
இ�ேரலிட� இ��� ஈழ� தமிழ	 
க��
ெகா ளேவ#$யைவக : (பாக�-17)-
நிரா( ேடவ)�

இ�ேர* எ,கி,ற ேதச� எ/வா� உ�வான� எ,��, 
அ�த இ�ேர* ேதச�தி3ைடய ெசழி�பான வா4
ைக 
ப�றி5� �,ன	 இ�ெதாட6* வ)6வாக�
பா	�தி��ேதா�. இ�ேர* ேதச�தி, ெபா� கால� எ,� 
அைழ
க�பகி,ற தாவ 7தின��, சாலேமான8ன�� ஆ�சி
 
கால� ப�றி5� ஆரா:�தி��ேதா�.
இ�ேர* ேதச�ைத ஒ� �ைடய), கீ4 சா=*, தாவ 7�,
சாலேமா, எ,ற இ�த >,� ம,ன	க?� ம��தா, 
ஆ�சி �6�தா	க .இவ	க?
�� ப),னரான 
காலக�ட�தி* இ�ேர* ேதச� எ,ப� ப)ள=ப�ட 
ேதசமாக=�,அ,ன8ய6, ஆ
கிரமி��
� உ ளான 
ேதசமாக=�தா, இ��� வ�த�. 1948� ஆ# இ�ேர* 
@த�திர� அைட�� ஒ� தன8நாடாக உ�வா��வைர
��, 
இ�ேர* ேதச�ைத @த�திரமாக ஒ� இ�ேரலிய, 
ஆ?வத�கான ச�த	�ப� கிைட
கேவய)*ைல. 
சா=*, தாவ 7�, சாலேமா, ம,ன	கள8, கால�தி, 
ெபாA� ஒ� ஐ
கிய இரா(ஜியமாக இ��த இ�ேர*, 
சாலேமான8, மைறைவ� ெதாட	�� கி.�.931� ஆ# 
வட இரா(ய� ெத, இரா(ஜிய� எ,� இர#டாக� 
ப)6�த�. இ�ேரலிய ம
க  ம�திய)* இ��த ேகா�திர�
ப)6=க , ேவ� பல ேவ�பாக  காரணமாக இ�த� ப)6= 
ஏ�ப�ட�. 
சமா6யாைவ� தைலநகராக
 ெகா#ட வட இராஜய� 
இ�ேர* எ,� அைழ
க�ப�ட�. 
ெஜ�சேலைம� தைலநகராக
 ெகா#ட ெத, இரா(ய� 
ய+ேதயா எ,� அைழ
க�ப�ட�. 
இதி* ெஜ�சேலைம� தைல நகராக
 ெகா#ட Fேதயா 
ேதச�� ம
க  சமா6யாைவ தைலநகராக
 ெகா#ட
இ�ேரலியைர ெகாGச� இக4�பமாகேவ க�தி 
ெசய�ப�டா	க .
இலHைகய)* �றி�ப)�ட ப)ரேதச�� ம
க  ம�ெறா� 
ப)ரேதச�� ம
கைள எ/வா� ெகாGச� இக4�பமாக�
பா	�பா	கேளா-அேதேபா,�தா, Fேதயா ம
க  
இ�ேர* ப)ரேதச ம
கைள ெப6தாக மதி�பதி*ைல. 
இ�ேரலிய ம
கள8, �
கிய அைடயாளI சி,னமாகிய 
ெஜ�சேல� ேதவாலய� Fேதயாவ)* இ��ப� 
அவ	க?
� அ�ப$யான ஒ� திமிைர ஏ�ப�திய)��த�.
அ�ேதா க*வ) அறிவ)J� Fேதயா ேதச�� ம
க  
சிற�தவ	க . Fத மத வழிபாகைள மிக >	
கமாக 
ப),ப��� ேபா
ைக5� Fேதயா ேதச�� ம
க  
தமதாக
 ெகா#$��ததா*, அவ	க?
� ஒ�வைக� 
த$�� இ�
க�தா, ெச:த�.
எ�ெபாA� ஒ� இன�தி, ம�திய)* ப)ள=க , ப)6=க , 
ஏ�ற�தா4=க  ஏ�பகி,றேதா, அ�ெபாAேத அ�த இன� 
மிக ேமாசமான ப),னைடவ), பாைதைய ேநா
கிI ெச*ல
ஆர�ப)��வ)� எ,பதி* ச�ேதக� இ*ைல. அ� எ�ப$� 
ப�ட ��திசாலி�தனமான இனமாக இ��தாJ� ச6, 
அ*ல� அ� எ�ப$�ப�ட ெதா,ைமயான இனமாக 
இ�நதாJ� ச6,ஒ� இன�தி, இர# ப)6=க?
� 
இைடேய அ*ல� ஒ� ேதச�தி, இர#
ப)ரேதசHக?
� இைடேய ப)6வ)ைன ஏ�ப�வ)�டா*, 
அ�த ேதச� ெவ�றி�பாைதய)* ெச*வ� மிக=� க$ன� 
எ,பதி* ச�ேதக� இ*ைல. 
இ�ேர* ேதச� இத�� ஒ� சிற�த உதாரண�. 
ஒேர இரா(ஜியமாக இ��த இ�ேர* ேதச�தின8ைடேய 

G.JK Media

ேமJ� க�ைர

ேமJ� க�ைர
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ஏ�ப�ட ப)6=,இ�ேரலிய	கைள� பலவ 7ன�ப�திய�. 
வ 7�ெகா#ட ஒ� இன� பலவ 7னமாகிவ)�டா*,ஒ,ற*ல 
பல எதி6க  �ண)�� அ�த இன�தி* ைகைவ�பா	க . 
இ�ேர* மK� �தலி* ைகைய ைவ�தா	க  அசீ6ய	க . 
கி.�. 722இ* சமா6யாைவ� தைலநகராக
 ெகா#ட 
இ�ேர* ேதச�ைத ஆ
கிரமி�த அசீ6ய	க , அ�த 
ேதச�தி* இ��த அைன�� இ�ேரலிய	கைள5� 
சிைற�ப)$�தா	க . 
அ/வா� சிைற�ப)$
க�ப�ட இ�ேரலிய ம
க , 
�தியவ	க , ைக
 �ழ�ைதக , ெப#க  எ,ற 
பா�பா$*லாம* அைனவைர5ேம பல மாதHக  
அைட��ைவ
க�ப�டா	க . இ�ேர* ேதச�தி, 
தைலவ	க , ேபா	 வ 7ர	க  ஈவ)ர
கமி,றி பெகாைல 
ெச:ய�ப�டா	க . ஆய)ர
கண
காணவ	க 
நாகட�த�ப�டா	க . தம� ேதச�தி�� அ$ைமகளாக
 
ெகா# ெச*ல�ப�டா	க .
இ�ேரலிய	கைள அவ	கள� ேதச�தி* 
ெப��பா,ைமயாக வாழ அ3மதி�தா*, கால�ேபா
கி* 
ேபாரா�ட�, �ர�சி எ,� ஏ�ப�வ)டலா� எ,� 
அIச�ப�ட அசீ6ய	க , தா� ஏ�கனேவ ஆ
கிரமி�த ேவ� 
ேதச�� ம
கைள இ�ேரJ
� ெகா#வ�� அH� 
�$யம	�தினா	க . 
இதி* ஈழ� தமிழ	 சில�
� ெகாGச�
உைற
க
L$யதான ஒ� ேவ$
ைக இ�
கி,ற�. 
சமா6யாைவ� தைலநகராக
 ெகா#ட இ�ேர* ேதச� 
அசீ6ய	களா* ஆ
கிரமி
க�ப�ட காலக�ட�தி*, 
ெஜ�சேலைம� தைலநகராக
 ெகா#ட Fேதயா ேதச� 
@யமாக அ�சி நடா�தி
ெகா#தா, இ��த�.
ஆனா* இ�ேர* ேதச�தி, உதவ)
� Fேதயா 
ெச*லேவய)*ைல. 
அH� நைடெப�ற 5�த�தி* த�ப)� ப)ைழ�� Fேதயா 
வ�� ேச	�த ம
கைள5� அவ	க  உ வாHகவ)*ைல. 
சமா6யாைவ� தைலநகராக
 ெகா#ட இ�ேர* 
ேதச�தவ	 Fதமத அ3MடானHகைள ச6யாக
 
கைட�ப)$
காத காண�தினா* கட=ேள அவ	கைள 
அழி�� த#டைன வழH��ப$யான அ3மதிைய 
ெகா�தி��பதாக
 Lறி, வாளாவ)���வ)�டா	க .
அ�ம�ம*ல, கால� ேபா
கி* அசீ6ய	களா* 
ஆ
கிரமி
க�ப�ட சமா6யாைவ� தைலநகராக
 ெகா#ட 
இ�ேர* ேதச�தவைர 'சமா6ய	க " எ,ற ெபய	 
அைடயாள�திேலேய அைழ�த�ட,, அவ	கைள 
த7#ட�தகாத கீ4 ஜாதிய)னராக=� க�திI ெசய�பட�
ெதாடHகினா	க  Fத	க : 
சமா6யாைவ� தைலநகராக
 ெகா#ட இ�ேரைல 
ஆ
கிரமி�த அசீ6ய	க  ேவ� ேதச�� ம
கைள அH� 
�$யம	�தினா	க  எ,� �,ன	 பா	�தி��ேதா� 
அ*லவா. அ/வா� �$ேயறிய ேவ� நா� ம
க?ட, 
சமா6யாவ)* தHகிவ)�$��த இ�ேரலிய	க  ச�ப�த� 
ெகா#டத, காரணமாக, சமா6ய	க  பாவ� ெச:த ஒ� 
இனமாக=�, த7#ட�தகாத ஒ� இனமாக=� Fத	களா* 
நடா�த�ப�டா	க .
சமா6யாைவ� தைலநகராக
 ெகா#ட இ�ேர* ேதச� 
அசீ6ய	களா* ஆ
கிரமி
க�ப� @மா	 140வ�டHக  
வைர
��, Fேதயா பல� மி
க ஒ� இரா(ஜியமாகேவ 
இ��த�.அ,ன8ய	 ெந�Hக �$யாத ேபா	�பைடைய5�, 
பல�மி
க ெஜ�சேல� ேகா�ைடைய5�, நிைற�த 
ெச*வ�ைத5� தனதாக
 ெகா#$��த Fேதயா, தன� 
இர�த உற=கைள கா�பா�றேவ#�, மK�கேவ#� 
எ,ற எ�த �ய�சி5� ேம�ெகா ளாம*, ப)ரேதசவாத�, 
சாதிய� ேபசியப$ கால� கட�திய�. 
சேகாதர3
� �,ப� வ�தேபா� ேவ$
ைக பா	�த 
Fத	க , அேத �,ப� தன� வாச* ப$
� 
வ�தேபா�தா,, தம� தவ�ைற உண	�தா	க . 
ெஜ�சேல� எதி6களா* ஆ
கிரமி
க�ப�டேபா�தா,,
த�மிைடேய ஏ�ப�ட ப)ழ= எ,ப� இ�ேரலி, அைன�� 
ேகா�திரHகைள5� எ�தைன Nர�
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பலவ 7ன�ப�திய)��த� எ,பைத Fத	க  �த, 
�தலி* உணர� தைல�ப�டா	க .
பல�மி
க சா�ரா(ஜியமாக வ)ளHகிய Fேதயா கி.�. 586� 
ஆ# பப)ேலான8யரா* ஆ
கிரமி
க�ப�டேபா�தா, 
த�மிைடேயயான ப)ள=க , ப)6=க  எ�தைன Nர� 
த�ைம� பலவ 7ன�ப�திவ)� ள� எ,��, தம
� 
ஏ�ப�ட பலவ 7ன� தம� இன�தி, @த�திர�ைத எ�தைன 
O�றா#க  ப),த ள8வ)� ள� எ,�� நிைன�� 
வ��த� தைல�ப�டா	க .
ஒ��ைமய),ைமய)னா* அ,� இ�ேரலிய	க?
��,
Fத	க?
�� ஏ�ப�ட ப),னைட= எ,ப� அவ	க  
கMட�ப�
 க�$ய ேதச�ைத எதி6ய)ட� இழ
கI 
ெச:தி���. அவ	க  தம� ஒ�ெமா�த வா4ைவ5ேம 
ெதாைல
கI ெச:தி��த�. 
பலர� தியாகHகள8Pடாக அவ	க  ெப�ற அ�தI 
@த�திர�ைத அவ	க  இழ
கI ெச:தி��த�. 
உலகி* எ�த ஒ� இன�� படாத �,பHகைள அவ	க  
அ3பவ)
��ப$ ெச:தி��த�. 
மK#� ஒ� வ)தைலைய� ெப�வத�� அவ	கைள பல 
O�றா#க  கா�தி�
��ப$ ெச:தி��த�. 
இ�ேரலிய Fத	கள8, அ�த கா�தி���
 கால� எ,ப� 
இல�வான ஒ� கால� கிைடயா�.
அ�த
 கா�தி��� கால�தி* இ�ேரலிய	க  ப�ட 
�,ப� எ,ப� வா4�ைதகளா* Lற �$யாத�. 
எA��
களா* வ)ப6
க=� �$யாத�.
அவ	கள8, அ�த
 கா�தி���
 கால� எ,ப� அ�தைன 
ெகாைமயான�.
இ�ேரலிய Fத	கள8, அ�த அ$ைம வா4
ைக ப�றி 
அ�த வார� �த* வ)6வாக� பா	�ேபா�. 
ெதாட��… 
nirajdavid@bluewin.ch
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