வ!;6�கி*ேற*.

இ+ேரலிய வ �சா ஒ;வ;ைடய கட0�சீ�4 இ;(தா4, அ(த நப- ச0தி அேரப!யா உபட பல
இ+லாமிய நா�க@/7� Jைழய��யா). அ(த அளவ!C7 இ+ேர4 மG) வ!ேராத6 பாரா�6
ேதச�க�தா* இ+ேரE/7 அ;கி4 இ;/கி*றன. 

எகி�தின)6, ேயா-தான%)6, சி"யாவ!ன)6, ெலபனான%ன)6, பல+த�ன அேரப!ய-கள%ன)6
நில�க� எ*�Kற�ப�பைவகைள அபக"#), தன) ேதச#)ட* இைண#)/ெகாD� பல
�ைனகள%E6 L#த�கைள எதி-ெகாDடப� இ;/76 ஒ; ேதச6தா* இ+ேர4 ேதச6. 

அதாவ) எ(த ேநர�6 ெவ�#)வ!ட/K�ய ஒ; எ"மைலய!* மG) அம-(தி;�பைத ஒ#ததான
நிைலய!4தா* இ+ேர4 இ*�இ;()ெகாD�;/கி*ற). 

அ�ப� இ;()6Kட, இ+ேரலினா4 எ�ப� த*ைன/ கா�பாCறி/ெகா�ள��கி*ற) எ*�
பா-/கி*ற ெபா=), ச-வேதச மட#தி4 த�க@/ெக*� ஒ; பா)கா�� வலய#ைத ெவCறிகரமாக
இ+ேர4 உ;வா/கி/ெகாDட)தா* அதC7/ காரண6 எ*� எDண#ேதா*�கி*ற). 

இ+ேரலிய ம/க� த�க@/ெகா*� ஒ; வ!�தைலைய� ெபCறத* ப!*னண!ய!E6, பல
அர�நா�கள%* ெதாட- தா/7தலி4 இ;() த6ைம/ கா#)/ெகாD�;�பத* ப!*னண!ய!E6, பல
காரண�க� இ;(தாE6, அவ-க� த�க@/7 எ*�ஒ; ந� வலய#ைத
உ;வா/கி/ெகாDட)தா*�/கியமான காரண6 எ*பைத உணர/K�யதாக இ;/கி*ற). 

நா* சில மாத�க@/7�*ன- இ+ேரE/7 பயண6 ேமCெகாDட ெபா=), ெட4அவ!B
நகர#திE6 ெஜ;சேல6 நகர#திE6 சில வாசக�கைள ெத;/கள%4 காண/K�யதாக இ;(த). 

அதாவ) „அெம"/காேவ கவைல�படாேத. இ+ேர4 எ*ைற/76 உ�கள%* ப!*னா4 நிC76“-

எ*பதான வா/கிய�க� இ+ேரலி*�/கிய ெத;/கள%4 காண/K�யதாக இ;(த). 

இ+ேர4 தன) ந� வலய#தி4 அெம"/காைவ உ�ளட/கிL�ளெத*ப), இ+ேர4
ேதச#தி�ைடய ஒ;�/கிய பல6 எ*ேறKறேவD�6. 

இ*� இ+ேரE/7 எ�ப�யான ஆப#)/க� ஏCபடாE6, எ�ப�யான ெந;/க�க� ஏCபடாE6, 

ைகெகா�/கி*ற�த4 நா� அெம"/காவாகேவ இ;/கி*ற). 

இ+ேர4 எ�ப�யான அடாவ�#தன�கைள� ெச
தாE6, அதைன� பா)கா/கி*ற நாடாக06
அெம"/காேவ இ;() வ;கி*ற). 

இ+ேரE/7 ஒ; ெப;6 பா)கா�� அரணாக அெம"/கா இ;/கி*ற) எ*�Kறினா4
மிைகயாகா).

இ�ப�யாக த*ைன� 'Cறி ஒ; மிக� பலமான பா)கா�� வலய#ைத இ+ேரலினா4 எ�ப�
உ;வா/கி/ெகா�ள��()�ள)? அெம"/கா ேபா*ற இ(த JCறாD�* த*ன%கரCற வ4லரைச
எ�ப� இ+ேரலினா4 தன) நDபனா/கி/ெகா�ள��(த)? 

இதC7 கிறிஸதவ-கள%* �ன%த Nலான ைபப!�தா* காரண6. 

இ*ைறய ெச
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?த-க� இேய'/ கிறி+)ைவL6, கிறி+தவ#ைதL6 ஏC�/ெகா�ளாவ!டாE6Kட, 

கிறி+தவ-க� இ+ேரE/காக இர�கேவD�6, ெஜ;சேல�/காக ப!ரா-#தைன ெச
யேவD�6
எ*ப), ைபப!ள%4 Kற�ப�கி*ற�/கியமான கடைளக�. 

ஒ;வ* எ;சேலைம மற�பெத*ப) அவன) வல)ைக த* ெதாழிைல மற�பதC7 சமனான) எ*�
ைபப!� K�கி*ற). இ+ேரைல ேநசி�பவ-க�, இ+ேரE/காக ப!ரா-#தைன ெச
பவ-க�
'கி#தி;�பா-க� எ*� கிறி+தவ-கள%* �ன%த Nலான ைபப!� K�கி*ற). 

ைபப!ள%4 உ�ள வா-#ைதகைள/ கைட�ப!��பதி4 அதி த�வ!ர#ைத/ காDப!/காத க#ேதாலி/க-க�
?த-க@/7 உத06 வ!டய#தி4 ெப"தாக அல�/ெகா�வதி4ைல.

ஆனா4 ைபப!ள%4 உ�ள வா-#ைதகைள மிக# த�வ!ரமாக/ கைட�ப!�/76 ‘இரசி/க�பட
�ெராட+டா* கிறி+தவ-க�‘ எ*� த�கைள அைழ#)/ெகா�@6 கிறி+தவ-க�
இ+ேரE/காக� ப!ரா-#தைன ெச
வைத தம) அ*றாட வழ/கமாக/ ெகாD��ளா-க�. 

இ+ேரE/7 உதவ! ெச
வைத தம) கடைமகள%4 ஒ*றாக06 நிைன#)� ெசயCப�கி*றா-க�.

இ(த� ப!"0/ கிறி+தவ-க� த�கைள 'ஆவ!/7"ய ?த-க�" எ*ேற Kறி/ெகா�@கி*றா-க�. 

இேய'/ கிறி+)வ!* இரDடாவ) வ;ைக எ*ப) - இ+ேரலிய-க� தம) ேதச#திC7#
தி;6ப!யைத# ெதாட-()6, இ+ேரலி* தைலநக- ெஜ;சேலமி4 ேதவாலய6 அைம/க�படைத#
ெதாட-()ேம இட6 ெப�6 எ*� திடமாக ந6�6 இரசி/க�பட �ெராட+டா* கிறி+தவ-க�,

இ+ேரலிய-க@/காக பல வழிகள%E6 உதவ! ெச
L6 வழ/க#ைத தம) கடைமயாக/
ெகாD��ளா-க�.

உதாரண#திC7 அெம"/கா மC�6 ப!"#தான%யாவ!4 ெப;6பாலானவ-க� இ(த �ெராட+டா*
கிறி+தவ ப!"ைவ� ேச-(தவ-களாகேவ இ;/கி*றா-க�. 

அெம"/காவ!4 159 மி4லிய* கிறி+தவ-க� இ;/கி*றா-க�. இவ-கள%4 அேனக- ?த-க@/7
உத0வ) தம) கிறி+தவ/ கடைம எ*ற எDண#தி4 ெசயCப� வ;கி*றா-க�. 

அெம"/கா வ;ட6 ஒ*றிC7 3 ப!4லிய* அெம"/க ெடால-கைள இ+ேரE/7 வழ�கி வ;கி*ற). 

அைத வ!ட அெம"/காவ!E�ள கிறி+தவ அைம��/க� மC�6 மத+தாபன�க� தன%�பட
Uதிய!E6 ெப;6 நிதிைய ேசக"#) மாதா மாத6 இ+ேரலிய-கள%* பா)கா��/காகெவ*�அ��ப!
வ;கி*றன. 

இேதேபா*� ப!"#தான%யா06 இ+ேரE/கான ஒ; ச/திவா
(த ேநச ச/தியாக இ;() வ;கி*ற). 

இ+ேர4 எ*ற ேதச#தி* உ;வா/க#திCேக, கிறி+தவ-கள%* இ+ேர4 ெதாட-பான நிைல�பாேட
காரணமாக இ;()�ள) எ*�Kறினா4 மிைகயாகா).

பா4ப- ப!ரகடன6 (Balfour Declaration)  பCறி இ(த# ெதாட"4�*ன- ஒ; அ#தியாய#தி4
பா-#தி;(ேதா6. 

?த-க� தம) ேதச#தி4 ெச*� 7�யம-வதC7 உ"#)ைடயவ-க� எ*� ப!"#தான%யாவ!*
ெவள%Lற0/ கா"யத"சியான ஆ-த- ேஜ6+ பா4ப- (Arthur James Balfour) எ*பவ"னா4
ேமCெகா�ள�பட ப!ரகடன6தா* இ(த பா4ப- ப!ரகடன6. 

இ(த பா4ப- ப!ரகடன#ைத� ெச
த பா4ப- ப!ர�, 18486ஆD�+ெகாலாD ப7திய!4 உ�ள ஒ;
ப/திL�ள கிறி+தவ/ 7�6ப#தி4 ப!ற(தவ-. அவ"* தாயா- மிக06 ப#திL�ளவராக06, 

ைபப!ைள தின�6 ப�#) அத*ப� வா>()வ(த ஒ;வராக இ;(தி;/கி*றா-. ைபப!ள%4
Kற�ப��ளதான?த-க� தம) நா�/7# தி;6ப!� ெச4Eத4, இேய'/ கிறி+)வ!* இரDடா6
வ;ைக ேபா*றன பCறி அ(த தாயா- பா4ப;/7 ெதாட-() ேபாதி#) வ()�ளா-. இ+ேரைல/
7றி#)6, இ+ேர4 ெதாட-பான த�-/கத"சன�க� 7றி#)6, ந*றாக அறி() ைவ#),

இ+ேரE/காக தின�6 ப!ரா-#தைன ெச
)வ(த பா4ப"* தன% �யCசியா4தா*, இ+ேரலிய-க�
மGD�6 தம) தாயக#)/7# தி;6ப!� ெச4E6 கா"ய6 நைட ெபCற). இ+ேரலிய-க@/7�
சா-பாக ப!"#தான%யாவ!* ெவள%Lற0/ ெகா�ைகய!4 மாCற#ைத/ ெகாD�வ(தவ- இ(த
பா4ப-தா*. 

இேதேபா*� கிறி+தவ-கள%ட6ஆழமாக/ காண�ப�கி*ற ைபப!� ந6ப!/ைக இ+ேரலிய-க�
த�க@/ெக*�ஒ; பா)கா�� வலய#ைத உ;வா/கி/ெகா�ள எ�ப� காரணமாக
அைம()வ;கி*ற) எ*பைத பல ச(த-ப�க� நி;ப!#) நிCகி*ற). (ேவ� சில ச6பவ�கைள
அ�#த வார6 பா-�ேபா6)

ஒ;வ!�தைல/காக� ேபாரா�6 ஒ; இன6 தன/ெக*� ஒ; ந� வலய#ைத உ;வா/கி/ெகா�வ)
அவசிய6 எ*கி*ற ஒ; த(திேராபாய#ைத இ+ேரலிய-க� ைக/ெகாDடைதL6, இ(த வ!டய#ைத
ஈழ# தமிழ-க� தவறவ!டைதL6 இ(த இட#தி4 நா* '�/ காDப!/க வ!;6�கி*ேற*. 

கிறி+வ-க� எ*கி*ற ச/திவா
(த பா)கா�� வலய#ைத த*ைன�'Cறி அைம#தத*ஊடாக, 
இ+ேரலிய-களா4 ஒ; வ!�தைலைய� ெபற��(த) மா#திர6 அ4ல அ(த வ!�தைலைய
ெதாட-() பா)கா#)/ெகா�ள06 அவ-களா4��கி*ற). ஆனா4 ஈழ# தமிழ-கேளா த�க@/7�
சா-பான ஒ; ந� வலய#ைத உ;வா/கி/ ெகா�ளாத) மா#திரம4ல, தம/7� பா)கா�� பலமாக
இ;/க/ K�ய பல அ6ச�கைள ச"யாக/ ைகயாளாம4 ேகாைட வ!டேத, ஈழ# தமிழ"* ேதசிய
வ!�தைல� ேபாராட6 இ#தைன ேமாசமாக ப!*னைடைவ� ச(தி/க� ப!ரதான காரண6. 

இ(த இட#தி4 உ�கள%ட6 சில ேக�வ!க� எழலா6. 

இ+ேரலிய-க@/7#தா* கிறி+தவ உலகி* பா)கா�� வலய6 இ;/கி*றேத- ஈழ# தமிழ;/7
யா- இ;/கி*றா-க�? 

ஈழ# தமிழ-கள%* ேநச ச/திக� எ*� யா- எம/7 இ;/கி*றா-க�? 

எ�ப� எ�க@/கான ஒ; பா)கா�� வலய#ைத எ�களா4; உ;வா/கி/ெகா�ள��L6?

ஈழ# தமிழ;/கான பா)கா�� வலய#ைத உ;வா/கி/ெகா�ள நி�சய6 எ�களா4��L6. 

இ+ேரலிய-க@/7 உ�ள) ேபாலேவ எ�க@/76 பல ேநச ச/திக�, மத/ 7=ம�க� இ;/க#தா*
ெச
கி*றன. அ(த ேநச ச/திகைள நா6 ச"யான�ைறய!4 எ�க@/7� சா-பாக�
பய*ப�#தி/ெகா�ளவ!4ைலேய தவ!ர, ேநச ச/திகேள எ�க@/7/ கிைடயா) எ*� நா6 Kறிவ!ட
��யா).

அறிவ$�த9க�

மரணஅறிவ!#த4

ெப ஜனக*வ!ஜயமேனாக-

ப! லDட*

வா லDட*

தி 17 ஏ�ர4 2011

26ஆD� நிைனவWசலி

ெப '�ப!ரமண!ய6 உதயதா+

ப! ந�-ேவலி

வா �4ைலவ�ள%�ன6

தி 17 ஏ�ர4 2011

316 நா� நிைனவWசலி

ெப கணபதி�ப!�ைள ெஜய/7மா-

ப! அ�'ேவலி

வா வட/க�சி

தி 16 ஏ�ர4 2011

66 மாத நிைனவWசலிL6

ெ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

16ஆD� நிைனவWசலி

ெ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! ேகாDடாவ!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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இ+ேரலிய-க@/7 உ�ள) ேபா*� ஈழ# தமிழ;/7 உ�ள ேநச ச/திக�, இன-மத/ 7=ம�க�
எ*ன, இ+ேரலிய-கைள� ேபா*� ஈழ# தமிழ- எ�ப� தம/ெக*�ஒ; பா)கா�� வலய#ைத
உ;வா/கி/ெகா4லலா6 எ*�அ�#தவார6 வ!"வாக ஆரா
ேவா6.

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 மC�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 7=/க�
ேகாேலா�ச அரச ஆதரேவ
காரண6 எ*பதாக ஐ/கிய
ேதசிய/ கசிய!* ப!ரதி#
தைலவ- க; ஜயX"ய 7Cற6

சா�L�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 மGனவ-க� 4 ேப-
ெகா4ல�படைத/ கD�#), 

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

ேக.வ �.த�கபாEைக) ெச
ய�படா-.

ேம2� ப��க...

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 ேவD�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!Dெவள%
ஆரா
�சி#)ைற
வ!Wஞான%க� கட(த �ச6ப-
மாத6 25-( திகதி
ஜி.எ+.எ4.வ!. ஏ0கைண

வ!Dண!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
ரPயா 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*. அதCகாக
சா�ப!டாம4 ப�ன%
கிட�பதா4 அ4ச- ேபா*ற
ேநா
க� ஏCப�கி*றன.

ெச�திகைள ப��க...

சின0மா

�ேரயாவ$�: க�டன�

[ Monday, 18-04-2011 01:25:18 ]
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