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கற்றுக்ககொள்ளரவண்டியவவகள்: (பொகம்-8)- நிரொஜ் ரடவிட்  

 
 

 

கிிஸ்தய நதத்தில் இஸ்ரபல் ததொடர்ொகக் கொணப்டுகின் 
யிடனங்கள் ம்ிக்கககள் வ்யொறு இஸ்ரபல் ன்கின் ஒபே ரதசம் 
உபேயொயதற்கும், அந்த ரதசம் ொதுகொப்ொக இபேப்தற்கும் கொபணநொக 
இபேந்தது, இபேந்து யபேகின்து ன்று கடந்த சி யொபங்கில் 
ொர்த்திபேந்ரதொம். 
கிிஸ்யர்கின் புித நூொ கிில் அதிக ம்ிக்கக தகொண்ட 

ிரித்தொினொயின் தயிபவுக் கொரினதரிசினொ ஆர்தர் ரேம்ஸ் 
ொல்ர் (Arthur James Balfour) ன்யர், பெதர்கள் தநது ரதசத்தில் தசன்று 
குடினநர்யதற்கு உரித்துகடனயர்கள் ன் யொதத்கத பன்கயத்து 
ரநற்தகொண்ட கர்வுகள் ற்ி ொர்த்திபேந்ரதொம்.  
அரதரொன்று, உக யபொற்ிலும் பக்கினநொகக் குிப்ிடப்டுகின் 
தனொம் கிப்பூர் பத்தத்தில் (Yom Kippur war) ரதொல்யினின் யிிம்ில் ின் 
இஸ்ரபக அதநரிக்க அபச தகயர் ரிச்சபட் ிக்சன் (Richard Nixon) 

இது கிிஸ்தய ம்ிக்கக வ்யொறு கொப்ொற்ினிபேந்தது ன்றும் 
ொம் யிரியொக ஆபொய்ந்திபேந்ரதொம்.  
இஸ்ரபினர்கள் தம்கநச் சுற்ி கிிஸ்தய சபகம் ன்கின் 
ொதுகொப்பு ரயிகன ரொட்டதன் ஊடொக, தநது ரதசத்கத வ்யொறு 
கொப்ொற்ி யபேகின்ொர்கள் ன்றும், அரத ரயக ஈமத் தநிமர்கள் 

இவ்யொொ ஒபே ொதுகொப்பு ரயிகனத் தம்கநச் சுற்ிப் ரொடொததன் 
கொணநொகரய ின்கடவுகள் ங்கக இகுயொக தபேங்க 
படிகின்து ன்றும் ொம் ொர்த்திபேந்ரதொம்.( கொபணங்களுள் இதுவும் 
ஒன்று)  
இப்ரொழுது ரகள்யிக்கு யபேரயொம்.  
இஸ்ரபினர்களுக்குத்தொன் கிிஸ்தய உகின் ொதுகொப்பு யனம் 
இபேக்கின்ரத - ஈமத் தநிமபேக்கு னொர் இபேக்கின்ொர்கள்?  

ஈமத் தநிமர்களுக்கு ந்த நதக் குழுநம் ட்பு சக்தினொக 

அகநனபடிபம்?  

ஈமத் தநிமர்கின் ரச சக்திகள் ன்று னொர் நக்கு இபேக்கின்ொர்கள்?  

ப்டி ங்களுக்கொ ஒபே ொதுகொப்பு யனத்கத ங்கொல் 

உபேயொக்கிக்தகொள் படிபம்?  



இப்டினொ ரகள்யிகள் சிபது நங்கில் மொம்.  
இதுரொன் ரகள்யிக்கொ தில்- ஈமத் தநிமர்கொலும் படிபம் 
ன்துதொன்.  
ஆம். ஈமத் தநிமபேக்கொ ொதுகொப்பு யனத்கத உபேயொக்கிக்தகொள் 
ிச்சனம் ங்கொல் படிபம். இஸ்ரபினர்கக ரொரய ங்களுக்கும் 
 இக் குழுநங்கள், நதக் குழுநங்கள் ரச சக்திகொக இபேக்கின். 
அந்த ரச சக்திகக ொம் சரினொ பகனில் ங்களுக்குச் சொர்ொகப் 
னன்டுத்திக்தகொள்யில்கரன தயிப, ரச சக்திகர ங்களுக்குக் 
கிகடனொது ன்று ொம் கூியிட படினொது.  
இன்கன உகில் ஒபே தபப்ிற்கு அல்து ஒபே இத்திற்கு அல்து 
ஒபே ொட்டிற்கு நத ரீதினிொ – அதுவும் குிப்ொக கிிஸ்தய 

ொதுகொப்பு யனம் இபேக்கின்ததன்ொல் அதகப் ரொன் சொதகம் 
ரயறு துவுரந இபேந்துயிட படினொது.  
இஸ்ரபினர்கொல் த படிந்த அந்தச் சொதகத்கத ஈமத் 
தநிமர்கொல் தபடினொநல் ரொனிபேந்தது உண்கநனிரரன நக்கு 
ொரந ற்டுத்திக்தகொண்ட ஒபே இபொேதந்திபப் ின்கடவு ன்றுதொன் 
கூரயண்டும்.  
உதொபணத்திற்கு கடந்த யபேடத்தின் ஆபம்த்தில் உகின்  
ொடுகிலும், குிப்ொக ரநற்குகின்  ததபேக்கிலும் ஈமத் 

தநிமர்கள் ல்ரயறு ரொபொட்டங்கில் ஈடுட்டிபேந்தொர்கள். அவ்யொறு 
ரொபொட்டங்கில் ஈடுட்டயர்கள் தநது கககில் புிக்தகொடிககபம், 

யிடுதகப் புிகின் தகயர் ிபொகபன் அயர்கின் 
புககப்டங்ககபம், யன்ினில் டுதகொக தசய்னப்ட்ட நக்கின் 

இபத்தம் ரதொய்ந்த கொட்சிககபம் தொங்கிக்தகொண்டு யதீிகில் 
இங்கினிபேந்தொர்கள். உகத்தின் கயத்கத ஈர்க்கக்கூடின யககனில் 
இந்த கயனரீ்ப்புப் ரொபொட்டங்கள் ரநற்தகொள்ப்ட்ட.  
ஆொலும் உகத்தின் கயத்கத ஈர்ப்தில் ங்கொல் தரிதொக 

தயற்ி கொண படிந்ததொ ன்று ொர்த்தொல் அதில் ொரின அயிற்கு 
ம்நொல் தயற்ினடீ்டினிபேக்க படினயில்க ன்துதொன் உண்கந.  
 

அரதரயக, ஈமத் தநிமரில் ஒபே சிின குழு கககில் 
சிலுகயககபம், கிில் அீதிக்கு திபொக கூப்ட்டிபேக்கின் சி 
யொக்கினங்ககபம், ொதிக்கப்டுகின்யர்களுக்கு உதரயண்டும் ன் 
கிிஸ்துயின் ரொதககள் அடங்கின தொகதககபம், யன்ினில் 
ொதிக்கப்ட்ட சிறுயர்கள், ரதயொனங்கள் ரொன்யற்ின் 
கொட்சிககக் தகொண்ட புககப்டங்ககபம் சுநந்தடி யதீிகில் 



இங்கினிபேந்தொல், ரநற்குகின் அத்தக கயபம் ிச்சனம் ம்கந 

ரொக்கி ஈர்க்கப்ட்டிபேக்கும் ன்தில் சந்ரதகம் இல்க.  
ங்கில் ஒபே தபப்பு அவ்யொறு தசய்திபேந்தொல், நது 
ிபச்சககனபம், நக்கு டந்த அீதிககபம் உகம் ொர்த்திபேக்கும். 
நக்தகதிபொ அயத்கதத் தடுக்க ரநற்குகம் ிச்சனம் 

பனன்ிபேக்கும்.  
பும்தனர்ந்த ொடுகில் சுநொர் 500 ற்கும் அதிகநொ கிிஸ்தய 

சககள் ஈமத் தநிமர்கொல் டொத்தப்டுகின். இந்தச் சககக 
ொம் நது ரொபொட்டத்தின் ஒபே அங்கநொக நொற்யில்க ன்து 
உண்கநனிரரன ஒபே ின்கடவு ன்றுதொன் ொன் கூறுரயன்.  
ரொபொட்டத்தின் அங்கநொக நொத்திபநல் ரொபொட்டத்தின் 
திரிகொகவும் கூட சி தொறுப்ொர்கொல் இந்தச் சககள் 
ககனொப்ட்ட சம்யங்கள் பொம் இபேக்கின்.  
பும் தனர் தநிழ் ரதசின ஊடகநொக ஒபே கொத்தில் 
அகடனொப்டுத்தப்ட்ட டீ.டீ.ன் ஒபே கிிஸ்தய சகனின் 
யிம்பத்கத ஒிபப்புயதற்கு நறுத்தகத அந்தச் சகனின் ரொதகர் 

ஒபே தடகய ன்ிடம் கூி நயபேத்தப்ட்டொர்.  
யிடுதகப் புிகொல் சுயிஸில் தயினிடப்ட்ட ஒபே த்திரிககனில் 
கிிஸ்தய சகனின் பக்கின ிகழ்சி ஒன்று ற்ி தயியந்த 
யிம்பம் ததொடர்ொ ிபச்சக யன்ியகப தசய்ிபேந்தது.  
இப்டி கிிஸ்தய நத அகநப்புகளுக்கு திபொக ரதசினம் ரசின 
ம்நில் சிபொல் ரநற்தகொள்ப்ட்ட அசம்ொயிதங்கள் ற்ி  
பகப்ொடுகள் இபேக்கின்.  
ரதசின யிடுதகப் ரொபொட்டத்தின் பக்கின தொறுப்புக்கில் இபேந்த 
சிபது திப்ட்ட யிபேப்பு தயறுப்பு ம்ிக்கக கொபணநொக இடம்தற் 
இதுரொன் சம்யங்கள், பும்தனர் ொடுகில் இபேந்த கிிஸ்தய நத 
அகநப்புக்கக ரொபொட்டத்தில் இபேந்து அன்ினப்ட கயத்திபேந்தது 
ன்தொ ஒபே சுனயிநர்சத்கத இந்தச் சந்தர்த்தில் தசய்யது 
அயசினம் ன்ர ொன் ிகக்கின்ரன். 



 

 


