
இ�ேரலிட� இ��� ஈழ� தமிழ	 
க��
ெகா ளேவ#$யைவக : (பாக�-13)-
நிரா( ேடவ)�

இ�ேரலிய இன� எத�காக தம� ேதச�ைத வ)�� 
�ற�ப�டா	க ,ம.#� தம� வ)தைலைய அவ	க  
எ0வா� ெப�றா	க  எ1� பா	�பத�� �1னதாக,
இ�ேரலிய	க2ைடய வா3
ைக வரலா��ட1 ப)1ன4� 
ப)ைண�த ம�ெறா� வ)டய� ப�றி இ�த வார� பா	
க 
இ�
கி1ேறா�.
அ�தா1 6த	க2
�� அேரப)ய	க2
�� இைடய)லான 
உற8. 
இ�ேரலிய	க2
��, அேரப)ய	க2
�� இைடய)9 
காண�பகி1ற உற8 நிைல ப�றி:�, இ�த இர# 
தர�ப)ன�
�� இைடய)9 இ�தைன வ)ேராத� வளர

காரணமாக அைம�த வ)டய� ப�றி:� இ�த வார� 
பா	�ேபா�. 
இ�ேரலிய	க2ைடய வா3
ைக வரலா� ஆப)ரகா� 
எ1ற ஒ� மன4தன49 இ���தா1 ஆர�பமான� எ1� 
கட�த வார=கள49 பா	�தி��ேதா�. 
ஆப)ரகாமி1 கைதைய:� பா	�தி��ேதா�.
அேரப)ய	கள41 வரலா�� இ�த ஆப)ரகா� எ1ற 
மன4தன49 இ���தா1 ஆர�பமாகி1ற�. 
இ1ைறய ஈரா
கி1 ஒ� ப�திய)9 வசி��வ�த ஆப)ரகா� 
எ1ற மன4த�ட1 ேபசிய கட8  ெந�ெதாைலவ)9 
உ ள காணா1 ேதச�ைத அவர� ச�ததி
�� த�வதாக
 
>றியதாக கிறி�வ	கள41 ேவதாகம�, இ�லாமிய	கள41 
தி�
�ரா1,6த	கள41 ேதாரா ேபா1ற மத ?9க  
>�கி1றன. கட8ள41 க�டைள�ப$ தன� ேதச�, ெசா�த 
ப�த=கைள வ)�� �ற�ப�ட ஆப)ரகா�, பல ?� ைம9 
ெதாைல8 ப)ரயாண� ெச@� காணா1 ேதச� வ�� 
ேச	�தா	. 
அ1ைறய அ�த
 காணா1 ேதச�தா1 த�ேபாைதய
இ�ேர9. 
ஆப)ரகாமி1 ச�ததிைய Aமிய)9 உ ள மண9கைள�ேபா9 
ெப�
கி ஆசீ	வதி�பதாக கட8  ஆப)ரகாமிட� 
>றிவ)�டா	. ஆனா9 ஆப)ரகா�
ேகா ப) ைளக 
கிைடயா�. 
அவ�
� அ�த ேந�தி9 85வய�. மைனவ) சாரா2� ஒ� 
75வய� Cதா�$. ப) ைள ெப��
ெகா வத�� 
ச�த	�பமி9ைல. இன4 எ=கி��� அவ�
� ச�ததி 
உ�வாகி, அ�தD ச�ததி வ)��தியாகி, ஆசீ	வதி
க�பவ�? 
Eமா	 பதிைன�� வ�ட=க  கழி��, அதாவ� 
ஆப)ரகா�
� 100வய�� மைனவ) சாரா2
� 90வய�� 
ஆக இ��த ேபா�, கட8  ெகா�த வா
கி1ப$ 
ஆப)ரகா�
�� சாரா2
�� ஒ� �ழ�ைத ப)ற�த�. அ�த 
ப) ைளய)1 ெபய	 ஈசா
. அ�த ஈசா
கி1 இைளய 
�மார1 இ�ேர9. அவர� ச�ததிதா1 இ�ேரலிய	க . 
இ�த வ)டய=க  எ9லா� நா� �1ன	 வ)Fவாக� 
பா	�தி��ேதா�. 
இதி9 அேரப)ய	க2ைடய உதய� எ1ப�, ஆப)ரகாமி�� 85

வயதி��� 100வயதி��� இைட�ப�ட கால�ப�திய)9 
நைடெப�றி��த ஒ� Eவாரசியமான ச�பவ�. 
உ1 ச�ததிைய� ெப�
�ேவ1-அ�8� Aமிய)9 உ ள
மண9கைள� ேபா9 ெப�
�ேவ1" எ1� 
கட8 பா�
� ஆப)ரகா�
� வா
� ெகா��வ)�D 
ெச1�வ)�டா	. ஆப)ரகா�
ேகா அ�த ேநர�தி9 85வய�. 
சாரா2
ேகா 75வய�. ப) ைள ப)ற�பத�கான ச�த	�பேம 
இ9ைல. ஆப)ரகா� தைலைம� ேபா�
ப)@��
ெகா#$��பைத
 க# ெபா�
காத அவர� 
மைனவ) சாரா , ஆப)ரகா�
� ஒ� ஐ$யா ெகா�தா . 
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நI=க  இர#டாவதாக ஒ� தி�மண� ெச@� அ�த� 
ெப# Cலமாக உ=கள� ச�ததிைய� ெப�
கலாேம -
இ�தா1 சாரா  ெகா�த ஐ$யா. 
ஆப)ரகா�
� அதி9 ெபFய உட1பா இ9ைல. அவர� 
மைனவ) சாரா  ம.� அவ�
� மிக8� ப)Fய�.ஆனாH� 
கட8  ெகா�த ஆசீ	வாத�ைதD Eவ IகF�பதானா9 
எைதயாவ� ெச@�தா1 ஆகேவ#�. சாரா2
ேகா 75
வய�. இன4 ப) ைள ெப��
ெகா ள சா1ேச இ9ைல. 
கைடசிய)9 சாராள41 ஐ$யாைவ ஆப)ரகா� 
ஏ��
ெகா#டா	. 
ஆப)ரகா� வ I�$9 இ��த எகி�� ேதச�ைதD ேச	�த 
அ$ைம� ெப#Kட1 ஆப)ரகாைமD ேச	�� 
�ழ�ைதைய� ெப��
ெகா 2�ப$ சாரா  ேயாசைன 
>றினா . 
ஆப)ரகா�� அ�ப$ேய நட�தா	.
அ�த எகி�திய அ$ைம� ெப#ண)1 ெபய	: ஆகா	 
(இ�லாமிய	க  இ�த� ெப#ைண ஹஜிரா எ1� 
அைழ
கி1றா	க ) 
சாராள41 ேயாசைன�ப$, எகி�திய அ$ைம� ெப#ணாகிய 
ஆகா	 உட1 ஆப)ரகா� ேச	�� ஒ� �மாரைன� 
ெப�ெற�தா1. 
அவன� ெபய	 இ�மேவ9 (இ�மாய)9) 
அதாவ� கட8ள41 க�டைள�ப$ ஆப)ரகா� தன�
உ#ைமயான மைனவ) சாரா2ட1 இைண�� 
ப) ைளைய� ெப��
ெகா வத�� �1னதாக,
அவசர�ப� தம� ெசா�த Cைளய)1ப$ ெசய�ப�, 
அதனா9 ப)ற�த ஒ� �ழ�ைததா1 இ�த இ�மேவ9. 
இ�த இ�மேவலி1 ச�ததிக தா� இ1ைறய அேரப)ய	க . 
ெகாNச� ெகாDைசயாக
 >�வதானா9, 
இ�ேரலிய	கைள� ெபா��தவைரய)9 
அேரப)ய	க 'ைவ�பா�$ய)1 ப) ைளக ", '�ைறேகடான 
ப=காள4க ", 'தம� அ$ைம� ெப#ண)1 வாFEக . 
ஆனா9 அேரப)ய	கைள� ெபா��தவைரய)ேலா 'தா� 
ஆப)ரகாமி1 �த9 வாFEக  ", 'தம� த�ைதயாகிய 
ஆப)ரகாமி�� கட8  ெகா�த ஆசீ	வாத�ைத
Eவ IகF
�� உF��ைடயவ	க ".
இ�ப$�ப�ட மா�பாடான எ#ண ஓ�ட=கைள� தமதாக
 
ெகா#ட இ�த இர# தர�ப)ன�� எ�ப$�தா1 
ஒ��ைமயாக வா3வ�? 
இ1� ம�திய கிழ
கி9 இட�ெப�கி1ற அைன��� 
ப)ரDசைனக2
�� அ$�பைட
 காரண� இ�தா1. 
இத�கிைடய)9 ைபப)ள4H�, 6த	கள41 ேதாராவ)H�, 
இ�லாமிய	கள41 தி�
�ரான4H� சிறிய சிறிய 
மா�ற=க2ட1 காண�பகி1ற இ�த
 கைதய)9 
ம�ெறா� Eவாரசியமான ச�பவ�� இ�
கி1ற�. 
ஆப)ரகாமி��� எகி�திய அ$ைம� ெப#ணான
ஆகா�
�� இைடய)9 ஆப)ரகாமி1 உ#ைமயான 
மைனவ) சாரா  ப)ைண�ைப ஏ�ப�திய)��தா9 
அ9லவா?-அ�த ேநர�தி9 இட�ெப�ற ச�பவ� இ�.
ஆப)ரகா�ட1 ஆகா	 ேச	�� இ�
க ஆர�ப)�த��, அவ  
ெகாNச� ெப�ைம�பட ஆர�ப)�தி��தா . ெகாNச� 
தைல
கன�� அவ2
� ஏ�பட ஆர�ப)��வ)�ட�. 
ஆகா	 தன� அ$ைம� ெப#தாேன எ1� அவைள 
சாதாரணமாக நிைன�தி��த சாரா2
� ெபாறாைம.
ச
கள�தி ேபா�$ தவ)	
க �$யாததாகி� ேபான�. 
ஆகா	 கர�ப� தF�த�� இ�தD ச
கள�திD ச#ைட 
ேமH� வHவைட�த�. 
எ1ன இ��தH� சாரா  ஆப)ரகாமி1 �த9 மைனவ). 
�தலாள4 அ�மா. ஆகாரா9 நி1� ப)$
க �$யவ)9ைல.
வ I�ைட வ)� ெசா9லாம9 ெகா ளாம9 
ெவள4ேயறிவ)�டா . 
வழிய)9 ஆகா	 ெச1�ெகா#$�
�� ேபா� 
கட82ைடய Pத1 அவ2
�� ேதா1றி, அவைள 
தி��ப8� ஆப)ரகா� வ I�$��D ெச1� சாரா2
� 
அட=கி வாQ�ப$ க�டைளய)�டா1.
அ�ம�ம9ல, ஆகாF1 க�வ)9 இ��த இ�மேவH
� 
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ஒ� ெபFய ஆசீ	வாத�ைத:� அ�த Pத1 வழ=கினா1. 
அ�த ஆசீ	வாத� ெகாNச� வ)9ல=கமான ஆசீ	வாத�.
'உ1 ச�ததிைய நா1 ெப�க�ப#Kேவ1. அ� ெப�கி, 
எ#ண �$யாததா@ இ�
��. த�ெபாQ� க	�பவதியா@ 
இ�
கி1ற நI ஒ� �மாரைன� ெப�வா@. அவR
� 
இ�மேவ9 (இ�மாய)9) எ1� ெபயFவா@. அவ1 
�Sட மRசனா@ இ��பா1. அவRைடய ைக எ9லா
மRஷ�
�� வ)ேராதமா:�, எ9லா�ைடய ைக:� 
அவR
� வ)ேராதமா:� இ�
��. த1 சேகாதர1 
எ9லா�
�� வ)ேராதமாக:� அவ1 �$ய)��பா1" எ1� 
அ�த ேதவ Pத1 வா
��த�த� ெகா�தா1. 
இ�மேவலி1 ச�ததிய)னராகிய அேரப)ய	க  அ�த ேதவ
Pத1 வழ=கிய ஆசீ	வாத�தி1 ப)ரகார� ப9கி� ெப�கி 
எ#ண �$யாத ச�ததியாக இ�
கி1றா	க  எ1பதி9 
ச�ேதக� இ9ைல. ஆனா9 அ�த ேதவ Pத1 >றியத1 
ப$ அவ	க  �Sட	களாக, எ9லா மRஷ�
�� 
வ)ேராதமாக இ�
கி1றா	களா எ1ப� ப�றி� பா	�ப� 
இ�த க�ைரய)1 ேநா
கம9ல.
நா� இ�ேரலிய	 ெப�ற வ)தைல ப�றிேய இ�த� 
ெதாடF9 ஆராய இ��பதா9, அ�த வார� �த9 அ�த 
வ)டய�தி��D ெச9ேவா�.
ெதாட��.. 
nirajdavid@bluewin.ch
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