
இ�ேரலிட� இ��� ஈழ� தமிழ	 
க��
ெகா ளேவ#$யைவக : (பாக�-18)-
நிரா( ேடவ)�

இ�ேரலிய	க*ைடய அ$ைம வா,
ைக ப�றி ச�� 
வ)/வாக நா� பா	�ப�, இர# வ)த�தி0 எம
� ந2ைம 
பய
�� எ2� நிைன
கி2ேற2.
�தலாவ�, இ2� ஒ�வ)தமான அ$ைம வா,
ைக 
வா,�� வ�கி2ற ஈழ� தமிழ	க*
�, 'எ5கைள வ)ட ஒ� 
இன� மிக ேமாசமாக அ$ைம வா,
ைக 
அ6பவ)�தி�
கி2ற�" எ2கி2ற ெச7தி ெகா8ச� 
ஆ�தைல ஏ�ப��வதாக இ�
�� எ2பதா0. 
அ�;� இ�ேரலிய	க*ைடய அ$ைம வா,
ைக எ2ப� 
<மா	 இர#டாய)ர� ஆ#க*
�� அதிகமான�. 
ஒ� ப)2னைட; எ5க*
� ஏ�ப�வ)�ட� எ2ற��, 
அ0ல� எ5கள� எதி/ய)2 கர� ச�� ஓ5கிவ)�ட�
எ2ற��, அைன��ேம �$��வ)�ட� எ2� 
�வ#வ)� மன�பா2ைமய)0 இ�
�� எ5க*
�, 
ஒ� ேதா0வ) எ2றா0 எ2ன, எதி/ய)ட� 
அ$ைம�பவெத2றா0 எ2ன எ2கி2றைத 
உண	��வத��, அ0ல� ஒ�ப)�� பா	�� ஆ�த0 
அைடவத��,இ�ேரலிய	க*ைடய ந@#ட அ$ைம 
வா,
ைக ப�றி இA ச�த	ப�தி0 பா	�ப� ெபா��தமாக 
இ�
�� எ2� நிைன
கி2ேற2.( அதாவ� ஒ� ேகா 
வைரய�ப� ள�.அ�த
 ேகா�ைட சிறிய ேகாடாக 
மா�ற வ)��ப)னா0, அ�த
 ேகா�
� அ�ேக ம�ெறா�
ெப/ய ேகா�$ைன வைரவ� ேபா2ற ஒ� ெசய0 இ�) 
இர#டாவ�, இ�ேரலிய	க*ைடய ெதாட	 அ$ைம 
வா,ைக ப�றி ஆரா7வ�, வ)தைல ேவ#$� ேபாரா$ 
வ�� ஈழ� தமிழ�
� ம�ெறா� வைகய)0 உ�சாக� 
அளB�பதாக அைமC� எ2� நிைன
கி2ேற2. அதாவ�, 
எ5கைள வ)ட பல மட5� ெகாைமயாக அ$ைம 
வா,
ைகைய அ6பவ)�த இ�ேரலிய	க  எ�ப$ ஒ�
வ)தைலைய� ெப��
ெகா#டா	க  எ2ப�, பல 
வழிகளBD� எம
� உ�சாக� அளB
கி2ற வ)டயமாகேவ 
இ�
��. 
ஒ� ேதச�தின� அ0ல� இன�தின� வ)தைல எ2ப� 
சில வ�ட� ேபாரா�ட�ைதேயா அ0ல� சில 
ச�பவ5கைளேயா மா�திர� அ$�பைடயாக
 
ெகா#டத0ல.ஒ� ேதச�தி2 வ)தைல எ2ப� பல 
தசா�த5கைள உ ளட
கிய ஒ� ந@#ட பயண�.
இ�ேரலிய	க*ைடய அ�த வ)தைலய)2 பயண� பல 
E�றா#கைள
 ெகா#ட�. எ�ைம� ேபா0
E��
கண
கான � ளBவா7
கா0கைள
 க#தா2 
அவ	க*
கான வ)$; த�ெபாF� அவ	க*
�
 
கிைட�தி�
கி2ற�. 
இ2� உலகி2 ேபா
ைகC�, உலக ஒF5ைகC�
மா�றிவ)ட
G$யதான வ0லைமைய இ�ேர0 எ2கி2ற 
சிறிய நா ெப�றி�
கி2றெத2றா0, அத2 ப)2னண)ய)0 
ந@#டகாலமாக இ�ேரலிய	க*
� இ��த ந�ப)
ைக, 
ைவரா
கிய�, க$ன உைழ��, இழ��
கைள� 
தா5கி
ெகா *� பல�, எதி/கைள
 க# அ8சாத வ @ர�, 
ஒ��ைம - எ2� பல வ)டய5கைள Gறி
ெகா#ேட
ேபாகலா�. 
பாப)ேலானBய	களாD�, எகி�தியராD�, ேராம	களாD�,
ப)/�தானBயராD�, ேப	சிய	களாD�, கிேர
க	களாD� 
இ26� பல இன
 �Fம5களBனாD�; 
அ$ைமகளா
க�ப� பலE� ஆ#க  நாட�றவ	களாக, 
அகதிகளாக, ேவ#ட�படாதவ	களாக வா,��வ�த 
Hத	களா0 தம
ெக2� ஒ� ேதச�ைத
உ�வா
கி
ெகா ள �$�� ள�. 

G.JK Media

ேமD�க�ைர

ேமD� க�ைர

Page 2 of 9க�ைர: இ�ேரலிட� இ��� ஈழ� தமிழ	 க��
ெகா ளேவ...

18/04/2011http://gjkmwkadurai.blogspot.com/2011/03/18.html



அகதிகளாக அவ	க  சிதறி வா,�த ேதச5களBD�,
அ$ைமகளாக அவ	க  பல E� ஆ#க  வா,�� வ�த 
ேதச5களBD� அவ	களா0 ஒ��ைமயாக இ�
க 
�$�த�. 
த5க*
ெக2� ஒ� நா அைமயேவ#� எ2ற
ந�ப)
ைகய)D� ைவரா
கிய�திD� Hத	களா0 
ந@#டகால� வாழ �$�த�.
இைவெய0லா� ஒIெவா� ஈழ� தமிழின�� 
அறி��ெகா ளேவ#$ய பாட5க .
இ�ேபா2ற பல காரண5க*
காக, இ�ேரலிய	க*ைடய 
அ$ைம வா,
ைக ப�றி ச�� வ)/வாக ஆரா7வ� 
அவசிய� எ2ேற நா2 நிைன
கி2ேற2. 
ெஜ�சேலைம� தைலநகராக
 ெகா#ட Hேதயா ரா(ய� 
கி.�. 586� ஆ# பப)ேலானBரா0 ைக�ப�ற�ப�ட�.
கட;ளா0 வா
��த�த� ப#ண�ப�ட ேதச�தி0 வா,�� 
வ�� த5கைள யா�ேம எ�;� ெச7�வ)ட �$யா� 
எ2� ெப�ைமC�, இ�மா��� ெகா#$��த Hத	க*
�, 
தம� ேதச� அ2னBயரா0 அ$ைம�ப�த�ப�டதான�, 
அவ	களா0 ஜ@ரண)
க �$யாததாகேவ இ��த�. 
Hத	க*ைடய அ$ைம வா,
ைக அதி0 இ���தா2
ஆர�பமான�. 
உ#ைமய)ேலேய Hத	க  அதி ��திசாலிக . 
ந0ல C�த வ @ர	க :
அவ	கைள பாப)ேலானBய	களா0 எ�ப$ ெவ�றிெகா ள 
�$�த�? 
மிக;� பலமான ெஜ�சேல� ேகா�ைடைய எIவா� 
அவ	களா0 ைக�ப�ற �$�த�? 
ெஜ�சேல� ேகா�ைடைய க��ெபாF�, அ�த
 
ேகா�ைடைய எவராD� ைக�ப�ற �$யா� எ2� 
Gறி�தா2 க�$னா	க : அ�தைன பலமான ேகா�ைட அ�. 
அ�ப$� பலமான �ைறய)0 தி�டமி� அைம
க�ப�ட 
ெஜ�சேல� ேகா�ைடைய பாப)ேலானBய	களா0 எIவா� 
ைக�ப�ற �$�த�?
இைவ ப�றி� பா	�பதானா0 �தலி0 பாப)ேலாய	க  
ப�றிC�, அ�த
 காலக�ட�தி0 பாப)ேலானBய	களB2 
அ�த��, ெச0வா
� ப�றிC� பா	�ப� அவசிய�.
இ2ைறய ஈரா
 ேதச��, அதைன அ#$ய ேதச5க தா� 
அ2ைறய பாப)ேலா2 சா�ரா(ய�.
அ�த
 கால�தி0 அசீ/ய சா�ராஜய� ம��� 
பாப)ேலானBய சா�ரா(ய5க தா� ம�திய கிழ
�� 
ப)ரா�திய�தி0 மிக;� பல� மி
க இரா(ய5களாக 
இ��தன.அவ�றி�� அ�ததாக எகி�� ேதச�� பல� 
மி
க ஒ� ேதசமாக இ��த�. 
இ�த ேதச5கெள0லா� கி�ட�த�ட இ2ைறய கால�� 
ப)ரா�திய வ0லர<க  ேபா2�
ெசய�ப�
ெகா#$��தன. 
அ�த வ0லர< ேபா�$
�  ெத/யா�தனமாக
மா��ப�
 ெகா#டா	க  Hத	க . 
அ�த ேநர�தி0 Hேதயாவ)2 அரசனாக இ��த ேயாசியா 
எ2பவ2, Hத	கைள யா�ேம அைச
க�$யா� எ2ற 
நிைன�ப)0 ஆர�ப)�த ஒ� ச#ைடதா2 , இ�ேரைல 
இர#டாய)ர�தி��� அதிகமான வ�ட5க  
நாட�றவ	களாக மா��வத�� காரணமாக அைம�த�. 
ெகா8ச� ெந�டலான வ)டய�தா2. 
ேயாசியா நிைன�தி��தா0 அ�த C�த�ைத 
தவ)	�தி�
கலா�. 
ஆனா0 Hத	க*
� அ�த ேநர�தி0 இ��த –மிதமி8சிய 
த��ண);, ேயாசியா அரசைன அ�த ச#ைடைய
வலி�திF
கA ெச7தி��த�. 
அ�ேதா, அ�த
 காலக�ட�தி0 அ�த� ப)ரா�திய�தி0 
நிலவ) வ�த ப)ரா�திய வ0லர<க*
� இைடய)லான 
ேபா�$கைளC�, ேயாசியா அரச2 கவன�தி0 எ
க� 
தவறிய)��தா2. 
இைவ அைன���, ஒ� ந@#ட இ�#ட வா,
ைக
� 
Hத	கைள ெகா#ேபா7A ேச	�தி��த�. 
Hத	க  அ6பவ)�த அ�த இ�#ட வா,
ைக எ2ப�, 
இர�த�தா0 எFத�ப�ட ஒ� ேசாகமான வரலா�.
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அ�த வரலா� ப�றி அ�த வார� �த0 வ)/வாக 
ஆரா7ேவா�. 
ெதாட��… 
nirajdavid@bluewin.ch

பட5க :இ�ேரலிய	க*ைடய அ$ைம வா,வ)2 சில 
பதி;க  
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0 உ5க  க���...:: 

Page 5 of 9க�ைர: இ�ேரலிட� இ��� ஈழ� தமிழ	 க��
ெகா ளேவ...

18/04/2011http://gjkmwkadurai.blogspot.com/2011/03/18.html




