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இ�ேரலிட� இ�� ஈழ� தமிழ� க���ெகா�ளேவ��யைவக�- (பாக�-21)

[ ெச8வா
/கிழைம, 01 மா-� 2011, 11:02.08 AM GMT ] [ நிரா: ேடவ! ]

கி.�.586 6ஆ;� பாப!ேலான%ய அரச* ேந�கா# ேந�ச"* தைலைமய!லான
பாப!ேலான%ய� பைடகளா4 சிைற�ப!�#) பாப!ேலா�/7 ெகா;�ெச4ல�பட
இ+ேரலிய-கள%4 ஒ= ெதா7திய!ன- 'மா- 48 வ=ட�கள%* ப!*ன- நா�
தி=6ப!னா-க�.

பாப!ேலான%ய-களா4 சிைற�ப!�/க�ப� அ�ைமகளாக/ ெகா;� ெச4ல�பட
இ+ேரலிய-க� நா� தி=6�6 >?நிைல எ8வா� உ=வான) எ*� பா-/கி*ற ேநர#தி4, உலக
அரசியலி4 ஏBபட மாBற�கைள �ல6ெபய-(த இ+ேரலிய-க� தம/7� சாதகமாக�
பய*ப�#தி/ெகா�வதி4 ெவBறி க;டைத/ அறிய/C�யதாக இ=/கி*ற). 

பாப!ேலான%ய-க� சா6ரா:ய6 ெத*கிழ/7 ஆசிய� ப!ரா(திய#தி4 ெகா�/க�� பற()ெகா;�=(த
ேநர#தி4தா* இ+ேரலிய-க� பாப!ேலான%ய ம*ன* ேந�கா# ேந�ச"னா4 ஆ/கிரமி/க�படா-க�. 

பாப!ேலான%ய-களா4 சிைற�ப!�#) ெகா;�ெச4ல�பட Dத-க� பாப!ேலான%னா4
ஆ/கிரமி/க�பட ப4ேவ� நா�கள%E6 Cட அ�ைமகளாக 7�யம-#த�படா-க�.

அ8வா�ஆ/கிரமி/க�ப�, அ�ைமகளா/க�ப� பாப!ேலா* இரா:ய6 ெகா;� ெச4ல�பட
இ+ேரலிய-க� எ8வா� தம) அ�ைம# தைளகள%4 இ=() ப��ப�யாக# த6ைம வ!�வ!#தா-க�
எ*� கட(த வார6 பா-#தி=(ேதா6. 

பாப!ேலான%4 வ �� அ�ைம#தன#தி4 இ=() Dத-க� த6ைம வ!�வ!#)/ெகா;டாE6, 

பாப!ேலான%4 இ=()�B��Fைமயாக வ!�தைலயாகி ெஜ=சேல6 தி=6�வதBகான அ�மதி
அவ-கG/7 வழ�க�படவ!4ைல. 

பாப!ேலான%4 Dத-க� ப��ப�யாக வ!யாபார நடவ�/ைககள%4 ஈ�ப��*ேனறி/ ெகா;�=(த
அேதேவைள, தா6 தம) நா� தி=6�வதBகான >?நிைல உ=வா76வைர ெபா�ைமயாக/
கா#தி=(தா-க�. 

ஒ= ந�;ட கா#தி=��/7� ப!*ன- கால6 கன%(த). 

ம#திய கிழ/காசிய� ப!ரா(திய அரசியலி4 சில அதிர� மாBற�க� ஏBபட ஆர6ப!#தன. 

கி.�.5626ஆ;� பாப!ேலான%ய ச/கரவ-#தி ேந�கா# ேந�ச- மரணமைட(தா*. 

அவன) மரண#ைத# ெதாட-() பாப!ேலான%ய சா6ரா:ய6 ெகாIச6 ெகாIசமாக� பலமிழ/க
ஆர6ப!#த). இராJவ� �ரசிக�, பதவ!� ச;ைடக� பாப!ேலான%ய� சா6ரா:ய#ைதஆட6 காண
ைவ#த).

இைவ ஒ= �ற6 நைடெபB�/ெகா;�=/க, ம�ப/க#தி4 ம#திய ஆசிய� ப!ரா(திய#தி4 பாரசீக
ஆசி வE�ெபற ஆர6ப!#தி=(த). 

ைச=+ சா6ரா:யபதி (Cyrus the Great)  தைலைமய!4 மிக06 வEவாக எF�சி ெபBற பாரசீக
ராஜய6 அ)வைர உலக6 க;�ராத மிக� ெப"ய சா6ராஜயமாக உ=வாக ஆர6ப!#த). அ/கால#தி4
பல6ெபBறி=(த ேமாதியா இரா:ய6 உபட பல ேதச�கைளL6 த*�ட*இைண#)/ெகா;� மிக
ேவகமாக வள-() வ(த).

பாரசீக இராஜய#தி* வள-�சி பBறிய ெச
தி பாப!ேலா* இராஜய#தி4 அ�ைமக� ேபா*�
வா?()வ(த Dத-கள%* கா)கG/7 எ�ய!=(த). 

பாரசீக6 பBறிL6, பாரசீக ம;ண*ைச5+ பBறிL6 ேக�வ!�பட Dத-க�, இ(த பாரசீக*
ம*ன*ஊடாகேவ தம/7 வ!�தைல கிைட/76 எ*� ந6ப!னா-க�. எதி-பா-#தா-க�. 

அவ-க� எதி-பா-#தப�ேய நட/க06 ெச
த).

ஒ= மிக� ெப=6 ப!ரா(திய வ4லரசாக வள-() வ(த பாரசீக இராஜய6 ஒ= ச(த-�ப#தி4 �திய
பாப!ேலா* மN) க;ைவ#த). 

கி.�.5396ஆ;� பாரசீக� பைடக� பாப!ேலான%யா0/7� Oைழ() அதைன/ ைக�பBறிய).

அ) பாப!ேலா* இரா:ய6 தன) வலிைமைய இழ()ெகா;�=(த காலகடமாைகயா4, ேமாதிய
மB�6 பாரசீக� பைடகGட* ெபா=)6 அளவ!B7 பாப!ேலானா4��யவ!4ைல. 

இல7வாகேவ பாப!ேலா* பாரசீக இரா:ய#திட6 வ �?(த). 

பாப!ேலான%* வ �?�சிைய# ெதாட-() ெஜ=சேல6 உபட பாப!ேலான%* க��பா�4 இ=(த
அைன#) ேதச�கG6 பாரசீக ம*ன*ைச=+இன)அதிகார#தி* கீ? வ(த). 

இ*ைறய ெச
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ப!ரா*ஸி4இல�ைக அர'/7
ஆதர0/கர6 ந��ய
ப4கைல/கழக க=#தர�7 நா�
கட(த தமிழ�ழ அரசா4�றிய���

17-04-2011 07:49

வடப!ரா(திய/ கடலி4
கடBபைடய!ன- காணாமBேபான
ச6பவ6அரசி* திடமிட
நாடக6?

17-04-2011 06:47

ஐ.நா. சைப எ�கைள� பா)கா/க#
தவறினா4 ரSயா, சீனாவ!*
ப/க6 சா
() வ!�ேவா6:

மிர�கி*றா- ேகா#தாபய

17-04-2011 06:23 [ ]

�திய ஆதார�கGட* சன4 4

�திய காெணாள% ெவள%யT�

17-04-2011 04:30

மி*சார நாBகாலி த;டைன
த(தாE6 ச(ேதாசமாக ஏBேப* -

மஹி(த

சிற#$% க&'ைர

இல(ைக இரா)வேம என� மகைன�
ெகா,ற�! டா�ட� மேனாகர, - ச�வேதச
ம,ன-#$% சைப ெவள-ய.&'�ள $திய வ /�ேயா

[ Thursday, 14-04-2011 12:43:41 ] [ ]

2006 6ஆ;�
தி=ேகாணமைலய!4
ெகா4ல�பட 5 மாணவ-கG�
ஒ=வ"* த(ைதயான டா/ட-. 
மேனாகர* தன) மகைன
இல�ைக இராJவேம '�/

ெகா*ற) என# ெத"வ!#)�ளா-.

ேம0� ப��க...
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ைச=+ஐ� ெபா�#தவைரய!4 அவ*ஒ= சிற(த அரசனாகேவ இ=(ததாக� பதி0க�
ெத"வ!/கி*றன. 

அ(த/ காலகட#தி4 அ(த� ப!ரா(திய#தி4 இ=(த ெகா�ர6 மி/க ஆசீ"ய, பாப!ேலான%ய
ஆசிைய� ேபால4லா), ெவBறிகரமான ஒ=ஆசிையேய வழ�கினா*. 

அ(த/ காலகட#தி4 ஒ= நா� மBெறா= நா�ைன ெவBறிெகா;டா4, அ(த நாைட
அழி�பதிE6, ெகா�ைளய��பதிE6, அ(த நா� ம/கள%* கலா�சார6, ெமாழி, சமய6
ேபா*றனவBைற அழி�பதிE6 தம) கவன#ைத ெசE#)வா-க�. ஆனா4 ைச=+ ம*ன*அ�ப�
அ4ல. 

ைச=+ தா*ைக�பBறிய நா� ம/கள%* சமய6, பார6ப"ய6, , 'த(திர6 ேபா*றனவBைற
மதி#) ந4லாசி �"(தா*. அ(த நா� அரசியைலL6, ஆசிையL6 மா#திரேம தன) ைகய!4
ைச=+ைவ#தி=(தா*. 

மBற�பட அ(த அ(த இன/7Fம�க� தம/ேக உ"ய தன%#)வ#)ட* வாF6ப�யான 'த(திர#ைத
அவ* தாராளமாகேவ வழ�கினா*. 

இ) Dத-க� தம) தாய6 தி=6ப வழி சைம#)/ெகா�#த). 

�ல6ெபய-(த Dத-க� கி.�. 5386ஆ;� தம) தாயக6 தி=6�வதBகான அ�மதிைய ைச=+
ம*ன*வழ�கினா*. 

இ+ேரலிய-கள%*�தலாவ) நா� தி=6�தலி4 'மா- 42,360 ேப- ெஜ=சேல6 தி=6ப!யதாக
பதி0க� ெத"வ!/கி*றன. 

அதைன# ெதாட-() ப7தி ப7தியாக இ+ேரலிய-க� தம) தாயக6 தி=6ப ஆர6ப!#தா-. 

இதி4 7றி�ப!ட# த/க ஒ= வ!டய6 இ=/கி*ற). 

இ+ேரலிய-க� தம) தாய6 தி=6ப!னாE6, இ+ேர4 ேதச6 அதாவ) Dேதயா (அ4ல)
பல+த�ன6) பாரசீக இரா:ய#தி* கீ?தா* இ=(த). 

இ+ேர4 'த(திர நாடாக இ=/கவ!4ைல. இ(த ச6பவ6 நைடெபB� 'மா- 2500 வ=ட�கள%*
ப!*ன-தா* இ+ேர4 ஒ= 'த(திர நாடாக மாறிய). 

அ)வைர இ+ேரலிய-க� ெபயரளவ!லான 'த(திர#ைதL6, அ�ைம வா?வ!ைனL6, �ல6ெபய-
அவல வா?வ!ைனL6தா* அ�பவ!#) வ(தா-க�. 

இ+ேரலிய-கள%* இ(த அவல வா?ைக பBறி ெதாட-() வ=6 வார�கள%4 வ!"வாக� பா-�ேபா6. 

nirajdavid@bluewin.ch
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ஐ.நாவ., ப8��ைரகைள நிராக8�க
3�யா� -ஹ:, ெப�னா�ேடா

[ Monday, 18-04-2011, 03:13.37 PM ]

ஐ/கிய நா�கள%* நி�ண-7F
ப"()ைரகைள நிராக"/க
��யா) என ஐ/கிய ேதசிய/
கசிய!* ப)ைள மாவட
நாடாGம*ற உ��ப!ன-

ஹW* ெப-னா;ேடா ெத"வ!#)�ளா-.

ேம0� ப��க...

;�வர5, ;�யக<5 திைண�கள�தி,
கட5%ச&ீ' வழ(கலி�கான ப.ரா�திய
அ0வலக� மிக வ.ைரவ.< வ5ன-யாவ.<

[ Monday, 18-04-2011, 09:33.35 AM ]

7�வர0 மB�6 7�யக40
திைண/கள#தி* கட0�சீ�

உலக�

எகி#� மாஜி அதிப8, ெசா���க� பறி3த<

[ Monday, 18-04-2011 04:10:18 ]

எகி�)�*னா� அதிப-
ேஹா+ன% �பார/கி* ேதசிய
ஜனநாயக/ கசி
கைல/க�படதாக06,

கசிய!* ெசா#)கைள
அரசிட6 ஒ�பைட/க ேவ;�6 எ*�6
ந�திம*ற6 உ#தரவ!��ள).

ெச�திகைள ப��க...

இ�தியா

3 ெசய�ைக ேகாAட, ப..எ�.எ<.வ.. 
ஏ5கைண 20ஆ� திகதி வ.�ண.< பா�கிற�

[ Monday, 18-04-2011 01:39:18 ]

இ(திய வ!;ெவள%
ஆரா
�சி#)ைற

அறிவ.�த<க�

மரணஅறிவ!#த4

ெப ஜனக*வ!ஜயமேனாக-

ப! ல;ட*

வா ல;ட*

தி 17 ஏ�ர4 2011

26ஆ;� நிைனவIசலி

ெப '�ப!ரமண!ய6 உதயதா+

ப! ந�-ேவலி

வா �4ைலவ�ள%�ன6

தி 17 ஏ�ர4 2011

316 நா� நிைனவIசலி

ெப கணபதி�ப!�ைள ெஜய/7மா-

ப! அ�'ேவலி

வா வட/க�சி

தி 16 ஏ�ர4 2011

66 மாத நிைனவIசலிL6

ெப ேகாபாலசாமி �7(த*

ப! யா? ே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;� நிைனவIசலி

ெ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
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