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கிறி+வ-க� எ*கி*ற ச/திவா
(த பா)கா�� வலய#ைத த*ைன�'<றி
அைம#)/ெகா=டத*ஊடாக, இ+ேரலிய-களா4 ஒ?வ!�தைலைய� ெபற
��(த) எ*� கட(த வார6 இ(த# ெதாட"4ஆரா
(தி?(ேதா6. 

கிறி+வ-க� எ*கி*ற ந� வலய#ைத இ+ேரலிய-க� அைம#)/ெகா=டதா4
ஒ?வ!�தைலைய� ெபற��(த) மா#திர6 அ4ல, அவ-க� ெப<ற அ(த வ!�தைலைய ெதாட-()
பா)கா#)/ெகா�ள06 அவ-களா4��கி*ற). 

'கிறி+தவ-க� இ+ேர@/காக இர�கேவ=�6, ெஜ?சேலமி* சமாதான#தி<காக� ப!ரா#தைன
ெச
யேவ=�6" எ*ப), ைபப!ள%4 Aற�ப�கி*ற �/கியமான கடைளகB� ஒ*�. 'ஒ?வ*
எ?சேலைம மற�பெத*ப) அவன) வல)ைக த* ெதாழிைல மற�பத<7 சமமான)" எ*�ைபப!�
A�கி*ற). 'இ+ேரைல ேநசி�பவ-க�, இ+ேர@/காக ப!ரா-#தைன ெச
பவ-க�
'கி#தி?�பா-க�" எ*� கிறி+தவ-கள%* �ன%த Cலான ைபப!� A�கி*ற). 

இதி4 7றி�ப!ட#த/க வ!டய6 எ*னெவ*றா4, கிறி+தவ 7Dம�க� ம<�6 நா�கள%* ைபப!�
ந6ப!/ைககைள# தன/7� சாதகமாக� பய*ப�#தி/ெகா�வதி4 இ+ேர4 ெவ<றி ெப�வ)தா*. 

ைபப!ள%4 உ�ள வா-#ைதகள%* அ��பைடய!4 வாF()வ?கி*ற கிறி+தவ/ 7Dம�க� தாமாகேவ
�*வ() இ+ேரலிய-கB/7 வழ�76 உதவ! ஒ#தாைசகைள� ெப<�/ெகா=� த*ைன
+திர�ப�#தி/ெகா�வதி4 இ+ேர4 மிக மிக GH/கமாக#, திறைமயாக� ெசய<ப� வ?கி*ற). 
இ*� இ+ேரலா4 உலகி4 வ ��நைட ேபா� வல6 வர��கி*றெத*றா4, அத<கான
காரண�கள%4�/கியமான) கிறி+தவ-கள%ட6 காண�ப�கி*ற இ(த ந6ப!/ைக எ*றா4
மிைகயாகா).

இ+ேர4 ெதாட-பான கிறி+தவ-கள%* ந6ப!/ைகI6, க"சைனI6 இ+ேரைல யா?ேம
ெந?�க��யாதவாறான ஒ? பா"ய அ�Aல#ைத இ+ேர4 ேதச#தி<7� ெப<�/ெகா�#)
வ?கி*ற).

இ+ேர4 ெதாட-பான கிறி+தவ-கள%* ந6ப!/ைக எ�ப� இ+ேரைல பா"ய அ�'�#தலி4 இ?()
கா�பா<றிய) எ*பத<7 ம<�ெமா? உதாரண#ைத இ*� நா6 பா-/க இ?/கி*ேறா6. 

19736ஆ=�அ/ேடாப- மாதம 66 திகதி இ+ேரலிய ச"#திர#தி4 மற/க��யாத ஒ? நா�. 

'த(திர6 ெப<ற நா��தலாக ெதாட- ெவ<றிகைள மா#திரேம ெப<�வ(த இ+ேர4 ேதச6 ஒ?
மிக� ெப"ய ேதா4வ!ய!* வ!ள%6�/7� ெச*றி?(த நா�. இ+ேரலிய வரலா<றி@6, உலக
வரலா<றி@6�/கியமாக/ 7றி�ப!ட�ப�கி*ற ெயா6 கி�J- I#த6 (Yom Kippur war)  ஆர6பமான
தின6தா* அ). 

அ*ைறய தின6 Kத-கB/7 ஒ? �ன%த நா�. ேயா6 கி�J- எ*கி*ற Kத-கள%*�/கிய
ப=�ைகைய இ+ேரலிய-க� ெகா=டா�/ெகா=�?(த ேநர6. 

ம�ப/க6 இ+லாமிய-கB6 ரமழாைன அ�L�#)/ெகா=�?(தா-க�. 

ஒ? ச=ைட ஏ<ப�வத<கான ச(த-�பேம இ4லா தின6 அ). 

ஆனா4 திMெர*� ஒ? ெப"ய I#த ேமக6 இ+ேரைல Nழஆர6ப!#த).

Kத-க� மத அ�Lடான�கBட*அ*ைறய தின#ைத/ கழி#)/ெகா=� இ?/க, திM- எ*�
7=�� ச#த�க� ேகக ஆர6ப!#தன. ஒ*ற4ல இர=ட4லஆய!ர/கண/காண 7=�க�
இ+ேரலி* க��பா�லி?(த பல ப!ரேதச�க� மO) ெதாட-சியாக� ெபாழிய ஆர6ப!#தன. 

எ*ன அ�7 நட/கி*ற) எ*� சி(தி�பத<7/Aட ேநர6 ெகா�/காதப� அர� உலக6 இ+ேர4 மO)
ஒ? திM- தா/7தைலஆர6ப!#தி?(த). 

இ+ேர4 மO) ெதாட- 7=�#தா/7த4 நைடெப<�/ெகா=�?/கி*ற ேநர#தி4 எகி�) நா�*
600 I#த#தா�கிக� 'வ!+ கா4வாைய/ கட() இ+ேரலி* க��பா�* கீF இ?(த சீனா

த�பக#தி<7� Gைழ(தன. ெப"ய ச=ைடக� எ)06 இ*றி எ4ைலகள%4 காவ4கடைமகள%4
ஈ�ப�?(த இ+ேரலிய இராHவ#தினைர அழி#)/ெகா=� அ(த� ப7திகைளஆ/கிரமி#த)
எகி�).
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2006 6ஆ=�
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அேதேவைள சீ"யாவ!*C<�/76 அதிகமான மி/ ம<�6 '/கா
 ரக 7=�வ ��' வ!மான�க�
இ+ேரலி* க��ப�� ப!ரேதசமான ேகால* ைக+ (G0lan Heights)  ப7திக� மO) 7=�கைள
வ �சி வா*�<�ைகைய ேம<ெகா=டன. 

இ+ேரலி* இர=� திைசக� மO) ஒேர ேநர#தி4 இர=� நா�க� எதி-பாராதவ!தமாக ேம<ெகா=ட
திM- தா/7த4 அ).

அதி-()வ!ட) இ+ேர4 ேதச6. 

அ�#) எ*ன ெச
வ)?

அHஆIத# தா/7தைல� ெச
வைத# தவ!ர ேவ� வழிய!4ைல எ*� இ+ேர4 நாடாBம*ற6
த�-மான6 எ�#த).

ம�ப/க6 சீ"யா0/7 அதிக அளவ!4 இராHவ ஒ#தாைசகைள வழ�கி/ெகா=�?(த ேசாவ!ய#
Kன%ய*, இ+ேர4 அ�ஆIத�கைள� பாவ!/76 ச(த-�ப#தி4 சி"யா0/76 எகி�)/76
அHவாIத�கைள வழ�76 சா#திய�கB6 ெத*பட).

ஒ?அழிவ!* வ!ள%6�/7 ம#திய கிழ/7 மா#திர6 அ4ல�Dஉல7ேம ெச*�வ!�?(த ஒ?
NFநிைல உ?வான).. 

அ(த ேநர#தி4 இ+ேரலி* ப!ரதமராக� பதவ! வகி#தவ- ஒ?Yதா�. அவர) ெபய- ேகா4டா
ேமய- அ6ைமயா- (Golda Meir). 

இ+ேரலி* அHஆIத�கைள# தயா- நிைலய!4 ைவI�க� எ*� இ+ேரலிய� பைடகB/7
உ#தரைவ வழ�கிவ!�, அவரச அவசரமாக அெம"/காைவ# ெதாட-�ெகா=டா- ேகா4டா ேமய-. 

அெம"/கா தம/7 உதவாவ!டா4 இ+ேர4 அழிவைத யாரா@6 த�/க��யா) எ*�Aறிய
ேகா4டா ேமய- அ6ைமயா-, அெம"/கா இ+ேர@/7ஆIத தளபாட�கைள# த() உதவேவ=�6
எ*� ேகா"/ைக வ!�#தா-.

அ(த ேநர#தி4 அெம"/காவ!* அரச தைலவராக "�சர நி/ச* (Richard Nixon) பதவ! வகி#தா-. 
நி/ச* ஒ? ந4ல மன%த- எ*� ெபய- எ�#தவ-. ெசா4@/76 ெசய@/76 வ!#தியாச6
கா=ப!/காத ஒ? ந4ல அரசிய4வாதி எ*� ம/களா4 வ-ண!/க�படவ-. அத<76 ேமலாக ந4ல
கட0� ப/தி மி/கவ-. சி�வய)�தேல அவ- தாய!* ப!�ைள. தாைய மிக அதிகமாக ேநசி#)
வள-(தவ-. 

சி� வய)�தேல அவர) தாயா- ஒ? கா"ய#ைத நி/ச�/7 அ�/க� Aறி வ()�ளா-. அதாவ), 
இ+ேர@/7 உ*னா4��(த உதவ!கைள� ெச
யேவ=�6. ந� அ�ப�� ெச
வைத கட0�
வ!?6�கிறா-. இ+ேர@/7 ந� உதவ!னா4 கட0� உ*ைனஆசீ-வதி�பா- எ*�Aறி வ()�ளா-. 

அெம"/காவ!ட6 உதவ! ேகா"ய இ+ேரலிய� ப!ரதம- ேகா4டா ேமய"* 7ர4 தன) தாய!* 7ர4
ேபா*� நி/ச�/7 ேதா*றிய). 

உடேன இ+ேர@/7# ேதைவயான அைன#) இராHவ உபகரண�கைளI6 ச�ைள ெச
Iமா�
உ#தரவ!டா- நி/ச*. 

உலக வரலா<றி4 ேம<ெகா�ள�பட மிக� ெபா"ய இராHவ உதவ! எ*� ேபா"ய4
ஆ
வாள-களா4Aற�ப�கி*ற இராHஉதவ!ைய இ+ேர@/7 அெம"/கா ெச
த).
19736ஆ=�ஒ/ேடாப- மாத6 146 திகதி �த4 நவ6ப- மாத6 146 திகதி வைர அெம"/க
வ!மான�பைடய!னா4 ேம<ெகா�ள�பட இ+ேர@/கான அ(த வா* வழி ஆIத வ!ன%ேயாக#ைத
அெம"/கா ஒ? ஒ�பேரஷனாகேவ ெச
தி?(த). அ(த ஆIத வ!ன%ேயாக நடவ�/ைக/7 ஒ�பேரச*
நி/க4 /ரா+ (Operation Nickel Grass)  எ*� அெம"/கா ெபய"�?(த). 

இ(த நடவ�/ைகய!* ெபாD) 'மா- 22,325 ெதா*ஆIத தளபாட�கைளஅெம"/கா இ+ேர@/7
வழ�கிய!?(த). I#த# தா�கிக�, ஆ�லறிக�, ெவ�ெபா?க� எ*� ஒ? I#த#தி<7#
ேதைவயான அைன#) I#த தளபாட�கைளI6 அெம"/கா இ+ேர@/7 வழ�கிய). 

அெம"/கா வழ�கிய அ(த ஆIத தளபாட�கள%* உதவ! ெகா=� அர� நா�கBகள%*
பைடெய���/7 எதிராக மிக� ெபா"ய ெவ<றிைய ெப<ற) இ+ேர4.

இ+ேரலி* இ(த� பா"ய I#த ெவ<றி/7� ப!*னா4 இ?(த) றி�ச- நி/ச* எ*ற ஒ? மன%தன%*
கிறி+தவ மத ந6ப!/ைகதா*. (இ+ேர@/7 உதவ! வழ�கியத* காரணமாக அெம"/காவ!4 பா"ய
அரசிய4 ெந?/க�ைய நி/ச* ச(தி/கேவ=� இ?(த) எ*ப) ேவ� வ!டய6) 

த6ைம� '<றி ஒ? ந� வலய#ைத ைவ#)� ேபHவத*Yல6 எ�ப�யான அ�Aல�கைள ஒ?
ேதச#தா4 ெபற��I6 எ*பத<7, இ+ேர4 -கிறி+தவ ந6ப!/ைக ஒ? சிற(த உதாரண6. 

அ�#ததாக, இ(த இ+ேர4- அெம"/க நைப ஒ�யதான ம<ெறா? வ!டய#ைத� ப<றி இ(த�
ச(த-�ப#தி4 பா-�ப) ந4ல) எ*� நிைன/கி*ேற*. 

ஒ? ச(த-�ப#தி4 உலகி4 இ?(த ெப?6பாலான நா�க� இ+ேர4 மO) வ!ேராத6 பாரா�ய!?(த
நிைலய!4, இ+ேர4 எSவா� அ(த நா�கைள� சமாள%#த) எ*ப)6, அத<7 அெம"/கா எSவா�
உதவ! ெச
த) எ*�6 நி�சய6 நா6 ஆரா
()தா* ஆகேவ=�6. 

அத<7, இல�ைக# த�வ!�� இ+ேர4 எSவா� உ� Gைழ(த), அத<7 அெம"/கா எSவா�
காரணமாக இ?(தத எ*கி*ற வ!யட6 ஒ? சிற(த உதாரணமாக இ?/76 எ*� நிைன/கி*ேற*. 

சிறில�கா–அெம"/கா-இ+ேர4 எ*கி*ற நா�கB/கிைடய!லான ந��, அ(த நப!* ப!*னண!, 
அவ<றி4 இ?() ஈழ# தமிழ- க<�/ெகா�ள/A�ய பாட�க� எ*பன ப<றி அ�#த வார6 வ!"வாக
ஆரா
ேவா6. 

nirajdavid@bluewin.ch

அறிவ$�த9க�

மரணஅறிவ!#த4

ெப ஜனக*வ!ஜயமேனாக-

ப! ல=ட*

வா ல=ட*

தி 17 ஏ�ர4 2011

26ஆ=� நிைனவ[சலி

ெப '�ப!ரமண!ய6 உதயதா+

ப! ந�-ேவலி

வா �4ைலவ�ள%�ன6

தி 17 ஏ�ர4 2011

316 நா� நிைனவ[சலி

ெப கணபதி�ப!�ைள ெஜய/7மா-

ப! அ�'ேவலி

வா வட/க�சி

தி 16 ஏ�ர4 2011

66 மாத நிைனவ[சலிI6

ெப ேகாபாலசாமி �7(த*

ப! யாF ே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=� நிைனவ[சலி

ெ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

Page 2 of 4இ+ேரலிட6 இ?() ஈழ# தமிழ- க<�/ெகா�ளேவ=�யை...

18/04/2011http://www.tamilwin.com/view.php?2e2IPV00bPjoK2edQG1D4bch98Ocd4E2F2dc2...



Home Email this Feedback Print RSS Embed

Page 3 of 4இ+ேரலிட6 இ?() ஈழ# தமிழ- க<�/ெகா�ளேவ=�யை...

18/04/2011http://www.tamilwin.com/view.php?2e2IPV00bPjoK2edQG1D4bch98Ocd4E2F2dc2...




