
 
 

    
நிலெம�லா	 ர�த	 நிலெம�லா	 ர�த	 நிலெம�லா	 ர�த	 நிலெம�லா	 ர�த	 ---- பா பா பா பா....ராகவ� ராகவ� ராகவ� ராகவ�     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 அரஃபா�தி� மைற�	 பால�தீன�	 
 
  நிலெம�லா	 ர�த	 - பா.ராகவ�  
 
 
ஓ� அரசிய� தைலவ!� இ#தி ஊ�வல�தி� ப�லாயிர% கண%கி� ம%க' 
கல()ெகா'வ) விய*ப�ல. உலக நா,கெள�லா	 இர.க� ெத!வி*ப) 
/தித�ல. ஆனா� இ#தி ஊ�வல�தி� கல()ெகா1ட அ�தைன ேப4	 இனி 
தா	 அநாைதகளாகிவி5டதாக% க4தி, வி	மிய7த) விய*/. இர.க� ெத!வி�த 
நா,கெள�லா	 உ'ளா�(த )%க�ைத வ8%க9 ெசா:க' ேபாதாம� 
எ�ென�னேவா ெசா�லி* /ல	பிய) விய*/. ப8�தவ�க', பாமர�க', 
அறி�ஜீவிக', உைழ*பாளிக', சி(தைனயாள�க', ேசா	ேபறிக', 
அரசிய�வாதிக', ஆ>தவாதிக', ஆ1க', ெப1க', ந1ப�க', எதி!க' 
இ�?	 ெசா�லலா	. ஒ5,ெமா�த மா?டAலேம ஒ4 தைலவ!� 
மரண9ெசBதியா� நிைலAைல() ேபான) உ1ைம. 
 
இ) ேவெற(த� தைலவ!� மரண�தி�ேபா)	 இத:A�� நட(திராத). 
வ4�த	 இ4%A	. )%க	 இ4%A	. வாயைட�)* ேபாகலா	. "அ*பா, 
ெச�தாேன" எ�# ச(ேதாஷ	 Eட9 சில4%A% ெகா*பளி%A	. ஆனா� 
ஒ5,ெமா�த உலக�	 ஒ4 சில நிமிட.களாவ) ெசயல:#9 சைம() 
நி�றதி�ைல. யாச� அராஃப�தி� மரண�தா� நி	மதி* ெப4F9G விட%E8ய 
இ�ேரலிய� தைலவ�க' Eட, நவ	ப� 11, 2004 அ�# ரம�லா நக!� 
அவ4%A இ#தி ம!யாைத ெசK�)வத:காக% A7மிய E5ட�தி� ேகவ� 
ஒலியி�, ச:ேற அச()தா� ேபானா�க'. எ(த� த4ண�திK	 உண�9சிகைள 
ெவளி%கா5டாத ராLவ வீர�க' அ�# அ7தப8ேய அணிவA�)9 
ெச�றா�க'. இ#தி9 சட.Aகைள* படெம,�)% ெகா184(த ப�தி!ைக 
ம:#	 ெதாைல%கா5சி9 ெசBதியாள�கM	 க1கல.கி, ரகசியமாக� 
)ைட�)%ெகா1டைத� ெதாைல%கா5சியி� நா	 பா��ேதா	. 
 
பால�தீ� எ�றா�, இ�ேரK%A* ப%க�தி� இ4%கிற ஒ4 Gத(திரேதச	 
எ�# இ�#வைர தவறாகேவ நிைன�)% ெகா184*ேபா4%A	, இ�ேர� 
பால�தீ� விவகார.க' எ) ஒ�#ேம ெத!யாம�, தினச! அ.கி4() வ4	 
A1,ெவ8*/9 ெசBதிகைள ம5,	 வாசி�)%ெகா184*ேபா4%A	, 
பி!5டனி� காலனிகளாக இ4(), இர1டா	 உலக*ேபா4%A*பி� 



வ!ைசயாக ஒNெவா4 நாடாக9 Gத(திரமைட()வி5ட நிைலயி�, 
இ4ப�ெதா�றா	 O:றா1, பிற(தபிறA	 அ8ைம வாPைவ�ெதாட4	 
பால�தீனி� அ*ப8 எ�னதா� பிர9ைன எ�# அறிய வி4	/ேவா4%A	 
இ) ஒ4 ச(த�*ப	. 
 
கால	 இர%கம:ற). ஒ4 ச!யான தைலவ� இ�லாத காரண�தினாேலேய 
ெசா(தநா58� அகதிகளாக ல5ச%கண%கான பால�தீனிய�கைள அ) 
ஐ	பதா1,கM%A ேமலாக வ#�ெத,�)வி5ட). பிறA, அராஃப� எ�ெறா4 
தைலவைன% ெகா,�த). இ�ெனா4 ஐ	பதா1, கால�)%A, அவ� 
இைடவிடாத ேபாரா5ட.கைள நட�திவ(தா�. �தலி� ஆ>த*ேபாரா5ட	. 
பிறA, அைமதி* ேபாரா5ட	. Gத(திர R!ய ெவளி9ச	 அ	ம%களி�மீ) 
இ�?	 விழவி�ைல. அராஃப�தா� சி# ெம7Aவ��திகைள ம5,ேம 
ஏ:றிைவ%க �8(த). இ*ேபா) அவர) அ�தியாய�	 �8()வி5ட). 
மீ1,	 பால�தீனி� க7�)%A ேமேல ேக'வி%Aறியாக அ(த* பைழய க�தி 
ெதா.க� ெதாட.கிவி5ட). O:றா1,கால% க�தி, இ�?	 E�ம7.காத 
க�தி.  
 
அத� E�ைம ம7.கிவிட% Eடா) எ�பதி� இ�ேரK%A கவன	 அதிக	. 
இ�ேர� அ(த விஷய�தி� கவனமாக இ4*பைத% க1காணி*பதி� 
அெம!%கா�%A ஆ�வ	 அதிக	. அெம!%காவி� அ(த ஆ�வ�)%A 
உட�ப,வதி� பி!5ட?%A வி4*ப	 அதிக	. இ�ேரK	 அெம!%கா�	 
பி!5ட?	 எ,%A	 நிைல*பா5ைட, இ(த ஒ4 விஷய�தி� க1ைண 
F8%ெகா1, ஆத!*பதி� ெப4	பாலான ஐேரா*பிய நா,கM%A	 
ஆ�திேரலியா�%A	 ஈ,பா, அதிக	.  
 
எ1ெணB வள	 ெகாழி%A	 அர/ ம1ணி�, எ1ெணேய இ�லாத ஒ4பAதி 
உ1ெட�றா� அ) பால�தீ�தா�. அ.ேக எ1ெணB இ�லாத) இ�# ஒ4 
ெபா45ேட இ�ைல. �தலி�, பால�தீேன இ*ேபா) இ�ைல எ�ப)தா� 
விஷய	.  
 
பால�தீ� எ�ெறா4 பிரேதச�ைத இ(தியா ேபா�ற சில நா,க' இ�# 
அ.கீக!�), Uதரக உற�க' ைவ�)%ெகா184(தாK	 ெப4	பாலான 
ேம:க�திய நா,க' பால�தீைன இ�?	 அ.கீக!%கவி�ைல. /!>	ப8 
ெசா�Kவெத�றா�, உலக வைரபட�தி� இ�# பால�தீ� எ�ெறா4 Gத(திர 
ேதச�ைத* பா�%க �8யா). ெலபனா�, சி!யா, ேஜா�ட�, ச�தி அேரபியா, 
எகி*) ஆகிய ேதச.க' G:றி நி�# A	மிய8%க, ந,ேவ ஒ4 சி# 
எK	/�)1, மாதி! இ4%A	 பிரேதச�தி� /'ளிைவ�), எ7த%Eட 
இடமி�லாம� ச:#�த'ளி இ�ேர� எ�# Aறி�தி4*பா�க'. அ(த9 சிறிய 
/'ளிைய உ:#*பா��தா� அத:A' இ�?	 இர1, சிறிய /'ளிக' 
ெத!>	. ஒ�றி� ெஜ4சேல	 (Jer usal em) எ�#	 இ�ெனா�றி� காஸா 
(Gaza) எ�#	 எ#	/ எ7�தி� எ7தியி4%A	. 
 
எ.ேக பால�தீ�?  
அ)தா� ேக'வி. அ)தா� பிர9ைன. உ1ைமயி� "பால�தீ�" எ�ப) இ�# 
வைரயிK	 ஒ4 ேகா!%ைக ம5,ேம. ஒ4 தனிநா5,%கான ேகா!%ைக. 
எ�னதா� 1988-ேலேய அராஃப�, Gத(திர பால�தீ� பிரகடன�ைத 
அறிவி�)வி5டாK	, 1993-� இ�ேரKடனான அைமதி ஒ*ப(த	 
ைகெய7�தாகியி4(தாK	, அைமதி%கான ேநாப� ப!ைச இ�ேரலிய* பிரதம� 
யி5ஸா% ராபி?ட� (Yi t zhak Rabi n ) அவ� பகி�()ெகா184(தாK	, 1996-
� அ.ேக ஒ4 ெபா)�ேத�தேல நட(), அராஃப� ம%களா� 
ேத�(ெத,%க*ப5ட �த� பால�தீனிய அதிபராக* 
ெபா#*ேப:#%ெகா1டாK	, ஒ4 A58 நாடாMம�ற	 அ.ேக 
ெசய�ப5டாK	 பால�தீ� ஒ4 Gத(திர ேதச	 இ�ைல. இ�#வைரயிK	 
இ�ைல. இ�லாவி5டா� எ*ப8 அவைர இ�ேர� அரG வீ5,9 சிைறயி� 
மாத%கண%கி� ைவ�தி4%க �8>	? ஒ4 Gத(திர ேதச�தி� அதிபைர, 
அவர) ெசா(த ம1ணி�, ெசா(த வீ58� இ�ெனா4 ேதச	 சிைறைவ*ப) 



எ�பைத% கைதகளி� Eட* ப8%க �8யாத�லவா? திைர*பட.களி� Eட* 
பா�%க �8யாத�லவா?  
 
இ4பதா	 O:றா18� மிக*ெப!ய ச!�திர ேமாச8 எ�றா� அ) இ�ேர�, 
பால�தீ?%A இைழ�த)தா�. இதி� ச(ேதகேம இ�ைல. க:பைன%A 
அ*பா:ப5ட தீவிரவாத9 ெசய�க' அ.ேக நட(தன. ெகா�)%ெகா�தாக% 
ெகா�# Aவி�தா�க'. இ8�த க5டட.க', உைட�த சாைலக', அைட�த 
கத�கM%A அளேவ இ�ைல. Aழ(ைதக', ஆ1க', ெப1க' பாAபாேட 
கிைடயா). "ெகா�, ெகா�, ெகா�" எ�?	 ெசா� ம5,ேம தாரக ம(திரமாக 
இ4(த). 
 
அ.ேக ெபா4ளாதார	 உயரவி�ைல. ேபாரா5ட.க' மிA(தன. க�வி 
வளரவி�ைல. கலவர.க' மிA(தன. அ8யி� A1, ைவ�)வி5ேட அைமதி 
Aறி�)* ேபசினா�க'. அர/ ம1ணி� சவைல% Aழ(ைதயான பால�தீ� 
எ�ப) இ#திவைர ஒ4 கன�%Aழ(ைதயாகேவ இ4()வி,ேமா எ�கிற அ9ச	 
இ�# உலக நா,க' அைன�)%A	 எ7(தி4%கிற). யாச� அராஃப� 
மைற�%A இர.க� ெத!வி�த அெம!%க அதிப� ஜா�^ /_, "இனி அ.ேக 
அைமதி%கான வாB*/க' அதிக!%A	" எ�# ேபசியத� உ'ள��த	 /!(த 
அைனவ4ேம நிைலAைல() ேபானா�க'. 
 
அராஃப� இ�லாத பால�தீனிய�களி� வாPவி� அைமதி எ�ப) இ�ைல 
எ�ப), ச:ேற விவரமறி(தவ�கM%A� ெத!>	. ஏென�றா�, கட(த O# 
வ4ட.களி� பால�தீ� க1ட ஒேர தைலவ� அராஃப�தா�. இ�ெனா4 
ெபயைர ேயாசி�)9 ெசா�ல �8>மா யாராலாவ)? இ*ேபா) இைட%கால 
அதிபராக* ெபா#*ேப:றி4%A	 ராவி ஃப5ேடாவி� (Rawhi Fat t ouh ) 
ெபயைரேயா, பிரதம� அகம) க!யி� (ỆAhmed Qur i e ) ெபயைரேயா இத:A 
��னா� ேக'வி*ப584%கிேறாமா நா	? 
 
அ)தா� பிர9ைன. பால�தீ� ஒ4 தைலவன:ற ேதசமாக* பிற(), வள�(), 
ந,வி� ஒ4 தைலவைர* ெப:#, இ*ேபா) மீ1,	 தைலவன:ற 
ேதசமாகியி4%கிற). மீ1,	 அ.ேக ேகார�தா1டவமாட நா' 
பா��)%ெகா184%கிற) இ�ேர�. 
 
ேயாசி�)* பா��தா� ெகா`ச	 விய*பாக�தா� இ4%A	. 1948-	 வ4ட	 
வைர இ�ேர� எ�ெறா4 ேதச	 கிைடயா). அ), aத�களி� மன�தி�தா� 
அ)நா'வைர க4வாக வள�() ெகா184(த). திbெர�# ஒ4நா' 
பி!58_கார�க' பால�தீைன% E#ேபா5டா�க'. அவ�க'தா	 அ*ேபா) 
அ(த*பAதிைய ஆ1,ெகா184(தவ�க'. ஒ4 E#%A இ�ேர� எ�# 
ெபய!5டா�க'. அ) aத�களி� ேதசமான). இ�ெனா4 E# பால�தீனிய 
அேரபிய�களி� இடமாகேவ ெதாட�() இ4%A	 எ�# ெசா�னா�க'. 
ஆனா� நட(த) ேவ#. 
 
இ�ேரைல aத�க' �தாபி�தைத வி4	பாத சில அேரபிய ேதச.க' (எகி*), 
ேஜா�ட�, சி!யா, ெலபனா�, ஈரா%) தைலவ�கள:ற பால�தீனிய* 
ேபாராளிகMட� இைண() இ�ேரைல எதி��தன. 1948-	 ஆ1, 
நைடெப:ற இ(த �த� >�த�தி� இ#தியி� இ�ேர� ஒNெவா4 நா5,ட?	 
ஓ� அைமதி ஒ*ப(த	 ெசB)ெகா1,, ேபாைர ஒ4 �8�%A% 
ெகா1,வ(த). அ(த ஒ*ப(த.களி� அ8*பைடயி� ேஜா�ட� பைட 
��ேனறி வ(த ேம:A%கைர (West Bank )யி� ெப4	பAதி அ(நா5,%ேக 
ெசா(த	 எ�றான). எகி*)* பைடக' நிைலெகா1ட காஸா பAதி, எகி*தி� 
ெசா(தமான). E#ேபா5ட பி!5ட�, த�ேவைல அேதா, �8(ததாக9 
ெசா�லி விலகி%ெகா1ட). பால�தீனிய அராபிய�க' ேவ#வழியி�றி, தனிேய 
ேபாரா5ட�தி� Aதி�தா�க'. ஐ	பதா1, கால�)%A ேமலாக� ெதாட�() 
ெகா184%A	 அ(த* ேபாரா5ட�தி� அவ�க' எ�தைனேயா வீP9சிகைள* 
பா��தி4%கிறா�க'. ஆனா�, அராஃப�தி� மைறைவ% கா58K	 ஒ4 ெப!ய 
வீP9சி அ.ேக இ)கா#	 ஏ:ப5டதி�ைல. 



 
இ�ேர�-பால�தீ� பிர9ைனயி� G4%க�ைத நா�A வ!யி� 
ெசா�Kவெத�றா�, அ) ேமேல உ'ள)தா�. ஆனா� இ) நா�A வ!களி� 
�8கிற விஷய	 இ�ைல. நாலாயிர	 வ4ட ச!�திர9 சி%க�கைள 
உ'ளட%கிய). 
 
எ�தைனேயா O:றா1,களாக உயிைர% ைகயி� பி8�)%ெகா1, ஊ� 
ஊராக� த*பிேயா8% ெகா184(தவ�க' aத�க'. இதிகாச கால.களி� 
அவ�க' ஓ8%ெகா184(தா�க'. /ராண கால.களி� தைலெதறி%க 
ஓ8%ெகா184(தா�க'. ச!�திர கால	 வ(தேபா)	 வாழவழியி�லாம�தா� 
ஓ8%ெகா184(தா�க'. பி�னா� நவீன உலக	 உ4வான பிறA	 அவ�கள) 
ஓ5ட	 ஓயவி�ைல. ெசா(தமாக ஒ4 )1, நில	 இ�லாம�, எ�லா 
ேதச.களிலி4()	 அ8�)� )ர�த*ப5டவ�க' அவ�க'. ெஜ�மனியி� 
ஹி5லரா� aதAல�)%A ேந�(த ெகா,ைமக' விவ!*/கM%A 
அ*பா:ப5டைவ. ர�த%கைற ப8(த அ(த9 ச!�திரெம�லா	 இ�ன�	Eட 
உலராம� அேத ஈர�)ட�தா� இ4%கிற). கால	 காலமாக வைதப5ேட 
ம8(தவ�க', 1948-�தா� இ�ேர� எ�ெறா4 ேதச�ைத� தம%காக 
உ4வா%கி%ெகா1, அதி� வ() வாழ ஆர	பி�தா�க'. வாPவத:A ஒ4 
)1, நிலமி�லா) ேபாவத� �7 வலி>	 அறி(தவ�க', எ*ப8 பால�தீனிய 
அராபிய�கைள அேத அவதி%A உ'ளா%கினா�க'? பழிவா.Aவெத�றாK	 
விர58யவ�கைளய�லவா பழிவா.கேவ1,	? விர58யவ�கMடேனேய ேச�(), 
வாழ இட	ெகா,�தவ�கைளயா பழிவா.Aவா�க'? இ�ேர� ஏ� இ*ப8ெயா4 
கா!ய	 ெசBயேவ1,	? 
  
ெதா5டா� அ�ல �க�() பா��தாேல Eட* ப:றி%ெகா'ள%E8ய 
மிக�தீவிரமான பிர9ைனயி� ைமய*/'ளி இ). ஏெனனி� இதி� அரசிய� 
ம5,ம�ல; மத�	 கல(தி4%கிற). மத�	 அரசியK	 இர1டற% கல(த 
இட�தி� ப:றி%ெகா'ள ெப5ேரா� இ4()தா� ஆகேவ1,ெம�# அவசியமா 
எ�ன? இ4ப�ேதாறா	 O:றா18� மிக*ெப!ய சி%க�கைள உலA%A� 
தர*ேபாகிற இ�ேர� - பால�தீ� பிர9ைனயி� ேவ�கைள �தலி� 
ஆராயலா	. வி7)களிK	 கிைளகளிK	 பரவியி4%A	 விஷ�தி� வீ!ய	 
அ*ேபா)தா� /!>	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 25 நவ	ப�, 2004 
 
 
 
 
 
2 ஆ*ரஹா	 �த� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	  - பா.ரா  
 
அ(த* ெப!யவ4%A வய) எ1ப�ைத(). நிைறவாP� வாP(தவ� எ�#தா� 
ெசா�லேவ1,	. ஆனா� ஒ4 Aைற இ4(த). அவ4%A% Aழ(ைத இ�ைல. 
அவர) மைனவி%A	 இ) ச	ப(தமாக வ4�த	தா�. ஆனா� வ4(தி எ�ன 
பய�? அ*ப8�தா� விதி�தி4%கிற) ேபாலி4%கிற) எ�# ெப!யவ� 
நிைன�தா�. 
 
ஆனா� அவ� மைனவி%A ம5,	 ஒ4 ேயாசைன. ஒ4ேவைள பிர9ைன 
த�னிட	தா� இ4%Aேமா? த�ெபா45,� த� கணவ� எத:காக ேபாகிற 
கால�தி� வ4�த�)ட� ேபாகேவ1,	? தாேன இ�ெனா4 தி4மண	 
ெசB)ைவ�)வி5டா� எ�ன எ�# நிைன�தா�. 
 
எ1ப�ைத(ெத�லா	 அ*ேபா) ஒ4 வயேத அ�ல. ஆகேவ அவ� )ணி() 
த� ேவைல%கா!ைய� த� கணவ4%A இர1டா(தாரமாக� தி4மண	 



ெசB)ைவ�தா�. ெசா�லிைவ�த மாதி! அ(த* ெப1 உடேன க�*ப	 
த!�)வி5டா'. 
 
அ)வைர%A	, த� கணவ� வா!சி�லாம� ேபாBவிட%Eடாேத எ�# ம5,ேம 
நிைன�) வ(த அ(த* ெப1மணி%A, த� ேவைல%கா! க�*பமான) ெத!(த) 
�த�, )%க�	 ெபாறாைம>	 ெபா.கிெயழ ஆர	பி�)வி5ட). அவைள* 
ப:றி அ8%க8 த� கணவ!ட	 Aைற Eற ஆர	பி�தா'.  
 
ெப!யவ4%A த� �த� மைனவியி� மனநிைல /!(த). அவரா� எ�ன 
ெசB)விட�8>	? இேதாபா�, உ� இ_ட	. உ� ெசௗக!ய	. அவைள 
இ.ேக ைவ�)%ெகா'ள இ_டமி�ைலெய�றா� ெவளிேய அ?*பிவி,. நீ 
பா��)% ெகா,�த ெப1தா� அவ'. உன%காக�தா� அவைள மண(ேத�. 
உன%A* பி8%கவி�ைலெய�றா� அ?*பிவி,வதி� என%ெகா�#	 
ஆ5ேசபைண இ�ைல எ�# ெசா�லிவி5டா�. 
 
இைதெய�லா	 ேக5,%ெகா184(த அ(த ேவைல%கார* ெப1L%A 
எ�தைன ச.கடமாக இ4(தி4%A	! 9ேச எ�# ெவ#�ேத ேபானா'. ெசா�லி% 
ெகா'ளாம� அ(த% கணேம வீ5ைடவி5,% கிள	பிவி5டா'. ஆனா� வழியி� 
யாேரா ந�ல /�தி ெசா�லி அவைள� தி4	ப வீ5,%A* ேபாA	ப8 அ?*பி 
ைவ�தி4%கிறா�க'. 
 
ெப!யவ4%A எ1ப�தா# வயதானேபா) அவர) இர1டாவ) மைனவியான 
அ(த ேவைல%கார* ெப1L%A% Aழ(ைத பிற(த). 
 
ச(ேதாஷ	தா�. இ(த வயதி� இ*ப8>	 விதி�தி4%கிறேத எ�கிற ச(ேதாஷ	. 
ஆனாK	 த� �த� மைனவி Fலமாக ஒ4 Aழ(ைத இ�லாத வ4�த�	 
இ4%கேவ ெசBத). 
ெப!யவ4%A இ*ேபா) ெதா1i:ெறா�ப) வய). அவர) மக?%A 
ப�னிர1, வய). �த� மைனவி%A எ1ப�ெதா�ப) வய). இர1டாவ) 
மைனவியி� வய) அ*ேபா) எ�ன எ�# ச!யாக� ெத!யவி�ைல. இ�தைன 
த'ளாத கால�தி� அவர) கனவிேலா, நிைனவிேலா ஒ4நா' கட�' வ() 
ேபசினா�. 
 
இேதா பா�. உன%A இ�ெனா4 Aழ(ைத பிற%க*ேபாவ) உ#தி. அ)�	 
இ�தைன நாளாக% Aழ(ைத இ�லாத வ4�த�ைத ம5,ேம க4வாக9 
Gம()ெகா184(த உ� �த� மைனவி Fல	 அ) நட%க*ேபாகிற) எ�# 
ஒ4 Aர� ேக5ட). 
 
ெப!யவரா� இைத ந	ப �8யவி�ைல. இெத�ன E�)? நாேனா 
ெதா1i:ெறா�ப) வய)%கிழவ�. எ� மைனவி%A எ�ைனவிட* ப�) 
வய)தா� Aைற�. இ(த வயதி� இ�ெனா4 Aழ(ைத எ*ப8 சா�திய	 எ�# 
அவந	பி%ைகயாக% ேக5டா�. 
 
அ)ச!. கட�' தீ�மானி�)வி5டா� வய) ஒ4 பிர9ைனயா எ�ன? 
 
சீ%கிரேம அவர) �த� மைனவி க4�:றா'. அ,�த வ4ட	 Aழ(ைத>	 
பிற()வி5ட). அவ4%A அ*ேபா) O# வய). 
 
இர1, மைனவிக'. இர1, ஆ1 Aழ(ைதக'. இத:A ேம� எ�ன? 
நி	மதியாக% கட�M%A ந�றி ெசா�லி%ெகா1,, அ(த% A,	ப	 ஒேர 
வீ58ேலேய தைழ�தி4(தி4%கலா	. ஆனா� ச%கள�தி* பிர9ைன இ*ேபா) 
��ைன%கா58K	 தீவிரமைட()வி5ட). இ) அவைர வ4�திய). 
 
ெரா	ப நா' இ9சி%கைல இ7�)%ெகா1ேட ேபாக�8யா) எ�# �8� 
ெசBதவ�, தம) இர1டாவ) மைனவிைய ஒ4நா' அைழ�)* ேபசினா�. 
A,	ப அைமதியி� ெபா45, அவ' அ(த வீ5ைடவி5, 



ெவளிேயறிவிடேவ1,	 எ�#	 ெசா�னா�. எ�னதா� அவ', அவ4%A 
�த� �தலி� வா!G எ�# ஒ�ைற உ4வா%கி அளி�தவ' எ�றாK	, 
ெப!யவரா� த� F�த மைனவி%A* பிற(த Aழ(ைதைய�தா� உ1ைமயான 
வா!சாக எ1ண �8(த). 
 
மனித�க' விசி�திரமானவ�க'. சில ச(த�*ப.கM	 விசி�திரமானைவயாகேவ 
அைம()வி,கி�றன. 
 
ம#ேப9சி�லாம� அ(த* ெப1, தன%A* பிற(த மகைன அைழ�)%ெகா1, 
அ(த வீ5ைடவி5, ெவளிேயறிவி5டா'. 
 
அ(த* ெப!யவ� இ�?	 எ7ப�ைத() வய)கால	 வாP(தா�. த	 �த� 
மைனவி இற(த பிறA ேவெறா4 ெப1ைண>	 தி4மண	 ெசB)ெகா1டா�. 
அவ' ெபய� ேக)ரா Ke( t ur ah) அவM%A ஆ# Aழ(ைதக' பிற(தன. 
 
கைதெய�# நிைன�தா� கைத. வாP%ைக எ�# நிைன�தா� வாP%ைக. 
ஆனா� இ�ேரலிய aத�கM%A	 பால�தீனிய அேரபிய�கM%Aமான 
பிர9ைனயி� Fலவி�) ேம:ெசா�ன ெப!யவ!டமி4()தா� ெதாட.Aகிற). 
 
அவ� ெபய� ஆபிரஹா	 Abr( aham). அவ4ைடய �த� மைனவியி� ெபய� 
சாரா. சாராவிட	 ேவைல%கா!யாக (அ8ைமயாக) இ4(த ெப1 ஆகா� Hagar ) 
அவ' எகி*) ேதச�ைத9 ேச�(தவ'. அவM%A* பிற(த Aழ(ைதயி� ெபய� 
இ�மயீ� (I shmael ). சாராM%A* பிற(த Aழ(ைதயி� ெபய� ஈஸா% I ssacc( ). 
 
ஆபிரஹாமா� வீ5ைடவி5, அ?*ப*ப5ட ஆகா!� மகனான இ�மயீலி� 
வ	ச�தவ�க'தா� அேரபிய�க'. சாரா�%A* பிற(த ஈஸா%கி� 
வழிவ(தவ�க' aத�க'. (இ(த வைகயி� aத�கைள% கா58K	 அேரபிய�க' 
ப�னிர1, வய) F�தவ�க' எ�றாகிற).) 
 
ஈஸா% பிற(தைத ��னி5,�தா� இ�மயீ� வீ5ைடவி5, விர5ட*ப5டா�. 
இ) நா�காயிர	 வ4ட.கM%A ��ன� நட(ததாக aத�களி� ேவதமான 
Õேதாரா’  (Tor ah) ெசா�கிற).  
 
இ�ேர�_பால�தீ� பிர9ைனயி� அரசியK%A' lைழவத:A ��னா�, 
இ*ப8 ேதாராவிலி4() ஒ4 கைதைய நிைன�E�வத:A% காரண	 உ1,. 
aத�களி� ேவதமான இ(O�, மிக9 சில மா#பா,கMட� அ*ப8ேய 
கிறி�தவ�களி� ைபபிளிK	 பைழய ஏ:பாடாக வ4கிற). இ�லாமிய�களி� 
/னித Oலான A�ஆனிK	 இ%கைதக' வ4கி�றன. F�# மத.கMேம 
ஆதா	_ஏவா'தா� கட�ளா� உ4வா%க*ப5ட �த� மா?ட*பிறவிக' 
எ�பதிலி4() ஆர	பி�) உலக	 ேதா�றிய கைதெய�# ஒேர விதமான 
அபி*பிராய�ைத�தா� ெகா1,'ளன. F�# மத�தி� /னித O�களிK	 
ஆபிரஹா	, ெமசபேடாமியாவிலி4() (a*ர8�, ைட%!� ஆ#கM%A 
இைட*ப5ட பAதியான இ�ைறய ஈரா%) /ற*ப5,, கானா� எ�# 
அைழ%க*ப5ட இ�ைறய பால�தீன நில*பAதி%A* ேபாB வசி%க� 
ெதாட.கியைத ஒ*/%ெகா'கி�றன. அவர) ச(ததி தைழ%க� ெதாட.கிய) 
அ.ேகதா�. �தலி� சாரா�	 பிறA ஆபிரஹா�	 இற(தேபா) 
/ைத%க*ப5ட) அ�ேக ெஹ*ரா� (Hebr an) எ�?	 இட�திK'ள ம%ெபலா 
Machbel a( h) எ�ற Aைகயி�தா�. (இ(த இட	 இ*ேபா) ேஜா�டனி� 
உ'ள).) இேத Aைகயி�தா� ஆதி மனித�களான ஆதா�	 ஏவாM	Eட 
அட%க	 ெசBய*ப5டதாக ந	பி%ைக. இ(த ந	பி%ைக>	 F�# 
மத�தவ�கM%A	 ெபா)வான). ம%ெபலா Aைக அவ�கM%A ஒ4 
/னித�தல	. 
aத�க' ெசா�K	 நாலாயிர	 வ4ட	 எ�பத:A9 ச!�திரm�வமான 
ஆதார.கைள� திர5,வ) சிரம	. இேயG கிறி�)வி� கால�ைத இர1டாயிர	 
ஆ1,கM%A �:ப5டதாக ைவ�)%ெகா1, கண%கி5டா�, ைபபிளி� 
பைழய ஏ:பா, ெசா�K	 கால	தா� இ). வழிவழியாக ஏ:க*ப5ட 



ந	பி%ைகதாேன தவிர அ#தியி5,9 ெசா�ல�8யாத கால%கண%A. அ*ப8* 
பா��தாK	 aதமத	 கால�தா� �:ப5ட)தா�. ேநாவா, ஆபிரஹா	, ேமாச� 
ெதாட.கி Õதீ�%கத!சி’ களாக ைபபி' வ4ணி%A	 வ	ச�தி� கைடசி aத 
தீ�%கத!சி எ�றா� அ) இேயGநாத�தா�. இேயGநாத4%A ��/ ேதா�றிய 
தீ�%கத!சிக' யா4	 தனிேய மத	 எ�# ஒ�ைற �தாபி%கவி�ைல. aதமத	 
ஒ�#தா� ம�திய%கிழ%கி� வKவான மதமாக இ4(தி4%கிற). ேவ# சில 
ேம:க�திய _ Aறி*பாக கிேர%க, ேராமானிய இன�தவ!� ஆதி மத.கM	 
வழிபா5, �ைறகM	, ஆ.கா.ேக பரவியி4(தாK	, அேரபிய ம1ணி:ேக 
உ!ய சி#ெதBவ வழிபா,க' இ4%கேவ ெசBதாK	, ஒ7.காக 
வ8வைம%க*ப5ட, Õஒேர கட�'’  எ�?	 ந	பி%ைகைய ஆதாரமாக% 
ெகா1ட (aத% கட�ளி� ெபய� ெஜேஹாவா.) உ4வ வழிபா8�லா மத	, aத 
மத	தா�. 
 
aத�க' தம%ெக�# ஒ4 ெமாழிைய% ெகா184(தா�க'. எபிேர> எ�# 
ைபபி' ெசா�K	 ஹீ*4 ெமாழி. /ராதனமான ெசமி58% ெமாழிகM' ஒ�# 
இ). ேதாரா எ7த*ப5ட) இ	ெமாழியி�தா�. கி.�. ப�னிர1டா	 
O:றா18� ேபச*ப5ட, எ7த*ப5ட ஹீ*4, ெபானிஷிய� (Phoeni c i an) 
ேபா�ற சில ெசமி58% ெமாழிகMட� ெப4மள� ஒ:#ைம ெகா1, 
காண*ப5ட). ஆனா� கி.�. F�றா	 O:றா18� பால�தீனிய aத�க' 
ேபசிய ஹீ*4, த� �க�ைத* ெப4மள� மா:றி%ெகா1ட). ெரா	ப 
கவனி�)* பா��தா� ம5,ேம அ) ஹீ*4 எ�# /!>	. அராபி% தா%க	 
மிA(தி4(த) அ*ேபா). பால�தீ?%A ெவளிேய _ அர/ ம1ணி� பிற 
பAதிகளி� அ*ேபா) வாP(த aத�க', அ(த(த* பிரா(திய.களி� 
ெமாழிையேய உபேயாகி�)%ெகா184(தா�க'. இ*ேபா)'ள ஹீ*4வி� 
வ!வ8வ	 கி.�. �த� O:றா18� உ4வா%க*ப5ட). வலமி4() இடமாக 
எ7த*ப,	 ெமாழி அ). (அரபி% மாதி!.) 
 
அ*ேபாெத�லா	 aத�களி� ெமாழி எ�பதாக ஹீ*4 இ4(தேத தவிர, அ) 
ஒ4 தைலயாய அைடயாளமாக% க4த*படவி�ைல. மதO�க' ம5,ேம 
ஹீ*4வி� எ7த*ப,	 எ�#	, அ�தைகய /னிதமான பிரதிகM%A ம5,ேம 
பய�ப,�த�த%க ெமாழி அ) எ�பதாக�	 ஒ4 க4�) இ4(த). 
இதனாேலேய கால*ேபா%கி� ஹீ*4 இற%க� ெதாட.கிய).  
மிக9 சமீபகால�தி� _ ப�ெதா�பதா	 O:றா18� இ#தி வ4ட.களி�தா� 
aத�க' த	 ெமாழிைய ஒ4 /ைதெபா4' ேபால மீ5ெட,�தா�க'. 
 
aதAல	 அழியாம� த,%க, தம%ெகன ஒ4 ேதச�ைத உ4வா%கி%ெகா'ள 
�7F9Gட� அவ�க' பா,பட� ெதாட.கியேபா), தம) அைடயாள.கைள 
வ!ைச*ப,�த அவ�கM%A ஹீ*4 மிக �%கிய� ேதைவ எ�# ேதா�றிய). 
1880_ஆ	 ஆ1, aத இன�)* ப18த�க' E8, ஹீ*4வி� எ7த*ப5ட 
பைழய பிரதிகைள� ேத8% க1,பி8�) எ,�) ஆராB9சிக' ெசBய� 
ெதாட.கினா�க'. எ*ப8யாவ) பால�தீன ம1ணி� இ�ேர� எ�கிற 
ேதச�ைத �தாபி�ேத தீ4வ) எ�# �8� ெசBத)	, ெகா`ச	 ெகா`சமாக 
அ(த* பAதியி� ஹீ*4 ெமாழி ப'ளி%Eட.கைள� திற(தா�க'. 1913_ஆ	 
வ4ட	 பால�தீனிK'ள ப'ளிகளி� ஹீ*4ேவ ேபாதனாெமாழி எ�கிற 
அள�%A அத� தா%க	 மிA(தி4(த). 1948_� இ�� Gத(திர	 ெப:ற)	, 
ஹீ*4 அத� ேதசிய ெமாழியாகேவ ஆகி*ேபான). 
இ�ைற%A இ�ேரலி� ேபச*ப,	 ெமாழி ஹீ*4. எ7)வ) ேபாலேவ 
ேபச*ப,	 ெமாழி அ). அதாவ), ேப9G வழ%A எ�#Eட� த	 ெமாழிைய9 
சிைத%க aத�க' வி4	பவி�ைல. அ) ஒ4 அைடயாள	. மிக* ெப!ய 
அைடயாள	. ெஜ4சேல	 நகைர9 G:றி எ7*ப*ப584%A	 பி4	மா1டமான 
Gவைர* ேபால aத�க' த	 அைடயாள9 Gவராக� த	 ெமாழிைய% 
ெகா184%கிறா�க'. ெமாழி ம5,ம�ல. ப1பா,, கலாசார	, வழிபா,, 
வாP%ைக �ைற எ�# எ�லாவ:றிK	 தம) Fதாைதய�க' கைட*பி8�த 
�ைறையேய இ�#வைர பி�ப:றி வ4பவ�க' அவ�க'. 
 



இ�# ெதாழி�l5ப�திK	 விவசாய�திK	 உலகி� அதிநவீன R�திரதா!களாக 
இ4%A	 அேத aத�க'தா�, தம) அைடயாள விஷய.களி� மிக கவனமாக� 
ெதா�ம	 ேபணி%ெகா184%கிறா�க'. இத:கான காரண�ைத� 
ெத!()ெகா'வ) மிக �%கிய	. 
பால�தீனிய�கMடனான இ�ேரலிய aத�களி� >�த�)%A ேவ1,மானா� 
ஐ	ப�தா# வய) இ4%கலா	. ஒ5,ெமா�த ேம:க�திய நா,கM	 aத�களி� 
மீ) நிகP�திய >�த�)%A வய) பல O# ஆ1,க'.  
 
ஈஸா%கி� வழி�ேதா�ற�க', /ராண கால�தி� ப5ட க_ட.கM%A% 
கைதக'தா� ஆதார	. ஆனா� ச!�திர கால	 ெதாட.கியதிலி4() அவ�க' 
எதி�ெகா1ட ச.கட.கM%A இ�ைற%A	 ஏராளமான சா5சிய.க' உ1,. 
பா�%கலா	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 28 நவ	ப�, 2004 
 
 
 
 
 
3 aத�க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	  - பா.ரா  
 
அ), 44வ) வ4ட	. அதாவ), கிறி�) பிற*பத:A �(ைதய நா:ப�) 
நா�காவ) வ4ட	. ெஜ4சேல	 நக!லி4(த நீதி ம�ற�)%A ஒ4 வழ%A 
வ(தி4(த).  
 
நீதிம�ற	 எ�றா� அரசி� நீதிம�ற	 அ�ல. அ) aத மதA4%களி� 
நீதிம�ற	. ம�ன�கைள% கா58K	 அ�ைற%A அவ�கM%A�தா� அதிகார	 
இ4(த). மத A4%க' ஒ4 தீ�*/9 ெசா�லிவி5டா�க' எ�றா� ம�னேரEட 
அதைன மா:#வ) சிரம	. காரண	, ம%க' ம�ன�கைள மதி�தா�கேள தவிர, 
மதA4%கைள�தா� வண%க�)%A!யவ�களாக நிைன�தா�க'. அவ�க' 
ைவ�த)தா� ச5ட	. அவ�க' ெசா�வ)தா� தீ�*/. 
 
வழ%A எ�ன? அ*ேபா) ஹா�ேமானிய�களி� (Hasmoneans - ஆP(த 
மத*ப:#மி%க ஒ4 aதவ	ச	.) ஆMைக%A உ5ப584(த அ(த* பAதியி� 
கவ�னராக இ4(தவ�, ஓ� உ'நா5,* /ர5சி% A7வின4ட� >�த	 
ெசBயேவ18யி4(த). கலவர%கார�கைள அட%Aவ) கவ�ன!� பணிேய 
அ�லவா? அைத அவ� திற	பட9 ெசB) �8�தா�. கலவர	 �8(த). 
/ர5சி%A7வின� அட%க*ப5டா�க'. /ர5சி%கார�களி� தைலவ�க' ைக) 
ெசBய*ப5டா�க'. இனி, �ைற*ப8 விசாரைண நட�த*படேவ1,	. 
 
அ.ேகதா� பிர9ைன ஆர	பி�த). கவ�ன� அவ�களிட	 விசாரைண ஏ)	 
ேம:ெகா'ளவி�ைல. மாறாக, அரG%A� தீ.A விைளவி%க%E8யவ�க' எ�# 
ெசா�லி, /ர5சி%A7� தைலவ�க' அைனவைர>	 ெகா�#வி5டா�. 
 
இ) மிக*ெப!ய A:ற	. ைக) ெசBய*ப5டவ�கைள விசா!%காம� எ*ப8 
ெகாைல ெசBயலா	? கவ�னேர ஆனாK	 A:ற	தா�. நீதிம�ற�)%A வ(த 
வழ%கி� G4%க	 இ)தா�. எ*ப8>	 கவ�ன4%A அதிகப5ச த1டைனதா� 
கிைட%A	 எ�# ெஜ4சேல	 ம%க' நிைன�தா�க'. அதிகப5ச	 எ�றா� 
மரண	. 
 
ஆனா�, விசாரைண ஆர	பி*பத:A9 ச:# ேநர	 ��னதாக ஹா�ேமானிய 
ம�ன� ஹி�கன� (Hyr canus2) ரகசியமாக9 ெசய�ப5,, கவ�ன� 
ெஜ4சேல�திலி4() த*பி9 ெச�#வி,வத:A ஓ� ஏ:பா, ெசBதா�. ம�னேர 
ஆனாK	 ரகசியமாக�தா� இைத9 ெசBயேவ18யி4(தி4%கிற)! 



 
ெஜ4சேல�திலி4() ெவளிேயறிய கவ�ன�, F9ைச* பி8�)%ெகா1, வட%A� 
திைசயாக ஓ8னா�. அவர) இல%A, எ*ப8யாவ) சி!யாைவ அைட()வி,வ). 
அத�பி� ெஜ4சேல	 மதA4%களா� பிர9ைன இ4%கா). 
 
சி!யா அ*ேபா) ேராமானிய ஆMைக%A உ5ப584(த). ேவ# ேதச�தவ� 
எ�றாK	 இ(த கவ�ன!� ஆ5சி ெசB>	 திறைம Aறி�) அ*ேபா) 
சி!யாைவ ஆ1,ெகா184(தவ�கM%A ந�A ெத!(தி4(ததா�, 
அைட%கல	 ேகா! வ(தவைர அரவைண�), சி!யாவி� ஒ4 சி# 
மாகாண�)%A அவைர கவ�னராக நியமி�) ெகௗரவி�)வி5டா�க'. 
உயி�பிைழ%க வ(த சி!யாவி�, பதவி>	 கிைட�த)ேம அவ� ேராமானிய� 
தளபதி மா�% ஆ1டனி>ட� (Mar k Ant ony ) ந5ைப>	 ெந4%க�ைத>	 
வள��)%ெகா1டா�. (பிறA ஆ1டனிேய ேராமானிய ம�னராக�	 ஆனா�.) 
அNவ*ேபா) நிைறய பண�	 த() நீ8�த ந�Kறைவ 
உ#தி*ப,�தி%ெகா1டா�. 
காரண	, அவ4%A ஒ4 கன� இ4(த). எ*ப8யாவ) ஜுேதயாவி� (Judaea 
இ�ேரலி� அ�ைறய ெபய�) ம�னனாக தா� ஆகிவிடேவ1,	. அத:A 
�தலி� ஹா�ேமானிய�களி� ஆ5சிைய ஒழி%கேவ1,	. அத:A 
ேராமானிய�களி� உதவி ேவ1,	. தளபதி மன	 ைவ�தா� கா!ய	 நட%A	.  
 
ஒ4 ச!யான ச�வாதிகா!யி� மேனாபாவ	 அ(த கவ�ன4%A இ4(த). 
நிைன�தைத9 ெசய�ப,�த எ�ன ேவ1,மானாK	 ெசBயலா	 எ�# 
நிைன�தா�. ெபா#ைமயாக, த4ண�)%A% கா�தி4() மா�% ஆ1டனியிட	 
த� வி4*ப�ைத9 ெசா�னா�. ந1ப� எ�# ஆகிவி5டப8யா� அவ4	 
கவ�ன!� வி4*ப�)%A� த� ச	மத�ைத� ெத!வி�) ஒ�)ைழ*பதாக 
வா%களி�தா�. 
 
விஷய	 ெஜ4சேல�%A� ெத!யாம� இ4%Aமா? அ(த கவ�ன� யா�, 
எ*ப8*ப5டவ�, அவ� ஆ5சி%A வ(தா� எ�ென�ன அபாய.க' ேந4	 
எ�ெற�லா	 எ,�)9 ெசா�வத:காக இர1, ெப!ய U)%A7%கைள 
ெஜ4சேல	 சFக	 சி!யா�%A அ?*பிய). 
ஆனா� பயனி�ைல. ஆ1டனி, U)%A வ(தவ�கைள9 சிைற*பி8�), 
மரணத1டைன அளி�)வி5,, ஒ4 பைட>ட� ெஜ4சேலைம ேநா%கி கவ�ன� 
��ேனற உடன8 ஏ:பா,கைள9 ெசB)ெகா,�தா�.  
 
ஐ() மாத.க' வைர �:#ைக நீ8�த). மிக% க8னமான >�தமாக அ) 
இ4(த). ஆனா�, கவ�ன� த*பி9ெச�வத:A உதவிய ஹா�ேமானிய 
ம�னரா� இ#தியி� அவர) �:#ைகைய>	 தா%Aதைல>	 சமாளி%க 
�8யவி�ைல. ந	பி%ைக� )ேராக	 ெசBத கவ�ன!ட	 ஆ5சி அதிகார�ைத 
இழ() ம�ன� ேபா!� வீP(தா�. ஜுேதயா ேதச�ைதேய 
ர�த%களறியா%கிவி5,�தா� அ(த ��னா' கவ�னரா� ஆ5சி*பீட�தி� 
ஏற�8(த). அவைர ந�கறி(த இ�ேரலிய ம%க', இனி த.க' எதி�கால	 
எ�னாAேமா எ�# அ`சி% கல.Aவைத த	 தினச!% 
கடைமயா%கி%ெகா1டா�க'. 
 
கி.�. 37_	 ஆ18லி4() ெதாட.கி அ,�த �*ப�) F�# வ4ட.க', 
த� மரண	 வைர ஜுேதயா என*ப5ட இ�ேரைல ஆ1ட அவர) ெபய� 
ெஹேரா�. இவர) கால�தி�தா� பால�தீன aத�க' �த��தலி� அ(த 
ம1ணி� வாPவதிK'ள சி%க�கைள9 ச(தி%க ேவ18வ(த).  
 
இ�தைன%A	 ெஹேரா� ஒ4 aத�. ஆனா�, ச�வாதிகா! எ�றானபிறA மத	 
ஒ4 ெபா45டா எ�ன? தன) பதவி%A* பிர9ைன தர%E8யவ�க' எ�# 
அவ� நிைன�த ந1ப�க', உறவின�க' ெதாட.கி சாதாரண* ெபா)ம%க' 
வைர யாைர ேவ1,மானாK	 ெகா�# வீP�தினா�. 
 



எ(த ேராமானிய ம�ன� ஆ1டனி, தா� பதவி%A வ4வத:A உதவி 
ெசBதாேரா, அேத ஆ1டனி, அ.ேக ஆ5சிைய ஆ%ேடவிய� (Oct av i an) 
எ�கிற தம) அரசிய� எதி!யிட	 இழ() மரணமைட(தேபா), ச:#	 
ேயாசி%காம� ஆ%ேடவிய?%A� த�?ைடய ஆதரைவ� ெத!வி�தா� 
ெஹேரா�. அக�ட� எ�கிற ப5ட*ெபய4ட� ஆ%ேடவிய�, ேராமானிய 
ம�னராக �8R58%ெகா1டேபா), ெஹேரா� த�ைன ஆத!�தைம%காக% 
E*பி5, ெகௗரவி�)* ப!GகM	 பத%க.கM	 அளி�) அ?*பிைவ�தா�!  
 
தம) ராLவ�ைத மிக கவனமாக* பராம!�த ெஹேரா�, ஓரள� ம5,ேம 
aத�கைள அதி� ேச��தா�. ெப4	பாK	 ெவளிநா5, வீர�கைளேய த4வி�), 
த� ராLவ�தி� இட	ெபற9 ெசBதா�. ேரா	, பிரா�� ேபா�ற 
ேதச.களிலி4(ெத�லா	 அ*ேபா) ெஹேராதி� ராLவ�தி� ஆ5க' 
ேச�%க*ப5டா�க'.  
 
தவிர, ��ன� தா	 கவ�னராக இ4(த கால�தி� தி4மண	 
ெசB)ெகா184(த ஹா�ேமானிய* ெப1ைண>	 அவM%A* பிற(த இர1, 
Aழ(ைதகைள>	 ெகா�#வி5,, ேடா!� எ�# ெஜ4சேலமிலி4() /திதாக 
ஒ4 ெப1ைண� தி4மண	 ெசB)ெகா1டா�. ேபாதாம�, இ�?	 எ5,* 
ெப1கைள>	 மண()ெகா1, Gமா� பதினா�A Aழ(ைதகைள* ெப:றா�. 
எ�லாேம அரசிய� காரண.கM%காக! 
 
ெஹேராதி� கால�தி� பல இ�ேரலிய aத�க', ேவ# வழியி�லாம� நா5ைட� 
)ற() ெவளிேயறி*ேபானா�க'. சகி%க�8யாத ஆ5சி எ�# 
வ4ணி%க*ப5டாK	 ெஹேரா� ஒ4 தீவிர aத� எ�பதா�, தா	 பதவி%A 
வ(த)�த� aத�கM%கான பா)கா*/ எ�கிற ெபய!� நிைறய 
க5,*பா,கைள>	 ஒ7.A�ைறகைள>	 ெகா1,வ(தா�. அவ� ெசBதவ:#' 
உ4*ப8யான பணி எ�றா�, பாைலவனமாக இ4(த அ�ைறய இ�ேரலி�, 
நிலம:ற அ�தைனேப4%A	 ஒ4 )1, நிலமாவ) கிைட%A	ப89 ெசB) 
விவசாய�ைத ஊ%Aவி�த). அ) ஓ� அ:/த	தா�.  
 
இ�ைற%A இ�ேர� நவீன விவசாய�தி� எ�தைனெய�தைனேயா 
சாதைனகைள9 ெசB)கா58யி4%A	 நிைலயி�, )ளி அறிவிய� வாசைன>	 
இ�லாத கால�தி� ெஹேரா� ம�ன� அ.ேக விவசாய ம#மல�9சி%A 
வி�தி5ட) விய*/%A!ய விஷய	. பாP நில.கைள9 ெச	ைம*ப,�தி 
நகர.களா%கிய), விதவிதமான க5டட.கைள% க5,வி�த) (ெஹேரா� கிேர%க 
க5டட%கைல, கலாசார விஷய.களி� ஒ4 மய%க	 ெகா184(தா�. அவர) 
ஆ5சி%கால�தி� இ�ேரலி� அத� பிரதிபலி*/க' அதிக	 இ4(ததாக 
ஆராB9சியாள�க' Aறி*பி,கிறா�க'.) ேபா�ற சில ெசய�க' 
Aறி*பிட*படேவ18யைவ. 
 
கிறி�) பிற*பத:A9 Gமா� ஆயிர	 ஆ1,கM%A ��னதாக% 
க5ட*ப5டதாக9 ெசா�ல*ப,	 ெஜ4சேல	 நக!லி4(த /ராதனமான aத 
ஆலய	 (ம�ன� சாலம� கால�தி� க5ட*ப5ட)) ப�ேவ# தா%AதK%A 
இல%காகி, சிைத()ேபாயி4(த). ஒேர ஒ4 Gவ�தா� அதி� மி9ச	. 
ெகா,.ேகால� ஆனாK	 ப%திமானாக இ4(த ெஹேராதி� கால�தி� அ(த% 
ேகாயி� இ4(த இட�திேலேய இர1டாவ) �ைறயாக% ேகாயி� 
எ7*ப*ப5ட). பைழய ேகாயி� இ4(த நில*பர*/ட� இ�?	 ெகா`ச	 
நில�ைத இைண�), உ#தியான க5,மான�தி� ேகாயி� உ4*ெபற ெஹேரா� 
உ�தரவி5டா�. தவிர ேகாயிைல9 G:றி இ4(), சிைத()ேபாயி4(த G:#9 
Gவைர>	, அத� பைழய மி9ச.கMடேனேய மீ1,	 /)*பி�) 
�7ைம*ப,�தினா�. 
 
இ(த% ேகாயிைல% க5,வத:காக ப�தாயிர	 ஊழிய�கM	 ஆயிர	 
மதA4%கM	 பணியி� அம��த*ப5டதாக வரலா# ெசா�கிற). Gமா� 
ஒ�பதா1,கால உைழ*/%A* பி� Õெஹேராதி� இர1டாவ) ஆலய	’  



எ�# அைழ%க*ப5ட அ(த* /ராதனமான ேகாயிலி� ம# உ4வா%க*பணி 
�:#*ெப:ற). 
 
ெஹேராதி� ேராமானிய ேமாக�	 கிேர%க க5டட%கைல� தா%க�	 
அ%ேகாயிலி� க5,மான�தி� மிA(தி4(ததாக ஒ4 விம�சன	 
உ1ெட�றாK	, அ(த% கால�தி�, அத:A�� அ*ப8ய4 பிரமா1டமான 
கைல*பைட*/ ேவெற.A	 கிைடயா) எ�# அ8�)9 ெசா�கிற) aத 
ச!�திர	. 
 
இ(த% ேகாயிைல% க58ய ஒ4 காரண�தினா� ம5,ேம aத�க' இ�#வைர 
ெஹேரா� ம�னைர நிைனவிK	 ச!�திர�திK	 ப�திர*ப,�தி 
ைவ�தி4%கிறா�க'. அவர) கால�தி� நட(த அ5pழிய.கைள விம�சன	 
இ�லாம� ஒ4 ெசBதிேபாலேவ ச!�திர�தி� பதி� ெசBகிறா�க'. 
 
ெஹேராதி� ஆ5சி �*ப�)F�# வ4ட.க'தா�. அ) அ�தைன ெப!ய 
பிர9ைன இ�ைல. ஆனா� அவர) ஆ5சி%கால�திேலேய ஒ4 ச	பவ	 
நட(த). பி�னா� மாெப4	 ச!�திரமான ச	பவ	.  
 
ஒ4 பிற*/. பிற%A	ேபாேத Õஇ) சாதாரண% Aழ(ைத இ�ைல’  எ�# 
வானவ�க' அறிவி�)வி5ட பிற*/. aத Aல�திேலேய நிகP(த பிற*/. aத 
Aல�)%ேக ஒ4 ெப!ய சவாலாக* பி�னா� விள.க*ேபாகிற பிற*/. 
ெஹேரா� ம�ன� க5,வி�த ேகாயி� மீ1,	 இ8பட* ேபாகிற) எ�# 
தீ�%கத!சனமாக* பா��)9 ெசா�னவ!� பிற*/. 
அ(த% Aழ(ைத%A ேஜாஷுவா (Joshua) எ�# ெபய!5டா�க'. அ) ஹீ*4 
ெமாழி*ெபய�. ஆ.கில�தி� ஜீஸ� எ�# அ) வழ.க*ப,	. நம%A இேயG 
எ�றா� /!>	. 
 
உ1ைமயி� aத மத�)%A விட*ப5ட �த� ெப!ய சவா�, கிறி�தவ	 
ேதா�றி, பரவ ஆர	பி�தேபா)தா� ேந�(த). இேயGைவ ைவ�)%ெகா'ள�	 
�8யாம�, வில%க�	 �8யாம� ஆர	ப�தி� ெரா	பேவ 
சிரம*ப584%கிறா�க'. ேதவAமார� எ�# கிறி�தவ�க' ெகா1டா,	 
இேயGைவ ஒ4 கலக%காரராக ம5,ேம aத�களா� பா�%க �8(த). 
/ராதனமான தம) மத�தி� ெப4ைமகைள% ெக,%கவ(த ஒ4 
A589சா�தானாக�	 பா��தா�க'. 
 
கி4_ண� பிற(தேபா), அவைன% ெகா�Kவத:A க	ச� ேம:ெகா1ட 
�ய:சிகைள எ*ப8ெய�லா	 ஹி()மத% கைதக' விவ!%கி�றனேவா, அத:A9 
ச:#	 சைள%காத கைதக' இேயGவி� பிற*/ ெதாட�பாக�	 உ1,. 
 
அ.ேக க	சனி� ெபய� ெஹேரா�. இர1டாவ) ேகாயிைல% க58ய அேத 
aதம�ன� ெஹேரா�.  
 
ஏேரா) ம�ன� எ�# ைபபி' Aறி*பி,வ) இவைர�தா�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 2 8ச	ப�, 2004 
 
 
 
 
 
4 கி.பி. 
 
நிலெம�லா	 ர�த	  - பா.ரா  
 
aத�களி� ச!�திர�தி� இேயG கிறி�)வி� பிற*/ மிக �%கியமானெதா4 
நிகP9சி. 



 
ேமாஸஸு%A* பிறA இ�?ெமா4 ேதவUதனி� வர� அவ�கM%A நியாயமாக 
மகிP9சியளி%க%E8யதாக�தா� இ4(தி4%க ேவ1,	. ஏெனனி�, aத 
Aல�தி� அைடயாளேம ÕேதவUத?%காக% கா�தி4%A	 Aல	’  எ�ப)தா�. 
ஆனா� இேயGவி� ேபாதைனக', சனாதன aத�களி� ஆயிரமா1,கால 
ந	பி%ைககளி� ேவ�கைள அைச�)* பா�*பதாக இ4(த). ஆகேவ 
அவ�களா� இேயGைவ ஏ:க இயலவி�ைல. 
 
ெப�லெஹமி� (Bet hl ehem) இேயG பிற(தேபாேத aத மதA4மா�க' 
உ'Mண�வி� Fல�	 பைழய ேவத வசன.களி� Fல�	 அவைர 
அைடயாள	 க1,, ெஹேரா� ம�ன!ட	 இேயGவி� பிற*ைப% Aறி�)� 
ெத!வி�)வி5டா�க'. Õஇ�ேர� ம%கைள ஆள*ேபாA	 தைலவ� இ�ன 
இட�தி�, இ�ன காலக5ட�தி� பிற*பா�’  எ�# எ7தி ைவ%க*ப5ட பைழய 
தீ�%கத!சன வ!கைள9 G58%கா58 அவ?%A� தகவ� ெசா�னா�க'. 
ெஹேரா� ஒ4 ம�ன�. அ)�	 ச�வாதிகா!. Õம%கைள ஆள*ேபாA	 
தைலவ�’  எ�கிற பிரேயாக	 அவ?%A ஒேர ஒ4 அ��த�ைத ம5,ேம 
தர�8>	. அதாவ), த� பதவி%A ஆப�). 
 
ஆகேவ இேயGைவ% ெகா�#விட வி4	பி, ஆ5கைள ஏவினா� ெஹேரா�. 
உயி�பிைழ%க, இேயGவி� த(ைத ேஜாச*, த	 மைனவி ேம!ைய (ஹீ*4 
ெமாழியி� மி!ய	 Mi r i am) அைழ�)%ெகா1,, Aழ(ைத>ட� எகி*)%A� 
த*பி*ேபானா�. பய�	 ெவ#*/	 மிக%ெகா1ட ெஹேரா�, இ(த விஷய	 
ெத!யாம� ெப�லெஹமி� அ*ேபா) இர1, வய)%A5ப5ட Aழ(ைதக' 
எ�தைனேப� இ4(தா�கேளா, அ�தைன ேபைர>	 ெகா�# வீசினா�. ெகா�ற 
Aழ(ைதகளி� ஒ�# எ*ப8>	 இேயGவாக இ4%A	 எ�கிற A45, 
ந	பி%ைக! 
 
ெஹேரா� உயி!ழ%A	வைர இேயG ெஜ4சேல�%A� தி4	பி வரவி�ைல. 
ம�ன� இற(த ெசBதி கிைட�தபிறேக அ%A,	ப	 ஊ� தி4	ப �8� 
ெசBத). அ*ேபா)	 Eட ெஹேராதி� மக�தா� ப5ட�)%A வ(தி4%கிறா� 
எ�# ேக'வி*ப5, ெஜ4சேல�%A வராம� நாசேர�)%A* ேபாBவி5டா�க'. 
இேயG�%A அ*ேபா) எ5, வய). 
தம) வாலிப வயதி�தா� �த��தலி� ெஜ4சேல�%A வ(தா� இேயG. 
இைளஞ� இேயGைவ அ.ேக மிக�	 கவ�(த இட	, ேகாயி�. கி.�. 950_� 
�த��தலி� க5ட*ப5ட ேகாயி�. பிறA இ8%க*ப5,, ப�லா1,கால	 
இ4(த அைடயாள	 ம5,ேம மி9சமி4%க, ெஹேரா� ம�னரா� மீ1,	 
க5ட*ப5ட ேகாயி�.  
 
மணி%கண%கி�, நா'கண%கி� ேகாயிலிேலேய இ4(தா� அவ�. பல 
சமய.களி� Gயநிைனவி�றிேய பிரா��தைனயி� ேதாB(தி4(தா�. 
அ*ேபாெத�லா	 ெஜ4சேல	 ம%க' அவைர ஒ4 ேதவUதராக ேயாசி�)* 
பா�%கவி�ைல. ப%தி மி%க ஓ� இைளஞ�. அNவள�தா�. 
 
Õஇேதா, ேதவUத� வ4கிறா�, வர*ேபாகிறா�, வ(ேதவி5டா�’  எ�# 
ெதாட�() இைடவிடாம� ெசா�லி%ெகா184(த ஜா� எ�கிற பாதி!யா!ட	 
(ேயாவா� எ�# ைபபி' ெசா�K	. ஒ5டக ேராம�தா� ஆன உைட 
அணி(தவ�, ெவ5,%கிளிைய>	 கா5,�ேதைன>	 உணவாக உ5ெகா'பவ� 
எ�ெற�லா	 ஜாைன* ப:றிய lL%கமான விவர.கைள� த4கிற) ைபபி'.) 
ேஜா�ட� நதி தீர�தி� ஞான�நான	 ெப:# இேயG த� ேப4ைரகைள 
நிகP�த� ெதாட.கியேபா)தா� ம%க' அவைர% E�() கவனி%க 
ஆர	பி�தா�க'. 
 
அவைர� தனி�)%கா58ய �த� விஷய	, அவ� த	ைம ÕமனிதAமார�’  
(ைபபிளி� ம?ஷAமார� எ�# வ4	. Son of Man  ) எ�# Aறி*பி5ட). இ) 
மிக �%கியமான Aறி*/. ஏெனனி� aதAல	 அ*ப8ய4வைன�தா� கால	 
காலமாக எதி�பா��)%ெகா184(த). aத�களி� ேவத�தி�, மனிதAமார� 



எ*ப8 இ4*பா� எ�ப) ப:றி ஒ4 Aறி*/ உ1,. இ#தி� தீ�*/ நாளி� 
நீதி வழ.A	 நீதிபதிைய*ேபா� அவ� இ4*பா� எ�# தா� கனவி� 
க1டதாக aத�களி� ேவத�தி� ேடனிய� எ�கிற தீ�%கத!சி எ7திய 
பAதிகளி� வ4கிற). 
 
ேடனியலி� கனவி� கிைட�த Aறி*/ த�ைன*ப:றிய)தா� எ�பதாக இேயG 
ஒ4ேபா)	 ெசா�னதி�ைல. Õக��தரா� மனிதAமார?%A9 ெசா�ல*ப5ட)’  
எ�ப)ேபால அவ� விள%கிய விஷய.க' Eட பட�%ைகயி�தா� (Thi r d 
per son) வ4கி�றனேவ தவிர ஒ4ேபா)	 Õக��தரா� என%A9 
ெசா�ல*ப5ட)’  எ�ப)ேபால அவ� Aறி*பி5டதி�ைல. 
இேயGைவ ஏ:க மனமி�லாத aத�க', இைதெய�லா�	 ஆதாரமாக% கா58, 
Õேவத�தி� Aறி*பிட*ப584%A	 மனிதAமார� இவ� அ�ல�’  எ�# 
ெசா�னா�க'. 
ஆனா�, இெத�லா	 இேயG�%A ஆதரவாள�க' ெப4Aவைத� த,%கவி�ைல. 
காரண	, எ�லாவ:ைற>	 விட �%கியமாக அவ� ஒ4 ெதBவீக ம4�)வராக 
இ4(தா�. A4ட�கைள* பா�%க9 ெசBவ), ெசவிட�கைள% ேக5க9 ெசBவ), 
ஊைமகைள* ேபச9ெசBவ) �த�, இற(த ஒ4 Aழ(ைதைய உயி� பிைழ�) 
எழ9ெசBத) வைர அவ� நிகP�திய அ:/த.கைள ைபபி' ப%க	 ப%கமாக 
விவ!%கிற). 
 
எளிய ம%க' இேயGைவ ஏ:#%ெகா1, பி�ப:ற இ) ஒ4 �%கிய%காரண	. 
பிறA அவர) மைல* பிரச.க.க'. அதி� இ4(த எளிைம. ஏைழகளி� 
மீதான ப!�. வ��ைற%A* பதிலாக வ��ைறைய அ�லாம� சமாதான�ைத� 
தீ�வாக9 ெசா�ன Oதன	. எ�லாவ:#%A	 ேமலாக, ஒ4 ெந4%க8 எ�றா� 
மதவழ%க�ைத மீ#வ)	 தவற�ல எ�கிற �:ேபா%A மன*பா�ைம. 
 
aத�களிைடேய ஒ4 வழ%க	 உ1,. வார	ேதா#	 ெவ'ளி%கிழைம 
அவ�கM%A ஓB�நா'. அ�# எ(த% கா!ய�ைத>	 ெசBயமா5டா�க'. 
�:றிK	 பிரா��தைன%கான தின	 எ�# ெபா4' Sabbat h day. (  ) 
 
அ*ப8யான ஒ4 தின�தி� இேயG ஒ4 ேதவாலய�தி� ைக ஊனமாகி, R	பிய 
நிைலயி� இ4(த ஓ� ஏைழைய� ெதா5, அவைன% Aண*ப,�தினா�. 
(ம�ேத> 12:10) 
இ) மத விேராத9 ெசய� எ�# aத A4மா�க' A:ற	 சா58னா�க'. 
Õம?ஷAமார�, ஓB�நாM%A	 ஆ1டவராக இ4%கிறா�’  எ�# 
ெசா�லிவி5டா� இேயG. 
Ôஉ.க' ஆ, ஓB�நாளி� ஒ4 Aழியி� வி7(தா� உடேன ேபாB U%கி 
எ,%கமா5b�களா? ஆ5ைடவிட மனித� எNவளேவா ேமலானவ�’ ’  எ�கிற 
அவர) மனிதேநய	 அ.ேக தவறாக* /!()ெகா'ள*ப5ட). மத�)ேராகி 
எ�பதாக அவ� வ4ணி%க*ப5டா�. 
 
இேயGைவ% ெகா�ல�	 �8� ெசBதா�க'. 
 
இ(த ஒ4�ைற ம5,ம�ல. இ	மாதி! பல த4ண.களி� ெகாைல 
�ய:சிகளிலி4() த*பி�) ேவ# ேவ# இட.கM%A* பயண	 ெசBதப8ேய 
இ4(தா� அவ�. ேபாகிற இட.களிெல�லா	 ம%க' E5ட	 அவ� பி�னா� 
ேபான). 
 
இத� ெதாட�9சியாக�தா� ெஜ4சேல	 ேதவாலய மதA4மா�களி� நட�ைத 
மீதான அவர) விம�சன.கM	, ேகாயி� நி9சயமாக இ8%க*ப,	 எ�கிற 
தீ�%கத!சன�	, அவைர% ெகாைல ெசBேத ஆகேவ1,	 எ�கிற 
தீ�மான�)%A aத மதA4%கைள% ெகா1,வ() ேச��தன. 
தா	 ைக) ெசBய*ப,வத:A �த� நா' இர�, தம) ப�னிர1, 
சீட�கMட� இ#தி வி4() அ4(தினா� இேயG. aதா� எ�கிற சீட� �*ப) 
ெவ'ளி%காGகM%காக அவைர ��தமி5,% கா58%ெகா,%க உட�ப5டா�. 
 



அ�றிர� அ) நட(த). இேயG பிரா��தைனயி� ஈ,ப584(தேபா) aத 
மதA4%க' அ?*பிய அ8யா'கMட� அ.ேக வ(த aதா�, இேயGைவ 
ெந4.கி ��தமி5,% கா58%ெகா,�தா�. உடேன அவைர% ைக) ெசB) 
இ7�)*ேபானா�க'. 
 
ஆனா�, அவ�க' ��னேம தீ�மானி�தி4(தப8 இேயG�%A மரணத1டைன 
விதி%கேவ1,மானா� அத:A* ேபாதிய காரண.க' ேவ1,	. சா5சிக' 
ேவ1,	. ெஜ4சேலமி� அ*ப8யான காரண.கைளேயா, அவ:ைற9 
G58%கா5,	 சா5சிகைளேயா A4மா�களா� உடேன 
ேத8%க1,பி8%க�8யவி�ைல. 
 
ஆகேவ, க_ட*ப5, இர1, ெபாBசா5சிகைள� ேத8*பி8�தா�க'. அவ�க' 
Gம�திய A:ற9சா5, இ)தா�: 
 
ெஜ4சேல	 நக!� ெப4ைமமி%க ேகாயிைல இ8�)� தைரம5டமா%க�	, 
F�ேற நா5களி� தி4	ப% க5ட�	 த�னா� �8>	 எ�# இேயG 
ெசா�னா�. 
ேபாதா)? மரணத1டைன விதி�)வி5டா�க'. ஆனா� ஒ4 
ம!யாைத%காகவாவ) ம�ன4%A விஷய�ைத� ெத!ய*ப,�தியாக ேவ1,	. 
 
அ*ேபா) இ�ேர�, ேராமானிய�களி� ஆMைக%A உ5ப584(த). ேரா	 
ம�ன!� பிரதிநிதியாக கவ�ன� பா�58ய� பிலா5 (Pont i us Pi l at e  
ைபபிளி� ெபா(தி> பிலா�) எ�# Aறி*பிட*ப,	 பிலா�) ம�ன� இவேன.) 
ஆ5சிெசB)ெகா184(தா�. வழ%ைக% ேக5ட அவ4%A, இ) ஓ� 
அநியாயமான வழ%A எ�ேற ேதா�றிய). ஆயி?	 மதA4%க' ஏ:பா, 
ெசBதி4(த ம%க' E5ட�தின�, இைடவிடாம� ÕஇேயG�%A மரணத1டைன 
த(ேத ஆகேவ1,	’  எ�# வலி>#�தியதா�, ேவ# வழியி�லாம� த	 
ச	மத�ைத� ெத!வி�தா�. 
இேயG சிKைவயி� அைறய*ப,வத:A ��னதாக ஒ4 ச	பவ	 நட(த). 
அவைர% கா58%ெகா,�த aதா�, த� பிைழ%A வ4(தி, A:ற உண�9சி 
ேமேலா.க, த:ெகாைல ெசB)ெகா1டா�. ��னதாக, தன%A ச�மானமாக 
அளி%க*ப5ட �*ப) ெவ'ளி%காGகைள>	 மதA4%களிடேம 
தி4*பி%ெகா,�)வி5,�தா� வ(தி4(தா�. 
ெகா`ச	 பண�)%A ஆைச*ப5,, ஒ4விநா8 சலனமைட() அவ� ெசBத 
கா!ய	 இேயGவி� உயிைர% A8�த). aத�கM%A	 கிறி�தவ�கM%A	 
இைடயி� மிக*ெப!ய இ4	/9Gவ� ஒ�# எ7*ப*ப,வத:A	 காரணமான). 
aதா� த� தவ#%A அ�ேற வ4(திய)	, த:ெகாைல ெசB)ெகா1ட)	, 
யா4%A	 ஒ4 ெபா45டாக இ�ைல. அவைன� U18வி5ட aத 
மதA4%கேள Eட, ÕA:றமி�லாத ர�த�ைத% கா58%ெகா,�) நா� பாவ	 
ெசBேத�’  எ�# வ4(திய aதாஸிட	, Õஎ.கM%ெக�ன? அ) உ�பா,!’  
எ�# ெசா�லிவி5,* ேபாBவி5டா�க'. 
 
இ�ேரலி� கவ�னராக பிலா5 இ4(த), கி.பி. �த� O:றா18� 27லி4() 
36_	 வ4ட.கM%A இைட*ப5ட கால	 எ�# ச!�திர	 ெசா�கிற). 
இதன8*பைடயி� இேயGவி� மரண	 30_35_	 ஆ1,கM%A இைடயி� 
நிகP(தி4%கேவ1,	 எ�# கணி%க*ப,கிற). )�லியமான விவர.க' ஏ)	 
இ)ப:றி% கிைடயா). 
 
சிKைவயி� அைறய*ப5,, மீ1,	 உயி��ெத7() அவ� வி1L%A9 
ெச�றா� எ�கிற கிறி�தவ�களி� ந	பி%ைகதா� aத�களிடமி4() அவ�கைள 
ேவ#ப,�தி%கா5,	 �த� ஆதார	. ஏெனனி�, aத�களி� ந	பி%ைகயி�ப8, 
மரண�)%A* பி� ேதவUத� உயி��ெத7வெத�ப) கிைடயா). ேவ#பா, 
அ.ேகதா� ெதாட.Aகிற). 
 
இேயG உயி��ெத7(ததாக ந	பியவ�க', இய�பாக சனாதன aத�களிடமி4() 
க4�தளவி� விலகி*ேபானா�க'. இேயG�%A*பி� அவ� வி5,9ெச�றைத� 



ெதாட4	 ெபா#*பி� தைலைம அதிகா!யாக இ4(த ேஜ	�, (ஹீ*4 
ெமாழியி� ேஜ%க*. ைபபிளி� யா%ேகா/ எ�# வ4	.) அவ�களி� 
வழிகா58யாக இ4(தா�. 
 
கி.பி.62_� ேஜ	ஸு	 aத�களா� க�லா� அ8�)% ெகா�ல*ப5டா�. 
ெதாட�()	 தீவிரமாக�	 அவ� இேயGைவ ேதவAமாரனாக�	 கட�' அ	ச	 
ெபா4(தியவராக�	 சி�தி!�)9 ெசா:ெபாழி�க' ஆ:றியேத இத:A% 
காரண	. 
 
ேஜ	ஸு%A* பிறA ெஜ4சேல	 நக!� கிறி�தவ ேதவாலய� தைலைம* 
ெபா#*பி� இ4(தவ� ைசம�.  
 
இவ�கெள�லா	 இேயGவி� மைற�%A* பிறA ெஜ4சேல	 நக!� 
இ4(தப8ேய தம) பிரசார.கைள நிகP�திவ(தா�க'. ஆனா�, �த� �தலாக 
கிறி�தவ மத�ைத* பர*/வைத ஓ� இய%கமாக ஆர	பி�)9 ெசய�ப,�தியவ�, 
பா�. (Paul . ைபபிளி� ப�� அ*ேபா�தல� எ�# Aறி*பிட*ப584%A	.) 
 
ஸா� (Saul ) எ�ற இய:ெபய� ெகா1ட aதரான இவ�, கிறி�தவ மத�ைத 
ந	பி ஏ:றபிறA பா� எ�# த	 ெபயைர மா:றி%ெகா1டா�. )4%கியி� பிற(த 
பா�, ம�திய ஆசியாெவ.A	 கிறி�தவ�ைத* பர*/வைத� த	 வாPநா' 
ேநா%கமாக% ெகா1,, ம�தியதைர%கடலி� கிழ%A% கைர வழிேய மிக நீ1ட 
பயண	 ேம:ெகா1டா�. உ1ைம>	 உ4%க�	 ெகா1ட அவர) ேப9சா� 
ப�லாயிர%கண%கான ம%க' கவர*ப5, கிறி�தவ மத�ைத� த7வினா�க'. 
ஊ� ஊராக, நகர	 நகரமாக, ேதச	 ேதசமாக கிறி�தவ மத	 ேவக	 ெகா1, 
பரவ� ெதாட.கிய). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 5 8ச	ப�, 2004 
 
 
 
5 கி4�)வ�	 aத�கM	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா.ரா  
 
கிறி�தவ மத�தி� எ79சி, aதAல�)%A விட*ப5ட �த� ம:#	 மிக*ெப!ய 
சவா�. இதி� ச(ேதகேம இ�ைல. கி.பி. 300-	 ஆ1, சி!யா, ஆசியா 
ைமன�, கிs�, ைச*ர� ம:#	 ஆ*பி!%காவி� வட%A* பAதியி� 
வசி�)வ(த aத�களி� மிக*ெப4	பா�ைமயாேனா� கிறி�தவ�களாக 
மாறிவி584(தா�க'. கிறி�தவ�ைத* பர*/	 பணியி� ஈ,ப5ட ேஜ	�, பா� 
ேபா�ற இேயGவி� ேதாழ�க' அ%காரண�தாேலேய சிைற*பி8%க*ப5ட)	 
ப,ெகாைல ெசBய*ப5ட)	 (ேஜ	ைஸ aத�க' க�லா� அ8�)% 
ெகா�றா�க'. பா�, ேரா	 நக4%A9 ெச�றேபா) ம�ன� நீேரா அவைர 
சிைறயி� அைட�தா�. அ.ேகேய அவ� உயிைர>	 வி5டா�.) ம%களிைடேய 
மிக*ெப!ய அ?தாப�ைத உ1டா%கிய). இ), ��ைன%கா58K	 ேவகமாக 
கிறி�தவ	 பரவ உதவியாக அைம(தைத ம#%க இயலா).கிறி�தவ	 இ*ப8* 
பரவ� ெதாட.கிய அேத ேவைள, ஜுேதயாவி� aத�கM%A ேவெறா4 
வைகயிK	 ெந4%க8 ஆர	பமான).இேயGவி� சீட�களா� /திய ஏ:பா, 
எ7த*ப5,%ெகா184(த கால�தி� பால�தீ� எ�ப) (அ*ேபா) 
பெல�தீனா) வட%ேக சி!யா, ெலபனா� ெதாட.கி ெத:ேக எகி*தி� சில 
பAதிக'வைர நீ1டெதா4 மிக*ெப!ய நில*பர*/. அதி� ஜுேதயா எ�கிற 
இ�ேரலி� இட	 மிக9 ெசா:பமான). ஆனேபா)	 (ேராமானிய ஆMைக%A 
உ5ப5ட அளவி�) அ*ேபா) அ) த�னா5சி அதிகார	 ெப:ற). ெஹேரா� 
ம�ன� இ4(தவைர, ேராமானிய ச%கரவ��தி%A அவ� யாராக இ4(தாK	 
மிக ெந4%கமானவராக இ4(தா�. இதனா� பைடெய,*/ ேபா�ற ஆப�)க' 
ஏ)	 ஜுேதயா�%A இ�லாம� இ4(த). அ.ேக ஏதாவ) ஒ4 பிர9ைன 
எ�றா� அ) ெஹேராதா� ம5,ேம உ1டா%க*பட% E8யதாக 



இ4(த).கி.�. நா�கா	 O:றா18� ெஹேரா� இற(த)	, ேரா	 
அதிகாரபீட	 ஜுேதயாைவ �7வ)மாக� த� க5,*பா58� 
எ,�)%ெகா1,வி5ட). அத�பிறA, ெஹேரா� மாதி! �8R8%ெகா1, 
யா4	 ஆ5சி/!ய �8யவி�ைல. ேராமானிய ம�ன!� பிரதிநிதியாக 
கவ�னராக ம5,ேம ஆள �8(த). அ), ெஹேராதி� மகேன ஆனாK	 
ச!.ெஹேராதி� மரண	 ெதாட.கி பல O:றா1,கM%A இ*ப8�தா� 
இ�ேர�, ேராமானிய% காலனியாக இ4%கேவ18யி4(த). ேரா	 அதிகாரபீட	 
எ,%A	 �8�கM%A% க5,*படேவ18யி4(த). அரசிய� sதியி� இதனா� 
ெப!ய பிர9ைனக' ஏ)மி�லாத ேபா)	 மத sதியி� அவ�கM%A9 சில 
த�மச.கட.க' இ4(தன. காரண	, அ*ேபா) ேராமி� தி5டவ5டமான மத	 
எ�# ஏ)	 கிைடயா). ஆ.கா.ேக சி# ெதBவ வழிபா,க' இ4(தன. 
ெப4	பாK	 ம%கM%A ம�னேர கட�'. ேராமி� பரவியி4(த 
aத�களாேலேய இதைன9 சகி%க �8யவி�ைல எ�கிறேபா), இ(த "ம�னேர 
கட�'" தி5ட	 ஜுேதயா�%A	 ெபா4()	 எ�ெறா4 ச5ட	 கி.பி 40-	 
ஆ1, ெகா1,வர*ப5ட).அ*ேபா) ேராமானிய ம�னராக இ4(தவ!� 
ெபய� காலிAலா (சிணீறீவீsuறீணீ). அவ�தா�, இனி ேராம சா	ரா^ஜிய�)%A 
உ5ப5ட அைன�) இட.களி� உ'ள ேதவாலய.களிK	 த� சிைலைய 
ம5,ேம ைவ�), த�ைன ம5,ேம ெதாழேவ1,	 எ�ெறா4 விபsத 
உ�தரைவ* பிற*பி�தா�.அரசிய� sதியிலான எ(தவித� திணி*ைப>	 
சகி�)%ெகா'ள� தயாராக இ4(த aத�களா�, இ(த வழிபா5,� திணி*ைப 
ம5,	 ஏ:க �8யவி�ைல. aத�கM%A ஒேர கட�'. அவ�க' த	 கட�ைள 
ெஜேஹாவா எ�# அைழ*பா�க'. அவைர�தவிர ேவ# யாைர>	 ெதாழ 
அவ�க' தயாராக இ�ைல. (இ�லா	 ேதா�#வத:A ��ேப "ஒ�ேற கட�'" 
எ�கிற க4�தா%க�ைத% ெகா184(த மத	 aத மத	தா�.)ஆகேவ அவ�க' 
ேபாரா5ட�தி� இற.கினா�க'. இ*ப8ய4 உ�தர�%A அ8பணிவைத% 
கா58K	 இற*பேத ேம� எ�# �ழ.கினா�க'.ஜுேதயாவி� அ*ேபாைதய 
கவ�னராக இ4(தவ�, ஆ%!*பா-1 எ�பவ�. 
அவ�, நிைலைமைய எ,�)9 ெசா�லி விள%க	 அளி*பத:காக ேரா�%A* 
ேபானா�. aத�களி� வழிபா5, �ைற எ�ப) ஆயிரமாயிர	 ஆ1,களாக� 
ெதாட�() வ4வ). திbெர�# அைத மா:ற9 ெசா�வ) �8யாத கா!ய	. 
ேராமானிய ம�ன!� மீ) அவ�கM%A மதி*/	 ம!யாைத>	 உ1,. 
ஆனா� ெதா7வத:A!ய கட�ளாக அவைர எ(த aத4	 ஏ:கமா5டா�க' 
எ�பைத% ெகா`ச	 G:றி வைள�) ஒ4வா# ெத!ய*ப,�திவி5டா� 
ஆ%!*பா-1.அவ4ைடய ந�லேநர	, ேராமானிய ம�ன� காலிAலா, 
ேகாபமைடயாம�, ஜுேதயாவி� ேதவாலய.களி� த�?ைடய சிைலைய 
ைவ�)� ெதாழேவ1,ெம�கிற அரG உ�தரைவ� தி4	ப*ெபற �8� 
ெசBதா�.ஆனாK	 ேபாரா5ட�தி� இற.கியதா� ைக)ெசBய*ப5ட aத�கைள 
அவ� ம�னி%க� தயாராக இ�ைல. அவ�க' யாவ4	 நி9சய	 
த18%க*படேவ18யவ�கேள எ�# நிைன�தா�. அரச� ெசா�வைத% 
ேக5டா� அ) ராஜ விGவாச	. ேக5க ம#�தா� ராஜ)ேராக	. ராஜ)ேராக% 
A:ற9சா5,%A� த1டைன எ�றா�, அ) மரண	 ம5,ேம. இதன8*பைடயி� 
ஆயிர%கண%கான ஜுேதயா aத�க' மரண�தி� வாசலி� கா�தி4(தேபா), 
அவ�கM%A ஓ� அதி�_ட	 அ8�த). த1டைன நிைறேவ:ற*ப,வத:A 
��/, ச:#	 எதி�பாராத வைகயி� ம�ன� காலிAலா அவர) அரசிய� 
எதி!களா� ெகாைல ெசBய*ப5டா�. ேராமி� நிகP(த ஆ5சிமா:ற	, இ.ேக 
இ�ேர� aத�களி� உயிைர% கா*பா:றிய).இ(த9 ச	பவ�)%A* பிறA, கி.பி. 
66-	 ஆ1, வைர ேராமானிய சா	ரா^ஜிய�தி� ஒ4 பAதியாக இ4(த 
ஜுேதயா எ�கிற இ�ேரலி� ேவெற(த* பிர9ைன>	 ெப!தாக எழவி�ைல. 
Gத(திர ேவ5ைகேயா, தனிநா, ேகா!%ைகேயா அவ�களிட	 இ�ைல. 
பால�தீன* ெப4நில�திலி4(த ம:ற சில நா,கM	 Eட இ*ப8 ேராமானிய 
ஆMைக%A உ5ப5,�தா� இய.கின எ�பதா� யா4%A	 எ)�	 
வி�தியாசமாகேவ படவி�ைல. ேராமானிய�க', ஆள*பிற(தவ�க'. நா	 
அட.கி வாழேவ18யவ�க'. இ) இய�பாக ம%க' மன�தி� 
ஊறி*ேபாயி4(த).கி.பி.66-�தா� அ.ேக �த��தலி� ஒ4 /ர5சி 
ஏ:ப5ட). /ர5சி ெசBதவ�கM	 aத�கேள. ெஜ4சேலைம �:றிKமாக 
ேராமானிய ஆ%கிரமி*பிலி4() வி,வி�), ஒ4 �7ைமயான aத 



சா	ரா^ஜிய�ைத அைம%கேவ1,	 எ�பைத ேநா%கமாக% ெகா1ட அ(த* 
/ர5சிைய "ஸிலா5" (ஞீமீணீறீஷீt s) எ�கிற அைம*பின� ��னி�# 
நட�தினா�க'. ஒ5,ெமா�த ெஜ4சேல	 aத�களி� எ1ணி%ைகைய* பா�%க, 
ஸிலா5 அைம*ைப9 ேச�(தவ�க' சி#பா�ைமேயா�தா	. அவ�கள) /ர5சி, 
ம%கM%A ச(ேதாஷ�ைத% கா58K	 பய�ைதேய த(த). ஏெனனி�, அவ�க' 
எதி�*ப) ஒ4 சாதாரண ேதச�ைதேயா, A#நில ம�னைனேயா அ�ல. 
மாெப4	 ேராம சா	ரா^ஜிய�தி� ச%கரவ��திைய எதி��)* /ர5சி ெசBய 
ஆர	பி�தி4(தா�க'. இ) நி9சய	 அபாயகரமான) எ�# 
க4தினா�க'.ஆனா�, /ர5சி%கார�க' மிக9 Gலபமாக ஜுேதயா கவ�ன!� 
ராLவ�ைத9 சிதற8�) ெஜ4சேலைம% ைக*ப:றிவி5டா�க'. தவிர இ�ேரலி� 
ேம:A% கட:கைர* பAதிகளிK	 கணிசமான இட�ைத அவ�களா� 
ஆ%கிரமி�)விட �8(த). ஆனா�, எ*ப8>	 ஒ4 �7ைமயான aத அரைச 
நி#விவிட �8>	 எ�# அவ�க' ெகா1ட ந	பி%ைக, அ,�த ஒ4 
வ4ட�தி� தைரம5டமான).இ*ேபா), ேராமானிய*பைட �7 ேவக�தி� 
இ�ேரலி� மீ) தா%Aதைல ஆர	பி�த). ெகா`ச	 ெகா`சமாக இழ(த 
இட.கைள மீ5க� ெதாட.கிய).கி.பி. 70-	 ஆ1, அ) நட(த). பிரளய	 
வ(த) ேபால இ�ேரK%A' lைழ(த மாெப4	 ேராமானிய* பைடய�#, 
இ1, இ,%A விடாம� அ8�) )வ	ச	 ெசBய ஆர	பி�த). /ர5சி ெசBத 
ஸிலா5 அைம*பின� இ4(த இட	 ெத!யாம� மைற() ேபானா�க'. 
ேகாரதா1டவ	 எ�பா�கேள, அ)! ெஜ4சேல	 உ'பட /ர5சி%கார�க' 
ைக*ப:றியி4(த அ�தைன இட.கைள>	 ஒ5,ெமா�தமாக% ைகயக*ப,�திய) 
ேராமானிய ராLவ	. ேராமானிய9 ச%கரவ��தியி� மகனான ைடட� (ஜிவீt us) 
எ�பவேன அ*ேபா) ராLவ� தளபதியாக வழிநட�தி%ெகா1, வ(தி4(தா�. 
த	ைம எதி��த அ�தைன ேபைர>	 அவ�க' ெகா�றா�க'. த,�த 
Gவ�கைளெய�லா	 இ8�தா�க'. க1ணி�ப5ட க5டட.க' அைன�ைத>	 
உைட�) ெநா#%கினா�க'. சாைலக' சிைத(தன. Aள.க' உைட(தன. 
Aழ(ைதக', ெப1க', ஆ1க' எ�# அவ�க' வி�தியாச	 பா�%கேவ 
இ�ைல. க1ணி� ெத�ப5ட அ�தைன aத�கைள>	 கதற% கதற% ெகா�# 
வீசினா�க'.இ(த� தா%Aதலி� உ9சக5ட	 ெஜ4சேல	 நக!� நிகP(த). ஆ, 
அ(த% ேகாயி�! இ(த% ேகாயிைல ��னி5, அ�லவா aத�க', ேராமானிய9 
ச%கரவ��தியி� ஆைணைய �த� �தலி� எதி��)% கலக	 ெசBதா�க'? 
இைத�தாேன ஒ5,ெமா�த aத� Aல�)%ேக /னித�தல	 எ�# ெசா�லி, 
த	ப5ட	 அ8�)%ெகா1டா�க'? அவ�கள) ஆணவ�தி� 
அைடயாளம�லவா இ)? இத� பழ	ெப4ைமதாேன அவ�கைள� திமி� பி8�) 
ஆடைவ�த)?இனி எ%கால�)%A	 aத�க' /ர5சி எ�# இற.க 
நிைன%க%Eடாதப8%A� தா%Aதைல �7 ேவக�தி� நட�தேவ1,	 எ�# 
நிைன�தவ�க', ேகாயிைல இ8%க ஆர	பி�தா�க'. தா%Aத� ெதாட.கிய சில 
மணி ேநர.களிேலேய அ) U'Uளாக9 சிதறி, உதிர ஆர	பி�த). கத�க' 
ெபய��) எ,%க*ப5டன. அல.கார விள%Aக' உைட�) ெநா#%க*ப5டன. 
U1க' இ8%க*ப5டன. மாட.களி� தீைவ�தா�க'. ��னதாக ெவA 
ஜா%கிரைதயாக உ'ேள இ4(த அ�தைன மதி*/'ள ெபா4'கைள>	 G458 
வா! F5ைடக58 ேரா�%A அ?*பிவி5டா�க'. அவ:#' �%கியமானைவ, 
ேகாயிலி� மிக*/னிதமான ெபா4'களாக% க4த*ப5ட த.க�தாலான 
பா�திர.கM	, ேவைல*பா,க' மி%க, பிரமா1டமான த.க ெம7Aவ��தி� 
தா.கி (நிtீமீணீt  விமீஸீஷீtீணீலீ எ�பா�க'. சிணீஸீபீமீறீ ஷிtணீஸீபீ.) 
ஒ�#	. ேராமானிய�களி� பைடெய,*ைப, ப,ெகாைலகைள% Eட aத�க' 
அைமதி>ட� சகி�)%ெகா184(தி4*பா�க'. ஆனா� ெஜ4சேல	 
ேதவாலய�ைத அவ�க' தா%க� ெதாட.கிய)	, ெபா#%க�8யாம� எதி��)* 
ேபா!ட வீதி%A� திர1, வ(தா�க'.ஆனா�, பிரமா1டமான ேராமானிய* 
பைடயி� எதிேர ெஜ4சேல	 aத�க' ெவ#	 ெகாG. கி5ட�த5ட 
ப�னிர1டாயிர	 aத�க' அ(த* ேபா!� ப,ெகாைல ெசBய*ப5டா�க' 
எ�கிற) வரலா#. இைத�தவிர, ெஜ4சேல	 ேதவாலய�தி� ஊழிய	 
ெசB)ெகா184(த மதA4%கைள� தனிேய நி:கைவ�)% க7விேல:றினா�க' 
ேராமானிய�க'.ெஜ4சேல	 நகரேம ஒ4 மாெப4	 A*ைப�ெதா58 ேபால% 
கா5சியளி�த). எ.A	 பிண.க'. ர�த	. இ8பா,களி� இைடேய ேக5ட 
கதற� ஒலிக'. வ�u#க' வானி� வ5டமி5ட ேவைளயி� ெகா'ைளய8�த 



ெபா4'கைள F5ைடக58%ெகா1, ேராமானிய*பைட ஊ4%A� தி4	ப 
ஆர	பி�த).இர1டாவ) �ைறயாக% க5ட*ப5ட அ(த ஆலய	 மீ1,	 
இ8%க*ப,	 எ�# ��னேர aகி�)9 ெசா�ன இேயGைவ�தா� அ*ேபா) 
ெஜ4சேல	 நகர�) aத�க' நிைன�)*பா��தா�க'.கிறி�தவ�தி� மீதான 
அவ�கள) ெவ#*/ இ�?	 பல மட.காக உயர ஆர	பி�த). 
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நிலெம�லா	 ர�த	 - பா.ரா  
 
ஒ4 ேகாயிைல இ8*பெத�ப) எ*ேப�*ப5ட ச!�திர வ, எ�ப) ம:ற 
யாைர>	 விட நம%A மிக ந�றாக� ெத!>	. �த� தைல�ைற%A% 
க1ைணவி5, அகலாத கா5சியாக�	, எ(த� தைல�ைற%A	 ெந`ைசவி5, 
நகராத ச	பவமாக�	 அ*ப8ேய ப8()விட%E8ய) அ). 
aத�கைள* ெபா#�தவைர அ*ப8ய4 ச	பவ�ைத� த	 வாPநாளி� 
இர1டாவ) �ைற>	 அவ�க' பா��)வி5டா�க'. கி.பி. 70-	 ஆ1, 
ேராமானிய� தா%AதK%A இல%காகி, இ8%க*ப5ட அ(த� ேதவாலய	 
இ�#வைர மீ1,	 க5ட*படவி�ைல. இ�ெனா4 ேதவUத� இற.கிவ() 
மீ1,	 அைத% க58�த4வா� எ�# aதAல	 கா�தி4%கிற). இ8(த 
ேகாயிலி� ஒ4 ெச.க�ைல%Eட அவ�க' தி4	ப எ,�) அ,%க �ய:சி 
ெசBயவி�ைல. அ*ப8ேய வி5,வி5டா�க'. பைடெய,*பி� ஞாபகா��தமாக 
இ�?	 மி9சமி4%A	 ேகாயி� G:#9Gவ!� ஒ4 பAதிைய�தா� அவ�க' 
த	 /னித�தி� மி9சமாக ைவ�) வண.கி%ெகா184%கிறா�க'. கைதய�ல. 
உ1ைமயிேலேய இ�# உலெக.A	 பரவி வசி%A	 (இ�ேரலி� ம5,	 
ெதா1i# சதவிகித	) Gமா� ஐ	ப) ல5ச	 aத�கM%A	 அ)தா� 
ந	பி%ைக. அ)தா� ஞாபகா��த	. 
ேகாயிைல ேதவUத� வ() க58�த4வா�. உைட(த மன.கைள யா� வ() 
க58�த4வா�க'? 
அ)தா�. அ(த� த4ண	தா�. �த��தலாக aத�க' த	ைமய4 
தனி�தீவா%கி%ெகா1,விட �8� ெசBத த4ண	 அ)ேவதா�. தம) 
மத�)%A	 கலாசார�)%A	 வழிபா5, �ைறகM%A	 எ(த% கால�திK	 
ம:றவ�களா� ஆப�) இ4(ேத தீ4	 எ�# ஜுேதயா aத�கM%A அ�# 
உ#தியாக� ேதா�றிய). �%கியமாக, "இேயGைவ% ெகா�றவ�க'" எ�# 
கிறி�தவ* பிரசாரக�க' மிக�தீவிரமாக உலெக.A	 ெசா�லி%ெகா1, ேபான) 
மாெப4	 அவமானமாக அவ�களி� வாPவி� மீ) கவி() நி�ற). 
மிக%E�ைமயாக கவனி%கேவ18ய விஷய	 இ). இேயG சிKைவயி� 
அைறய*ப5ட கால�தி� ஜுேதயா aத�களி� எ1ணி%ைக மிக�	 ெசா:ப	. 
ல5ச�ைத% Eட� ெதாடவி�ைல. ஆயிர.களி�தா� இ4(த) அவ�கள) 
எ1ணி%ைக. இேயGவி� மரண�ைத>	 உயி��ெத7() வி1ேணறிய 
ச	பவ�ைத>	 அ,�), அேத ஜுேதயா aதAல	தா� இர1டாக* பி!கிற). 
இேயGைவ* பி�ப:றி, அவ� ேபசிய ெமாழிகளி� அ8ய:றி வாழ 
�8ெவ,�தவ�க', கிறி�தவ�க' என*ப5டா�க'. அவ�கேளதா� மி9ச�'ள 
தம) m�வீக% Aல�தவைர அ*ப8* பழி%க�	 ெதாட.கினா�க'. ேவ:# 
இன�தவ�க' அ�ல�. �%கியமாக, அராபிய�க' அ�ல�. 
இ(த9 ச	பவ.க' நட()ெகா184(தேபா) பால�தீன அராபிய�க' ெவ#	 
பா�ைவயாள�களாக ம5,ேம இ4(தா�க'. அவ�கள) ேதவUத� அ*ேபா) 
பிற%கவி�ைல. இ�?	 சில O:றா1,க' அவ�க' கா�தி4(ேத தீரேவ1,	. 
அ)வைர தம%A� ெத!(த சி#ெதBவ.கைள (�%கியமாக, க:கைள ந5, 
வண.A	 வழ%க	 அராபிய�களிைடேய அதிக	.) வண.கி%ெகா1,, உ7) 
பிைழ�) வாP()ெகா184(தா�க'. 
அ*ேபாைதய பிர9ைன, அராபிய�கM%A	 aத�கM%Aமானத�ல. 
aத�கM%A	 கிறி�தவ�கM%Aமான). aத�கM%A	 
ேராமானிய�கM%Aமான). (ேரா	 அ*ேபா) கிறி�தவ� தைலைமயகமாக 



ஆகியி4%கவி�ைல. ம�ன� ம:#	 சி# ெதBவ வழிபா,க'தா	 அ.ேக>	.) 
ேராமானிய ஏகாதிப�திய	, கிறி�தவ�தி� அGரேவக வள�9சி எ�கிற இர1, 
காரணிக'தா	 aத�களி� அ�ைறய பிரதானமான பிர9ைனக'. 
ஆகேவ ேகாயிலி� இ8%க*ப5ட Gவைர அவ�க' த	 மன.கM%A' 
எ7*பி%ெகா1டா�க'. aதAல	 எ�ப) இைறவனா� "ேத�(ெத,%க*ப5ட" 
ஓ� இன	 எ�கிற க4�தா%க�ைத ��ைவ�), aத�கM%A இைடயிலான 
ஒ:#ைமைய* பல*ப,�த �ய:சிக' ேம:ெகா'ள ஆர	பி�தா�க'. தம%A9 
சவா�வி,கிற ச%திக' அைன�ைத>ேம அவ�க' சா�தானாக% க4த� 
ெதாட.கினா�க'. 
ேராமானிய�கM%A எதிராக �த� கலக�ைத உ1டா%கிய "ஸிலா5" இய%க	 
மீ1,	 )ளி�%க� ெதாட.கிய). ��ைனவிட வKவானதாக - ��ைனவிட 
ஆதரவாள�க' நிைற(த ஓ� இய%கமாக - ��ைனவிட தி5டமி5,9 
ெசய�பட%E8ய அைம*பாக! 
அ(த% கால�தி� ேராமானிய% காலனிகளாக இ4(த எ�லா இட.களிK	 "தா	 
ேராமி� A8ம%க'" எ�# ெசா�லி%ெகா'வ) ஒ4 ெகௗரவமான விஷயமாக% 
க4த*ப5ட). �த� �தலி� கலாசார9 ெச7ைம ெகா1டெதா4 சFகமாக 
ேம:கி� ேராமானிய சா	ரா^ஜியேம ெசா�ல*ப5ட). இ) ஓரள� 
உ1ைம>	Eட. அ8*பைட* ெபா4ளாதார வசதி, அ8*பைட% க�வி 
இர18K	 அ�ைறய ேராமானிய ம�ன�க' தீவிர கவன	 ெசK�தியேத இத� 
காரண	. க�வியிK	 ெபா4ளாதார�திK	 உய�(த சFக	, ேம	ப5ட 
சFகமாக வ4ணி%க*ப,வதி� விய*பி�ைல. 
ஆனா� இெத�லா	 ேராமி� ம5,	தாேன தவிர ம�திய%கிழ%கி� பரவியி4(த 
ேராமானிய% காலனிக' அைன�திK	 அ�ல. பால�தீ� தவிர அ�# 
ேராமானிய% காலனிகளாக இ4(த ெப�சியா, பாபிேலா�, (இ�ைறய ஈரா�, 
ஈரா%), எகி*) ேபா�ற இட.களிK	, ெபா4ளாதாரம�ல; வ#ைமேய 
தா1டவமா8ய). க�விெய�லா	 சி#பா�ைமேயா!� ஆட	பர விஷயமாக 
இ4(த). வாBவா��ைத%A "ேராமானிய% A8ம%க'" எ�# ெப4ைமயாக9 
ெசா�லி% ெகா'ளலாேம தவிர, உ1ைமயி� அவ�க' ப!தாப�)%A!ய 
வாP%ைகைய�தா� வாP()ெகா184(தா�க'. விைள9ச� வ4மானெம�லா	 
ேரா�%A* ேபாB%ெகா184%க, ஏைழைம>	 A#.A7 மன*பா�ைம>	 
ம5,ேம அ*பAதி ம%களி� வாP%ைகயாக இ4(த). 
இ(நிைலயி�, ஜுேதயா (இ�ேர�) aத�களி� ஸிலா5 இய%க	 மீ1,	 
/�)4வ	 ெகா1, சிலி��) எழ ஆர	பி�தேபா), பால�தீ?%A ெவளிேய 
வசி�)வ(த aத�கM	 அவ�கைள ஆத!%க ��வ(தா�க'. ேதச 
எ�ைலகளா� தா.க' பி!(தி4(தாK	 "aத�க'" எ�கிற அைடயாள�ைத� 
த%கைவ�)%ெகா'வத:காக இ(த ஒ:#ைம அவசிய	 எ�# க4தினா�க'. 
aத�களி� எ79சியி� இ(த9 ச	பவ	 மிக மிக �%கியமானெதா�#. உலகி� 
எ(த Fைலயி� அவ�க' பி!() வசி�தாK	 ஒ4 பிர9ைன எ�றா� ஒ�# 
ேச�(ேத தீ�வ) எ�கிற �8ைவ �த� �தலி� எ,�த) அ*ேபா)தா�. 
இ�ைற%A	 உலகி� எ(த Fைலயி� உ'ள எ(த ஒ4 aத4%A எ�ன 
பிர9ைன எ�றாK	 அ(த நா5, அரச�ல; இ�ேர� அரGதா� ��னா� 
வ() நி:கிற)! அேதேபா� இ�ேரலி� பிர9ைன எ)வானாK	 அ) த� 
ெசா(த* பிர9ைன எ�ேற எ(த நா58� வசி%A	 aத�கM	 நிைன%கிறா�க'. 
இ4பதா	 O:றா18� ஆர	ப வ4ட.களி� அதாவ), பால�தீன ம1ணி� 
aத�களி� தனி நா5ைட உ4வா%கிேய தீ4வ) எ�# �8� ெசB) அத:கான 
ேவைலகைள aத�களி� அரசிய� பி!�� தைலவ�க' ஆர	பி�தேபா) ஒேர 
ஓ� அைழ*ைப�தா� வி,�தா�க'. அ)�	 ெம�ைமயாக. மிக�	 ரகசியமாக. 
"aத�கேள, இ�ேரK%A வா4.க'!" 
அNவள�தா�. ல5ச%கண%கான aத�க', கால	 காலமாக� தா.க' 
வசி�)வ(த நா,கைள அ(த% கணேம )ற(), ெசா�), Gக.க', வீ, 
வாச�கைள அ*ப8ேய ேபா5,வி5, இ�ேரK%A% கிள	பிவி5டா�க'. 
இ�ேர� நி9சயமாக உ4வா%க*ப5,வி,மா எ�# அவ�க' ேக5கவி�ைல. 
/திய இட�தி� தா.க' வசி%க ெசௗக!ய.க' இ4%Aமா எ�# 
பா�%கவி�ைல. ேவைல கிைட%Aமா, வீ, கிைட%Aமா, வாழ வி,வா�களா, 
>�த.கைள9 ச(தி%க ேந!,மா எ�ெற�லா	 ேயாசி%கேவ இ�ைல. 



ஒ4 ெசா�. ஒ4 க5டைள. ஒேர �8�. aத�க' எ�கிற ஓ� அைடயாள 
நிமி�த	 அவ�க' இ4பதா	 O:றா18� ெதாட%க�தி� ஒ4.கிைண(த 
கைதைய* பி�னா� வி!வாக* பா�%க*ேபாகிேறா	. இத:ெக�லா	 ஆர	ப% 
காரணியாக அைம(த "ஸிலா5" இய%க�தி� ம#பிற*ைப ஒ58 நட(த 
ச	பவ.கைள அறி()ெகா'வ) மிக�	 �%கிய	. 
ெஜ4சேல	 நகர ஆலய�ைத ேராமானிய�க' இ8�த), கி.பி. 70-	 ஆ18�. 
அத� ெதாட�9சியாக9 Gமா� F�றிலி4() நா�A ஆ1,க' aத�கM%A	 
ேராமானிய�கM%Aமான >�த.க' வி5,வி5, நட()ெகா1,தானி4(தன. 
ெஜ4சேல	 aத�கM%A, பால�தீ?%A ெவளிேய இ4(த aத�க' த	மாலான 
அைன�) உதவிகைள>	 ெசBதா�க'. 
அ8பணிய%Eடா) எ�ப) ம5,	தா� அவ�கள) திடசி�தமாக இ4(த). 
aத�க' யா4%A	 Aைற(தவ�க' அ�ல�. தா.க' வசி%A	 நில*பர*ைப� 
தா.கேள ஆள� தAதி பைட�தவ�க'. ேராமானிய9 ச%கரவ��தி%A 
அ8வ48%ெகா184%க இனி>	 அவ�க' தயாராக இ�ைல. ேராமானிய9 
ச%கரவ��தி%A* ெப!ய பைட இ4%கலா	. ஆ' பல�	 பணபல�	 
இ4%கலா	. ஆனா� aத�களிட	 ஒ:#ைம இ4%கிற). >�த�தி� 
வீரமரண	தா� எ�ப) ெத!(ேத அவ�க' )ணி�ட� இற.கினா�க'. 
ெவ�வைத%கா58K	, த	 எதி�*/ண�ைவ� ெதாட�() பதி� ெசB)ெகா1, 
இ4%கேவ அவ�க' அ*ேபா) வி4	பினா�க'. ஏெனனி�, ேராமானிய* 
பைடகைள எதி��) ெவ:றி ெபற இயலா) எ�பைத அவ�க' மிக ந�றாக 
உண�(தி4(தா�க'. 
கி.பி. 73-	 வ4ட	 அ) நட(த). சா%கட� ஓர�தி� உ'ள மஸதா எ�கிற 
இட�தி� aத�க' மீ) ேராமானிய�க' தா%Aத� நிகP�தினா�க'. aத Aல 
வரலா:றி� அ*ப8ய4 ேகாரச	பவ	 மிக அ!தாகேவ நிகP(தி4%கிற).  
>�த�	 மரண�	 வாPவி� ஓ� அ.க	 எ�# �8� ெசB)வி5ட aத�க' 
ஒ4/ற	. ஒ4 aத% ெகாG�	 உயி4ட� இ4%க%Eடா) எ�கிற ெவறி>ட� 
ேமாதிய ேராமானிய*பைட ம#/ற	. ேராமானிய�கைள* ெபா#�தவைர, aத�க' 
Gயரா^ஜிய�)%காக நிகP�)	 கிள�9சிகைள ஒ,%Aவதி� அ) ஒ4 பAதி. 
aத�கM%ேகா, Gயரா^ஜிய	 எ�ப) ெவ#	 நில	 ச	ப(த*ப5ட விஷயம�ல. 
அ) அவ�களி� Gயம!யாைத. காலனியாதி%க ஒழி*ைப ��னி5ட Gய 
ஆஹுதி. 
மிக�	 ேகாரமான தா%Aத� அ). ��ேப தீ�மானி%க*ப5ட �8�ட� 
ஆர	பமான >�த	. எ*ப8>	 ேராமானிய�க'தா� ெவ�ல*ேபாகிறா�க' 
எ�ப) ெத!(ேத aத�க' த	 எதி�*ைப% கா5ட� ெதாட.கினா�க'. ஆனா� 
ேராமானிய�க' ேநர8 >�த�ைத% கா58K	 அ(த �ைற ெக!�லா �ைற� 
தா%Aதைலேய அதிக	 ேம:ெகா1டா�க'. இரவி� கிராம	 கிராமமாக* /A() 
தீைவ�)வி5,, அலறிேயா,	 aத�கைள ெவ58%ெகா�றா�க'. Aழ(ைதகைள 
உயேர U%கி% க7�ைத ெந!�) அ*ப8ேய கடலி� வீசினா�க'. க1ணி� 
ப5ட aத*ெப1க' அைனவ!� மீ)	 பாலிய� வ�ெகா,ைம 
நிகP�த*ப5ட). aத�களி� கா�நைடகைள ெவ58 வீதிகளி� எறி(தா�க'. 
வீ,க' இ8%க*ப5டன. க�வி%Eட.க', ேகாயி�க' அைன�)	 
ெகாM�த*ப5டன. 
ேராமானிய�களிட	 பி8ப,வைத வி4	பாத பல aத%A,	ப.க', 
அக*ப,வைத% கா58K	 த:ெகாைல ெசB)ெகா1,வி,வ) சிற(த) எ�# 
�8� ெசB), ெகா�)%ெகா�தாக இற()ேபானா�க'. A,	ப� தைலவ�க' த	 
மைனவி, Aழ(ைதகைள% ெகா�#, த�ைன>	 மாB�)%ெகா1டா�க'. 
ஒ�ற�ல, இர1ட�ல. O:#%கண%கான aத%A,	ப.க' இ*ப8� த:ெகாைல 
ெசB)ெகா184%கி�றன. 
மரண�தி� சகி%க�8யாத வாைட நிைற(த ச!�திர�தி� இ(த*ப%க.க', 
இ9ச	பவ	 நட(தத:A9 Gமா� 1,900 வ4ட.க' கழி�) மீ1,	 
ெவளி9ச�)%A வ(தன. 1960களி� பால�தீன* பAதிகளி� நட�த*ப5ட 
ெதா�ெபா4' ஆB�க', மஸதா >�த�தி� எ9ச.கைள ெவளி9சமி5,% 
கா58யி4%கி�றன. ஒ4 சி# Aைகயி?' Gமா� இ4ப�ைத() ஆ1க', 
ெப1க', Aழ(ைதகளி� எK	/%E,க' ேத8%க1,பி8%க*ப5டன. கா�ப� 
ப!ேசாதைனக', அ(த எK	/%E,களி� வயைத� )�லியமாக9 
G58%கா58யி4%கி�றன. ேராமானிய�களி� பி8யி� அக*ப,வைத வி4	பாத 



aத%A,	ப.க' ெமா�தமாக� த	ைம மாB�)%ெகா1ட ெப4.கைதயி� ஏேதா 
ஓ� அ�தியாய	 அ)! 
இ(த9 ச	பவ�)%A* பிறA ெஜ4சேல	 aத�கைள9 சமாளி*பத:A 
ேராமானிய�க' ஒ4 /திய வழிைய ேயாசி�தா�க'. ெஜ4சேல	 நக!� 
ெதBவீக* ெப4ைம>	, அ(த% ேகாயிலி� ஞாபக.கM	 இய�பாகேவ அ(த 
நக!� வசி*பவ�களி� மன�தி� ெபா.A	 ெப4மித உண��	தா� 
அவ�கைள, சா	ரா^ஜிய�)%A எதிராக% கலக	 ெசBய� U1,கி�றன எ�# 
க4திய ேராமானிய�க', aத�கைள* பி!�) ஆளலா	 எ�# �8� 
ெசBதா�க'.அத�ப8, ெஜ4சேலமி� எ(த ஒ4 aத4	 இ4%க%Eடா). 
ஜுேதயாவி� aத�க' அைனவ4	 கட:கைரேயார கிராம.கM%A* 
ேபாBவிடேவ18ய). (இ�ைறய காஸா, அத� G:#*/ற*பAதிக'.) 
இைத ஓ� உ�தரவாகேவ ேராமானிய* ேபரரG ஜுேதயாவி� ெகா1,வ(த). 
கட:கைரேயார கிராம.களி� Eட aத�க' ெமா�தமாக வசி%க%Eடா) எ�# 
நிைன�தவ�க', அ.ேக ஏ:ெகனேவ இ4(த பிற அராபிய 
சFக�தின!ைடேயதா� )1, )1டாக aத�கைள% ெகா1,ேபாB9 
ெசா4கினா�க'.இ*ப8* பி!�தாMவத�Fல	 aத�களி� கிள�9சிைய 
அட%கலா	 எ�# நிைன�த) ேராமானிய அரG. 
ேராமானிய�க' எதி�பா��தப8ேய கிள�9சி அட.க ஆர	பி�த) உ1ைமதா�. 
ஆனா� கட:கைரேயார கிராம.கM%A% A8ெபய�(த aத�க' ேவெறா4 
கா!ய�ைத மிக�தீவிரமாக அ*ேபா) ஆர	பி�தி4(தா�க'.  
கிள�9சிைய% கா58K	 ெப!யெதா4 /ர5சி அ). 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 12 8ச	ப�, 2004 
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நிலெம�லா	 ர�த	 - பா.ரா  
 
��Aறி*/: இ(த அ�தியாய�தி� வ4கிற மத A4%க', aத* ப'ளி 
ஆசி!ய�களி� ஓவிய.க' எ)�	 )ரதி�_ட வசமாக இ�# நம%A% 
கிைட*பதி�ைல. aத�க' த	 ெசய�பா,கைள மிக ரகசியமாக ைவ�)%ெகா1ட 
ஒ4 காலக5ட�ைத9 சி�தி!%A	 அ�தியாய	 எ�பதா� ச	ப(த*ப5ட 
நப�களி� ஓவிய.க' எ)�	 வைரய*ப584%கவி�ைல எ�ேற 
க4தேவ18>'ள).) 
மஸதா தா%AதK%A	 அழி�%A	 பிறA பால�தீனி� கட:கைரேயார* 
பAதிகளி� வாழ நி�*ப(தி%க*ப5ட aத�கM%A, வாP%ைக எ*ேபா)	 ேபா� 
பிர9ைனக' மி%கதாக�தா� இ4(த). ஆனா� அழி�களாK	 இழ*/களாK	 
இடமா:ற�தாK	 அவ�க' நிைலAைல() ேபாBவிடவி�ைல. 
ேராமானிய�கைள எதி��) அவ�க' ெசBத கலக.கM	 சி# /ர5சிகM	 
ெதாட�() ேதா�விையேய த7வி வ(தாK	 ஒ4 சிறிய ந	பி%ைக%கீ:# 
அவ�களிைடேய இ4(த).>�த�தா� ெஜயி%க �8யாதவ�கைள /�தியா� 
ெஜயி�தா� எ�ன? 
இ)தா� அவ�கள) ேயாசைனயி� ஒ4வ!9 G4%க	. பி�னாளி� தம) 
ச!�திரெம.A	 அறிவாளிக' எ�#	 /�திசாலிக' எ�#	 ராஜத(திர	 
மி%கவ�க' எ�#	 A>%தி%A* ேப�ேபானவ�களாக�	 aத�க' 
சி�தி!%க*ப5டத:ெக�லா	 ஆர	ப	 இ.ேகதா� நிகPகிற). 
அ�ைறய ெஜ4சேல	 aத�களிைடேய இ�தைகய ேயாசைனைய ��ைவ�), 
ந	பி%ைகa58யவ�க', சில )றவிக'. aத� )றவிக'. ேராமானிய�களா�, 
ெஜ4சேல	 ஆலய	 இ8%க*ப,��ேப ப�லா1,களாக அ%ேகாயிலி� 
வசி�)வ(த ெஜாஹன� ெப� ஸகாB (Johannan Ben Zachai  ) எ�கிற )றவி 
அவ�கM' �%கியமானவ�. 
ஸகாயி� ேயாசைன எ�னெவ�றா�, ேராமானிய�களி� தனி9சிற*பாக 
எ�ென�ன உ'ளேதா, அவ:ைறெய�லா	 aத�கM	 �தலி� ெபறேவ1,	. 
அவ�க' க�வியி� சிற(தவ�க' எ�றா�, aத�கM	 க�வியி� சிற(தவ�களாக 



ஆகிவிடேவ1,	. அவ�க' பணபல	 பைட�தவ�க' எ�றா� நா�	 
பண�ைத* ெப4%க% க:#%ெகா'ள ேவ1,	. அவ�கள) கலாசார* 
ெப4ைம%A aத�களி� ெப4ைம எ'ளள�	 Aைற(தத�ல எ�பைத உலA%A 
ெவளி9சமி5,% கா5டேவ1,	. நம) ேதச�)%A' ேவ1,மானா� யா4	 
ஊ,4வலாேம தவிர, நம) இன�)%A' அ) �8யா) எ�பைத நிvபி%க 
ேவ1,	. பி!�) வாழ ைவ�தாK	 மன�தா� ஒ�றாகேவ எ*ேபா)	 
இ4*பவ�க' எ�பைத ஆணி�தரமாக உணர9 ெசBயேவ1,	. 
மாெப4	 aத சா	ரா^ஜிய	 ஒ�ைற நி#�வ) எ�கிற ெப4.கனவி� �த� 
ெச.க�, இ(த aத� )றவியினாேலேய �த��தலி� எ,�) ைவ%க*ப5ட). 
"/�தியா� ெவ�வ)" எ�கிற அவர) வா��ைதக' ஒNெவா4 aத!� 
மன�திK	 ம(திர	 ேபால பரவி* பட�(த).அ�# ெதாட.கி, அவ�க' 
கிள�9சி ெசBவைத அறேவ நி#�தினா�க'. மாறாக, த	 ச(ததியின4%A 
�ைறயான க�வி அளி*பதி� தீவிர கவன	 ெசK�த ஆர	பி�தா�க'. 
ஸகாB, ேவ# சில aத மத A4%கைள>	 அைழ�)%ெகா1, ேரா�%A* 
ேபானா�. ச%கரவ��திைய9 ச(தி�), ஜுேதயா aத�க' இனி கிள�9சி 
ெசBயமா5டா�க' எ�# ந	பி%ைக அளி�தா�. ேராமானிய ஆMைக%A 
உ5ப5ட A8மக�களாகேவ அவ�க' நட()ெகா'வா�க' எ�# வா%களி�), 
பதிK%A ஒேர ஒ4 உ�தரவாத�ைத ம5,	 ேக5டா�. 
பால�தீ� நில*பர*பி� கட:கைரேயார கிராம.களிK	 நகர.களிK	 aத% 
Aழ(ைதக' ப8%A	 ப'ளி%Eட.கைள ேராமானிய*பைட இ8%க% Eடா). 
அ.ேக aத சா)%க' மத*பாட.கைள நட�)வத:A எ(த இைடa#	 
இ4%க%Eடா). 
ேராமானிய ம�ன� இ(த எளிய ேவ1,ேகாைள ஏ:#%ெகா1டா�. 
ப'ளி%Eட.கைள இ8%க%Eடா); மதேபாதைனகைள� தைட ெசBய%Eடா). 
அNவள�தாேன எ�# அவ� நிைன�தி4%கலா	. 
ஆனா�, இத:A' ஒ4 R5Gம	 இ4%கிற). ஸகாயி� ேகா!%ைக, aதAலேம 
அழியாம� த,*பத:கான ஒ4 ேகடய	. க�வி வள�(), மத�	 தைழ*ப) 
எ�றா� எ�ன அ��த	? அைத%கா58K	 aத Aல�)%A ஒ4 ெப!ய 
பா)கா*/ ஏ)? Gயரா^ஜிய	 எ�ைற%A ேவ1,மானாK	 கிைட%கலா	. 
அத:காக எ*ேபா) ேவ1,மானாK	 ேபாராடலா	, ெவ:றி ெபறலா	. �தலி� 
இன	 அழியாம� கா*பத�லவா �%கிய	? மத	 காணாம� ேபாBவிடாதவா# 
த,*பத�லவா �%கிய	? 
அ)�	 எ*ப8*ப5ட காலக5ட	 அ)! கா5,�தீ மாதி! ம�திய% கிழ%A 
�7வ)	 கிறி�தவ	 பரவி%ெகா184(த). பல aத�க' கிறி�தவ�களாக 
மாறி%ெகா184(தா�க'. சி# ெதBவ வழிபா,களி� ஈ,ப5,%ெகா184(த 
பல அராபிய இன%A7%கM	 ெமா�தமாக கிறி�தவ�ைத� 
த7வி%ெகா184(தன. அராபிய நில*பர*ைப� தா18, ஐேரா*பாவிK	 
கிறி�தவ	 காெல,�) ைவ%க ஆர	பி�தி4(த). 
பால�தீ� �7வ)ேம கிறி�தவ மிஷன!க' தைழ�ேதா.க� 
ெதாட.கியி4(த). அணி அணியாக* பாதி!யா�க' ேதச	 கட() 
பிரசார�)%A* ேபாB%ெகா184(தா�க'. கிறி�தவ	 எ(த நா5,%A* 
ேபாகிறேதா, அ(த நா58� நைட உைடகைள, கலாசார�ைத அ*ப8ேய 
ஏ:#%ெகா1ட). அ(த(த நா5, ம%க' ேபG	 ெமாழியிேலேய கிறி�தவ	 
ேபச*ப5ட). /தியெதா4 திணி*பாக அ�லாம�, /தியெதா4 த!சனமாகேவ 
கிறி�தவ	 ம%களா� ஏ:#%ெகா'ள*ப5ட). மிக9G4%கமாக9 
ெசா�Kவெத�றா�, aதமத�தி� எளிய, ஆனா� ெச	ைம*ப,�த*ப5ட 
வ8வமாகேவ ஆர	ப கால�தி� கிறி�தவ	 பா�%க*ப5ட). 
இ) சநாதன aத�கM%A மாெப4	 இைட`சலாக இ4(த). எ1ணி%ைகயி� 
Aைறவானவ�க' எ�றேபா)	 aத�களி� மத	 எ�தைன சிற*/ மி%க), 
/ராதனமான) எ�பைதெய�லா	 த	 Aல�ைத9 ேச�(தவ�கM%ேக எ,�)9 
ெசா�லியாக ேவ18ய க5டாய	 aத A4மா�கM%A இ4(த). 
இத:காகவாவ) aத*ப'ளி%Eட.களி� "ேதாரா"ைவ9 ெசா�லி%ெகா,%க 
ேவ18ய நி�*ப(த	 அவ�கM%A ஏ:ப584(த). 
ஸகாB A4�%A ேராமானிய9 ச%கரவ��தி அளி�த உ�தரவாத	 இத:A9 
சாதகமாக அைம(ததி� விய*பி�ைல அ�லவா? 



ஆகேவ, aத�க' கிள�9சிைய நி#�தினா�க'. அறி�*/ர5சிைய 
ஆர	பி�தா�க'. ெப:ேறா�க' த	 Aழ(ைதகைள� தவறாம� 
ப'ளி%Eட.கM%A அ?*ப� ெதாட.கினா�க'. தா�	 மிக�தீவிரமாக மத% 
கடைமகைள9 ெசBய� ெதாட.கினா�க'. உைழ%A	 ேநரெம�லா	, ேவ# 
சி(தைனயி�லாம� உைழ*ப). ச	பாதி*பைத கவனமாக9 ேசமி*ப). ஓB� 
ேநர�தி� பிரா��தைனக', பிரச.க.க' ேக5ப). ேகாயிK%A� தவறாம� 
ெச�வ). Aழ(ைதகளி� ப8*பி� தீவிர கவன	 ெசK�)வ). அவ�கைள 
மத�தி� பாைதயிலி4() வ7வாம� பா)கா*ப). 
ேமேலா5டமாக* பா�*பத:A இெத�லா	 ஒ�#ேமயி�லாத கா!ய.களாக� 
ேதா�றலா	. ஆனா� அ�ைற%A ஒ5,ெமா�த ஜுேதயா aத�கM	 இவ:ைற 
ஒ4 ேவ'வி ேபால9 ெசBதா�க'. த	ைம9 G:றி அவ�க' எ7*பி%ெகா1ட 
ெப4`Gவ!� அ8%க:களாக அைம(த), க�விதா�. இதி� ச(ேதகேம 
இ�ைல. இ�ைற%A	 ச�வேதச அளவி� ெதாழி�l5ப�திK	 நவீன 
ேவளா1ைமயிK	 தைலசிற(தவ�களாக aத�கேள விள.Aவைத* பா�%கலா	. 
இ(த வள�9சி%கான வி�) அ�# ஊ�ற*ப5ட)தா�. 
இதனிைடயி�, aத மதA4%களி� அதிகாரபீட�தி� ந	ப �8யாத அள�%A9 
சில ெகா'ைக மா:ற.க' ேம:ெகா'ள*ப5டன. ரப� கமா�ேய� (Rabban 
Gamal i el ) எ�கிற மத*ப'ளி ேபாதக�, மத9 சட.Aகளி� சில மா:ற.கைள 
வலி>#�தி, கால�தி� ேதைவ%ேக:ற வைகயி� /திய ேயாசைனகைள 
��ைவ�தா�. 
மத ந	பி%ைககM%A* /ற	பான ேயாசைனக' அ�ல அைவ. மாறாக, ம%க' 
ம�தியி� மத*ப:# ேமK	 அதிக!%க வழிெசB>	 ேயாசைனக'. உதாரணமாக, 
அ(நாைளய aத�க' தா	 ெசBத பாவ.கைள* ேபா%கி%ெகா'ள 
கா�நைடகைள பலி ெகா,*ப) எ�கிற வழ%க�ைத ைவ�தி4(தா�க'. இ) 
பி:ேபா%கான ெசய� என% க4திய மத*ப'ளி%Eட ஆசி!ய�க' சில�, 
"கா�நைடகைள பலியி5,* பாவ�ைத* ேபா%கி%ெகா'வைத% கா58K	 
அவ:றி�மீ) ��ைன%கா58K	 ேபர�ைப9 ெசK�தி* பராம!�)	 பாவ	 
ேபா%கி%ெகா'ளலா	" எ�# ெசா�னா�க'. 
ெஜாஹன� ெப� ஸகாB ேபா�ற A4மா�கM	 ேபர�ைப% கா58K	 ெப!ய 
ப!காரமி�ைல எ�# அ7�த(தி4�தமாக எ,�)9 ெசா�லி ம%கைள பலியி,	 
பழ%க�திலி4() மீ5டா�க'. 
இ) aத மதA4மா�களி� சைபயி� கணிசமான மா#த�கைள விைளவி�த). 
அ)வைர தனிய4 அதிகாரபீடமாக மதA4%களி� சைப ம5,ேம விள.கி வ(த 
நிைலைம மாறி, ப'ளி ஆசி!ய�கM%கான �%கிய�)வ	 அதிக!�த). 
ஆசி!ய�கM	 A4மா�கM	 சம அ(த�) உ'ளவ�களாக அறிய*ப5டா�க'. 
அதாவ), மதA4%கM%A அளி%க*ப5,வ(த அேத அள� ம!யாைத 
க�வியாள�கM%A வழ.க*ப5ட). அவ�க' "ரபி" (Rabbi ) எ�# 
அைழ%க*பட� ெதாட.கினா�க'. 
ஒ5,ெமா�த aத A4மா�கM	 இ(த மா#தைல ஏ:கவி�ைல எ�றாK	 
ெப4	பாலான A4மா�க' கால�தி� ேதைவ க4தி, க�வியாள�கைள� 
த.கM%A9 சமமானவ�களாக அ.கீக!%கேவ ெசBதா�க'. ரப� கமா�ேய�, 
இ) ெதாட�பான விழி*/ண�ைவ ஊ5,வத:காக சி!யா, ேரா	 எ�# aத�க' 
அதிக	 வாP()வ(த பிற நா,கM%A	 பயண	 ேம:ெகா1டா�. 
கால8யி� இ5, நG%க*ப,	 ஒ4 சFக	 எ7() நி:கேவ1,ெம�றா� க�வி 
வள�9சியினா� ம5,ேம அ) சா�திய	 எ�பேத அ*ேபாைதய ஜுேதயா 
aத�களி� தாரக ம(திர	. இ(த% காரண�தினா�தா� அவ�க' 
க�வியாள�கைள மதA4%கM%A நிகரான அ(த�தி� ைவ�தா�க'. அவ�க' 
ெசா�னைதெய�லா	 ேக5டா�க'. கிைட�த அறி�9 ெச�வ�ைதெய�லா	 
மன�தி� இ4�தி%ெகா1டா�க'. அ,�)9 ெசBயேவ18யெத�ன எ�கிற 
க5டைள%காக% கா�தி4%க ஆர	பி�தா�க'. 
நா:ப�ைத() வ4ட.க'. 
அதாவ), ெஜ4சேல	 ேகாயி� இ8%க*ப5ட கி.பி. 70-	 ஆ1, ெதாட.கி 
கி.பி.115-	 ஆ1, வைர அவ�கM%A ேவ# சி(தைனேய இ4%கவி�ைல. 
க:ப). க:றைத9 ெசா�லி%ெகா,*ப). மத%கடைமகைள விடாம� ெசBவ). aத 
இன�)%A' ஊ,4வ� இ�லாம� பா)கா*ப). (அதாவ) கிறி�தவ	 ேமK	 
பரவாம� த,*ப).) கிள�9சி, /ர5சி எ�# இற.காம�, ஒ7.காக� ெதாழி� 



ெசB) வ4மான�ைத9 ேசமி*ப).சாதாரண விஷய.க'தா	. ஆனா� 
அசாதாரண கவன	 ெசK�தி இவ:ைற அவ�க' ெசBதா�க'. மிக% கவனமாக, 
தம) இ(த �8ைவ>	 ெசய�பா,கைள>	 பிற ேதச.களி� Aறி*பாக 
ேராமானிய ஆதி%க�)%A5ப5ட நா,களி� வசி%A	 aத�கM%A	 
ெத!ய*ப,�தி, அவ�கைள>	 இதைன% கைட*பி8%க9 ெசBதி4(தா�க', 
பால�தீன aத�க'! 
அ(த நா:ப�ைத() ஆ1,கைள, அவ�க' தவமி4(த ஆ1,க' எ�ேற 
ெசா�லேவ1,	. 
கி.பி. 115-� அவ�க' த	 தவ�ைத% கைல�தா�க'. �த��தலி� எகி*திK	 
லிபியாவிK	 வசி�) வ(த aத�க', அ.ேக இ4(த ேராமானிய 
ஆ5சியாள�கைள எதி��)* /ர5சியி� Aதி�தா�க'. "ஏேதா ஒ4 அGரச%தி 
அவ�கைள இய%கிய) ேபால நட()ெகா1டா�க'" எ�# அ9ச	பவ�ைத 
வ4ணி%கிறா� ஒ4 ேராமானிய ச!�திர ஆசி!ய�. இ4 ேதச.களிK	 எ�ன 
நட%கிற) எ�# விள.கி%ெகா'M	 ��னேர ம�திய தைர%கடலி� உ'ள 
ைச*ர� தீவி� வசி�) வ(த aத�க', அ.ேக ஆ5சி அதிகார�தி� இ4(த 
கிேர%க கவ�ன4%A எதிராக* /ர5சியி� Aதி�தா�க'. பா�ைவைய அ(த* 
ப%க	 தி4*/வத:A ��னா� இ.ேக ெமசபேடாமியா எ�# அைழ%க*ப5ட 
ஈரா%கி� ேராமானிய ஆ5சியாள4%A எதிராக aத�க' >�த	 
ெதாட.கினா�க'.எகி*), லிபியா, ைச*ர�, ஈரா%. ஒேர சமய�தி� இ(த 
நா�A ேதச.களி� வசி�) வ(த aத�க' Gத(திர தாக	 ெகா1, /ர5சியி� 
Aதி�த), ம�திய%கிழ%A �7வைத>	 ெப4	 பரபர*/%A'ளா%கிய). ேரா	 
தைலைமயக	 கவைல ெகா1ட). 
அைமதியாக அட.கியி4(த aத�கM%A திbெர�# எ�ன ஆன)? இ(த* 
/ர5சிகளி� ேவ� எ.கி4() ெதாட.Aகிற)? 
அவ�கM%A* /!யவி�ைல. ஏெனனி� இ�தைன கேளபர�)%A ந,விK	 
பால�தீன aத�க' அேத நா:ப�ைத(தா1,கால அைமதிைய�தா� 
அ*ேபா)	 ேம:ெகா184(தா�க'. /ர5சி வாசைன ஏ)	 அ.கி4() 
வரவி�ைல. 
உ1ைமயி�, ெஜ4சேலமிலி4() வK%க5டாயமாக கடேலார கிராம.கM%A 
விர5ட*ப5ட ஜுேதயா நக!� aத�கள�லவா /ர5சியி� 
ஈ,ப584%கேவ1,	? 
aத�களி� அ(த� தி5டமி5ட /ர5சி ேராமானிய�கM%A* /!யவி�ைல 
எ�பைதேய பால�தீன aத�க' தம%A% கிைட�த �த� ெவ:றியாக% 
க4தினா�க'. நீ1ட ெந,.கால�)%A* பிறA �த� �ைறயாக அவ�க' 
�க�தி� ஒ4 A#	/* /��#வ� எ58*பா��த). 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 16 8ச	ப�, 2004 
 
 
 
8 aத*/ர5சி 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா.ரா  
 
aத�க' அதிக	 வாP(த பால�தீ�, எகி*), லிபியா, சி!யா, ஈரா% ேபா�ற 
நா,க' அ�ைற%A ேராமானிய* ேபரரசி� அ.க.க'. ேரா	 ச%ரவ��தியி� 
பிரதிநிதியாக கவ�ன� ஒ4வ� அ(த* பAதிகைள ஆ1,வ4வா�. ஒ4 
ேப9G%A அவ� ம�ன� எ�# உ'w� ம%களா� அைழ%க*ப5டாK	 அவ� 
கவ�ன�தா�. அதிகார	 எ�# எ)�	 பிரமாதமாக% கிைடயா). 
கவ�ன�கM%A எ(த% கால�தி�, எ(த ேதச�தி�தா� அதிகார	 
இ4(தி4%கிற)? ேரா	 தைலைமயக	 எ,%A	 �8ைவ அறிவி�)9 
ெசய�ப,�)வ)தா� அவ� ேவைல. தவிர�	, /ர5சிக' ஏ)ம:ற 
காலக5ட�தி� உ1ைமயிேலேய அவ�கM%A ேவைல>	 கிைடயா). 
ெகாKம1டப�தி� க9ேச!க' ேக5,%ெகா1,, நடன.கைள ரசி�)%ெகா1, 
ஒ4 மாதி! உ�லாசமாக* ெபா7ைத% கழி�தி4*பா�க' ேபாலி4%கிற). 
அ)�	 நீ1டெந,.கால	 ேபாரா8வி5,, திbெர�# அைமதியாகி, 
நா:ப�ைத() வ4ட.க' அைமதிைய� தவிர ேவெறா�ைற>	 நிைன�)%Eட* 



பா�%காம� இ4(த aத�க' விஷய�தி� அவ�கM%A� )ளி ச(ேதக�	 
எழவி�ைல. திbெர�# அவ�க' /ர5சியி� இற.க%E,	 எ�# யா4	 
நிைன�)* பா��திராததா� உ!ய ஆய�த.க' ஏ)	 ெசBதி4%கவி�ைல. 
ஆனா�, அ*ப8ய4 த4ண�)%காக�தா� அ(த நா:ப�ைத() வ4ட.கMேம 
aத�க' தவமி4(தி4%கிறா�க'. யா4	 எ1ணி*பா�%க �8யாத த4ண	. 
யா4	 ஆய�தமாக இ�லாத ேநர	. யா4	 சி(தி%க%Eட அவகாச	 இ�லாத 
ஒ4 ெபா7). 
அ*ப8�தா� ெவ8�த) aத*/ர5சி. 
�தலி� எகி*திK	 லிபியாவிK	 அ) ஆர	பி�த). அ(த* பAதிகைள 
ஆ1,வ(த ேராமானிய ஆ5சியாள�க', எ�ன நட%கிற) எ�# 
Gதா!*பத:A' ஏராளமான இழ*/கைள9 ச(தி%க ேவ18வ(த). பைடக' 
சி�னாபி�னமாயின. ேராமானிய வீர�க' )ர�தி�)ர�தி அ8%க*ப5டா�க'. 
இ.ெகா�#	 அ.ெகா�#மாக சி# கிராம.கைள>	 நகர.கைள>	 aத�க' 
வைள�), ேராமானிய வீர�கைள விர58ய8�), ைக*ப:றி%ெகா1,வி,வா�க'. 
பிறA, ைக*ப:றிய நில*பAதிைய* பா)கா%A	 விதமாக9 G:றி வைள�) 
விaக	 அைம�), அ*ப8ேய ேமK	 ��ேனறி, அ,�த இல%ைக� 
தா%Aவா�க'. 
ேராமானிய அரசா� �தலி� இ(த� திb� எ79சிைய* /!()ெகா'ளேவ 
�8யவி�ைல. ஏெனனி�, எ(த ஒ4 தனி /ர5சி%A7�	 ேபாரா5ட�ைத 
நட�தவி�ைல. மாறாக, ஒ5,ெமா�த aத�கM	 இைண() 
ேபாரா8%ெகா184(தா�க'. எ�ேலா4ேம தளபதிக'. எ�ேலா4ேம 
சி*பாBக'. அ*ப8ய4 இண%கமான மன ஒ4.கிைண*/ உலக ச!�திர�தி� 
ேவெற(த* பAதி ம%களிட�	, எ(த% கால�திK	 இ4(ததி�ைல எ�# 
விய%கிறா�க' ச!�திர ஆசி!ய�க'. 
எகி*தி� /ர5சி உ9சக5ட�ைத அைட()வி5ட) எ�கிற ெசBதி 
ம�திய%கிழ%கி� பரவிய ேவக�தி� ைச*ர� தீவி� வாP()ெகா184(த 
aத�க', அ.ேக இ4(த கிேர%க ஆ5சியாளைர எதி��)* /ர5சி ெசBய� 
ெதாட.கினா�க'. ஏ:ெகனேவ க,	 ேகாப�தி� இ4(த ேராமானிய* ேபரரG, 
இ	�ைற, தாேன வலி() ேபாB கிேர%க அரG%A உதவி ெசBவதாக 
அறிவி�), /ர5சியாள�கைள ஒ,%க ஆர	பி�த). நட(த கேளபர.க' 
ஏ:ப,�தியி4(த அதி�9சி அ*ேபா) ச:#� தணி(தி4(த). ேராமானிய 
வீர�க' Gதா!�)%ெகா1,வி5டா�க'. 
"/ர5சியாள�க' எ�# ேதடாேத. aதனா எ�# பா�" - இ)தா� அவ�கM%A 
இட*ப584(த க5டைள. ஆகேவ, ஓட ஓட விர58னா�க'. விர58 விர58% 
ெகா�றா�க'. ஒ4 மாெப4	 மரண� தி4விழாைவேய நட�தி, ெவறி தணி(த 
ேராமானிய*பைட, ேபானா� ேபாகிறெத�# மி9சமி4(த ெகா`ச	 aத�கைள 
நா, கட�திவி5,� த� ஊ4%A* ேபாB9 ேச�(த). 
ம#/ற	 ெமசபேடாமியா எ�# அைழ%க*ப5ட இ�ைறய ஈரா%கி� /ர5சியி� 
ஈ,ப584(த aத�க', அ.கி4(த ேராமானிய கவ�னைர விர58வி5,, 
ஆ5சிையேய பி8�)வி5டா�க'. எகி*திK	 லிபியாவிK	 Eட 
அ*ப8யானெதா4 ச(த�*ப	 மிக விைரவி� அைம()வி,	 எ�ேற 
எதி�பா�%க*ப5ட). 
ஆனா�, பிரமா1டமான ேராமானிய*பைட, அத� �7 அளவி� வ(திற.கி, 
கிள�9சியாள�கைள ஒ,%க ஆர	பி�தேபா) நிைலைம அ*ப8ேய 
தைலகீழாகிவி5ட). ேபாரா,	 தீவிர�	 Gத(திர தாக�	 இ4(தாK	 
aத�கைள ஒ4 ராLவமாக வழிநட�த9 ச!யான தைலைம இ�லாதேத இ(த 
வீP9சி%A% காரணமாக இ4(த). கி5ட�த5ட இர1டா1, கால�)%A 
ேமலாக அவ�களா� /ர5சிைய� ெதாட�() நட�த�	, தா%A*பி8%க�	 
�8(தேபாதிK	 தி5ட	 �7ைமயாக நிைறேவறவி�ைல.  
உ1ைமயி�, ம�திய ஆசியாவிK	 ஒ4சில ஆ*பி!%க நா,களிK	 ேராமானிய 
ஆMைக%A உ5ப5, வாP(த aத�க', த	 ஆ5சியாள�கM%A எதிராக* 
/ர5சி ெசB), ேராமானிய*பைடகைள ஒழி�)%க58, ஒ4 பர(த aத 
சா	ரா^ய�ைத நி#�வ) எ�றெதா4 மாெப4	 கனைவ�தா� அ(த 
நா:ப�ைத() ஆ1,களாக* பயி!5, வ(தா�க'. அ*ப8ய4 aத*ேபரரG 
உ4வாகிவி5டா�, அத:ெக�# தனிய4 ராLவ	 ஏ:ப,�த*ப5,வி5டா�, 
பி�னா� யா� பைடெய,�தாK	 சமாளி*ப) சிரமம�ல எ�# நிைன�தா�க'. 



ெஜ4சேலைம� தைலநகராக% ெகா1ட aத சா	ரா^ஜிய	. வளமான 
ச!�திர�ைத>	 அழகான /னித�ைத>	 அ8�தளமாக இ5,, ேமேல ஒ4 
சா	ரா^ய	. ஒ�ேற மத	. ஒேர கட�'. ஒ4 ேபரரG. ஒ4.கிைண(த 
A8ம%க'. ஹீ*4 எ�கிற /ராதன ெமாழி. மத�தி� அ8ய:றிய ஆ5சி. 
ேமலான நி	மதி. 
இ(த% கனவி� ைமய*/'ளி, ஜுேதயா எ�கிற இ�ேரலி� இ4(த). 
ெஜ4சேல	 எ�கிற /னித mமிைய ஒ4 பAதியாக% ெகா1ட இ�ேர� - 
G:#வ5டாரெம.A	 /ர5சியி� ஈ,ப5,% ெகா(தளி�)%ெகா184(தேபா)	 
அைமதிைய% கைல%காம� அேத சமய	 ஒ4 மாெப4	 mக	ப�ைத உ:ப�தி 
ெசBவத:கான �E��த�ைத எதி�ேநா%கி%ெகா184(த இ�ேர�. 
கி.பி. 132 - � அ) நட(த), எகி*தி� /ர5சி ெவ8�) ச!யாக* பதிேன7 
ஆ1,கM%A* பிறA. ஒ4 ச!யான தளபதி இ�லாத காரண�தினா�தாேன 
aத�களி� /ர5சிக' அட%கி ஒ,%க*ப5டன?  
இ*ேபா) அவ�கM%A	 ஒ4 தளபதி கிைட�தா�. அவ� ெபய� சிேமா� பா� 
ெகா9பா Si mon Bar Kochba. (   ) 
பல O:றா1,க' வைர aத Aல	 த	ைம மீ5க வ(த இ�ெனா4 
ேதவUதராகேவ அவைர% ெகா1டா8%ெகா184(த). வீர	 எ�றா� அ). 
எ79சி எ�றா� அ). உண�9சிகரமான ேப9G எ�றாK	 அவ4ைடய)தா�. 
ஆனா�, ெவ#	 ேப9G* ேபாராளிய�ல அவ�. ெசயலி� அவர) உயி� 
இ4(த). சி(தைன �7வ)	 Gத(திர aத*ேபரரG ப:றியதாகேவ இ4(த). 
சிெமா� பா�ெகா9பா, ெகா`ச	 உண�9சிவச*ப5ட தளபதி. ேபாரா5ட 
ெவறிைய ம%களிைடேய எ7*/வத:A அவ� ைகயா1ட உபாய.க' ெகா`ச	 
நாடக�தன	 ெபா4(தியைவ எ�றாK	, aத�கM%A அவ� ெசBதெத�லாேம 
இைற%க5டைளயி�ப8 ெசBய*ப5டைவயாகேவ ேதா�றின. 
உதாரணமாக, பா�ெகா9பாவி� ராLவ�தி� ேச4வெத�றா�, �த� நிப(தைன 
- aத�க' த	 தியாக�தி� அைடயாளமாக% ைகவிர�களி� ஒ�ைற 
ெவ58%ெகா'ளேவ1,	! பி�னா� ேபா�%கள�தி� உயிேர ேபாக%E8ய 
RPநிைல வரலா	. அத:A� தயாரானவ�க'தானா எ�பைத அ(த விர� 
தியாக�தி� Fலேம அவ� ஒ*/%ெகா'வா�. ைகைய நீ58% கா58, யாராவ) 
ெவ5,வா�களா எ�றா� அ)�	 இ�ைல. ச	ப(த*ப5டவ�க', பா�ெகா9பா 
��னிைலயி� ஒ4 ைக விரைல நீ58, ம# ைகயா� தாேன ெசா(தமாக 
ெவ58%ெகா'ளேவ1,	. விர� )1டாகி வி7(), ர�த	 ெசா5,	ேபா)	 
�க�தி� எNவித உண�9சி மா#தைல>	 கா5டாதி4%க ேவ1,	. மன�ைத* 
பாைறயா%கி% ெகா1டவ�களா�தா� ஒ4 ஜீவ மரண* ேபாரா5ட�தி� 
ப.ெக,%க �8>	 எ�ப) அவர) க4�). 
இ�ெனா4 உதாரண�	 ெசா�லலா	. /ர5சி Aறி�)	 Gத(திர aத 
சா	ரா^ய	 Aறி�)	 தா� ேபGகிற ேப9Gகெள�லா	 தீ*பிழ	/ ேபா�றைவ 
எ�பைத ேநர8 அ��த�தி� நிvபி%A	 விதமாக, ப7%க%காB9சிய ெம�லிய 
இ4	/� தகெடா�ைற� த� ப:கM%கிைடயி� ெபா4�தி%ெகா1,தா� அவ� 
ெசா:ெபாழிைவ ஆர	பி*பா�! தகி%A	 தக, நா%கி� ப5,* ப7�), ெசா:க' 
த,மா#	ேபா) அவர) ெசா:ெபாழிவி� R, ேமK	 அதிக!%A	. வலி 
தா.காம� க1ணி� நீ� ெப4கினாK	 அவர) ெசா:ெபாழி� நி:கா). 
ஒ4 சமய	, இ4 சமய.களில�ல. த	 வாPநா' �7வ)	 சிெமா� 
பா�ெகா9பா இ*ப8யான உண�9சி% ெகா(தளி*/கMட�தா� வாP(தா�. 
aத�கM%கான வி,தைலைய% கட�' த4வா� எ�கிற ஜுேதயா aத�களி� 
ந	பி%ைகைய அவ� �:றிKமாக நிராக!�தா�. "நீ.க' ேபாரா,.க'. 
உ.கM%A9 Gத(திர	 ேவ1,ெம�றா� நீ.க'தா� ேபாரா8யாகேவ1,	. 
கட�' உதவமா5டா�; உ.க' பி�னா� வர�	 மா5டா�. Gத(திர�ைத* 
ெபா#�த அளவி� ேபாரா5ட	தா� கட�'”  எ�ப) அவர) பிரசி�திெப:ற 
ேபாதைன. 
இ�ேரலி� ெவ8�த /ர5சி சாதாரணமானத�ல. ம:ற நா,களி� நட�த*ப5ட 
/ர5சிகMட� அதைன ஒ*பிட%Eட �8யா). ஒ4 mக	பேம எ7(த) 
ேபாலான) ஜுேதயா. ேராமானிய ஆ5சியாளைர>	 அவர) பைடகைள>	 
)வ	ச	 ெசB)வி5டா� ெகா9பா. இரெவ�லா	, பகெல�லா	, நாெள�லா	, 
வார, மாத.கெள�லா	 >�த	. aத�க' உண�, உற%க	 Aறி�)9 சி(தி%கேவ 
Eடா) எ�# க18*பாக9 ெசா�லியி4(தா� ெகா9பா. அவ�கM%கான 



ச!யான ��?தாரணமாக� தாேம இ4(தா�. பல வார.க' ஒ4ைக உணேவா, 
ஒ4)ளி நீேராEட அ4(தாம� அவ� இ4(தி4%கிறா�. அவ� எ*ேபா) 
உற.Aவா�, எ*ேபா) க1விழி*பா� எ�# யா4ேம பா��ததி�ைல. 
ஜுேதயாவி� இ4(த ேராமானிய* பைடைய விர58ய8�), அ.ேக ஆ5சிைய 
அைம%க, ெகா9பா�%A அதிக% கால	 ஆகவி�ைல. /ய� மாதி! ேமாதி, 
ெவ�#, அதிகார�ைத% ைக*ப:றிவி5டா�க' aத�க'. aத�களி� எ79சியி� 
அைடயாளமாக விள.கிய அ(த 132 - 	 வ4ட�ைதேய aத நா'கா58யி� 
�த� வ4டமாக% Aறி�தா� ெகா9பா. 
Gத(திர aத சா	ரா^ய�தி� �த� ெச.க� நட*ப5,வி5டைத ஓ� 
உண�9சிமயமான க8த�தி� Fல	 நா5, ம%கM%A அறிவி�)வி5,, 
aத�கMைடய Gத(திர�தி� அைடயாளமாக9 சில நாணய.கைள>	 அவ� 
ெவளியி5டா�. (அதி�_ட வசமாக அவர) க8த	 ஒ�றி� சில பAதிகM	 
அவ� ெவளியி5ட நாணய.கM	 அகPவாராB9சியி� 
க1ெட,%க*ப584%கி�றன. இ�#	 நம%A% காண%கிைட%கி�றன.) 
அ*ேபா) ேராமானிய9 ச%ரவ��தியாக இ4(தவ� ேஹ5!ய� (Hadr i an). 
ஜுேதயா ைகையவி5,* ேபாBவி5ட) எ�பைத அவரா� ஜீரணி%கேவ 
�8யவி�ைல. aத�க' இனி காலகால�)%A	 எழ �8யாதவா# ஏதாவ) 
ெசBயேவ1,	 எ�# �8� ெசB), ஒ4 பைடைய அ?*பினா�. 
�*ப�ைத(தாயிர	 ேப� அட.கியெதா4 மாெப4	 பைட. 
ெகா9பாவி� பைடயி� அ*ேபா) இ4(தவ�களி� எ1ணி%ைக 
இர1டாயிர�)%A	 Aைற�. 
மிக�	 ேகாரமாக நட() �8(த அதைன >�த	 எ�ேற ெசா�ல�8யா). 
ப,ெகாைல எ�# Aறி*பி,வ)தா� ச!. ஏெனனி� ேராமானிய*பைட, 
ெகா9பாவி� சிறிய பைடைய ஓ!4 மணி ேநர.கM%A' அ8�)� )ைவ�)% 
காய*ேபா5,வி5ட). அ*/ற	, ெஜ4சேல	 நக!� வசி�)வ(த அ�தைன 
aத�கைள>	 ந,9சாைல%A இ7�) வ() ெவ5ட� ெதாட.கினா�க'. ஒ4 
உயி� Eட� த*பி விடாதப8%A* பா��)%ெகா1டா�க'. எதி��) நி:க%Eட 
aத�கM%A அவகாச	 தர*படவி�ைல. ஆ1, ெப1 வி�தியாச	 
பா�%க*படவி�ைல.  
அ(த9 ச	பவ�தி� ேபா) Gமா� ப�தாயிர	 aத�க' ெகா�ல*ப5டா�க' 
எ�#	 ஒ4 ல5ச	 aத�க' ெகா�ல*ப5டா�க' எ�#	 இ4விதமான 
க4�)%க' இ4%கி�றன. இர1,%Aேம ச!யான ஆதார	 கிைடயா) 
எ�றேபா)	, ேராமானிய*பைட தி4	பி* ேபாA	ேபா) ெஜ4சேலமி� ஒ4 
aத�Eட உயி4ட� இ�ைல எ�ப) ம5,	 உ1ைம. 
ெகா9பா ைக) ெசBய*ப5டா�. கி.பி.135 - � அவ� மரணமைட(தா�. 
(காவலி� இ4(தேபாேத மரணமைட(தாரா, ேவ# விதமாக இற(தாரா எ�ப) 
ப:றிய தி5டவ5டமான ஆதார.க' இ�ைல.) aத�க' மீ1,	 அநாைத 
அ8ைமகளானா�க'. 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 19 8ச	ப�, 2004 
 
 
 
 
9 aத�க' இ�லாத ெஜ4சேல	.  
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
 
ஒ5,ெமா�த aத இன�	 அ*ப8ய4 விஷய�ைத9 சி(தி�)* பா�%கேவ 
க_ட*ப5ட). கட�M%A உக(த இன	 எ�#	, ேதவUத� ேமாசஸி� வழி 
நட*பவ�க' எ�#	 ெப4ைம>ட� ெசா�லி%ெகா1, எ�ன பய�? 
ெஜ4சேல	 இ�ைல எ�றா� ஒNெவா4 aத4%A	 வாழ வீ8�ைல எ�#தா� 
ெபா4'. நடமா8%ெகா184(தாK	, உடலி� உயி� இ�ைல எ�ேற அ��த	. 
எ.ெக.ேகா ப).கி வாP()ெகா184(த நைட*பிண.களாக�தா� அவ�க' 
த	ைம உண�(தா�க'. 



கி.பி. 135-� நட(த ேராமானிய* பைடெய,*/%A* பிறA பல ச!�திர 
�%கிய�)வ	 வாB(த கா!ய.க' மளமளெவ�# நட%க ஆர	பி�தன.அவ:#' 
மிக �%கியமான இர1ைட* ப:றி� ெத!()ெகா'வ) அவசிய	. �தலாவ), 
aத�கM%A	 ெஜ4சேல�%A	 எ(த� ெதாட�/	 இ4%க%Eடா) எ�# 
ேராமானிய அதிகாரபீட	 பா��)* பா��)9 ெசBத ஏ:பா,க'. ெஜ4சேலமி� 
இ4(த aத�கைள% ெகா�# வீP�திய), அதி� �த� நடவ8%ைக. ெதாட�() 
ெஜ4சேலமி� G:#*/ற.களி� வசி�) வ(த aத�கைள>	 கவனமாக% 
ைக)ெசB) நா, கட�தினா�க'. எ.காவ) ேபாB ஒழி. இ.ேக இ4%காேத 
எ�ப)தா� ேராமானிய�களி� நிைல.இதன8*பைடயி� இ�ேர� (அ�# 
ஜுேதயா) aத�க' அைனவ4	 வK%க5டாயமாக நா, கட�த*ப5,, G:# 
வ5டார ேதச.களி� அகதிகளாக* ேபாB வசி%க* பணி%க*ப5டா�க'. G:# 
வ5டார.களிK	 ேராமானிய ஆ5சிதா� நட()ெகா184(த) எ�றாK	, 
ஜுேதயாவிலி4() வ4	 aத�க' அ.A மிக% கவனமாக F�றா(தர% 
A8ம%களாகேவ நட�த*ப5டா�க'. தனி% காலனிகளிேலேய அவ�க' 
த.கைவ%க*ப5டா�க'. எ*ேபா)	 க1காணி*/% க7Aக' G:றி%ெகா1ேட 
இ4%A	. aத*ப'ளி%Eட.க' இ7�)Fட*ப5டன. aத மதேபாதைனக' 
த,�) நி#�த*ப5டன. "ரபி" எ�கிற aத ஆசி!ய�கைள எ*ேபா)	 ஒ:ற�க' 
பி� ெதாட�()ெகா1ேட இ4(தா�க'. aத ம%க' மீ1,	 ஒ4.கிைண() 
/ர5சி, ேபாரா5ட	 எ�# எதிK	 இற.கிவிடாதப8%A ஒ5ட ந#%கிைவ%க 
எ�லாவிதமான ஏ:பா,கM	 ெசBய*ப5டன.இர1டாவதாக, ெஜ4சேல	, 
ஜுேதயா எ�கிற ெபய�கைளேய அவ�க' சி(தைனயிலி4() )ைட�) அழி�) 
வி,	ப8யாக ஒ4 ச5ட	 நிைறேவ:ற*ப5ட). அத�ப8 ெஜ4சேல	 நகர	, 
ஏலியா ேக*ேடாலினா (Ael i a Capi t ol i na ) எ�கிற ெபயரா� அைழ%க*பட� 
ெதாட.கிய). ஜுேதயா எ�கிற தனி நா,, சி!யாபல�தினா எ�கிற 
பிரா(திய�தி� ெபயைரேய த� ெசா(த*ெபயராக ஏ:கேவ18யதான).அதாவ), 
இனி ஜுேதயா கிைடயா). ெஜ4சேல�	 கிைடயா). அ.ேக aத�க'? 
கிைடயேவ கிைடயா).ஒ4 விஷய�ைத கவனி%கேவ1,	. அ(த% கால�தி� 
"ேதச	" எ�# வைரய#%க*ப5ட நில*பர*/ மிக�	 சிறி). இ�ைறய 
மாவ5ட.க', மாநில.க' அள�%A% Eட% காணா). அ�ைறய பால�தீ� 
நில*பர*பி� ஜுேதயாைவ* ேபால நா�ைக() "ேதச.க'" இ4(தன. 
உ.களிட	 ைபபி' பிரதி இ4%Aமானா�, எ,�) கைடசி* ப%க.கைள* 
பா4.க'. "பெல�தினா ேதச	 /திய ஏ:பா58� கால�தி�" எ�# Aறி*பி5, 
மிக�ெதளிவாக% கா5ட*ப584%A	. இ) ேமயா, ஜுேதயா, ெபேரயா, 
ெத%க*ேபாலி, சமா!யா, ெபனி%கியா, கலிேலயா எ�கிற ெபய�கைள� த:கால* 
ெபய�கMட� ஒ*பி5, அைடயாள	 காLவதி� சி# Aழ*ப.க' ேநரலா	. 
ஒ4 த:கால அ5லைஸ* ப%க�தி� ைவ�)%ெகா1, ஒ*பி5டா� 
/!()வி,	.எத:A இ(த விவர.க' எ�றா�, ெஜ4சேலைம9 G:றி% Aைற(த) 
O# ைம� பர*பள�%காவ) எ(த aத4	 இ�லாம� பா��)%ெகா'வ)தா� 
அ�ைறய ேராமானிய அரசி� பிரதான கவனமாக இ4(த) எ�பைத9 
G58%கா5டேவ.சிேமா� பா�ெகா9பாவி� மரண�)%A* பிறA aத�க' /ர5சி 
Aறி�) மீ1,	 சி(தி%கேவ எ*ப8>	 பல கால	 ஆக%E,	 எ�# 
ேராமானிய தைலைம*பீட	 நிைன�த). இ4*பி?	 பா)கா*/ விஷய�தி� 
அசிர�ைதயாக இ4%க%Eடா) எ�# தீ�மானி�தா�க'. இ), ெஜ4சேல	 
நக!� கிறி�)வ�கM%A மிக�	 சாதகமான அ	சமாகி*ேபான). aத�க' 
இ�லாத ெஜ4சேலமி� அவ�க' மத*பிரசார	 ெசBய�	 கிறி�)வ 
ேதவாலய.கைள எ7*பி, தினச! பிரா��தைனகைள நட�த�	, ம%கைள 
(அதாவ), அ.ேக வாP()ெகா184(த அேரபிய�கைள) இேயGவி� 
பாைதயி� அைழ%க�	 ெசௗக!யமாக இ4(த). ேராமானிய�கைள* 
ெபா#�தவைர அ*ேபா) aத�கைள ஒ,%Aவ) எ�கிற தி5ட�)%A இ(த, 
கிறி�)வ* பரவ� சாதகமான அ	சமாக இ4(ததா�, க1,ெகா'ளாம� 
வி5டா�க'. ேராமிK	 அ*ேபா) கிறி�)வ�தி� ெச�வா%A 
ெப4கி%ெகா184(த) இத:A ஒ4 காரணமாக இ4%கலா	. ெஜ4சேலமி� 
ம5,ம�லாம� அ(நகர�தி� aத�க' அகதிகளாக� )ர�த*ப5ட பிற 
ேதச.களி� எ�ைல*/ற �கா	களிK	 இ(த* பிரசார	 ேம:ெகா'ள*பட 
எ(த�தைட>	 இ4%கவி�ைல!aத�கM%A* ேப9சளவி�Eட ந	பி%ைக தர 
ஆளி�லாத RPநிைல. எ*ப8>	 த.க' ேதவUத� வ(ேத தீ4வா�; மீ1,	 



இ�ேரK%A� தா.க' தி4	பி* ேபாB, ெஜ4சேலமி� ஆலய	 மீ1,	 
எ7*ப*ப,வைத* பா�*ேபா	 எ�கிற /ராணகால ந	பி%ைக ம5,	தா� 
அவ�க' வச	 இ4(த). நி9சயம:ற எதி�கால�ைத ேநா%கி அவ�க' இ4ளி� 
நைடபயில� ெதாட.கியேபா) அ(த அ:/த	 நிகP(த).ஒ4 Aர�. அ)�	 
ரகசிய% Aர�. ஓ� இ45,9 சிைற%Eட�திலி4() வ(த கிழ%Aர�. எ*ப8>	 
அ(த% AரK%A� ெதா1i#%A ேம:ப5ட வய) இ4%A	. ந,%க	, 
AரK%A�தாேன தவிர, அத� உ#தி%A அ�ல.அவ� ெபய� அகிவா. (Aki ba 
ben Joseph  எ�ப) �7*ெபய�.) ெஜ4சேல	 aத�கM%A ��னேர மிக�	 
ப!9சயமான மனித�தா� அவ�. அகிவா, ஒ4 ரபி. மத*ப'ளி ஆசி!ய�. 
சிேமா� பா�ெகா9பா /ர5சி ெசBத கால�தி� அவ4%A� த	 ஆதரைவ� 
ெத!வி�), ேராமானிய* ேபரரG%A எதிராக% கலக�ைத* பர*பினா� எ�# 
A:ற	 சா5ட*ப5,9 சிைறயி� அைட%க*ப5டவ�./ர5சி நட(த சமய�தி� 
ஆயிர%கண%காேனா� ப,ெகாைல ெசBய*ப5,, இ�?	 
ப�லாயிர%கண%காேனா� ைக) ெசBய*ப5, எ.ெக.ேகா சிைற9சாைலகM%A 
அைழ�)9 ெச�ல*ப5டதி�, ெஜ4சேல	 ம%கM%A அகிவாவி� ஞாபகேம 
அ*ேபா) G�தமாக இ�ைல. அவ� எ�ன ஆனா�, எ.ேக ேபானா� எ�# 
Eட ேயாசி%க �8யாம� கால	 அவ�கைள உ458 
விைளயா8%ெகா184(த).அ*ப8ய4 த4ண�தி�தா� ஒ4 
சிைற9சாைல%A'ளி4() அகிவாவி� ரகசிய9 ெசBதி, எ7�) வ8வி� 
�த��தலி� aத�கM%A அ?*ப*ப5ட). ஒ�# ெசா�லேவ1,	. 
ெஜ4சேலமி� அகிவா வசி�)வ(த கால�தி� அவ4%A ஆயிர%கண%கான 
சி_ய�க' இ4(தா�க'. அவ� எ.ேக ேபானாK	 பி�னா� ஒ4 பைடேபால 
மாணவ�க' நட() ேபாவ), க1ெகா'ளா% கா5சி எ�# எ7)கிறா�க' 
அ%கால�தி� வாP(த ச!�திர ஆசி!ய�க'. அ(த மாணவ�க' சில!� 
உதவி>ட�தா� தம) ெசBதிைய aத Aல�)%A9 சிைறயிலி4() அ?*ப� 
ெதாட.கினா� அகிவா.aத ச!�திர�தி� அகிவாவி� ெபய� இட	ெப:றத� 
காரண	, அவ� தம) ேவத வ!களி� உ'/A(), அ��த�)%A' அ��த	 
ேத8, ம%கM%கான வாP%ைக ெநறி�ைறகைள>	 ச5டதி5ட.கைள>	 
அதிலி4(ேத எ,�)% ெகா,�த)தா� எ�கிறா�க' aத 
ஆBவாள�க'.ேமாசஸு%A இைறவ� வழ.கியதாக ந	ப*ப,	 ப�)% 
க5டைளக' அட.கிய aத�களி� ேவதமான "ேதாரா", அ)வைர ஒ4 மத 
Oலாக ம5,ேம க4த*ப5, வ(த). வாP%ைக%கான ெநறி�ைறகM	 
அதிேலேய இ4%கிற) எ�# க1ெட,�)%ெகா,�தவ� அகிவா. இதனா�தா� 
"ேமாசஸி� ஆ�மாேவ அகிவாவாக மீ1,	 வ(த"ெத�# aத�க' 
ெசா�னா�க'.சிைற%Eட�திலி4() அகிவா அ?*பிய ெசBதிக' எ�லாேம 
இ(த, ேதாராவிலி4() க1ெட,�த வாPவிய� ஒ7%க* பாட.களாகேவ 
இ4(தன. வாP%ைக அைம*/, அரசிய� அைம*/, சிவி� ச5ட.க' என 
பா��)*பா��) அவ� ேத�(ெத,�) அ?*பியவ:றி� அ8ய:றி�தா� 
இ�#வைரயிK	 இ�ேரலி� ச5டதி5ட.க' வA%க*ப,கி�றன.அகிவாவி� 
ேநா%க	 மிக� ெதளிவாக இ4(த). தம) ம%க' இ�# அநாைதகளாக 
இ4%கிறா�க'. இ(நிைல மா#	. நி9சய	 ஒ4நா' அவ�க'த	 /னித 
ம1ைண மீ1,	 ெப#வா�க'. அ*ேபா) அைம%க*ப,	 aத�களி� ஆ5சி, 
aத�களி� ேவத�ைத அ8ய:றியதாக அைமயேவ1,	. ேராமானிய, கிேர%க 
இரவ� ச5ட.களி� நிழ� அத�மீ) ப8()விட%Eடா). ம%களி� வாP%ைக 
�ைறயிK	 அ(த� தா%க.க' ஏ:ப5,விட%Eடா). aத�க', aத�களாகேவ 
இ4%கேவ1,	. மத ந	பி%ைக>	 ெமாழி ந	பி%ைக>	 அத� அ8*பைடக'. 
அ8ைம�தைள அ�ல; Gத(திரேம நிர(தரமான). அ*ப8ய4 த4ண	 
வ4	ேபா) அவ�க' Gயமாக வாழ� ெத!(தவ�களாக 
இ4%கேவ1,	.இதைன% க4�தி� ெகா1,தா� த	 ெசBதிகைள 
சிைற9சாைல%A உ'ளி4() ெவளிேய ஊ,4வ வி5டா� அகிவா. ந	ப�8யாத 
ஆ9ச�ய	, அவ4%A அ*ேபா) வய) ெதா1i#!தா	 எ1ணியைத ஓரள� 
ெச	ைமயாக நட�தி �8�)வி5ட த4ண�தி�, அகிவாவி� ெசய�பா,க' 
ேராமானிய9 சிைற அதிகா!கM%A� ெத!()ேபான). அவ�க' அ(த% 
கிழவைர9 சி�திரவைத ெசBய ஆர	பி�தா�க'.அவைர நி:கைவ�)% ைககைள 
உயர% க58, E�ைமயான இ4	/% A9சிகளா� அவர) உடைல% A�தி, 
)1, )1டாக9 சைதைய% கி'ளி எ,�தா�க'. ைகயள� ர	ப�தா� அவர) 



�)கிK	 வயி:றிK	 கீறி%கீறி ர�த	 ெகா5ட9 ெசBதா�க'. நக.கைள% 
கி'ளிெய,�), ெதாைடயி� R, ேபா5டா�க'. சி# சி# ஊசிகைள� தீயி� 
வா58 அவ� �கெம.A	 A�தினா�க'.இ�தைன விவர.கM	 ஒ�#விடாம� 
ெவளிேய இ4(த அவர) சி_ய�கM%A	 பிற aத�கM%A	 அNவ*ேபா) 
அரசா.க ஊழிய�களாேலேய "அழகாக" விவ!%க*ப5டன. )8�)*ேபான) 
aதAல	.அகிவா அ?*பிய இ#தி9 ெசBதியி� தன%A இைழ%க*ப,	 
சி�திரவைதகைள% Aறி*பி5,, "வாPநா' �7வ)	 உடலாK	 உயிராK	 
ஆ�மாவாK	 இைற�ெதா1, ெசBவ) எ�கிற �8�ட� வாP(ேத�. 
ஆ�மாவா� ெசBய*ப,	 இைற�ெதா1, எ�தைகய) எ�பைத இ*ேபா) 
நா� �7வ)மாக அறி()ெகா1ேட�"" எ�# 
Aறி*பி584(தா�!சி�திரவைதகளி� இ#தியி� அகிவா மரணமைட()வி5டா� 
எ�கிற ெசBதி aதAல�)%A இ#தியாக இ4(த ஒ4 ந	பி%ைகைய>	 
தக��)வி5ட). ச(ேதகமி�லாம� தா.க' தனி�) விட*ப584%கிேறா	 
எ�ப) அவ�கM%A* /!()ேபான).இனி ந	பி%ைக ஒ�ைற% ெகா1,தா� 
அவ�க' உயி�வாP(தாகேவ1,	. அ)�	 எ*ப8*ப5ட 
காலக5ட	!கி5ட�த5ட பால�தீ� நில*பர*/ �7வதிKேம அ*ேபா) 
கிறி�)வ	 பரவிவி584(த). கிறி�)வ மத�தி� தைலைமயக	 ேபாலேவ 
ஆகியி4(த) ெஜ4சேல	. அ), aத�களி� நகர	 எ�பைத எ,�)9 
ெசா�லி%ெகா184(த மாெப4	 அைடயாளமான ேகாயிK	 அ*ேபா) 
இ�ைல. எ.A தி4	பினாK	 கிறி�)வ ேதவாலய.க'. பாதி!யா�களி� 
பிரசார.க'. பிரச.க.க'. சிKைவயி� அைறய*ப5ட இேயGவி� 
Gவேராவிய.க', சி:ப.க', /திய ஏ:பா58� பரவ�.நா� ஒ4 aத� எ�# 
ெசா�லி%ெகா1டாேல பிர9ைன எ�றான) aத�கM%A.எ�ன ெசBவ)? 
எ.ேக வாPவ)? எ*ப8 மீ1,	 ெஜ4சேல�%A* ேபாவ)? இ*ப8ேய 
கிைட�த இட�தி�, அகதி �கா	களி� வசி�ேத கால	 கழி%க 
ேவ18ய)தானா? ேராமானிய�களி� அ8ைமயாகேவ வாP() தீ�*ப)தா� 
எ7தி ைவ%க*ப5ட விதியா?aத�களி� ெமௗன% கதற� யா� காதிK	 
விழவி�ைல. மாறாக, ஒ4 ச	பவ	 நட(த). �த��தலாக ஒ4 ேராமானிய 
ம�ன�, கிறி�)வ�ைத ஏ:#%ெகா1, மத	 மாறினா�.aத�க' இ8 
வி7(தா:ேபால ெநா#.கி*ேபானா�க'.ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 23 
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கி.பி. 313-� அ) நட(த). யா4	 அNவளவாக எதி�பா�%கவி�ைல. 
Aறி*பாக ேராமிலி4(த கிறி�)வ�க' நிைன�)%Eட* 
பா�%கவி�ைல.கிறி�)வ	 பரவ� ெதாட.கிய கால�தி� அ) 
எ�தைன%ெக�தைன அ8�த5, ம%கைள% கவ�(தி7�தேதா அேத அள�%A 
ஆ5சியாள�களி� விேராத�ைத9 ச	பாதி�)%ெகா1,	 இ4(த). 
ஐேரா*பாெவ.A	 கிறி�)வ* பாதி!யா�க' இேயGவி� மகிைமைய% 
ெகா1,ேச�%க* ேபான வழிகளிெல�லா	 ஏராளமான எதி�*/கைள>	 
அவமான.கைள>	 க,ைமயான த1டைனகைள>	தா� 
ச(தி�)%ெகா184(தா�க'. aத�க' இேயG�%A இைழ�தைத% கா58K	 
அதிகமாகேவ கிறி�)வ* பாதி!யா�க' பல� ஐேரா*பாவி� க_ட.கைள 
அ?பவி%க ேவ18யி4(த).ஆயி?	 மன	 ேசாராம� அவ�க' ேம:ெகா1ட 
�ய:சிகளி� பல� எ�#தா� அதைன9 ெசா�லேவ1,	. �த� �தலாக 
கா��ட�ைட� எ�கிற ேராமானிய ம�ன� கிறி�)வ�ைத ந	பி 
ஏ:#%ெகா1டேதா, ம5,ம�லாம� அ	மத	 பர�வத:A	 த�னாலான 
�ய:சிகைள ேம:ெகா'ள� ெதாட.கினா�.இ) ேராமி� வசி�)வ(த 
கிறி�)வ�கM%A ம5,ம�லாம� ம�திய%கிழ%கி� ேராமானிய% காலனிகளி� 
வசி�)வ(த அ�தைன கிறி�)வ�கM%Aேம மிக*ெப!ய ந�ைமயான). 
அ)வைர aத�கM	 கிறி�)வ�கM	 த	 மத வழ%க.கைள* பி�ப:றி 



வாPவதி� ஏராளமான சி%க�க' இ4()வ(தன. ேராமானிய9 
ச%ரவ��திைய�தா� வழிபடேவ1,	 எ�கிற உ�தர�%A% கீP*ப8ய�	 
�8யாம� எதி�%க�	 வழியி�லாம� நரக அவ�ைத* 
ப5,%ெகா184(தா�க'. இ*ேபா) ம�னேர கிறி�)வ�ைத ஏ:#%ெகா1, 
இேயGவி� ெப4ைமகைள* பர*ப ��வ() வி5டதா� அவ�கM%கி4(த 
மாெப4	 பிர9ைன அ8ப5,* ேபான). கிறி�)வ A4மா�க' பா,ப5,9 
ெசB)ெகா184(த கா!ய�ைத ேராமானிய ம�னனி� அ(த மதமா:ற	 மிக9 
Gலபமா%கிவி5ட). ேராமி� ம5,ம�லாம� ஏைனய ேராமானிய% 
காலனிகெள.A	 கிறி�)வ�)%A மா#	 ம%களி� சFக அ(த�) மிக 
உய�(ததாக மதி*பிட*ப5ட). அவ�கM	 அ8ைம�தைளயி� வாPவதாக 
அ�லாம� ஒ4 "கிறி�)வ சா	ரா^ஜிய�தி� பிரைஜக'" எ�கிற ெப4மித 
உண��ட� வாழ� ெதாட.கினா�க'.aத�களி� வாPவிய� ேபாரா5ட 
வரலா:றி� ேராமானிய ம�ன� கா��ட�ைட� கிறி�)வ�)%A மாறிய 
ச	பவ	 மிக �%கியமானெதா4 க5ட	. ெபா)ம%க' மத	 மா#வத:A	 
அ(நாளி� ஒ4 ம�னேன ேவெறா4 மத�ைத அ.கீக!�) ஏ:பத:A	 
ஏக*ப5ட வி�தியாச.க' உ1,. அ)�	 த�ைன�தா� ம%க' 
வண.கேவ1,	 எ�# உ�தர� ேபா5,%ெகா184(த ச%ரவ��திகளி� 
வ	ச�தி� வ(த ஒ4வ�! ச%ரவ��திேய த�ைன வண.க9 ெசா�Kவைத 
வி,�) இேயGவி� ேபாதைனகைள ஏ:# மத	 மா#கிறா� எ�றா� நி9சய	 
கிறி�)வ�ைத விட ேமலானெதா4 மத	 இ4%க �8யா) எ�# ம�திய% 
கிழ%கி� ேராமானிய% காலனிகளி� வசி�) வ(த பாமர aத�கM	 
அேரபிய�கM	 க4த� ெதாட.கினா�க'. இ9ச	பவ	 ேராமானிய ஆ5சி 
எ�ைல%A ெவளிேய இ4(த பல இட.களிK	 தீவிர சி(தைன%A 
வி�தி5டைத% Aறி*பிடேவ1,	. �%கியமாக "இேயGைவ% ெகா�ற இன	" 
எ�கிற A:றஉண�9சி%A ஆ5ப584(த aத�க' அ�தைன ேப4ேம க1ைண 
F8%ெகா1, இத�பி� கிறி�)வ�)%A மாற�ெதாட.கினா�க'.இதனா� 
பிரசார.கM%A* ேபாA	 கிறி�)வ* பாதி!யா�கM%A பிர9ைனக' Aைறய 
ஆர	பி�தன. க�ல8க' க58ைவ�) எ!�த� R, ேபா,த� எ�# அவ�க' 
அ)வைர ேபாகிற இட.களிெல�லா	 ப5ட எ�தைனேயா பல க_ட.க' 
ெகா`ச	 ெகா`சமாக மைறய� ெதாட.கின. பாதி!யா�களி� வ4ைகைய9 
சகி%க �8யாதவ�க' Eட ெமௗனமாக �L�L�)%ெகா1, ஒ).கி* 
ேபானா�கேள தவிர ��ைன*ேபா� ெதா(தர�க' த4வைத* ப8*ப8யாக% 
Aைற�)%ெகா1டா�க'. ம#/ற	 ேராமானிய ம�ன� கா��ட�ைட� மத	 
மாறியத� விைளவாக aத�கM	 அேரபிய�கM	 அ�லாத பிற சி#ெதBவ 
வழிபா5டாள�கM	 கிறி�)வ�)%A மாற ��வ(தா�க'. ேரா	 நக!ேலேய 
வசி�)வ(தவ�க' அவ�க'. அவ�க' Fலமாக�தா� ேரா	 நக4%A ெவளிேய 
ஐேரா*பா �7வ)ேம கிறி�)வ	 க	பீரமாக� தைல நிமி��தி* பரவ 
ஆர	பி�த). இதி� aத�களி� பிர9ைன எ�ன?�தலாவ) த�மச.கட	. 
த�)வ.களி� உ5/A() பா�%க� ெத!யாத வி4	பாத பாமர ம%களிைடேய 
கிறி�)வ	 ேவகமாக* பரவி%ெகா184(தாK	 ப8�தவ�க' ம�தியி� 
அ*ேபா)	 கிறி�)வ	 எ�ப) "aத மத�தி� G�திக!%க*ப5ட வ8வ	" 
எ�பதான க4�தா%கேம ேமேலா.கி இ4(த). aதமத	 உலகி� ஆதி 
மத.கM' ஒ�#. மிக* /ராதனமான). நீ1ட பார	ப!ய	 ெகா1ட). 
ஆயி?	 ெச	ைம*ப,�த*படாத வ8வ	 ெகா1ட). aத மத�தி� பி:கால 
A4மா�க' சி#ெதBவ உ4வ வழிபா,கைள அ.கீக!%க 
ஆர	பி�)வி5டா�க'. மத9 சட.Aகைள� த	 ேதைவ%ேக:ப மா:றி%ெகா'ள� 
)ணி()வி5டா�க'. அைதெய�லா	 விம�சன	 ெசBதவ�தா	 இேயG. 
/தியெதா4 மத�ைத உ4வா%க அ�ல; இ4%A	 aத மத�ைத�தா� 
ஒ7.Aப,�த அவ� நிைன�தா�. அ*ப8*ப5ட ஒ7.A%A% 
க5,*ப5டவ�க'தா	 கிறி�)வ�க' எ�# அைழ%க*ப,கிறா�க' எ�றா� 
தா�	 ஒ4 கிறி�)வராக அைடயாள	 காண*ப,வதி� எ�ன தவ# எ�# 
அவ�க' நிைன%க� ெதாட.கினா�க'.இ) சநாதன aத�கM%A மிக*ெப!ய 
தைலவலியான). கிறி�)வ�ைத% கா58K	 aதமத	 உய�வான); இர1,%A	 
ச	ப(தமி�ைல எ�# நிvபி%க அவ�க' )8�தா�க'. ஆனா� தம) 
வாத.கைள* ப58யலி5, விள%க அவ�கM%A9 சா�தியமி�லாம� இ4(த). 
ச%கரவ��திேய கிறி�)வராக இ4(த) காரண	.aத�களி� இர1டாவ) 



பிர9ைன வழிபா, ெதாட�பான). அ)வைர ம�னைர வழிபட9ெசா�லி 
அவ�க' வ:/#�த*ப5டா�க'. தம) மத வழ%க.கைள வழிபா,கைள 
அவ�க' ரகசியமாகேவ ைவ�)%ெகா'ள ேவ18யி4(த). அNவ*ேபா) 
ேராமானிய9 ச%கரவ��தி>ட� ஏதாவ) சமரச	 ேபசி தம) மத வழ%க.கைள� 
ெதாட4வத:A அ?மதி ெப:# வ(தா�க'. இ*ேபா) ம�னேர கிறி�)வ�ைத 
ஏ:# மத	 மாறிவி5டப8யா� கிறி�)வேம ேராமி� ஆ5சிமதமாகி* ேபான). 
அதாவ) ஆ5சி /!>	 மத	. ம�னைர இனி வழிபடேவ1டா	; க��தைர 
வழிப,.க' இேயGவி� பாைதயி� ெச�K.க' எ�# ம�ன� கா��ட�ைட� 
ெசா�லிவி5டா�.இ) aத�கM%A சகி%க�8யாதெதா4 விஷய	. ம�னைரேய 
Eட வழிப5,விடலா	 கிறி�)வ�தி� பாைதைய எ*ப8 அவ�க' ஏ:பா�க'? 
ஒ4.கிைண() இத:A எதிரான Aர� ெகா,%க�	 அவ�களா� �8யவி�ைல. 
ச!யான தைலவ�க' யா4	 அவ�களிைடேய அ*ேபா) இ�ைல. ஆகேவ 
மன�)%A' ம5,ேம /7.கினா�க'.F�றாவ)	 மிக �%கியமான)மான 
பிர9ைன பிைழ*/. ேராமானிய ஆMைக%A உ5ப584(த அ�ைறய 
பால�தீனி� கிறி�)வ�)%A மாறியவ�களி� வாP%ைக�தர	 மிக ேவகமாக 
உயர� ெதாட.கிய). அரG ேவைலக' அவ�கM%A மிக9 Gலபமாக% 
கிைட�தன. ேமைல நா,கM%A9 ெச�# க�வி பயில�	 ெதாழி� ெசBய�	 
ச%கரவ��தி ஏராளமான வாB*/கைள உ4வா%கி% ெகா,�தா�. 
கிறி�)வ�)%A மா#ேவா4%A அரசா.க9 ெசலவி� நில.க' கிைட�தன. 
வீ,க' வழ.க*ப5டன. இெத�லா	 ம�ன� த	 தனி*ப5ட மகிP9சிைய� 
ெத!வி%க ேம:ெகா1ட �ய:சிக'தா	.இ(த கிறி�)வ* /ர5சியி� அதிக	 
பாதி%க*ப5ேடா� aத�க'. அவ�கM%A ேராமானிய* ேபரரG%A' பிைழ*பேத 
ெப4	பா, எ�றாகி*ேபான). வாP%ைக�தர	 உய�வத:காக மத	 
மாற%Eடா) எ�# உ#தியாக இ4(த சி#பா�ைம aத�க' ேவ# 
வழியி�லாம� தம) தாயக�ைத� )ற() ெவளிேய ேபாB வசி%கலா	 எ�# 
�8� ெசBதா�க'.ஒ4 ெப4	 E5டமாக அவ�க' �ெபயி?%A* 
ேபானா�க'. இ�ெனா4 E5ட	 ர_யா�%A* ேபான). ேவெறா4 A7 
ேபால()%A* ேபான). ெகா`ச	 ேப� ெஜ�மனி%A* ேபானா�க'. வட%A 
ஆ*பி!%காவி� சில ேதச.கM%A	 ேபானா�க'. ேராமானிய* ேபரரG%A 
ெவளிேய எ.ெக�லா	 சா�தியேமா அ.ெக�லா	 ேபானா�க'./ராண கால�தி� 
எகி*தி� அ8ைமகளாக வசி�)%ெகா184(த aத�கைள எ*ப8 
மீ5,%ெகா1,வர% கட�' ேமாச� எ�?	 Uதைர அ?*பினாேரா அேத 
ேபால ஒ4 Uத� மீ1,	 வ4வா� த.கைள மீ1,	 ெஜ4சேலமி� ம8யி� 
ெகா1,வ() ேச�*பா� எ�கிற ஒ4 ந	பி%ைக அவ�களிட	 இ4(த). 
க1ணீ4ட� அவ�க' த	 தாBம1ைண� )ற() ேராமானிய எ�ைலைய% 
கட(தா�க'.ச!�திர�தி� ப�ேவ# காலக5ட.களி� ப�ேவ# காரண.கM%காக* 
பால�தீனிலி4() aத�க' ெவளிேயறியி4%கிறா�க'. அவ:#' இ) மிக 
�%கியமானெதா4 க5ட	. கிறி�)வ	 ேபால இ�லா	 ேபால aதமத�தி� 
"பரவ�" எ�கிற ஓ� அ	ச	 கிைடயா). aத மத�தி� மதமா:ற	 எ�கிற 
விஷய	 அறேவ கிைடயா). யா4	 aதமத�)%A மாறேவ1,	 எ�# 
அவ�க' ேக5கமா5டா�க'. அேதேபா� aதமத�திலி4() ெவளிேயறி பிற 
மத.கைள� த7�ேவா� எ1ணி%ைகைய% Aைற%க�	 
பா,ப,வா�க'.அ*ப8யி4%க எகி*), சி!யா, ேஜா�தா�, பால�தீ�, லிபியா, 
ஈரா�, ஈரா% ேபா�ற ேதச.களி� ம5,ேம இ4(த aத�க' எ*ப8* 
பி:கால�தி� ஐேரா*பிய நா,களி� பரவினா�க', ஒNெவா4 நா58லி4()	 
ஓட ஓட விர5ட*ப5டா�க' எ�கிற ச(ேதக	 எழலா	.இ(த9 ச	பவ	தா� 
அவ:றி� ெதாட%க*/'ளி. ேராமானிய* ேபரரசி� அதிகார எ�ைல%A 
ெவளிேய ேபாBவிடேவ1,	 எ�#தா� �த� �தலாக அவ�க' /ற*ப5ட). 
அவ�கைள யா4	 ெவளிேய:றவி�ைல. அவ�களாகேவதா� ெவளிேயறினா�க'. 
அ*ப8 ேதச�ைதவி5, ெவளிேயறியவ�கைள� த,%காத)தா� ேராமானிய 
ஆ5சியாள�களி� ப.A.நி	மதியான வாPைவ உ�ேதசி�) இ*ப8 இட	 
ெபய�(த aத�க', A8ேயறிய நா,களிK	 தனி�தீ�களாகேவ வசி%க� 
ெதாட.கினா�க'. அதாவ), அ(த(த நா5, ம%கMட� அவ�க' 
கல%கவி�ைல. மாறாக, ஒNெவா4 நா5,%A* ேபாA	 aத�கM	 தனி% 
காலனிகைள ஏ:ப,�தி%ெகா1,, aத% A,	ப.களாகேவ ேச�() வசி%க� 
ெதாட.கினா�க'.�ெபயினி� இ4(த ஆலிN ேதா5ட.களி� அவ�கM%A 



ேவைல கிைட�த). ஒயி� தயா!*பி� அவ�க' ஈ,ப5டா�க'. பிற 
ேதச.கM%A* ேபான aத�க', ெநச�� ெதாழிலிK	, ஆைட வியாபார�திK	 
அதிக கவன	 ெசK�தினா�க'. இ�தாலியி� அவ�க' ேப%க!* ெபா4'க' 
தயா!�) வி:பைத* பிரதான ெதாழிலாக% ெகா1டா�க'. இ�?	 சில� சிறிய 
அளவி� வ��தக% க*ப�க' வா.கி, வியாபார	 ெசBய� ெதாட.கினா�க'. 
ஷி*பி. ஏெஜ1,களாக�	 பல� பணியி� அம�(தா�க'.இட�	 ெதாழிK	 
மாறினாK	 அவ�க' த	 பழ%கவழ%க.கைளேயா, வாP%ைக �ைறையேயா 
மா:றி%ெகா'ளவி�ைல. எ.AேபானாK	 Gலப�தி� அைடயாள	 
க1,ெகா'M	 விதமாகேவ இ4(தன அவ�கள) நடவ8%ைகக'. தம) 
அைடயாள.கைள வி5,%ெகா,%க aத�க' ஒ4ேபா)	 ச	மதி�ததி�ைல 
எ�ப)தா� மிக �%கியமான விஷய	. அவ�கள) மிக*ெப!ய பல	 
அ)தா�.அ)ேவதா� பி:கால�தி� மாெப4	 பலவீனமாக�	 
ஆகி*ேபான).ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 26 8ச	ப�இ 2004 
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நிலெம�லா	 ர�த	 - பா.ராகவ� 
 
கி.பி. நா�கா	 O:றா1ைட* பிரதிநிதி�)வ* ப,�)	விதமாக ஒேர ஒ4 
விஷய�ைத% Aறி*பிடேவ1,	 எ�றா�, ஒ5,ெமா�த ச!�திர ஆசி!ய�கM	 
G58%கா5,வ), கிறி�)வ�தி� பரவைல�தா�. இேயGவி� மரண�ைத அ,�) 
ஆர	பமான இய%க	 அ). இ�#வைரயிK	 ெதாட�()ெகா184%A	 ஒ4 
நடவ8%ைகேய எ�றேபா)	, நா�கா	 O:றா18� அத� வீ9G, க:பைன%A 
அ*பா:ப5டதாக இ4(த).ம�திய% கிழ%கிK	 ஐேரா*பாவிK	 ந�A பரவி, 
ேவv�ற ஆர	பி�)வி584(த) அ). கா��ட�ைடைன அ,�) வ(த 
ேராமானிய ஆ5சியாள�கM	 கிறி�)வ�தி� வள�9சி%காக எ�ன 
ேவ1,மானாK	 ெசBய� தயாராக இ4(ததா�, கிறி�)வ�க' ஒ4 
ெபா:கால�)%A' lைழகிற உண�வி� திைள�தி4(தா�க'.இ(நிைலயி� 
பால�தீன நில*பர*பி� வாP()ெகா184(த கிறி�)வ�க', ெஜ4சேலைம>	 
அத� G:#*/ற* பAதிகைள>	 �7வ)மாக கிறி�)வ mமியாக% கா5,	 
�8வி�, க1ணி� ப5ட இட.களிெல�லா	 த.க' ேதவாலய.கைள எ7*ப 
ஆர	பி�தா�க'. இதனா�, ஒ4ப%க	 ேராமானிய9 ச%கரவ��திைய>	 
ச(ேதாஷ*ப,�திய மாதி! ஆA	; இ�ெனா4 ப%க	, /னித mமியான 
ெஜ4சேல�	 கிறி�)வ�களி� நகரமாகேவ கால*ேபா%கி� 
அ.கீக!%க*ப5,வி,	. ெப4	பாலான aத�க' ெஜ4சேலமி� 
G:#*/ற.களிலி4() ெவளிேயறிவி5ட நிைலயி� இத:A* ெப!ய தைடகM	 
வரா) எ�# அவ�க' க4தினா�க'.இ*ப8 ெஜ4சேலமிK	 G:#*/ற 
நகர.களிK	 ெப!ய ெப!ய ேதவாலய.கைள எ7*பிய கிறி�)வ�க', 
அ*ேபா) கிறி�)வ	 ந�A பரவியி4(த ஐேரா*பிய நா,களிலி4() Aறி*பாக 
கிs�, இ�தாலி, பா�க� தீபக:ப	 யா�sக�க' பலைர ெஜ4சேல�%A 
வரவைழ%க�	 ஏ:பா,க' ெசBதா�க'. ேமைல நா5, யா�sக�க', 
இேயGவி� mமி%A வ() த!சி�)வி5,, தி4	பி9ெச�# த.க' நா58� 
கிறி�)வ�ைத ேமK	 பர*ப ேவ1,ெம�பேத அவ�களி� வி4*பமாக 
இ4(த). அ*ப8 வ4கிற ேமைல யா�sக�கM' சிலைர நிர(தரமாகேவ 
ெஜ4சேலமி� த.கைவ�), அவ�கைள% ெகா1,	 உ'w!� கிறி�)வ�ைத* 
பர*ப �8� ெசBதா�க'. அதாவ), "நம) ம1ணி� ெப4ைமைய, 
அய�நா5,%கார�கேள உண�(தி4%கிறா�க' பா�, நீ இ�?	 
உணரவி�ைலயா?" எ�# பால�தீன�) aத�கைள>	 அேரபிய�கைள>	 
பா��) மைற�கமாக% ேக5ப).இ(த �ய:சியி�, பால�தீன% 
கிறி�)வ�கM%A% கணிசமான ெவ:றி கிைட�த) எ�ேற ெசா�லேவ1,	. 
ஏராளமான அேரபிய�கைள>	 அதிகப5ச	 Gமா� ஆயிர	 aத�கைள>	 
அவ�க' அ*ேபா) கிறி�)வ�களாக மா:றி%கா58னா�க'.நா�கா	 
O:றா18� இ#தியி� (கி.பி. 375-395) ேராைம ஆ1ட ம�ன� 
திேயாேடாசிய� (Theodos i us 1) ஒ4 ச5டேம பிற*பி�தா�. ேராமானிய 



சா	ரா^ஜிய�தி� கிறி�)வ�ைத� தவிர, ேவ# எ(த மத�)%A	 அ?மதிேய 
கிைடயா)!இத� ெதாட�9சியாக, அ,�) வ(த /திய O:றா18� 
ெதாட%க�தி� சில கிறி�)வ� )றவிக' பால�தீனி� இ4(த aத 
ேதவாலய.கைள (aத% ேகாயி�கM%A Synagogues எ�# ெபய�.) இ8%க 
ஆர	பி�தா�க'. சி!யாவி� வட%A* பAதியிலி4() வ(த பா� ெஸளமா (Bar  
Sauma) எ�கிற ஒ4 கிறி�)வ* பாதி!யா� ெஜ4சேலமி� G:#*/ற.களிலி4(த 
ஏராளமான aத ேதவாலய.கைள இ8�ததாக aத ச!�திர ஆசி!ய�க' பல� 
Aறி*பி,கிறா�க'.இ8%க*ப5ட ேதவாலய.கைள மீ1,	 க5,வ), மீ1,	 
அைவ இ8%க*ப,வ) எ�# இ) ஒ4 ெதாட� நடவ8%ைகயாக 
இ4()வ(தி4%கிற). கி.பி. 614-� aத�க' ச:# நி	மதி* ெப4F9G 
வி,	விதமாக ஒ4 ச	பவ	 நட(த).அ*ேபா) ேராமானிய�கM%A எதிராக 
>�த	 ெசBய ெப�சிய ராLவெமா�# கிள	பி, ெஜ4சேலைம ேநா%கி 
வ()ெகா184(த). பால�தீன aத�க', இதைன ஒ4 வாB*பாக% க4தி 
அவ�கMட� ேபசினா�க'. ஒ*ப(த	 எ�னெவ�றா�, ெஜ4சேலைம ெப�சிய 
ராLவ	 ெவ:றிெகா'ள, பால�தீன aத�க' உத�வா�க'. பதிலாக, 
ெஜ4சேலமி� ெப�சியா�%A% க5,*ப5டெதா4 aத அரG அைமய அவ�க' 
உதவேவ1,	.இ(த� தி5ட	 ெவ:றிகரமாக நட(ேதறிய). கி.பி. 614-� நட(த 
>�த�தி� ெப�சிய ராLவ�)ட� பால�தீன aத�கM	 இைண(), ேராமானிய 
ஆ5சியாளைர எதி��)* ேபா!5டா�க'. இ#தி ெவ:றி>	 aத�கM%ேக 
கிைட�த). ெப�சிய� தளபதி ெகா,�த வா%A*ப8 ெநேஹமியா ெப� 
ஹுெஸB� (Nehemi ah ben Hushei l  ) எ�கிற aத இன� தைலவ� ஒ4வைர 
ெஜ4சேலமி� ம�னனாக அம��திவி5, ஊ� ேபாB9 ேச�(தா�.நீ1ட 
ெந,நா5கM%A* பிறA Gத(திர aத அரG! aத�களா� �தலி� ந	பேவ 
�8யவி�ைல. ச(ேதாஷ�தி� எ�ன ெசBவெத�ேற /!யாம�, நா58� இ4(த 
அ�தைன கிறி�)வ�கைள>	 அவ�க' )ர�தி� )ர�தி விர5ட 
ஆர	பி�தா�க'. பால�தீனி� எ�ைல வைர ஓடஓட விர58வி5ேட தி4	பி 
வ(தா�க'. அ.கி4(த அ�தைன கிறி�)வ ேதவாலய.கM	 உடன8யாக 
இ7�)* m5ட*ப5டன. இ�ேரலி� ஒ4 கிறி�)வ4	 இ4%க%Eடா) எ�# 
ேகாஷ	 ெசBதா�க'. ெகா1டா8னா�க'. Aதி�)% 
A	மாளமி5டா�க'.இெத�லா	 F�றா1,க' வைரதா�. aத�கM%காக 
கிறி�)வ�கைள* பைக�)%ெகா'வ) எதி�கால�)%A ந�லத�ல எ�# ெப�சிய 
ம�ன� �8� ெசB)வி5டா�. ேமK	, இ�ேர� விஷய�தி� ம5,	 
தைலயிடாம� இ4(தா� ேராமானிய* ேபரரசா� எ(த* ெப!ய ெதா�ைல>	 
எ%கால�திK	 வரா) எ�#	 அவ�கM%A� ேதா�றிய). ஆகேவ, அரசிய� 
ராஜத(திர	 எ�கிற sதியி�, பால�தீன aத�கM%A� தா.க' அளி�) வ(த 
ஆதரைவ வில%கி%ெகா1,வி,வ) எ�# �8� ெசB)வி5டா�க'.இெத�லா	 
ஒ4 ெப!ய கா!யமா? மீ1,	 ஒ4 பைடெய,*/. ஒ4 >�த	. தா.க' 
பதவியி� அம��திவி5, வ(த அேத aத ம�ன� ெநேஹமியா ெப� 
ஹுெஸBைல% ெகா�#வி5,, கிறி�)வ�கM%ேக த.க' ஆதர� எ�# 
ெசா�லிவி5, வ()வி5ட) ெப�சிய ராLவ	.அ,�த ஐ(தா1, கால�)%A 
பால�தீன ம1, ெப�சிய�களி� ஆMைக%A உ5ப5, இ4(த). aத�க' 
மீ1,	 த.க' பைழய க_ட.கைள அ?பவி%க* பணி%க*ப5டா�க'. 
வழிபட%Eடா); மத*ப'ளி%Eட.கைள நட�த%Eடா); மத ேபாதைனக' 
Eடா); கிறி�)வ�)%A எதிரான நடவ8%ைகக' எைத>	 
ேம:ெகா'ள%Eடா). இ_டமி4(தா� பால�தீனி� வாழலா	; இ�லாவி5டா� 
ேவெற.காவ) கிள	பி* ேபாக எ(த ஆ5ேசபைண>	 இ�ைல.இ(த9 
சமய�திK	 பல aத�க' ேதச�ைத வி5, ெவளிேயறினா�க'. ஒ7.காக 
ேராமானிய9 ச%ரவ��தியிடேம ேகா!%ைக ைவ�), தம) மத%கடைமகைள 
நிைறேவ:றி%ெகா'ள அ?மதி ேகா!யி4%கலா	. தாமதமானாK	 நி9சய	 
கிைட�தி4%A	. இ*ப8 அவ�கைள>	 பைக�)%ெகா1,வி5ேடாேம எ�# 
வ4(தினா�க'. கிறி�)வ�கMடேனேயEட சமரசமாக நட()ெகா184%க 
�8>	. ச	ப(தமி�லாம� ஒ4 F�றா	 தர*பினைர ந	பி ேமாச	 ேபாBவி5ட 
வ4�த	 அவ�கM%A* ப�லா1,கால	 ெதாட�() இ4()வ(த).ஆனா�, 
வ4(தி* பயனி�ைல. ெஹரா%ளிட� (Her ac l i t us) எ�கிற ேராமானிய ம�ன� 
பால�தீ� மீ) மீ1,	 பைடெய,�) வ(தா�. மிக% க,ைமயான >�த	. 
இ#தியி� மீ1,	 பால�தீ� ேராமானிய ஆ5சி%A' வ(த). அ.A 



மி9சமி4(த ெகா`ச ந`ச aத�கைள>	 )ைட�) நா, கட�தினா�க'. 
ம�னி*/% ேக5,%ெகா1,, கிறி�)வ�ைத ஏ:க9 ச	மதி�த சில aத�க' 
ம5,ேம இ�ேரலி� வாழ அ?மதி%க*ப5டா�க'. அ*ப8 அ?மதி ெப:#, 
பிறA �ர1, பி8�தவ�கைளெய�லா	 கண%A வழ%கி�லாம� க7வி� 
ஏ:றினா�க'. (O:#%கண%காேனாைர வK%க5டாயமாக கிறி�)வ�)%A 
மா:றியதாக�	 சில Aறி*/க' இ4%கி�றன.)ெதாட�() அவல வாPைவ�தா� 
வாழேவ1,	 எ�# இ4(த த	 விதிைய நிைன�) aத�க' வ4(தினா�க'. 
அ)�	 இ	�ைற ேராமானிய* பைடெய,*/%A* பிறA சிவி� அரச�ல; ஒ4 
ராLவ அரசாகேவ அ.ேக ஆ5சி அைம%க*ப5ட). கிறி�)வ ராLவ	. 
ேராமானிய9 ச%ரவ��தியி� பிரதிநிதியாக பால�தீைன ஆள நியமி%க*ப5டவ�, 
ச%ரவ��தியி� ம(தி!* பிரதானிகM' ஒ4வர�ல�. ராLவ� தளபதிகM' 
ஒ4வ�. இ�?	 எ�தைன கால	 இ(த* ேபாரா5டேமா எ�# ஒNெவா4 
இ�ேரலிய aத4	 மன�)%A' அ7தா�க'.உ1ைமயி�, aத�க' அ*ேபா) 
ேராமானிய ஆ5சிைய நிைன�)% கல.கியி4%கேவ ேவ1டா	. 
கிறி�)வ�கMடனான அவ�கள) உரச�க' எ�லா�	 Eட அ��தேம 
இ�லாதைவயாக ஆகி*ேபாA	 கால	 ெவAசீ%கிர	 வரவி4*பைத அ*ேபா) 
அவ�க' உணரவி�ைல.aத�களாக�	 இ�லாம�, கிறி�)வ�களாக�	 
இ�லாம� பால�தீனம1ணி� பழ.A8 இன�தவ�க' எ�கிற ஒேர 
அைடயாள�ட� எNவித கலாசார வள�9சி>	 அ:#, ெவ#	 மனித�களாக 
வாP()ெகா184(த அேரபிய�களி� வாP%ைகயி� அ*ேபா)தா� 
�த��ைறயாக ஒ4 மல�9சி ஏ:ப5ட). ேராமானிய�க' ஆ1டாK	, 
கிேர%க�க' ஆ1டாK	, ேவ# யா� ஆ1டாK	 அ)வைர அவ�க' ெவ#	 
G1ைட%காயாகேவ இ4(தா�க'. ஆ'பவ�க' அவ�கைள* 
ெபா45ப,�தமா5டா�க'. aத�க' அவ�கைள% க1,ெகா'ளமா5டா�க'. 
கிறி�)வ�கேளா, மத	 மா:ற�8>மா எ�கிற ேநா%கி� ம5,ேம அவ�கைள* 
பா�*பா�க'. இ�தைன%A	 அவ�க'தா	 அ.ேக ெப4	பா�ைம 
ம%க'!aதமத�	 கிறி�)வ மத�	 ப1ப5ட மத.க' எ�#	, சி# ெதBவ 
வழிபா,களி� FPகியி4(த அேரபிய�களி� ந	பி%ைகக' எ)�ேம 
ெபா45ப,�த�த%கைவய�ல எ�#	 ஒ4 க4�) அ.ேக ஆழமாக 
ேவv�றியி4(த).அேரபிய ம1ணி� ஆதிவாசிகளான அவ�கM%A% க�வி 
Eட% கிைடயா). உைழ*ப), சா*பி,வ), ச(ததி ெப4%Aவ) எ�கிற F�# 
கா!ய.க' தவிர, ேவ# எத:Aேம லாய%க:றவ�க' எ�# க4த*ப5டா�க'. 
அ*ப8*ப5ட இன�தி� �த� �தலாக ஓ� எ79சி கி.பி. ஏழா	 O:றா18� 
ெதாட%க�தி� ஏ:ப5ட).எ79சி எ�றா�, ெவ#	 ெசா�லி� அட.கிவிட%E8ய 
எ79சிய�ல அ). உலக ச!�திர�தி� ேவ# எ.A	, எ*ேபா)	, எ(த% 
கால�திK	 இ�#வைரயிK	 Eட அத:A நிகரான எ79சி நட(ததி�ைல. 
ஒ5,ெமா�த அேரபிய�களி� வாP%ைகைய>	 /ர58*ேபா5ட எ79சி 
அ).அ) கி.பி. 622-	 வ4ட	, ெச*ட	ப� மாத	 27-	 ேததி, தி.க5கிழைம. 
ஒ4 மனித�, ஓ� ஊ!லி4() இ�ெனா4 ஊ4%A இட	 
ெபய�(தா�.அNவள�தா�. ஒ5,ெமா�த அேரபிய�கM	 மத	 ெபய�வத:A� 
தயாராகிவி5டா�க'.அவ� ெபய� �க	ம). இேயG�%A* பிறA இைறவ� 
அ?*பியதாக ந	ப*ப,	 இைற�Uத� (நபி) இ#தி� Uத4	 
அவேரதா�.ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 30 8ச	ப�, 2004 
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நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
�க	ம) எ�கிற மனித!� பிற*/, அவ� ஓ� இைற�Uத� எ�# அறிய*ப5ட 
த4ண	 - இ(த இர1,ேம அேரபிய�களி� ச!�திர�தி� மிக �%கியமான 
அ	ச.க'.ஒ4 மனித!� பிற*ேப எ*ப8 �%கிய� த4ணமாA	? எ�கிற 
ேக'வி எழலா	. ம:ற இைற�Uத�கைள* ப:றிய தகவ�கM%A நா	 /ராண% 
கைதகைளேய ஆதார.களாக% ெகா'ள ேவ18யி4%கிற நிைலயி�, இவ� 
ஒ4வைர% Aறி�த விவர.கைள ம5,	தா� கைதகளிலி4() அ�லாம�, 



ச!�திர�தி� ப%க.களிலி4(ேத நா	 ெபற �8கிற). கால�தா� நம%A மிக�	 
ெந4%கமானவ� எ�ப) ம5,ேம இத:A% காரணம�ல. அவர) கால�தி� 
வாP(தவ�க', அவ4ட� ேந!� பழகியவ�க', அவர) பிரச.க.கைள, 
ேபாதைனகைள% ேக5டவ�க' எ7திைவ�த Aறி*/க' ஏராளமாக 
இ4%கி�றன. �க	ம) Aறி�த ஒNெவா4 தகவK	 ப�ேவ# நிைலகளி� 
ச!பா�%க*ப5,, ஒ*/ேநா%க*ப5,, அவ4ட� ேநர8யாக* பழகியவ�க' 
விவ!�)'ளவ:#ட� ெபா4(தினா� ம5,ேம அ9ேசறின. இதனா�, �க	ம) 
Aறி�த விவர.களி� ந	பக�த�ைம ப:றிய அ�தைன ேக'விகM	 அ8ப5,* 
ேபாBவி,கி�றன. ஆதார	 இ�லாத ஒ4 A58%கைத, கைதயி� ஒ4வ!... 
ஒ4 ெசா� Eட% கிைடயா).இத� அ8*பைடயி�தா� இ*ப8ெயா4 �8�%A 
வரேவ18யி4%கிற). �க	ம) பிற%A	 ��னேர அவர) த(ைத 
இற()வி5டா�. பிற(த சிலகால�)%A'ளாகேவ தாைய>	 இழ(தவ� அவ�. 
ஏைழ வியாபா!யான அmதாலி* எ�கிற தம) ெப!ய*பாவி� 
அரவைண*பி�தா� அவ� வள�(தா�.இ(த* பி�னணிைய ஒ4 காரணமாக% 
க4திவிட �8யா) எ�றாK	, மிக இள	 வயதிேலேய ேகளி%ைககைள>	 
விைளயா5,* ேப9Gகைள>	 அறேவ தவி�%க% E8யவராக இ4(தி4%கிறா�. 
இள	 வயெத�றா� ப�)* ப�னிர1, வய)களிேலேய. அmதாலி*பா� 
�க	ம)�%A9 ச!யான ப'ளி*ப8*ைப� தர இயலவி�ைல. அவர) ஏைழைம 
அத:A* ெப4	 தைடயாக இ4(த). அ�ைறய தின	 அேரபியாவி� 
ெப4	பா�ைம ம%களி� நிைலைம இ)தா�. வளைம எ�ப) மிக9சில4%ேக 
உ!ய விஷயமாக இ4(தி4%கிற). க�வி>	 அ�தைகயவ�கM%ேக 
உ!�தானதாக இ4(தி4%கிற). ப8*பி� ஈ,படாத அர/% Aழ(ைதக', இள	 
வயதிேலேய �ர5, விைளயா5,களி� ஈ,ப,வ)	, வாலிப வயதி� 
வாேள()வ)	 ச�வ சாதாரணமாக இ4(தி4%கிற). �க	ம)வி� வயதி� 
இ4(த அ�தைன பி'ைளகM	 வீதியி� ஆ8*பா8, அ8�)* பி8�) 
விைளயா8%ெகா184(த கால�தி�, �க	ம) ம5,	 தனிேய எைதேயா 
சி(தி�தப8 அம�(தி4*பவராக இ4(தி4%கிறா�. அைத* பா��) ேகலி 
ெசB>	 பி'ைளகளிட	 "பிறவி எ,�தத� ேநா%க	 இ(த% ேகளி%ைககளி� 
இ4*பதாக நா� க4தவி�ைல" எ�# ெசா�ல%E8யவராக இ4(தி4%கிறா�. 
அவர) தனிைம வி4	/	 Gபாவ�ைத>	, எ*ேபா)	 சி(தி�தப8 இ4%A	 
இய�ைப>	 மிக9சிறிய வயதிலி4(ேத ம:றவ�க' கவனி�) வ(தி4(தாK	, 
அைத ஆ�மிக�)ட� ெதாட�/ப,�தி அ*ேபாேத யா4	 
ேயாசி�ததி�ைல.அ�ைறய அேரபிய�களி� இய�/%A9 ச:#	 
ெந4%கமி�லாத) அ). அவ�க' ப%திமா�களாக�தா� இ4(தி4%கிறா�க'. 
இ*ராஹி	 (ஆபிரஹா	) நபி க5,வி�த "கஃபா" எ�கிற பல O:றா1,க' 
/ராதனமான வண%க�தல�ைத பயப%தி>ட� வல	 வ() 
வண.Aபவ�களாக�தா� இ4(தி4%கிறா�க'. எ.ெக.கி4(ேதா �(O:# 
அ#ப) இைற உ4வ.கைள எ,�)வ() அ.ேக பிரதி_ைட ெசB) 
தினெமா4 கட�ைள பிரா��தி*பவ�களாக�	 இ4(தி4%கிறா�க'.ஆனா�, 
இ(த ப%தி*பாைத, �க	ம)வி� ஆ�மிக* பாைத%A9 ச:#	 
ச	ப(தமி�லாததாக இ4(த). )ளி>	 ப8*பறிவி�லாதவராக இ4(த �க	ம), 
தம%A' ஒ,.கி, அத�Fல	 ெப:றி4(த ஆ�மிக� ேத�9சிைய அேநகமாக 
யாராKேம உணர இயலவி�ைல. ஆனா�, அவ� மீ) அைனவ4%Aேம ஒ4 
ம!யாைத இ4(த). ப1பான இைளஞ�, ப%தி மி%க இைளஞ� எ�கிற 
அளவி� ஏ:ப584(த ம!யாைத. ஏைழகM%A வலி() ேபாB 
உதவ%E8யவராக இ4%A	 இைளஞ� எ�பதா� உ1டாகியி4(த 
ம!யாைத.தா	 ஓ� இைற�Uத� எ�பைத அவ� அறிவத:ெக�லா	 
ப�லா1,கM%A ��ேப உ4வாகியி4(த ம!யாைத அ). எ�ன வி�தியாச	 
எ�றா�, அேரபிய�களிட	 அ�# ப%தி உ1ேட தவிர, "ஆ�மிக	" எ�ப) 
அவ�கM%A அ(நியமானெதா�#. தம) A79 ச1ைடகM%A	 
இன*ேபா�கM%A	 கட�ள�கைள� )ைணநி:க9 ெசா�லி ேவ1,வா�கேள 
தவிர, உ'ளா�(த அ�ைப விைத�), சேகாதர�)வ	 பயி!,	 உ�ேதச	 
யா4%A	 கிைடயா).இ(த% காரண�தினா�தா� அேரபிய�களிைடேய Gலபமாக 
கிறி�தவ	 ஊ,4வ �8(த). இேத காரண�தினா�தா� aத�கM%A	 
கிறி�தவ�கM%A	 அ,�தப8யாகேவ அவ�க' ெபா45ப,�த*ப5டா�க'. 
இதனாேலேயதா� "கா5டரபிக'" எ�#	 அவ�க' அ�# 



வ4ணி%க*ப5டா�க'.இ*ப8*ப5டெதா4 இன�தி�தா� �க	ம) பிற%கிறா�. 
ஒ�ற�ல; இர1ட�ல; �(O:# அ#ப) கட�'கைள சிைலகளாக9 
ெசB)ைவ�) வண.A	 இன	. உைழ�)9 சா*பி5,, ச(ததி ெப4%கி, 
மா1,ேபாB%ெகா184(த இன	. ெப1க' பைட%க*ப5டேத, ச(ததி 
ெப4%Aவத:A�தா� எ�# உ#திபட ந	பியேதா� இன	. ஏராளமான Fட 
ந	பி%ைககMட� �58ேமாதி%ெகா184(த இன	. ப8*பறிவி�லாத இன	. 
�ர5, இன	. >�தெவறி பி8�த இன	. தம) ெப4ைம எ�னெவ�ேற 
உணராம� கால	 காலமாக வீண8�)வி5ட இன	.ஒ4 ச	பவ	 நட(த). க,	 
மைழ. ெப!ய ெவ'ள	. ெம%கா நக!� ம�தியி� இ4(த "கஃபா" ஆலய�தி� 
/ராதனமான Gவ�க' ெவ'ள�தி� இ8() வி7()வி5டன. ஏ:ெகனேவ மிக�	 
ப7தாகியி4(த ஆலய	 அ). இ8�)வி5,* /)*பி%கலா	 எ�# நிைன�த 
அேரபிய�கM%A% ெகா`ச	 பய	 இ4(த). இைறவனி� ஆலய�ைத 
இ8*பத�Fல	 ஏதாவ) அபவாத	 ேந4ேமா எ�கிற பய	. ஆனா�, அ(த 
ெவ'ள�தி�, ஆலய�தி� Gவ�க' தாமாகேவ இ8(ததி� மிக�	 
நி	மதியைட(தா�க'.இனி பிர9ைனயி�ைல. இைறவேன உ�தர� 
ெகா,�)வி5டா�; ஆலய�ைத மீ1,	 தி4�தமாக எ7*பிவிடலா	 எ�# 
�8� ெசBதா�க'. ப�ேவ# இன%A7வினராக* பி!() இ4(த அேரபிய�க' 
இ(த ஒ4 விஷய�தி� ஒ�#ேச�(), நிதி ேச��), ஆலய* /னரைம*/* 
பணியி� ஈ,பட� ெதாட.கினா�க'.ஆர	ப�தி� எ�லாேம சிற*பாக�தா� 
இ4(த). க5,மான*பணி ேவகமாக�தா� நைடெப:# வ(த). ஆனா�, ஒ4 
Aறி*பி5ட க5ட	 வ(தேபா), அவ�களி� இய�பான �ர5, Gபாவ	 
ேமேலா.கி, அ8�)%ெகா'ள� தயாராகிவி5டா�க'.விஷய	 இ)தா�. 
"கஃபா"வி� இ8%க*ப5டெதா4 Gவ!லி4(), "ஹ^4� அ�வ�" எ�ற க� 
ஒ�ைற எ,�) ப�திர*ப,�தி ைவ�தி4(தா�க'. ெகா`ச	 விேசஷமான க� 
ேபாலி4%கிற). அைத� தி4	ப* பதி�தாகேவ1,	. ஆனா� யா� பதி*ப)? 
எ�தைனேயா இன%A7வின� (ேகா�திர�தா� எ�# அவ�கைள% Aறி*பி,வ) 
இ�லாமிய� வழ%க	.) ேச�()தா� ேகாயிைல% க58%ெகா184(தா�க'. 
ேகாயிைல9 ேச�() க5,வ)	 ஹ^4� அ�வ�ைத� தி4	ப* பதி%A	 
பணிைய ேம:ெகா'வ)	 ஒ�ற�ல. இ) ெப4ைம ச	ப(த*ப5ட). ெகௗரவ	 
ெதாட�பான).ஆகேவ, நீயா நானா ேபா58 எ7()வி5ட). எ(த% கண�	 
ேமாத� >�தமாகி, ர�த	 ெப4கலா	 எ�கிற நிைலைம. ��னதாக, 
இேதேபா� எ�தைனேயா பல உ*/*ெபறாத காரண.கM%காக வாேள(தி� 
தைலசீவியவ�கேள அவ�க'. சமாதானம�ல; ச1ைடேய அவ�களி� 
அைடயாளமாக இ4(த). ஒ4 சி# வாB*/%கிைட�தாK	 அ8�)%ெகா1, 
ம8வத:A அ�தைன ேப4ேம தயாராக இ4(தா�க'.இவ�களி� இ�தைகய 
இய�ைப>	, "கஃபா" ம#க5,மான	 ெதாட�பாக எ7()'ள பிர9ைனைய>	 
ந�கறி(த ெம%கா நகர* ெப!யவ�கM%A மிக�	 அ9ச	 ஏ:ப5ட). 
எ*ப8யாவ) ர�த நதி ெப4Aவைத� த,�தாகேவ1,	 எ�# நிைன�தா�க'. 
எ�தைனேயா விதமாக% Aைரஷிகளிட	 (ெம%காவி� வசி�)வ(த அேரபிய�க' 
இவ�க'தா	.) ேபசி*பா��தா�க'.ஆனா� எத:A	 பலனி�ைல. யா4	 
உ!ைமைய வி5,�தர� தயாராக இ�ைல எ�# ெசா�லிவி5டா�க'. >�த	 
ெசBேவா	. ெவ:றி ெப#பவ�க' அ(த* /னித% க�ைல� தி4	ப* பதி%A	 
ப!சிைன* ெப#வா�க' எ�# தீ�மானமாக9 ெசா�லிவி5டா�க'.க5ட%கைடசி 
�ய:சியாக ஒ4 �தியவ�, த� ப.A%A ஒ4 ேயாசைனைய ��ைவ�தா�. 
>�த�ைத ஒ4நா' ஒ�தி*ேபாடலா	. யாராவ) ஒ4வ� ெசா�K	 
ேயாசைன%காவ) ெகா`ச	 ெசவிசாB%கலா	.ஆனா�, யா� அ(த 
ஒ4வ�?அ�ைறய ெபா7) மைற(), ம#நா' காைல வி8>	ேபா) யா� 
�தலி� "கஃபா"�%A' வண.Aவத:காக9 ெச�கிறாேரா, அவ�தா�. 
யாராயி4(தாK	 ச!. அ(த �த� வண%க	 ெசK�த* ேபாகிறவ!ட	 
பிர9ைனைய% ெகா1,ெச�வ). அவ� ெசா�K	 ேயாசைன எ)வானாK	 
ேக5,, அத�ப8 ெசய�ப,வ).அ)ச!. அவ� எ�ன ேயாசைன 
ெசா�லேவ1,	? ச1ைட%A� தயாராக இ4%A	 இன%A7வின!ைடேய, யா� 
அ(த% க�ைல* பதி%கலா	 எ�# ம5,ேம அவ� ெசா�லலா	. அவ� 
Aறி*பி,	 A7வின� க�ைல* பதி*பா�க'. ம:றவ�க' 
ஒ�)ைழ%கேவ1,	.ஆ�வ�ட?	 எதி�பா�*/ட?	 இ4 தர*பின4ேம 
அ�ைறய இர� �7வ)	 "கஃபா"வி� ெவளிேய கா�தி4(தா�க'. ம#நா' 



ெபா7) இ�?	 வி8ய%Eட இ�ைல. இ4' பி!யாத அ(ேநர�தி� ஓ� 
உ4வ	 அைமதியாக "கஃபா"�%A� ெதாழ9 ெச�ற). அவ�தா�, அவ�தா� 
எ�# அைனவ!� உத,கM	 �L�L�தன.ெதா7) �8�) அவ� 
தி4	பியேபா) அ�தைன ேப4	 ெமா�தமாக எதிேர வ() நி�# யாெர�# 
உ:#*பா��தா�க'.�க	ம)தா� அவ�. அ*ேபா) அவ4%A இ4ப�)F�# 
வய). ஆணழகராக�	 அறிவி� சிற(தவராக�	 அைமதிவி4	பியாக�	 
ஒ5,ெமா�த ெம%கா�%A	 அவ� அ*ேபா) ந�A அறி�கமாகியி4(தா�. 
��ேப ெசா�ன)ேபா�, அவ!ட	 அைனவ4%Aேம அ�/	 ம!யாைத>	 
ேமேலா.கியி4(த).ஆகேவ, ஒ4 ச!யான நப�தா� ஆலய�)' �த� 
நபராக9 ெச�றி4%கிறா�, இவ!ட	 நம) பிர9ைனைய9 ெசா�லி� தீ�� 
ேக5கலா	 எ�# ந	பி%ைக>ட� அவைர அLகி* ேபச� 
ெதாட.கினா�க'.�க	ம) ெபா#ைமயாக% ேக5டா�. இ*ேபா) நா� எ�ன 
ெசBயேவ1,	?இ4 தர*பின� இ4%கிேறா	. "ஹ^4� அ�வ�" எ�கிற 
க�ைல யா� "கஃபா"வி� Gவ!� பதி%கேவ1,	? �க	ம)தா� 
ெசா�லேவ1,	.�க	ம) /�னைக ெசBதா�. இர1ட8 நக�(), த� ேதாளி� 
ேபா584(த )1ைட எ,�)� தைரயி� வி!�தா�. அ(த% க�ைல% ெகா1, 
வா4.க' எ�# உ�தரவி5டா�.க� வ(த). அைத� )18� ந,ேவ ைவ%க9 
ெசா�னா�. ைவ�தா�க'. அNவள�தா�. இனி ஆM%ெகா4 /ற	 )18� 
lனிைய* பி8�)%ெகா'M.க' எ�றா�. பி8�)%ெகா1டா�க'. அ*ப8ேய 
எ,�)* ேபாB* ெபா4�தி, mசிவி,.க' எ�றா�.ந�A கவனி%கேவ18ய 
இட	 இ). �க	ம) Fல	 உலA%A வழ.க*ப5ட இ�லா	 எ�கிற 
மா�%க�தி� ஆதார*/'ளி இ(த9 ச	பவ�)%A'தா� /ைத(தி4%கிற). 
அேரபிய�களிைடேய ஒ:#ைம எ�கிற அவர) ெப4.கனவி� 
ெதாட%க*/'ளி>	 இ)தா�. அவ� ஒ4 நபி எ�# அறிய*ப,வத:ெக�லா	 
ப�லா1,கM%A ��னதாகேவ நட(த ச	பவ	 இ).நா:ப), நாxற�ல; 
நாலாயிர	 )1,களாக9 சிதறி%கிட(த அேரபிய�கைள ஒ4 ேம�)18� 
நா�A �ைனகைள ஒ:#ைம>ட� பி8%க ைவ�தத�Fல	 மாெப4	 
>�தெமா�ைற� தவி��தாேர, அ). அ)தா� ஆர	ப	.�க	ம) எ�ெறா4வ� 
உதி%காமேல ேபாயி4(தா� அேரபிய�கM%A ச!�திர	 எ�# ஒ�# 
இ4(தி4%Aமா எ�பேத ச(ேதக	தா�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 02 ஜனவ!, 2005 
 
 
 
13 நபியாக நியமி%க*பட� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ� 
 
  �க	ம)%A ��/ இைற� Uத�களாக இN�லகி� அறிய*ப5டவ�க' 
ெமா�த	 இ4ப�ைத() ேப�. அவ�கM', �த� மனித� ஆதா	 ெதாட.கி, 
இேயG வைரயிலான பதிேன7 ேபைர* ப:றிய வி!வான அறி�க.க' இ�# 
நம%A% கிைட%கி�றன. இைறவ?ட� ேநர8யாக� ெதாட�/ ெகா1, 
ேபசியவ�க', இைறவனாேலேய ந�வழி கா5ட*ப5டவ�க' ஒ4வைக. 
இைறவனிடமி4() ம%கM%A ேவத�ைத* ெப:# அளி�தவ�க' இ�ெனா4 
வைக.�க	ம)%A ��ன� இ*ப8 ேவத	 அ4ள*ப5ட ச	பவ	 ம5,	 
F�#�ைற நட(தி4%கிற). �தலாவ), ேமாஸஸு%A அ4ள*ப5ட "ேதாரா" 
(A�ஆ� இதைன "தNரா�" எ�# அைழ%கிற). aத�களி� ேவதமாக 
இ4*ப).) அ,�த), தாவீ� எ�கிற ேடவி,%A அ4ள*ப5ட ச.கீத	. (Psal m 
எ�# ஆ.கில�திK	 ஸm� எ�# A�ஆனிK	 Aறி%க*ப,வ). ைபபிளி� 
பைழய ஏ:பா58� இதைன* பா�%க�8>	.) F�றாவதாக, இேயG�%A 
அ4ள*ப5ட "இ�ஜீ�" என*ப,	 Gospel ).இேயG�%A9 Gமா� அ#O# 
ஆ1,கM%A* பிறA "இைற�Uத�" (நபி) எ�# அைடயாள	 
கா5ட*ப5டவ�, �க	ம).�க	ம)%A	 ம:ற இைற�Uத�கM%Aமான 
வி�தியாச.க' பல. ேவத	 அ4ள*ப5ட வித�தா� ம5,ம�ல. தா	 ஓ� 
இைற�Uத� எ�பைத உண�(த வைகயிேலேய �க	ம) மிக�	 



வி�தியாசமானவ�. ம:ற Uத�க' அைனவ4	 எதி�பாராத ஒ4 கண�தி� 
ஆசீ�வதி%க*ப5டத�ேப!� த	ைம�தாேம இன	 க1,ெகா1,வி5டா�க'. 
�க	ம) ம5,	, வ4ட%கண%கி� ேபாரா8, உ'M	 /ற�	 ஏராளமான 
ேவதைனகைள அ?பவி�), ஆ�மிக9 சாதைன �ய:சிகளி� விைளவாக 
எ�தைனேயா உட� ம:#	 மன உபாைதகைள அ?பவி�), ேபாரா8* 
ேபாரா8, இ#தியி�தா� தா	 "அ?*ப*ப584*பத�" காரண�ைத% 
க1டறி(தா�.இ(த ஆ�மிக% காரண.க' ம5,ம�ல; ம:ற இைற�Uத�க' 
அைனவ4	 ஆ�மிகவாதிகளாக ம5,ேம அைடயாள	 காண*ப5ட நிைலயி�, 
�க	ம) ஒ4வ�தா	 ம%க' தைலவராக�	, ம�திய ஆசியாவி� த�னிகர:ற 
அரசிய� வ8வைம*பாளராக�	 இ4(தி4%கிறா�. அேரபிய�களி� வாPவி� 
Gபி5ச	 எ�ப) �த��தலாக எ58*பா�%க� ெதாட.கியேத �க	ம)�	 
அவர) ேதாழ�கM	 வ!ைசயாக ஆ5சி*பீட�தி� அம�() (அவ�க' 
கலீஃபா%க' என*ப,வா�க'.) ஆள� ெதாட.கியபிறAதா�. அேரபிய�களி� 
ச!�திர�தி� �க	ம) ஓ� அ�தியாய	 அ�ல. மாறாக, அவ�கள) 
ச!�திர�தி� ைமய*/'ளிேய அவ�தா�. �க	மைத ைமயமாக ைவ�)�தா� 
அவ4%A ��, பி� எ�# ந	மா� அர/களி� ச!�திர�ைத ஆB� ெசBய 
�8>	..இ4ப�ைத() வயதி� �க	ம)%A� தி4மணமான). அவைர% 
கா58K	 வயதி� மிA(த, அவைர% கா58K	 ெபா4ளாதார அ(த�தி� 
உய�(த, கதீஜா எ�கிற விதைவ* ெப1மணி அவைர வி4	பி 
மண()ெகா1டா�. �க	மதி� ேந�ைம>	 க1ணிய�	 அவைர% கவ�(), 
அ*ப8ய4 �8�%A வர� U18ய).தி4மண�)%A* பி�, ஒ4 கணவராக� 
த	 கடைமக' எதிலி4()	 விலகாம�, அேத சமய	, ஆ�மிக9 சாதைனகளி� 
நா5ட	 மிA(தவராக அ8%க8 தனிைம நா8* ேபாக%E8யவராக�	 
இ4(தி4%கிறா� �க	ம). ெம%கா நக!லி4() சிறி) ெதாைலவி� இ4(த 
ஹிரா எ�கிற A�#* பAதி%A�தா� அவ� தியான�தி� ெபா45, அ8%க8 
ெச�வ) வழ%க	. ஒ4நா', இ4நாள�ல... வார%கண%கி�, மாத%கண%கி�Eட 
அவ� அ.ேக த�னிைல மற() தியான�தி� இ4*ப) வழ%க	.கிள	/	ேபா) 
ெகா`ச	 உண�* ெபா4'கைள ம5,	 எ,�)9 ெச�வா�. A8%க% 
ெகா`ச	 த1ணீ�. அவ4%A உைடைம எ�# ேவ# ஏ)	 கிைடயா). 
தியான�தி� உ5கா�(தா�, எ*ேபா) எ7வா�, எ*ேபா) எ,�)9 ெச�ற 
உணைவ9 சா*பி,வா� எ�பத:ெக�லா�	Eட உ�தரவாதமி�ைல. சில சமய	 
சா*பி,வா�. சா*பிடாமேலேய வார%கண%கி� க1F8% கிட(த)	 உ1,. 
பல சமய.களி� ெவளிேய ேபான கணவ� நா' கண%கி� தி4	பி வராதைத% 
க1, கதீஜா ஆ5கைள அ?*பி� ேத8 அைழ�) வர9 ெசா�ன)	 
உ1,.ஆனா�, �க	மதி� ஆ�மிக9 சாதக.கM%A கதீஜாவி� mரண 
ஒ�)ைழ*/ இ4(தி4%கிற). ெச�வ% A,	ப�தி� பிற() வள�(), வசதியான 
வாP%ைக பைட�தவராக இ4(தேபாதிK	 த	 கணவ!� ஆ�மிக நா5ட�ைத* 
/!()ெகா'ள%E8யவராக அவ� இ4(தி4%கிறா�. அவைர� ெதா(தர� 
ெசBய%Eடா) எ�கிற எ1ண	 அவ4%A இ4(தி4%கிற). �க	மதி� 
வாP%ைகயி� இ) மிக �%கியமானெதா4 க5ட	. எ*ேபா)	 ஹிரா 
மைல*பAதி% Aைககளி� இ4M%A' கைர(), தியான�தி� லயி�தி4%A	 
�க	ம)%A, எ*ேபாதாவ) ஒ4 பிரமா1டமான ஆகி4தி பைட�த ஒளி>4வ	 
க1ெணதிேர ேதா�#	. யாெர�# அைடயாள	 ெத!யா). பா��த கண�தி� 
உட� U%கி* ேபா5,, பத:ற	 மிA(), ேப9ச:#9 சைம()வி,வா�. அ(த 
உ4வ	 யா� எ�# அவரா� அைடயாள	 க1,ெகா'ள �8(ததி�ைல. அ) 
த�ைன ஏ� ெந4.கி வ4கிற) எ�#	 /!(ததி�ைல. �தலி� ெகா`ச	 
பய(தா�. இ�னா� எ�# இன	 காண �8யாததா� ஏ:ப5ட பய	.பலநா'க' 
இ(த* ேபாரா5ட	 அவ4%A� ெதாட�(த). உடK	 மன�	 மிக�	 
கைள*/:#, பத:ற	 ேமேலா.கியவராக இ4(தவைர, அவர) மைனவியான 
கதீஜாதா� அNவ*ேபா) ேத:றி, தியான�தி� உ:சாக	 ெகா'ள9 ெசB) 
வ(தி4%கிறா�.மிக நீ1ட ேபாரா5ட�)%A* பிறAதா�, த�ைன ேநா%கி வ(த 
அ(த ஒளி>4வ�ைத �க	மதா� இன	க1,ெகா'ள �8(தி4%கிற).அ(த 
மாெப4	 உ4வ	, ஒ4 வானவ4ைடய). வானவ� எ�றா� ேதவ� எ�# 
ெகா'ளலா	. இைறவனி� தைலைம� தளபதி எ�# ைவ�)%ெகா'ளலாமா? 
தவறி�ைல. அவர) ெபய� ஜி*s�.�(ைதய "இைற� Uத�க'" 
அைனவ4%AேமEட இ(த ஜி*sலி� Fல	தா� த� ெசBதிைய இைறவ� 



ெசா�லி அ?*பினா� எ�ப) இ�லாமிய!� ந	பி%ைக.த�ைன வ4�தி, 
தியான�தி� ேதாB(), ஆ�மிக9 சாதைனகளி� உ9ச�ைத �க	ம) 
ெதா5,வி584(த ேநர	 அ). அ)வைர Uர இ4() அவ4%A 
அ9சF58%ெகா184(த ஜி*s�, அ*ேபா) ெந4.கிவ() ஆர� 
த7வினா�."ஓ)வீராக!" எ�# �த��தலாக ஓ� இைற%க5டைளைய 
ெவளி*ப,�தினா�.ஆனா� �க	ம)%A எ�ன பதி� ெசா�Kவ) எ�# 
விள.கவி�ைல. அவ� எ7த*ப8%க� ெத!யாதவ�. ப'ளி%Eட.கM%A9 
ெச�றவர�ல�. ந�லவ�, ேந�ைமயாள�, ஏைழகM%காக மனமிர.Aபவ�, 
ஒ5,ெமா�த ெம%கா நகரவாசிகளி� ந�லபி*பிராய�)%A* பா�திரமானவ� 
எ�றாK	, ப8�தவர�ல�. அரபியி� ஓ� அ5சர	Eட அவ4%A� ெத!யா). 
Gயமாக அ�ல; எைத>	 ப8�)%Eட அவரா� ஓத�8யா)!ஆனா� ஜி*s� 
ெதாட�() வ:/#�தினா�. "ஓ)வீராக.""நா� எ*ப8 ஓ)ேவ�?" எ�# 
தி4	ப�	 ேக5டா� �க	ம). F�றாவ) �ைறயாக "ஓ)வீராக" எ�# 
உ�தரவி5ட ஜி*s�, �க	மைத இ#க% க58*பி8�), வி,வி�)* பிறA 
ெசா�னா�:"உ	ைம* பைட�த இைறவனி� தி4நாம�தா� ஓ)வீராக. அவேன 
மனிதைன ர�த% க58யிலி4() பைட�தா�. ஓ)வீராக. இைறவ� மாெப4	 
ெகாைடயாளி. அவேன எ7)ேகாைல% ெகா1,வ() க:#%ெகா,�தா�. 
மனித� அறியாதவ:ைற% க:#�த4பவ?	 அவேன.""ஜி*s� ெசா�ல9ெசா�ல, 
த�வசமிழ(த �க	ம) இNவசன.கைள% ேக5, Eடேவ ெசா�லி%ெகா1, 
வ(தா�. பி�னாளி� இ9ச	பவ�ைத நிைன�E�(தவ�, "அ(த9 ெசா:க' 
உ9ச!%க*ப5டதாக அ�ல; எ� இதய�தி�மீ) எ7த*ப5டதாக உண�(ேத�”  
எ�# அவ� ெசா�லியி4%கிறா�.விைடெப#	 த4ண�தி�தா� ஜி*s� த� 
வ4ைகயி� ேநா%க�ைத அவ4%A ெவளி*ப,�தியி4%கிறா�. "ஓ, �க	ம)! 
நீ� அ�லாவி� Uதராவீ�. நாேன ஜி*s�.""இ*ப8ய4 ச	பவ	 நட(த) எ�# 
ெசா�னா� யா� ந	/வா�க'? அ)�	 "கா5டரபிகளி�" சFக�தி�!ஆனா�, 
�க	ம)வி� அ?பவ�ைத அவர) மைனவி கதீஜா �7ைமயாக ந	பினா�. 
ந	ப�8யாத அள�%A விய*m5,	 ெப1மணியாக� திகP(தவ� அவ�. தம) 
கணவ� ஓ� இைற�Uத� எ�பைத ந	/வதி� அவ4%A9 சி# தய%க	 Eட 
இ4%கவி�ைல. அவர) அ(த ஆழமான ந	பி%ைக, இ�?	 ஆழமாக 
ேவv�#	 வித�தி� ஒ4 ச	பவ	 நட(த).கதீஜாவி� ஒ�#வி5ட சேகாதர� 
ஒ4வ� இ4(தா�. மிக�	 வயதான அவர) ெபய� வரகாy (War agah) எ�ப). 
ஹிரா Aைகயி� தியான�தி� இ4(த த	 கணவ4%A ஜி*s� த!சனமாகி, 
அவைர ஓ� இைற�Uத� எ�# அறிவி�)* ேபானைத வரகாyவிட	 கதீஜா 
ெசா�னேபா), "ச(ேதகேம ேவ1டா	. �க	ம) ஒ4 நபிதா�. அவ4ட� 
வ() ேபசிய) ஜி*s� எ�கிற வானவ�தா	”  எ�# E,த� ந	பி%ைக 
அளி�தா� அவ�. க1 ெத!யாத, பல ேவத.களி� பா18�திய	 ெப:ற ஒ4 
கிறி�)வ� அவ�.ஜி*s� எ�கிற வானவ!� வழியாக �க	ம)%A இைறவ� 
அளி�த A�ஆ� ஒேர நாளி�, ஒேர ெபா7தி� ெமா�தமாக அளி%க*ப5ட 
ேவதம�ல. கி5ட�த5ட இ4ப�)F�# ஆ1,கால இைடெவளியி� பAதி 
பAதியாக, வ!ைசக' அ:# ��?	 பி�?மாக, ேவ# ேவ# RPநிைலகளி�, 
அ(த(த% காலக5ட�தி� ேதைவைய அ) எ�லா கால.கM%A	 ெபா4()மா 
எ�கிற பா�ைவைய உ'ளட%கி அ4ள*ப5ட).ேவதவ!க' தம%A' 
இற.Aவ) ப:றி �க	ம) சில lL%கமான விவர.கைள� த(தி4%கிறா�."மணி 
ஓைசயி� அதி�ைவ* ேபா� சமய�தி� அைவ எ�?'ேள இற.A	. மிA(த 
சிரம	 தர�த%க அ?பவ	 அ). இற.கிய வ!கைள நா� உண�(), /!() 
ெகா'ள�ெதாட.A	ேபா) அதி�வி� வீ9G Aைறய ஆர	பி%A	. �:றிK	 
/!()வி5ட�ட� அதி�� நி�#வி,	. சில சமய.களி� ஜி*s� ேநர8யாக 
வ() உைரயா,வா�. அவர) ெசா:க', அ*ப8ேய உண��களாக எ� 
மன�தி� இற.கி� த.A	.""ஒ:#ைமய:#, ஒ7%க	 Aைல(), இைற�த�ைம 
உணராம�, தறிெக5, வா7	 அர/%களி� வாP%ைக நிைலைய மா:றி 
உய��த இைறவனா� நியமி%க*ப5ட ஓ� ஊழியராகேவ அவ� த	ைம 
உண�(தா�. )ளி அக.கார	 கிைடயா). ெப4ைமேயா, வானவ� வ() 
"இைற�Uத�" எ�# அறிவி�)*ேபான ெப4மிதேமா, க�வேமா கிைடயா). 
ஊழிய�. ெவ#	 ஊழிய�. இ*ப8�தா� �க	ம) த	ைம இ#திவைர 
க4தினா�. தம) வாPநாM%A' ஒ5,ெமா�த அேரபிய நில*பர*ைப>	 
இ�லா	 எ�கிற மா�%க�தி� ப%க	 அைழ�)வ(), ெநறி*ப,�தி, த�னிகர:ற 



கலீஃபாவாக ஆ1, மைற(தவ� அவ�. ஆனா� இ#திவைர கிழி(த 
ஆைடகைள உ,�தி, வற1ட ெரா58கைள உ1,, இளைமயி� 
இ4(தமாதி!ேயதா� இ4(தா�. மைனவி கதீஜா, ஒ4 ெச�வ* ெப1மணிதா� 
எ�றாK	, மைனவி>ட� இைண() மகிP9சியாக அ(த9 ெச�வ.கைள அ'ளி 
அ'ளி ஏைழகM%A� தர� தயாராக இ4(தாேர தவிர, தம%ெக�# ஒ4 
தி�ஹ	 (ெவ'ளி%காG) Eட அவ� எ,�)%ெகா1டதி�ைல.பாசா.க:ற இ(த 
எளிைமதா� �க	மதி� மிக*ெப!ய பலமாக இ4(த).�க	ம), தாெமா4 நபி 
எ�# க1,ெகா1ட)	, �த��தலி� அைத� த	 மைனவியிட	 ெத!வி�தா�. 
அ,�தப8யாக அவ� இ)Aறி�)* ேபசிய), வரகாyவிட	.இ4வ4ேம அைத 
ந	/வதி� எ(த� தய%க�	 கா5டவி�ைல. ஆனா� வரகாy ம5,	 ஒ4 
விஷய	 ெசா�னா�:"நா� ந	/கிேற�. ஆனா� நீ.க' இ	ம%களா� ெபாBய� 
எ�# U:ற*ப,வீ�க'. க_ட*ப,�த*ப,வீ�க'. ஏ�, ஊைரவி5ேட 
)ர�த*ப,வீ�க'. அவ�க' உ.கMட� ேபா!ட�	 வ4வா�க'..""வரகாy 
ெசா�ன) ச�தியவா%A. அ5சர	 பிசகாம� அ*ப8ேயதா� நட(த).ந�றி: 
A�த	 !*ேபா�5ட� 6 ஜனவ!, 2005 
 
 
 
14 ஒ5டக�தி� தாைட எK	/ 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ� 
 
இ�லா	 எ�ெறா4 மா�%க	 �க	ம) நபியினா� அறி�க	 
ெசBய*ப5டேபா), அதைன மன�வ() ஏ:றவ�கM%A	 ஏ:க 
ம#�தவ�கM%A	 இைடயி� உ4வான �த� ேமாதலி� ஆ>தமாக* 
பய�ப,�த*ப5ட ெபா4', ஒ5டக�தி� தாைட எK	/.இ�தைன%A	 
பகிர.கமாக இ�லா	 Aறி�த பிரசார.க' எ)�ேம அ*ேபா) 
ஆர	பமாகியி4%கவி�ைல. ஏராளமானவ�க' இ�லா�தி� 
இைண(தி4(தா�களா எ�றா� அ)�மி�ைல. மி`சி*ேபானா� ப�)* 
பதிைன()ேப� இ4*பா�க'. �க	மதி� உறவின�கM	 ந1ப�கM	. அ(த9 
சி# வ5ட�தி� இர1, ேப�தா� ெப1க'. ஒ4வ�, �க	மதி� மைனவியான 
கதீஜா. அவ4%A* பிறA இ�லா�ைத� த7விய இர1டாவ) ெப1மணியி� 
ெபய� உ	�� ப��. இவ� �க	ம)%A சி�தி �ைற. இைறவ� ஒ4வேன 
எ�கிற த�)வ�ைத ஏ:#%ெகா1ட இ(த9 சி# A7வின� அ*ேபாெத�லா	 
ெதா7ைக%காக நக4%A ெவளிேய ெச�# ஒ4 ப'ள�தா%கி� யா4மறியாம� 
E,வா�க'. �க	ம) நபி வாயிலாக� தா	 க:#%ெகா1ட ேவத வ!கைள ஓதி 
வண.Aவா�க'. தம) ந	பி%ைக ஒ4 ேகலி*ெபா4ளாக ஆகிவிட%Eடா) 
எ�பதா�தா� அ*ப8 யா4மறியாத இட	 ேத8* ேபானா�க'.அ*ப8>	 
அவ�களா� நி	மதியாக� ெதா7)வி5, வர இயலவி�ைல. ெம%கா நக!� 
Aைறஷிக', அவ�க' ெதா7வத:A* ேபாகிற வழியி� நி�#ெகா1, கி1ட� 
ெசBவா�க'. அவ�கள) ந	பி%ைகயான இ�லா�ைத, அவ�கள) ெதா7ைக 
�ைறைய, அவ�கைளேயEட கி1ட� ெசBதா� சகி�)%ெகா'ள அவ�க' 
தயாராக�தா� இ4(தா�க'. ஆனா� �க	மைத, அவ� ஓ� இைற�Uத� 
எ�கிற அவ�கள) ஆதார ந	பி%ைகைய Aைறஷிக' கி1ட� ெசBதைத�தா� 
அவ�களா� சகி%க�8யாம� இ4(த). ஏெனனி� �க	ம) ஓ� இைற�Uத� 
எ�பைத>	, A�ஆ� அவ� வாயிலாக அ4ள*ப5,%ெகா184%கிற ேவத	 
எ�பைத>	 அவ�க' வாBவா��ைதயா� அ�ல; த	 அ(தரா�மாவா� 
உண�(தி4(தா�க'. இைத* /!()ெகா'ள%E8யவ�களாக ெம%கா நகர�)% 
Aைறஷிக' இ�ைலேய எ�ப)தா� அவ�கள) வ4�த	.த	ைம அLகி% 
கி1ட� ெசBபவ�களிட	 E8யவைர அவ�க' தா	 உண�(தைத எ,�)9 
ெசா�ல%E8யவ�களாக இ4(தி4%கிறா�க'. "உ.க' வழியி� நா.க' A#%ேக 
வரவி�ைல; எ.கைள நி	மதியாக� ெதாழ அ?மதி>.க'" எ�# ேவ18% 
ேக5,%ெகா'ள%E8யவ�களாக இ4(தி4%கிறா�க'. ஆனா�, AைறஷிகM%A 
��லி	கைள அவமான*ப,�)வதி� ஓ� ஆன(த	 இ4(தி4%கிற). எ�தைன 
சிறியெதா4 E5ட	! தனிய4 மத�ைத, தனிய4 இைறவைன, தனிய4 
ந	பி%ைகைய இவ�க'தா� வள��), பர*ப*ேபாகிறா�கேளா? எ�கிற 



எக�தாள	.அ(த எக�தாள	தா� நாளைடவி� மிர5டலாக�	 தீராத 
ெதா(தரவாக�	 ஆகி*ேபான). ெதா7வத:A எ(த� தனியிட�ைத� 
ேத8*ேபானாK	 யாராவ) நா�Aேப� வ	/ ெசBவத:ெக�# பி�னாேலேய 
வ()வி,வ) வழ%கமான).ஒ4 Aறி*பி5ட தின�தி� அ�தைகய வ	/ எ�ைல 
மீறி*ேபான). அ)கா#	 ெவ#	 கி1டKட� தம) பணிைய 
வைரய#�)%ெகா184(தவ�க', அ�ைற%A� ெதாழ வ4பவ�கைள� 
தா%கலா	 எ�# �8� ெசBதா�க'.கி1டலி�தா� ஆர	பி�தா�க'. ேப9சி� 
Rேடறி, ைககல*/ வைர ேபான). சி# A7வினரான ��லி	கM%A, த	ைம* 
பா)கா�)%ெகா'ள� த:கா*/ >�த	 ெசBேத ஆகேவ1,	 எ�கிற RPநிைல 
ஏ:ப5ட). Aைறஷிகளி� E5ட�தி� Gமா� �*ப)ேப� வைர இ4(தா�க'. 
��லி	க' அதிகப5ச	 ப�)* ப�னிர1, ேப�.Aைறஷிக' அவ�கைள� 
ெதாழ%Eடா) எ�# �தலி� எ9ச!�தா�க'. A�ஆ� ஓதினா� விபsத	 
நட%A	 எ�# அறிவி�)வி5,, ஆ>த.கைள% கா58னா�க'. ஆனா�, 
ெதா7வத:A எ�# /ற*ப5, வ(த ��லி	க', உ!ய ேநர�தி� ெதா7ேத 
தீரேவ1,	 எ�கிற உ#தி ெகா1டவ�க'. ஆகேவ, எ�ன ஆனாK	 ச! 
எ�# த	 வழ%கமான ெதா7ைகைய� ெதாட.கினா�க'.கா�தி4(த Aைறஷிக' 
அவ�கைள� தா%க� ெதாட.கினா�க'. நி	மதியாக� ெதாழ%Eட 
�8யவி�ைலேய எ�கிற )%க	 ேகாபமாக உ4%ெகா1ட), அவ�களி� ஒேர 
ஒ4வ4%A�தா�. அவ� ெபய� ஸஅ�. இய:ைகயிேலேய ேபா�%Aண	 மி%க 
ஸ§yரா எ�கிற வ	ச�தி� வ(தவ� அவ�. தம) F�%க Gபாவ.கைள 
வி5ெடாழி�), �க	மதி� வழிகா5,த�கைள ஏ:# அைமதியாக� த	 
கடைமகளி� ஈ,ப5,வ(த ஸஅ�, அ�ைற%A9 சகி%க�8யாத ேகாப	 
ேமேலா.க, ஆ>த	 ஏ(தினா�.ஒ5டக�தி� தாைட 
எK	/.உ45,%க5ைடகMட?	 த8கMட?	 வ(தி4(த Aைறஷிக' 
ஸஅ�திடமி4() அ*ப8ேயா� ஆ>த�ைத எதி�பா�%கவி�ைல. அவ�களா�, 
அ(த எK	/� தா%Aதைல9 சமாளி%க�	 �8யவி�ைல.இ�லா�தி� 
ச!�திர�தி� சி(த*ப5ட �த� ர�த	 அ). Aைறஷிகளி� ர�த	. ஸஅ�தி� 
ேகாப�தி� விைளவாக உதி�(த ர�த	.ஆனா� ச	பவ�ைத% ேக'வி*ப5ட 
�க	ம), த:கா*/%காக% Eட இனி யாைர>	 தா%க%Eடா) எ�# 
அவ�கைள எ9ச!�)வி5டா�. ேதாதாக, அ9ச	பவ	 நைடெப:றத:A9 
ச:ேறற%Aைறய சமமான கால�தி� அவ4%A அ4ள*ப5ட இைற வசன.கM	 
�க	மதி� க4�ைதேய பிரதிபலி*பதாக இ4(தைத% கவனி%கேவ1,	. ஓ� 
உதாரண	 : "நபிேய, நி9சயமாக அவ�க' RP9சி ெசBகிறா�க'. அவ�க' 
E#வைதெய�லா	 சகி�)%ெகா1, க1ணியமான �ைறயி� அவ�கைள வி5, 
விலகி இ4.க'. இ(நிராக!*ேபா4%A அவகாச	 அளி>.க'. அதிகம�ல; 
ெசா:ப அவகாச	 ேபா)	." (A�ஆனி� இ#தி அ�தியாய.களி� ஒ�றான 
அ�தா!% (உதய தாரைக) எ�?	 பAதியி� வ4வ) இ). (86:17.) ஆனா� 
�க	ம)%A மிக� ெதாட%க கால�திேலேய இ) 
அ4ள*ப5,வி5ட).)க1ணியமாக விலகியி4.க' எ�கிற உ�தர�%A, 
தி4	ப� தா%காதீ�க' எ�# அ��த	.ஒ4 ெசௗக!ய	, இ�லா�ைத ந	பி 
ஏ:#%ெகா1ட அ(த9 சி# A7வின4%A ஆர	ப�திலி4(ேத �க	ம) மீ)	, 
அவ� Fலமாக வழ.க*ப,	 ேவத�தி� வ!க' மீ)	 ஒ4 ச(ேதக�	 
ஒ4%காK	 ஏ:ப5டதி�ைல. வழ.க*ப,	 ஒNெவா4 வ!ைய>	 அத� �7 
அ��த�)ட� வாP%ைகயி� கைட*பி8*ப) எ�கிற �8வி� இ4(தா�க'. 
ஆைகயா�, அ,�த,�த ச(த�*ப.களி� Aைறஷிகளா� எ�தைன 
)�ப.கM%A உ'ளானேபா)	 ைகைய>	 வாைய>	 க58%ெகா1, 
G	மாேவ இ4%க* பழகி%ெகா1டா�க'.எ�னதா� இ4%கிற) உ.க' 
இ�லா�தி� எ�# வி4	பி% ேக5டவ�களிட	 ம5,ேம �க	ம) விள%க	 
அளி�தா�. A�ஆனிலி4() சில வ!கைள ஓதி% கா1பி�தா�. நாK வா��ைத 
ேபசி அவமான*ப,�தலா	 எ�# வ(தவ�க', �க	ம) ஓதி%கா1பி�த)	 
ேப9சிழ() இ�லா�தி� இைண()வி,வா�க'. இ) மிைகய�ல. 
ஆர	பகால.களி� ஏராளமான �ைற இ�தைகய ச	பவ.க' நட(தி4%கி�றன. 
�க	மேத இ*ப8 இ4%ைகயி� அவர) ேதாழ�க' (�க	ம) ெதா1ட�க' 
ைவ�)%ெகா1டதி�ைல. எ�லா4ேம அவ4%A� ேதாழ�க'தா	.) ேவ# எ*ப8 
இ4*பா�க'?ஆயி?	 இ�லா	 பரவ�ெதாட.கி F�றா1,க' 
நிைறவைட(தேபா), அ	மத�தி� இ4(ேதா!� ெமா�த எ1ணி%ைக ெவ#	 



நா:ப) ேப� ம5,ேம. நா�காவ) ஆ18� ெதாட%க�தி�தா� பகிர.கமாக* 
பிரசார	 ெசBயலா	 எ�கிற இைற உ�தர� �க	ம)%A வ(த). அ)�ேம 
Eட "உ.க' உறவின�கM%A எ9ச!%ைக ெசB) அைழ*/ வி,.க'" எ�கிற 
உ�தர�தா�.�த��தலாக இ�லா	 எ�ெறா4 மா�%க	 Aறி�த 
ெவளி*பைடயான அறிவி*/	 அதி� இைணய வ4	ப8யான அைழ*/	 அ(த 
நா�காவ) ஆ18�தா� �க	ம) நபியா� ெசBய*ப5ட).இ�லா	 எ�கிற 
பத	 �த��தலி� பால�தீைன9 ெச�றைட(த)	 அ*ேபா)தா�.ந�றி: 
A�த	 !*ேபா�5ட� 9 ஜனவ!, 2005 
 
 
 
15 அ(த F�# வினா%க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
கி.பி. ஏழா	 O:றா1ைட9 ேச�(த அேரபிய வ��தக�களிட	 எ�ென�ன 
இ4(தன எ�# நைக9Gைவயாக ஒ4 ப58ய� ேபா,வா�க'. அவ�களிட	 
ஏராளமான ஒ5டக.க' இ4(தன. அைத%கா58K	 அதிகமாக அ8ைமக' 
இ4(தா�க'. அ8ைமகைள% கா58K	 அதிகமாக ைவ*பா58க' இ4(தா�க' 
எ�# அ*ப58ய� �8� ெப#	.இெத�லாவ:ைற% கா58K	 அவ�கள) 
ெசா�தாக இ4(த �%கியமான விஷய	, தாP� மன*பா�ைம.ெசா�), 
Gக.க', அ8ைமக', வளைம இ4*பி?	 க�வியிK	 உலக ஞான�திK	 தா	 
பி:ப5டவ�க' எ�கிற எ1ண	, அ�ைறய பண%கார அேரபிய�க' அ�தைன 
ேப4%Aேம உ1,. தம) இைற ந	பி%ைக, வழிபா5, உ4வ.க' ப:றிய 
ெப4மித	 இ4(தாK	, மத%க�வி sதியி� த	ைம% கா58K	 aத�க' 
ேமலானவ�க' எ�கிற உண�� அவ�களிைடேய இ4(தி4%கிற). aத மத	 
மிக�	 ப1ப5ட); aத�க' அைனவ4	 க:றறி(த ேமேலா� எ�?	 
எ1ண	 அவ�கள) இய�பாகி* ேபாயி4(த).இ�தைன%A	 கிறி�)வ	தா� 
அ�ைறய ேததியி� வ4ேவாைரெய�லா	 அரவைண�)%ெகா'M	 மதமாக 
இ4(தேத தவிர, aத மத�தி� பிரசார	, மதமா:ற	 ேபா�றைவ எ)�	 
அறேவ இ4(ததி�ைல. இதனாேலேயEட ஒ4ேவைள அவ�கM%A aத�க' 
ேம	ப5டவ�களாக� ெத!(தி4%கலா	.இ(த எ1ண	 அவ�களிைடேய எ�தைன 
தீவிரமாக ஊ,4வியி4(த) எ�பத:A ஒேர ஓ� உதாரண	 ெசா�னா� 
ேபா)	. விள.கிவி,	.இ�லா	 ேதா�றி, F�றா1,க' ஆகி, ெமா�தேம 
நா:ப) ��லி	க' உலகி� இ4(த த4ண	 அ). அரபிகளி� /னித� 
தி4விழா%கால	 ஒ�# வ(த). அ(த9 சமய�தி� ப�ேவ# நா,களிலி4() 
ெம%கா�%A* /னித யா�திைரயாக* ப�லாயிர%கண%காேனா� வர� 
ெதாட.Aவா�க'. இ�ைற%A	 அேத ெம%கா�%A�தா� ��லி	க' /னித 
யா�திைர ேம:ெகா'கிறா�க'. அேத க"அபாைவ�தா� பயப%தி>ட� G:றி 
வ4கிறா�க'. ஆனா� இ�ைறய க"அபா�%A	 அ�ைறய க"அபா�%A	 
வி�தியாச.க' பல. பிரதானமான வி�தியாச	, அ�ைற%A அ.ேக இ4(த 
ஏராளமான உ4வ9 சிைலக', சி# ெதBவ.க'.அ*ப8* /னித யா�திைரயாக 
வ4	 ப%த�கைள உபச!�), த.க ைவ�), வி4()க' நட�தி, /1ணிய	 
ேத8%ெகா'வதி� ெம%கா நகர�)* பண%கார% AைறஷிகM%A எ*ேபா)ேம 
ஆ�வ	 உ1,. /1ணிய	 ம5,ேம இத:A% காரண	 அ�ல. சில வ��தக% 
காரண.கM	 உ1,./னித யா�திைரயாக வ4	 ெவளிநா58ன4%A 
வி4(தளி�) உபச!%A	 Aைறஷிக', அ*ப8ேய அவ�கMட� சில வ��தக 
ஒ*ப(த.கைள9 ெசB)ெகா1, த.க' ெதாழிைல>	 ேம	ப,�தி%ெகா'வ) 
வழ%க	. உல� பழ வைகக', தானிய வைககைள ஏ:#மதி ெசBவ) அ�ைறய 
Aைறஷிகளி� பிரதான� ெதாழி�. கி5ட�த5ட, ம�திய ஆசியா �7வதிK	 
அ�ைறய ெம%கா வ��தக�க' வ��தக� ெதாட�/ ைவ�தி4(தா�க'. சில 
ஆ*பி!%க நா,கMட?	 Uர கிழ%A நா,கMட?	 அவ�கM%A வ��தக� 
ெதாட�/ இ4(தி4%கிற).இ(த வ��தக உற�க' எ*ேபா)	 G�கமாக 
இ4*பத:A, /னித யா�திைர% கால.களி� ெம%கா�%A வ4ேவாைர ந�A 
கவனி*ப) மிக�	 அவசிய	. யா�sக�க' வசதியாக� த.Aவத:A, ெந!சலி� 
சி%கி%ெகா'ளாம�, ெசௗக!யமாக க"அபாவி� வழிப5,� தி4	/வத:A, 



உண�* பிர9ைனயி�லாம� உ1, களி*பத:A, இ�னபிறவ:#%A ெம%கா 
Aைறஷிக' ெபா#*ேப:#%ெகா'வா�க'.வ4ஷா வ4ஷ	 நட*ப)தா�. 
ஆனா� அ(த வ4ஷ	 அவ�கM%A ஒ4 பிர9ைன இ4(த). �க	ம). அவ� 
Fல	 அறி�க*ப,�த*ப584%கிற இ�லா	 எ�கிற /திய மா�%க	. 
எ�னதா� ெசா�கிறா� �க	ம) எ�# G	மா ேவ8%ைக பா�%க* 
ேபாகிறவ�க'Eட அவர) அ8பணி() இ�லா�ைத ஏ:#%ெகா1,வி,கிற 
அபாய	. அ)நா' வைர பகிர.கமாக* பிரசார	 ேம:ெகா'ளாதி4(த 
�க	ம)�	 அவர) ேதாழ�கM	, இ�லா	 ேதா�றிய அ(த நா�கா	 
ஆ18� ெதாட%க�தி� பகிர.க* பிரசார�)%கான இைற உ�தர� கிைட%க* 
ெப:றவ�களாக, ெம%கா�%A வ4	 யா�sக�களிைடேய இ�லா	 Aறி�)* 
ேபGவத:A� தயாராக இ4(தா�க'.எ�ன ெசB) �க	ம)வி� பிரசார�ைத� 
த,%கலா	 எ�# Aைறஷிக' ேயாசி�தா�க'. அவைர ஒ4 ம(திரவாதி எ�#	 
Rனிய%கார� எ�#	 சி�தி!�), E8யவைர அவைர யா4	 ெந4.க இயலாம� 
ெசBவத:A ஒ4/ற	 ஏ:பா, ெசBதா�க'. ம#/ற	 கலக%கார� எ�#	 
பி�தலா5ட%கார� எ�#	 ம%க' விேராத, இைறவிேராத நடவ8%ைககளி� 
ஈ,ப,பவ� எ�#	 ெசா�லி* பா��தா�க'. ெக5ட ஆவியா� பீ8%க*ப5டவ� 
எ�#	 ஒ4 வத(திைய தி5டமி5,* பர*பினா�க'.Aைறஷி வ��தக� 
சFக�தி� இ�தைகய நடவ8%ைகக' ஒ4 விபsத�ைத உ1, ப1ணிய). 
Aைறஷிய� சFக�திேலேய இைளஞ�களாக இ4(தவ�க', தம) 
த(ைதமா�கM	 பிற உறவின�கM	 ஏ� இ(த �க	ம)ைவ* ப:றி எ*ேபா)	 
தவறாகேவ ேபசி%ெகா184%கிறா�க'; உ1ைமயி� அவ� எ�னதா� 
ெசா�கிறா�, ெசBகிறா� எ�# அறி>	 ஆவ� மி%கவ�களாக �க	ம) 
இ4%A	 இட	 நா8* ேபாக ஆர	பி�தா�க'.இைத% கா58K	 
AைறஷிகM%A ேவ# பிர9ைன ேவ1,மா? யா�sக�கைளய�ல; �தலி� தம) 
ம%கைள அவ�க' �க	ம)விடமி4() "கா*பா:றி"யாகேவ1,	.ஆகேவ 
சி#பி'ைள�தனமான சில நிப(தைனகைள அவ�க' �க	ம)�%A ைவ%க� 
ெதாட.கினா�க'.ஒ4 ப��ணமி தின�த�# �க	ம)விட	 ெச�#, 
"உ1ைமயிேலேய நீ.க' ஓ� இைற�Uத� எ�# நா.க' எ*ப8 ந	/வ)? 
உ.களா� இ(த �7நிலைவ* பிள() கா5ட �8>மா?" எ�# சவா� 
வி5டா�க'. "பா�, இ(த �க	ம) எ*ப8� தி1டாட*ேபாகிறா�!" எ�# த	 
Aல�தி� இளவ�கைள* பா��)* ெப4மிதமாக* /�னைக 
/!(தா�க'.ஆனா�, �க	ம) க1 F8 தியானி�த ம#கண	 அ(த அ:/த	 
நட%க�தா� ெசBத). ப��ணமி நில� இர1டாக இ4 பிைறகளாக* பி!() 
கா5சியளி�த)!உடேன, �க	ம) ஒ4 ம(திரவாதி, க1க5, வி�ைத ெசBகிறா� 
எ�# அலற� ெதாட.கிவி5டா�க' Aைறஷிக'.ஒ�ற�ல; இைத*ேபா� ேவ# 
பல ச	பவ.கM	 �க	மதி� வாP%ைகயி� நட(தத:கான ச!�திர% Aறி*/க' 
இ�#	 வாசி%க% கிைட%கி�றன. ஆனா�, சி�) ேவைலகைள>	 அ:/த	 
நிகP�)வைத>	 �க	ம) நபி, இ�லா�தி� ைமய*/'ளியாக ஒ4ேபா)	 
ைவ�ததி�ைல. இ�லா�தி� ைமய	 எ�ப) A�ஆ� தா�."A�" எ�கிற ஒ4 
ெசா�ைல ம!ய�தி� மணிவயி:றி� ைவ�)�தா� �க	ம)%A �(ைதய 
நபியான இேயGைவ இைறவ� பைட�தா� எ�# இ�லா	 ெசா�கிற). அ(த9 
சமய	, ெசா�லிலி4() உதி�தவ�, இைற�Uத�. இ	�ைற ெசா�லிலி4() 
உதி�த), A�ஆ� எ�கிற ஒ4 ேவத	. ஆக, A�ஆ�தா� �%கியேம தவிர, 
நிகP�த*ப,	 அ:/த.கள�ல. நிகP�)பவ4ம�ல.இைத, ம:ற யாைர>	விட 
�க	ம) மிக ந�றாக உண�(தி4(தா�. தா	 இைறவனா� இ�லா�ைத 
விள%க�	 பர*ப�	 நியமி%க*ப584%A	 ஒ4 க4வி ம5,ேம எ�பைத* 
ப!mரணமாக அறி(தி4(தா�. ஆகேவ, த� Fலமாக நிகP�த*ப,	 எத:A	 
தா� உ!ைம ெகா'வத:ேகா ெப4ைம*ப,வத:ேகா ஏ)மி�ைல எ�# மிக� 
ெதளிவாக9 ெசா�லிவி5டா� அவ�. ஆ�மிக�தி� மிக% கனி(த நிைல எ�ப) 
இ)தா�. இ(த ஒ4 நிைல%காக�தா� எ�தைனேயா �னிவ�கM	 ேயாகிகM	 
ப�லா1,கால	 க,(தவ	 /!(தி4%கிறா�க'. "தா�" எ�கிற ஒ4 
விஷய�ைத �:றிKமாக% கைளய �8>	ேபா)தா� ஆ�மிக	 வச*ப,	 
எ�பா�க'.�க	ம) ஒ4 ப7�த ஆ�மிகவாதி.அ) ஒ4/றமி4%க, இ(த 
�க	மைத எ�ன ெசB) த,�) நி#�தலா	 எ�# Aைறஷிக' E8 
ஆேலாசி%க� ெதாட.கியைத* பா�%கலா	. அவ4%A எதிராக9 சா�திய�'ள 
அ�தைன பிரசார.கைள>	 �,%கி வி,வ); /னித யா�திைர% கால�தி� 



பிர9ைனயி�லாம� தம) வ��தக உற�கைள பல*ப,�தி%ெகா'வ) எ�கிற 
ஒ4 தி5ட	 அவ�கM%A* ேபா)மானதாக இ�ைல.ஆகேவ, ச:ேற மா#ப5ட 
வித�தி� �க	மைத இ�ெனா4 விதமாக�	 பs5சி�), அவ� ஒ4 
ெபாBய�தா� எ�பைத நிvபி*ப) எ�# �8� ெசBதா�க'.இ.ேகதா� 
அவ�கM%A aத�களி� நிைன� வ(த). ப8�த aத�க'. ப18த�களான 
aத�க'. அறிவி: சிற(த aத�க'. aத ரபி%க' (Rabbi ). இ(த ரபி%க' Aறி�) 
ஏ:ெகனேவ நா	 பா��தி4%கிேறா	. aத மதA4%களாக விள.A	 இவ�க', 
aதமத9 ச5ட.களிK	 வி:ப�ன�க'. தனிய4 சம�தான	, தனிய4 நீதிம�ற	 
எ�# aத�களிைடேய இ(த ரபி%களி� ெச�வா%A மிக*ெப!). ம�ன� 
அளி%A	 தீ�*/கைள மா:றி வழ.Aமள�%ேக ெச�வா%A* ெப:ற ரபி%க' 
இ4(தி4%கிறா�க'. (aத ஆ5சியாள�க' இ4%A	 இட.களி� ரபி%கைள% 
ேக5காம� ெப4	பாK	 யா4	 தீ�*/ வழ.கமா5டா�க' எ�பைத>	 
ெசா�லிவிடேவ1,	.)இ�தைன%A	 aதமத	 ேதா�றியேபாேத உதி�தவ�க' 
அ�ல அவ�க'. aத�களி� ேதவUதரான ேமாச� Fல	 இைறவ� அளி�த 
ேவதமான "ேதாரா"வி� ரபி%க' ப:றிய Aறி*/க' ஏ)	 கிைடயா). 
பி�னாளி� "தா�F� Tal mud" ( ) எ�ற aத9 ச5டதி5ட.கM	 aத 
ந	பி%ைககM	 அட.கிய பிரதி உ4வா%க*ப5ட கால�தி�தா� ரபி%கM%கான 
�%கிய�)வ	 E8ய). ஸிணீதீதீவீஸீவீநீணீறீ யிuபீணீவீsனீ எ�ேற Aறி*பி,	 
அள�%A "தா�F�" கால�தி� ரபி%களி� ெச�வா%A உ9ச�ைத 
எ58யி4(த).அ�தைகய aத மதA4மா�கைள அLகி, த.க' பிர9ைன%A 
ஒ4 தீ�� ேக5ப) எ�# �8� ெசBதா�க', ெம%கா நகர�) Aைறஷிக'. 
தம) தAதிக' ப:றிய தாP�மன*பா�ைம அவ�கM%A 
ேமேலா.கியி4(ததனாK	 aத மத	 உய�வான) எ�கிற எ1ண	 
இ4(ததாKேம இ*ப8ய4 �8�%A வ(தா�க'. இத:காக aத�களி� 
தைலைமயகமான இ�ேரK%A ஓட�8>மா? அ*ப8 ஓ8னா�தா� அ.ேக aத 
A4மா�க' இ4*பா�களா? எ�ேலா4	தா� இட	 ெபய�() ம�திய ஆசியா 
�7வ)	 பரவி வசி�)%ெகா184%கிறா�கேள.ஆனா� அ�ைற%A ெம%காவி� 
aத�க' அதிக	 இ�ைல. aத A4மா�க' ஒ4வ�Eட இ�ைல. ஆகேவ, 
ய�!* நக!� (ெமதினா நக!� ப1ைடயகால* ெபய� இ)தா�.) வசி�)வ(த 
சில aத ரபி%கைள9 ச(தி%க ஆ' அ?*பினா�க'.பிர9ைன இ)தா�. 
�க	ம) ஓ� இைற�Uத�தானா? அவ� ெசா�Kவைதெய�லா	 ந	பி, 
ஏ:பத:கி�ைல. ம(திரவாதிேயா எ�# ச(ேதக*ப,கிேறா	. எ�ன ெசB) 
அவைர பs5சி�தா� ச!யாக இ4%A	? ஆ1டா1, காலமாக இ4()வ4	 
அர/களி� ந	பி%ைககைள அவ� ேக'வி%A'ளா%Aகிறா�. அ8*பைடேய 
தக�()வி,	 ேபாலி4%கிற). அர/களி� வழிபா5, உ4வ.கைள அவ� 
மதி*பதி�ைல. உ4வம:ற ஒேர இைறவ� எ�ெறா4 /திய க4�ைத 
��ைவ�) ம%கைள ஈ�%கிறா�. அவ� உ1ைமயா, ேபாலியா எ�# 
எ.கM%A� ெத!(தாக ேவ1,	. இத:A aத A4மா�க'தா� ஒ4 வழி 
ெசா�ல ேவ1,	.ெம%கா நகர�) வணிக�களி� இ(த% ேகா!%ைக, ய�!பி� 
வசி�)வ(த aத A4மா�களி� சைப%A* ேபாB9 ேச�(த). அவ�க', 
ெம%காவாசிக' �க	ம) Aறி�)9 ெசா�ன ஒNெவா4 தகவைல>	 E�ைமயாக 
கவனி�)% ேக5டா�க'. தம%A' நீ1டேநர	 ஆேலாசைன நட�தினா�க'. 
இ#தியி�, �க	ம)ைவ* ப!ேசாதி%க F�# வினா%கைள அவ!ட	 ேக5க9 
ெசா�லி அர/களிட	 ெசா�லி அ?*பினா�க'."இ)தா� பs5ைச. இைவதா� 
ேக'விக'. இத:A ேமலான ேக'விக' எ�# எ)�மி�ைல. இ(த F�# 
ேக'விகM%A	 அ(த �க	ம) எ�ன பதி� த4கிறா� எ�# ேக5, வ() 
ெசா�K.க'. அவ� ெசா�K	 பதி�க' ச!யானைவயாக இ4%Aமானா�, 
ச(ேதக�)%A இடமி�லாம� அவ� இைற�Uத�தா� எ�# நீ.க' ந	பலா	. 
பதி�க' ச!யி�ைல எ�றா�, அவ� பி�தலா5ட%கார�தா� எ�பதி� 
ச(ேதகமி�ைல"" எ�# ெசா�னா�க'.aத மதA4மா�க' எ7*பிய அ(த 
F�# வினா%கM%A ச�தியமாக எ(த அேரபிய4%A	 விைட ெத!ய 
நியாயமி�ைல. �க	ம) ஒ4 அேரபிய�. எ7த*ப8%க� ெத!யாதவ�. 
யா!ட�	 பாட	 ேக5டவ4	 அ�ல�. எனேவ aத A4மா�கM%A ம5,ேம 
விைட ெத!(த அ(த வினா%கM%A அவ� எ*ப8 பதி� ெசா�Kகிறா� 
பா�%கலா	 எ�# /ற*ப5டா�க' Aைறஷிக'.ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 13 
ஜனவ!, 2005 
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நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ஆதிகால�தி� தம) சFக�தினைர வி5,� தனிேய பி!()ேபான இைளஞ�க' 
யா�? அவ�களி� பி�னணி எ�ன? கிழ%A, ேம:A திைசெய.A	 பயண	 
ெசB) இ4 எ�ைலகைள>	 ெதா5ட பயணி யா�? அவர) சிற*/ எ�ன? 
ஆ�மா எ�ப) எ�ன?aத மதA4மா�களி� இ(த F�# வினா%கM%A 
�க	ம) நபி எ�ன பதி� ெசா�னா� எ�ப) ஒ4/ற	 இ4%க5,	. இ(த% 
ேக'விகளிலி4() உ.கM%A ஏதாவ) /!கிறதா? ேமேலா5டமாக* பா��தா� 
�த� இ4 வினா%கM	 ெவ#	 ெசா:களா� இ5, நிர*ப*ப5டைவ ேபால� 
ெத!கிறத�லவா? உ'ள��த.க' ஏ)மி�றி, ெவ#மேன வ	/%A% 
ேக5க*ப5ட)ேபால!உ1ைமயி� aத மதA4மா�கM%A வ	/ ேநா%க	 
ஏ)மி�ைல. அ��த.க' ெபா4(திய இ(த வினா%கM%கான விைடகைள 
அவ�க' நி9சய	 அறிவா�க'. ச�வநி9சயமாக �க	ம)�%A விைடக' 
ெத!(தி4%காெத�# அவ�க' ந	பிய)தா� இதி� �%கியமாக% கவனி%க 
ேவ18ய விஷய	.ஏெனனி�, �த� இ4 வினா%கMேம ச!�திர	 
ெதாட�பானைவ. �க	ம) நபியி� காலமான கி.பி. ஏழா	 O:றா1,%A இ) 
ச!�திர வினா எ�றா�, இ%ேக'விகளி� வயைத aகி�)* பா�%கலா	. 
ஆதிகால�தி� பாதி%கால	 அ). அத:A	 ��னா� பல O:றா1,கM%A 
��/ நட(த ச.கதிகைள உ'ளட%கிய வினா%க' அைவ. அ*/ற	, 
இ4%கேவ இ4%கிற) ஆ�மா. இ�ைற%A வைர அ) எ�ன எ�கிற 
வினா�	, அத:கான விைடேத,	 ஞானிய4	 இ4%கேவ 
ெசBகிறா�க'.ஆகேவ, எ*ப8>	 �க	ம) உ1ைமயான இைற�Uத�தானா 
எ�ப) இ%ேக'விகைள அவ� எ*ப8 எதி�ெகா'கிறா� எ�பதிலி4() 
ெத!()வி,	 எ�# AைறஷிகM%A ந	பி%ைக ெசா�லி அ?*பிைவ�தா�க', 
aத ரபி%க'.வினா%கைள* ெப:#%ெகா1ட Aைறஷிக', ேநேர �க	ம)விட	 
வ() அவ:ைற ��ைவ�), பதி� ெசா�ல% ேகா!னா�க'.�க	ம), 
ப8�தவர�ல�. அ)�	 ச!�திர	? வாB*ேப இ�ைல. அ(த ஆ�மா? 	ஹ§	. 
அவ�, இைறவனா� ேத�(ெத,%க*ப5ட ஒ4 மனித�. சராச! மனித�. தம) 
உ'Mண�வி� அ89Gவ58� பயண	 ெசB), ஆ�மிக�தி� சிகர.கைள% 
க1டைட(தவ�. �க	ம)வி� ஆ�மிக	, த�)வ	 சா�(தத�ல. 
த�%க.கM%ேகா, Aத�%க.கM%ேகா அ.ேக இடமி�ைல. உ'ளா�(த 
ப%தியி� மிக%கனி(த நிைலயி� லயி�)வாP(தவ�. தா	, இைறவனா� 
ேத�(ெத,%க*ப584%A	 ஒ4 க4வி எ�பைத அவ� மிக�ெதளிவாக 
உண�(தி4(தா�. தன%ெக�# எ)�	 Gயமாக� ெத!யா) எ�பைத ம5,	 
அவ� மிக�ெதளிவாக� ெத!()ைவ�தி4(த)தா�, ம:றவ�கM%A	 அவ4%A	 
உ'ள வி�தியாச	. ஜி*s� Fல	 இைறவ� தன%களி%A	 ேவத வ!கைள 
அவ� த	 ந1ப�கM%A ஓதி%கா58 உணர9 ெசB)ெகா184(தா�. தா	 
பைட%க*ப5டத� ேநா%கேம அ)தா� எ�பதி� அவ4%A ஒ4 மைழ�)ளி 
அள� ச(ேதக�	 இ�ைல.ஆகேவ, த	�� ைவ%க*ப5ட வினா%கM%A 
ம#நா' விைட ெசா�Kவதாக9 ெசா�லி, வ(தவ�கைள 
அ?*பிைவ�தா�.விபsத	 இ.ேகதா� வ(த). அெத*ப8 அவ� அ�தைன 
உ�தரவாதமாக, ம#நா' விைட த4வதாக9 ெசா�லிவிட�8>	? அவ� 
ெசா�லிவி5டா� எ�பதனாேலேய அ�றிர� ஜி*s� வ() ேக'வி�தாM%A 
விைடக' எ7திைவ�)வி5,* ேபாBவி,வாரா எ�ன?ஒ4நாள�ல; இ4 
நா5கள�ல. அ,�த பதிைன() நா5கM%A ஜி*s� வரேவயி�ைல. ேக'வி 
ேக5ட Aைறஷிக' ைகெகா589 சி!%க ஆர	பி�தா�க'. மிக�	 
வ4�த�:றாK	, த� இைறவ� ஒ4ேபா)	 த�ைன% ைகவிடமா5டா� 
எ�பதி� ம5,	 �க	ம)�%A� தீராத ந	பி%ைக இ4(த).அ(த 
ந	பி%ைகதா� ஜி*sைல அ	�ைற வரவைழ�த) எ�# ெசா�லேவ1,	. 
அ)�	 G	மா வரவி�ைல. ம#நாேள பதிலளி*பதாக �க	ம) ெசா�ன) தவ# 
எ�# க8()ெகா'M	 வித�தி� ஓ� இைறவசன�ைத�தா� �தலி� 



Gம()ெகா1, வ(தா� ஜி*s�. ("எ(த விஷய�திK	 நி9சயமாக நா� அைத 
நாைள%A9 ெசBேவ� எ�# Eறாதீ�; இ�ஷா அ�லாy அ�லாy நா8னா� 
நாைள%A9 ெசBேவ� எ�# E#வீராக." - அ� கyஃ*, 18 : 
23,24)அத�பிறA aத ரபி%க' எ7*பிய F�# வினா%கM%A	 விைடக' 
ெவளிவ(தன.�தலாவ), தம) சFக�தினைர வி5,� தனிேய பி!()ேபான 
இைளஞ�களி� கைத. ம�திய ஆசியாவி� பிரசி�திெப:ற /ராண% கைதகM' 
ஒ�# இ).அவ�க' "இேபஸ� நி�திைரயாள�க'" எ�# 
அைழ%க*ப5டவ�க'. கி.பி. F�றா	 O:றா1ைட9 ேச�(தவ�க'. அ(த% 
கால�திேலேய உ4வம:ற ஒேர பர	ெபா4ைள வண.கிவ(த அ(த 
இைளஞ�கM%A, அவ�கள) சFக�தினராேலேய ெப4	 பிர9ைன உ1டான). 
உலகேம சிைல வழிபா58� FPகியி4%க, இவ�க' ம5,	 ஒேர இைறவ�, 
உ4வம:ற இைறவ� எ�# ெசா�வைத* ெபா#%காத ம%க', அவ�கM%A* 
பல ச.கட.கைள விைளவி%க� ெதாட.கினா�க'.ஆகேவ, தம) ம%கைள 
வி5, விலகி அவ�க' ஒ4 மைல% Aைக%A' ெச�# வசி%க� 
ெதாட.கினா�க'. (ெமா�த	 எ�தைனேப� எ�# ெத!யவி�ைல.) அவ�கைள 
அ�ஹா/�கyஃ* (Aைக� ேதாழ�க' எ�# அ��த	) எ�# அைழ*பா�க'. 
Aைக%A'ேள ேபானவ�க', த	ைம மற() உற.க�	 ஆர	பி�தா�க'. 
(Aைக%A' ெச�றவ�கைள இைறவேன கா)கைள� த58%ெகா,�) உற.க9 
ெசBததாக A�ஆ� E#கிற). ஆதார	: அ� கyஃ* 18:11) Gமா� �(O# 
வ4ட உற%க	! பிறA அவ�கள) க1விழி*ைப, அறியாைமயி� FPகி% கிட(த 
ம%களி� விழி*/ண��%A உ4வகமாக ைவ�) நிைறவைட>	 கைத அ).aத 
ரபி%களி� இர1டாவ) வினா, கிழ%ைக>	 ேம:ைக>	 பயண�தா� அள(த 
யா�sகைர* ப:றிய). அவர) ெபய�, )�க�ைன�. (இ9ெசா�K%A இர1, 
ெகா	/க' உைடயவ� எ�# ெபா4'.)அவ�கள) F�றாவ) ேக'வி, 
ஆ�மா Aறி�). அர/ ெமாழியி� vy எ�றா� ஆ�மா. இ%ேக'வி%A 
�க	ம)�%A% கிைட�த பதி�: "அைத*ப:றி மிக9 ெசா:ப ஞானேம 
உ.கM%A அளி%க*ப584%கிற). ஆதலா�, அத� l5ப.கைள நீ.க' 
அறி()ெகா'ள �8யா).""�க	ம) எ�ன ெசBவா�? இைறவசன	 
அ*ப8�தா� வ(த)! ஆகேவ, தம%A வழ.க*ப5ட இைறவசன.கைள 
அ*ப8ேய அவ� Aைறஷிகளிட	 பதி�களாக� ெத!வி�)வி5டா�.�க	ம) 
நபியி� பதி�கைள% ேக5ட aத ரபி%கM%A* ெப4�த த�மச.கட	 
ஏ:ப5ட). நி9சயமாக �க	மதா� பதி� ெசா�ல �8யா) எ�# அவ�க' 
ந	பி%ெகா184(த) ஒ4 காரண	. அவ� பதி� த()வி5டதா�, அைத9 ச! 
எ�ேறா, ச!யி�ைல எ�ேறா ஒ4 ெசா�லி� ெசா�லிவிட�8யாத) 
இர1டாவ) காரண	.�க	ம) ஒ4 நபிதா� எ�# அவ�க' ஒ*/%ெகா1ேட 
ஆகேவ1,	. ஆயி?	 அ*ப8 ஒ*/%ெகா'ள அவ�க' மன	 
ச	மதி%கவி�ைல. AைறஷிகM%A, ரபி%களி� இ(த இர1,.ெக5டா�தன	 
/!யவி�ைல. "�க	ம) ஒ4 நபிதா�" எ�# ரபி%க' ெசா�லிவி5டா�Eட, 
அவ�க' அைத ஒ*/%ெகா'ள� தயாராக இ�ைல! அவ�க' வைரயி� 
�க	ம) ஒ4 ேபாலி. பி�தலா5ட%கார�. இ(த எ1ண�ைத மா:றி%ெகா'ள 
அவ�க' தயாராக இ�ைல.ஆகேவ, ரபி%களி� க4�ைத அறிய ேமK	 
ஆ�வ	 கா5டாம� /ற*ப5, வி5டா�க'.இ(த F�# ேக'விக' 
ேக5க*ப5,, �க	ம) அவ:#%A� )�லியமான பதி�கைள அளி�த 
ச	பவ�தா� இர1, �%கியமான விைள�க' ஏ:ப5டன. இ�லாமிய�களி� 
ச!�திர�தி� அ(த இர1, விைள�கMேம Aறி*பிட�தA(த ப.A 
வகி*பைவ.�தலாவ), பாதி ந	பி%ைக, பாதி அவந	பி%ைக ெகா184(த 
அேரபிய�க' பல�, �க	மைத �7வ)மாக ந	பி, அவ� கா58ய பாைதயி� 
நட%க மன�வ() ஒ*/%ெகா1டா�க'. இத�விைளவாக, அேரபிய�க' பல� 
��லி	 ஆனா�க'. பிரசார.களினா�, கிறி�)வ	 பரவி%ெகா184(த அேத 
காலக5ட�தி�, இ(த ஒ4 ச	பவ�தா�, எNவித பிரசார�	 இ�றி தானாகேவ 
இ�லா	 பரவ� ெதாட.கிய). �க	ம)ைவ9 ச(தி%க�	 அவ4ட� ேபச�	 
ப�ேவ# ேதச.களிலி4()	 அேரபிய�க' ெம%காைவ ேநா%கி வர� 
ெதாட.கிய) இத� பிறAதா�.இர1டாவ) விைள�, மிக�	 பாதகமான). 
Aைறஷிக', ��லி	க' மீ) மிக% க,ைமயான வ��ைறைய% க5டவிP�) 
விட ஆர	பி�தா�க'. ஒ4வ� ��லி	 எ�# ெத!(தாேல க58 ைவ�)� 
ேதாைல உ!%கிற அள�%A அவ�கள) வ��ைற எ�ைல 



கட()ேபான).ஆகேவ, ெகா`சேம?	 நிைலைம சீராA	 வைர ��லி	க' 
ேவ# ேதச	 எ.காவ) ேபாB வசி%கலா	 எ�ெறா4 ேயாசைன �க	ம) 
நபியிட	 ��ைவ%க*ப5ட). அ*ப8 இட	 ெபய�() வசி*பத:A �க	ம) 
G58%கா58ய இட	, அபிசீனியா. (ஆ*பி!%க% க1ட�தி� இ4%A	 இ�ைறய 
எ�திேயா*பியா.)க1ணியமான ம�ன� (அ*ேபாைதய அபிசீனிய ம�னனி� 
ெபய� ந^ஜாஷி); மத ந�லிண%க	 ேபLகிற ேதச	 எ�# ெசா�லி, 
�க	ம)ேவ த	 ம%கைள அ.ேக அ?*பிைவ�தா�.அ�ைற%A 
எ�திேயா*பியா ஒ4 கிறி�)வ நா,. ந^ஜாஷி>	 ஒ4 கிறி�)வ�தா	. 
ஆயி?	 ந	பி%ைக>ட� ��லி	க' அ.ேக /ற*ப5,* ேபானா�க'. 
��லி	க' �த��தலி� இட	ெபய�(த ச	பவ	 அ)தா�. ெம%காைவ� 
தா18 இ�லா	 ெவளிேய /ற*ப5ட)	 அ*ேபா)தா�.ரகசியமாக�தா� 
அவ�க' ெம%காைவவி5,* /ற*ப5,* ேபானா�க' எ�றாK	, 
AைறஷிகM%A அவ�க' அபிசீனியாவி� நி	மதியாக வசி*ப)	 பி8%கவி�ைல. 
ஆகேவ, அபிசீனிய ம�ன!� மன�தி� ��லி	கைள* ப:றிய அபாய 
அறிவி*ைப ஒ4 விைதயாக விைத�), எ*ப8யாவ) அவ�கைள நா, கட�த9 
ெசB)விடேவ1,ெம�# வி4	பினா�க'. இர1, U)வ�கைள 
அபிசீனியா�%A அ?*பினா�க'. (அ(த� U)வ�கM' ஒ4வ� ெபய� அ	� 
இ*� அ� ஆ�. இ�ெனா4 Uதனி� ெபய� ெத!யவி�ைல.)இ(த� 
Uத�களி� பணி எ�னெவனி�, எ*ப8யாவ) அபிசீனிய ம�னைர9 ச(தி�), 
ெம%காவிலி4() அகதிகளாக வ(தி4%A	 ��லி	கைள நா, கட�த9 
ெசB)விடேவ1,	 எ�ப). �8(தா� அவ�கM%A மரண த1டைனேய 
கிைட%A	ப8 ெசBவ). Aைற(தப5ச	 நா, கட�தலாவ) அவசிய	.அவ�கM	 
த%க ப!G* ெபா4'கMட� ம�னைர9 ச(தி�)* ேபசினா�க'."ம�னா! 
உ.க' ேதச�தி� அைட%கல	 ேத8 வ(தி4%கிற சிலைர உ.கM%A 
அைடயாள	 கா5,கிேறா	. அவ�க' �5டா'தனமாக� த.க' மத�ைத% 
ைகவி5,வி5டா�க'. கிறி�)வ�களாக மாறி�தா� உ.க' ேதச�)%A 
வ(தி4%கிறா�களா எ�றா� அ)�மி�ைல. ஏேதா ஒ4 /திய மத	. அவ�கள) 
உறவின�கM	 இன� தைலவ�கM	 இவ�கைள� தி4*பி அ?*/	ப8 
ேவ18%ெகா184%கிறா�க'. தம) ெசா(த மத�ைத>	 வி,�), உ.க' 
மத�ைத>	 ஏ:காத அவ�கைள� தய�ெசB) தி4*பி அ?*பிவி,.க'"" எ�# 
ஆர	பி�), வி�தாரமாக� த.க' ேநா%க�ைத எ,�) ைவ�தா�க'.ம�ன� 
ந^ஜாஷி ேயாசி%க ஆர	பி�தா�. "ச!, அைழ�) வா4.க' அ(த* /திய 
மத�தவ�கைள" எ�# உ�தர� ெகா,�தா�.அபிசீனிய ம�னனி� அைவயி�, 
தா.க' யா� எ�#	, த.க' மத	 எ�ன, எ�தைகய) எ�ப) Aறி�)	 
அ�ைற%A ��லி	க' எ,�)9 ெசா�ன சில வ!க' இ�ைற%A	 
இ�லாமிய�க' தி4	ப�தி4	ப நிைன�E4	 ஒ4 சி:#ைர.இ�லா�ைத% 
Aறி�) ஆயிரமாயிர	 /�தக.க' அளி�தாK	 தீராத வியா%கியான.கைள 
அ(த9 சில வ!க' மிக அழகாக* /!யைவ�)வி,கி�றன. அேரபிய ம1 
�7வ)	 இ�லா	 ெவA ேவகமாக* பரவி ேவv�றியத� ெதாட%க	 அ(த9 
சி# விள%க உைரதா�.ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 16 ஜனவ!, 2005 
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ஆயிர%கண%கான ப%க.க' உ'ள A�ஆ�, ப�லாயிர%கண%கான ப%க.க' 
வ4	 ஹதீ�க' (�க	ம) நபியி� வாP%ைகயி� நைடெப:ற ச	பவ.கM	 
அவர) ேபாதைனகM	 அட.கிய பிரதிகM%A ஹதீ� எ�# ெபய�. சில� 
ஹதீ� எ�#	 இதைன அைழ*பா�க'. A�ஆைன>	 ஹதீைஸ>	 ேபா5,% 
Aழ*பி%ெகா'ள% Eடா). A� ஆ� எ�ப) இைறவனா� அ4ள*ப5ட). 
ஹதீ�, �க	ம) நபியி?ைடய).), எ�தைனேயா விள%க O�க', ஆB� 
O�க', ஆதர� O�க', எதி�*/ O�க', இ�லா�ைத* ப:றி* 
ேபGபைவயாக இ4%கி�றன. ஆனா�, அபிசீனியா எ�கிற எ�திேயா*பியாவி� 
ம�ன� ந^ஜாஷியி� அைவயி�, தா.க' யா�, த.கள) /திய மத	 எ�ன 
எ�ப) ப:றி, அ(த �த� தைல�ைற ��லி	க' சில வ!களி� 



எ,�)ைர�தைத% கா58K	 இ�லா�ைத� )�லியமாக* /!யைவ%A	 
ெசா:க' ேவ# எ)�	 கிைடயா).எளிைமயான ெசா:க'. அல.கார.க' 
கிைடயா). ேஜாடைனக' கிைடயா). உண�(தைத, உண�(தப8ேய 
ெவளி*ப,�திய அ(த ேந�ைமயினா�தா� அ(த9 ெசா:க' இ�தைன 
O:றா1,க' கட(தபி�?	 ஜீவ� )8)8*/ட� இ4%கி�றன. ஒ4 சிறிய 
ெசா:ெபாழி� ேபால அைம(தி4%A	 அ(த விள%க�ைத மிக9சில வ!களி� 
G4%கினா� கிைட%A	 சா# இ)தா�:"நா.க' அறியாைமயி� இ4(ேதா	. 
ஒ7%கம:# வாP(ேதா	. சிைலகைள>	 க:கைள>	 
வண.கி%ெகா184(ேதா	. உயி��தி4*பத� ெபா45, அைன�) 
அ%கிரம.கைள>	 தய.காம� ெசBேதா	. எளியவ�கைள எ.க' 
Gயலாப�)%A* பய�ப,�தி%ெகா'ள ஒ4ேபா)	 தய.கியதி�ைல. எ.க' 
இன�தி4(ேத ஒ4 Uதைர இைறவ� ேத�(ெத,�) அ?*/	வைர எ.க' 
வாP%ைக இNவாறாக�தா� இ4(த).எ.க' Uத� எ.க' க1கைள� 
திற(தா�. உ4வேமா, ஆதி அ(தேமா அ:ற ஒேர இைறவைன வண.க9 
ெசா�லி அவ� எ.கைள அைழ�தா�. ேப9சி� ச�திய	, வா%ைக% 
கா*பா:#வதி� உ#தி, உறவின4%A	 ந1ப�கM%A	 யா4%Aேம )ேராக	 
இைழ%காதி4�த�, எத�ெபா45,	 ர�த	 சி(த அ?மதி%காதி4�த� 
ஆகியவ:ைற வ:/#�தி9 ெசா�னா�.ெப1கைள மதி%க9 ெசா�னா�. 
ெபாBசா5சி ெசா�லாமலி4%A	ப8 ேக5,%ெகா1டா�. ெதா7ைக, ேநா�/, 
ஏைழவ! ஆகியவ:ைற% கைட*பி8%க9 ெசா�னா�. இைவதா� எ.க' Uத� 
எ.கM%A இ584%A	 க5டைளக'. இவ:ைற�தா� எ.க' நா5ைட9 ேச�(த 
பல� எதி�%கிறா�க'. அைட%கல	 ேத8ேய உ.க' நா5,%A 
வ(தி4%கிேறா	. கா*பா:#வீ�களாக.""A� ஆ� எ�?	 ேவத	 விவ!%A	 
வாP%ைக ெநறி எ�ப) இ)தா�. அத� அ�தைன ப%க.கMேம இவ:றி� 
வி!�	 விள%க�	தா�.��லி	களி� இ(த� த�னிைல விள%க�ைத% ேக5ட 
அபிசீனிய ம�ன� ந^ஜாஷி, அவ�கைள நா, கட�த9 ெசா�லி% ேக5,வ(த 
ெம%கா நக!� Aைறஷி� U)வ�கைள� தி4*பி அ?*பிவி5டா�. ஒ4 
பாவ�	 அறியாத இவ�கைள எத:காக நா, கட�த ேவ1,	? ெரா	ப ச!. 
நீ.க' அபிசீனியாவிேலேய ெசௗ%கியமாக இ4()ெகா'ளலா	 எ�# 
ெசா�லிவி5டா�.அ(த� Uத�க' அ�)ட� வி,வதாயி�ைல. "இெத�லா	 ச!, 
இவ�களி� /திய மத�தி� ேவத	, உ.க' கிறி�)வ மத	 ேதா�#வத:A% 
காரணமாக இ4(த இேயGைவ* ப:றி எ�ன ெசா�கிற) எ�# ேகM.க'" 
எ�# ேவெறா4 பிர9ைனைய எ7*பினா�க'.A� ஆனி� இேயGைவ (ஈசா நபி 
எ�# A� ஆனி� வ4	.) "இைறவனி� அ8ைம" எ�?	 ெபா4ளி� 
G58%கா5ட*ப584%A	. இேயGைவ அ8ைம எ�# அைழ*பவ�க' இவ�க' 
எ�# ெசா�லியாவ) தா	 வ(த கா!ய�ைத ெவ:றிகரமாக 
நிைறேவ:றி%ெகா'ள* பா��தா�க', Aைறஷி� Uத�க'.	ஹ§	. அத:A	 
ந^ஜாஷி மசியவி�ைல. ஆ	. இேயG இைறவனி� அ8ைமதா�. இதிெல�ன 
ச(ேதக	 எ�# ெசா�லிவி5டா�.ஆனாK	, அபிசீனிய ம%கM%A, த	 
ம�னனி� இ(த* ப!mரண சரணாகதி ேவெறா4 ச(ேதக�ைத எ7*பிவி5ட). 
எ.ேக த	 ம�னேன ஒ4 ��லிமாகிவி,வாேனா எ�கிற ச(ேதக	. இத� 
விைளவாக, ேதச	 �7வ)	 ெப4	 பரபர*/	 வத(திகM	 எழ� 
ெதாட.கின. "இேயGைவ நா	 இைறவனி� ைம(த� எ�ற�லவா 
ெசா�Kகிேறா	? இைறவனி� அ8ைம எ�# அவ�க' ெசா�வைத நீ.க' 
எ*ப8 ஒ*/%ெகா'ளலா	?" எ�# ம%க' பிரதிநிதிக', ம�னனிட	 
ச1ைட%A வ(தா�க'.உ1ைமயி� ந^ஜாஷி ஒ4 மதந�லிண%க வாதி. 
அவ?%A ��லிமாக மா#கிற எ1ணெம�லா	 இ�ைல. அ*ப8ய4 சி(தைன 
Eட அவ?%A எழவி�ைல. ஆயி?	, அ,�தவ!� மத உண��கM%A 
மதி*பளி%A	 ெப4(த�ைமமி%க ம�னனாக இ4(த)தா� அ�ைற%A* 
பிர9ைனயாகிவி5ட). ஒ4ேவைள நா58� ெப!தாக% கலவர	 ஏதாவ) 
நிகழலா	 எ�# அவ� ச(ேதக*ப5டா�. எத:A	 இ4%க5,	 எ�# 
அைட%கல	 ேத8 வ(த ��லி	கைள F5ைட �89GகMட� தயாராக 
இ4%A	ப8 ேக5,%ெகா'ள�	 ெசBதி4%கிறா�.ந�லேவைளயாக அ*ப8ய4 
விபsத	 நிகழவி�ைல. தா	 ஒ4 உ1ைமயான கிறி�)வ�தா�; மத	 மா#	 
உ�ேதசெம�லா	 இ�ைல எ�# ம%களிட	 எ,�)9 ெசா�லி, இேயG 
"இைறவனி� Aமார�தா�" எ�பதிK	 தம%A எ(த9 ச(ேதக�	 இ�ைல எ�# 



வா%AFல	 அளி�), ம%கைள9 சமாதான*ப,�தினா�. அத�பி� ��லி	க' 
அ.ேக ெதாட�() வாPவத:A எ(த* பிர9ைன>	 இ�லாம� 
ேபாBவி5ட).ஆனா�, ெம%கா நகர�)% Aைறஷி� தைலவ�க' இைத* ெப!ய 
அவமானமாக% க4தினா�க'. தா.க' அ?*பிய U)வ�க', கா!ய�ைத 
�8%காம� தி4	பிவ(ததி� அவ�கM%A% ேகாப	 ெபா�)%ெகா1, 
வ()வி5ட). ஏதாவ) ெசB), ��லி	க' அ�தைன ேபைர>	 ெவ58* 
/ைத�)வி5டா�தா� த.க' ஆ�திர	 தீ4	 எ�# ந	பினா�க'.ஆனா�, யா� 
தைலைமயி� ஒ�# திர'வ)? ெசK�திய அ	/ ேபால% Aறி தவறாம� ெச�# 
இல%ைக� தா%A	 வ�லைம த.களி� யா4%A உ1,? Aைறஷிகளிைடேய 
அ*ேபா) ெச�வா%A	 ந�மதி*/	 ெப:ற தைலவ� அmஜy� எ�பவ�. 
ஆனா� வயதானவ�. இ(த% கா!ய�)%A இள ர�த	 தா� ேவ1,	. யாைர� 
ேத�(ெத,%கலா	?அmஜyK%A� த� ம4மக� உம!� ஞாபக	 வ(த). 
உம4%A அ*ேபா) இ4ப�தியா# வய). �ர, எ�றா� அ*ப8ய4 �ர5, 
Gபாவ	 ெகா1ட இைளஞ�. மிக� தீவிரமான உ4வ வழிபா5டாள�. ஒ4 
ச(த�*ப	 கிைட�தா� �க	ம)ைவ>	 அவர) ேதாழ�கைள>	 ஒ4 வழி 
ப1ணிவிடமா5ேடாமா எ�# பலநா5களாக% கா�)% கிட(தவ�.ஆகேவ, 
அmஜy� வாயிலாகேவ அ*ப8ய4 வாB*/ வ(தேபா), மிக�	 மகிP9சி>ட� 
ஏ:#%ெகா1, ஒ4 ெப!ய வாைள� U%கி%ெகா1, உடேன 
கிள	பிவி5டா�.உம!� ேகாப	, உ4வம:ற இைறவைன �க	ம) 
��னி#�தியதனா� ம5,ம�ல. ஒேர E5,* பறைவகளாக இ4(த ெம%கா 
நக!� ம%களிைடேய இ�# இ4 பி!�க' ேதா�றிவி5டத:A �க	ம)தாேன 
காரண	 எ�கிற உண�9சிவய*ப5ட மனநிைல அவ4%A இ4(தி4%கிற). 
அதனா�, �க	மைத% ெகா�#வி5டா� எ�லா பிர9ைனகM%A	 தீ�� 
கிைட�)வி,	 எ�# ந	பினா�. தவிர�	 இ�லா	 ஒ�#	 மிக� தீவிரமாக* 
பரவி ஏராளமானவ�கைள இ�?	 கவ�(தி7%கவி�ைலேய. அ.ெகா�#	 
இ.ெகா�#மாக�தாேன மத	 மாறி%ெகா184%கிறா�க'? �க	ம)ைவ% 
ெகா�#வி5டா� மத	 மா#வ)	 நி�#வி,	; மாறியவ�கைள>	 மீ1,	 
மா:றிவிடலா	.இNவா# எ1ணியப8 �க	மைத� ேத8 ஆ%ேராஷ�)ட� 
/ற*ப5,* ேபானா� உம�. ேபாகிற வழியி� lஐ	இ*�அ*�அ�லாy 
எ�?	 ஒ4 ��லி	 (இவ� ெவளி*பைடயாக� த�ைன ��லி	 எ�# 
அ*ேபா) அறிவி�)%ெகா184%கவி�ைல. உயி4%A* பய() ரகசிய 
��லிமாக�தா� இ4(தி4%கிறா�.) உமைர� த,�) நி#�தி, "எ.ேக இ�தைன 
ஆ%ேராஷமாக% கிள	பிவி5b�க'?" எ�# ேக5டா�."எ.கா? அ(த 
�க	மைத ஒழி�)% க5,வத:காக"" எ�# ெசா�ன உம�, த� வாைள>	 
ெதா5,%கா58னா�.lஐ�%A% கவைல வ()வி5ட). எ�ன ெசB) இ(த 
�ர5, உமைர� த,�) நி#�)வ)? ைகயி� ெகாைல வாMட� 
ேபாB%ெகா184%கிறா�. �க	ம)	 அவர) ேதாழ�கM	 தி1ைணயி� 
அம�() ேபசி%ெகா184*பா�க'. அவ�களிட	 ஆ>த	 ஏ)	 இ4%கா). 
த:கா*/%காக% Eட ஏ)	 ெசB)ெகா'ள �8யா). இ.ேகேய இவைர� 
த,%காவி5டா� விபsத	 நட*ப) உ#தி எ�# அ`சியவ�, ேவ# வழிேய 
இ�ைல எ�# க1டவராக, "�க	ம)ைவ% ெகா�வ) இ4%க5,	; உ� 
வீ58ேலேய ��லி	கைள ைவ�)%ெகா1, நீ �க	ம)ைவ ேநா%கி* 
ேபாவைத* பா��தா� யாராவ) சி!%கமா5டா�களா?"" எ�# ேக5டா�.lஐமி� 
ேநா%க	 அ*ேபா) எ*ப8யாவ) �க	மைத% கா*பா:#வதாக ம5,ேம 
இ4(த). கள*பலியாக ேவ# யாைரயாவ) இழ%க ேந�(தாK	 ச!ேய எ�?	 
�8வி� இ4(தா�. ஆகேவ உம!� சேகாத!>	 அவள) கணவ4	 
��லிமாக மாறிவி5டா�க' எ�கிற உ1ைமைய (அ�#வைர உம4%A அ(த 
விஷய	 ெத!யா).) �த��தலாக உம!ட	 ெசா�லிவி5டா�.அதனாெல�ன? 
�தலி� எ� வீ5,% கைளைய* பி,.கிவி5,* பிறA �க	மதிட	 ேபாகிேற� 
எ�# ெசா�லிவி5, உம� ேநேர த� சேகாத!யி� வீ5,%A ஓட� 
ெதாட.கினா�.த	 சேகாத! பா�திமாவி� வீ5ட4ேக உம� ெச�றேபா) 
உ'ேள யாேரா ஓதி%ெகா184%A	 Aர� ேக5ட). ச(ேதகேம இ�ைல. lஐ	 
ச!யாக�தா� ெசா�லியி4%கிறா� எ�# ேகாப	 தைல%ேகறி, உ4விய 
வாMட� கதைவ உைட�)� திற() உ'ேள பாB(தா� உம�.உமைர% 
க1ட)	 பா�திமா, தா	 ைவ�) ஓதி%ெகா184(த A� ஆனி� பிரதிைய� 
த� உைட%A' மைற%க*பா��தா�. அவள) கணவேனா, த.கைள 



வி5,வி,	ப8 ம�றாட� ெதாட.கினா�. ஆனா� உம� விடவி�ைல. த� 
சேகாத!ைய அ8�) ர�த%காய* ப,�திவி5,, ைம�)ன!� மீ) பாB(தா�. 
இ4வ4	 க58* /ர1டா�க'. அ8�)% ெகா1, எழ*பா��தா�க'. 
ைம�)னைர% ெகா�#வி,வ) எ�# ெவறிெகா1, தா%கிய உம4%A, 
சேகாத! காய	 ப5, வி7(த)	 சிறிேத சலன	 ஏ:ப5ட).ச5ெட�# 
தா%Aதைல நி#�திவி5,, "நீ.க' ைவ�) ஓதி%ெகா184(தைத% 
ெகா1,வா4.க'. அ*ப8 எ�னதா� அதி� இ4%கிற) எ�# பா�%கிேற�"" 
எ�றா�.வாP%ைகயி� சில ச(த�*ப.க' இ*ப8�தா� மிA(த ரச�'ளைவயாக 
எ*ப8ேயா அைம()வி,கி�றன. தய%க�)ட� பா�திமா எ,�)வ() ெகா,�த 
A� ஆனி� அ(த9 சில பAதிகைள வாசி�)* பா��த உம� த	ைமயறியாம� 
வாைள% கீேழ ேபா5டா�. பிரமி*/	 அ9ச�	 ெகா1, அ)வைர இ�லாத 
கனி�	 அ�/	 ேமேலா.கியவராக% க1க' கல.கி நி�றா�."இெத�ன! இ(த 
வசன.க' இ�தைன அழA	 சிற*/	 ெகா1டைவயாக இ4%கி�றன! நி9சய	 
மனித� உ4வா%கியதாக இ4%க�8யா). எ�றா�, இ) இைறவனி� 
வசன.க'தா	 எ�# ேதா�#கிற)" எ�# ேபச� ெதாட.கியவ�, சில 
வினா8களி� "�க	ம) ஓ� இைற�Uத�தா� எ�பைத நா� 
ஒ*/%ெகா'கிேற�. இேதா, இ*ேபாேத ேபாB அவைர9 ச(தி�) இதைன 
உர%க9 ெசா�Kகிேற�" எ�# அலறி%ெகா1, ஓட� 
ெதாட.கிவி5டா�.இ�லா�தி� ச!�திர�தி� உம!� இ(த மனமா:ற	, மிக 
�%கியமானெதா4 தி4*ப	. இேத உம�தா� �க	ம) நபிைய9 ச(தி�த 
ம#கணேம ��லிமாக மாறியவ�. அ)நா'வைர ரகசியமாக ம5,ேம ெதா7) 
வ(த ��லி	க' ெவளி*பைடயாக ெம%கா நக!� உ'ள க"அபாவி� 
ெதா7ைக ெசBவத:A வழி ஏ:ப,�தி% ெகா,�), பா)காவலாக நி�றவ4	 
அவேரதா�. பி�னாளி� அேரபிய ம1ணி� த�னிகர:ற இர1டாவ) 
கலீஃபாவாக �8R8 அம�(தவ�. (�தலாவ) கலீஃபா, அmப%�. இவ� 
அ*/ற	 வ4வா�.) உம!� ஆ5சி%கால�தி�ேபா)தா� அேரபியா�%A 
ெவளியிK	 இ�லா	 ெவA ேவகமாக* பரவ� ெதாட.கிய). உம�, 
கலீஃபாவாக இ4(த கால�தி� ெஜ4சேல	 எகி*தி� ஆதி%க�)%A 
உ5ப584(த). ஒ4 ெப4	 பைடெய,*பி� இ#தியி� எகி*ைத அ*ேபா) 
ஆ1,ெகா184(த (கிறி�)வ�களான) ைபசா(திய�க' எ�கிற இன�தவைர 
வீP�தி, ெஜ4சேல�தி� காெல,�) ைவ�தா� உம�.அ*ேபா) ெஜ4சேல�தி� 
ஆ�9 பிஷ*பாக இ4(தவ�, நக!� சாவிைய (அைடயாள9 சாவிதா�!) தாேம 
மன�வ() உம!ட	 அளி�), ஆளவ4	ப8 அைழ*/ வி,�த) விேனாதமான 
ஆ9ச�ய	! 
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18 �க	ம) ெசா�ன) ச!ேய 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ச!�திரm�வமாக இ�# நம%A% கிைட%A	 சா�#களி�ப8 கி.பி. 619-	 
ஆ1, வைரயி�Eட இ�லா	 அ�தைன ஒ�#	 ேவகமாக* பரவிவிடவி�ைல. 
அர/ ேதச.க' பலவ:றி� �க	ம) நபியி� ெச�வா%A பரவியி4(த); 
அவைர அ8ய:றி, இ�லா�தி� பல� இைண()ெகா184(தா�க' எ�ப) 
உ1ைமேய. ஆனாK	 Aறி*பி5,9 ெசா�K	 வித�தி� மத மா:ற.க' 
நிகP(ததாக9 ெசா�லிவிட�8யா). �க	ம) ஒ4 நபிதா� எ�# ஏ:பவ�க' 
இ4(தாK	 இ�லா�தி� இைணேவா!� எ1ணி%ைக Aைறவாகேவ 
இ4(த).அ(த 619-	 வ4ட	 �க	ம)%A ஐ	ப) வயதான). அேத 
வ4ட�தி�, அ#ப�) ஐ() வயதான அவர) �த� மைனவி கதீஜா 
காலமானா�. உலகி� �த� ��லி	 ெப1மணி. பல அர/* ெப1க' 
இ�லா�தி� இைணவத:A% காரணமாக விள.கியவ�. �க	ம)வி� 
உறவின�க' பலேரEட இ�லா�ைத ஏ:பத:A கதீஜா மைற�க% காரணமாக 
இ4() ஏராளமான உதவிக' ெசBதி4%கிறா�. அவர) மரண	 �க	ம)�%A 
ம5,ம�ல; அ�ைறய ேததியி� இ�லா�)%ேக மாெப4	 இழ*/ எ�பதி� 



ச(ேதகமி�ைல.இ�ெனா4 மரண	, �க	மைத9 சி# வயதிலி4(ேத U%கி 
வள��த அவர) ெப!ய*பா அmதாலி*பி?ைடய). Aைறஷிய4%A	 
�க	ம)�%A	 பைக �:றிவிடாம� இ4%க த	மா� ஏதாவ) ெசBய�8>மா 
எ�# இற%A	வைர �ய:சி ெசB)பா��த ஒ4 ந�ல ஆ�மா அவ�. அவ4	 
அேத வ4ட	 இற() ேபானா�.ஆனாK	 )யர�தி� )வ1,ேபாB அம�கிற 
அள�%A �க	ம)�%A அ*ேபா) அவகாச	 இ4%கவி�ைல. ெவAநா5க' 
ெம%காவி� அவ� வசி�)%ெகா184%க �8யாத அள�%A எதி�*பாள�களி� 
வ��ைற நடவ8%ைகக' மிA()ெகா184(தன. ஏதாவ) ஒ4 �8�%A வ() 
எ.காவ) இட	 மாறினா�தா� ச!*ப,	 எ�# பல� ெதாட�() க4�)%Eறி 
வ(தா�க'. ஆனா� �க	ம) ஒ4ேபா)	 தாமாக ஒ4 �8ைவ எ,�)9 
ெசய�ப,�தியதி�ைல. எ�தைன காலமானாK	 ச	ப(த*ப5ட விஷய�தி� 
இைற%க5டைள எ�# ஒ�# அவ4%A வ() ேசராதவைர இ	மிEட 
அைசயமா5டா�. ஆகேவ, கால	 கனிவத:காக% கா�தி4(தா�.கனிய�தா� 
ெசBத). இட	 மா#வத:க�ல. இ�ெனா4 விஷய�)%A. அ(த ஒ4 
ச	பவ	தா� இ�ைற%A	 பால�தீன�) அேரபிய�களா� தினச! நிைன�)* 
பா�%க*ப,கிற). நிைன�) நிைன�) மன	 கன%க9 ெசBகிற). ெசா(த ம1. 
அ)�	 /னித ம1. அ.ேகேய அகதிகளாக� தா.க' வாழ ேந�(தி4*பத� 
அவல�ைத எ1ணி எ1ணி மன�)%A' ம#க9 ெசBதி4%கிற).ெசா(த9 
ேசாக.களினாK	 இ�லா�தி� எதி!க' Aறி�த கவைலகளாK	 ெகா`ச	 
)வ184(த �க	ம), அ�ைற%A இர� ெதா7ைக%காக ெம%கா நக!� 
ம�தியிK'ள க"அபா�%A* ேபானா�. ெதா7)வி5,, கைள*பி� அ.ேகேய 
ஓ� ஓரமாக9 சாB(), க1 அய�(தா�.எ*ேபா)	 விழி*/ நிைலயிேலேய 
அவைர நா8 வ4	 ஜி*s� அ�# உற.க� ெதாட.கியேபா) வ(), த58 
எ7*பினா�. தி,%கி5, எ7() அம�(த �க	ம)வி� ைககைள* ப:றி 
எ7*பினா�. அத�பி� நட(தவ:ைற �க	ம)ேவ வ4ணி�தி4%கிறா�:"...அவ� 
எ� ைககைள* பி8�) எ.ேகா அைழ�தா�. Eடேவ நட%க� ெதாட.கிேன�. 
ப'ளிவாசலி� ெவளிேய நா.க' வ() ேச�(தேபா) அ.ேக ெவ'ைள 
ெவேள� எ�ெறா4 மி4க	 நி�#ெகா184(த). பா��தா� க7ைத 
ேபாலி4(த). ேகாேவ# க7ைத ேபால�	 ெத!(த). ஆனா� இர1,மி�ைல. 
இர1,%A	 இைட*ப5ட ேதா:ற	 ெகா1ட ஏேதா ஒ4 மி4க	. 
(இ	மி4க�ைத �க	ம) நபி "/ரா%" எ�# Aறி*பி584%கிறா�.) 
அ	மி4க�)%A இ4/ற�	 அக�ற ெப!ய சிறAக' இ4(தன. கா�கM	 
சிறAகைள* ேபாலேவ அைச()ெகா184(தன. எ�தைன ெப!ய மி4க	 அ)! 
அ	மி4க	 எ,�) ைவ%A	 ஒNெவா4 கால8>	 க1ணி� பா�ைவ� 
ெதாைல� நிக��ததாக இ4(த)..."ஜி*s� வழிகா5ட, �க	ம) அ	மி4க�தி� 
மீ) ஏறி அம�(தா�. பி�னாேலேய ஜி*sK	 ஏறி%ெகா1டா�. உடேன அ(த 
மி4க	 த� பி4	மா1டமான சிறAகைள அைச�தப8 வானி� உய�() 
பற%க� ெதாட.கிய). மதினா நக!� ேமேல அ) பற(), வட திைசயி� 
ெஜ4சேல�ைத9 ெச�றைட(ததாக �க	ம) Aறி*பி,கிறா�.இ)தா�. 
இ.ேகதா� ஆர	ப	. இ*ராஹி	 எ�கிற ஆபிரஹா	 நபி வாP(த mமி. Fசா 
எ�கிற ேமாசஸு%A ேதாரா அ4ள*ப5ட mமி. ஈசா எ�கிற இேயG�%A 
ைபபி' வழ.க*ப5ட mமி. �க	ம)�%A �(ைதய இைற�Uத�க' பல4ட� 
ச	ப(த*ப5ட ெஜ4சேல	 ம1. இைறவனி� வி4*ப*பிரேதச	. அ.ேகதா� 
ஜி*s�, �க	ம)ைவ அைழ�)வ(தா�.�க	ம) நபி ெஜ4சேல�)%A வ(த), 
இ�லா�தி� ச!�திர�தி� மிக, மிக, மிக �%கியமானெதா4 ச	பவ	. அ(த* 
பயண�தி�ேபா) �(ைதய நபிமா�க' அைனவ4	 �க	ம)ைவ அ.ேக 
ச(தி�ததாக�	 அைன�) நபிமா�கM	 ேச�() ெதா7ைக நிகP�தியதாக�	, 
ெதா7ைக%A* பி� வி4()1டதாக�	 (இNவி4(தி�, திரா5ைச ரச	 
அட.கிய பா�திர	 ஒ4/ற�	 பா� நிர	பிய பா�திர	 ஒ4/ற�	 
ைவ%க*ப584(தன. �க	ம), திரா5ைச ரச�ைத� ெதாடாம�, பா� 
கி1ண�ைத ம5,ேம எ,�)%ெகா1டா�. இதனாேலேய ஆசாரமான 
��லி	க' இ�#	 ம)வ4()வ) மத விேராத9 ெசய� எ�பா�க'.) 
அத�பி� �க	ம)ைவ ஜி*s� வா?லக�)%A அைழ�)9 ெச�றதாக�	 
இ�லா	 ெத!வி%கிற).அத:A ��, இலியா�, இேயG ேபா�ற நபிமா�கM%A 
இைத*ேபா� வா?லக யா�திைர சி�தி�தி4%கிற). �க	ம)�%A வா?லகி� 
ஓ� இல(ைத மர�தின8யி� ெதBவீக* ேபெராளியி� த!சன	 கி58யதாக9 



ெசா�ல*ப,கிற).இ(த9 ச(த�*ப�தி�தா� �க	ம)�%A இ�லா�தி� 
பிரமாண.க' Aறி�த பல �%கிய வசன.க' அ4ள*ப584%கி�றன. 
��லி	க' தினச! ஐ	ப) ேவைள ெதாழேவ1,	 எ�கிற இைற உ�தர�	 
இ(த9 ச(த�*ப�தி� வழ.க*ப5ட)தா�. (ஆனா� "ஐ	ப) ேவைள ெதா7வ) 
எ�ப) மிக�	 சிரம	. இைத% Aைற�)% ேகM.க'" எ�ற Fசா நபியி� 
ஆேலாசைனயி�ேப!� தி4	ப�தி4	ப இைறவனிட	 Aைற�)%ெகா'ள% 
ேகா! இ#தியி� ஐ() ேவைள� ெதா7ைகைய நி�*ப(தமாக ைவ�தா� எ�ப) 
இ�லாமிய� ந	பி%ைக.)ஜி*s� அைழ�)9 ெச�# வா?லக	 க1, /வி%A 
மீ1ட �க	ம), ேநேர வ() இற.கிய இட�	 ெஜ4சேல	தா�. அ(த% 
க7ைத%A	 ேகாேவ# க7ைத%A	 இைட*ப5ட மி4கமான /ரா%, அவைர 
ஒ4 A�றி�மீ) ெகா1,வ() இற%கிவி5ட).இ�ைற%A	 ெஜ4சேல	 
எ�ற�டேனேய நம%A நிைன�%A வ4	 Dome of t he Rock    இ(த% A�றி� 
உ9சியி�தா� அைம(தி4%கிற). �க	ம) நபி, வி1Lலக	 ெச�# தி4	பி 
வ() இற.கிய இட�தி�, அ9ச	பவ�தி� நிைனவாக அைம%க*ப5ட ஒ4 
வழிபா5,�தல	. ெஜ4சேல	 நக!� எ(த இட�திலி4() பா��தாK	 இ(த 
வழிபா5,�தல	 ெத�ப,	. அ*ப8ய4 அைம*/ ேந��தி ெகா1ட). இ(த% 
A�#% ேகா/ர�	 இதேனா, இைண(த அ� அ%ஸா எ�கிற மRதி>	தா� 
பால�தீ� ��லி	களி� ஒேர ெசா�). இ(த இ4 தல.கைள>	 இைண�) 
அவ�க' ைப�)� �க�த� எ�# அைழ*பா�க'.ஆனா� பால�தீ� எ�# 
Aறி*பி,	ேபாெத�லா	 அைடயாள�)%A Dome of t he Rock    பட�ைத ம5,ேம 
ெதாட�() ஊடக.க' ெவளியி5, வ4வ) (ஏெனனி� அைத* 
படெம,*ப)தா� Gலப	! A�#% ேகா/ர�ைத>	 கீேழ உ'ள மRதிைய>	 
இைண�)* படெம,*ப) மிக�	 சிரமமானெதா4 கா!ய	.) வழ%கமாகிவி5ட). 
ஆகேவ, Dome of t he Rock    தா� ��லி	களி?ைடய); அ� அ%ஸா மRதி 
இ4%Aமிட	, ��னாளி� இ8%க*ப5ட aத ேதவாலய	 எ�# aத�க' Eறி 
வ4கிறா�க'.இ�ேர� பால�தீ� பிர9ைனயி� ஆணிேவ� இ)தா�. ேகாயி� 
இ4(த இட	 இ8%க*ப5, மRதிக' க5ட*ப5ட) உலெக.A	 பல 
இட.களி� ப�ேவ# காலக5ட.களி� நைடெப:ற ச	பவ	தா�. பால�தீ� 
அ� அ%ஸா மRதி விஷய�தி� அ*ப8�தா� நட(ததா எ�ப)தா� இ.ேக 
பிர9ைன. மிக�	 வி!வாக�	 விள%கமாக�	 ஆராB9சிm�வமாக�	 
அLகேவ18ய இ(த விஷய�ைத* பி�னா� பா�%க* ேபாகிேறா	. இ*ேபா) 
�க	ம) நபி தி4	பி வ(த கைதைய நிைற� ெசB)விடலா	.ெஜ4சேல	 
A�றி�மீ) வ() இற.கி இைள*பாறியபிறA, �க	ம)ைவ மீ1,	 
ெம%கா�%ேக ெகா1,வ() கிள	பிய இட�திேலேய இற%கிவி5,* 
ேபாBவி5டா� ஜி*s�.ெம%காவிலி4() ெஜ4சேல�)%A* பயண	 
ேம:ெகா1,, அ.கி4() வா?லக	 ெச�#, தி4	ப�	 ெஜ4சேல	 வ(), 
அ.கி4() ெம%காவிK'ள க"அபாைவ அவ� அைட(தேபா) இ�?	 
ெபா7) வி8(தி4%கவி�ைல.வி8(த)	 /ற*ப5,� த� ஒ�#வி5ட சேகாத! 
ஒ4வ!� வீ5,%A9 ெச�ற �க	ம) �(ைதய இர� தன%A நட(தைத, 
அ*ப8ேய வ! விடாம� அவ!ட	 ெசா�னா�. இ(த9 ச	பவ�ைத நா� 
ம%களிட	 Eற*ேபாகிேற� எ�#	 ெசா�னா�.சாதாரண மனித�க' ந	ப%E8ய 
விஷயமா இ)! அ�ைற%A ெம%காவிலி4() /ற*ப5, ெஜ4சேல	 
ெச�வெத�றா� Aைற(தப5ச	 ஒ4மாத கால	 ஆA	. மாைல�ெதா7ைகைய 
ெம%காவி� �8�)வி5, இர�� ெதா7ைகைய ெஜ4சேல�தி� நிகP�திவி5,� 
தி4	பியதாக �க	ம) ெசா�னா� யா� ந	/வா�க'?ஆனா� �க	ம) இைத* 
ப:றிெய�லா	 சி(தி%கிறவ� அ�ல�. தம%A ேந�(தைத வா��ைத மா:றாம� 
அ*ப8ேயதா� ெசா�னா�. அவர) ஒ�#வி5ட சேகாத! அைத ந	பினாரா 
எ�# ெத!யவி�ைல. ஆனா� Aைறஷிக' ைகெகா58 நைக%க�	 ேகலி 
ேபச�	 இ) ஒ4 ந�ல காரணமாகி* ேபாBவி5ட). �க	ம)ைவ ஒ4 
ைப�திய%கார� எ�ேற அவ�க' தி5டவ5டமாக �8�க58, ஊெர.A	 
பிரசார	 ெசBய ஆர	பி�தா�க'. (ஆனா� ஓ� ஆ9ச�ய	 இதி� உ1,. 
பற%A	 வில.கி� மீேதறி� தா� ெச�# தி4	பிய வழியி�, கீேழ சாைல 
மா�%கமாக* பயண	 ெசB)ெகா184(த யா�!க�க', வ��தக% A7வின� 
Aறி�)	 அவ�க' அ*ேபா) எ.ேக இ4(தா�க', எ�தைன ெதாைல�, 
அவ�க' ெம%காைவ வ() அைடய எ�தைன காலமாA	 ேபா�ற 
விவர.கைளெய�லா	 )�லியமாக� ெத!வி�தி4%கிறா� �க	ம). ச	ப(த*ப5ட 



வ��தக% A7வின�க' Aறி�) அவ� ெசா�ன அைடயாள.கைள அவ�க' 
தி4	பி வ(த)	 ஒ*பி5,* பா��), �க	ம) ெசா�ன அைன�) விவர.கM	 
ச!ேய எ�# க1, விய(தி4%கிறா�க'.)இ(த9 ச	பவ�)%A* பி� �க	ம) 
ெம%காவி� ெதாட�() வசி*ப) மிக*ெப!ய பிர9ைனயாகி* ேபான). 
நி9சயமாக% Aைறஷிக' ��லி	கைள நி	மதியாக வாழவிடமா5டா�க' எ�ப) 
ெத!()வி5ட). Aறி*பாக, �க	மதி� உயி4%ேக ஆப�) ேநரலா	 எ�# 
அவர) ேதாழ�க' பல� ெதாட�() எ9ச!�) வ(தி4%கிறா�க'.கி.பி. 622� 
அ) நட(த). �க	ம) ெம%காவிலி4() ய�s/%A இட	 ெபயரலா	 எ�# 
தீ�மானி�தா�. ய�s* எ�ப)தா� அர/* ெபய�. ஆனா� மதினா எ�# 
ெசா�னா�தா� ெபா)வி� /!>	.மதினா எ�ப) ஹீ*4 ெமாழி*ெபய�. 
அ�ைற%A அ.ேக அதிக	 ேபச*ப5,%ெகா184(த ெமாழி>	 அ)தா�. 
ஏெனனி� மதினாவி� அ*ேபா) அேரபிய�கைள% கா58K	 aத�க'தா	 
அதிக	 வசி�)வ(தா�க'.அேரபிய�களான Aைறஷிகளி� ெதா�ைலயிலி4() 
த*பி%க aத�க' நிைற(த மதினா நக4%A �க	ம) இட	 ெபயர ேந�(த) 
ஒ4 ச!�திர விேனாத	தா�. ஆனா� அ,�த சில வ4ட.களி� ஒ5,ெமா�த 
ம�திய ஆசியாைவ>	 இ�லா	 எ�கிற ஒ4 Aைடயி�கீP ெகா1,வ4வத:A 
அ.ேக த.கியி4(த கால�தி� அவ� ஊ�றிய வி�)க'தா� ஆதார% 
காரணமாக இ4(தி4%கி�றன. 
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நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
மதினா எ�கிற ய�!* நக!� அேரபிய�கM	, அவ�கைள% கா58K	 
ெகா`ச	 அதிக அள� aத�கM	 வசி�)வ(தா�க'. இதி�, அேரபிய�க' 
எ�பவ�க' ெப4	பாK	 ஆதிவாசிக'. அதிக	 ப8�தவ�கேளா, 
பண%கார�கேளா அ�ல�. ெம%கா நக!� Aைறஷிகைள* ேபால�லாம�, 
�க	ம)ைவ ஓ� இைற�Uதராக ஏ:பதி� அவ�கM%A* ெப!ய அளவி� 
எ(த* பிர9ைன>	 இ�ைல. காரண	, �க	ம)ைவ அவ�க' த.களி� 
ஒ4வராக* பா�%க �8(த)தா�. அவ�கைள* ேபாலேவ �க	ம)�	 
ப8*பறிவி�லாதவ�. அவ�கைள* ேபாலேவ எளிைமயான வாP%ைக �ைறைய 
ேம:ெகா'பவ�. அவ�கைள* ேபாலேவ கனி�	 ப!�	 ெகா1டவ�. 
அவ�கைள* ேபாலேவ பாசா.க:றவ�. ஆனா� அவ� உதி�%கிற ஒNெவா4 
ெசா�லிK	 ெவளி*ப5ட அ7�த�	 தீ�மான�	 தீ�%கத!சன�	 
மதினாவாசிகM%A* பரவசF5,பைவயாக இ4(தன. பாமர�தா�; ஆனா� 
இ	�ைற இைறவ� அ�தைகய ஒ4வைர�தா� த�?ைடய Uதராக� 
ேத�(ெத,�தி4%கிறா� எ�# அ7�த(தி4�தமாக உண��)	 வித�தி� 
இ4(தன, அவ4ைடய ேப9G	 ெசய�பா,கM	.O# O# ஆ1,களாக 
வழிகா5ட ஒ4 ஜீவனி�லாம�, கா5,9 ெச8க' ேபா� பிற(), வாP() 
ம8()ெகா184(த அேரபிய�களி� வாP�%A ஓ� அ��த	 ேச�*பத:காகேவ 
இைறவ� �க	மைத* பைட�) அ?*பிைவ�தா� எ�# ந	பினா�க' 
மதினாவாசிக'. இதனாேலேய, ந	ப �8யாத அள�%A �க	மதி� 
ஆதரவாள�கM	 இ�லா�தி� இைணேவா4	 அ.ேக ெப4க� 
ெதாட.கினா�க'. உ4வம:ற ஒேர பர	ெபா4ளி� ெப4ைமகைள�தா� 
�க	ம) ேபசினா�. ��லி	களாக மாறிய அேரபிய�க' தம) இன%A7* 
பைககைள ��னி5,� த.கM%A' அ8�)%ெகா1, சாகாம�, ஒ:#ைமயாக 
இ4() ெபா) எதி!களான உ4வ வழிபா5டாள�கைள* ப1ப,�த �ய:சி 
ெசB>	ப8 �க	ம) ெதாட�() வலி>#�தி வர� ெதாட.கினா�.இNவிஷய�தி� 
அ�ைறய மதினா நகர�) aத�கைள>	 அ?ச!�) நட()ெகா'ளேவ18யத� 
அவசிய�ைத அவ� உண�(ேத இ4(தா�. இத:கான காரண.க' மிக 
l5பமானைவ. aத�கM	 உ4வம:ற ஒேர பர	ெபா4ைள வண.Aபவ�க' 
எ�ப) �த� காரண	. தவிர�	 அவ�களி� ப8�தவ�க' அதிக	. அைம*/ 



sதியி� வKவாக% காu�றிய அவ�கள) மதA4மா�களி� சைபக', 
�8ெவ,*பதிK	 ெசய�ப,�)வதிK	 ஓ� ஒ7.ைக>	 ேந��திைய>	 
கைட*பி8�)வ(தன. உ4வ வழிபா5டாள�கM%A எதிரான சமயமாக 
இ�லா�ைத ��னி#�)ைகயி�, aத�களி� ஒ�)ைழ*/	 மிக அவசியமான) 
எ�ேற �க	ம) அ*ேபா) க4தினா�. இர1,	 சேகாதர மத.க' எ�பைத 
��ைவ�), இ4 மத�தின4	 சேகாதர�)வ�)ட� பழகேவ18யத� 
அவசிய�ைத அவ� எ,�)9 ெசா�னா�. அ*ப89 ெசBய இயKமானா�, ெபா) 
எதி!ைய9 ச(தி%க வலிைம கி5,	. ஒ4 >�த	 எ�# வ4மானா� ராLவ 
பல	 அதிக!%A	. அேரபிய ��லி	களி� உட� வK�	 aத�களி� 
/�தி%E�ைம>	 இைண>மானா� ெவ:றி%A* பிர9ைன இரா). ேவ# ேவ# 
ந	பி%ைகக', ேவ# ேவ# வாP%ைக �ைறகைள% ெகா1டவ�கேள எ�றாK	 
உ4வம:ற ஒேர இைற� த�)வ�தி� அ8*பைடயி� இ4 மத.கM	 
ஒ4.கிைண() ெசய�ப,வ) ெப!ய கா!யம�ல எ�ேற �க	ம) 
க4தினா�.aத�களா� �தலி� �க	மைத �7ைமயாக ஏ:க �8யவி�ைல. ஓ� 
இைற�Uத�, கா5டா�களாகிய அேரபிய�களிைடேய உதி�தி4%கிறா� எ�பைத 
அவ�கள) மன	 ஒ*/%ெகா'ள ம#�த). அேத சமய	, உ4வம:ற ஒேர 
இைறவ� எ�கிற க4�தா%க�ைத �க	ம) ெதாட�() வலி>#�தி வ(த), 
அவைர ந	பி�தா� ஆகேவ1,	 எ�கிற எ1ண�ைத>	 ஏ:ப,�திய). 
ஏெனனி�, அேரபிய�களிைடேய ேவ# யா4%A	 அ*ப89 சி(தி%க%Eட� 
ேதா�றா).மத% காரண.கM%காக இ�லாவி5டாK	, சFக* பா)கா*/, 
அரசிய�sதியிலான பல	 ேபா�ற காரண.கM%காவ) ��லி	கMட� 
இைண() ெசய�படலா	 எ�# aதA4மா�களி� சைப அ*ேபா) 
தீ�மானி�த). ஏெனனி�, �க	ம)ைவ* பி�ப:#ேவா� எ1ணி%ைக 
நாM%Aநா' ந	ப�8யாத அள�%A அ*ேபா) ெப4கி%ெகா184(த). 
ெஜ4சேல�திலி4() /ற*ப5ட நாளாக, அகதிக'ேபா� வாP()ெகா184(த 
aத�கM%A அ�தைகய பா)கா*/ அவசிய	 எ�# ப5ட). அவ�களிட	 ஓ� 
ஒ7.கான மத நி�வாக அைம*/ இ4(தேத தவிர, ஒ7.கான ராLவ	 
கிைடயா). ஒ4 தகரா# எ�# வ4மானா� எதி��) நி:க ஆ'பல	 
ேபாதா).ஆனா� �க	ம)வி� ஆராதக�க' உட�வK�	 மனபல�	 
ஒ4.ேக ெப:றவ�களாக இ4(தா�க'. ம18யி5,� 
ெதாழ�ெத!(தவ�களாக�	 வாேள(தி >�த	 /!ய%E8யவ�களாக�	 அவ�க' 
இ4(தா�க'. �க	ம) ஒ4 ெசா� ெசா�னா� உயிைர�தர�	 சி�தமாக 
இ4(தா�க'. அ�தைகயவ�கMட� ந�Kற� ெகா'வ) aதAல	 >�த.களி� 
ேமK	 ம8யாம� இ4%க உதவியாக இ4%A	 எ�# கண%A* ேபா5ட) aத 
மதA4மா�களி� சைப.இ(த% காரண.கைள மிக கவனமாக* பா�%கேவ1,	. 
�க	ம), aத�களி� ேதாழைம �%கிய	 எ�# க4தியத:A மத% 
காரண.க'தா� உ1,. aத�க', இ�லாமிய�களி� ேதாழைமைய 
வி4	பியைம%A ராLவ% காரண.கேள பிரதான	. �க	மதி� பிர9ைன, 
அவந	பி%ைகயாள�க' ச	ப(த*ப5ட). aத�களி� பிர9ைன, ெசா(த 
வாP%ைக ெதாட�பான). இர1,	 ேவ# ேவ# எ�ைலகளி� நி:கிற 
பிர9ைனக'. ஆயி?	 ஒ4 ேந�ேகா58� வ() இைணயேவ18ய 
கால%க5டாய	 அ*ேபா) ஏ:ப5ட).ஓ� உட�பா, ெசB)ெகா1டா�க'. இ4 
தர*பின4	 பர�பர	 ேவ18ய உதவிக' ெசB)ெகா'ளேவ18ய). யா4%A 
எ(த* பிர9ைன எ�றாK	 உடேன ேபாB உதவேவ18ய) �%கிய	. ெம%கா 
நக!� Aைறஷிகளா� மதினா ��லி	கM%A* பிர9ைன வ4மானா� 
அ.A'ள aத�க' >�த�தி� கல()ெகா1, ��லி	கM%A ஆதரவாக 
இ4%கேவ1,	. அேதேபா�, மதினாவாP aத�கM%A யாரா� எ(த* பிர9ைன 
வ(தாK	 �க	மதி� பைட உதவ* ேபாA	.ந	/வ) ெகா`ச	 சிரம	தா�. 
மதினா�%A வ(த இர1ேட ஆ1,களி� �க	ம) அ.ேக ஒ4 
ச%கரவ��திேபால% க4த*ப5டா�. அவர) ெசா�K%A மாறாக ஓ� எதி�%Aர� 
அ.ேக எ7()விட �8யா). மதினாவி� இ4(த அேரபிய�க' சFக	 
�7வைத>	 தம) அ�பாK	 கனி�மி%க ேப9சாK	 கவ�(தி7�த �க	ம), 
A� ஆனி� வசன.கைள ஓதி ஓதி% கா58, அவ�களி� மன.கைள* ப1பட 
ைவ�தா�. எ(த ஒ4 மனித*பிறவி>	 Aறி*பாக அர/% கவிஞ�க' இ�தைன 
அ��த	 ெபாதி(த, இனிய வ!கைள% க:பைனயி� தயா!�)விட�8யா) எ�# 
எ1ணிய அேரபிய ஆதிவாசிக', நி9சயமாக �க	ம) ஓ� இைற�Uத�தா� 



எ�# பா��த மா�திர�தி� ந	பி, அ8பணி(தா�க'. �க	மேத த.க' ம�ன� 
எ�#	 க4த ஆர	பி�தா�க'.ச(ேதகமி�லாம� அவ� ஒ4 ம�ன�தா�. 
ஆனா� ந	ப �8யாத அள�%A எளிைமைய% கைட*பி8�த ம�ன�. ஊ4%A 
ஒ)%A*/றமாக, ஒ4கால�தி� பிண.கைள அட%க	 ெசB)ெகா184(த 
ஓ!ட�ைத விைல%A வா.கி, அ.ேக ஒ4 A8ைச க58%ெகா1, 
வாP()ெகா184(தா� �க	ம). ப%க�திேலேய ஈ9ச ஓைலக' ேவB(தெதா4 
ப'ளிவாசைல>	 தாேம க58%ெகா1டா�. ��லி	க' ெஜ4சேல�ைத 
ேநா%கி� ெதாழேவ1,	 எ�ப)தா� ஆர	ப% கால�தி� �க	ம) வாயிலாக 
ெவளிவ(த இைற% க5டைளயாக இ4(த). (பி�னா�தா� ெம%கா இ4%A	 
திைச ேநா%கி� ெதா7ைக நட�)	ப8 க5டைள மா:ற*ப5ட).)எளிைமயான, 
பாசா.கி�லாத வாP%ைக, தனிவாPவிK	 ெபா)வாPவிK	 ேந�ைமைய% 
கைட*பி8%க9 ெசா�ன), சேகாதர�)வ ேபாதைனக' ேபா�றைவ, 
ேக'விகள:# �க	ம)ைவ ஏ:A	ப89 ெசBதன. aத�கM%A% Eட, �க	ம) 
த	 ஆதரவாள�கைள ெஜ4சேல	 ேநா%கி� ெதாழ9ெசா�லியி4(த) மிA(த 
ச(ேதாஷமளி�த). aத மத�	 இ�லா�	 ப�ேவ# வைகயி� ஒ�#ட� ஒ�# 
ெதாட�/ ெகா1ட)தாேனா எ�#	 அவ�க' ந	ப ஆர	பி�தா�க'. 
��லி	க' aத* ெப1கைள� தி4மண	 ெசB)ெகா'ளலா	 எ�#Eட 
அ*ேபா) �க	ம) Eறியி4(ததாக* பல aத ச!�திர ஆBவாள�க' 
எ7)கிறா�க'. தி4மண உற�க' அரசிய� உறைவ வK*ப,�)	 எ�# இ4 
தர*பின4ேம க4தியி4%கலா	.அேத சமய	, இ(த9 ச!�திர ஆசி!ய�க' சில 
க:பைனயான aக.கைள>	 ெசBதிக' ேபாலேவ ெவளியி5,வி,வைத>	 
ெசா�லேவ1,	. உதாரணமாக, மா�58� கி�ப�5 எ�கிற /கPெப:ற aத 
ச!�திர ஆBவாள�, "aத�க' த�ைன அவ�கள) இ#தி இைற�Uத� எ�# 
�7ைமயாக ஏ:#%ெகா1,வி,கிற ப5ச�தி�, �க	ம) தாேம ஒ4 aதராக 
மாறிவிட�	 தயாராக இ4(தா�" எ�# ெசா�கிறா�. இத:A aத�க' 
ச	மதி%காததா�தா� இ4 தர*பா!ைடேய உற� �றியேவ18யதான) எ�# 
எ7)கிறா�.A� ஆனிேலா, �க	மதி� வாPைவ>	 ேபாதைனகைள>	 
ெசா�K	 ஹதீ�களிேலா, �க	மதி� உடனி4(தவ�க' ைவ�)வி5,* ேபான 
நிைன�%Aறி*/க' எ) ஒ�றிேலா அ�ல) மா:# மத�தவ� யா4ைடய 
Aறி*/களிKேமாEட இ	மாதி!யானெதா4 அதி�9சிதர�த%க விஷய	 
காண*படவி�ைல. இர1, வ4டகால�)%A ேமலாக மிA(த ந�Kற�ட� 
வள�()வ(த ��லி	 - aத சேகாதர�)வ	 மதினாவி� இ:#*ேபாக� 
ெதாட.கியத:A உ1ைமயான காரண.க' ேவ#. �தலாவ), ெகா,�த 
வா%A*ப8 அவ�க' ��லி	கM%A உ!ய ேநர�தி� உதவிக' ெசBவதி� 
தய%க	 கா58னா�க'. ��லி	க' ம5,	 தம%A* பா)கா*பளி%க ேவ1,	 
எ�# எதி�பா��தா�க'. இர1டாவ) காரண	, ��லி	களி� ஒ�)ைழ*/ 
ேவ1,	; ஆனா� �க	மைத �7 மன�)ட� இைற�Uதராக ஒ*/%ெகா'ள 
இயலா) எ�# அவ�க' விடா*பி8யாக நி�ற). இைத எ(த ��லி�	 
நி9சய	 ஒ*/%ெகா'ள மா5டா�. "நீ.க' இைறவைன>	 எ.கைள>	 
பழி�தா�Eட, சகி�)%ெகா'ேவா	. �க	ம) ஓ� இைற�Uத� எ�# 
ஒ*/%ெகா'ளாதப5ச�தி� எNவித உற�	 நம%A' இ4%க �8யா)" எ�# 
ெசா�லிவி5டா�க'.F�றாவ)	 மிக �%கியமான)மான காரண	, இேயG 
ெசBதைத* ேபாலேவ �க	ம)	 aத�க' த	 மத�தி� ஆதி 
ந	பி%ைககM%A* /ற	பான /திய மத*பழ%க வழ%க.கைள 
ேம:ெகா1டைத>	 A4மா�கM%கான ஆராதைனக' ெப4Aவைத>	 
விம�சன	 ெசBய� ெதாட.கினா�. ஒேர இைறவ�. அவைன�தவிர 
வழிபா5,%A!யவ�க' ேவ# யா4மி�ைல எ�ப)தா� ஆபிரஹா	 எ�கிற 
இ*ராஹிமி� வழி�ேதா�ற�க' ேம:ெகா'ளேவ18ய உ#தி. இத:A மாறாக 
aத�க' நட()ெகா'ள� ெதாட.கியேபா), அவ�கள) நட�ைதைய �க	ம) 
தய.காம� விம�சி�த), aத�கM%A* பி8%கவி�ைல.இ(த% காரண.களா�தா� 
aத�க' ��லி	களிைடேய �த� �தலி� பிள� உ1டான). கி.பி. 624-	 
வ4ட	 �க	ம) தம) ம%களிட	 இனி ெம%காைவ ேநா%கி� ெதா7.க' 
எ�# ெசா�னா�. அ)நா'வைர ெஜ4சேல	 ேநா%கி� ெதா7)ெகா184(த 
��லி	க' அ*ேபாதிலி4() ெம%காைவ ேநா%கி� ெதாழ 
ஆர	பி�தா�க'.இர1,	 ேவ# ேவ# திைசக'. எதிெரதிேரதா� இ4%க 
�8>	.ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 27 ஜனவ!, 2005 



 
 
 
20 இ�லா	 வா'�ைனயி� பரவியதா? 
 
"பிரசாரக�களி� சாம��திய�தா� கிறி�)வ	 பரவிய); வா'�ைன 
மிர5டலினா� இ�லா	 பரவிய)" எ�# ஒ4 க4�) உலெக.A	 பரவலாக9 
ெசா�ல*ப5, வ4வ). இ�# ேந:ற�ல, இ�லா	 பரவ� ெதாட.கிய 
நாளாகேவ இ%க4�) ஒ4 A:ற9சா5டாக ைவ%க*ப5, வ(தி4%கிற). 
 
கிறி�)வ	 எ*ப8* பரவிய) எ�பைத ஆழமாக அலGவத:A இ) இடம�ல. 
ஆனா�, இ�லா	 பரவிய வித�ைத� ெத!()ெகா'ள ேவ18ய) 
அவசியமான).�க	ம) நபி பிற(த சzதி அேரபியாவிேலா, எ�லா 
நபிமா�கM%A	 உக(த இடமான பால�தீனிேலா ம5,	 இ�லா	 Aறி�த 
பிரசார	 ேம:ெகா'ள*ப5,, அ.ேக ம5,	 அ	மா�%க	 ெச�வா%A* 
ெப:றி4%Aமானா� இ�தைகயெதா4 விஷய	 ப:றி* ேபசேவ18ய அவசியேம 
ேந�(தி4%கா). மாறாக, ஒ5,ெமா�த ம�திய ஆசியாவிK	 மிக%A#கிய 
கால�தி� ெச�வா%A* ெப:#, �க	ம) நபியி� மைற�%A* பி� மிக9சில 
ஆ1,களிேலேய ஐேரா*பா�%A	 கிழ%காசியா�%A	 பரவி, உலகி� 
இர1டாவ) ெப!ய மதமாக இ�லா	 காu�றி நி:க �8(தி4%கிறெத�றா�, 
அ) எNவா# பரவிய) எ�பைத� ெத!()ெகா'வ) மிக�	 அவசியமான). 
 
இைத ஆராBவத:A �த� தைடயாக இ4*ப), "அ) அ9G#�தலா� 
பர*ப*ப5ட மத	" எ�கிற �� அபி*பிராய	, அ�ல) �� �8� அ�ல) 
�� தீ�மான	. இ(த �� தீ�மான	 அ�ல) �� அபி*பிராய�ைத 
இ�லா�ைத% கா58K	 ேவகமாக* பர*பி ேவv�ற9 ெசBதவ�க' ேம:க�திய 
ச!�திர ஆசி!ய�க'. ெப4	பாK	 aத�க'. சி#பா�ைம கிறி�)வ ச!�திர 
ஆBவாள�க'. 
 
மிக�	 அ:பமானெதா4 உதாரண�ைத ம5,	 பா�%கலா	. �க	ம) நபியி� 
கால�தி� இ�லா�ைத ��னி5, ெமா�த	 Gமா� எ7ப�ைத() அ�ல) 
எ1ப) >�த.க' நிகP�த*ப5டதாக அைன�) ேம:க�திய ச!�திர 
ஆBவாள�கM	 ெசா�கிறா�க'. அ�தைன >�த.களிK	 ர�த ஆ# 
ெப4கியெத�#	 >�த% ைகதிகைள வா'�ைனயி� மிர58 இ�லா�தி� 
இைண�ததாக�	 ஏராளமான ச	பவ.கைள இ(த9 ச!�திர ஆBவாள�க' 
ப58யலி,கிறா�க'. 
 
உ1ைமயி� �க	ம) நபியி� கால�தி� நைடெப:ற >�த.களாக 
ஆதார.கMட� கிைட*ப) ெமா�த	 F�#தா�. ப�4, உைஹ�, ஹுைன� 
எ�கிற F�# இட.களி� ��லி	க' ேநர8யாக >�த�தி� 
ஈ,ப584%கிறா�க'. இ�லா	 Aறி�) அ�லாம�, �க	ம) நபியி� வாP%ைக 
Aறி�) ஆராB9சி ெசBதி4%A	 ேம:க�திய ஆBவாள�களி� O�களி� இ(த 
>�த.க' ப:றிய Aறி*/க' இ4%கி�றன. உ1ைமயி� எ1ப) >�த.க' 
அவ� கால�தி� நட(தி4%Aமானா�, இ(த வாP%ைக வரலா:றாசி!ய�க' 
அவ:ைற>	 அவசிய	 பதி� ெசBதி4*பா�க'. மாறாக, ேம:ெசா�ன F�# 
>�த.க' ப:றி ம5,ேம அவ�க' ேபGகிறா�க'. 
 
இைத%ெகா1ேட, இ�லா�ைத ��னி5, �க	ம) நபியி� கால�தி� 
நிகP�த*ப5ட >�த.க' F�#தா� எ�கிற �8�%A வரேவ18யதாகிற). 
 
�க	ம) நபி ெம%காவிலி4() மதினா�%A இட	 ெபய�() ெச�ற) 
கி.பி.622-	 ஆ1,. ப�தா1,கேள அவ� மதினாவி� இ4(தா�. கி.பி. 630-
� ெம%காைவ ெவ:றி ெகா1டத:A இர1டா1,க' கழி�)% 
காலமாகிவி5டா�. (கி.பி.632) இ(த% கண%கி� பா��தா�, ஆ1,%A எ5, 
>�த.க' வீத	 நட(தி4(தா�தா� எ1ப) >�த.க' சா�திய	. 



அேரபியாவி� அ�ல; உலகி� ேவ# எ.Aேம Eட அ�தைன >�த.க' ஒ4 
ேசர நட(ததாக9 ச!�திரமி�ைல. 
 
ஆக, �க	ம) நபியி� கால�தி� >�த.களி� Fல	 இ�லா	 
பர*ப*படவி�ைல எ�கிற �8�%ேக வரேவ18யதாகிற). ஆதார.கMட� 
உ'ள F�# >�த.க' Eட ஒேர தின�தி� ஆர	பி�), நட(), 
�8(தைவயாகேவ இ4%கி�றன. அதாவ), ஒ4நா' கலவர	. 
 
�க	ம)�%A	 ம:ற இைற�Uத�கM%A	 உ'ள மிக*ெப!ய வி�தியாச	 
எ�னெவனி�, �க	ம) ஒ4வ�தா� இைற�Uதராக�	 ஆ5சியாளராக�	 
இ4(தி4%கிறா�. மத*பிரசார	 ம5,ேம அவர) பணியாக இ4%கவி�ைல. 
மாறாக, அவ� ெம%காவிலி4() மதினா�%A இட	ெபய�(த நாளாக 
ஒ5,ெமா�த இ�லாமிய�கைள>	 க58%கா%A	 ஒ4 ெப!ய இன�தைலவராக* 
ெபா#*ேப:க ேந�(த). மிக% A#கிய கால�தி� மதினாவாP அேரபிய�க' 
அ�தைனேப4ேம இ�லா�ைத ஏ:#%ெகா1,வி5டப8யா�, மதினாவி� 
�8Rடாத ம�னராகேவ அவ� ஆகி*ேபானா�. 
 
ஆகேவ, ��லி	கM%A எதிரான Aைறஷிகளி� >�த	 எ�ப) 
கால*ேபா%கி� மதினா ம%கM%A எதிரான ெம%காவாசிகளி� >�த	 எ�# 
ஆகிவி5ட). மதினாைவ� தா18 இ�லா	 பரவ� ெதாட.கியேபா), 
எ.ெக�லா	 ��லி	க' அபாய�ைத9 ச(தி%க ேந!,கிறேதா, அ.ெக�லா�	 
பிர9ைனைய� தீ�%கேவ18ய ெபா#*/ �க	ம) நபிைய9 ேச�(த). 
க5ட%கைடசி வினா8 வைர அவ� >�த.கைள� தவி�*பத:கான 
�ய:சிகைளேய ேம:ெகா184*பதாக9 ச!�திர	 G58%கா5,கிற). 
தவி�%கேவ �8யாத F�# ச(த�*ப.களி�தா� �க	ம), >�த�)%கான 
உ�தர� அளி�தி4%கிறா�. 
 
அ(த F�# >�த.கM', ப�4 >�த	 மிக�	 �%கியமான). இ(த 
>�த�தி� ப.Aெப:ற ��லி	க' ெமா�த	 313 ேப�. எதி!களாக இ4(த 
Aைறஷிகளி� பைடயி� ஆயிர�)%A	 ேம:ப5ட வீர�க' இ4(தா�க'. 
��லி	களி�மீ) வலி() திணி%க*ப5ட இ(த >�த�தி� அவ�க' ெப:ற 
ெவ:றி, விய*/%A!ய). (�தலி� பைடெய,�) வ(தவ�க' Aைறஷிய�தா	.) 
ஆயிர%கண%கான Aைறஷி வீர�கைள எ*ப8 ெவ#	 �(O# ��லி	 வீர�க' 
ெவ�றா�க' எ�கிற ேக'வி%A அறிவிய�m�வமான பதி� ஏ)	 கிைடயா). 
ஆனாK	 ெஜயி�தா�க'. இ(த >�த�தி� அைட(த ேதா�வி%A* பழிதீ�%A	 
விதமாக Aைறஷிக' ெதா,�த அ,�த >�த	தா� உைஹ� >�த	. (அதாவ), 
உைஹ� எ�கிற இட�தி� நட(த >�த	.) �க	ம) ஓ� இைற�Uதேர 
ஆனாK	, இ)�	 வலிய வ(த >�தேம ஆனாK	 இ(த* ேபா!� ��லி	க' 
ேதா�விையேய ச(தி%க ேந�(த). இ(த >�த�தி� �க	ம) நபிேய வாேள(தி, 
கல()ெகா184*பதாக� ெத!கிற). அ*ப8>	 ��லி	க' இதி� ேதா�விேய 
அைட(தா�க'. 
 
F�றாவ) >�தமான ஹுைன� ேபா4%A% Aைறஷிக' காரணம�ல. ெம%கா 
நக!� Aைறஷி இன�தவ!� ெஜ�ம*பைகயாளிகளான ஹவாஸி� எ�கிற 
இ�ெனா4 அர/ இன�தவ�கேள இ(த* ேபா!� R�திரதா!க'. Aறி*பாக 
மாலி% இ*? அNஃ* அ�சா! எ�கிற அ(த இன�தைலவ�. 
 
ப�4 ேபா!� Aைறஷிகைள ��லி	க' ெவ:றி ெகா1டதிலி4(ேத அவ4%A 
ஒ4 பத:ற	 இ4(த). த.கள) பைகயாளிக' எ�றாK	, Aைறஷிக' ெப!ய 
வீர�க'. அவ�கைளேய ேபா!� ெவ:றி ெகா1டவ�க' எ�றா�, 
��லி	கைள9 சாதாரணமாக எ1ணிவிட�8யா). நாைள%A இ(த ��லி	க' 
ந	ைம>	 தா%கினா� எ�னாவ) எ�கிற தீவிர �� ஜா%கிரைத உண��ட� 
தாமாகேவ வலி() த	 இன�தவைர� திர58, ேதாழைமயான பிற 
சாதியினைர>	 உட� இைண�)%ெகா1, ��லி	கMட� >�த	 ெசBய% 
கிள	பினா� மாலி% இ*? அNஃ* அ�சா!. 
 



ஒ4 �7 நா' நட(த இ(த >�த�தி� ��லி	கM%A ெவ:றி கிைட�த).இ(த 
F�# >�த.க'தா� �க	ம) நபி உயி4ட� இ4(த கால�தி� ��லி	க' 
கல()ெகா1ட >�த.க'. இைவ தவிர உைஷரா >�த	, அ*வா >�த	, சவீ% 
>�த	, சஃ*வா� >�த	, )ம�)� ஜ(த� >�த	, த/% >�த	, ஜா�)� 
>�த	, lைல� >�த	 எ�# ஏராளமான >�த.க' நட(ததாக ேம:க�திய 
ச!�திர ஆசி!ய�க' ெசா�னாK	 இ(த >�த.க' நட(தத:கான ஆதார.க' 
ஏ)மி�ைல. சில ச(த�*ப.களி� >�த ேமக.க' RP(த) உ1ைமேய. 
ஆனா� ெப4	பாK	 ேப9Gவா��ைதகளி� >�த	 தவி�%க*ப584*பதாகேவ 
ெத!கிற). ேமK	 சில >�த%கள.களி� �க	ம) ேந!� கல()ெகா'ள 
வ4கிறா� எ�# ேக'வி*ப5,, >�த	 ெசBய வ(தவ�க' பி�வா.கி* 
ேபானதாக�	 சில வரலா:றாசி!ய�க' ெத!வி%கிறா�க'. 
 
�க	ம) நபி ஒ4 சிற(த ேபா� வீரரா, >�த த(திர.க' அறி(தவரா எ�ப) 
ப:றிய ேபா)மான ஆதார.க' ஏ)	 நம%A% கிைட*பதி�ைல. ஆனா� 
ம%க' ெச�வா%A* ெப:ற ஒ4 ெப4(தைலவராக அவ� இ4(தப8யா� 
இய�பாகேவ அ9ச	 கல(த ம!யாைத இ�லா�தி� எதி!கM%A	 
இ4(தி4%கிற). அேத சமய	, �க	மதி� ேதாழ�க' பல� மாெப4	 
வீர�களாக இ4(தி4%கிறா�க'. பி�னாளி� கலீஃபா%களான உம�, அலி 
ேபா�றவ�க', ேபா�%கள.களி� கா58ய வீர�)%காகேவ இ�றள�	 
நிைன%க*ப,பவ�களாக இ4(தி4%கிறா�க'. (�க	ம) நபியி� 
கால�)%A*பி� நட(த >�த.க' பிறA வ4	.)இைவ ஒ4/றமி4%க, 
ெதாட�() ேபா� அ9G#�த�கM	 நி	மதியி�ைம>	 இ4()ெகா1ேட 
இ4(ததா� மதினாவி� நிர(தர அைமதி%கான ஓ� ஏ:பா5ைட9 ெசBயேவ18ய 
க5டாய	 �க	ம)�%A ஏ:ப5ட). மத�தைலவராக அ�லாம�, ஓ� 
ஆ5சியாளராக இதைன9 ெசBயேவ18ய கடைம அவ4%A இ4(த) எ�பைத 
நிைனவி� ெகா'ள ேவ1,	. 
 
�க	ம) ஓ� உபாய	 ெசBதா�. ெம%காவிலி4() அவ4ட� மதினா�%A வ(த 
��லி	க' ஒNெவா4வைர>	, மதினாவாP ம%க' த	 உறவினராக 
ஏ:#%ெகா'ள ேவ1,	 எ�# ேக5,%ெகா1டா�. அதாவ), �க	ம)�ட� 
ெம%காவிலி4() வ(த ஒNெவா4 ஆைண>	 ெப1ைண>	 Aழ(ைதைய>	, 
ஒNெவா4 மதினாவாசி>	 த	 உறவினராக மானசீகமாக Gவீக!�)%ெகா'வ). 
இத�Fல	 ெம%கா ��லி	கM%A	 மதினா ��லி	கM%A	 பிர9ைன ஏ)	 
உ1டாகா). ெபா) எதி! யாராலாவ) பிர9ைன வ(தாK	 இ4 தர*பின4	 
இைண(ேத எதி�ெகா'வா�க'. 
 
அ,�தப8யாக மதினாவாP aத�க'. ��ேப பா��தப8 அ�ைற%A மதினாவி� 
aத�க' அதிக	 வசி�)%ெகா184(தா�க'. ஆனாK	 ெம%கா ��லி	கM	 
மதினா ��லி	கM	 இைண(தேபா) அவ�களி� பல	, aத�களி� பல�ைத% 
கா58K	 அதிக!�)வி584(த). ஆகேவ �க	ம) நபி, மதினாவி� வசி%A	 
aத�க', அ.A'ள ��லி	கMட� இண%கமாக நட()ெகா'ளேவ1,	; 
ஒ4�த4%ெகா4�த� உதவிக' ெசB)ெகா1, வாழேவ1,	 எ�# 
ேவ1,ேகா' வி,�தா�.ெவ#	 ேவ1,ேகா' அ�ல அ). ஓ� அதிகாரm�வ 
அரG அறி%ைகேய ெவளியி5டா�. அ(த அறி%ைகயி� ��லி	க' ம:#	 
aத�களி� உ!ைமக' Aறி�)	 அவ�கள) Gத(திர	 Aறி�)	 தி5டவ5டமான 
ஷர�)க' இட	ெப:றி4(தன. 
 
"நம) A8யரசி� த	ைம இைண�)%ெகா'M	 aத�களி� உ!ைமக' 
பா)கா%க*ப,	. அவ�க' ��லி	கM%A9 சம உ!ைம 
பைட�தவ�களாவா�க'. aத�க' தம) மத வழ%க.கைள* பி�ப:றி வாழ 
எ(த� தைட>	 இ�ைல. அைன�) இன%A7%கைள>	 உ'ளட%கிய 
மதினாவாP aத�க', ��லி	கMட� இைண() உ4வா%Aகிற ேதச	 இ)." 
 
"�க	ம) நபி, ஓ� ஆ5சியாளராக, அதிகாரm�வமாக ெவளியி5ட �%கியமான 
�த� அறி%ைக இ). 
 



�க	ம) நபி%A* பி�னா� வ(த கலிஃபா%கேளா, ச!�திர�தி� வழிெய.A	 
பி�னா� உலெக.A	 ஆ1, மைற(த எ�தைனேயா பல ��லி	 
ம�ன�கேளா, ச%ரவ��திகேளா இ(தள�%A மத ந�லிண%க�)ட� ஓ� 
அறி%ைக ெவளியி5டதி�ைல. Aறி*பாக, aத�கைள* ெபா#�தவைர அவ�க' 
அ)நா' வைர வாP(த அ8ைம வாP�ட� ஒ*பி,ைகயி�, �க	ம)வி� இ(த 
அறி%ைக* பிரகடன	, அவ�களாேலேய ந	ப �8யாத). 
 
இ(த அறி%ைக%A* பிறA, �க	ம) எதி�பா��தப8 மதினாவாP aத�க' 
அ.கி4(த ��லி	கMட� ந�Kறைவ� ெதாட�(தி4*பா�கேளயானா�, 
பி�னாளி� உற.க ஒ4 நிலமி�லாம� உலெக.A	 தைலெதறி%க 
ஓ8%ெகா184%கேவ ேவ18யி4(தி4%கா) எ�# ேதா�#கிற). 
வ`சைனயி�றி, பைகயி�றி, Rதி�றிேய aத�கM%கான தனி ேதச	 
சா�தியமாகியி4%கலா	. 
 
ஏெனனி�, கலீஃபா உம!� கால�தி� �த��தலாக ெஜ4சேல�ைத 
��லி	க' ைக*ப:றியேபா), மதினாவி� �க	ம)நபி aத�களி� 
உ!ைமகளாக எைதெயைதெய�லா	 வA�தாேரா, அைதெய�லா	 அ*ப8ேய 
கைட*பி8�தா�க'. aத�கM	 ��லி	கM	 ஒ4 ெகா8யி� m�த இ4 
மல�க'தா� எ�பைத� தம) ப�ேவ# நடவ8%ைககளி�Fல	 
அ7�த(தி4�தமாக எ,�)% கா58, aத�களி� Gத(திர�)%A எNவித 
இைடa#	 Eடா) எ�# உம� வலி>#�தி9 ெசா�னா�. த.கள) Gத(திர	 
எ�ப), தனியான aதேதச	தா� எ�பைத அ�# அவ�க' உம!ட	 எ,�)9 
ெசா�லியி4(தா�Eட ஒ4ேவைள சா�தியமாகியி4%கலா	. 
 
மாறாக, ��லி	களி� ஆ5சிைய ஏ:#%ெகா1,, அ(த ஆ5சி%A உ5ப5ட 
அளவி� Gத(திரமாக வாPவதாக ஒ*/%ெகா1,, பி�னா� மைற�கமாக9 
சதி�தி5ட.க' தீ5ட� ெதாட.கியேபா)தா� aத�களி� இ4*/ 
பிர9ைன%A'ளான). 
 
எ*ேபா)	 /�திசாலி�தனமான ெசய�பா,கM%A* ேப�ேபான aத�க', அ(த 
ஒ4 ச(த�*ப�தி� ம5,	 ஏ� அ*ப8ய4 �5டா'தனமான நடவ8%ைகயி� 
ஈ,ப5டா�க' எ�கிற ேக'வி%A விைடயி�லாத)தா� ச!�திர விேனாத	. 
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�க	ம) நபியி� மத ந�லிண%க அறி%ைக ெவளியானேபா), அதைன 
மன*m�வமாக ஏ:பதாக9 ெசா�லி�தா� aத�கM	 த	ைம மதினாவி� 
இ�லாமிய அரG%A உ5ப5ட A8ம%களாக அறிவி�)%ெகா1டா�க'. ஆனா� 
இ�லாமிய ச!�திர�தி� Aறி*பாக �க	ம) வாP(த கால�தி� இ�லா�)%A 
எதிராக நிகP�த*ப5ட ஏராளமான கலக.கM%A	, ஒ4 சில >�த.கM%A	 
மைற�க� U1,த�க' அவ�களிடமி4(ேத வ(ததாக9 ச!�திர	 ெசா�கிற). 
>�த	 எ�# வ4	ேபா), ஒ*ப(த*ப8 aத�க' ��லி	கைள 
ஆத!�தாகேவ1,	. ஆனா� சில ச(த�*ப.களி� aத�க' >�த�தி� 
ப.ெக,%காம� "ந,நிைலைம" கா*பதாக�	 அறிவி�தி4%கிறா�க'. 
 
��லி	கM%A �தலி� aத�க' ஏ� இ*ப8 நட()ெகா'கிறா�க' எ�ப) 
/!யவி�ைல. பிறA, அவ�க' �க	மைத ஒ4 இைற�Uதராக மன*m�வமாக 
ஏ:கவி�ைல; ஒ*/%A�தா� அவர) அறி%ைகைய ஏ:பதாக9 
ெசா�லியி4%கிறா�க' எ�கிற விஷய	 ெத!யவ(தேபா), உடன8யாக aத 
உறைவ% க�தி!�)விட வி4	பினா�க'. 
 



aத Aல�திேலேய பிற(), aத�களி� மர/ மீற�கைள ம5,ேம G58%கா58 
க18�த �(ைதய இைற�Uதரான இேயGைவேய ஏ:காதவ�க' அவ�க'. 
�க	மைத எ*ப8 மன*m�வமாக ஏ:பா�க'? தவிர�	 aத�கM%A� 
த	ைம*ப:றிய உய�� மன*பா�ைம எ*ேபா)	 உ1,. aத இன�ைத% 
கா58K	 சிற(த இன	 ேவெறா�# இ�ைல எ�பதி� அவ�கM%A 
இர1டாவ) அபி*பிராயேம கிைடயா). ஆகேவ, ஓ� அேரபியைர 
இைற�Uதராகேவா, அர/ ெமாழியி� வழ.க*ப5,%ெகா184(த A�ஆைன 
ஒ4 ேவதமாகேவா ஏ:பதி� அவ�கM%A நிைறய9 ச.கட.க' இ4(தன. 
இைவெய�லாவ:ைற>	 விட �%கியமான காரண	, அ9ச	. இ�லா�தி� வீ9G 
Aறி�த அ9ச	. ெப4	பாலான அேரபிய சFக�	, ஏராளமான கிறி�)வ�கM	 
"உம%ேக நா	 ஆ5ெசBேதா	" எ�# A7% A7வாக இ�லா�தி� 
இைண()ெகா184(ததா� விைள(த அ9ச	. ஏ:ெகனேவ கிறி�)வ�)%A 
மாறிய aத�கைளேய மீ5க இயலாத நிைலயி�, மி9சமி4%A	 aத சFக�தின� 
எ.ேக இ�லா�தி� இைண()வி,வா�கேளா எ�கிற கலவர	. 
 
அ*ேபா) ெப4	பாK	 பிரசார	 Fல	தா� இ�லா	 பரவி%ெகா184(த). 
/னித*பயணமாக உலெக.கிKமி4() சzதி அேரபியா�%A வ4	 
ம%களிைடேய ��லி	க' பிரச.க	 நிகP�)வா�க'. Aைறஷிய!� 
வ��ைறகM%A இைடயிK	 பிரசார* ேப9Gக' நி:கா). ேப9G எ�ப) 
ெப4	பாK	 ேப9சாக இ4%கா). மாறாக, A�ஆனிலி4() சில Rரா%கைள 
ஓதி% கா5,வா�க'. மனித�க' ஆயிர	 எ,�)9 ெசா�னாK	 இைறவனி� 
ேநர89 ெசா:களி� வலிைம%A நிகராகா) எ�பைத �க	மதி� ேதாழ�க' 
உண�(தி4(தா�க'. ஆகேவ, தம) க4�)%கைள ��ைவ%காம�, 
A�ஆனிலி4() �%கியமான பAதிகைள ஓதி%கா5,வா�க'. அதனா� 
கவர*ப5, விவர	 ேக5பவ�களிட	 ம5,ேம இ�லா	 Aறி�) விள%க	 
அளி*பா�க'. இ(த இ4 க5ட.கைள� தா1,பவ�க' அவசிய	 �க	ம) 
நபிைய9 ச(தி%க வி4*ப	 ெத!வி*பா�க'. அவைர ஒ4�ைற ச(தி�)வி5ட 
யா4	 இ�லா�தி� இைணயாேதாராக இ4(ததாக9 ச!�திரமி�ைல!ப8�தவ�க' 
அதிகமி�லாத அ(த% கால�தி�, ஓ� இன%A7�தைலவ� இ�லா�ைத* 
/!()ெகா1, ஏ:#%ெகா'கிறா� எ�றா�, அ(த இன%A7ேவ 
ஏ:#%ெகா1,வி,வதி� பிர9ைன ஏ)மிரா). அதாவ), தைலவ� ஒ*/%ெகா1ட 
ஒ4 விஷய�ைத� த	 சFக�தி� ம%கM%A� ெத!வி�)வி5டா� ேபா)	. 
ேக'விகள:# ஒ5,ெமா�த ச�தாய�	 அதைன அ*ப8ேய 
ஏ:#%ெகா1,வி,	 வழ%க	 இ4(தி4%கிற). மிக%A#கிய கால�தி� 
ப�லாயிர%கண%கான அேரபிய�க' இ�லா�தி� இைண(தத:A இ(த வழ%க	 
ஒ4 �%கிய% காரணமாக இ4(தி4%கிற). 
 
இதனாெல�லா	தா� aத�க' கல.கி*ேபானா�க'. பரவ�, பிரசார	 ேபா�ற 
எ)�ேம aத மத�தி� கிைடயா). இதைன ஏ:ெகனேவ பா��தி4%கிேறா	. 
இ4%A	 aத�கைளயாவ) க58%கா%கேவ18ய அவசிய�ைத உண�(த aத 
மதA4மா�களி� சைப, இ(த% காரண�தினா�தா� �க	ம) நபியிட	 
ஒ*/%ெகா1டப8 ��லி	கMட� ந�Kற� ேபணாம�, விலகி விலகி* ேபாக� 
ெதாட.கிய).கி.பி. 630-� மிக*ெப!ய ராLவபல	 ெபா4(திய ஒ4 A58 
ரா^ஜியமாக இ4(த) மதினா. அத� �8Rடாத ச%ரவ��தியாக �க	ம)ேவ 
இ4(தா�. ப�தா1,கால ெவளிேய:ற�)%A* பிறA அ(த ஆ1,தா� 
ெம%காைவ அைட(ேத தீ4வ) எ�கிற உ#தி ெகா1, பைட>ட� 
/ற*ப5டா�. எ(த �க	ம)ைவ>	 அவர) ேதாழ�கைள>	 ஒழி�)%க58ேய 
தீ4வ) எ�# ெகாைலெவறி ெகா1, தி!(தா�கேளா, அ(த AைறஷிகM%A 
அ*ேபா) �க	ம)வி� பைடயினைர எதி�ெகா'ள� )ணி9ச� இ�ைல. 
காரண	, �க	ம)வி� பி�னா� அணிவA�தி4(த அ(த* பைட, 
ப�4*ேபா!� ப.Aெப:றைத* ேபால �(O:#* பதி�F�# ேப� ெகா1ட 
பைட அ�ல. மாறாக, க1L%ெக5,	 ெதாைல� வைர அணிவA�தி4(தன� 
��லி	 ராLவ வீர�க'. அவ�கள) ஒ5டக*பி!� ஒ4 சாைலைய அைட�) 
நிைற�தி4(த). யாைனக' ம#/ற	 அணிவA�தி4(தன. வீர�களி� வா'களி� 
ந5ச�திர.க' மி�னின. ெவ:றிைய ��E58ேய தீ�மானி�தவ�கைள* ேபா� 
அவ�களி� �க.களி� அைமதி>	 உ#தி>	 த)	பின.��னதாக �க	ம) 



த� வீர�களிட	 ெசா�லியி4(தா�. "இ(த >�த	 மனித�க' த	 
பைகவ�கMட� நிகP�)	 சராச! >�தம�ல. இைறவ?%காக நிகP�த*ப,	 
>�த	. நம) தனி*ப5ட உண�9சிகM%A இதி� இடமி�ைல. ெம%காவி� 
உ'ள க"அபா இைறவனி� வீ,. அத?'ேள ெச�ல�	 ெதா7ைக ெசBய�	 
எ�லாைர* ேபால�	 ��லி	கM%A	 உ!ைம உ1,. அ(த 
உ!ைம%காக�தா� இ*ப8 அணிவA�தி4%கிேறா	. 
 
"ஆனா� �க	ம) உ'பட யா4ேம அைத எதி�பா�%கவி�ைல. ேபா!ட 
அ9ச	 ெகா1ட Aைறஷிய4	 அவ�கள) அணியிலி4(த பிற இன%A7 
பைடயின4	 தம) ஆ>த.கைள வீசிவி5, க"அபா�%A'ேள இ4(த 
ஏராளமான ெதBவ9 சிைலகளி� பி�னா� உயி4%A* பய() 
ப).கி%ெகா184(தா�க'. இ(த >�த	 ம5,	 நட%Aமானா� ெம%காவி� 
ஒ4 Aைறஷி>	 உயி4ட� இ4%க �8யா) எ�ப) அவ�கM%A� 
ெதளிவாக� ெத!(த). 
 
காரண	, அணிவA�) வ(தி4(த ��லி	களி� பைடபல	 ஒ4/ற	 எ�றா�, 
ெம%காவிேலேய ெபா)ம%களிைடேய பரவியி4(த �க	ம)வி� /கP 
இ�ெனா4/ற	. உ'w� ம%களி� ெச�வா%ைக இழ(தி4(த Aைறஷி 
ராLவ�தின� எ*ப8>	 த	 ம%கேள �க	ம)�%A ஆதரவாக�தா� 
ெசய�ப,வா�க' எ�# எதி�பா��தா�க'. ஆகேவ, ஏதாவ) ெசB) 
உயி�பிைழ�தா� ேபா)	 எ�பேத அவ�களி� வி4*பமாக இ4(த)!ஒ4 )ளி 
ர�த	 சி(தாம� அ�ைற%A ெம%கா �க	ம) நபியி� வசமான). ேபா!� 
அைட(த ெவ:றிய�ல; அத:A* பிறA அவ� ெசBத ஒ4 கா!ய	தா� 
மக�தான). 
 
ெவ:றி%களி*/ட� க"அபா�%A' lைழ(த ��லி	 ராLவ வீர�கM%A 
�க	ம) ஓ� உ�தரைவ இ584(தா�. யாைர>	 ெகா�லாதீ�க'. யாைர>	 
எதி! எ�# எ1ணாதீ�க'. யாைர>	 ைக) ெசBய�	 ேவ1டா	. 
 
உலக ச!�திர�தி� இ�#வைர இத:A நிகரானெதா4 ச	பவ	 எ(த 
ேதச�திK	, எ(த* ேபா�%கள�திK	 நட(ததி�ைல. ேதா�வி>:ற ெம%கா 
ராLவ�தின� ஒ4வ�Eட ைக) ெசBய*படவி�ைல. ெகா�ல*படவி�ைல. 
மாறாக, "உ.க' மீ) எ(த% A:ற�	 இ�ைல. எ�லாவ:றிலி4()	 நீ.க' 
வி,தைல ெப:றீ�க'. மனித�கM%A இைடயி� இ)கா#	 இ4()வ(த 
அைன�) ஏ:ற�தாP�கைள>	 ெவ#*ைப>	 கால8யி� இ5, 
நG%கிவி,ேவா	" எ�# ெசா�னா� �க	ம) நபி. 
 
இதைன அவ� ம�னராக9 ெசா�லவி�ைல. ஓ� இைற�Uதராக9 ெசா�னா�! 
அ(த% க4ைண பீறி5ட உ'ள	தா� இ�லா�தி� வானளாவிய வள�9சியி� 
அ�திவார	. அ�ைறய தின	 ெதாட.கி இ�லா	 "பர*ப*படேவ18ய" 
அவசியேம இ�றி� தானாக* பரவ� ெதாட.கிய). மனித�கM%A' ஜாதி, மத, 
இன வி�தியாச	 Eடா) எ�பைத அ8*பைடயாக ைவ�), இைறவைன 
ம5,ேம ெதாழ�த%கவனாக9 G58%கா58ய இ�லா�தி� எளிைம 
அேரபிய�கைள% கவ�(த). அைலயைலயாக வ() அவ�க' இ�லா�தி� 
இைண(தா�க'. சzதி அேரபியா, ஈரா%, ஈரா�, லிபியா, சி!யா, பால�தீ� 
எ�# ஒNெவா4 ேதசமாக இ�லா�ைத� த7வி%ெகா1ட). அ)நா' வைர 
"நீ.க' யா�?" எ�# ேக5டா� எ(த இன%A7ைவ9 ேச�(தவ�க', எ(த 
ேகா�திர�தின�க' எ�ெற�லா	 ப58யலி5,%ெகா184(தவ�க', அத�பி� 
"நா.க' ��லி	க'" எ�கிற ஒ4 ெசா�லி� த	ைம 
அைடயாள*ப,�தி%ெகா'ள� ெதாட.கினா�க'. A� ஆைன ஓதேவ1,	 
எ�கிற வி4*ப	 காரணமாகேவ அரபியி� எ7த*ப8%க% க:க� 
ெதாட.கினா�க'. க�வி பயில� ெதாட.கியதனாேலேய தம) கலாசார9 
ெச7ைம /!(தவ�களானா�க'. கலாசாரபல	 உண�(ததனாேலேய அதைன% 
க58%கா%க ேவ18ய அவசிய�ைத* /!()ெகா1டா�க'. 
 
கா5டரபிக'! 



இனி யா� அ*ப89 ெசா�லிவிட�8>	? இ(த9 ச(த�*ப�தி�தா� 
அேரபிய�க' தம) நில*பர*பி� /வியிய�, அரசிய� சா�(த உ1ைமகைள>	 
உணர� ெதாட.கினா�க'. எ�ைலகளா� பி!(தி4(தாK	 ��லி	க' எ�கிற 
அைடயாள�தா� தா.க' ஒேர ம%க'தா	 எ�பைத>	 உணர� 
ெதாட.கினா�க'. த.கMட� இைண() வசி%A	 aத�கM	 கிறி�)வ�கM	 
எ(ெத(த வைகயி� த	மிடமி4() மா#ப584%கிறா�க' எ�பைத>	 
விழி*/ண��ட� கவனி%க ஆர	பி�தா�க'. 
 
ெம%கா ெவ:றி%A இர1, ஆ1,க' கழி�) �க	ம) நபி கி.பி. 632-� 
காலமானா�. (சிறி)கால	 ேநாBவாB*ப584(தா�.) அவர) இற*/%A* பிறA 
இ�லாமிய சா	ரா^ஜிய�தி� �த� கலீஃபாவாக அதிகாரm�வமாக* 
பதவிேய:றவ�, அmப%க�. நபிகளா!� �%கிய� ேதாழ�கM' ஒ4வ� அவ�. 
இர1, ஆ1,கால	 (கி.பி.632-லி4() 634-வைர) ஆ5சியி� இ4(தா�. 
 
உ1ைமயி� ஒ4 ச%ரவ��தி%A ேநெரதிரான )ற� மன*பா�ைம ெகா1டவ� 
அவ�. பரம சா). அைதவிட* பரம எளிைமவாதி. தாென�ற அக.கார	 
ஒ4ேபா)	 தன%A வ()விட%Eடா) எ�பதனா�, கலீஃபாவான பிறA	 ஒ4 
வயதான Fதா58யி� வீ5,%A� தினச! ெச�# வீ5,ேவைலகைள9 ெசB) 
ைவ�)வி5,, ஊ!K'ள அ�தைன ேப!� ஆ,களிK	 பா� கற() 
ெகா,�)வி5, வ(தவ�. 
 
ஒ4 சமய	 �க	ம) நபியிட	, "நீ.க' இ�லாவி5டா� நா.க' யா!ட	 
ெச�வ)?" எ�# சில எளிய ம%க' ேக5டா�க'. "அmப%க!ட	 ெச�K.க'" 
எ�ப)தா� அவர) உடன8 பதிலாக இ4(த). அ(தள�%A இ�லா�தி� 
ேதாB(தவ� அவ�. அவர) கால�தி�தா� �த��தலாக A�ஆ� ஒ4 Oலாக� 
ெதாA%க*ப5ட). 
 
அmப%க!� கால�)%A* பிறA கலீஃபாவானவ� உம�. இவைர ஏ:ெகனேவ 
நா	 ச(தி�தி4%கிேறா	. ��லிமாகியி4%கிறா�க' எ�கிற காரண�)%காக� 
த� த.ைகைய>	 மா*பி'ைளைய>	 ெகாைல ெசB>	 ெவறி>ட� ெச�#, 
இ#தியி� A�ஆனி� வ!களி� த�வசமிழ(), இ�லா�ைத� த7வியவ�. 
இ#தி% கால	 வைர �க	ம) நபியி� வல%கரமாக விள.கியவ�. 
 
இற%A	 த#வாயி�, அmப%கேர தம%A*பி� உம�தா� கலீஃபாவாக ேவ1,	 
எ�# ெசா�லிவி5,9 ெச�றதனா�, கி.பி. 634-� உம� இ�லாமிய 
சா	ரா^ஜிய�தி� ெப4(தைலவராக* ெபா#*ேப:#%ெகா1டா�. ராஜா.க 
sதியி� பைடெய,*/க' Fல	 சா	ரா^ஜிய வி�த!*/, ஒ7.கைம%க*ப5ட 
வி!வான மத*பிரசார.க', A� ஆைன உலகறிய9 ெசBய ேம:ெகா'ள*ப5ட 
நடவ8%ைகக', �க	ம) நபியி� வாPவி� நட(த ச	பவ.க', அவர) 
ெபா�ெமாழிகைள� திர5,	 பணிைய ேம:ெகா'Mத� ேபா�ற பல கா!ய.க' 
உம!� கால�தி�தா� ஆர	பமாயின. 
 
ெஜ4சேல�தி� கா�ைவ�த �த� இ�லாமிய9 ச%ரவ��தி உம�தா�. அ) 
கி.பி. 638-	 ஆ1, நட(த). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 3 ெப*ரவ!, 2005 
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ெஜ4சேலமி� �த� �தலி� இ�லாமிய� ஆ5சி வ(த) கி.பி. 638-�. அ) 
கலீஃபா உம!� கால	. (இர1, உம�க' இ4%கிறா�க'. இ(த �தலாவ) 
உம�, �க	ம) நபி>ட� ேநர8யாக* பழகியவ�. அவர) தைலைம� தளபதி 
ேபா� இ4(தவ�. இர1டாவ) உம�, கி.பி. 717-� ஆ5சி%A வ(தவ�. 
இவ4	 கலீஃபாதா�. ஆனா� �க	ம) நபியி� ேநர8� ேதாழ�க' வ!ைசயி� 



வ(தவ� அ�ல�. மாறாக, "உைமயா%க'" எ�?	 ஆ5சியாள�களி� 
வழிவ(தவ�.) 
 
அ)வைர aத�களாK	 ேராமானிய�களாK	 கிறி�)வ�களாK	 எகி*திய 
ைபசா(திய�களாK	 ஆள*ப5,%ெகா184(த) ெஜ4சேல	. பால�தீன 
நில*பர*பி� F�தA8களான அேரபிய�கM%A, இ) த.க' ம1 எ�கிற 
எ1ணேம கி5ட�த5ட மற()வி,	 அள�%A* பல O:றா1,% கால	 
ெதாட�(த) இ). aத�க', கிறி�)வ�க' எ�லா	 ஆள*பிற(தவ�க', 
தா.க' அட.கிவாழ விதி%க*ப5டவ�க' எ�# மிக�	 இய�பாகேவ அவ�க' 
நிைன�)%ெகா184(தா�க'. ஒ4 மா:#9 சி(தைனயாக தா.கM	 ஆளலா	 
எ�# எ1ண� ெதாட.கியேத உம!� ஆ5சி%கால�தி� ேபா)தா�. 
ஏெனனி�, இ�லாமிய ம�ன�கM' �த� �தலாக, ஒ4 தி5டவ5டமான 
ெசய�தி5ட	 வA�)%ெகா1, ேதச�தி� எ�ைலகைள வி�த!*ப) எ�# 
/ற*ப5டவ� உம�தா�. ைக*ப:#	 ேதச.கைளெய�லா	 இ�லாமிய 
சா	ரா^ஜிய�தி� ஒ4 பAதியாக% ெகா1,வ(த உம�, மிக�	 ஜா%கிரைதயாக 
இ�லா�ைத அ(நா5, ம%களி�மீ) திணி%காம� இ4%க த	 தளபதிகM%A 
உ�தரவி584(தா�. பிரசார.கைள%Eட அேரபிய�களிட	 ேம:ெகா'ளலாேம 
தவிர aத�களிடேமா, கிறி�)வ�களிடேமா ேவ1டா	 எ�# உம� ஓ� 
உ�தரவி� தாேம ைக*பட எ7தி� த(தி4*பதாக ஐேரா*பாைவ9 ேச�(த சில 
இ�லாமிய9 ச!�திர ஆசி!ய�க' ெத!வி%கிறா�க'. 
 
இதைன �க	ம) நபியி� மத ந�லிண%க அறி%ைகயி� ெதாட� 
நடவ8%ைகயாக எ,�)%ெகா'வ) இ�லாமிய� வழ%க	. ஆனா� ஒ4 
ெதளிவான ராஜத(தி!யி� /�திசாலி�தனமான நடவ8%ைக எ�ேற 
ெப4	பாலான அரசிய� வ�Kந�க' கணி%கிறா�க'. 
 
உ1ைமயி�, உம4%A இ�லா�ைத* "பர*ப" ேவ18ய அவசிய	 
அ�தைனய�#	 தீவிரமாக இ4*பதாக அ*ேபா) ேதா�றவி�ைல. தானாகேவ 
அ) பரவி%ெகா184(த). ஆகேவ, அைம*/ sதியி� இ�லாமிய 
சா	ரா^ஜிய�ைத வKவாக நி#�வேத அவர) �%கிய ேநா%கமாக இ4(த). 
அ8ைமகளாகேவ இ4() பழகிவி5ட அேரபிய�களி� வாPவி� ஒ4 
ம#மல�9சிைய உ1,ப1Lவேத அவர) �த� சி(தைனயாக இ4(தி4%கிற). 
இ(த9 ெசய�பா,க' ஒ7.காக நைடெப#	 ப5ச�தி�, ஒ5,ெமா�த அேரபிய 
சFக�	 இ�லா�தி� இைணவ) ெப!ய விஷயமாக இ4%கா) எ�ேற அவ� 
க4தினா�. ஏெனனி�, "மன*m�வமாக அ�றி, உயி4%A* பய(ேதா, த�ைன% 
கா*பா:றி%ெகா'வத:காகேவா இ�லா�ைத ஏ:ப) இைறவனாேலேய 
அ.கீக!%க*படா)" எ�ற ெபா4ளி� வ4	 A� ஆனி� ஒ4 வசன�தி�மீ) 
அவ4%A அள*ப!ய ந	பி%ைக உ1,. 
 
இத� அ8*பைடயி�தா�, அவ� தா	 ைக*ப:#	 ேதச.களி� உ'ள பிற 
இன�தவ� அைனவ!ட�	 "உ.க' உ!ைமக' அவசிய	 பா)கா%க*ப,	" 
எ�# �தலி� ெசா�லிவி,வ) வழ%க	. இ�?	 ஒ4 ப8 ேமேல ெச�# 
ஒ4�ைற, "இ�லாமிய சா	ரா^ஜிய�தி� பிரதிநிதியாக ஓ� ஆMநைர நா� 
உ.கM%A நியமி%கிேற�. அவர) பணி உ.க' ேதாைல உ!*பேதா, உ.க' 
ெசா�ைத அபக!*பேதா அ�ல. உ.க' மா�%க�ைத நீ.க' பி�ப:றி9 
ெச�வத:A எ(த இைடa#	 இ�றி* பா)கா*ப) ம5,ேம. இதிலி4() எ(த 
ஆMநராவ) தவ#கிறா� எ�றா� என%A� ெத!ய*ப,�).க'. உ!ய 
த1டைன அவ4%A நி9சய	 உ1," எ�# ேபசியி4%கிறா�. 
 
இ(த அறிவி*/%A* பிறAதா� உம� எகி*தி� மீ) பைடெய,�தா�. எகி*ைத 
அ*ேபா) ஆ1,ெகா184(தவ�க', ைபசா(திய�க'. (ைபசா(திய�க' 
எ�ப) இன�தி� அைடயாள*ெபய�. மத sதியி� அவ�க' அைனவ4	 
கிறி�)வ�கேள.) 
 
அ�ைறய ேததியி� உலகி� மிக வKவான ராLவ	 ெகா1ட ேதச.கM' 
ஒ�# எகி*). ேராமானிய ராLவ�)%A அ,�தப8 மிக*ெப!ய ராLவமாக 



அ) இ4(த). ேபரரசி� ஆ1,9 ெசல�%கண%கி� F�றிெலா4 ப.ைக 
ராLவ�)%A9 ெசலவழி�)%ெகா184(தா�க'. (மிக*ெப!ய Aதிைர*பைட>	, 
கடலள� நீ1ட காலா5பைட>	, அ9சF5ட%E8ய யாைன*பைட>	 
ெகா1ட) எகி*) ராLவ	 எ�# எ7)கிறா� இ*? அ^வி எ�கிற ஒ4 
ச!�திர ஆசி!ய�. >�த.கM%காகேவ ஆ*பி!%க% கா,களிலி4() 
யாைனகைள ஓ58வ() வ4ட	 �7வ)	 பழ%Aவா�களா	.) 
 
ஆனா�, /தியெதா4 ேபரரைச நி#�வ) எ�கிற மாெப4	 கன�ட?	 
த�ன	பி%ைக>ட?	 >�த�தி� ப.Aெப:ற இ�லாமிய வீர�களி� 
ஆ%ேராஷமான தா%AதK%A ��னா� ைபசா(திய ராLவ�தா� 
தா%A*பி8%க இயலவி�ைல. பல இட.களி� ேதா�விைய ஒ*/%ெகா1, 
�ழ(தாளி5டா�க'. ேவ# பல இட.களி� வாM%A இல%காகி அவ�கள) 
தைலக' ம1ைண� ெதா5டன. (>�த�தி� வாகன.களாக* பய�ப,�த*ப5ட 
மி4க.களி�மீ) தா%Aத� ெதா,*பதி�ைல எ�பைத உம� ஒ4 ெகா'ைகயாக 
ைவ�தி4(ததாக9 சில ஆசி!ய�க' எ7தியி4%கிறா�க'. ஆனா� இத:A� 
த%க ஆதார.களாக மிக*பைழய அதாவ) கி.பி. ஏழா	 O:றா1,%A மிக 
ெந4%கமான பிரதிகளிலி4() எைத>	 ெபற இயலவி�ைல.) 
 
ச!�திர�தி�, மிக% க,ைமயான >�த.க' எ�# வ4ணி%க*ப,வனவ:#' 
ஒ�# இ). எ�தைன தின.க' நைடெப:றன எ�ப) ப:றிய தி5டவ5டமான 
/'ளிவிவர.க' ஏ)	 கிைட%கவி�ைலயாயி?	, மிA(த ேபாரா5ட�)%A* 
பிறேக ைபசா(திய�க' ேதா�விைய� த7வியதாக� ெத!கிற). 
 
எகி*)* ேபரரசி� மீதான உம!� இ(த� தா%Aதைல �தலி� ைவ�)�தா�, 
வா' �ைனயி� இ�லா�ைத* பர*ப� ெதாட.கினா�க' எ�# ேம:க�திய 
ச!�திர ஆசி!ய�க' ஆர	பி%கிறா�க'. ஆனா�, >�த�தி� இ#தியி� 
நைடெப:ற ச	பவ�ைத ஒ4கண	 சி(தி%க இயKமானா� இ(த வாத�தி� 
அ8*பைட ெநா#.கிவி,வைத* பா�%கலா	. 
 
அ�ைறய எகி*)* ேபரரG எ�ப) இ�ைறய எகி*) நில*பர*/ அளேவ 
உ'ளத�ல. வட%ேக பால�தீைன� தா18 சி!யா�%A அ*பாK	 சிறி) 
பரவியி4(த). வடகிழ%கி� ேஜா�டானி� சில பAதிகM	 அ�ைறய எகி*தி� 
ஆMைக%A உ5ப584(தன. இ�?	 எளிைமயாக* /!ய ேவ1,மானா� 
இ*ப89 ெசா�லலா	. ெஜ4சேல�ைத ைமயமாக ைவ�) ஒ4 வ5ட	 
ேபா5டா�, அ(த �7 வ5ட�	 எகி*) சா	ரா^ஜிய�)%A உ5ப5டதாக 
இ4(த). 
 
>�த�தி� ெவ:றிக1ட உம!� ராLவ	, ெப4�த ஆரவார�)ட� 
ெஜ4சேல�தி� lைழ(த). பால�தீன�) அேரபிய�க' அ�தைன ேப4	 
மகிP9சி* ெப4%கி� பிரமா1டமான வரேவ:/ விழா எ,�தா�க'. (உம� 
பால�தீ?%A' lைழவத:A ��ேப இ�லா	 அ.ேக lைழ()வி5ட) 
எ�பைத ஏ:ெகனேவ பா��தி4%கிேறா	!) கிறி�)வ�களி� ஆ5சியிலி4() 
வி,தைல அைட()வி5ேடா	 எ�கிற பரவச�தி�, அ(த ெவ:றிைய 
இைறவனி� ெவ:றியாக �ழ%கமி5டா�க'. பால�தீனி�, aத�களி� 
ேமலாதி%க�ைத கிறி�)வ�க' அட%கியி4(தா�க'. இ*ேபா) கிறி�)வ�களி� 
ஆதி%க�)%A	 ஒ4 �8� வ(தி4%கிற) எ�கிற ச(ேதாஷ	 அவ�கM%A. 
இ(த மகிP9சிைய எதிலி4() ெகா1டாட ஆர	பி%கலா	?மிக9சிற(த வழி, 
ெஜ4சேல	 நக!� /கPெப:ற, மாெப4	 கிறி�)வ ேதவாலய�தி� உம�, 
ெதா7ைக ெசBயேவ1,	. அத�Fல	 பால�தீனி� இ�லா	 
காu�றிவி5டைத அ7�த(தி4�தமாக நி#விவிடலா	. 
 
ஒ5,ெமா�த பால�தீன�) அேரபிய�கM	 இ�தி5ட�ைத ஆேமாதி�) 
உம!ட	 த.க' வி4*பமாக இதைன� ெத!வி�தா�க'. 
 
ஆனா� உம� உடன8யாக இைத ம#�)வி5டா�. அவ� ெசா�ன காரண	 : 
"நா� ெதா7ைக நட�தினா�, �த��தலி� ெதா7ைக நட�த*ப5ட இட	 



எ�# ெசா�லி நீ.க' மRதி க58வி,வீ�க'. அ) கிறி�)வ�கM%A வ4�த	 
தரலா	." 
 
இ) கைதய�ல. இ�லாமிய ச!�திர�தி� ஓர.கமான இ9ச	பவ	 அைன�) 
aத, கிறி�)வ வரலா:# O�களிKேமEட* பதி� ெசBய*ப584%கிற). 
 
"�க	ம) நபிேய ஒ4 க5ட�தி� aத மத�)%A மாறிவிட� தயாராக இ4(தா�" 
எ�# எNவித ஆதார�	 இ�லாத வாத�ைத ��ைவ�த aத ச!�திர 
ஆராB9சியாள� மா�58� கி�ப�5 ேபா�றவ�க' Eட உம!� இ(த 
�8ைவ>	, இதைன� ெதாட�() கலீஃபா%களி� ஆ5சியி� aத�க' எ�தைன 
நி	மதி>ட� வாழ �8(த) எ�பைத>	 ப%க	 ப%கமாக 
வ4ணி�தி4%கிறா�க'. 
 
உம!� ேதா:ற	 Aறி�) எ7தியி4%A	 ஆசி!ய�க' அ�தைனேப4	 
அவைர அmப%கைர% கா58K	 எளிைமயானவராகேவ சி�தி!�தி4%கிறா�க'. 
அவ� /திய ஆைடக' அணி() ஒ4ேபா)	 பா��ததி�ைல எ�# 
ெசா�Kகிறா�க'. எ*ேபா)	 )1, )1டாக )ணிகைள� ெதாA�), ைகயா� 
ைத�) ஒ5,*ேபா5ட அ.கிையேய அவ� அணி(தி4*பா�. அணி(தி4%A	 
ஓ� அ.கி, மா:# உைடயாக ஓ� அ.கி. இைத�தவிர ேவ# உைடக' 
அவ4%A% கிைடயா). அmப%கைர* ேபாலேவ, த� அக.கார	 
மிA()விடாமலி4*பத:காக, வீ, வீடாக* ேபாB காைலேவைளயி� பா� கற() 
ெகா,*ப), வயதான ெப1மணிகளி� வீ,கM%A* ேபாB* பா�திர.க' 
ேதB�)% ெகா,*ப), )ணிகைள� )ைவ�)% காயைவ�), மீ1,	 மாைல 
ேவைளயி� ெச�# ம8�)� த()வ4வ) எ�பன ேபா�ற ந	ப�8யாத 
கா!ய.கைள கலீஃபா ஆன பிறA	 உம� ெதாட�() ெசB)வ(தி4%கிறா�. 
 
த.கள) ச%ரவ��தி எ*ப8ெய�லா	 இ4*பா� எ�கிற ெப!ய எதி�பா�*/ட� 
ெஜ4சேலமி� உம!� நக�வல�தி�ேபா) பா�%க% E8ய அேரபிய�க' 
விய*பி� ேப9G F9ச:#* ேபாBவி5டா�களா	. மாெப4	 வீர� எ�# 
வ4ணி%க*ப,	 உம�, அ(த நக�வல�தி�ேபா) ஓ� எளிய ச(நியாசிைய* 
ேபாலேவ கா5சியளி�தா� எ�# எ7)கிறா�க' பல ச!�திர ஆசி!ய�க'. 
 
நக�வல�தி� இ#தியி� ம%களிைடேய உைரயா:றிய உம�, ஒேர ஒ4 
விஷய�ைத மிக�	 அ7�த	 ெகா,�)* ேபசினா�. "aத�க', கிறி�)வ�க', 
இ�லாமிய�க' Fவ4ேம இ*ராஹிமி� (ஆபிரஹா	) வழி�ேதா�ற�க'. 
ச1ைடயி�றி ஒ:#ைமயாக வாழேவ18ய) அவசிய	. 
 
"இ(த9 ெசா:ெபாழி�, அ)நா' வைர ெஜ4சேலைம ஆ5சி ெசB)வ(த 
கிறி�)வ�கM%A மிக*ெப!ய ஆGவாச�ைத� த(த). ெபா)வாக* ேபா!� 
ெவ�K	 ம�ன�க', தம) மத�ைத அைனவ4	 ஏ:ேற தீர நி�*ப(த	 
ெசBவேத அ(நாைளய வழ%க	. ஒ4 மா#தK%A உம�, கிறி�)வ�க' 
ம5,ம�லாம�, அவ�களா� விர58ய8%க*ப5ட ெஜ4சேல	 நக!� 
aத�கைள>	 தி4	பவ() அ.ேக வா7	ப8 அைழ*/ வி,�தா�. 
 
"நீ.க' ைத!யமாக ெஜ4சேல�)%A� தி4	பிவரலா	. யாராK	 உ.கM%A� 
தீ.A ேநராம� பா��)%ெகா'வ) எ� ெபா#*/" எ�கிற உம!� 
உ�தரவாத�ைத ந	பி Gமா� எ7ப) aத% A,	ப.க' அ�# ெஜ4சேல	 
தி4	பியதாக� ெத!கிற). 
 
இேதா, நி#�தவி�ைல. ெஜ4சேல�திலி4() aத�கைள கிறி�)வ�க' 
விர58யபிறA, அ.கி4(த aத ேதவாலய.க' நகரசைபயி� கழி�*ெபா4' 
ேசக!*/% கிட.Aகளாக* பய�ப,�த*ப5, வ(தி4%கி�றன. அதாவ), 
கிறி�)வ�க' தம) aதெவ#*ைப அ*ப8யாக ெவளி%கா58யி4(தா�க'. 
 
ெஜ4சேல	 ைக*ப:ற*ப5டபிறA அ.ேக உம� ெவளியி5ட �த� அரG 
உ�தர�, அ(த% A*ைபக' அ*/ற*ப,�த*பட ேவ1,ெம�ப)தா�. 



உ�தரவி5ட)ட� நி�#விடாம�, A*ைப அ'M	 பணியி� �த� கர	 
ெகா,�த)	 அவேரதா�. இ)�	 பல aத ச!�திர O�களி� 
பதி�ெசBய*ப584%A	 ச	பவேம. (ஆனா� கிறி�)வ ஆசி!ய�களி� 
O�களி� இ(த9 ச	பவ	 எ7த*ெபறவி�ைல.) 
 
ஆனா� இ�தைன பர(த மன	 பைட�தவராக இ4(த உம�, ��லி	 அ�லாத 
பிற இன�தவ� அைனவைர>	 இ�லாமிய* ேபரரசி� எ�ைல%A உ5ப5ட 
கடேலார* பAதிகளி� இ4()	, ெம%கா, மதினா ஆகிய நகர.களிலி4()	 
வK%க5டாயமாக ெவளிேய:றி, ேவ# இட.களி� வசி%க நி�*ப(தி�ததாக 
ஒ5,ெமா�த aத, கிறி�)வ ச!�திர ஆசி!ய�கM	 தவறாம� 
Aறி*பி584%கிறா�க'. இ%A:ற9சா5,%A இ�லாமிய� தர*/ பதி� எ�# 
Aறி*பி,	விதமாக ஏ)	 கிைட%கவி�ைல. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 6 ெப*ரவ!, 2005 
 
 
 
23 பால�தீ� நில*பர*பி� ெபா:கால	 
 
ெபா)வாக, இ(த* ெபா:கால	 எ�கிற பத�)%A9 ச!யான வைரயைற ஏ)	 
கிைடயா). மைழ ெபாழி(தா� ெபா:கால	. நில	 விைள(தா� ெபா:கால	. 
வ!9Gைம Aைறவாக இ4(தா� ெபா:கால	. ம�ன� ெகா,.ேகாலனாக 
இ�லாம� இ4(தா� ெபா:கால	. கைல வள�(தா� ெபா:கால	 எ�# மிக�	 
ேமேலா5டமான காரண.கைளேய ெபா:கால�)%A நம) ச!�திர O�க' 
இ)வைர த()வ(தி4%கி�றன. உ1ைமயி�, மாெப4	 இன*ேபா�க' F'வ) 
வK%க5டாயமாக� தவி�%க*ப,மானா�, அ(த% காலக5ட�ைத�தா� 
ெபா:கால	 எ�# ச!யான ச!�திர வ�Kந�க' ெசா�Kவா�க'. அநாவசிய 
>�த.கைள� தவி��), ம%களி� வாP%ைக� தர�ைத உய��)வதி� 
ஆ%கm�வமாக* ப.கா:றிய ம�ன�கைளேய ெபா:கால ம�ன�க' எ�# 
அைழ%க �8>	. 
 
இ(த வைகயி� பா�%A	ேபா), பால�தீ� நில*பர*பி� ெபா:கால	 எ�# 
இ�றள�	 ச!�திர ஆசி!ய�க' Aறி*பி,வ), கலீஃபா%களி� 
ஆ5சி%கால.கைள ம5,ேம. இ�லாமிய ச!�திர ஆசி!ய�க' அ�ல; aத, 
கிறி�)வ ஆசி!ய�கM	 இைதேயதா� ெசா�கிறா�க'. 
 
அ*ப8ய4 கால	 அ.ேக>	 இ4(த) எ�பைத இ�ைறய பால�தீ� 
அரசியKட� ஒ*பி5,* பா��) உண�வ) சிரம	. ஆனா� அைத� 
ெத!()ெகா'ள ேவ18ய) மிக�	 அவசிய	. ஏெனனி�, பால�தீ� ம1ணி� 
O# வ4ட.கM%A ஒ4�ைற ஏதாவ) மிக*ெப!ய அரசிய� மா#த� ஏ:ப5,, 
Aைற(த) ப�தாயிர	 ேபராவ) ஊைரவி5, ெவளிேயறி வ(தி4%கிறா�க'. இ) 
ஆதிகால	ெதா5ேட அ.ேக நிகP() வ(தி4%கிற). O# வ4ட	 எ�ப) ஒ4 
ேதாராய% கண%Aதா�. ச!�திரகால	 �8வைட(), நவீன அரசிய� ஆள� 
ெதாட.கியபிறA O# நா5கM%A ஒ4�ைற Eட அ*ப8 ேந�(தி4%கிற). 
ஆனா�, ச!�திர கால.களி�, ஒNெவா4 ஆ5சி மா:ற�தி�ேபா)	 அ.ேக 
ம%க' ஏராளமான பிர9ைனகைள9 ச(தி�ேத தீரேவ18யி4(தி4%கிற). 
 
ைபசா(திய இன�தவ�கைள* ேபா!� ெவ�# உம� அ.ேக ஆ5சி 
அதிகார�ைத% ைக*ப:றியேபா) ேந�(த), ந	ப �8யாதெதா4 விதிவில%A. 
ைபசா(திய�க', aத�கைள ெவளிேய:றி, கிறி�)வ�கைள �த�தர% 
A8ம%களாக அறிவி�தா�க'. ��லி	க' பால�தீைன ெவ�றேபா), 
ைபசா(திய�க' ெவளிேய:றிய aத�கைள� தி4	ப அைழ�) வாழ9 
ெசா�னா�க'. அ)�	 கிறி�)வ�கMட� இைண() வா7	ப8 அவ�க' 
ேக5,%ெகா'ள*ப5டா�க'. மத மா:ற.க' அேரபிய இன�)%A' ம5,ேம 
நிகP(தனேவ தவிர கிறி�)வ�கைளேயா, aத�கைளேயா ��லிமாA	ப8 யா4	 



ெசா�லவி�ைல. அவ�களி� A8யி4*/* பAதிகM%A இ�லாமிய* 
பிரசாரக�க' ேபாக%Eட மா5டா�க'. 
 
aத�க' Gயெதாழி� ெதாட.கி நட�த�	, தம) மத*ப'ளி%Eட.கைள 
இைடaறி�றி நட�தி%ெகா'ள�	, கட� வாணிப.களி� ஈ,பட�	 இ�னபிற 
கா!ய.கM%A	 எNவித% க5,*பா,	 விதி%க*படவி�ைல. 
 
ஆனா� இெத�லாேமEட இ�ெனா4 O:றா18� ேதா:ற	 வைரதா�. கி.பி. 
எ5டா	 O:றா18� ெதாட%க�தி� (கி.பி. 717 - 720) இர1டாவ) உம� 
கலீஃபாவானேபா), பால�தீனி� ��லி	 அ�லாேதாைர நட�)	 வித�தி� 
ெம�ல ெம�ல மா#த�க' ெகா1,வர*ப5டன. (பால�தீனி� ம5,ம�ல. 
இ�லாமிய சா	ரா^ஜிய	 பரவியி4(த அ�தைன இட.களிKேம. இ�?	 
Aறி*பாக9 ெசா�Kவெத�றா� பாரசீக வைளAடாவிலி4() இ�ைறய 
ெமாரா%ேகா வைர.) 
 
இ(த இர1டா	 உம!� கால�தி� ��லி	 அ�லாேதாைர "தி	மிக'" 
(Dhi mmi s) எ�# அைழ%க ஆர	பி�தா�க'. இ(த9 ெசா�K%A, 
"பா)கா%க*ப5ட இன�ேதா�" எ�# ெபா4' வ4	. அதாவ), aத�கM	 
கிறி�)வ�கM	 இ�லாமிய* ேபரரசா� பா)கா%க*ப,	 இன�ைத9 
ேச�(தவ�க'. அவ�கள) பா)கா*/, இ�லாமிய9 ச%ரவ��தியி� ெபா#*ேப. 
ஆனா� வைரய#%க*ப5ட பா)கா*/ அ). சில நிப(தைனகM%A	 
ச5டதி5ட.கM%A	 அவ�க' உ5ப5டாக ேவ1,	. 
 
உதாரணமாக, இர1டா	 உம� கால�தி� பால�தீனி� aத�கM%A	 
கிறி�)வ�கM%A	 சிற*/ வ!க' சில விதி%க*ப584(தன. இ(த வ!க' 
��லி	கM%A% கிைடயா). வ! வRலி%A	 அதிகா!க' வ4	ேபா), 
aத�கM	 கிறி�)வ�கM	 தைல Aனி() வண.கி�தா� வ!*பண�ைத9 
ெசK�தேவ1,	 எ�#Eட ஒ4 ச5ட	 இ4(தி4%கிற)! இ(த� தைலவண%க	 
எ�ப), ேபரரசி� ச5டதி5ட.கM%A% க5,*ப5டவ�க' எ�பைத% Aறி*பா� 
ெத!வி*பத:காக! 
 
இ�ெனா4 உதாரண�	 பா�%கலா	. aத�கM	 கிறி�)வ�கM	 கைடக' 
ைவ�) வியாபார	 ெசBயலா	. ஆனா� அ(த% கைடக' ��லி	கMைடய 
கைடகைள% கா58K	 உயர�திேலா, அகல�திேலா, பர*பளவிேலா ெப!தாக 
இ4%க%Eடா). எ(த ஒ4 aத!� வீ,	 அ4கிK'ள ��லி	களி� 
வீ5ைட%கா58K	 ெப!தாக இ4()விட%Eடா). தி	மிகளி� நில.கM%A% 
E,த� வ! அவசிய	 வRலி%க*ப,	. வ!%Aைற*/ எ�கிற ேப9G%ேக 
இடமி�ைல. வ! வRலி*பவ� ெசா�K	 ெதாைகைய% ேக'வி ேக5காம� 
ெகா,�) அ?*பிவிடேவ1,	. வ! ெகா,%காவி5டா� ஊைர காலி 
ெசB)வி,வைத� தவிர ேவ# வழியி�ைல. 
 
ஆனா� இர1டா	 உம� கால�தி� அ�லி� இ4(த இ(த9 ச5ட.கைள9 
G58%கா5,	 aத ச!�திர ஆசி!ய�க', ஐேரா*பிய ேதச.களி� aத�க' 
ப5,%ெகா184(த சிரம.கMட� ஒ*பி,ைகயி� இைவெய�லா	 ஒ�#ேம 
இ�ைல; கலீஃபா%க' க4ைண>'ளவ�கேள எ�# Aறி*பி,கிறா�க'. 
 
கலீஃபா%களாவ), aத�க' வீ, க58 வசி%கலா	, வ!தா� ெகா`ச	 அதிக	 
எ�# ைவ�தா�க'. ஐேரா*பாவி� aத�க' அ*ேபா) ஒ4 )1, நில	 Eட 
வா.க �8யா). aத�க' ம:#	 கிறி�)வ�களி� கைடக' ��லி	 
கைடகைள% கா58K	 ெப!தாக இ4%க%Eடா) எ�#தா� பால�தீனி� 
ச5ட	 இ4(த). பல ஐேரா*பிய ேதச.களி� aத�க' வியாபார	 ெசBவைதேய 
தைட ெசBதி4(தா�க'. ஆ5சியாள�க' வ4	ேபா) aத�க' தைலAனி() 
வண.கேவ1,	 எ�பேத பால�தீ� ச5ட	. ஐேரா*பிய ேதச.களி� 
அதிகா!களி� ��னா� aத�க' வர%Eட அ?மதி கிைடயா). 
 



இவ:ைற9 G58%கா5,	 aத ச!�திர ஆசி!ய�க', "கிறி�)வ ேதச.களி� 
aத�க' ப5ட சிரம	 அள�%A கலீஃபா%களி� ரா^ஜிய�தி� நி9சய	 இ�ைல" 
எ�# ெசா�கிறா�க'. 
 
aத மத A4மா�கைள>	 ��னா' ராஜ வ	ச�ைத9 ேச�(த aத% 
A,	ப.கைள>	 மிA(த ம!யாைத>ட� நட�தேவ1,	 எ�# இர1டா	 
உம� உ�தரவி584(தா�. அவ�க' தனிேய aத நீதி ம�ற.க' 
அைம�)%ெகா'ள�	 வ! வRலி%க�	Eட உ!ைமக' இ4(தி4%கி�றன. 
கி.பி. 762-� கலீஃபா%களி� தைலநகர	 ெமசபேடாமியா�%A (ச!யாக9 
ெசா�வெத�றா� இ�ைறய ஈரா%கி� உ'ள பா%தா� நகர	) இட	 
ெபய�(தேபா) aத9 சைபகM%A இ�?	 Eட* பல ெசௗக!ய.க' 
ெசB)தர*ப584%கி�றன. /ராதன ஹீ*4 ெமாழியி� உ'ள aத மத 
O�கைள>	 மத9ச5ட.க' அட.கிய பிரதிகைள>	 எளிைமயான ெமாழி%A 
மா:றி, aத சFக	 �7வ)	 பய�ப,�)	 வித�தி� ம# உ4வா%க	 
ெசBவத:காக aத A4மா�க' சைப சில ப18த�கைள நியமி�தி4(த). 
அவ�க' கட�தா18* பல ேதச.கM%A* பயண	 ேம:ெகா'வத:A	 
ஆB�க' ெசBவத:A	 ேவ18ய ஏ:பா,கைள கலீஃபாேவ ��னி�# 
ெசB)ெகா,�தி4%கிறா�. 
 
இ)தவிர, aத�க' இ�றள�	 தினச! பிரா��தைன%A* பய�ப,�)	 "சி�)�" 
(Si ddur ) எ�கிற /னித* பிரதி உ4வா%க�)%A	 (ேதாரா ம:#	 தா�F� 
பிரதிகளி� அ8ய:றி இதைன உ4வா%கியவ� ரN அ	ர	 (Rav Amr am ) எ�கிற 
ஒ4 ரபி.) இ�லாமிய ஆ5சியாள�க' உதவி ெசBதி4%கிறா�க'. 
 
ஒ4 சில வரலா:றாசி!ய�களி� க4�)*ப8, கலீஃபா%கM%A aத�கைள>	 
"தி	மி"களி� ப58யலி� ேச�%A	 எ1ண	 ஆர	ப�தி� இ�ைல. Aறி*பாக 
கிறி�)வ�கைள ம5,ேம சிற*/9 ச5ட.கM%A உ5ப,�த அவ�க' 
நிைன�தி4(தா�க' எ�#	, aத�க' ெதாட�() �க	ம) நபியி� மீ) 
அவந	பி%ைக ெத!வி�) ேநர8யாக�	 மைற�கமாக�	 ேபசி வ(தத� 
விைளவாக�தா� அவ�கM%A	 ேம:ெசா�ன சில ச5டதி5ட.க' 
திணி%க*ப5டதாக�	 எ7)கிறா�க'. 
 
"ெதாட�() ேம:க�திய நா,களி� aத�க' ஒ,%க*ப5,%ெகா1ேட இ4(த 
நிைலயி� இ�லாமிய கலீஃபா%க' அவ�கைள ெப4மள� ெகௗரவ�)ட� 
நட�தியைத கவனி�தா�, aத�களி�மீ) அவ�கM%A 
ெசா�லி%ெகா'M	ப8யான விேராத	 இ4(தேதயி�ைல எ�ப) /லனாA	" 
எ�கிறா� எ9.டபி'>. ெமாேச எ�கிற ஒ4 aத ச!�திர ஆசி!ய�. 
 
ஆனாK	 aத�களா� ஏ� பால�தீ� ��லி	கMட� G�க உற� ேபண 
�8யவி�ைல? 
 
இ(த% ேக'விதா� இ�ேர� பால�தீ� பிர9ைனயி� ைமய*/'ளி. aத�களா� 
��லி	கMட� ம5,ம�ல; கிறி�)வ�கMட?	 ந�Kற� ெகா'ள 
�8யவி�ைல. ந	ப �8யாத அள�%A* ெப4கியி4(த அவ�கள) உய�� 
மன*பா�ைமதா� இத� அ8*பைட% காரண	. கட�M%A உக(த இன	 
த.கMைடய)தா� எ�கிற /ராதன ந	பி%ைகயி� வாசைனைய இ�றள�	 
த%கைவ�)%ெகா1, அைதேய Gவாசி�)%ெகா184*ப) இ�ெனா4 காரண	. 
த.கள) /�தி%E�ைம, ெதாழி� ேத�9சி, க�வி�ேத�9சி, கலாசார பல	 
ேபா�றைவ அளி%A	 த�ன	பி%ைக ம:ெறா4 காரண	. தைல�ைற 
தைல�ைறயாக, O:றா1, O:றா1டாக இவ:ைற% ைகவி5,விடாம� 
ெதாட�() அவ�க' கைட*பி8�)வ4வ) எ�லாவ:#%A	 ேம� மிக �%கிய% 
காரண	! 
 
ஒ�பதா	 O:றா18� இ#தி - ப�தா	 O:றா18� ெதாட%க கால�தி� 
aத�க' த	ைம� தனி�) அைடயாள	 கா58%ெகா'M	 வித�தி� /திதாக 
ஒ4 வழ%க�ைத ேம:ெகா'ள� ெதாட.கினா�க'. ம`ச' நிற� தைல*பாைக 



அணிவ)தா� அ)! பால�தீனி� ம5,ம�ல. aத�க' எ.ெக�லா	 
பரவியி4%கிறா�கேளா, அ.ெக�லா�	 அவ�கைள* பா��தமா�திர�தி� 
க1,ெகா'ளலா	. தைரயி� /ரM	 அ.கி, மா�/ வைர நீ1ட தா8, ம`ச' 
தைல*பாைக. அேதா, அவ� ஒ4 aத� எ�# எ�தைன Uர�திலி4()	 
அைடயாள	 க1, ெசா�லிவிட�8>	. மத A4%க'தா� எ�றி�ைல. 
சாதாரண ம%கM	 இ�தைல*பாைகைய அணிய ஆர	பி�தா�க'. (aத மத 
A4மா�க'தா� இ�தைல*பாைக� தி5ட�ைத அறி�க*ப,�தினா�க' எ�# 
ஒ4 சில ச!�திர ஆசி!ய�கM	, கி.பி. 996லி4() கி.பி. 1021 வைரயி� 
ஆ5சி ெசBத கலீஃபா அ� ஹ%கி	 எ�பவரா� திணி%க*ப5ட அைடயாள	 
இ)ெவ�# இ�?	 சில ஆBவாள�கM	 ேவ# ேவ# விதமான க4�)%கைள� 
ெத!வி%கிறா�க'. அ(த% காலக5ட�தி� aத�கைள* ேபாலேவ 
கிறி�)வ�கM	 நீல நிற� தைல*பாைக அணி(தைத9 G58%கா58, இ) 
கலீஃபாவி� உ�தரவாக ம5,ேம இ4%க�8>	 எ�#	 சில� �8�%A 
வ4கிறா�க'.) 
 
அ)நா' வைர இ�லாதி4(த ஒ4வித த:கா*/ உண�� ேமேலா.கியவ�களாக 
அ8%க8 சFக% E5ட.கைள நட�த ஆர	பி�தா�க'. பல சமய.களி� 
இ�தைகய E5ட.க' ரகசியமாக இர� ேவைளகளி� நைடெப:றன. நி9சயமாக 
aத�கM%A மீ1,	 ஒ4 ேபராப�) வர*ேபாகிற) எ�கிற ெசBதி கா5,�தீ 
ேபால பால�தீ� �7வ)	 பரவியி4(த). 
 
இத:A% காரண	, அ*ேபா) ஆ1,ெகா184(த கலீஃபா அ� ஹ%கீ	, 
பால�தீனிK	 எகி*திK	 ேம:ெகா1ட சில நடவ8%ைகக'. அவர) கால�தி� 
பால�தீனி� இ4(த aத, கிறி�)வ ேதவாலய.க' பல திb� திbெர�# 
இ8%க*ப5,%ெகா184(தன. "தி	மி"கM%கான சிற*/ வ!க' தா.க�8யாத 
அள�%A உய��த*ப5டன. 
 
இ(த வ!விதி*ைப� தா.க�8யாத எளிய ம%க' பல� ேவ# வழியி�றி ெசா(த 
நில.கைள வி5,வி5,% கிள	பேவ18 வ(த). ேவ# நகர.கM%A இட	 
ெபய�(), சி# வ��தக.க' ெசB) பிைழ%க ேவ18யதான). ெப4	பாK	 
ஆ,க' ம:#	 ஒ5டக.களி� ேதா�கைள* பத*ப,�தி, ேதா� ெபா45க' 
ெசB) வி:# வ(தா�க'. 
 
வாPவத:A* பிர9ைன இ�ைல. ஆனா� ெசா(த நில	 ைவ�)%ெகா'வ)தா� 
க_ட	 எ�# ஆன). ெகா`ச	 ெகா`சமாக ஐேரா*பிய ேதச.களி� ப,	 
அவ�ைதகைள பால�தீனிK	 பட ேவ18வ4ேமா எ�# aத�க' 
அ9ச*ப5டா�க'. ஆனா� நிைலைம அ�தைன ேமாசமைட()விடவி�ைல. 
 
ஆசியாவி� எ�ைலைய% கட() ஐேரா*பாவி� Aறி*பாக அ*ேபா)தா� 
�ெபயினி� இ�லா	 காu�றியி4(த). �ெபயினி� ஆ5சி*பீட�தி� 
இ�லாமிய� ஏறியேபா) aத�க' விேராதிகளாக அ�லாம�, ந1ப�களாகேவ 
நட�த*ப5டா�க'. ஒ4 Aறி*பி5ட ��லி	 ராLவ% A7வி� தளபதியாக, 
தAதி அ8*பைடயி� ஒ4 aதேர நியமி%க*ப,	 அள�%A ந�Kற� 
ேபண*ப5ட). 
 
இைத�தா� ெபா:கால	 எ�# ெசா�னா�க'. ஆனா� ெபா)வாக, ெபா:கால	 
எ�ப) ெவAகால	 நீ8%கிற வழ%க	 எ.Aேம இ4(ததி�ைல. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 10 ெப*ரவ!, 2005 
 
 
 
24 சிKைவ*ேபா� ெதாட%க	 
 
�க	ம) நபியி� வழி�ேதா�ற�களான �த� தைல�ைற கலீஃபா%க' 
எ�தைன%A எ�தைன மத ேமாத�க' உ1டாகிவிட%Eடா) எ�பதி� 



எ9ச!%ைகயாக இ4(தா�கேளா, அேத அள� தீவிர�)ட� ேமாதலி� காத� 
ெகா1ட G�தா�கM	 பி�னாளி� ேதா�ற ஆர	பி�தா�க'. கி.பி. ப�தா	 
O:றா18� ெதாட%க�திலி4(ேத அேரபிய* பாைலவன.களி� R, 
அதிக!�)%ெகா1,தா� இ4(த). 
 
ஒ4 /ற	 தி	மிக' எ�# வ4ணி%க*ப5ட aத�க' ம:#	 கிறி�)வ�க' 
மீதான க5,*பா,க' எ�ைல மீறி* ேபாB%ெகா184%க, ம#/ற	 
ஆ5சியாள�களி� திறைமயி�ைம காரணமாக சா	ரா^ஜிய நி�வாக�தி� 
ஏராளமான Aள#ப8க' ேதா�ற ஆர	பி�தன. பிரா(தியவா!யாக 
ஆ'வத:ெக�# நியமி%க*ப584(த கவ�ன�களி� பல�, தம) 
பிரா(திய�)%A� தாேம G�தா� எ�பதாக நிைன�)%ெகா1, இ_ட�)%A 
ஆட� ெதாட.கினா�க'. அவ�கைள% க1காணி%கேவா, நடவ8%ைக 
ேம:ெகா'ளேவா ெசBயாம� G�தா�க' எ*ேபா)	 ெகாK ம1டப�தி� 
நா58ய	 பா��)%ெகா184(தி4%கிறா�க' ேபாலி4%கிற). ஒ4 வ!யி� 
ெசா�வெத�றா� அரG இய(திர	 G�தமாக* ப7தாகி% கிட(த கால	 அ). 
 
Gமா� �(O# ஆ1,களாக எ�தைன தீவிர�ட?	 �ைன*/ட?	 இ�லாமிய 
சா	ரா^ஜிய�ைத% க58ெய7*பி வ(தா�கேளா, அேத ேவக�தி� பிர9ைனக' 
அ*ேபா) �ைள%க� ெதாட.கியி4(தன. 
 
வ4ட	 1094. ஆ5சியி� இ4(த �%ததி� எ�கிற கலீஃபா அ*ேபா) 
காலமானா�. அவர) மக� அ� ��தஸீ� பிலாy எ�பவ� ஆ5சி* 
ெபா#*/%A வ(தா�. Aண�தி� பரம சா)வான இ(த G�தா?%A அ*ேபா) 
சா	ரா^ஜிய	 எதி�ேநா%கியி4(த பிர9ைனக' எ�ென�ன எ�ப) ப:றி ஏ)	 
ெத!யா). ஒ5,ெமா�த அேரபியாவிK	 Aறி*பாக பால�தீ�, சி!யா, 
ேஜா�ட�, ஈரா� ேபா�ற இட.களி� எ(த% கண�	 வா'க' ேமா)	 Rழ� 
இ4(தைத அவ� அறியமா5டா�. அ*ப8ேய ேபா� ேமக	 RPவைத அவ� 
ஒ4வா# aகி�தி4%கலா	 எ�றாK	 அத:கான Fலகாரண /4ஷ�க' aத�க' 
அ�ல; கிறி�)வ�களாக இ4*பா�க' எ�பைத நிைன�)* பா��தி4%க% Eட 
�8யா). 
 
அ�தைன ரகசியமாக�தா� ஆர	பி�த) அ). 
 
எ*ப8 அேரபிய நில*பர*/ �7வ)	 ��லி	களா� ஆள*ப,	 
பிரா(தியமாக ஆகி*ேபானேதா, அேதேபால�தா� அ�ைற%A ஐேரா*பிய 
நில*பர*பி� ெப4	பா�ைமயான பAதிகைள% கிறி�)வ�க' ஆ5சி 
ெசB)ெகா184(தா�க'. எ(த இேயGநாத!� �த� தைல�ைற9 சீட�கைள 
ஓட ஓட விர58>	 க7வி� ஏ:றி>	 சிைறயி� அைட�) வா58>	 எ%காள	 
ெசBதா�கேளா, அேத இேயGவி� பரம ப%த�களாக மாறி*ேபாயி4(தா�க' 
ஐேரா*பிய�க'. 
 
�க	ம) நபிைய*ேபாலேவ இேயG�	 ஒ4 நபி. இைற�Uத�. த	 
வாPநாெள�லா	 இைறவனி� ெப4ைமைய எ,�)9 ெசா�லி, தா	 பிற(த aத 
Aல�தவைர ந�வழி*ப,�த* பா��தா�. 
 
ஆனா� ஐேரா*பிய�க' இேயGைவேய கட�ளாக� ெதாழ� 
ெதாட.கியி4(தா�க'. அவ� கட�ளி� ைம(த�தா� எ�பதி� அவ�கM%A� 
)ளி ச(ேதக�	 இ�ைல. Fட ந	பி%ைகக', சி# ெதBவ வழிபா,க', 
ம�னைரேய வண.Aத� ேபா�ற வழ%க.க' மிA(தி4(த ஐேரா*பாவி� 
கிறி�)வ	 காu�றிய பிறAதா� இைறய9ச	 எ�கிற ஒ�# உ1டாகி, 
ம%களிைடேய ஒ7%க	 சா�(த வாP%ைக Aறி�த சி(தைனேய ேதா�ற 
ஆர	பி�தி4(த). ேமK	 ேபா*பா1டவ�க' ெச�வா%A* ெப:# அைம*/ 
sதியி� கிறி�)வ	 மிக* பலமானெதா4 ச%தியாக�	 உ4*ெப:றி4(த கால	 
அ). 
 



ச!யாக* ப�தா	 O:றா18� ம�திய* பAதிக'. ஐேரா*பாவி� கிறி�)வ� 
தி49சைபக' மிக�தீவிரமாக ஒ4 பிரசார�ைத� ெதாட.கின. "ேதவனி� 
சா	ரா^ஜிய	 உலகி� வர*ேபாகிற)" எ�ப)தா� அ). 
 
இ(த* பிரசார�ைத இ4விதமாக* பா�%கலா	. உலகெம.A	 இைற>ண�� 
ேமேலா.கி, ப%தி ெசழி%A	; கிறி�)வ	 வா7	 எ�கிற சா)வான அ��த	 
ஒ4ப%க	. உலெக.A	 உ'ள பிற அரGக' ம8(), கிறி�)வ* ேபரரெசா�# 
உ4வாA	 எ�கிற அரசிய� சா�(த அ��த	 இ�ெனா4 ப%க	. 
 
இ(த* பிரசார�தி� உடன8 விைள� எ�னெவனி�, ப�லாயிர%கண%கான 
ஐேரா*பிய�க', தம) ேதச.களிலி4() /னித யா�திைரயாக ெஜ4சேல�%A% 
கிள	பினா�க'. இேயG நாத� வாP() ம!�த /னித mமி%A� த	 வாPநாளி� 
ஒ4�ைறயாவ) பயண	 ெசB)விட ேவ1,	 எ�கிற ஆ�வ	 அவ�கைள 
உ(தி�த'ள, அைலயைலயாக% கிறி�)வ�க' ெஜ4சேல�ைத ேநா%கி 
வர�ெதாட.கினா�க'. 
 
அ*ப8� தி4�தல யா�திைர நிமி�த	 அேரபிய ம1 வழிேய பயண	 ெசB) 
பால�தீ?%A' வ(த கிறி�)வ�க', அேரபியா �7வ)	 கிறி�)வ�க' 
இர1டா(தர% A8ம%களாகேவ நட�த*ப,வைத% க1, மிA(த 
அதி�9சி%A'ளாயின�. "தி	மிக'" எ�# அவ�க' அைழ%க*ப,வ), 
அவ�கM%கான சிற*/9 ச5டதி5ட.க', E,த� வ!9Gைமக' ேபா�றவ:ைற% 
க1, உ'ள	 ெகாதி�)* ேபானா�க'. ஊ4%A� தி4	பிய)	 
ெஜ4சேல�)%A* /னித யா�திைர ேம:ெகா1ட தம) அ?பவ.கைள 
ஒ)%கிைவ�)வி5,, கிறி�)வ�க' அேரபிய ம1ணி� மிக�	 
அவதி%A'ளா%க*ப,கிறா�க' எ�கிற விஷய�ைத மிக� தீவிரமாக� த	 
ம%களிைடேய ெத!ய*ப,�த ஆர	பி�தா�க'. ஏதாவ) ெசB) ெஜ4சேலைம 
மீ5ேட ஆகேவ1,	; அேரபிய ம1ணி� கிறி�)வ சா	ரா^ஜிய�தி� 
கிைளைய நி#விேய தீரேவ1,	 எ�# ேபச� ெதாட.கினா�க'. 
 
ந�A கவனி%க ேவ18ய விஷய	 இ). ஆ�மிக9 G:#லா வ(த 
ஐேரா*பிய�க' ெமா�த	 சில O# ேப�கேளா, சில ஆயிர	 ேப�கேளா 
அ�ல�. கண%A வழ%ேக ெசா�ல�8யாத அள�%A அவ�க' வ()ெகா1ேட 
இ4(தா�க' அ*ேபா). ஒ4 ேப9G%A* ப�லாயிர%கண%காேனா� எ�# 
ச!�திர	 இதைன% Aறி*பி5டாK	 எ*ப8>	 Gமா� ஐ	பதா1,கால 
இைடெவளியி� ப�திலி4() இ4ப) ல5ச	 ேப� வ(தி4%க% E,	 எ�# சில 
கிறி�)வ ச!�திர ஆசி!ய�க' மதி*பி,கிறா�க'. எ(த அரசிய� உ()தK	 
இ�லாம� தாமாகேவ ெஜ4சேல�)%A வ(தவ�க' இவ�க'. இ�ைற%A* 
ேபா� ேபா%Aவர�) வசதிக' வள�9சியைடயாத அ%கால�தி� பல மாத.க' 
தைர மா�%கமாக* பிரயாண	 ெசBேத இவ�க' பால�தீைன அைட(தி4%க 
�8>	. வழி �7%க கலீஃபா%களி� ஆ5சி%A5ப5ட இட.க'தா	. தா	 
க1ட கா5சிகைள>	 கிறி�)வ�க' இர1டா	தர% A8ம%களாக 
நட�த*ப,கிறா�க' எ�கிற தகவைல>	 இ(த ஐேரா*பிய யா�sக�க' ஊ� 
தி4	பி* ேபாB த�த	 தி49சைபகளி� ெத!ய*ப,�த� ெதாட.கியத� 
விைளவாக�தா� ஒ4 >�த�)%கான ஆய�த.க' அ.ேக ஆர	பமாயின. 
 
எ*ப8யாவ) ெஜ4சேல�ைத இ�லாமிய�களிடமி4() மீ5ேட தீரேவ1,	. 
இேயGவி� க�லைற உ'ள பAதி கிறி�)வ�களி� நிலமாக ம5,ேம இ4%க 
ேவ1,	. எனி�, >�த�ைத� தவிர ேவ# வழிேய இ�ைல. 
 
�தலி� ப�ேவ# ஐேரா*பிய நா,களி� இ4(த தி49சைபக' E8 இ(த 
விஷய�ைத விவாதி�தன. பிறA அ(த(த ேதச�) ம�ன�களி� கவன�)%A 
இ) ெகா1,ெச�ல*ப5ட). அத�பி� அரG�தர*/* பிரதிநிதிக' கல() 
விவாதி�தா�க'. >�த	 எ�# ஆர	பி�தா� எ�தைன கால	 பி8%A	, 
எ�தைன ெபா45ெசல� ஏ:ப,	 எ�பன ேபா�ற விஷய.க' 
ஆராய*ப5டன. எ�ன ஆனாK	 இதைன9 ெசBேத தீரேவ1,	, ஒ5,ெமா�த 



கிறி�)வ ேதச.கM	 இ(த* /னித*பணியி� ப.கா:றிேய ஆகேவ1,	 எ�# 
�8� ெசBதா�க'. 
 
ஆ5சியாள�க' ஒ4/ற	 ேயாசி�)%ெகா184(தேபாேத ம#/ற	 அ�ைறய 
ேபா*பா1டவராக இ4(த அ�ப� 2 எ�பவ� (Pope Ur ban  2) எNவித 
ேயாசைன%A	 அவசியேம இ�ைல எ�# தீ�மானி�), இ�லாமிய�கM%A 
எதிரான >�த�)%A� திரM	ப8 ஒ5,ெமா�த கிறி�)வ சFக�தின4%A	 
அைழ*/ வி,�தா�. இ) நட(த), கி.பி. 1095-	 ஆ1,. 
 
ேபா*பா1டவ!� இ(த� த�னி9ைசயான �8�%A இ�ெனா4 காரண�	 
உ1,. அவ4%A ஒ4 நிvபண	 ேதைவயாக இ4(த) அ*ேபா). 
ஆ5சியாள�க' அ�ல; ேபா*பா1டவ�தா� கிறி�)வ�களி� ஒேர ெப!ய 
தைலவ� எ�# ெசா�ல*ப5, வ(த) எ�தைன Uர	 உ1ைம எ�பைத� 
தம%A� தாேம நிvபி�)* பா��)%ெகா'ள�	 இதைன அவ� ஒ4 
ச(த�*பமாக* பய�ப,�தி%ெகா'ள எ1ணினா�. 
 
அ(த ஆ1, ேபா* இர1, மாெப4	 மாநா,கைள நட�தினா�. �த� 
மாநா,, பிளாெச18யா (Pl acent i a) எ�ற இட�தி� நைடெப:ற). 
இர1டாவ) மாநா,, அேத 1095-	 ஆ1, நவ	ப!� %ெள�மா15 
(Cl er mont ) எ�ற இட�தி� E8ய). 
 
இ(த இர1, மாநா,கM%A	 ஒ5,ெமா�த ஐேரா*பாவிலி4()	 
ப�லாயிர%கண%கான கிறி�)வ�க' வ4ைக த(தா�க'. ஒNெவா4 ஐேரா*பிய 
ேதச அரG	 தம) பிரதிநிதிக' அட.கிய ெப!ய ெப!ய A7%கைள 
அ?*பிைவ�தன. 
 
இ(த மாநா,களி� கிறி�)வ�க' ெஜ4சேல�ைத மீ5டாக ேவ18ய அவசிய	 
Aறி�)	 அேரபிய சா	ரா^ஜிய�)ட� ேபா!,வதனா� ஏ:பட%E8ய 
சி%க�க', இழ*/க', ேதைவக' ப:றி>	 மிக வி!வாக, ப�ேவ# அம��களி� 
விவாதி%க*ப5டன. 
 
ஆயிர	 ேப� ேவ1,	, ப�தாயிர	 ேப� ேவ1,	 எ�# வீர�களி� 
ேதைவைய அ�தைன )�லியமாக9 ெசா�லிவிட�8யா). எ�லா கிறி�)வ 
ேதச.கM	 ேபா!ட வீர�கைள அ?*பியாக ேவ1,	. ஆனா� எ�தைன 
ேபைர வK%க5டாயமாக அ?*ப�8>	? ம%கேள வி4	பி வ() ேபா!� 
ப.Aெப:றா�தா� உ1,. அ*ப8 த� வி4*பமாக% கிறி�)வ�க' இ(த* 
ேபா!� ப.A ெப#வெத�றா� அவ�கM%A9 சில சKைகக' அளி�தாக 
ேவ1,	. இ(த >�த�ைத அரசியலாக* பா�%காம� ஒ4 மத%கடைமயாக9 
ெசBகிேறா	 எ�கிற ெப4மித	 அவ�கM%A இ4%கேவ1,	. எ�ன 
ெசBயலா	? 
 
ேபா*பா1டவ� சில சKைககைள அறிவி�தா�. இ�லாமிய சா	ரா^ஜிய�)%A 
எதிராக� ெதாட.க*படவி4%கிற இ(த >�த�தி� ப.Aெப#	 கிறி�)வ�க' 
அைனவ4	 தி49சைபயி� நிர(தர* பா)கா*/%A உ'ளாவா�க'. அவ�கள) 
உறவின�க', வ	ச	, வீ,, நில	 அைன�ைத>	 பா)கா�)* பராம!%A	 
ெபா#*/ தி49சைபயி?ைடய). ஒNெவா4 வீர!� A,	ப�)%A	 ேதைவயான 
பண உதவிகM%A� தி49சைபேய ெபா#*ேப:A	. அ)வைர அவ�க' 
யா!ட	 எNவள� கட� வா.கியி4(தாK	 பிர9ைனயி�ைல. அைத� தி4*பி9 
ெசK�த� ேதைவயி�ைல. வா.கிய கடைன9 ெசK�தாமலி4*பத:காக அவ�க' 
மீ) யா4	 வழ%A� ெதாடர% Eடா). அ*ப8ேய ெதாட�(தாK	 நீதி 
ம�ற.க' அவ:ைற� த'Mப8 ெசB)வி,	. அவ�க' அரG%A9 
ெசK�தேவ18ய வ!களி� பா%கி ைவ�தி4*பா�கேளயானா� அ(த வ!கM	 
உடன8யாக� த'Mப8 ெசBய*ப,	. மத�)%காக* ேபா!ட* /ற*ப,	 
வீர�களிட	 அரசா.க	 வ! ேக5, இ	சி%க% Eடா). 
 



இ*ப8*ப5ட ெலௗகீக உ�தரவாத.க' அளி�த)ட� ேபா* நி#�தவி�ைல. 
இ�?	 ஒ4 ப8 ேமேல ெச�#, ஒ4 வரலா:#9 சிற*/ மி%க ெசா:ெபாழிைவ 
நிகP�தினா�. உண�9சி% ெகா(தளி*/க' மி%க அ9ெசா:ெபாழிவி�, இைறவ� 
ெபயரா� அவ� அளி�த உ�தரவாத.க' இைவ: 
 
1. ெஜ4சேல�ைத மீ5பத:காக ேம:ெகா'ள*ப,	 இ(த >�த�தி� 
ப.ெக,%A	 அ�தைன கிறி�)வ�களி� பாவ.கM	 உடன8யாக இைறவனா� 
ம�னி%க*ப5,வி,	. 
 
2. இ(த* ேபா!� உயி� )ற%க ேந!,	 ஒNெவா4 கிறி�)வ4	 
ெசா�%க�)%A9 ெச�Kவ) உ#தி. 
 
3. உலகி� கிறி�)வ	 தைழ�ேதா.A	 வைர அவ�களி� ெபய� மாறாத 
/க7ட� விள.A	. 
 
இ(த9 ெசா:ெபாழிவி� இ#தியி�தா� ேபா* அ�ப� 2, "கிறி�)வ�கேள, 
>�த�)%A� திர1, வா4.க'" எ�கிற அறிவி*ைப ெவளியி5டா�. 
உண�9சிவச*ப5ட ஒ5,ெமா�த ஐேரா*பா�	 இ(த >�த�தி� ப.ெக,%க 
��வ(த). 
 
மத உண�9சி, ெபா4ளாதார லாப.க', அரசிய� ேநா%க.க' எ�கிற F�# 
காரணிகைள அ8�தளமாக% ெகா1, பதிெனா�றா	 O:றா18� இ#தியி� 
ஆர	பமான இ(த >�த	தா� ச!�திர�தி� சிKைவ*ேபா� எ�# 
வ4ணி%க*ப,கிற). சிKைவ*ேபா� எ�ப) ஒ4 மாதேமா, ஓ� ஆ1ேடா, சில 
ஆ1,கேளா நட(த >�தம�ல. கி5ட�த5ட �(O# ஆ1,க' ஓயா) 
ெதாட�(த ேபரழி� >�த	 அ).ெஜ4சேல�ைத ைமயமாக ைவ�) 
கிறி�)வ�கM%A	 இ�லாமிய�கM%A	 இைடயி� ஆர	பமான அ(த >�த	 
ம�திய% கிழ%கி� உ4வா%கிய mக	ப.க' ெகா`சந`சம�ல. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 13 ெப*ரவ!, 2005 
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பல ல5ச%கண%கான வீர�க', தா.க' கிறி�)வ�)%காக* ேபா!,கிேறா	 
எ�பத:A ஓ� அைடயாளமாக% ைகயி� சிKைவ ஏ(தி* ேபா!� 
ப.Aெப:றதா� அைத9 சிKைவ*ேபா� எ�# ச!�திர	 Aறி*பி,கிற). சிKைவ 
ஏ(தியபிறA ர�த	 சி(தாம� எ*ப8 �8>	? 
 
உ1ைமயி�, �த��தலி� சிKைவ*ேபா!� ப.Aெகா1ட கிறி�)வ�கM%A 
அரசிய� காரண.க' எ)�	 அ�தைன �த�ைமயாக� ேதா�றவி�ைல. 
ேபா*பா1டவ� அ�ப� 2�%A	 ப�ேவ# கிறி�)வ ேதச�தி� 
ஆ5சியாள�கM%A	 இ*ேபா!� விைள�க' Aறி�த ஓ� அ?மான	 
இ4(த). எ*ப8>	 உடன8யாக �8()விட% E8ய >�த	 இ�ைல அ) 
எ�# எ�ேலா4%Aேம ெத!(தி4(த). 
 
ஆனா� வீர�கM%A ஒேர இரவி� ெஜ4சேலைம* பி8�)வி,	 ெவறி>	 
ேவ5ைக>	 ம5,ேம இ4(த). அத� சா�திய.க' ப:றி%Eட அவ�க' 
ேயாசி%க வி4	பவி�ைல. ��லி	க' இ(த >�த�ைத9 ச:#	 
எதி�பா�%கமா5டா�க' எ�# அவ�க' ந	பினா�க'. ஆகேவ, எதி�பாராத 
தா%Aதலி� நிைலAைல(), ெஜ4சேல	 வீP()வி,	 எ�# நிைன�தா�க'. 
ஒ4ேவைள தா.க' ெஜ4சேல�ைத% ைக*ப:றிய பிறA அவ�க' 



Gதா!�)%ெகா1, மீ1,	 ேபா4%A வ(தா�, அ*ேபா) 
பா��)%ெகா'ளலா	 எ�பேத அவ�க' ேயாசைனயாக இ4(த). 
 
தவிர�	, >�த�ைத ெஜயி*ப) ஒ�#தா� அவ�கள) அ*ேபாைதய 
Aறி%ேகா'. >�த�தி� ப.ெக,*பத� Fல	 கிைட%க%E8ய ெபா4ளாதார 
லாப.க', ச!�திர�தி� ெபய� இட	ெபற*ேபாகிற பரவச	 ேபா�ற உப!% 
காரண.க' இத:கானைவ. 
 
பீ5ட� எ�கிற கிறி�)வ* பாதி!யா� இ(த �த� சிKைவ* ேபா4%A� 
தைலைம தா.கினா�. கி.பி. 1096-� ம�திய ஐேரா*பாவிலி4() பல சி# 
பைடகளாக* /ற*ப5ட கிறி�)வ�க', மாெப4	 பைடயாக ெஜ4சேல�ைத 
ேநா%கி ��ேனற� ெதாட.கினா�க'. 
 
வழிெய.A	 க1ணி� ெத�ப,	 aத�கைள>	 ��லி	கைள>	 
ெவ58%ெகா1ேட ��ேனறினா�க'. ��லி	களி� வீ,க', வ��தக� 
தல.க', வழிபா58ட.க' Rைறயாட*ப5டன. அரG அKவலக.கM%A� 
தீைவ%க*ப5டன. எ�ன நட%கிற) எ�பேத அேரபிய�கM%A �தலி� 
/!யவி�ைல. மிக*ெப!ய >�த அபாய�ைத9 சமாளி%A	 விதமான 
��ேன:பா,க' எைத>	 G�தா� அ*ேபா) ெசB)ைவ�தி4%கவி�ைல. 
 
க1ணிைம%A	 ேநர�தி� மாெப4	 இழ*/ ஏ:ப5ட). ெகா`ச	 
Gதா!�)%ெகா1ட கலீஃபா அ� ��தசீ� பிலாy, �7*பைடைய>	 உடேன 
திர5ட �8யாவி5டாK	 பAதி பAதியாக வீர�கைள >�த�)%A அ?*ப� 
ெதாட.கினா�. அவ� ெசBத மிக*ெப!ய /�திசாலி�தனமான கா!ய	, பைடைய 
ஒேர இட	 ேநா%கி அ?*பாம�, வட%கிலி4() ெத:காக, பால�தீைன 
ேநா%கி* ேபாA	 அைன�) வழிகM%A	 பைடகைள* பி!�) 
அ?*பிய)தா�. இத�Fல	, சிKைவ* ேபா� வீர�க' எ(த வழிேய, எ(த 
இட�ைத ேநா%கி வ(தாK	 ெஜ4சேல�ைத ெந4.க �8யாம� வழியிேலேய 
>�த�தி� ஈ,படேவ18யி4%A	. 
 
��லி	 வீர�க' அ*ேபா) ஓரள� க5,%ேகா*/ட� ேபா!ட* பயி:சி 
ெப:றி4(தா�க'. எதி!*பைடைய நி�Fலமா%Aவைத% கா58K	 தம) தர*பி� 
இழ*/க' Aைறவாக இ4%A	ப8 கவனமாக9 ெசய�பட விaக	 வA�தா�க'. 
அதாவ), கிறி�)வ வீர�கைள% ெகா�# வீP�)வைதவிட, E8யவைர 
அவ�கைள வைள�)* பி8�) நிரா>தபாணிகளா%கி, ைக) ெசBயேவ 
அவ�கM%A உ�தரவிட*ப584(த). 
 
இ(த உ�தி ந�ல பல� ெகா,�த). கிறி�)வ�களி� மாெப4	 தளபதி எ�# 
வ4ணி%க*ப5ட வீர� ெரஜினா�5 உ'பட ஒ4 ெப4	பைடைய ��லி	க' 
சரணைடய ைவ�தா�க'. இ*ப89 சரணைட(தவ�க' உயி�பிைழ%க, 
இ�லா�ைத� த7வேவ18 வ(த). (அதாவ) வK%க5டாயமாக மதமா:ற	 
ெசBய*ப5டா�க'.) 
 
�%கிய� தளபதி உ'ளி5ட ெப4	பைட சரணைட()வி5டதா� சிKைவ*ேபா� 
வீர�க' நிைலAைல() ேபானா�க'. எதி�பா��தப8 ஒேர நாளி� 
ெஜ4சேல�ைத அைட(), ைக*ப:#	 கனைவ� )ற() ெப4	பாலாேனா� 
உயி�பிைழ%க� தி4	ப ஓ8னா�க'. 
 
�த� சிKைவ*ேபா� இ*ப8யாக% கிறி�)வ�கM%A� ேதா�வியி� �8(த). 
இதனா� ஆ�திர�	 அவமான�	 ெகா1ட ஐேரா*பிய நா,க' இர1டாவ) 
�ைறயாக ஒ4 ெஜ�மானிய தி49சைப� தைலவ!� தைலைமயி� இ�ெனா4 
ெப!ய பைடைய ெஜ4சேல�ைத ேநா%கி அ?*பின. 
 
ஆனா� இ(த* பைடயா� ஐேரா*பிய ேதசமான ஹ.ேக!ைய% Eட� 
தா1ட�8யவி�ைல. A8, ேகளி%ைககளி� ஆ�வ	 ெகா1ட இ(த* பைடயி� 
இல%A கா��டா18ேநாபி' ம:#	 ெஜ4சேல	 எ�# 



நி�ணயி%க*ப584(த). ஆனா� அவ�க' ெப�கிேரைட% கட%A	 ��ன�, 
ஹ.ேக! ம%களாேலேய அ8�)% ெகா�ல*ப5டன�. /னிதமான கிறி�)வ 
மத�)%காக >�த	 ெசBய% கிள	பி இ�தைன கீP�தரமான ேகளி%ைக 
நடவ8%ைககளி� ஈ,ப,கிறா�கேள எ�# ெவ#*/:ற ெப�கிேர5 நகர ம%கேள 
அவ�கைள� தா%கி அழி%க� ெதாட.கினா�க'. (இ(த சிKைவ*ேபா� 
வீர�கைள, /கPெப:ற ஐேரா*பிய ச!�திர ஆசி!ய� கி*ப�, 'Fட�க'’ , 
அநாக!கமானவ�க'' எ�# வ4ணி%கிறா�!) 
 
தி49சைபக' இதனா� கவைல ெகா1டன. ேபா*பா1டவ� வீர�கM%A% 
க,ைமயான எ9ச!%ைககைள வி,�தா�. ஒ7%க% Aைறவான ெசய�களி� 
ஈ,ப5, கிறி�)வ�)%A அவமான	 ேத8�த4பவ�க' நி9சய	 
த1டைன%A'ளாவா�க' எ�# எ9ச!%க*ப5டன�. 
 
இத�பிறேக ஒ4 தனி*பைட எ�றி�லாம� E5, ராLவமாக வீர�கைள 
அ?*பலா	 எ�# ேபா* �8� ெசBதா�. 
 
அத�ப8, பிரா��, இ.கிலா(), ெஜ�மனி, இ�தாலி ேதச.களிலி4() வீர�க' 
ேத�(ெத,%க*ப5,, ஒ4 ச��திர	 ேபா� அணிவA*பி� நி#�த*ப5டா�க'. 
இ(த வீர�க' தா.க' ��ேன#	 வழியிெல�லா	 �தலி� aத�க' க1ணி� 
ப,கிறா�களா எ�# ேத8�ேத8% ெகா�# Aவி%க� ெதாட.கினா�க'. ைர�, 
ேமாெஸ� நதி%கைரேயார.களி� வசி�)%ெகா184(த ப�லாயிர%கண%கான 
aத�கைள அவ�க' ஈவிர%கமி�றி% ெகா�# Aவி�தைத ச!�திர O�க' ப%க	 
ப%கமாக வ4ணி%கி�றன. 
 
இதி� ப!தாப	 எ�னெவனி�, aத�க' த	ைம ��லி	க' தா%Aவா�கேளா 
எ�#தா� அ*ேபா) பய()ெகா184(தா�கேள தவிர கிறி�)வ�களிடமி4() 
அ*ப8ய4 தா%Aதைல அவ�க' எதி�பா�%கேவ இ�ைல எ�ப)தா�! நட*ப) 
கிறி�)வ�கM%A	 ��லி	கM%Aமான >�த	. இதி� த.கM%A எ(த9 
ச	ப(த�	 இ�ைல எ�ப)தா� அ*ேபா) aத�களி� நிைலயாக இ4(த). 
ஏெனனி�, ெஜ4சேல	 அவ�கM%A	 /னித நகரேம எ�றாK	 அ*ேபா) 
அ) ��லி	களி� ஆMைக%A உ5ப584(த). ��லி	கைள எதி��), 
கிறி�)வ�க' ேபால ேபா!� இற.க aத�களிட	 ெப!ய பைடபலெம�லா	 
அ*ேபா) இ�ைல. அவ�க' ச(ேதகமி�லாம� சி#பா�ைமயின�. ஆகேவ, 
எ�தர*/%A	 சா�பி�றி ந,நிைலைம கா%கலா	 எ�ேற aத�க' �8� 
ெசBதி4(தா�க'. (இ(த ந,நிைலைம கா%கிற விஷய�ைத aத�க' தம) 
ச!�திரெம.A	 பல த4ண.களி� ெசB)வ(தி4%கிறா�க'!) 
 
ஆனா� F�றாவ) �ைறயாக* பைடெய,�) ��ேனறி வ(த கிறி�)வ�க' 
�தலி� தா%கிய) aத�கைள�தா�. 
 
கி.பி. 1097-� ஐேரா*பிய ம�ன�களி� E5டைம*/ ஒ�# அதிகாரm�வமாக 
உ1டான). அேரபிய�களிடமி4() ெஜ4சேல�ைத மீ5ப) ம5,ேம இ(த% 
E5டைம*பி� ெசய�தி5ட	. �த� �ைறயாக ேபா*பா1டவ!� 
ேயாசைனயாக அ�லாம�, ம�ன�க' ஒ�#E8 இ*ப8ய4 ஏ:பா5ைட9 
ெசBதேபா) கணிசமான (Gமா� ஏழைர ல5ச	 ேப�) வீர�கைள - ெதாழி��ைற 
ேபா�*பயி:சி ெப:ற வீர�கைள� திர58 நி#�த �8(த)! 
 
எ(த இைடa#	 இ�லாம� இ	�ைற எ*ப8யாவ) ெஜ4சேல�ைத அைட(ேத 
தீ4வ) எ�கிற ேநா%க�ட� /ற*ப5ட இ(த* பைட �த� �தலி� 
)4%கியி� உ'ள அ18ேயா%ைக (Ant i och) �:#ைகயி5ட). ச!�திர�தி� 
ப%க	 ப%கமாக* ேபச*ப,	 ஓ� அGர �:#ைக இ)! Gமா� ஒ�ப) மாத 
கால�)%A ேமலாக� ெதாட�(த �:#ைக>	 Eட. 
 
ஒ4 நகைர அ�ல) ேகா5ைடைய �:#ைக இ,வெத�றா�, உ'ேள 
இ4*பவ�க' ெவளிேய ெச�ல �8யாதவா# த,%க*ப5,வி,வதாக அ��த	. 
அதாவ), �:#ைகயிட*ப5ட பAதியி�, ைகவச	 உண�* ெபா4'க' 



தீ4	வைர ம5,ேம அவ�க' உ'ேள Gகமாக இ4%க �8>	. உண� 
எ�றி�ைல. ேவ# எ(த% காரண�)%காகவாவ) அவ�க' ெவளிேய 
வரேவ1,ெம�றா�, ெவளிேய கா�தி4%A	 பைட அ8�) )வ	ச	 
ெசB)வி5, உ'ேள /A() ைகவ!ைச கா58வி,	. 
 
ெபா)வாக பல	 A�றிய பAதிக' ம5,ேம �:#ைக%A இல%காA	. பல	 
ெபா4(தியவ�க' ஏ� கதைவ F8%ெகா1, உ'ேள இ4%க*ேபாகிறா�க'? 
அவ�க' எதி!க' வ(த)ேம தாேம ��வ() ேபாைர� ெதாட.கிவி,வா�க' 
அ�லவா? 
 
கிறி�)வ சிKைவ* ேபா� வீர�க' அ18ேயா%ைக �:#ைகயி5டேபா), 
அ.ேக Gமா� ஓரா1,%கான உண�*ெபா4' ேசகர	 இ4(த). நகர ம%க' 
பசியா� வாடேவ18ய அபாய	 இ�ைல எ�ேற நி�வாகிக' க4தினா�க'. 
ஆனா� கிறி�)வ�கைள எதி��)* ேபா!ட, வீர�க'தா� அ*ேபா) அ.ேக 
பிர9ைனயாக இ4(த). ஆகேவ, �:#ைக% கால�தி� ேபா� வீர�கைள 
ஆய�த*ப,�தி, /திய வீர�கைள உ4வா%கி, தயா!%A	 மாெப4	 பணி 
அவ�கM%A இ4(த). அைத�தா� அவ�க' ெசB)ெகா184(தா�க'. 
 
ஆனா� ச:#	 எதி�பாராவிதமாக, ேபா!ட வ(த கிறி�)வ அணியின!� 
உண�*ெபா4'க' தீ�()வி5டன. ஆகேவ ெப4	 சி%க� ஏ:ப5ட). 
/கPெப:ற ச!�திர ஆசி!ய� மி� John St uar t Mi l l(   ) இதைன 
வ4ணி%A	ேபா), 'கிறி�)வ வீர�க' உணவி�றி, தம%A' தாேம 
ஒ4வைரய4வ� ெகா�# பிண�ைத* /சி%A	 நிைல%A� த'ள*ப5டா�க'' 
எ�# எ7)கிறா�. (இற(த உட�கைள* /ைத*பதான பாவைனயி� ரகசிய 
இட.கM%A% ெகா1,ேபாB அ.ேக பசி தா.காம� அதைன� தி�றா�க' 
எ�# ேவ# சில ச!�திர ஆசி!ய�கM	 எ7தியி4%கிறா�க'.) 
 
இ�தைன%A* பிறA	 அ18ேயா% ேகா5ைடயி� பைட�தைலவனாக இ4(த 
ஃபிர� (Fi r uz) எ�பவ� கிறி�)வ தளபதிகளிட	 பண	 ெப:#%ெகா1, 
ேகா5ைட% கத�கைள க5ட%கைடசி நிமிட�தி� திற()வி5, வி5டப8யா�, 
ேகா5ைட கிறி�)வ�களி� வசமாகி* ேபான). 'மிக*ெப!ய )ேராக	' எ�# 
இ�லாமிய ச!�திர ஆசி!ய�க' இ�றள�	 வ4ணி%A	 இ9ச	பவ	 
நைடெப:றைத� ெதாட�() ேகா5ைட%A' இ4(த ப�லாயிர%கண%கான 
��லி	கைள% கிறி�)வ�க' க1ம1 ெத!யாம� ெவ58 வீP�தினா�க'. 
ெவ:றி%களி*/ட� எ%காளமி5டப8 ெஜ4சேல�ைத அைட(), எதி�*ப5ட 
அ�தைன ேபைர>	 ெகா�# வீP�தியப8ேய ��ேனறி9 ெச�றா�க'. 
 
ெஜ4சேல�தி� வீதிக' அைன�)	 உட�களா� நிைற(தன. பிண	 தி�?	 
பறைவக' ஏராளமாக வானி� வ5டமி5டப8 இ4(தன. எ.A பா��தாK	 
அ7Aர�க', அவல ஓல.க'. இ8(த க5டட.களி� இைடெவளிகளி� 
ெப4	/ைக எ7() வாைன நிர*பிய). தீைவ%க*ப5ட வழிபா5,� தல.க', 
க�வி� தல.களிலி4() எ7(த /ைக அ). 
 
அ(த9 ச	பவ�தி�ேபா) ம5,	 எ7பதாயிர	 ெஜ4சேல	வாசிக' 
கிறி�)வ�களா� ெகா�ல*ப5டதாக மிஷ5 (Naf ed Khal ed Mi shad  ) எ�கிற 
ச!�திர ஆசி!ய� எ7)கிறா�. (இவ�கM' ெஜ4சேல	 நகர�)% 
கிறி�)வ�கM	 அட.Aவா�களா எ�# ெத!யவி�ைல. க1F8�தனமான 
தா%Aதலி�ேபா), 'இவ� கிறி�)வ�, இவ� ��லி	' எ�# பா��)* 
பா��)% ெகாைல ெசBதி4%க �8>	 எ�# ேதா�றவி�ைல.) ச	பவ�ைத 
ேந!� பா��த சா5சி ஒ4வ!� E:ைற ேம:ேகாளாக% ெகா1, எ7)	 
மிஷ5, 'ெகா�ல*ப5டவ�களி� ர�த	 உம� மRதியி� lைழ� ம1டப�தி� 
�ழ.கா� ஆழ�தி� Aதிைர% க8வாள�ைத எ58 நி�ற)' எ�#	 
Aறி*பி,கிறா�. 
 



�ழ.கா� ஆழ�)%A ர�த% Aள	! நிைன�)* பா�%க% Eட �8யாத 
அ*ப8ெயா4 Avர >�த�தி� இ#தியி� ெஜ4சேல	, சிKைவ* ேபா� 
வீர�களி� வசமான). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 17 ெப*ரவ!, 2005 
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ெஜ4சேல	 நகர	 கிறி�)வ�களி� வசமாகிவி5ட) எ�கிற தகவ� அறி(த)	 
கலீஃபாவி� உடன89 ெசய� எ�னவாக இ4(தி4%A	 எ�# ஒ4 கண	 
ேயாசி�)* பா4.க'.  
 
அதாவ), ��லி	 வீர�கM%A அ(த >�த�தி� மிக*ெப!ய ேதா�வி 
கி58யி4%கிற). இ�லா�தி� இர1டாவ) கலீஃபாவான உம� கால�தி�, 
��லி	க' வசமான) ெஜ4சேல	 நகர	. F�# மத.கைள9 ேச�(த ம%கM	 
அ.ேக ச1ைட ச9சரவி�றி ஒ:#ைமயாக வாழ வழிெசBதவ� அவ�. ச!�திர	 
உ'ளவைர அவர) கால�	 அ(த ெவ:றி>	, ெவ:றி%A* பிறA அவ� 
ேம:ெகா1ட மத ந�லிண%க �ய:சிகM	 ஓயாம� 
நிைன�Eர*ப5,%ெகா184(த சமய	 ேவ#. பி�னா� வ(த 
ஆ5சியாள�களி� ெசய�திற� Aைற�தா� இ(த மாெப4	 ேதா�வி%A% 
காரண	 எ�# ப'ளி%Eட ச!�திர ஆசி!ய�க' இனி ேபாதி%க 
ஆர	பி�)வி,வா�க'. அ)Eட இர1டா	ப5ச	. ம�திய ஆசியாெவ.A	 
கலீஃபா%களி� ஆ5சி எ�# ெப4ைம>ட� இனி ெசா�லி%ெகா'ள �8யா). 
இ�ைற%A% கிறி�)வ�க' ைக ேமேலா.கியி4%கிற). நாைள aத�களி� 
கர.க' ேமேலா.கலா	. ேவ# யாராவ) அ(நிய�கM	 பைடெய,%கலா	. 
உடன8யாக ஏதாவ) ெசBதாெலாழிய இதிலி4() மீ5சி கிைடயா). 
 
அ*ப8*ப5ட ெந4%க8யான நிைல. எ�ன ெசBதி4*பா� அ*ேபாைதய 
கலீஃபா?  
 
ந	பமா5b�க'! உ5கா�() ஓெவ�# அ7தாரா	. தம) ைகயாலாகா�தன�ைத 
நிைன�) அவ� அ7தைத அ�தைன ச!�திர ஆராB9சியாள�கM	 தவறாம� 
Aறி*பி,கிறா�க'. ேபாதா%Aைற%A கலீஃபா ��தகீ4%A அவர) 
ெமB%கா*பாளரான ப�கியா4% தாஜு� எ�பவ4ட� அ*ேபா) ஒ4 ெப4	 
பிண%A ேவ# ஏ:ப584(த). ெமB%கா*பாளரான அ(த ப�கியா4%தா� 
அ*ேபா) அவர) ராLவ ம(தி!>	 Eட. 
 
எதி!களி� அ5டகாச	 ஒ4/ற	 இ4%க, G�தா?%A அவர) 
ெமB%கா*பாளராேலேய ஏதாவ) ஆப�) ஏ:ப5டாK	 விய*பத:கி�ைல 
எ�ப) ேபா�ற RPநிைல. 
 
ஆனா� Gய/�தி இ�லாத கலீஃபா, த.கM%கிைடயிலான ெசா(த9 ச1ைடைய 
ஒ)%கிைவ�)வி5, (இ(த9 ச1ைட, சில கிராம.களி� வ!யாக வRலி%க*ப5ட 
பண�ைத* ப.Aபி!*பதி� ஏ:ப5ட) எ�# ஒ4 க4�) இ4%கிற). ஆனா� 
உ#திெசBய*ப5ட தகவ� அ�ல.) ெபா) எதி!ைய ஒழி%க ஏதாவ) ேயாசைன 
ெசா�Kமா# ப�கியா4%கிட	 ேக5டா�. 
 
தன%A% E,த� அதிகார.க', சில Aறி*பி5ட பAதிகளி� தனியா5சி ெசB>	 
உ!ைம ேபா�றைவ கிைட�தா� ஏதாவ) ேயாசைன தர இயK	 எ�# அ(த 
ராLவ அைம9ச� ெத!வி�ததாக� ெத!கிற). 
 



மிக உய�(த அதிகாரபீட�திேலேய இ�தைகயெதா4 அவல நிைல 
எ�?	ேபா) அ�ைறய இ�லாமிய சா	ரா^ஜிய�தி� ஒ5,ெமா�த நி�வாக	 
எ*ப8 இ4(தி4%A	 எ�# ேயாசி�)* பா�%கலா	. ஒNெவா4 
மாநில*பAதியி� ஆ5சியாள4	 தம) ஆMைக%A உ5ப5ட இட�)%A� 
தா.கேள ச%கரவ��தியாக ேவ1,	 எ�கிற கனைவ 
வள��)%ெகா184(தா�க'. ஒNெவா4 கிராம அதிகா!>	 தம) கிராம�தி� 
வRலி%க*ப,	 வ!கைள� தம) உப! வ4மானமாக% 
க4த�ெதாட.கியி4(தா�க'. ஊழ�, எ�லா ம5ட.களிK	 பரவி 
ேவv�றியி4(த). ஆ5சியாள�கேள ராLவ வீர�கைள� தனியா� ராLவ	 
ேபா� வாடைக%A* பய�ப,�தேவ18ய RPநிைல இ4(த). ேக5ட பண	 
கிைட%காவி5டா� ராLவ வீர�க' எதி!*பைட%A விGவாசமாக 
நட()ெகா1,வி,வா�க'. 
 
இ*ப8ய4 அவலமான கால�தி�தா�, ��லி	களி� இழ(த ெச�வா%ைக 
மீ5A	 ேவ5ைக>ட� �ஹ	ம) எ�பவ� /திய G�தானாக* பதவிேய:றா�. 
இவ� ப�கியா4%கி� சேகாதர�. தம) அ1ணைன* ேபாலேவா, அவர) 
கால�)% கலீஃபாவான ��தகீைர* ேபாலேவா இ�லாம� ெகா`ச	 வீர�	 
விேவக�	 ெகா1டவராக இ4(தவ�. 
 
ெஜ4சேல�ைத மீ5பெத�றா�, �தலி� ராLவ�ைத>	 ஆ5சி�ைறைய>	 
ஒ7.Aப,�தியாகேவ1,	 எ�பைத அறி(தவராக, அ(த* பணிகளி� கவன	 
ெசK�த� ெதாட.கினா�. ஊழ� அதிகா!கைள ஒழி�)%க58, ஒNெவா4 
பிரா(திய�திK	 உ4*ப8யான ஆ5சியாள�கைள நியமி�தா�. ராLவ�தி� 
ஏராளமாக% கைளெய,�), ேதசெம.கிKமி4(), நா5,*ப:# மி%க 
இைளஞ�கைள� ேத8�ேத8 ேச�%க� ெதாட.கினா�. 
 
இவ� இ�தைகய சீ�தி4�த நடவ8%ைககைள ஒ4/ற	 ேம:ெகா184(தேபா), 
இ�ெனா4/ற	 ெஜ4சேல�ைத% ைக*ப:றிய சிKைவ* ேபா� வீர�க', 
ெவ:றி%களி*பி� தி!ேபாலி, ைட� (ஜிytீமீ), சிடா� (ஷிவீபீஷீஸீ) ேபா�ற 
சில �%கியமான இ�லாமிய% ேகா5ைடகைள� தா%கி வீP�தியி4(தா�க'. 
 
கிறி�)வ வீர�க' வரலா	 எ�# எதி�பா�%க*ப5ட இட.களி� இ4(த 
��லி	க' எ�ேலா4	 பா)கா*பாக ேவ# நகர.கM%A, மாநில.கM%A 
இட	ெபய�() ேபாBவி584(த நிைலயி� ேகா5ைடகைள ெவ:றி ெகா1ட 
கிறி�)வ�கM%A அ.ேக ெகா�# களி%க aத�கேள கிைட�தா�க'. 
பா)கா*ப:ற நிைலயி� இ4(த aத�க' ஒNெவா4 இட�திK	 இ4(த த.க' 
தி49சைபகளிK	 ேதவாலய.களிK	 /A() கதைவ உ'M%A' 
m58%ெகா1, உயிைர% ைகயி� பி8�தப8 தவி�)%ெகா184(தா�க'.  
 
aத�க' அ`சி ந,.கி%ெகா184%கிறா�க' எ�ப) ெத!(த மா�திர�திேலேய 
கிறி�)வ�களி� ர�தெவறி அட%கமா5டாம� ேமேலறி� திமிறிய). aத�களி� 
அைன�) ேதவாலய.கைள>	 உைட�)%ெகா1, உ'ேள /A(தவ�க', 
அ.கி4(த ஆ1க', ெப1க', Aழ(ைதக' ஒNெவா4வைர>	 )1, 
)1டாக ெவ58% Aவி�தா�க'. அ*ப8>	 ெவறி அட.காம� பிண.கைள 
அ(த(த ேதவாலய.களி� உ'ேளேய Aவி�), ெவளிேய வ() 
ஆலய.கM%A� தீைவ�)% ெகாM�தினா�க'. 
 
இ(த* ேபயா5ட�)%A* பிறA அ(த(த* பAதிகளி� ஆ5சியதிகார�தி� 
அம�(த சிKைவ*ேபா� வீர�க', கிறி�)வ�க' அ�லாத அ�தைன ம%கM	 
நிர(தரமாக9 ச.கிலியா� கர.க' பிைண%க*ப5ட நிைலயி�தா� வல	 
வரேவ1,	 எ�ெறா4 உ�தரைவ* பிற*பி�தா�க'. அதாவ) கிறி�தவ� 
அ�லாத அ�தைன ேப4ேம ைகதிக'தா	. சிைற%Eட.கM%A பதி� அவ�க' 
நா58� வீ58�Eட வசி%க �8>	; ஆனா� ச.கிலியா� கர.கM	 காK	 
ேச��)* பிைண%க*ப584%A	! அ*ப8ேயதா� உ�திேயாக�)%A	 
ேபாக�8>	. ச	பாதி%கலா	, ெசல� ெசBயலா	, ஊ� G:றலா	. ச.கிலிைய 
ம5,	 கழ:ற% Eடா)! 



 
நீதிம�ற.க' இ7�) Fட*ப5டன. மாறாக மர�த8 க5ைட* ப`சாய�)க' 
ெச�வா%A* ெபறலாயின. 
 
ஒ4வ!யி� ெசா�Kவெத�றா�, அ)வைர தி	மிகளாக இ4(த கிறி�)வ�க' 
அ*ேபா) ம:றவ�கைள அ	மிகளி� ைவ�) அைர%க� ெதாட.கியி4(தா�க'. 
 
ஒ4 வழியாக 1103-�தா� G�தா� �ஹ	ம�, சிKைவ*ேபா� வீர�கைள இனி 
தா%கலா	 எ�கிற �8�%A வ(தா�. ம!தி�,ச`சா�, திம_%, ேமாஸு� 
ஆகிய நா�A மாநில.களிலி4() ராLவ வீர�க' வரவைழ%க*ப5, 
அணிவA%க9 ெசBய*ப5டன�. 
 
>�த�தி� ேநா%க	 இ4 க5ட.களாக* பி!%க*ப5ட). பைட �தலி� ேநராக 
பால�தீைன ேநா%கி ��ேனறேவ1,	. அைர வ5ட வ8வி� வட%கிலி4() 
ெத:காக ��ேனற� ெதாட.கேவ1,	. பால�தீ� நில*பர*ைப% ெகா`ச	 
ெகா`சமாக கிறி�)வ�களி� கர.களிலி4() வி,வி%க ேவ1,	. ஓரள� 
இதி� ெவ:றி கிைட�த)	, இ�ெனா4 பைட /ற*ப5, ேநர8யாக 
ெஜ4சேல�ைத ேநா%கி வ4	. ெஜ4சேல�ைத அ(த* பைட அைட(த)	 
வட%கிலி4() (அதாவ) ஆசியாவிலி4()) ��ேனறி வ4	 பைட>	 உட� 
வ() இைண()ெகா1, �7 வ5டமாக ெஜ4சேல�ைத G:றி �:#ைகயிட 
ேவ1,	. ஒ4 �7 நீள >�த	 நட�தி மீ5,விடேவ1,	. 
 
G�தா� �ஹ	மதி� இ(த* ேபா��தி5ட	 )ளி>	 சிதறாம� அ*ப8ேய 
கா*பா:ற*ப5ட)! 
 
ஆ%ேராஷ�ட� பால�தீைன அைட(த �த� பைட அ.கி4(த கிறி�)வ* 
பைடயினைர �தலி� ைடபீ!யா� எ�கிற இட�தி� நட(த >�த�தி� ஓட ஓட 
விர58� ேதா:க8�த). ஆனா� அ,�தபைட ெஜ4சேல�ைத வ(தைடவத:A' 
ஏராளமான தைடக' உ4வாயின. சி# சி# >�த.கைள அவ�க' வழிெய.A	 
ெசBதாகேவ18யி4(த). பல இட.களி� மாத%கண%கி� �:#ைகயி5ேட 
��ேனற ேவ18யி4(த). 
 
ஆ# வ4ட.கM%A* பிறAதா� தி5டமி5டப8 ெஜ4சேல�ைத ��லி	 
பைடக' ெந4.க �8(தன. (கி.பி. 1109-	 ஆ1,) பலா� எ�ற இட�தி� 
இ*ேபா) >�த	 நட(த). 
 
��லி	கM	 கிறி�)வ�கM	. ேமாதK	 சாதK	. க�தி>	 ர�த�	. ஆனா�, 
ெகா`சந`சம�ல. >�த ெநறி�ைறக' அைன�)	 கா:றி� பற%கவிட*ப5, 
ஒ4மாதி! கா5,மிரா18 >�த�ைத�தா� கிறி�)வ வீர�க' 
ேம:ெகா1டா�க' எ�# பல கிறி�)வ ச!�திர ஆசி!ய�கேள 
எ7தியி4%கிறா�க'. மிக% ேகாரமான >�த�தி� �8வி� கிறி�)வ�க' 
ேதா:க8%க*ப5டா�க'. 
 
ஆனாK	 ஒ4வழியாக ெஜ4சேல�ைத மீ5,வி5ேடா	 எ�# ��லி	க' 
ச(ேதாஷ*பட �8யவி�ைல.  
 
காரண	, ��ேப பா��த) ேபா�, சிKைவ*ேபா�க' எ�பைவ, ஒ4 
Aறி*பி5ட பைடயினரா� ம5,	 ேம:ெகா'ள*ப5டைவ அ�ல. மாறாக, 
ஒ5,ெமா�த ஐேரா*பா�	 அைத ஒ4 நீ1டகால� தி5டமாக% க4தி, 
ெதாட�() ேதைவ%ேக:ப வீர�கைள அ?*பி%ெகா1ேட இ4(த). கிறி�)வ 
வீர�களி� எ1ணி%ைக Aைறய%Aைறய /திய வீர�க' வ()ெகா1ேட 
இ4*பா�க'. அவ�கM%கான பண உதவிக', உண�*ெபா4' உதவிக' 
யா�	 ஐேரா*பாவி� ப�ேவ# ேதச.களிலி4() ெதாட�() வ()ெகா1ேட 
இ4%A	. ஒ4 ெதாட� நடவ8%ைகயாக ம5,ேம ஐேரா*பிய ேதச.க' 
சிKைவ*ேபா�கைள நட�தின. 
 



ஆகேவ, ெஜ4சேல�ைத ��லி	க' மீ1,	 ெஜயி�)வி5டா�க' எ�ப) 
ெத!(த)ேம ஐேரா*பாவிலி4() அைலயைலயாக சிKைவ*ேபா� வீர�க' 
/ற*ப5, வர ஆர	பி�)வி5டா�க'. இ	�ைற அவ�க' ெஜ4சேல	 எ�# 
ம5,	 பாராம�, வ4	 வழிெய.A	 ைகயக*ப,�)	 �ய:சிைய 
ேம:ெகா1டா�க'. அதாவ) கிறி�)வ* பைட ��ேன#	 வழிெய�லாேம 
கிறி�)வ�களி� ஆMைக%A உ5ப5ட) எ�ப) ேபால! யாராவ) 
தா%AதK%A� தயாராக நி�றா�, அ(த% கண	 எதிேர இ4%A	 பைடயின� 
ேபா!5,%ெகா184%க மா5டா�க'. மாறாக, பி�னா� வ4	 அ,�த அணி 
சிKைவ*ேபா� வீர�கM%A அ(த* பணிைய% ெகா,�)வி5, இவ�க' ேவ# 
வழிேய ேவகமாக ��ேனற� ெதாட.கிவி,வா�க'. 
 
கிறி�)வ வீர�களிைடேய அ*ேபா) ச!யான ஒ4.கிைண*/ இ4(த). தவிர, 
த.கM%A* பி�னா� ெப!ய ெப!ய நா,க' ஆதரவாக இ4%கி�றன எ�கிற 
மானசீக பல	 அவ�கM%A இ4(த). ஆகேவ, இ�லாமிய சா	ரா^ஜிய�ைத 
ேவ4ட� அழி�), மாெப4	 கிறி�)வ சா	ரா^ஜிய�ைத - ெஜ4சேல�ைத 
தைலநகராக% ெகா1, ம�திய கிழ%கி� நி#வி வி,வ) எ�கிற ெப4.கன�ட� 
அவ�க' பாB()ெகா184(தா�க'. 
 
)ரதி4_டவசமாக அ*ேபா)தா� G�தா� �ஹ	ம) காலமாகி, 
அ,�தப8யாக* பதவிேய:ற ��தகீ� எ�பவ4	 ஒேர ஆ18� 
மரணமைட(தி4(தா�. 
 
��லி	களிைடேய ஒ:#ைம எ�கிற �ஹ	மதி� தி5ட�	 அவ�கMட� 
ேச�() காலமான)தா� இதி� ெப4	 ேசாக	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 20 ெப*ரவ!, 2005 
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பால�தீ� எ�?	 ெப4நில*பர*பி� மிக �%கிய அைடயாளமான 
ெஜ4சேல	 எ�கிற நகைர% ைக*ப:#வ) எ�?	 ேநா%க�ட� 
ெதாட.க*ப5டன, சிKைவ*ேபா�க'. உ1ைமயி� நில�ைத% ைக*ப:#வத�ல 
இ*ேபா�களி� ேநா%க	. அ) ம5,ேம எ�றா� வழ%கமான நா, பி8%A	 
>�த.கM' ஒ�றாக இ)�	 க4த*ப584%A	. மாறாக, இ�லா�தி� 
பரவைல� த,�), ம�திய ஆசியாவி� கிறி�)வ சா	ரா^ஜிய	 ஒ�ைற 
நி#�வத� Fல	 நிர(தரமாக கிறி�)வ�கM%A	 இ�லாமிய�கM%A	 
இைடயி� ஓ� இ4	/�திைர எ7*/வேத சிKைவ*ேபா�களி� ஆதார 
ேநா%கமாக இ4(தி4%கிற). 
 
கிறி�)வ	 எ�தைனேயா வழிகளி� பரவி%ெகா184(த). பிரசார	 அவ:#' 
ஒ�#. ம%க' இய�பான உண�9சி*ெப4%கா� கிறி�)வ�)%A 
மாறி%ெகா184(த) இ�ெனா�#. நா,கைள ெவ:றி ெகா'வத� Fல	 
மத�ைத* பரவலா%Aவ) ெசய�தி5ட�தி� F�றாவ) அ	ச	தா�. 
 
ஆயி?	 ெஜ4சேல	 விஷய�தி� ஐேரா*பிய சிKைவ*ேபா� வீர�க' 
நட()ெகா1டவித	 ப:றி ச!�திர	 அ�தைன ந�லவிதமாக% 
Aறி*பி,வதி�ைல. >�த ெநறி�ைறகைள அவ�க' கா:றி� பற%க வி5டா�க' 
எ�ப) மிக ேமேலா5டமான ஒ4 A:ற9சா5,. ெவ:றி ெகா'M	 பAதிகளி� 
இ4(த மா:# மத�தவ�கைள அவ�க' கா5,மிரா18க' ேபா� ெவ589 
சாB�த)தா� இ�றள�	 சிKைவ*ேபா�களி� �த� அைடயாளமாக9 
ெசா�ல*ப5,வ4கிற). 
 



மிஸா5 எ�கிற ச!�திர ஆசி!ய�, வி5டா� உலகிK'ள அ�தைன ��லி	 
ம:#	 aத மத�தவ�கைள>	 ெகா�# /ைத�)வி5,, அவ�கைள* /ைத�த 
இட.களிெல�லா	 ேதவாலய.கைள எ7*பி அைடயாள�ைத மைற�)வி,	 
ெவறியி� அவ�க' இ4(தா�க' எ�# ச:# மிைக*படேவ இதைன9 
சி�தி!%கிறா�. அ�தைன ேமாசமாக ம:ற ஆசி!ய�க' ெசா�லாவி5டாK	 
அ5pழிய.கைள* ப:றி% கண%A வழ%கி�லாத /'ளிவிவர.க' கிைட%கேவ 
ெசBகி�றன. 
 
அ*ேபா) ம�திய ஆசியாவி� ஆ5சி*ெபா#*பி� இ4(த கலீஃபா%களி� 
திறைம% Aைற�	 இத:A ஓெர�ைல வைர காரண	. இதைன ஏ:ெகனேவ 
பா��தி4%கிேறா	.  
 
�(ைதய O:றா1,களி� எ�தைன%ெக�தைன ��லி	களி� ஆ5சி வK 
ஏறி%ெகா1ேட இ4(தேதா, அ�தைன%க�தைன ப�தா	 O:றா1,%A* பிறA 
பலமிழ()ெகா184(தா�க'. வா!G அரசிய� இத� �%கிய% காரண	. 
G�தா?%A* பிறA அவ� மக� எ�கிற ஏ:பா, ேரஷ� கா�,%A* 
ெபா4(தலாேம தவிர, மாெப4	 சா	ரா^ஜிய நி�வாக�)%A எ*ேபா)	 
உக(தத�ல. G�தா� திறைமசாலியாக இ4(தா� அவர) மக?	 அ*ப8ேய 
இ4*பா� எ�# E#வத:கி�ைல அ�லவா? தவிர�	 ெந4%க8 மி%க 
ேநர.களி� இ�தைகய ஏ:பா,, மிA(த அப�த	 விைளவி*பதாக 
மாறிவி,வைத>	 தவி�%க �8யா). 
 
இ�ெனா4 காரண	, Gயநல	. ெசா(த ேதச�திலி4(ேத எ�தைன ெகா'ைள 
அ8%க �8>	 எ�# ஆ5சியாள�க' கண%கி5,* பா��)%ெகா184(த). 
வRலி%க*ப,	 வ!கைள9 சில தனி நப�கேள ெப4	பாK	 
ப.Aேபா5,%ெகா'M	 வழ%க	 அ�ைறய ம�திய ஆசியா �7வ)	 
பரவலாக இ4()வ(த). இதனா� ராLவ	 ேபா�ற �%கிய� )ைறகM%A 
உ!ய பல	 ேச�*பத:கான பண	 ேபாB9 ேசராமேலேய ேபாBவி5ட). 
 
G�தா�கைள9 G:றி இ4(த கா%ைக%E5ட	 F�றாவ) �%கிய% காரண	. 
இவ�க' ெப4	பாK	 அைம9ச�களாகேவா, பிரா(திய கவ�ன�களாகேவா, 
�%கிய� தளபதிகளாகேவா இ4(தா�க'. ெப4	பாK	 G�தாைன 
தைலநக!லி4() கிள*பி எ.காவ) ேகாைட வாச�தல�)%ேகா, 
Aளி�வாச�தல.கM%ேகா அைழ�)*ேபாB நிர(தர ேபாைதயி� ஆP�தி 
ைவ�தி4*பா�க'. க9ேச!, ம), ேகளி%ைக எ�# வாP%ைகைய உ�லாசமாக 
அ?பவி�)%ெகா184(த G�தா�க' >�த	 எ�# வ4	ேபா) இய�பாக 
அ9ச	 ஏ:ப5,, ேவ# யா!டமாவ) சி(தி%A	 ெபா#*ைப% 
ெகா,�)வி,வா�க'. 
 
ேபாதா)? 
 
சா	ரா^ஜிய	 அழிய� ெதாட.கிய) இதனா�தா�. ெஜ4சேல�ைத% ைக*ப:றிய 
சிKைவ*ேபா� வீர�கைள அட%கி, அத� ஆ5சிைய மீ1,	 இ�லாமிய 
சா	ரா^ஜிய�தி�கீP ெகா1,வர, �ஹ	ம� எ�கிற ஒ4 G�தா� கிைட�தா� 
எ�றா�, அ(த ெவ:றி%A வய) அவர) ஆ>5கால	 வைர ம5,ேமதா�. 
�ஹ	மதி� மரண�)%A* பிறA மீ1,	 பைழய A48 கதைவ� 
திற()ைவ�) கிறி�)வ�கM%ேக ெஜ4சேல�ைத வழ.கினா'. 
 
சிKைவ*ேபாராளிகளிட	 ஒ4 தி5ட	 இ4(த). நகர	 த.க' வச	 இ4%A	 
கால�தி� E8யவைர இ�லாமிய ம:#	 aத அைடயாள9 சி�ன.கைள 
அழி�) ஒழி�)வி,வ). வழிபா, நட%கிறேதா இ�ைலேயா, ெஜ4சேல	 எ.A	 
கிறி�)வ ேதவாலய.கைள எ7*பி நி#�திவி,வ). கால�தி� ஓ5ட�தி� 
நட(தைவெய�லா	 மற()ேபாக% E,	. சா5சிகளாக நி:A	 ேதவாலய.க' 
கால	 கட() நி:A	. ெஜ4சேல	, கிறி�)வ�களி� mமிதா� எ�பைத 
அைவேய எ,�)9 ெசா�K	. ேதவாலய.களி� அ8யி� /ைத(த உயி�கM	 



பிற மத.களி� அைடயாள9 சி�ன.கM	 Eட அத:ேக ெமௗன சா5சியாக 
ேவ18ய அவசிய	 உ1டாA	. 
 
இ(த9 ெசய�தி5ட�தி�ப8 அவ�க' இய.கினா�க'. ஒ5,ெமா�த 
ஐேரா*பா�	 திர1ெட7() அவ�கM%A* பண உதவி ெசBத). 
எ�லாவ:#%A	 ேமலாக ேபா*பா1டவ!� ஆசீ�வாத	. ேவெற�ன 
ேவ1,	? எ*ப8>	 ஒ4 ஐ	பதா1, கால�)%A' ெஜ4சேல�ைத ைமயமாக 
ைவ�) ஒ4 ெப!ய கிறி�)வ சா	ரா^ஜிய�ைத% க58 எ7*பிவிட�8>	 
எ�ேற அவ�க' நிைன�தா�க'. கி.பி. 1173 வைர இ) ெதாட�(த). 
 
அ(த வ4ட	 கலீஃபாவாக இ4(த O4�தி� மyF� எ�பவ� 
இற()ேபானா�. வழ%க*ப8 அவர) வா!சான மலீtா எ�கிற சி#வ� 
இ�லாமிய சா	ரா^ஜிய�தி� ச%கரவ��தியாக ஆ%க*ப5டா�. சி#வ� எ�# 
ெசா�வ) ெகா`ச	 அதிக*ப8. சி#வ?%A	 இைளஞ?%A	 
இைட*ப5டெதா4 ெபா8ய� எ�# ைவ�)%ெகா'ளலா	. வயேதா, 
அ?பவேமா ஏ)ம:றவ�. A�_டஜி� (Gumusht agei n) எ�ெறா4 A#நில 
ம�ன�, இவ?%A வழிகா58யாக உடனி4(தா�. A#நில�)%A அவ� 
ம�னேன ஒழிய, சா	ரா^ஜிய�)%A தளபதி மாதி!. 
 
இைளஞனான கலீஃபாைவ எ*ேபா) ஒழி�)%க58, தா� ச%கரவ��தியாவ) 
எ�கிற கன�ட� அத:கான ெசய�தி5ட.கைள� தீ58%ெகா184(தவ� 
அவ�.  
 
அ(த9 சமய	 கலீஃபாவி� பிரதிநிதியாக எகி*ைத ஆ1,ெகா184(தவ� 
ெபய� சலா�தீ�. ச!�திர�தி� எ*ேபாதாவ) உதி%A	 சில ந�ல 
ஆ�மா%கM' ஒ4வ�. ஐேயா சா	ரா^ஜிய	 இ*ப8 நாசமாகிறேத எ�கிற 
கவைல ெகா1டவ�. ம�திய அரG%A விGவாசமானவ�. ஒ4 �ய:சி ெசB) 
பா�%கலா	, தைலநக4%A* ேபாB கலீஃபாைவ9 ச(தி�) நிலவர�ைத எ,�)9 
ெசா�லி கிறி�)வ�கM%A எதிரான >�த�ைத �,%கிவிடலா	 எ�# 
நிைன�தா�. 
 
சலா�தீ� G�தாைன9 ச(தி�)வி5டா� த�?ைடய அ!சி, ப4*/க' 
ேவகாம� ேபாBவி,ேம எ�# அ`சிய A�_டஜி�, அவ� /ற*ப5, வ4	 
ெசBதி கிைட�த)	 G�தாைன% கிள*பி%ெகா1, ேவெறா4 இட�)%A* 
ேபாBவி5டா�. சலா�தீ� விடாம� G�தா� எ.ெக�லா	 அைழ�)* 
ேபாக*ப,கிறாேரா, அ.ெக�லா	 பயண	 ேம:ெகா1டா�. 
 
ஒ4 க5ட�தி� A�_டஜி�?%A எதிராக >�த	 ெசBய�	 தயாராகி, 
ெவ#*பி� தனிெயா4 ம�னனாகேவ தா	 �8R58%ெகா1,விடலாமா எ�# 
ேயாசி%கிற அள�%ேக ேபானா� சலா�தீ�. 
 
இத:ெகா4 காரண	 Eட இ4(த). இ(த சலா�தீ� ஒ4 ெப!ய வீர�. 
கலீஃபாவி� பிரதிநிதியாக எகி*ைத ஆ1,ெகா184(தவ� எ�றேபா)	, 
தம) Gயபல�தா� லிபியாவி� ஒ4 பAதி, ஏம�, ஹிஹா� ேபா�ற 
இட.கைள கிறி�)வ�களிடமி4() ெவ�# இ�லாமிய சா	ரா^ஜிய�தி� 
இைண�தி4(தவ� அவ�. பலவீனமான நா�ைக() பAதிகைள ெவ:றி ெகா'ள 
�8(த த�னா�, கவன	 Aவி�தா� பல	 ெபா4(திய ெஜ4சேல�ைத>	 
ெவ�ல�8>	 எ�# நிைன�தா�. ெஜ4சேல	 கிறி�)வ�க' பி8யி� இ4(த) 
அவ4%A9 சகி%க �8யாததாக இ4(த). 
 
ஒ4 ம!யாைத க4திேய அவ� இத:காக ச%கரவ��தியி� உ�தர� ேக5,* 
ேபாயி4(தா�. 
 
ஆனா� ச%கரவ��தி, இ�ெனா4வ!� ைக*பாைவயாக இ4(ததா� ேவ# 
வழியி�றி >�த�)%A� தயாராகேவ18யி4%A	 எ�# அறிவி�தா�. 
 



ந�லேவைளயாக அ*ப8ய4 >�த	 ஏ:படவி�ைல. பய()ேபான கலீஃபா, 
உடன8யாக சலா�தீைன� தனிெயா4 G�தானாக அ.கீக!�) (அதாவ), 
A#நில ம�ன�) அவ� அ*ேபா) ஆ1,ெகா184(த பAதிகைள அவேர 
ஆளலா	, ச%கரவ��தியி� A#%கீ,க' இ4%கா) எ�# ெசா�லிவி5டா�. 
(இ*ப8>	 இ�லாமிய சா	ரா^ஜிய	 சித#1ட) ேவ# விஷய	!) 
 
கி.பி. 1182-	 ஆ1, தம) ப�ெதா�பதாவ) வயதி� கலீஃபா மலீ%tா 
மரணமைட(தா�. அ)வைர சலா�தீ� ெபா#ைம கா�தி4(தா�. மலீtா 
மரணமைட()வி5ட ெசBதி கிைட�த)ேம தம) பைடகைள� திர58%ெகா1, 
/ற*ப5,வி5டா�. கி5ட�த5ட ம�திய ஆசியா �7வைத>	 கபளீகர	 ெசBய� 
ெதாட.கிய) அவர) ராLவ	. இ�?	 ஓ!ர1, இட.கைள* 
பி8�)வி5டா� அவ�தா� கலீஃபா எ�கிற நிைல. ஏராளமான சி:றரச�கM	 
பிரா(திய கவ�ன�கM	 சலா�தீ?ட� ேபா� ெசBய வி4	பாம�, தாேம 
��வ() அவ4%A அ8பணிவதாக எ7தி%ெகா,�)வி5,* ேபானா�க'. 
 
சலா�தீ� வீர�தா�. அதி� ச(ேதகமி�ைல. ஒ5,ெமா�த ம�திய 
ஆசியாைவ>	 ைக*ப:#வெத�ப)	 சாதாரண விஷயமி�ைல. ஆனா� நம%A� 
ெத!(த அெல%சா1ட� ேபாலேவா, ஒளர.கசீ* ேபாலேவா மாவீரனாக இவைர 
ச!�திர	 ஓ!ட�திK	 ெசா�Kவதி�ைல. ஆனா�, அ�ைறய ம�திய 
ஆசியாெவ.A	 ஆ1,ெகா184(த ம�ன�களிைடேய 'சலா�தீ� அ9ச	' 
எ�ப) ஒ4 தவி�%க�8யாத ேநாயாக* பரவியி4(த) இத� அ8*பைட% 
காரணமாகிற).  
 
இதன8*பைடயி�தா� அவ� ேபாகிற இட.கெள�லா	 அவ4%A 
அ8பணி(தன.  
 
சி!யா அ*ேபா) கிறி�)வ�களி� ஆMைக%A உ5ப584(த). மிக�	 
கவனமாக சலா�தீனி� வழியி� A#%கிடாம� பா��)%ெகா184(தா�க'. 
ஆனாK	 ஓ� அச(த�*பமான Rழலி� அ(நா5, வழிேய ேபான ஒ4 ��லி	 
வ��தக% A7ைவ சி!ய ராLவ	 தா%கி% ெகா�#விட, சலா�தீ� சி!யா மீ) 
பைடெய,%க �8� ெசBதா�. 
 
1187-	 ஆ1, அ(த >�த	 ஆர	பமான). ைடபி!ய� (Ti ber i ous) எ�கிற 
இட�தி� நட(த >�த	. சிKைவ*ேபா�களி� வ!ைசயி� மிக% ெகாpரமாக 
நட(த >�த.க' எ�# சில ெசா�ல*ப,வ)1,. அவ:#' ஒ�# இ). 
கி5ட�த5ட ப�தாயிர	 கிறி�)வ வீர�க' இ(த*ேபா!� இற()ேபானா�க'. 
சலா�தீனி� பைட அ)வைர அட%கிைவ�தி4(த ஆ�திர	 �7வைத>	 இ(த 
>�த�தி� ெவளி*ப,�திய). அவ�கM%A மிக ந�றாக� ெத!>	. சி!யா�ட� 
ெதாட.A	 இ(த >�த	 க18*பாக ெஜ4சேல�தி� ேபாB�தா� �8>	. 
 
அ*ப8�தா� ஆன). 
 
டா�ெமB�, ந*ல�, ரம�லா, சீச�லா, ெபBv�, ஜாஃபா உ'ளி5ட அ�ைறய 
சி!யாவி� பல நகர.கைள% ைக*ப:றி ��ேனறிய ��லி	களி� பைட, 
ச!யாக ெஜ4சேல�தி� வாசலி� வ() நி�ற). 
 
அ�ைற%A ெஜ4சேல�தி� ெமா�த	 அ#பதாயிர	 கிறி�)வ ராLவ வீர�க' 
இ4(தா�க'. ப�ேவ# ேதச.களிலி4() ெஜ4சேல	 வ() வசி%க� 
ெதாட.கியி4(த கிறி�)வ�களி� எ1ணி%ைகேயா கி5ட�த5ட ஒ�றைர 
ல5ச	. தவிர, சில ப�தாயிர	 உ'w�வாசிக'. ஒ4 >�த	 எ�# 
ஆர	பமானா� எ*ப8>	 ல5ச%கண%கி�தா� உயி!ழ*/ இ4%A	 எ�# 
தி5டவ5டமாக� ெத!(த). 
 
ஒ5,ெமா�த ��லி	 ராLவ�	 >�த உ�தர�%காக� தினெவ,�)% 
கா�)%கிட(த அ(த% கைடசி%கண�தி� G�தா� சலா�தீ�, யா4ேம 



எதி�பாராவிதமாக ஒ4 கா!ய	 ெசBதா�. ெஜ4சேல	 ம%கM%A அவ� ஓ� 
அறிவி*/ ெவளியி5டா�. 
 
Ôஅ�/%A!ய ெஜ4சேல	 நக!� ெப4ம%கேள! ெஜ4சேல	 ஒ4 /னிதmமி 
எ�பைத உ.கைள* ேபாலேவ நா?	 அறிேவ�. ஒ4 >�த�தி� Fல	 அ(த 
ம1ணி� ர�த	 சி(த*ப,வைத நா� வி4	பவி�ைல. நீ.களாக வி4	பி 
ேகா5ைடைய ஒ*பைட�)வி,	ப8 ேக5,%ெகா'கிேற�. அ*ப89 
ெசBவீ�களானா�, எ� ெமா�த ெசா�தி� ஒ4 பAதிைய>	 நீ.க' சாAப8 
ெசBவத:A� ேதைவயான நில�ைத>	 நா� உ.கM%A அளி�)வி5, வ(த 
வழிேய ேபாBவி,ேவ�. >�த	தா� தீ�� எ�# நீ.க' �8� 
ெசBவீ�களானா�, விைள�கM%கான ெபா#*/ எ�?ைடயத�ல எ�பைத 
இ*ேபாேத ெத!வி�)வி,கிேற� ’ ’.  
 
மிர5ட� அ�ல. திமி4	 அ�ல. உ1ைமயிேலேய சலா�தீ� ெஜ4சேல�தி� 
ர�த	 சி(த%Eடா) எ�# வி4	பியி4%கிறா�! அேத சமய	, ெஜ4சேல�ைத% 
ைக*ப:றிேய தீ4வ) எ�பதிK	 உ#தியாக இ4(தி4%கிறா�. அதனா�தா� 
அ*ப8ய4 அறிவி*ைப9 ெசBதா�. 
 
ெஜ4சேல	 ம%க' ேயாசி%க� ெதாட.கினா�க'. அவ�கள) 
ேயாசைன*பாைத%A ேநெரதிரான பாைதயி� சிKைவ*ேபா� வீர�கM	 
ேயாசி%க ஆர	பி�தா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 24 ெப*ரவ!, 2005 
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ந	ப�8யாத அள�%A இர%க Gபாவ	, அ�/, கனி�, ெபா#ைம, ேபா!� 
நா5டமி�ைம ேபா�ற Aண.கைள% ெகா1ட ம�ன�க' மிக�	 அm�வ	. 
இ�தைகயவ�கைள9 ச!�திர�)%A' lைழ() ேத8னா� இ4 ைக 
விர�கM%A' அட.கிவி,	 எ1ணி%ைக. Aறி*பாக, ம�திய ஆசிய 
G�தா�கM' இ�தைகய Aண	 பைட�தவ�க' மிக மிக ெசா:ப	. அ(த9 
ெசா:ப எ1ணி%ைக%A' அட.Aபவ�களி� G�தா� சலா�தீ� 
�த�ைமயானவ� ம5,ம�ல; ச:# வி�தியாசமானவ4	 Eட. 
 
ெஜ4சேல	 நகைர சலா�தீனி� பைடக' RP() நி�ற)	 ெபா)ம%கM%A 
அவ� வி,�த ேவ1,ேகா' எ�தைன ச!�திர �%கிய�)வ	 வாB(தேதா, 
அேத அள� �%கிய�)வ	 ெகா1ட), அ(த அறிவி*/%A* பி�னா� நட(த 
ச	பவ.கM	. 
 
உ1ைமயி� ெஜ4சேல	 ம%க' ெப4	பாK	 அ*ேபா) கிறி�)வ�க'; ஒ4 
�7நீள >�த�)%A மன�தளவி� தயாராக இ�ைல. சலா�தீனி� ெதாட� 
ெவ:றிக' ஏ:ப,�தியி4(த பய	 அத:A ஒ4 காரணமாக இ4(தி4%கலா	. 
இ�தைன Uர	 இற.கிவ() அ�பாக* ேபGகிற G�தாைன* ெபா45ப,�தாம� 
வி5டா� பி�விைள� ேவ# விதமாக இ4%Aேமா எ�கிற ேயாசைன>	 
காரணமாயி4%கலா	. ேப9Gவா��ைத Fல	 ஒ4 சமாதான� தீ�� சா�தியமா 
எ�# க1டறியேவ அவ�க' வி4	பினா�க'. 
 
ஆனா� ெஜ4சேல�ைத அ*ேபா) ஆ1,ெகா184(த கிறி�)வ 
ஆ5சியாள�க' ேவ# மாதி! சி(தி�தா�க'. ��லி	பைட நக4%A ெவளிேய 
�:#ைகயி584%கிற). ச!. எ�தைன கால	 அவ�களா� தா%A*பி8%க 
�8>	? நக4%A' ேபா)மான உண�, ம4�)வ வசதிக' அ*ேபா) 



இ4(தன. பல மாத.க' வைரயிK	 Eட9 சமாளி�)விட �8>	. ேகா5ைட% 
கத�கைள� திற%காமேலேய ஆனவைர ��லி	 வீர�கைள9 ேசா�� ெகா'ள9 
ெசBவ). அைத>	 மீறி >�த	 ெதாட.Aமானா� அ*ேபா) 
பா��)%ெகா'ளலா	. தவிர, அத:A' ஐேரா*பாவிலி4() ேமK	 சில பைட 
உதவிக' வ() ேசரலா	. 
 
ஆ5சியாள�களி� இ(த� தி5ட	 சிKைவ*ேபா� வீர�கM%ேக பி8%கவி�ைல 
எ�ப)தா� இதி� �%கியமான). அவ�க' ெதாட� >�த.களா� அ*ேபா) 
மிக�	 ேசா�(தி4(தா�க'. தவிர, ேகா5ைட%A' சிைற*ப584*ப) ேபால 
அைட() கிட*பதிK	 அவ�கM%A வி4*ப	 இ�ைல. நி9சயமாக� தா.கேள 
கத�கைள� திற() >�த�ைத� ெதாட.கினா�, ேதா�விைய ம5,ேம ச(தி%க 
ேந!,	 எ�பைத>	 அவ�க' அறி(தி4(தா�க'. 
 
ஆகேவ, த.க' நிைலைய அவ�க' ஆ5சியாள�களிட	 ெவளி*பைடயாக9 
ெசா�லிவி5டா�க'. >�த	 ெதாட.கினா� ெவ:றி கிைட*ப) இ	�ைற 
க_ட	. வீ	/%காக �:#ைகைய அ?மதி�)%ெகா184(த அ*ேபாைதய 
ெஜ4சேல	 ஆ5சிம�ற�)%A எ�ன ெசBவெத�# /!யவி�ைல. மாத.க' 
கட()	 �:#ைக �:#*ெபறாதைத எ1ணி% ெகா`ச	 கவைல*பட� 
ெதாட.கினா�க'. இ*ப8ேய தா%A*பி8*ப) சிரம	 எ�# எ*ேபா) 
/!(தேதா, அ*ேபா) G�தா� சலா�தீ?%A அைமதி� U) அ?*பினா�க'. 
 
G�தா� /�னைக ெசBதா�. >�த	 ேவ1டா	. அNவள�தாேன? அவ� 
�தலி� ��ைவ�த ேகா!%ைக>	 அ)தா�. ஆகேவ த	 ச	மத�ைத� 
ெத!வி�தேதா, அ�லாம� இ�?	 சில ப8க' இற.கிவ() 
ெஜ4சேல	வாசிகM%A9 சில சKைககைள>	 அறிவி�தா�. 
 
அ(த விநா8யிலி4() பால�தீ� �7ைமயாக இ�லாமிய* ேபரரசி� 
க5,*பா58�கீP வ()வி,	. அத�பி� ெஜ4சேல�தி� உ'ள ம%க' 
அைனவ4	 ேபரரசி� A8ம%களாக அ.கீக!%க*ப,வா�க'. உ'w� 
கிறி�)வ�க', பல ஐேரா*பிய ேதச.களிலி4() வ() நிர(தரமாக� 
த.கியி4%A	 கிறி�)வ�க' அைனவ4%Aேம இ) ெபா4()	. மத 
வி�தியாச	 பா�%க*பட மா5டா). aத�க' ம:#	 ��லி	கMட� அவ�க' 
சமமாக அ.ேக வாழலா	. ஆனா�, இ(த9 சKைக ராLவ வீர�கM%A* 
ெபா4(தா). (அதாவ) சிKைவ*ேபா� வீர�கM%A* ெபா4(தா).) 
 
அவ�க' ம5,	 த	 A,	ப�தின4ட� நா:ப) தின.கM%A' ெஜ4சேல�ைத 
வி5, ெவளிேயறிவிட ேவ1,	. உயி4%A உ�தரவாத	 உ1,. நகைர வி5, 
ெவளிேய#	 சிKைவ*ேபா� வீர�க' மீ) தா%Aத� ெதா,%க*பட மா5டா). 
ஆனா� அ*ப8 ெவளிேய#வத:A* பிைணய� ெதாைகயாக அவ�க' 
தைல%A* ப�) தினா�க' (இ(த தினா� எ�ப) அ(நாைளய சி!ய 
நாணய�ைத% Aறி%A	.) க5ட ேவ1,	. வீர�களி� A,	ப* ெப1க' 
தைல%A ஐ() சி!ய தினா� ெசK�தினா� ேபா)	. Aழ(ைதக' எ�றா� ஒ4 
தினா�. 
 
இ(த* பிைணய� ெதாைகைய9 ெசK�தாதவ�க' G�தானி� அ8ைமகளாக� 
ெதாட�() இ4%க ேவ18யி4%A	 எ�#	 உ�தரவிட*ப5ட). 
 
இத�பிறAதா� விய*m5,	 நிகP9சிக' ஆர	பமாயின. G�தா� சலா�தீ�, 
அரசா.க sதியி� எ,%கேவ18ய நடவ8%ைகயாக ேம:ெசா�ன உ�தரைவ* 
பிற*பி�)வி5டா�. ஆனா� உடேன அவ4%A சிKைவ*ேபா� வீர�களி� மீ) 
ச:ேற இர%க	 உ1டான). உயி4%A* பய(தி4%A	 வீர�களிட	 க*ப	 
வRலி*ப) பாவம�லவா எ�# அவ4%A� ேதா�றிவி5ட). 
 
ஆகேவ, பிைணய% ைகதிக'தா� எ�றாK	 தம) சா	ரா^ஜிய எ�ைல%A' 
வசி*பவ�க' அ�லவா? ஆகேவ அவ�கM	 த	 A8ம%க'தா�. அவ�கள) 
க_ட�ைத* ேபா%Aவ)	 த�?ைடய கடைமேய எ�# நிைன�தவ�, 



ேகா5ைட%A' இ4(த அ#பதாயிர	 சிKைவ*ேபா� வீர�கM' ப�தாயிர	 
ேப4%கான பிைணய� ெதாைகைய� தாேன த� ெசா(த* பண�திலி4() 
க58வி,வதாக அறிவி�தா�! அ�)ட� இ�?	 ஏழாயிர	 வீர�கM%கான 
ெதாைகைய� த� சேகாதர� ைச/�தீ� எ�பவ� அளி*பா� எ�#	 
ெசா�லிவி5டா�. 
 
G�தாேன இ*ப8ய4 நடவ8%ைக ேம:ெகா'வைத* பா��)வி5, அவர) 
அைம9ச� ெப4ம%க', தளபதிக' G	மா இ4%க �8>மா? ஒNெவா4வ4	 
ஆM%A% ெகா`ச	 பண	 ேபா5, �8(தவைர சிKைவ*ேபா� 
வீர�கM%கான பிைணய� ெதாைகைய% க5ட ஆர	பி�)வி5டா�க'. 
 
மிக*ெப!ய A:றவாளிக' எ�# தனி�தனிேய அைடயாள	 காண*ப5ட 
சிKைவ*ேபா� வீர�க' சிலைர� தவிர, ெப4	பா�ைமயான கிறி�)வ வீர�க' 
G�தா� சலா�தீனி� இ�தைகய நடவ8%ைகயா� ஒ4 ைபசா ெசலவி�லாம� 
Gத(திரமாக தி!ேபாலி%A	 ைட� நக4%A	 ெச�ல �8(த). O:#%கண%கான 
கிறி�)வ வீர�க' த.கள) வய) �தி�(த ெப:ேறா�கைள� தைலயி� 
U%கி%ெகா1, நட() ெச�வைத* பா��த சலா�தீ�, அவ�கM%A 
அரசா.க9 ெசலவி� க7ைதக' வா.கி%ெகா,%க�	 உ�தரவி5டா�! 
 
ெஜ4சேல�தி� அரசியாக அ*ேபா) இ4(தவ� ெபய� சிபி�லா. அவர) 
கணவ4	 ெஜ4சேல�தி� ம�ன4மாக இ4(தவ!� ெபய� கா5ஃபி�8 
ெபாயிலா�. அ�ைறய ேததியி� ஒ5,ெமா�த ம�திய ஆசிய ��லி	கM%A	 
இ(த ெபாயிலா�தா� ச!யான வி�ல�. ெசBத அ5pழிய.கM	 
ப,ெகாைலகM	 ெகா`ச ந`சம�ல. வாPநாெள�லா	 அ�ைப>	 
இர%க�ைத>	 க4ைணைய>	 ம5,ேம ேபாதி�த இேயGநாத!� ெபயைர9 
ெசா�லி%ெகா1,, ர�த�தா� ஒ4 சா	ரா^ஜிய�ைத% க58ெய7*ப* 
பா,ப5,%ெகா184(தவ� அவ�. 
 
அ�தைகய ம�னனி� ப5ட�) ராணியான சிபி�லா, நகைர வி5, 
ெவளிேயறியேபா) ஒ4 ��லி	 வீர�Eட அவம!யாைதயாக 
நட()ெகா1,விட% Eடா) எ�# உ�தரவி584(தா� சலா�தீ�. ராணி%A 
உ!ய ம!யாைதக' ெசB), அவ4ட� வ(த ப�லாயிர%கண%கான 
ெப1கM%A ேவ18ய பண உதவிக', ஆைடக', உண�*ெபா4'க' 
ேபா�றவ:ைற அளி�), ெகௗரவமாகேவ வழிய?*பிைவ�தா�! 
 
எ�ன பிர9ைனயாகிவி5டெத�றா�, இ*ப8 பால�தீனிலி4() /ற*ப5, 
ெவளிேயேபான கிறி�)வ சிKைவ*ேபா� வீர�கM%A	 அவ�த	 
A,	ப�தின4%A	 அ1ைட நா,களி� அைட%கல	 கிைட%கவி�ைல. 
அவ�க' எகி*)%A* ேபானேபா) எ(த நகர�	 அவ�கைள9 
ேச��)%ெகா'ளவி�ைல. ஒ4 ைம� Uர�தி� வ4கிறா�க' எ�ப) 
ெத!(த)ேம நகர ம%க' ேகா5ைட%கத�கைள9 சா�தி%ெகா1,வி,வா�க'. 
ஆ9ச�ய	, அ*ேபா) அ.கி4(தவ�கM	 கிறி�)வ�கேள! 
 
ஆகேவ, A8ம%களாக வாழ வழிய:# அவ�க' அகதிகளாக சி!யா�%A வ() 
ேச�(தா�க'. 
 
அ�# சி!யாவி� அகதிகM%கான நிவாரண� தி5ட.க' எ�# ஏ)	 
கிைடயா). ஊ!� G:றி�தி!யலா	. அத:A� தைடயி�ைல. ஆனா� உதவிக' 
கிைட%A	 எ�பத:A உ�தரவாதமி�ைல. அகதிக' ந�வாP�, ம#வாP� 
Aறி�ெத�லா	 அ�ைறய சி!ய அரG சி(தி�தி4%கவி�ைல.  
 
ஆகேவ ப�லாயிர%கண%கான ெஜ4சேல	 அகதிக' அ�ைற%A9 சி!யாவி� 
ப58னியிK	 Aளி!K	 ம8()ேபானா�க'. ஊ�கM%A ஒ)%A*/றமாக, 
ெப4	பாK	 ஆ:ற.கைரகளி�, மண�ெவளி ஓர.களி� Eடார	 அ8�)� 
த.கியி4(த இ(த சிKைவ*ேபா� வீர�களி� A8யி4*/* பAதிகைள 



ெகா,ைமயான ேநாBக' தா%கின. ச!யான Gகாதார வசதிக' இ�லாததாK	 
பல� இற(தா�க'. 
 
தி!ேபாலியி� ேகா5ைட%கத�க' அைட%க*ப5, ஆ1கM	 ெப1கM	 
நா' கண%கி� கவனி*பா!�றி ெவளிேய கிட(தேபா), பசியா� )8�த த� 
Aழ(ைதெயா�#%A உணவிட �8யவி�ைல ஒ4 தாயா�. ேவ# வழிேய 
இ�லாம� கதறியப8 அ%Aழ(ைதைய% கடலி� வீசி% ெகா�றா'. பிறA 
தி!ேபாலி நக!� ேகா5ைடைய ேநா%கி� தி4	பி நி�# அ(த� தாB சபி�தைத 
சிலி�*/ட� அ�தைன ச!�திர ஆசி!ய�கM	 பதி� ெசBதி4%கிறா�க'. 
 
ேகா5ைட%A உ'ேள இ4(தவ�கM	 கிறி�)வ�க'. ெவளிேய 
அ�லா8%ெகா1,, அகதிகளாக நி�றவ�கM	 கிறி�)வ�க'. ெசா(த சFக�) 
ம%கM%ேக உதவ ம#�த ேகா5ைட% கிறி�)வ�க' நாசமாக* ேபாக5,	. 
அவ�கள) ெப4.கனவான ம�திய ஆசியாவி� கிறி�)வ சா	ரா^ஜிய	 எ�கிற 
எ1ண	 நசி() ேபாக5,	. ஒ5,ெமா�த அர/ ம1ணிலி4()	 
கிறி�)வ�க' ேவேரா, ெபய��) வீச*பட5,	. 
 
ஒ4 தாயி� சாப	! 
 
இதனா�தா� எ�# ெசா�லிவிட �8யாெத�றாK	 அ*ப8�தா� பி�னா� 
ஆகி*ேபான). எ�தைன%ெக�தைன ஐேரா*பாவி� கிறி�)வ	 வKவாக 
ேவv�றி%ெகா1டேதா, அ�தைன%A அ�தைன அேரபியாவி� அத� 
ெச�வா%A நாM%A நா' ேதB() மைறய� ெதாட.கிவி5ட). 
 
இைவெய�லா	 ஒ4 /றமி4%க, ெஜ4சேல�ைத �:#ைகயி5,, ெவ:றி>	 
ெப:#வி584(த G�தா� சலா�தீ� இ�?	 ேகா5ைட%A ெவளிேயதா� 
இ4%கிறா�. ெவ:றி வீரராக, நக4%A' அவ� காெல,�) ைவ%கவி�ைல. ஏ� 
அ*ப8? 
 
விசா!�த அவர) ம(தி! பிரதானிகM%A அவ� அளி�த பதி� இ�?	 
விேனாதமான). Ôெமா�த சிKைவ*ேபா� வீர�கM	 நகைர வி5, 
ெவளிேயறிவி5டா�களா எ�# ெத!யவி�ைல. இ�?	 ஒ4 சில� நக!� 
இ4%கலா	. அவ�க' இ4%A	ேபாேத நா	 ெவ:றி விழா ஊ�வலமாக உ'ேள 
ேபானா� அவ�க' மன	 மிக�	 வ4�த*ப,	. எ�னதா� இ4(தாK	 
அவ�கM	 Aறி*பி5ட கால	 இ(நகைர ஆ5சி/!(தவ�க' அ�லவா? 
அவ�கைள நா	 அவமான*ப,�த%Eடா) ’ ’!  
 
இ*ப8>	 ஒ4 ம�ன� இ4(தி4%கிறா� எ�றா� ந	/வ) ெகா`ச	 
சிரம	தா�. ஆனா� சலா�தீ� இ*ப8�தா� இ4(தி4%கிறா�! அத:A எ�ன 
ெசBவ)? 
 
சலா�தீ� ெஜ4சேல	 நகைர �ைற*ப8 ைகயக*ப,�தி, தம) அதிகார�ைத 
அ.ேக நிைலநா58வி5,, சாவகாசமாக அரG*பணிகளி� ஈ,பட� 
ெதாட.கியேபா), நக!லி4() ெவளிேயறிய கிறி�)வ�க' அ1ைட நா,களி� 
பல க_ட.க' அ?பவி%கிற ெசBதி வ() ேச�(த). அடடாெவ�# உடேன 
மீ1,	 ப!தாப*ப5டவ�, அவ�க' அ�தைன ேப4	 தம) ஆMைக%A 
உ5ப5ட ைட� (Tyr e) நக!� A8ேயறி வசி%கலா	 எ�# அ?மதியளி�தா�. 
 
சிKைவ*ேபா� வீர�க' எகி*திலி4()	 சி!யாவிலி4()	 இ�?	 பல 
இட.களிலி4()	 ைட4%A வ() ேச�(தா�க'. G�தா� சலா�தீ� இ�தைன 
க4ைண>'ளவராக இ4*பா� எ�# அவ�க' எதி�பா�%கவி�ைல. ஆகேவ 
ஏதாவ) ெசB) அ(த% க4ைண%A Õந�றி’  ெசா�லேவ1டாமா? 
 
ைட4%A வ(த சிKைவ*ேபா� வீர�க' உடேன அ.கி4(த கிறி�)வ 
சFக�தின� அ�தைன ேபைர>	 ஒ�# திர58னா�க'. ெஜ4சேல�திலி4() 



சலா�தீைன>	 ��லி	 பைடயினைர>	 எ�ன ெசB) ஓட ஓட விர5டலா	 
எ�# உ5கா�() ஆேலாசி%க ஆர	பி�தா�க'! 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 27 ெப*ரவ!, 2005 
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>�த.களி� ெவ:றி ேதா�வி ேவ1,மானா� சாதாரண விஷயமாக இ4%கலா	. 
ஆனா� இழ*/க' அ*ப8*ப5டத�ல. இ�ைற%A9 சாவகாசமாக, ப�தாயிர	 
ேப� இற(தா�க', ஐ	பதாயிர	 ேப� இற(தா�க' எ�# பைழய 
ேபா�%கைதகைள நிைன�E�()விட �8கிற). அைவ நட(த கால�தி� அ(த* 
ேப!ழ*/க' ஒNெவா4 ேதச�)%A	 அளி�த வலிக' ெகா`சந`சம�ல. 
மீ1, எ7வத:A எ�தைனேயா பல கால	 ஆA	 எ�ற 
கணி*/கைளெய�லா	 U' Uளா%கி, மீ1,	 மீ1,	 ேபா� �ரG 
ெகா58னா�க' எ�றா�, ேநா%க�தி� எ�தைன தீவிர	 இ4(தி4%A	 எ�# 
ேயாசி�)* பா�%கலா	. 
 
��லி	கM%A எதிரான கிறி�)வ�களி� சிKைவ*ேபா�களி� ஏ:ப5ட ெமா�த 
இழ*/ எ�தைன எ�பத:A� தி5டவ5டமான /'ளிவிவர.க' இ�ைல. 
Aைற(த) ப�தி4ப) ல5ச.க' இ4%கலா	 எ�# ெத!கிற). நவீன 
ஆ>த.க' எ)�	 உ:ப�தி ெசBய*படாத காலக5ட�தி� வா'கM	 விஷ 
அ	/கMேம �%கிய ஆ>த.களாக* பய�ப,�த*ப584%கி�றன. ேபா!� 
இற(தவ�களி� உட�க' ெப4	பாK	 கடலி�தா� 
வீசிெயறிய*ப584%கி�றன. சில ச(த�*ப.களி� ஒ4 கிராம�ைதேய ேதா18 
மாெப4	 Aழியா%கி, ெமா�தமாக* பிண.கைள� த'ளி F8யி4%கிறா�க' 
அ�ல) எ!�தி4%கிறா�க'. மிக9சில ச(த�*ப.களி� ம5,	 A�#களி� 
சிகர.கM%A* பிண.கைள% ெகா1,ேபாB வீசிவி5, வ(தி4%கிறா�க'. ேபா� 
/!>	 பைட ஒ4/றெம�றா� இ*ப8* பிண.கைள அ*/ற*ப,�)	 
பைடகேள தனியாக இய.கியி4%கி�றன. 
 
ஆயிர%கண%கான பிண.கைள� ெதாட�() பா��)	 Gம()	 ெச�ல 
ேந�கிறவ�களி� மனநிைல எ*ப8 இ4(தி4%A	 எ�# aகி*ப) சிரம	. 
மத�ைத ��னி5, ேம:ெகா'ள*ப,கிற >�த	. மிக9 சில4%காவ) அ(த 
இழ*/க' ஞான�ைத� த(தி4%கலா	 எ�# எதி�பா�%க� ேதா�றலா	. 
உ1ைமயி� ேமK	 >�த	, ேமK	 ேமK	 உ%கிரமான >�த	 
எ�பதாக�தா� இ4(தி4%கிற). இ) G58%கா5,வ) எ�னெவ�றா�, 
அரசியைல% கா58K	 வீ!ய�'ளெதா4 ச%தியாகேவ மத	 இ4(தி4%கிற) 
எ�பைத�தா�. இ(த >�த.களி� R�திரதா!யாக இ4(தவ� ேபா*பா1டவ� 
எ�பைத>	 இத?ட� இைண�) ேயாசி%கலா	. அ�ைற%A ஐேரா*பாைவ 
ஆ1,ெகா184(த கிறி�)வ ம�ன�கைள% கா58K	 இ(த* 
ேபா*பா1டவ�கM%A இ(த >�த�தி� ஆ�வ	 மிAதியாக இ4(தி4%கிற). 
கிறி�)வ�கM%A >�த�தி� ேதா�வி ஏ:ப,	ேபாெத�லா	 எ79சிa5,	 
ச%தியாக ��னி�# ெசய�ப5டவ�க' அவ�கேள. ஒNெவா4 ேபா*பா1டவ� 
மா#	 ேபா)	 இ(த >�த ேநா%க�ைத�தா� த	 சீதனமாக அ,�) 
வ4பவ4%A அளி�)வி5,* ேபாயி4%கிறா� எ�# ெத!கிற). ச!�திர�தி� 
மிக9 Rடான ப%க.க' இைவ.  
 
இ�லாவி5டா� G�தா� சலா�தீ� ெஜ4சேல�ைத ெவ�#, அதிகார�ைத% 
ைக*ப:றிய ெகா1டா5ட.க' �8வத:A'ளாகேவ இ�ெனா4 >�த	 எ*ப89 
சா�தியமாக �8>	? 
 



ைட� (Tyr e) நக4%A அகதிகளாக வ() ேச�(த சிKைவ* ேபா� வீர�க', 
அ.கி4(த ஏைனய கிறி�)வ�கைள ஒ�# திர58 உடன8யாக இ�ெனா4 
ெப!ய >�த�)%கான அ8�தள�ைத மிக உ#தியாக% க5ட� 
ெதாட.கியி4(தா�க'. இ(த உடன8 எ79சியி� பி�னா� இ4(தவ4	 
அ�ைறய ேபா*பா1டவ�தா�. அவர) உ�தரவி� ேப!� ெஜ�மனியி� 
அரசராக இ4(த பிரட!% பா�பேராஸா (Fr eder i ck Bar bar ossa ) எ�பவ4	 
இ.கிலா() ம�னரான �தலா	 !9ச�,	 Ki ng Ri char d(   1) பிரா�� ேபரரச� 
பிலி* அக�ட� (Phi l i p August us ) எ�பவ4	 E5டாக* பைட 
திர58%ெகா1, சிKைவ*ேபா� வீர�கM%A உத�வத:காக பால�தீைன 
ேநா%கி வர� ெதாட.கினா�க'. 
 
F�றாவ) சிKைவ*ேபா� எ�# ச!�திர	 வ4ணி%A	 இ(த% ெகா,	>�த	, 
சி!யாவி� Õஏ%�’  எ�?	 ேகா5ைட �:#ைகயி� ஆர	பமான). 
 
க1 திக58* ேபாAமள�%A சிKைவ*ேபா� வீர�க' அ%ேகா5ைடயி� 
ெவளிேய அைலயைலயாக அணிவA�) நி�றா�க'. அவ�கைள விர58ய8�) 
எ*ப8% ேகா5ைடைய மீ5ப) எ�# G�தா� சலா�தீ� ேயாசி�தா�. 
�:#ைகைய� தா	 சமாளி�)%ெகா184%A	ேபா) எ*ப8>	 ேவெறா4 
ெப!ய பைட பால�தீ?%A' lைழய*பா�%A	 எ�ப)	 அவ4%A� 
ெத!(தி4(த). ஒ:ற�க' Fல	 அ(த* பைடயி� பல	 Aறி�)� தகவ� 
ேசக!�) அறிய வி4	பியவ4%A ஓ� அதி�9சி கா�தி4(த). 
 
பால�தீைன ேநா%கி ��ேனறி%ெகா184(த பைடைய வழிநட�தி வ(தவ�, 
ெஜ�மானிய ச%கரவ��தி பிரட!% பா�பேராஸாேவதா�! ஆகேவ, நிைலைம 
ைகமீறி* ேபாBவிட%Eடாேத எ�# கவைல*ப5ட சலா�தீ� உதவி%A 
வர�8>மா எ�# ேக5, ெமாரா%ேகா�%A� U) அ?*பினா�. அ.ேக 
அ*ேபா) ஆ1,ெகா184(தவ� ஒ4 ��லி	 A#நில ம�ன�. 
 
ப%க�தி�தா� இ4%கிற) பா%தா�. (ஈரா%கி� தைலநக�.) கலீஃபா எ�# 
ஒ4வ� அ.A இ4%கேவ இ4%கிறா�. ெப4	பா�ைம இ�லாமிய ம%க' 
வா7	 நா,கெள�லா	 அவர) க5,*பா58�கீPதா� இ4%கிற). ஆனாK	 
ஏேனா தம%A9 ச	ப(தமி�லாம� யாேரா யா4டேனா ேமா)	 >�த	 எ�ப) 
ேபால�தா� அ*ேபா) அவ� இ4(தா�. சலா�தீ?%A இதி� வ4�த	 உ1, 
எ�றாK	 ெசா(த9 ச1ைடகைள* ேபசி%ெகா184%க சமயமி�ைல எ�பதா� 
உதவ%E8யவ� எ�# ந	பிேய ெமாரா%ேகா G�தா?%A� U) அ?*பினா�. 
 
)ரதி4_டவசமாக அவ� எதி�பா��த உதவி எ)�	 அ.கி4()	 வரவி�ைல. 
ஆகேவ, தனிெயா4 நபராக� தாேம �8ெவ,�)9 ெசBயேவ18ய >�த	 இ) 
எ�# �8� ெசBதா�. 
 
சிKைவ*ேபா� ச!�திர�திேலேய இ) ஒ4 விேனாத	தா�. இ�லாமிய 
சா	ரா^ஜிய�தி� கலீஃபா�%A எ(த9 ச	ப(த�	 இ�லாம� ஒ4 A#நில 
ம�ன4ட� ஐேரா*பிய ேதச.க' ேமாதிய >�த	. 
 
சலா�தீ?%A அ*ப8ய�#	 அதி�_ட	 �:றிKமாக% காைல 
வா!விடவி�ைல. யா4ேம எதி�பாராவிதமாக பால�தீைன ெந4.A	 
ேவைளயி� ெஜ�மானிய ம�ன� பிரட!% ஓ� ஆ:றி� தவறி வி7() 
உயி!ழ()வி5டா�. இதனா� நிைலAைல(த ெஜ�மானிய*பைட ெகா`ச	 
சிதறி*ேபான). அவ�கைள மீ5, ஒ4.கிைண�) மீ1,	 >�த�தி� 
ஈ,ப,�)வத:காக ெஹ�றி எ�கிற மாவீர� ஒ4வ� தைலைமயி� இ�ெனா4 
ெப!ய பைடைய ேபா* அ?*பிைவ�தா�. 
 
கி.பி. 1190-	 ஆ1, ஜூைல மாத	 >�த	 ஆர	பமான). Gமா� ஒ4 வ4ட 
கால�)%A எ(த� தர*/%A	 ெவ:றி ேதா�வி இ�லாம� நீ8�)%ெகா1ேட 
ேபான >�த	 அ). சலி*/:றாவ) ேபாைர நி#�)வா�களா எ�# உலக	 
பா��)%ெகா184(தேபா) சலா�தீ?%A உட�நல	 ச!யி�லாம� 



ேபாBவி5ட). ஆகேவ, ெவ:றி ேதா�வி நி�ணயி%க*படாம� ஓ� இைட%கால 
ஏ:பா, ேபால ேபா� நி#�த	 ேம:ெகா'ள*ப5ட). 
 
இ(த* ேபா� நி#�த% கால�ைத சிKைவ*ேபா� வீர�க' மிக9 ச!யாக* 
பய�ப,�தி%ெகா1டா�க'. ஐேரா*பாவிலி4() க*ப�களி� வ(த ஆ'பல	 
ம:#	 ெபா4'பல�ைத9 ச!யாக* ப.கி5, �:#ைக நட()ெகா184(த 
ேகா5ைடகM%A அ?*பிைவ�தா�க'. க*பலி� வ(த வீர�கM%A� தைலைம 
தா.கி வ(தவ�க' பிரா�� ம:#	 இ.கிலா(தி� ம�ன�க'. இ(த இ4வ4ேம 
வ() ேச�(த கண�திலி4(ேத காB9சலா� பீ8%க*ப584(தா�க'. ெசBதி 
ேக'வி*ப5ட சலா�தீ�, ஐேயா பாவ	, ம�ன�கM%A% காB9ச� வ(தா� 
வீர�க' ேசா�வைட()வி,வா�கேள எ�# பிரசி�தி ெப:ற ெலபனா� நா5, 
ம4()கைள>	 Gரேவக�ைத� தணி%க% E8ய Fலிைக ேவ�களிலி4() 
பிழிய*ப5ட சா#கைள>	 அ�பளி*பாக அ?*பிைவ�தாரா	! 
 
அ(த இ4 ம�ன�கM	 உட�நல	 ேதறியபிறA மீ1,	 �:#ைக >�த	 
ஆர	பமான). ஆனா� ��லி	 வீர�க' இ	�ைற மிக�	 
ேசா�()வி584(தா�க'. சலா�தீ� ேயாசி�தா�. தம) வீர�க' எவ4	 
வீணாக உயி!ழ*பதி� அவ4%A உட�பா8�ைல. ஆகேவ, ஒ4வைர>	 
ெகா�லமா5ேடா	 எ�# உ�தரவாத	 த(தா� ஏ%� ேகா5ைடைய 
வி5,�த()வி,வதாக9 ெசா�னா�. 
 
சிKைவ*ேபா� வீர�க' ச	மதி�தா�க'. ேகா5ைட கிறி�)வ�களி� வசமான). 
அத�பிறA நட(த)தா� )ரதி4_டவசமான). ம�ன� சலா�தீ� எ�தைன 
மனிதாபிமான�ட� கிறி�)வ�கைள நட�தினா� எ�பைத9 ச:#	 
நிைன�E�() பாராம�, ெகா,�த வா%A#திைய% கா:றி� பற%கவி5,வி5,, 
ேகா5ைட ைகவசமான)ேம அ�தைன ��லி	 வீர�கைள>	 கிறி�)வ�க' 
நி:கைவ�)� தைலைய9 சீவினா�க'! (ெவ1ணிறமானெதா4 ெப!ய ைமதான	 
�7வ)	 ர�த	 ப8() ெச	ம1 நில	 ேபாலான) எ�# இதைன எ7)கிறா� 
ச!�திர ஆசி!ய� மிஷா5.) 
 
>�த	 ெதாட�() நைடெப:ற) எ�றாK	 ந	ப�8யாதெதா4 தி4*பமாக% 
Aறி*பிடேவ18ய விஷய	, இ.கிலா() ம�ன� �தலா	 !9ச�8� 
மனமா:ற	. சலா�தீ� இ�தைன அ�பானவராக, மனிதாபிமான	 உ'ளவராக 
இ4*பா� எ�# அவ� எதி�பா�%கவி�ைல. அவ4ட� ேபா!,வத:A 
ம�ன4%A9 ச.கடமாக இ4(த). ஏதாவ) ெசB) >�த�ைத� தவி�%க 
�8(தா� எ�தைனேயா சிற*பாக இ4%Aேம எ�# Eட ஒ4 க5ட�தி� 
ேயாசி�தி4%கிறா�. 
 
அ(த% காலக5ட�தி� இ.கிலா() அரசியலி� ஏ:ப584(த சில Aழ*ப.கM	 
இத:A% காரண	 எ�# ெத!கிற). !9ச�5, நா, தி4	ப எ1ணினா�. 
ேபாவத:A ��னா� ேபாைர நி#�த ஒ4 ச(த�*ப	 வாB%Aமா எ�# அவ� 
பா��தா�. 
 
ஆகேவ, சலா�தீனி� த	பியான ைச/தீைன9 ச(தி�)� த	 அைமதி 
நா5ட�ைத� ெத!ய*ப,�தினா�. அ) எ(த மாதி!யான அைமதி ஒ*ப(த	, 
அதி� இட	ெப:றி4(த ஷர�)க' எ�ென�ன எ�ப) ப:றிய �7 
விவர.க' இ�# கிைட*பதி�ைல. ஆனா� ஒ*ப(த�தி� ஒ4 பAதி மிக�	 
Gவாரசியமான). 
 
!9ச�,%A ஒ4 சேகாத! இ4(தா�. அவ� ஒ4 விதைவ. அ(த விதைவ9 
சேகாத!ைய ைச/தீ� தி4மண	 ெசB)ெகா'ள ேவ1,	. இ.கிலா() 
ம�ன!� சேகாத!ைய G�தா� சலா�தீனி� சேகாதர� தி4மண	 
ெசB)ெகா1,வி5டா� ��லி	 கிறி�)வ�களிைடேய ேபா� நி#�த	 
ஏ:ப,வ) ஓரள� GலபமாA	. (அதாவ) சிKைவ*ேபா!லி4() இ.கிலா() 
ம5,மாவ) ெவளிேய#	.) தி4மண	 ஆன)	 ெஜ4சேலைம ைச/தீ?	 
ம�ன!� சேகாத!>	 இைண() ஆ5சி ெசBயலா	. 



 
இ(த ஒ*ப(த	 ம5,	 நைட�ைற%A வ(தி4%Aமானா� சிKைவ*ேபா�க' 
அ�ைறய தின�)டேனேய Eட �:#*ெப:றி4%A	 எ�# 
அ.கலாB%கிறா�க' அைன�) ச!�திர ஆசி!ய�கM	. இ) /ர5சிகரமான 
தி5ட	 ம5,ம�ல. ெதாைலேநா%A* பா�ைவ ெகா1ட ேயாசைன>	 Eட. இ4 
ெப4	 சFக�தின!ைடேய F184(த பைகைமைய நி9சய	 தணி�தி4%க% 
E,	.  
 
ஆனா�, கிறி�)வ மத A4மா�க' ஒ5,ெமா�தமாக இதைன அ�# 
எதி��)வி5டா�க'. ம�ன� !9ச�,%A* ைப�திய	 பி8�)வி5ட) எ�ேற 
ேபச� ெதாட.கிவி5டா�க'. ஏ:ெகனேவ உ'நா58� ஏ:ப584(த அரசிய� 
Aழ*ப.களா� மன	 ேசா�(தி4(த !9ச�5, ேவ# /திய பிர9ைனக' 
ேவ1டா	 எ�# கைடசி நிமிட�தி� மன	 மாறியி4%கலா	. A4மா�கைள 
ச(ேதாஷ*ப,�)வைத ம5,ேம தம) அ*ேபாைதய ேநா%கமாக 
ைவ�)%ெகா1, ேவ1டாெவ#*பாக ெஜ4சேல	 மீ) பைடெய,*ைப� 
ெதாட.கினா�. 
 
G�தா� சலா�தீ?%A இ.கிலா() ம�ன!� மனநிைல /!(த). அவர) 
RPநிைல>	 /!(த). ஆகேவ, மிக�	 Õப!�ட�’  >�த�)%A ஒ�)ைழ�தா�! 
Õநீ.க' ேவ# வழியி�லாம� ெஜ4சேல	 மீ) பைட எ,%கிறீ�க'. நா?	 
ேவ# வழியி�லாம� உ.கைள எதி�%கிேற�’  எ�# ெசா�னாரா	 சலா�தீ�! 
 
அ(த* ேபா!� !9ச�டா� ெஜ4சேல�ைத ெவ�ல �8யவி�ைல. G�தானி� 
வீர�க' இ4	/9 Gவ�க' ேபால நகைர9 G:றி அணிவA�) ஒ4 கிறி�)வ* 
ேபாராளி>	 ��ேனற �8யாம� த,�) >�த	 /!(தா�க'. ேதா�விதா� 
எ�# !9ச�,%A* /!()ேபான). வீணாக நா5கைள% கட�தேவ1டா	 எ�# 
�8� ெசBதவராக, அவ� சலா�தீ?%A ஒ4 க8த	 எ7தினா�: 
 
Ôஉ.க' அ�ைப>	 ந5ைப>	 மிக�	 மதி%கிேற�. உ.கMைடய இ(த 
நில�தி� ஆ5சி/!ய நா� வி4	பவி�ைல. இ)வைர நா� ெவ�ற பAதிகைள 
எ� சேகாத! மகனான ெஹ�றி%A அளி�) வி,கிேற�. அவ� உ.கM%A% 
க5,*ப5ேட ஆ5சி /!வா�. அ*ப8�தா� ெசBயேவ1,	 எ�# 
வலி>#�திவி5ேட ெச�கிேற�. ஆனா� ெஜ4சேல�ைத ம5,	 நீ.க' என%A 
அளி�)விடேவ1,ெம�# ேவ1,கிேற� ”.  
 
சலா�தீ� /�னைக>ட� அ(த ேவ1,ேகாைள ம#�)வி5டா�. ந5/ 
ெதாட4	. ஆனா� ெஜ4சேல	 கிைடயா)! 
 
F�றாவ) சிKைவ*ேபா� இ*ப8யாக ஒ4 �8�%A வ(த). ஒ4 ெஜ�மானிய 
ச%கரவ��தியி� )�மரண	, ப�லாயிர%கண%கான வீர�களி� உயி��தியாக	, 
ஏக*ப5ட ேநாB%கி4மிக' பரவிய), இ.கிலா() ம�ன!� மனமா:ற	, 
நிைறேவறாத ஓ� அைமதி ஒ*ப(த	 ஆகியைவ இ(த* ேபா!� எ9ச.க'.  
 
சி!யாவி� ஏ%� எ�?	 ஒ4 சி# நக!� ேகா5ைடைய ெவ:றி ெகா1ட) 
ம5,ேம இ(த* ேபா!� கிறி�)வ�க' அைட(த லாப	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 3 மா�9, 2005 
 
 
 
30 சலாஹு�தீனி� மரண�	 கி4�)வ�கM	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ� 30 
 
F�றாவ) சிKைவ*ேபா!� ெவ:றி ெப:றபிறA G�தா� சலா�தீ� ெந,நா' 
உயி�வாழவி�ைல. >�த�தி�ேபா) ஏ:ெகனேவ அவ4%A விஷ%காB9ச� 



க184(த). ஒ4மாதி! மேனாபல�தி� தா%A*பி8�) >�த�ைத� ெதாட�() 
நட�தி ெவ:றி>	 ெப:றி4(தா�. தா	 அதிகநா' உயி�வாழ மா5ேடா	 எ�# 
அவ4%A� ெத!(தி4(த) ேபாலி4%கிற). ெஜ4சேல	 சி	மாசன�தி� அ(த 
�ைற அம�(த நாளாக ஊ!� ஏராளமான க�u!கைள>	 
ம4�)வமைனகைள>	 க5ட ஆர	பி�தா�. 
 
வழிபா58ட.க' அவசிய	தா�. ஆனா� க�u!கM	 
ம4�)வமைனகM	தா� ஒ4 சFக�ைத உயி�*/ட� ைவ�தி4%க வ�லைவ 
எ�# ெசா�லியி4%கிறா� சலா�தீ�. >�த�தி� ஒ4 ெவ:றி எ�றா�, அத� 
அைடயாளமாக ஒ4 மRதியாவ), ேதவாலயமாவ) எ7*/வ) அ(நாைளய 
ம�ன�களி� வழ%க	. சலா�தீ� அ(த ெவ:றி%A* பி� ஒ4 மRதி>	 
எ7*பியதாக� ெத!யவி�ைல. மாறாக இ8%க*ப584(த அரG% க5டட.க' 
பலவ:ைற9 சீரைம�) க�u!களாக�தா� எ7*பினா�. இ(த வைகயிK	 அவ� 
ம:ற கலீஃபா%க', G�தா�களிலி4() ெப!)	 மா#ப5டவராகேவ 
இ4(தி4%கிறா�! 
 
ெகா`சநா' ஓBெவ,%கலா	 எ�# ெஜ4சேல�திலி4() /ற*ப5, சி!யாவி� 
உ'ள ெடம�கஸு%A* (அ(நாளி� திம_%.) ேபானவ�, அ.ேகேய கி.பி. 
1193-	 ஆ1, உயி�நீ�தா�. வயெதா�#	 அதிகமி�ைல. ஐ	ப�தா#தா�. 
 
சலா�தீனி� மரண	 ஒ5,ெமா�த ம�திய ஆசியாைவ>	 நிைலAைலய9 
ெசBத) எ�# ெப4	பாலான ச!�திர ஆசி!ய�க' எ7)கிறா�க'. இதி� 
மிைக ஏ)மி�ைல. ஏெனனி�, அ�ைறய ேததியி� சிKைவ*ேபா� வீர�கM%A 
சவா� விட%E8ய வ�லைம ெபா4(தியவராக அவ� ஒ4வ�தா� இ4(தா�. 
அ9சF5,வத:காகேவ ல5ச%கண%கான வீர�கைள ஐேரா*பாவிலி4() 
அ?*பி%ெகா184(தா�க' அ*ேபா). அ(த* ெப4	பைடகைள% க1, 
மிரளாம� எதி��) நி�றவ� சலா�தீ�. 
 
ேபா�%கள வீர	 ம5,ம�ல காரண	. தனிவாPவிK	 அ*ப7%க:ற G�தானாக 
அவ� இ4(தி4%கிறா�. G�தா� இற(தபிறA அவர) ெசா�) விவர.கைள 
ஆராBவத:காக ஓ� அரG%A7ைவ நியமி�தி4(தா�க'. ம�ன!� தனி*ப5ட 
வர� ெசல�% கண%Aக', அவ� த	 ெபய!K	 தம) உறவின�க' ெபய!K	 
எ�ென�ன அைசயா9 ெசா�)க' ைவ�தி4%கிறா� ேபா�ற தகவ�கைள9 
ேசக!%க9 ெச�ற அ(த% A7 விய*பி� F�9ைசயாகி* ேபான). 
 
காரண	, எ�தைன ேத8>	 ம�ன!� ெசா�தாக அவ�களா� க1,பி8%க 
�8(த) ஒேர ஒ4 தினா4	 ஆ# திyர	கM	 ம5,ேம. நம) ெமாழியி� 
/!>	ப8 ெசா�Kவெத�றா� ஒ4 vபாB அ#ப) காG. இதி� மிைகேய 
இ�ைல. தம%ெக�# ஒ4 ைபசா Eட கைடசிவைர ேச��) ைவ%காமேலேய 
வாP(தி4%கிறா� சலா�தீ�! அவர) மைனவி உ'ளி5ட பிற உறவின�கM%A 
இ) விஷயமாக வ4�த	 இ4(தி4%Aேமா எ�னேவா, ஆ5சி அதிகார�ைத 
ேமலாைடயாக% Eட இ�ைல; ஒ4 ைக%A5ைட மாதி!தா� ைவ�தி4(தா� 
அவ�. 
 
சலா�தீனி� மிக*ெப!ய சாதைனயாக9 ெசா�ல*ப,வ), எகி*)%A அவ� ஓ� 
அரசிய� �%கிய�)வ	 ெப:#� த(தைத�தா�. ம�திய ஆசியாவி� 
எ�தைனேயா பAதிக' அ(நிய* பைடெய,*/களாK	 உ'நா5,% 
Aழ*ப.களாK	 சித#1,ேபான காலக5ட�தி� சிதறி%கிட(த எகி*ைத 
சி�லைற ேச�*ப)ேபால ஒ�# ேச��), ஒ4 Aைடயி�கீP ெகா1,வ(), 
ம�திய% கிழ%கி� மிக �%கியமான ��லி	 சா	ரா^ஜிய.கM' ஒ�ெறன 
அத:ெகா4 தனியைடயாள	 ெப:#�த(தவ� சலா�தீ�. பால�தீ�, சி!யா 
வைர அ(த ரா^ஜிய�தி� எ�ைலகைள வி!�), வKவான பா)கா*/ 
அரணாக� தாேம ��னி�# கா�தவ� அவ�. தவிர, பா%தா� கலீஃபாவி� 
அரGட� எகி*)%A நிர(தரமான, நீ8�த ந�Kற� ஏ:பட�	 காரணமாக 
இ4(தவ�. 
 



அவர) மரண	 எ*ப8 ��லி	கM%A மாெப4	 )யர�ைத� த(தேதா, அேத 
அள� மகிP9சிைய>	 நி	மதிைய>	 ஐேரா*பிய�கM%A� த(தைத>	 இ.ேக 
Aறி*பி5,விட ேவ1,	. 
 
சலா�தீ� இற() ச!யாக இர1ேட ஆ1,களி� நா�காவ) 
சிKைவ*ேபா4%கான ஆய�த.களி� இற.கிவி5ட) ஐேரா*பா. அ*ேபா) 
ேபா*பா1டவராக இ4(தவ!� ெபய� ெச��8� 3. Õஒ4 ச!யான தைலவ� 
இ�லாத பிரேதசமாக இ*ேபா) பால�தீ� இ4%கிற). சலா�தீ?%A* பிறA 
அவரள� திறைமசாலிக' யா4	 அ.ேக இ�?	 உதி%கவி�ைல. ஆகேவ, 
தா%Aவத:A இ)ேவ ச!யான த4ண	’  எ�# ஐேரா*பிய ம�ன�கM%A அவ� 
க8த	 எ7தினா�. 
 
ேபா*பா1டவ� ெசா�லிவி5டா� ம#ேப9G ேபச�8யா). இ�தைன%A	 
இ.கிலா(), பிரா��, ெஜ�மானிய ம�ன�க' �(ைதய சிKைவ*ேபா!� 
இ#தி9 சமய�தி� அவரவ4%A ஏேதா ஓரளவி� அைமதி ஒ*ப(த	 
ெசB)ெகா1,தா� ஊ� தி4	பியி4(தா�க'. ஆனா�, அரG sதியி� 
ெசB)ெகா'ள*ப5ட அைமதி ஒ*ப(த.க' ப:றி மதA4வான 
ேபா*பா1டவ!ட	 விள%கி%ெகா184%க �8யா). பதிெனா�#, 
ப�னிர1டா	 O:றா1,களிெல�லா	 அரச�க' அளி%A	 தீ�*/கைள 
ேபா*பா1டவ�க' மா:றி எ7)	 வ�லைம ெப:றவ�களாக 
இ4(தி4%கிறா�க'! 
 
ஆகேவ, மீ1,	 >�த	 ஆர	பமான). ேவெற�ன? ேநேர /ற*ப5, 
பால�தீைன அைட>	 ேநா%க�ட� ஒ4 ெந,	பயண	. வழியி� அேத 
சி!யாவி� ஒ4 ேகா5ைட �:#ைக. இ	�ைற ெபBv� ேகா5ைட. ெபBv�ைத 
சிKைவ* ேபா� வீர�க' ைக*ப:றி%ெகா1ட)	 ��லி	களி� பைட 
(சலா�தீனி� வா!சாக இ(த* ேபாைர ��னி�# நட�தியவ!� ெபய� மலிக� 
ஆதி�.) ஜாஃபா எ�ற இட�திலி4(த கிறி�)வ�களி� ேகா5ைடைய 
�:#ைகயி5,, ைக*ப:றி%ெகா1டா�க'. இ(த ஜாஃபா �:#ைகயி�ேபா) 
ஏராளமான கிறி�)வ வீர�க' உயி!ழ(தி4*பதாக� ெத!கிற). தா%A*பி8%க 
�8யாத அள�%A இழ*/ ேந!5டதா� கிறி�)வ�க' உடன8யாக* ேபா� 
நி#�த	 ேகா!னா�க'. 
 
சலா�தீ� இற*பத:A ��னா� ெசா�லிவி5,* ேபான) அ). எதி! ேபா� 
நி#�த�)%A வி4*ப	 ெத!வி�தா�, எ(த நிைலயிலி4(தாK	 ச	மதி�)விட 
ேவ1,	. 
 
ஆகேவ >�த	 நி#�த*ப5ட). உ1ைமயி� சலா�தீ� ��னி�# நட�திய 
அ(த F�றாவ) சிKைவ*ேபா�தா� கைடசி* ேபரழி�* ேபா�. அ*/ற	 
நட(த சிKைவ*ேபா�கெள�லா	 விைளயா5ேடேபால நட�த*ப5ட 
>�த.க'தா	. இைத விைளயா5,%A9 ெசா�லவி�ைல! உ1ைமயிேலேய 
அ*ப8�தா� நட(தி4%கிற). 
 
உதாரணமாக, ஐ(தாவ) சிKைவ*ேபாைர எ,�)%ெகா'ளலா	. இ�னஸ15 
3 (Pope I nnocent  3) எ�?	 ேபா*பி� கால�தி� ஆர	பி%க*ப5ட இ(த* 
ேபா4%A அ8*பைட% காரண	 ெஜ4சேல�ைத% ைக*ப:#வத�ல. பண	 
திர5,வ)தா�! �(ைதய >�த.களினா� ஏ:ப584(த இழ*/கைள9 
ச!%க5,வத�ெபா45,, ஒ4 சிறிய >�த�ைத ஆர	பி�)வி5,, அைத9 
ெசா�லி ஐேரா*பா �7வ)	 வR� நட�தி% Aவி�)வி5டா�க'. 
 
இ(த* ேபா!� கல()ெகா'ள மா5ேட� எ�# இ.கிலா() ம�ன� !9ச�5 
ெத!வி�)வி5டா�. இ�?	 சில சி# ம�ன�கM	 இ(த ஐ(தா	 
சிKைவ*ேபாைர* /ற%கணி%க (பி�ேன? ஓயாம� >�த	 எ�றா� யாரா� 
�8>	?), சா�திய�'ள ம�ன�களி� உதவி>ட� >�த�ைத ஆர	பி%க 
ஏ:பா, ெசBதா� ேபா*. 
 



ஆனா� நட(த) மிக*ெப!ய நைக9Gைவ. ஐேரா*பாவிலி4() /ற*ப5ட 
சிKைவ*ேபா� வீர�க' பால�தீைன ேநா%கி ��ேனறாம�, ேநேர 
கா��டா18ேநாபிM%A* ேபாB அ.ேக ஆ5சி /!()ெகா184(த கிேர%க 
ம�ன4%A எதிராக9 ச1ைடேபாட ஆர	பி�)வி5டா�க'. 
 
அ(த கிேர%க ம�ன�, அவர) A8பைடக' எ�ேலா4ேம கிறி�)வ�க'! 
கி#%A* பி8�) ஒ4 கிறி�)வ நக!�மீேத ெதா,%க*ப5ட இ(த >�த�ைத* 
பா��)� தைலயி� அ8�)%ெகா1டா� ேபா* இ�னஸ15 3. ஆனா� 
நிைலைம ைகவி5,* ேபாBவி5ட). கா��டா18ேநாபிைள� தா%கிய 
சிKைவ* ேபா� வீர�க', ேபா!� ெவ�றேதா, விடவி�ைல. �7 நகைர>	 
தீைவ�)% ெகாM�தினா�க'. த*பிேயா8யவ�கைள ெவ58 வீP�தி>	, 
அக*ப5ட ெப1க' அ�தைனேப� மீ)	 பாலிய� வ�ெகா,ைம நிகP�தி>	 
ெவறியா5ட	 ேபா5டா�க'. 
 
இ(த� தா%AதK%A அவ�க' ெசா�ன காரண	 : 
Ôகா��டா18ேநாபி'வாசிக' சிKைவ* ேபா� வீர�கைள �7 மன�)ட� 
ஆத!%கவி�ைல எ�# நா.க' ச(ேதக*ப5ேடா	. அதனா�தா� 
தா%கிேனா	 ’ ’.  
 
/கPெப:ற கிறி�)வ ச!�திர ஆBவாள� நிகிடா� (ழிவீநீமீtணீs) எ�பவ�, 
Ôசலா�தீனி� பைடக' ெஜ4சேல�ைத% ைக*ப:றியேபா) ஒ4 கிறி�)வ* 
ெப1ணி� மான�	 பறிேபாகவி�ைல. ெவறிெகா1ட கிறி�)வ வீர�கM%A 
/�திதா� ம7.கியெத�றா� க1கMமா இ41,ேபாயின?’ ’  எ�# 
ெவ#*/:# எ7)கிறா�. 
 
சிKைவைய� ெதா7ேவா� மீேத நிகP�த*ப5ட இ(த ஐ(தா	 சிKைவ*ேபா� 
இ*ப8யாக அப�த �8ைவ அைட(தபிறA, கி.பி. 1217-� ேபா* 
இ�னஸ15 3 அ,�த சிKைவ*ேபா4%கான அைழ*ைப வி,�தா�. 
 
இ	�ைற ஐேரா*பாவி� கிழ%A ேதச.க' பலவ:றிலி4() ெப4	பா�ைமயான 
வீர�க' அணிதிர1டா�க'. Gமா� F�# ல5ச	 ேப� எ�# ஒ4 கண%A9 
ெசா�கிற). இர18லி4() இர1ேட கா� ல5ச	 வீர�க' எ�# இ�ெனா4 
கண%A. ஆனா� இ4 தர*/ேம தவறாம� ஒ*/%ெகா'கிற ஒேர விஷய	 
இ(த* பைடயி� கிழவ�க', ெப1க', A4ட�க', கா� �டமானவ�கெள�லா	 
இ4(தா�க' எ�பைத�தா�! 
 
அதாவ) ெப!யெதா4 பைடயாக% கா58யாகேவ1,	 எ�பத:காக, அக*ப5ட 
ஆ5கைளெய�லா	 திர58* பைடயி� ெகா1,வ() நி#�தியி4(தா�க'! 
கி5ட�த5ட கா5,மிரா18 >�த	 ேபா�தா� இ*ேபா� நட(தி4%கிற). எ(த* 
ேபா� இல%கண�)%A'M	 அட.காம� ெகாைலெவறி ஆ5ட	 ஆ8� 
தீ��தி4%கிறா�க'. சலா�தீனி� வ	சாவழியின� பல	 A�றியி4(த ேநர	 
அ). அவர) ேபர�க' இர1,ேப� சா	ரா^ஜிய�ைத இர1டாக* 
பி!�)%ெகா1, ஆ1,ெகா184(தா�க'. அவ�களா� சிKைவ*ேபா� 
வீர�கைள� த,�) நி#�த இயலவி�ைல. ஓ� அைமதி ஒ*ப(த	 
ெசB)ெகா'ளலா	 எ�# நிைன�தா�க'. கிறி�)வ�க' இ(த� தா%Aதலி� 
ைக*ப:றிய /திய இட.கைள வி5,%ெகா,�)வி5டா�, ��னாளி� சலா�தீ� 
ைக*ப:றிய கிறி�)வ% ேகா5ைடகைள மீ1,	 அவ�கM%ேக த()வி,வதாக9 
ெசா�லி* பா��தா�க'. 
 
ஆனா�, சிKைவ*ேபா� வீர�க' இத:A உட�படவி�ைல. எகி*) பல	 
A�றியி4%A	 ேநர�தி� அைத ேநர8யாக� தா%கி ெவ:றி ெப#வ) Gலப	 
எ�# அவ�க' நிைன�தா�க'. ஆனா�, அவ�க' ச:#	 எதி�பாராவிதமாக 
ைந� நதியி� அ*ேபா) ெவ'ள	 ெப4%ெக,�), கா!ய�ைத% ெக,�த). 
பைடக' ெதாட�() ��ேனற �8யாம� ஆகி*ேபான). ேவ# வழியி�றி, 
கிறி�)வ�க' ஊ� தி4	ப நிைன�தா�க'. 
 



ெஜ4சேல�ைத% ைக*ப:#வ) எ�கிற ஆதார ேநா%க�ட� 
ெதாட.க*ப5டைவ சிKைவ*ேபா�க'. ந,வி� இ(த ேநா%க	 சில�ைற 
திைசமாறியி4%கிற). கண%A வழ%ேக இ�லாம� பல காலமாக� ெதாட�(த 
இ(த >�த.களா� எ(த� தர*/%A	 லாப	 இ�ைல எ�ப)தா� 
கவனி%க*படேவ18ய விஷய	. பல ஐேரா*பிய நா,களி� மதெவறி, 
ஆ'பல	, பணபல	 எ�ன எ�பைத உலA%A ெவ5டெவளி9சமா%கிய)தா� 
சிKைவ*ேபா�களா� ஆன பய�. ம�திய ஆசிய G�தா�கM%கிைடேய 
ஒ:#ைம இ�ைல எ�பைத>	 பி:கால கலீஃபா%க' ெசய�திற� 
அ:றவ�களாக இ4(தி4%கிறா�க' எ�பைத>	 Eட இ(த >�த.க' 
ெத!ய*ப,�தியி4%கி�றன. 
 
ஒ4வாறாக, ேபா�ெவறி ச:# ம5,*ப5, ஐேரா*பிய ேதச.க', ெசா(த% 
கவைலகளி� FPக� ெதாட.கிய பதி�F�றா	 O:றா18� ந, வ4ட.களி� 
ம�திய ஆசியா பதவிெவறி பி8�த G�தா�களி� Gயலாப நடவ8%ைககளி� 
Fல	 ேமK	 வலிைம A�றி, நலிவைடய� ெதாட.கியி4(த).  
 
ேதாதாக ம.ேகாலிய�க' த	 பைடெய,*ைப அ*ேபா) 
)!த*ப,�தியி4(தா�க'. எ(த% கண�	 பா%தா�ைத ேநா%கி 
ம.ேகாலிய*பைடக' வ()விடலா	 எ�கிற RPநிைல. பா%தா�)%A வ(தா�, 
ப%க�) வீ,தா� பால�தீ�. aத�க', கிறி�)வ�க', ��லி	க' எ�# 
அ*ேபா) F�# தர*பின4ேம இைண() த:கா*/ நடவ8%ைககளி� 
ஈ,ப5டா�Eட ெச.கி�கானி� வ	சாவழியின!� அGர* பாB9சK%A 
ஈ,ெகா,%க �8யா) எ�கிற நிைலைம. 
 
பய�தி� G41,கிட(த) பால�தீ�. அ(நிய* பைடெய,*/ ேமக.க' மிக�	 
க4ைமயாக அத� மீ) பட�(தி4(தன. அ)வைர ஏ:ப584(த இழ*/களி� 
வலி அைத%கா58K	 ெகா,ைமயாக* பாதி�தி4(த) ேவ# விஷய	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 6 மா�9, 2005 
 
 
 
31 �ெபயினி� ெவளிேய:ற*ப5ட aத�க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
அNவ*ேபா) ந,வி� ெகா`ச	 இைடெவளி இ4(த) எ�றேபா)	 Gமா� 
O:ைற	ப) ஆ1,கால >�த	 எ�ப) சாதாரணம�ல. பதிேனாரா	 
O:றா18� இ#தியி� ெதாட.கிய (கி.பி. 1095) சிKைவ*ேபா�க', கி.பி. 
பதி�F�றா	 O:றா18� ம�தியி�தா� (கி.பி. 1250) ஒ4 �8�%A 
வ(தன. ெஜ4சேல�ைத ைமய இல%காக ைவ�) நட�த*ப5ட இ(த 
>�த.களா� ஒ5,ெமா�த ம�திய ஆசியா�	 ெபா4ளாதார sதியி� மிக�	 
பலவீனமைட(த). திறைமய:ற G�தா�களி� ேமாசமான ஆ5சி ஒ4 
காரண	தா� எ�றாK	 ெதாட� >�த.க', ேதச.களி� ெபா4ளாதார�ைத 
எ�தைன நாசமா%A	 எ�பைத விவ!%கேவ �8யா). இ(த* 
ப,வீP9சியிலி4() அர/ ேதச.க' எ*ப8 மீ1டன எ�ப) சி(தி%க 
ேவ18ய விஷய	. 
 
அ) நவீனகால	 அ�ல. எ1ெணெய�லா	 க1டறிய*ப584%கவி�ைல. 
 
ம�னரா5சி நட()ெகா184(த கால	தா�. கஜானாைவ நிர*/வெத�றா� 
வ!*பண	 ஒ�#தா� ஒேர வழி. இ(த மாதி! ேபா�%கால.களி� ம%களி� 
தைலமீ) ஏக*ப5ட வ!9Gைம வி7	. க58�தா� தீரேவ18யி4%A	. ேவ# 
வழிேய இ�ைல. /திய ேவைல வாB*/க' எ�ெற�லா	 ம%க' சி(தி�)%Eட* 
பா�%காத கால	. விவசாய* ெபா4ளாதார	தா� அ8*பைட. ப8�தவ�க' 
எ�றா� ஆசி!ய�களாக இ4*பா�க'. ப8%காதவ�க' விவசாய	 பா�*பா�க'. 



ேவ# எ(த� )ைறயிK	 அ�ைறய ம�திய ஆசியா ெப!ய வள�9சி 
க184(ததாக9 ெசா�ல�8யா). 
 
தவிர, சிKைவ*ேபா�க' �8()வி5டேத எ�# F9Gவி5,%ெகா184%க�	 
அ*ேபா) அவகாச	 இ�ைல. உடேன ம.ேகாலிய* பைடெய,*/ 
ஆர	பமாகிவி5ட). மாத%கண%கி� �:#ைக, அNவ*ேபா) ேமாத� எ�# 
அ) ஒ4 ப%க	 கலீஃபாவி� க1ணி� விர� வி5, ஆ58%ெகா184(த). 
 
பால�தீ� ��லி	க' த.க' ச!�திர�திேலேய மிக% க,ைமயாக உைழ%க 
ேவ18யி4(த கால	 அ). அவ�கM%A இ4(த ஒேர ஆ#த�, 
சிKைவ*ேபா� வீர�க' ேபாBவி5டா�க' எ�ப)தா�. மீ1,ெமா4 >�த	 
எ�# ஏ)	 வ4மானா�, அத:A ��பாக% ெகா`ச	 வளைம ேச��) 
ைவ�)விட மிக�	 வி4	பினா�க'. ெகா`ச ந`ச காலமா? கி.பி. 1099 
ெதாட.கி 1187 வைர சிKைவ*ேபா� வீர�களா� ஆள*ப5,%ெகா184(த) 
ெஜ4சேல	. சலா�தீ� எ�ெறா4 G�தா� ம5,	 )ணி�ட� அவ�கைள 
எதி�%க ��வராவி5டா� இ(த9 Gத(திர	 சா�தியமி�ைல. Oறா1,கால 
அ8ைம வாPவிலி4() மீ1ெடழ% கிைட�தி4%A	 ஒ4 ச(த�*ப	. 
 
ஆனா� அவ�கM%A ஒ�# /!யவி�ைல. ச!�திர�தி� அ�தைன 
ப%க.களிK	 விடா*பி8யாக அவ�கMட� ம�K%க58%ெகா184(த aத�க' 
அ*ேபா) எ.ேக ேபாBவி5டா�க'? ெரா	ப ச!. ெஜ4சேல�ைத 
கிறி�)வ�க' ைக*ப:றிய நாளாகேவ மா:# மத�தவ�கM%A அ.ேக 
ஆப�)தா�. மா:# மத�தவ� எ�றா� aத�க' ம5,ம�ல. 
��லி	கM	Eட�தாேன? E5ட	 E5டமாக ெவ589 சாB�தா�க'. 
A*ைபைய அ'ளி* ேபா,வ)ேபால* பிண.கைள% Aவி�) ெமா�தமாக 
எ!�தா�க'. ெகா,ைமதா�. நரக	தா�. தா.க�8யாத அவல	தா�. ஆனா� 
ஒ4�த� எ�றா� ஒ4�த� Eடவா மி9சமி�ைல? எ.ேகதா� ேபாBவி5டா�க' 
இ(த aத�க'? 
 
மிக, மிக �%கியமான ேக'வி இ). ந	/வ) மிக�	 சிரம	 எ�றாK	 
ச!�திர	 G58%கா5,	 மிக*ெப!ய உ1ைம இ). சிKைவ*ேபா� வீர�களி� 
தா%Aதலிலி4() த*பி*பத:காக பால�தீனிலி4() அ�தைன aத�கM	 இட	 
ெபய�() ேபாBவி5டா�க'! 
 
அ*ப8� த*பி*ேபான aத�களி� Gமா� ஐயாயிர	 ேபைர கிறி�)வ�க' 
ப�ேவ# நா,களி� ெவ58%ெகா�ற) உ1ைமேய எ�றாK	, மி9ச�'ள 
aத�க' ஒளி() வாP() உயி� பிைழ�)வி5ட)	 உ1ைம. க5ட%கைடசியாக 
ெஜ4சேல�திலி4() ேதா�வி>ட� தி4	பிய சிKைவ*பைடயின�, வழியி� 
ெபBv�தி� ப).கியி4(த �*ப�ைத() aத%A,	ப.கைள ெமா�தமாக% 
ெகா�# வீP�தியத:கான ஆதார.க' இ4%கி�றன. ேவ# சில O# aத�கைள 
அ8ைமகளாக அவ�க' ஐேரா*பா�%A அைழ�)9 ெச�# வி5டதாக�	 சில 
ச!�திர ஆசி!ய�க' எ7)கிறா�க'. 
 
aத�களி� இ(த அழி�, தைலமைற�, நாேடா8 வாP%ைக ப:றிெய�லா	 
எ7)பவ�க' ஒ4 விஷய�ைத ம5,	 ெதா,வதி�ைல. ெந4%க8 மி%க அ(த 
O:ைற	ப) ஆ1, கால�தி� ஏ� அவ�க' பால�தீனி� வி,தைல%காக 
அேரபிய�கMட� இைண() ேபா!டவி�ைல எ�ப)தா� அ)! விர� வி5, 
எ1ணிவிட% E8ய சி# ைககல*/9 ச	பவ.களி�ேபா), த:கா*/%காக 
aத�க', ��லி	கMட� இைண() கிறி�)வ�கைள� தா%கியி4%கிறா�க'. 
ெஹBஃபா (பிணீவீயீணீ) எ�ற இட�தி� நட(த ஒ4 ச1ைடயி� சில O# 
aத�க', ��லி	கMட� ேச�()ெகா1, கிறி�)வ�கைள எதி��தத:கான 
ஆதார.க' இ4%கி�றன. ஆனா�, மாெப4	 >�த.க' நட(த 
கால.களிெல�லா	 அவ�க' காணாம� ேபாBவி5டா�க' எ�ப) ம#%க 
�8யாத உ1ைம. 
 



பால�தீ� ��லி	கM%A aத�களி� மீ) �த� �தலாக ெவ#*/� 
ேதா�றியத� ஆர	ப% காரண	 இ)தா�. உம� ெதாட.கி, சலா�தீ� 
வைரயிலான இ�லாமிய ஆ5சியாள�களி� ெப4	பாலாேனா� மத�)ேவஷ	 
இ�லாதவ�களாகேவ அ*ேபா) இ4(தி4%கிறா�க'. aத�க' ��லி	க' இ4 
தர*பின4ேம ஆபிரஹாமி� வழி�ேதா�ற�க' எ�கிற /ராண ந	பி%ைகயி� 
அ8*பைடயிK	, இ4 தர*பின4ேம உ4வம:ற ஒேர இைறவைன 
வண.Aபவ�க' எ�கிற ஆ�மிக% காரண�தி� அ8*பைடயிK	 ஒ:#ைமயாக 
வாழேவ18யத� அவசிய�ைத� ெதாட�() வலி>#�தி வ(தி4%கிறா�க'. 
 
ஆனா� ஒ4 ெப4	 ெந4%க8 எ�# வ4	ேபா) எதி��) நி�# சமாளி%க� 
ேதா' ெகா,%காம�, ெசா(த சFக�ைத% கா*பா:றி% ெகா'M	ெபா45,% 
காணாம� ேபாBவி5ட aத�கைள, அ.ேகதா� அேரபிய�கM%A* பி8%காம� 
ேபான). 
 
இ) மிக �%கியமானெதா4 த4ண	. சிKைவ*ேபா� கால�தி� aத�க', 
��லி	கMட� இைண() ஒ4 ப%க�தி� நி�றி4*பா�கேளயானா� பி�னா� 
F1ட ெப4	பைகயி� வீ!ய	 கணிசமாக% Aைற(தி4%க%E,	. ஒ4 ேவைள 
அ(த ெந4%க8 ேநர ஒ:#ைம நிர(தர ஒ:#ைமயாக%Eட மல�(தி4%க 
�8>	. (�ெபயினி� aத�க' அைமதியாக வாP(த கால	 எ�ப) ��லி	 
ம�ன�க' ஆ5சி /!(த கால	தா� எ�# அ�தைன aத ச!�திர 
ஆBவாள�கM	 தவறாம� Aறி*பி,கிறா�க'.) 
 
ஆனா� இ) எத:A	 வாB*பி�லாம� ேபாBவி5ட). G4%கமாக9 
ெசா�வெத�றா� ெந4%க8 ேநர�தி� aத�க' Õகாணாம� ேபாBவி5டா�க'’ . 
ெகா`ச	 வி!�)9 ெசா�Kவெத�றா�, Aைறவான ம%க'ெதாைக ெகா1ட 
சFக	 ேமK	 சி#�)விடாதி4%A	 ெபா45, ேம:ெகா'ள*ப5ட ஒ4 
த:கா*/ நடவ8%ைக அ). 
 
கி.பி. 1210-� >�த	 ஒ4வா# �8�%A வ()வி,	 எ�கிற RPநிைல 
உ4வானேபா)தா� �த� �தலி� Gமா� �(O# aத�க' பால�தீ?%A� 
தி4	பி வ4கிறா�க'. அவ�கM	 Eட, A,	ப�)ட� தி4	பி வ(தவ�க' 
அ�ல�. மாறாக, மத A4%க', ச5ட நி/ண�க', ��னா' ஆ5சியாள�க' 
அட.கிய ஒ4 ஆB�% A7வாகேவ அவ�க' பால�தீ?%A வ(தா�க'. 
aத�க' அ.ேக வி5,9ெச�ற நில.கைள� தி4	ப* ெப:#, மீ1,	 
aத�கைள அ.ேக A8யம��த �8>மா, அத:A ேம:ெகா'ள ேவ18ய 
நடவ8%ைகக' எ�ன எ�பைத ஆராBவத:காக அவ�க' வ(தா�க'. 
 
ஏெனனி�, அ�ைறய RPநிைலயி� ஐேரா*பாவி� கிறி�)வ ஆ5சியாள�களி� 
கீேழ aத�க' வாPவ) சாதாரணமான கா!யமாக இ�ைல. காரணேம இ�லாம� 
aத�கைள அவ�க' ெதாட�() )�/#�தி வ(தா�க'. ஒ4 நா,, இர1, 
நா,க' எ�றி�ைல. எ.ெக�லா	 கிறி�)வ	 தைழ�தேதா, அ.ெக�லா	 
aத�க' அவதி*பட� ெதாட.கினா�க'. அ8*பைடயி� அவ�கM%A அரG 
ேவைல வாB*/க' எ.Aேம கிைட%கவி�ைல. Gய ெதாழி� ெசBய�	 
ஏக*ப5ட ெக,பி8க' இ4(தன. ஒ4 ெப58%கைட ைவ*ப) Eட மாெப4	 
பிர9ைனயாக இ4(த). கிறி�)வ�க' வா7	 வீதிகளி� aத�க' வாடைக 
ெகா,�)%Eட� த.க�8யா). கிறி�)வ உணவக.களி� அவ�க' 
உணவ4(த �8யா). (தனியாக ஓ5ட� நட�தலாமா எ�றா� அ)�	 
Eடா)!) ஐேரா*பாெவ.A	 ��லி	க' இர1டா	 தர% A8ம%களாக�	 
aத�க' F�றா	தர% A8ம%களாக�	 நட�த*ப5டதாக ெபா)வாக9 
ெசா�Kவா�க'. உ1ைமயி� aத�கைள அ.ேக கிறி�)வ�க', Õம%களாகேவ’  
நட�தவி�ைல எ�ப)தா� ச!. எ�தைன O:றா1,க' கழி(தி4(தாK	 
ஆதிகால�) வ�ம�	 விேராத�	 அ�ைற%A அ8%க8 நிைன�Eர*ப5டன. 
ஒ4 இேயGநாதைர aத�க' ெகா�றத:காக ஒ5,ெமா�த aத இன�ேம 
அழிவ)தா� ச! எ�ப)ேபா�ற க4�தா%க	 மிக ஆழமாக ேவv�றியி4(த). 
 



ஆனா�, இ)ம5,ேம காரண	 அ�ல. தம%A% கிைட%A	 மிக9 சிறிய 
வாB*/கைள%Eட aத�க' அ�# மிக� திறைமயாக* 
பய�ப,�தி%ெகா'ள%E8யவ�களாக இ4(தா�க'. ஒ4 aத4%A, ஒ4 சி# 
கைட ைவ�)* பிைழ%க வாB*/% கிைட�)வி5டெத�றா� நி9சய	 அவ4%A� 
ெத!(த இ�ெனா4 ப�தி4ப) ேப4%காவ) ேவைல வாB*/ உ#தியாகிவி,	. 
கவன�)%A எ5டாமேலேய அ,�த சில கால�)%A' அ(த* பிரா(திய�தி� 
இ4ப) aத%கைடக' எ*ப8ேயா ேதா�றிவி,	. ஒேர ஒ4 aத4%A ஏதாவ) 
ெப!ய உ�திேயாக	 கிைட�)வி5டா� ேபா)	. தம) திறைமயா�, ேவைலைய� 
த%கைவ�)%ெகா'வேதா, Eட, ெகா`ச	 ெகா`சமாக அ(த 
அKவலக�திேலேய எ*ப8யாவ) இ�?	 சில aத�கைள அவ� ஏதாவெதா4 
பணியி� அம��திவி,வா�.  
 
ஒ4வ�, ப�)*ேப�, O#ேப� எ�றி�ைல. ஒ5,ெமா�த aத Aல�தி� இய�/ 
இ). திறைமயிK	 /�தி% E�ைமயிK	 அவ�க' நிகர:றவ�களாக 
இ4(தா�க'. அைத%ெகா1, தம) ெசா(த சFக�தினைர ��ேன:#வதி� 
க1L	 க4�)மாக இ4*பா�க'. ெபா4ளாதார sதியி� ெகா`ச	 ேம	ப5ட 
தர�தி� இ4(த அ�தைன aத�கM	 அ(த(த ேதச�) ஆ5சியாள�க' 
ம5ட�தி� ெச�வா%ைக வள��)%ெகா1, தம) சFக�தின!� நல?%காக 
ரகசியமாக நிைறய கா!ய.கைள9 சாதி�)%ெகா184%கிறா�க'. இத:காக% 
கண%A வழ%கி�லாம� ைகa5,� தர�	 அவ�க' தய.கியதி�ைல. 
ேவ18யெத�லா	 aத�கM%A� தனியாக ஒ4 A8யி4*/* பAதி. உைழ�)* 
பிைழ�)%ெகா'ள அ?மதி. ெதா�ைலக' ஏ)மி4%கா) எ�கிற உ�தரவாத	. 
அNவள�தா�. தனி% A8யி4*/ எ�ப) தவிர, ம:றைவ எ�லாேம 
நியாயமான ேகா!%ைகக'தா	. ஆனாK	 அத:ேக அவ�க' ைகa5,� 
தரேவ18ய நிைலைம அ�ைற%A இ4(த). வா.Aவத:A	 ஆ5க' 
இ4(தா�க' எ�பைத>	 கவனி%க ேவ1,	. 
 
இ) ெப4	பா�ைம கிறி�)வ�கM%A எ*ேபா)	 பிர9ைனயாக இ4(த). 
இதனாேலேய ஒ4 aதைர>	 பிைழ%கவிட% Eடா) எ�# ஒ5,ெமா�த 
ஐேரா*பா�	 க4த� ெதாட.கிய). யதா��த காரண.கM%A* /ராதன 
காரண.கைள� )ைண%A9 ேச��)%ெகா1,, aத�கM%A எதிரான 
வ��ைறைய அவ�க' க5டவிP�)விட� ெதாட.கினா�க'. 
 
பதிைன(தா	 O:றா18� ம�தியி� aத�க' ஐேரா*பாவி� வாPவ) மிக�	 
சிரம	 எ�கிற நிைலைம �த� �தலி� உ4வான). எ(த ஊ!�, எ(த 
நாளி�, எ(த% கண�தி� �த� ெகாைல வி7	 எ�கிற ேக'வி தின�	 
அ.ேக இ4(த). 
 
கி.பி. 1492-� �த� �தலி� மிக*ெப!ய அளவி� aத�கைள ெவளிேய:ற� 
ெதாட.கிய) �ெபயி�. ெமா�த	 ஒ4 ல5ச�) அ#பதாயிர	 aத�க' 
அ*ேபா) அ.ேக வசி�)%ெகா184(தா�க'. அவ�க' அ�தைன ேபைர>	 
நி:கைவ�)* ப58ய� தயா!�), ஒ4வ� மி9சமி�லாம� ேதச�ைத வி5, 
ெவளிேயறிவிடேவ1,	 எ�# அ*ேபா) �ெபயிைன ஆ1,ெகா184(த 
ம�ன� ஃெப�8னா15 (!வீஸீs திமீtீபீவீஸீணீஸீபீ) உ�தரவி5டா�. அதிக% 
கால அவகாச	 இ�ைல. உயி�பிைழ%க ேவ1,ெம�றா� ஊைர% காலி 
ெசBவ) தவிர ேவ# வழியி�ைல. 
 
கால	 காலமாக உைழ�)9 ேச��த ெசா�) Gக.க' அ�தைனைய>	 
அ*ப8ேய வி5,வி5, aத�க' �ெபயிைன வி5,* /ற*ப5டா�க'. Gமா� 
ெதா1iறாயிர	 ேப� அ*ேபா) )4%கி ஒ5டாமா� ேபரரசி� எ�ைல%A 
உ5ப5ட பAதிகM%A இட	ெபய�(தா�க'. Gமா� இ4ப�ைத(தாயிர	 ேப� 
ஹால()%A* ேபானா�க'. இ4பதாயிர	 ேப� ெமாரா%ேகா�%A. ப�தாயிர	 
ேப� பிரா�ஸு%A	 இ�ெனா4 ப�தாயிர	 ேப� இ�தாலி%A	. ஒ4 ஐயாயிர	 
ேப� ம5,	 இ�ெனா4 ஐேரா*பிய ேதச�)%A* ேபாவ) எ*ப8யானாK	, 
ஆப�)தா� எ�# ெதாைலேநா%A* பா�ைவ>ட� ேயாசி�) அ5லா18% 



கட� தா18 வட அெம!%கா�%A	 ெத� அெம!%கா�%A	 ேபாB9 
ேச�(தா�க'. 
 
இவ�கM' ம�திய ஆசியா�%A ��லி	 ேதச.கM%A வ(தவ�க'தா� 
அதிக	. அ.ேகதா� பா)கா*/ அதிக	 எ�ப) அவ�கள) ந	பி%ைக! 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 10 மா�9, 2005 
 
 
32 aத�கM	 ஒ5ேடாமா� அரG	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
�ெபயினிலி4() aத�க' ெவளிேய:ற*ப5டத:A9 ச!யாக ஐ() ஆ1,க' 
கழி�), ேபா�9GகK	 aத�கைள விர58ய8%க �8� ெசBத). அதாவ), கி.பி. 
1497-	 ஆ1,. இெத�லா	 பி�னா� ம:ற அைன�) ஐேரா*பிய நா,கM	 
ெசBய*ேபாகிற மாெப4	 விர5ட�க', மிக*ெப!ய இன*ப,ெகாைலகM%A 
ஒ4 சி# ��ேனா5ட	 மாதி! நைடெப:ற ச	பவ.க'. aத ெவ#*/ எ�ப), 
ெதா5,�ெதா5, கா5,�தீ மாதி! ேதச எ�ைலகைள% கட() ஐேரா*பா 
�7வ)	 பரவி%ெகா184(த சமய	. எ*ேபா)	 பா)கா*ப:ற 
உண��டேனேய aத�க' அ.ேக இ4(தா�க'. ஆனா�, அ(த9 சமய�திK	 
அவ�க' ெமா�தமாக, A7%க' A7%களாக�தா� இ4(தா�க'. அதாவ), 
எ(த ஒ4 இட�திK	 ஒ4 தனி aத%A,	ப�ைத* பா��)விட�8யா)! மாறாக, 
ஒ4 aத%A,	ப	 உ.க' க1ணி� ெத�ப,	 இட�தி� Aைற(த) ஐ	ப) 
A,	ப.க' வசி%கி�றன எ�பேத அ��த	. 
 
க_ட.கைள அவ�க' ேச�(ேததா� அ?பவி�தா�க'. தி5ட.க' 
தீ5ட*ப,	ேபா)	 ஒ4மி�த �8வாக�தா� எைத>ேம ெசBதா�க'. ஒ4 
தவறான �8ைவ எ,%க ேந�(தா�Eட தனியாக எ,%க வி4	பாத இன	 அ). 
 
�ெபயி� ம:#	 ேபா�9Gகலிலி4() /ற*ப5ட aத�களி� ெப4	பாலாேனாைர 
அர/ ேதச.கM%ேக அ?*/வ) எ�# aத A4மா�களி� சைபதா� �தலி� 
தீ�மானி�த). அ(த� ேதச.களி� வாP() வ(த ெமா�த aத�கைள>	 
கண%கி5,* பி!�), ேவ# ேவ# ேதச.கM%A அ?*பினாK	, Õமிக 
�%கியமான நப�க'’  எ�# அைடயாள	 காண*ப5ட அ�தைன ேபைர>	 
அர/ ேதச.கM%ேக அ?*பினா�க'! 
 
மிக �%கியமான நப�க' எ�றா�, aத Aல�)%A, அ(த% காலக5ட�தி� மிக 
�%கிய� ேதைவ எ�# க4த*ப5ட நப�க'. ப�ேவ# )ைறகைள9 ேச�(த 
அறிஞ�க', எ7�தாள�க', ச5ட நி/ண�க', ராஜத(தி!க', கைலஞ�க', 
ெதாழி�l5ப வ�Kன�க' இ*ப8. ஒ4 ெந4%க8 ேந�(தி4*பதா� ேவ# ேவ# 
ேதச.கM%A* ேபாக ேந!,கிற). ேபாகிற இட.களி� எ�லா	 
பிர9ைனயி�லாம� வாழ �8>மா எ�பத:A எ(த உ�தரவாத�	 கிைடயா). 
Aைற(தப5ச	, இன% காவல�க' எ�# க4த*ப,கிறவ�களாவ) ஓரள� 
பா)கா*/ட� வாழேவ1,	 எ�பத:காகேவ அவ�கைள அர/ ேதச.கM%A 
அ?*பினா�க' எ�# ெப4	பாலான aத ச!�திர ஆசி!ய�க' 
Aறி*பி,கிறா�க'. 
 
மிக�	 ஊ�றி% கவனி%க ேவ18ய விஷய	 இ). அேரபிய�கMட� தா� 
aத�கM%A* பிர9ைன. அ)�	 ெஜ4சேலைம ��ைவ�த பிர9ைன. ந,வி� 
கிறி�)வ�க' ெகா`சகால	 அ(த நகைர உ!ைம ெகா1டா8வி5,� தி4	பி* 
ேபாயி4%கிறா�க'. மீ1,	 ெஜ4சேல	 aத�களி� நகர	தா� எ�கிற 
ேகா!%ைக அ�ல) ேகாஷ	 எழ�தா� ேபாகிற). இ) aத�கM%A 
ம5,ம�லாம�, அேரபிய ��லி	கM%A	 மிக ந�றாக� ெத!(த விஷய	.  
 



ஆனேபாதிK	 அவ�க' ம�தியி� ேபாயி4*ப), கிறி�)வ ேதச.கM%A* 
ேபாவைத% கா58K	 ந�ல) எ�# aத A4மா�க' க4தினா�க'! 
 
கா��டா18ேநாபி' எ�# அ�ைற%A அைழ%க*ப5ட, இ�ைறய 
)4%கியி� தைலநகரான இ�தா�/�தா� அ�ைற%A	 ஒ5ேடாமா� ேபரரசி� 
தைலநகரமாக இ4(த). அ(த% காலக5ட�தி� உலகி� மிக �%கிய 
நகர.கM' ஒ�றாக% க4த*ப5ட நகர	 அ). இ�ைறய பாs� நகர	 
ேபால% கைலகளி� தாயக	. உலக% கவிஞ�க', ஓவிய�க', மாெப4	 
சி(தைனயாள�க' எ�லா4	 ஏதாவ) மாநா, E5,வெத�றா� 
கா��டா18ேநாபிளி� நட�தலா	 எ�#தா� �தலி� ெசா�Kவா�களா	. 
அ(தள�%A ஒ5ேடாமா� G�தா�க', கைலைய வள�*பவ�களாக 
இ4(தி4%கிறா�க'. 
 
கைலக' வள4	 இட�தி� சகி*/�த�ைம%A	 சேகாதர�)வ�)%A	Eட உ!ய 
இட ஒ)%கீ, இ4(ேத தீ4	. அ(த வைகயி�, ஐேரா*பா )ர�தி%ெகா184(த 
aத�கM%A கா��டா18ேநாபி' இ4கர	 நீ58 வரேவ:/	 அைட%கல�	 
த()ெகா184(த) அ*ேபா). 
 
கா��டா18ேநாபிளி� ம5,ம�ல; அ�ஜிய��, அெல%ஸா15!யா, திம_% 
எ�# அைழ%க*ப5ட ெடம�க�, �மி�னா, ஸேலானிகா எ�# ஒ5ேடாமா� 
ேபரரசி� ஆMைக%A உ5ப5ட ப�ேவ# நகர.களி� aத�கM%கான தனி% 
A8யி4*/* பAதிக' உ4வாயின. 
 
ெகா`ச	 இ7பறியாக இ4(த பால�தீ�, 1512-	 வ4ட	 �7வ)மாக 
)4%கி* ேபரரச!� ஆMைகயி� கீP வ()வி5ட). இதி� அதிக	 
ச(ேதாஷ*ப5ட), ��லி	கைள% கா58K	 aத�கேள ஆவா�க'. 
பால�தீனிK	 aத%A8யி4*/கைள மீ1,	 உ4வா%கி�தர அவ�க' 
G�தானிட	 ேகா!%ைக ைவ�தா�க'. ��னதாக, ஏ:ெகனேவ Gமா� �(O# 
ேப� அட.கிய ஆB�%A7 ஒ�# சிKைவ*ேபா�க' �8(த R58ேலேய 
பால�தீ?%A வ() இழ(த இட.கைள மீ1,	 ெப#வ) ெதாட�பான 
ஏ:பா,கைள ஓரள� ெசB) �8�)வி5,� தகவ� த(தி4(ததா�, அவ�க' 
ந	பி%ைக>ட� G�தானிட	 இ(த ேவ1,ேகாைள ��ைவ�தா�க'. 
 
அ*ேபா) )4%கியி� G�தானாக இ4(தவ� ெபய�, பயஸி�. (Bayaz i d 2). 
மன�வ() A8ம%களாக ஏ:#%ெகா'ள*ப5டவ�க' aத�கேளயானாK	, 
அவ�களி� வி4*ப�ைத நிைறேவ:#வ)	 த	 கடைம எ�# நிைன�தா� 
அவ�. ஆகேவ, aத�க' பால�தீ?%A9 ெச�வதி� தம%ெகா�#	 
ஆ5ேசபைண இ�ைல எ�# ெசா�லிவி5டா�. 
 
எ�தைன O:றா1,க'! பரவச�தி� )'ளி%Aதி�தா�க' aத�க'. மீ1,	 
பால�தீ�. மீ1,	 ெஜ4சேல	! (ஆனா� ெப4	பாலான aத�க', 
பால�தீனி� கலிலீ (Gal i l ee) எ�கிற இட�தி�தா� - இ�# இ) சி!யா-
A8யி4*/* பAதிகைள அைம�)%ெகா'ள �8(த) எ�# ெத!கிற).) 
 
சிKைவ*ேபா�க' ஆர	பி�த R58� த*பி*பிைழ%க* /ற*ப5,* ேபான 
aத�க', மீ1,	 த	 பிற(த ம1ைண த!சி%A	 ஆவலி� 
கா��டா18ேநாபிளி� இ4() A7%களாக F5ைட க58%ெகா1, 
/ற*ப5டா�க'. 
 
O# அ�ல) இ4O# ஆ1,க' எ�ப), ெபா)வாகேவ மிக*ெப!ய 
காலக5ட	. அ�தைன இைடெவளி%A* பிறA ஒ4 தைல�ைற தன) m�வீக 
இட�ைத ேநா%கி வ4	ேபா) நியாயமாக, ஒ4 /திய இட	, /னித இட	, நம) 
��ேனா�க' இ4(த இட	 எ�கிற உண�9சி ேவ1,மானா� இ4%கலாேம 
தவிர, தாேம வாP(த ம1L%A� தி4	பி வ(த) ேபால உணர �8>மா! 
 



உலகி� ேவெற(த சFக�	 எ(த9 ச(த�*ப�திK	 அ*ப8 உண�(ததாக� 
ெத!யவி�ைல. அ) சா�திய�	 இ�ைல. ஆனா� aத�க' அ*ப8�தா� 
இ4(தா�க'! aத�களி� சFக�தி� /ைத(தி4%A	 ஏராளமான ரகசிய 
ஆ9ச�ய.கM' ஒ�# அ)! 
 
எ�தைன தைல�ைறக' மைற(தாK	, எ(த ஆ5சிக' மாறினாK	, எ�னதா� 
தா.க �8யாத Rழ� தகி*/கM%A உ5பட ேந�(தாK	 ெஜ4சேல	 எ�# 
ெசா�லிவி5டா� ேபா)	. எ(த நா5, aத4	 அ(த திைச ேநா%கி 
வண.Aவா�. அவ�கள) ர�த�தி� சிவ*பL, ெவ'ைளயL ம5,ம�ல; 
ெஜ4சேல	 அL�	 பிற%A	ேபாேத ேச�() உதி�)வி,	 ேபாலி4%கிற). 
ெப:ேறா� �த� மத A4 வைர எ�தைனேயா ேப� ெசா�லி9ெசா�லி 
வள��)%ெகா1ட ஊ�*பாச	 ஓரள� எ�றா�, ெஜ4சேல�ைத ைமயமாக 
ைவ�) நட�த*ப5ட >�த.களி� ச�த	 எ%கால�திK	 அவ�களி� 
மன%கா)களி� ஒலி�)%ெகா1ேடதா� இ4%A	. அ) த.க' ம1, த.க' 
ம1 எ�# தினச! ஒ4 தியான	 ேபால9 ெசா�லி%ெகா1ேடதா� 
இ4*பா�க'. 
 
ச!�திர�தி�, எ�தைனேயா ச(த�*ப.களி� அவ�க' ெஜ4சேல�திலி4() 
விர5ட*ப584%கிறா�க'. எ�தைனேயா ச(த�*ப.களி� அவ�களாகேவ Eட 
வி5, ஓ8யி4%கிறா�க'. ஆனா� ஒ4ேபா)	 அவ�க' அ(த நகைர வி5, 
நிர(தரமாக* பி!வ) எ�# சி(தி�)* பா��தேத கிைடயா). அவ�க', 
இைறவனி� வி4*ப�)%A!ய சFக�ைத9 ேச�(தவ�க'. ெஜ4சேல	 நகர	, 
இைறவ?	 இைற�Uத�கM	 A8ெகா1ட mமி. இ(த எ1ண	தா�. இ) 
ஒ�#தா�. இைத�தவிர ேவ# எ)�ேம கிைடயா)! 
 
1512-	 ஆ1, ஜூ� அ�ல) ஜூைல மாத	 ெதாட.கி, aத�க' 
பால�தீ?%A வர� ெதாட.கினா�க'. ஒNெவா4 aத%A,	ப�	 சிறிய 
அளவி� ேதா5ட.க' அைம�) காBகறிக' பயி!5டன. அ�ல) சி# 
ப1ைணகைள நி#வி ஆ,, மா,க' வள�%க� ெதாட.கினா�க'. ெகா`ச	 
வசதி மி%கவ�க' எ1ெணB வி�)%கைள* பயி!5டா�க'. இ(த Gய 
ெதாழி�க' பரவலாக பால�தீனி� வாழவ(த அ�தைன aத�களாK	 
ேம:ெகா'ள*ப5டைவ. �த� சில ஆ1,களி� ஏேதா ெசB) பிைழ%கிறா�க' 
எ�பத:A ேம� யா4%A	 அைத*ப:றி* ெப!தாக சி(தி%க� ேதா�றவி�ைல. 
ஆனா� நா�ைக() வ4ட.க' கழி(த)	 ஒ5,ெமா�த பால�தீனிK	 
காBகறி, எ1ெணB வி�)%க', பா�, பாலாைட% க58, ெவ1ெணB ேபா�ற 
ெபா4'களி� �7 வி:பைனயாள�க' aத�களாகேவ இ4(தா�க'! 
அேரபிய�கேளா, கிறி�)வ�கேளா இ(த வியாபார.களி� ம4()%A%Eட 
இ�ைல! 
 
aத�கைள இ*ப8�தா� நா	 /!()ெகா'ள �8>	. வாPவி� மீ) 
அவ�கM%A உ'ள தீவிரமா, தம) இ4*ைப நியாய*ப,�த�தா� இ*ப8% 
க,ைமயாக உைழ%கிறா�களா, அ�ல) தம) இ4*ைப 
உ#தி*ப,�தி%ெகா'வத:காக�தா� இ*ப8 எ,%A	 அ�தைன பணிகளிK	 
ஏகேபாக அதிபதிகளாவத:A* பா,ப,கிறா�களா? எ) அவ�கைள இ�தைன 
தீவிரமாக9 ெசய�பட ைவ%கிற) எ�பத:A இ�#வைர விைட இ�ைல.  
 
ஆனா� ஒ�# உ#தி. ஒ4 aத� ஒ4 விஷய�தி� ஈ,ப,கிறா� எ�றா�, 
அதி� ம:றவ�கைள% கா58K	 அவ4%A�தா� ெவ:றியி� சா�திய.க' 
அதிக	 ெத�ப,	. ஏதாவ) ெசB) த�வச*ப,�தி%ெகா'வ) எ�கிற வழ%க	, 
aத�களி� தனி அைடயாளமாக% காண*ப5,, கால*ேபா%கி�, aத மத�தி� 
இய�பாகேவ அ) சி�தி!%க*பட� ெதாட.கிவி5ட)! 
 
உ1ைமயி� மத�)%A	 இத:A	 எ(த9 ச	ப(த�	 இ�ைல. அ), அ(த 
இன�தவ�களி� இய�/. அ*ப8ேய கால	 காலமாக* பழகி*ேபாBவி5டா�க'. 
 



ெப4	பாலான aத%A,	ப.க' சி!யாவி�தா� A8ெபயர �8(த) எ�றாK	 
ஓரள� aத�க' இ�?	 கீேழ இற.கி ெஜ4சேல	 வைரயிK	 வ() வாழேவ 
ெசBதா�க'. இ(த% காலக5ட�தி� ெஜ4சேல�)%A% A8வ(த aத�க', நா�A 
aத ேதவாலய.கைள>	 (Synagogues) /திதாக அ.ேக க58னா�க'. (மிக9 
சமீபகால	 வைர இ(த* பதினாறா	 O:றா1, aத ஆலய.க' இ4(தன. 
1948-	 ஆ1, இ�ேர� எ�கிற ேதச	 பால�தீ� ம1ணி� உ4வானைத 
அ,�) ேம:ெகா'ள*ப5ட >�த�தி�ேபா) இ(த aத ேதவாலய.க' ��லி	 
ேபாராளிகளா� இ8%க*ப5டன. இ(த விவர.க' பி�னா� வ4	.) 
 
இழ(த ெச�வ	, ெச�வா%A, நில.க' ேபா�றவ:ைற� த.க' ெசா(த 
ம1ணி� மீ1,	 ெப#வத:A அவ�க' ேம:ெகா1ட �ய:சி%A ஒ5ேடாமா� 
அரG எ(த� தைட>	 ெசBயவி�ைல. aத ச!�திர�தி�, அவ�க' 
கவைலயி�றி� U.கிய கால.களி� இ)�	 ஒ�#! 
 
இ(த% காலக5ட�தி�தா� aத�க' தம) /ராதன /ராண% கைதகைள, 
ெதா�ைமயான ஹீ*4 ெமாழியி� எ7த*ப5ட ேப!ல%கிய.கைள, மத 
O�கைள மீ5ெட,%A	 �ய:சிைய>	 ஆர	பி�தா�க'. 
 
அ) ஒ4 மிக*ெப!ய கைத. aத�களி� /னித மத*பிரதிகளான ேதாரா (Tor a), 
தா�F� (Tal mud) உ'ளி5ட சில அதி�%கியமான விஷய.க' அைன�)	 
/ராதன ஹீ*4 ெமாழியி� எ7த*ப5டைவ. அதாவ) Gமா� நாலாயிர	 வ4ட* 
/ராதன ெமாழி. ச!�திர	 �7வ)	 உயி� வாPவத:காக�	, பிைழ*/ 
நட�)வத:காக�	 உலகி� ப�ேவ# ேதச.கM%A இட	ெபய�() தைல�ைற 
தைல�ைறகளாக வாP() இற(த aத�க', தம) ஹீ*4 ெமாழிைய% 
கி5ட�த5ட மற()ேபாயி4(தா�க'. எ(ெத(த நா,களி� வாPகிறா�கேளா, 
அ(த(த ேதச�தி� ெமாழிேய aத�களி� ெமாழியாக இ4(த).  
 
ஆனா� ஹீ*4 �7வ)மாக அழி()ேபாBவி5ட) எ�# ெசா�வத:கி�ைல. 
மிக9சில ஆசார aத�க' விடாம� அ	ெமாழிைய* ேபசி>	 எ7தி>	 
வ(தி4%கிறா�க'தா�. ஆனாK	 எ1ணி%ைகயி� அ�தைகயவ�க' மிக�	 
Aைற�. ேமK	 ஆயிர	 ஆயிர	 ஆ1,கைள% கட()வ(த ஹீ*4 ெமாழி, 
த� பைழய �க�ைத இழ(), அ(த(த* பிரா(திய ெமாழிகளி� தா%க�)%A 
உ'ளாகி, ேவ# வ8வெம,�தி4(த) அ*ேபா). 
 
இதனா�, அ(த� தைல�ைற aத�கM%A� த	 /ராதன மத O�கைள, /ராண 
இதிகாச.கைள* ப8�) அறிவ) இயலாத கா!யமாக இ4(த). ஆனா�, 
அவ�க' த	 ெதா�ம.கைள� ெத!()ெகா1ேட தீரேவ1,	 எ�# aத 
மதA4%க' மிக�தீவிரமாக எ1ணினா�க'. 
 
அத:கான �ய:சிகைள �தலி� விைளயா5டாக�தா� ஆர	பி�தி4%கிறா�க'. 
பி�னா� நிகழவி4%A	 aதAல�தி� மாெப4	 எ79சி%A அ(த 
ெமாழி*/ர5சிதா� �த� வி�தாக அைமய*ேபாகிற) எ�பெத�லா	 
அவ�கM%A அ*ேபா) ெத!ய நியாயமி�ைல. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 13 மா�9, 2005 
 
 
 
 
33 ஹீ*4�%A* /�)யி� அளி�த aத�க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
/ராதன ஹீ*4�%A* /�)யி� அளி%க பால�தீ� aத�க' �ய:சி 
ேம:ெகா184(த பதினாறா	 O:றா18� �:பAதியி�, ஐேரா*பாவி� மிக 
�%கியமானெதா4 ச	பவ	 ஆர	பமான). மிக �%கியமானெத�றா�, மிக, மிக 



�%கியமான). கிறி�)வ மத�)%A' நட(த ஒ4 /ர5சி எ�# அதைன9 
ெசா�லலா	. /ராதன க�ேதாலி%க% கிறி�)வ�களிலி4() க4�தளவிK	 
த�)வ sதியிK	 ெப!)	 ேவ#ப5ட *ரா5ட�ட15 கிறி�)வ�களி� 
எ79சிேய அ). ஒ5,ெமா�த கிறி�)வ ஐேரா*பாவிK	 அ�ைற%A இ)தா� 
ேப9G. *ரா5ட�ட15,களி� எ79சி. கிறி�)வ மத�)%A' அ�தைன 
ஆழமான வி!ச� உ4வாA	 எ�# பல� எதி�பா��திராத சமய	 அ). 
அரச�/ரசலாக வி!ச�க' இ4(தன எ�றாK	, எதி�*பாள�க' எ�# 
வ4ணி%க*ப5ட *ரா5ட�ட15,க' (Pr ot es t  ெசBததா� அவ�க' 
Pr ot es t ant s ! அNவள�தா�. க�ேதாலி%க% கிறி�)வ�கM%A	 இ(த 
எதி��தர*/% கிறி�)வ�கM%A	 இைடயி� எ�ன பிர9ைன, எதனா� 
பி!(தா�க' எ�பெத�லா	 மிக வி!வாக* ேபச*படேவ18ய விஷய.க'. 
O:#%கண%கான lL%கமான காரண.க' இத:A உ1,. ஆனா�, இ(த� 
ெதாட!� அத:ெக�லா	 இடமி�ைல.) இ�தைன தீவிரமாக* /ற*ப,வா�க' 
எ�ேறா, இ�தைன எதி�*பாள�க' இ4*பா�க' எ�ேறாEட சநாதன 
கிறி�)வ�க' எதி�பா�%கவி�ைல. aத�கைள விர58ய8*ப) எ�கிற 
கிறி�)வ�களி� தைலயாய ேநா%க�ைதேய திைச தி4*/	 அள�%A 
*ரா5ட�ட15 கிறி�)வ�களி� எ79சி ஐேரா*பாைவ ஒ4 ஆ5, 
ஆ5,வி�)%ெகா184(த). 
 
இத� காரணக��தா, மா�58� uத�. *ரா5ட�ட15,களி� ெப4(தைலவராக 
அைடயாள	 காண*ப5டவ�. (இவ� ெஜ�ம� பாதி!யா�. மா�58� uத� கி. 
அ�ல.) 
 
ஆனா�, க�ேதாலி%க% கிறி�)வ�க'தா�, aத� விேராத நடவ8%ைககைள 
அ*ேபா) தா:காலிகமாக ஒ�திைவ�)வி5,, *ரா5ட�ட1,கைள 
கவனி�)%ெகா184(தா�கேள தவிர, *ரா5ட�ட1,க' aத�கைள வி,வதாக 
இ�ைல. �%கியமாக, மா�58� uத�. 
 
கி.பி. பதினாறா	 O:றா1, ெதாட.கி, ஹி5ல!� கால	 வைர ஐேரா*பிய 
ேதச.களிலி4() aத�க' மிக% ெகாpரமாக� )ர�த*ப5டத:A	 நிகP(த 
ப,ெகாைலகM%A	 ஆதிFல% காரணமாக aத ச!�திர ஆசி!ய�க' 
G58%கா5,வ) மா�58� uத!� aத விேராத* பிரசார.கைள� தா�. இதி� 
உ'ள உண�9சிவச*ப5ட வ!கைள>	, மிைகயான தகவ�கைள>	 
வில%கிவி5,* பா��தா� Eட, ஒ4வ�, இ4வ� எ�றி�லாம� அ�தைன 
ேப4ேம இ(த விஷய�தி� அவ� மீ) க,	 ேகாப	 ெகா1, 
தா%கியி4*பைத* /!()ெகா'ள �8>	! 
 
*ரா5ட�ட1,கM%A aத�க' மீ) அ*ப8ெய�ன ெவ#*/? இத:A* 
பிர�திேயக% காரண.க' எ�# எ)�	 இ4*பதாக� ெத!யவி�ைல. 
*ரா5ட�ட1,க' எ�றாK	 அவ�கM	 கிறி�)வ�க'. அவ�கM	 
ஐேரா*பிய�க'. இ)தா� ஒேர காரண	. ம:றவ�கM%A	 இ) ம5,	தா� 
காரண	. aத�களா, )ர�திய8. இத:ெக�லா	 ஒ4 காரண	 ேவ# ேவ1,மா 
எ�ன? அ�ைறய ஐேரா*பா ெமா�தேம அ*ப8�தா� இ4(த). 
 
ஆனா� கிறி�)வ�களிைடேய /திதாக* பி!(), தனியைடயாள	 க1ட 
*ரா5ட�ட1,க', இ(த அதிதீவிர aத எதி�*பி� Fல	 இ�?	 சீ%கிரமாக* 
பிரபலமைட(தா�க' எ�பைத ம#%க�8யா)! பி�னாளி� க�ேதாலி%க% 
கிறி�)வ�கைள% கா58K	 *ரா5ட�ட1,க' எ�றா� aத�கM%A% 
E,தலாக* ப:றி%ெகா1, வ(தத� காரண�	 இ)தா�. 
 
பிர9ைனயி� ஆர	ப	, மா�58� uத!� ஒ4 க8த	தா� எ�# 
அ8�)9ெசா�கிறா�க', aத வரலா:# ஆசி!ய�க'. (மா�58� கி�ப�5 
ேபா�ற சமீபகால ஆராB9சியாள�க' Eட இ%க8த�ைத% Aறி*பிட� 
தவ#வதி�ைல!) ச:# விவகாரமான அ(த விஷய�ைத% ெகா`ச	 
அலசேவ18ய) க5டாய	. 
 



1543-	 ஆ1, uத�, த	ைம* பி�ப:#	 கிறி�)வ�கM%A ஒ4 பகிர.க% 
க8த	 எ7தினா�. அ(த% க8த% க5,ைர%A ளியீ t லீமீ யிமீ_s ணீஸீபீ 
ஜிலீமீவீtீ லிவீமீs எ�# தைல*/ ைவ�தா�. மிக வி!வாக, ஏ7 பAதிகளாக 
எ7த*ப584(த அ(த% க8த�தி� சார�ைத* பி�வ4மா# வ!ைச*ப,�தலா	: 
 
1. aத�களி� ேதவாலய.க' எ)�	 ெசய�பட%Eடா). ஒ�#, எ!�)விட 
ேவ1,	. அ�ல), யா4	 உ'ேள ேபாக �8யாதப8 பாPப,�தி, 
A*ைபகளா� நிர*பிவிட ேவ1,	. 
 
2. இதைன வ��ைறயாக% க4தாம�, கட�M%காக ேம:ெகா'ள*ப,	 ஒ4 
நடவ8%ைகயாக நிைன%கேவ1,	. ெதாட�() aத�க' த	ைம% Aறி�)	 
தம) சFக	 Aறி�)	 உய��தி>	 ெப4ைம ேபசி>	 ெசB)வ4	 
ெபாB*பிரசார.கைள �றிய8%க இ)ேவ ஆர	பமாA	. 
 
3. ேதவாலய.க' ெசய�ப,வைத� தைட ெசB>	ேபா) அவ�க' த	 
நடவ8%ைககைள வீ58லி4()	 ெதாடர% E,	. அதனா� aத�களி� 
வீ,கைள>	 இ8�)வி,.க'. த	ைம* ப:றிய மிைகயான மதி*பீ,க' 
ெகா1ட aத�க', ஜி*ஸிக' ேபா� தி!ய�ெதாட.கியபிறகாவ) ேயாசி%க 
ஆர	பி%கலா	.  
 
4. aத�களி� ெபாBக' அைன�)	 அவ�கள) மத O�களான ேதாரா, 
தா�F� ஆகியவ:றிலி4()தா� உ:ப�தியாகி�றன. அ(த O� பிரதி ஒ�# 
Eட அவ�க' ைகயி� இ4%க% Eடா); கிைட%க�	 Eடா). அத:காவன 
ெசBயேவ1,	. 
 
5. aத மதேபாதக�கைள, A4மா�கைள (Rabbi ) அ9G#�தி ைவ%க�	. 
ெதாட�() அவ�க' ேபாதைனகைள� ெதாட4வா�கேளயானா� உயி4%A 
உ�தரவாத	 அளி%க �8யா) எ�பைத அவ�க' உணரேவ1,	. 
 
6. aத�களி� பா�ேபா�5கைள* பறி�த� ெசBயேவ1,	. வியாபார	 
உ'ளி5ட எ(த% காரண�)%காக�	 அவ�க' எ.ேக>	 நகர �8யாதப8 
ெசB)வி,வ) அவசிய	.  
 
7. aத�க' நிைறய ெசா�) ேச��தி4%கிறா�க'. அவ�கள) பண	, 
நைககைள* பறி�த� ெசBயேவ1,	. அைவ அைன�)	 ந	மிடமி4() 
ெகா'ைளய8%க*ப5டைவ; வழி*பறி ெசBய*ப5டைவ எ�பைத �தலி� 
உணரேவ1,	. 
 
8. இ�தைன%A* பிறA	 அவ�களா� நம%ேகா, நம) மைனவி ம%கM%ேகா, 
நம) ஊழிய�கM%ேகா, சகா%கM%ேகா ஏேத?	 ஆப�) வ4	 எ�# 
நிைன*பீ�களானா� அவ�கைள ெவளிேய:ற� தய.கேவ1டா	. ெப4	பாலான 
ஐேரா*பிய ேதச.க' அைத�தா� இ*ேபா) ெசB)ெகா184%கி�றன. 
நீ.கM	 ெசBயலா	; தவறி�ைல. 
 
*ரா5ட�ட15 கிறி�)வ�கM%A மா�58� uத� எ7தியதாக aத வரலா:# 
ஆசி!ய�க' எ,�)%கா5,	 இ%க8த�தி� இ�?	 Eட* பல தி,%கி,	 
உ�தர�க', ேயாசைனக' இ4%கி�றன. ஐேரா*பாவி� அ�ைற%A aத�க' 
எ�தைகய அ9G#�த�கM%A இைடேய வாழ ேந�(தி4%கிற) எ�பைத9 
G58%கா5,வத:காக ம5,ேம ேம:க1ட சில உ�தர�% Aறி*/க'. 
 
உ1ைமயி�, எ(த ஒ4 ஐேரா*பிய ேதச�திK	 aத�க' பா)கா*பாக 
வாழ�8யா) எ�# மிக�ெதளிவாக� ெத!(த காலக5ட	 அ). அ9G#�த�க' 
ப�ேவ# இட.களிலி4() மிக% க,ைமயாக வர� ெதாட.கியி4(தன. பிரா��, 
இ�தாலி, ேபால(), இ.கிலா() ேபா�ற ேதச.களி� aத�க' தனியாக9 
சாைலயி� நட() ெச�லேவ பய(தா�க'. எ*ேபா)	 ஏதாவ) ஓ� ஆ>த�ைத 
ரகசியமாக� த.க' ஆைடகM%A' ஒளி�) ைவ�தி4(தா�க'. 



கிறி�)வ�களி� தி4விழா% கால.க', கிறி�)வ ேதவாலய விழா%க' 
நைடெப#	 மாத.களி� எ�லா	 E,மானவைர ஊைரவி5, ெவளிேய 
ேபாBவிட* பா�*பா�க'. எ�தைன சீ%கிர	 �8>ேமா, அ�தைன சீ%கிர	 ேதச 
எ�ைலைய% கட() ேபாBவிட மிக�	 வி4	பினா�க'. 
 
இ(தமாதி!யான காலக5ட�தி� பால�தீனி� மீ1,	 aத�க' இைள*பாற ஒ4 
ச(த�*ப	 ஏ:ப584%கிற) எ�?	ேபா) ேவெற�ன ெசBவா�க'?  
 
அணி அணியாக* பால�தீைன ேநா%கி வர� ெதாட.கினா�க'. )4%கிய* 
ேபரரசி� அ.கமாக இ4(த பால�தீனி� இ	மாதி!யான எ(த* பிர9ைன>	 
இ�ைல எ�ப) உடன8% காரண	. ெசா(த ஊ4%A இ(த சா%கிலாவ) 
ேபாB9 ேச�()விட �8கிறேத எ�ப) இ�ெனா4 காரண	. இ*ப8�தா� 
பதினா#, பதிேனழா	 O:றா1,களி� ஏராளமான aத�க' பால�தீ?%A வ() 
ேச�(தா�க'. 
 
இ(த வைகயி� பதினாறா	 O:றா1ைட% கா58K	, பதிேனழா	 O:றா18� 
வ(தவ�க' மிக�	 அதிக	. Aறி*பாக, கி.பி. 1648-	 ஆ1, aதAல	 
ஹி5ல!� தா�தா ஒ4வைர எதி�ெகா'ள ேவ18யி4(த). அவ� ெபய� 
ெபா%டா� ெஷமீயி�நிகி. (Bogdan Chmi el ni ck i ). ெகாசா%Aக' (Cossack) 
எ�# அைழ%க*ப5ட அ�ைறய கிழ%A ஐேரா*பிய /ர5சியாள�களி� 
தைலவ� இவ�. லி�)ேவனியா, ேபால(), உ%ைர� ேபா�ற நா,களி� இவர) 
ஒ4 ெசா�லா� உ(த*ப5ட கிறி�)வ�க', E5ட	 E5டமாக, 
ெகா�)%ெகா�தாக aத�கைள% ெகா�# த'ள ஆர	பி�தா�க'. ெப1க', 
Aழ(ைதக', வயதானவ�க' எ�ெற�லா	 அவ�க' ச:#	 பா�%கவி�ைல. ஒ4 
aதைர% ெகா�#விட �8>மானா� ஒ4 கிறி�)வ4%A ெசா�%க	 நி9சய	 
எ�# அ*ேபா) ெசா�ல*ப5ட).  
 
�தலி� க1ட இட�தி� ெவ58�த'ளி%ெகா184(தவ�க', ெகாைல 
பழகிவி5ட)	 சி�திரவைத ெசB) ெகா�லலா	 எ�# �8� ெசB) 
விதவிதமான சி�திரவைத உ�திகைள ேயாசி%க� ெதாட.கினா�க'. (பி�னாளி� 
இ(த% ெகாசா%Aகளி� ப!மாண வள�9சியாக�தா� ெஜ�மனியி� ஹி5ல� கால 
ஆ5சி இ4(த).)  
 
க7�தி� க�திைய ைவ�) அ#�), அ*ப8ேய சைதைய இ,*/ வைர 
உ!�ெத,*ப), விர�கைள� தனி�தனிேய ெவ58 எ,�) ஒ4 மாைலயாக% 
ேகா�), ெவ5,*ப5டவ!� க7�தி� அணிவி�), க7�ைத ர	ப�தா� 
அ#*ப), ஒNெவா4 �8யாக* பி,.கி �7�தைலைய>	 
ர�த%காயமா%கிவி5, அத� ேம� ெகாதி%க% ெகாதி%க ெவ(நீைர ஊ:#வ) 
எ�# Avர�தி� ப�ேவ# எ�ைலகைள அவ�க' திற() கா58னா�க'. 
 
இ(த% ெகா,.ேகா�ைமயிலி4() த*பி�த சில aத�க', நீ1டUர* பிரயாண	 
ேம:ெகா'ள அவகாச	 இ�லாம� உடன8 சா�திய.க' ெத!(த பா�க� 
தீபக:ப�)%A	 ெஜ�மனி%A	 ஹால()%A	 அகதிகளாக� த*பி*ேபாB* 
பிைழ�தா�க'. 
 
இவ�க' அ�லாம� இ�?	 சில aத�க' எ.Aேம ேபாக வழியி�றி 
வK%க5டாயமாக கிறி�)வ�)%A மத	 மாறி, அ(த(த நா,களிேலேய 
த.கிவி5ட)	 நட(தி4%கிற).  
 
(ேபால(தி� ம5,	 ெபா%டா� ெஷமீயி�நிகியி� கால�)%A* பிறA பதவி%A 
வ(த ம�ன�, நி�*ப(த�தி�ேப!� கிறி�)வ�)%A மாறிய aத�க' மீ1,	 
aத�களாகி, த	 மத வழ%க.கைள% கைட*பி8%கலா	 எ�# 
அ?மதியளி�ததாக�	, அத�ப8 சில ஆயிர	 ேப� தா.க' aத மத�ைதேய 
மீ1,	 கைட*பி8%கிேறா	 எ�# அறிவி�ததாக�	 சில O�க' 
ெத!வி%கி�றன. இ) ப:றிய வி!வான தகவ�க' ஏ)	 கிைட%கவி�ைல. 
ஆனா� ஒ4 விஷய	. aத மத�திலி4() கிறி�)வ�)%A* ேபானவ�க' 



உ1ேட தவிர, ேவெற(த மத�திலி4()	 aத மத�)%A Õமாற’  �8யா). 
அத:A அ?மதி இ�ைல எ�பைத>	 நிைனவி� ெகா'ள ேவ1,	.) 
 
இ�தைன கேளபர.கM%A இைடயி� உயி�பிைழ�), பால�தீ� 
வைரயிKேமEட வர �8(த aத�க', நட(த கைதகைள விலாவா!யாக எ,�)9 
ெசா�ன ைகேயா,, அ*ேபா) அ.ேக பரவலாகி%ெகா184(த ஹீ*4 ெமாழி 
ம#மல�9சி* பணிகளி� உடன8யாக ஈ,பட ஆர	பி�)வி5டா�க'! 
 
ேபால(திலி4() அ*ப8� த*பிவ(த ஒ4 aத�, தம) ��ேனா�களி� 
ெமாழியான ஹீ*4ைவ �த� �தலாக� தம) நா:ப) வய)%A ேம� 
க:#%ெகா1,, தம) ேதச�தி� நட(த aத இன* ப,ெகாைலகைள விவ!�) 
அ(த ெமாழியி� ஒ4 Oேல எ7தியி4%கிறாரா	. 
 
)ரதி4_டவசமாக இ�# அ(த* /�தக	 இ�ேரலி� Eட% கிைட*பதி�ைல. 
கிைட�தி4%Aமானா�, எ�தைன ெந4%க8 கால	 வ(தாK	 aத�க' தம) 
இன�ைத>	 ெமாழிைய>	 கா*பத:கான பணி எ�# எ) ஒ�# 
G58%கா5ட*ப5டாK	 எ*ப8 உடேன அதி� FPகிவி,வா�க' எ�பைத 
மிக�)�லியமாக ெவளி*ப,�த%E8ய ஓ� ஆவணமாக� திகP(தி4%A	! 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 17 மா�9, 2005 
 
 
 
34 இ^வி 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
எ�தைனேயா தமிP சினிமா%களி� பா��தி4%கலா	. மிக உ%கிரமான, 
தீவிரமான ச	பவ.க' நட*பத:A ��னதாகேவா அ�ல) நட() 
�8(த�டேனேயா ச	ப(தமி�லாம� ஒ4 நைக9Gைவ% கா5சி அவசிய	 
ெச4க*ப584%A	. ஆGவாச*ப,�தி%ெகா'வத:A ஒ4ேவைள அ(த 
நைக9Gைவ% கா5சி உதவ%E8யதாக இ4%A	. )%க�ைதேயா, ேகாப�ைதேயா 
அதிக*ப,�)வதாக�	 சமய�தி� அைம()வி,	. எ*ப8யானாK	 
ெந4%க8%A9 ச:# ��னதாகேவா பி�பாகேவா ஒ4 நைக9Gைவ%கா5சி 
அைமவெத�ப) இய:ைகயி� நியதி ேபாலி4%கிற). 
 
பால�தீன aத�களி� வாPவிK	 அ*ப8ய4 நைக9Gைவ%கா5சி கி.பி. 
பதிேனழா	 O:றா18� அர.ேகறிய). 
 
ஒ4 ப%க	 ேபால(திலி4()	 லி�)ேவனியாவிலி4()	 உ%ைரனிலி4()	 
ல5சல5சமாக aத�க' அகதிகளாக இட	 ெபய�() வ()ெகா184(தா�க'. 
ம#நா' ெபா7) வி8வைத* பா�*ேபாமா எ�பேத அ*ேபா) அவ�களி� 
தைலயாய கவைலயாக இ4(த). ெகாசா%Aகளி� ேகாரதா1டவ�தி� தின	 சில 
ஆயிர	 aத�களாவ) ெகா�ல*ப5,%ெகா184(த சமய	. ஒ5,ெமா�த 
aதAலேம ந,ந,.கி%ெகா184(த ேநர	. ஒ5டாமா� )4%கிய* ேபரரசி� 
எ�ைல%A' lைழ()வி5டா� உடன8 உயி�*பய	 இ�ைல எ�கிற ஒேர ஒ4 
ந	பி%ைகதா� அவ�களிட	 இ4(த). பிைழ�)%கிட(தா� பால�தீ� வைர 
ேபாகலா	. Fதாைதய�களி� mமியான ெஜ4சேல�தி� வாழ�8(தா� விேசஷ	. 
ெஜ4சேல�ைத% ைக*ப:#வைதெய�லா	Eட அ*/ற	 பா��)%ெகா'ளலா	. 
 
இ*ப8 வாP%ைக* ேபாரா5ட�தி� அவ�க' சி%கி%ெகா184(த 
த4ண�தி�தா� ஷபா�தி இ^வி (ஷிலீணீதீதீமீtணீவீ ஞீ�வீ) எ�ற ஒ4 
aதைர* ப:றி )4%கிய* ேபரரG �7வதிK	 இ4(த ம%க' ேபச 
ஆர	பி�தா�க'. ேபால(தி� ெபா%டா� ெஷமீயி�நிகியி� ெவறிபி8�த 
ராLவ	 aத�கைள% ெகா�ல�ெதாட.கிய காலக5ட�தி�, இ^வி%A வய) 



இ4ப�திர1,. மிக�	 இைளஞ�. ஆனா�, அ(த வயதிேலேய அவ4%A A4 
�தான	 கிைட�தி4(த). ஒ4 Õரபி’ யாக அறிய*ப584(தா�. 
 
ஆனா� இ^வி%A ெவ#	 ரபியாக இ4*பதி� வி4*பமி�ைல. அத:A ேமேல 
ஒ4 கிsட	 R8%ெகா'ள ஆைச*ப5டா�. எ�ன ெசBயலா	? A4மா�களி� 
A4வாகலா	. அத:A ஏதாவ) அரசிய� ெசBயேவ18யி4%A	. அ�ல) 
ம%க' தைலவராகலா	. கள�தி� இற.கி* ேபாராடெவ�லா	 அவ4%A 
வி4*பமி�ைல. க5டைளயிட ம5,ேம ஆ�வ	 இ4(த). தீவிரமாக ேயாசி�) 
அவ� ஒ4 �8�%A வ(தா�. 
 
Ôஓ, aத�கேள! எ�னிட	 வா4.க'. நா� ெசா�வைத% ேகM.க'. ஒ4 
ேதவUத!� Aரைல நா� ேக5ேட�. aத இன�ைத* பா)கா%க, கட�' 
எ�ைன� U)வராக� ேத�(ெத,�) அ?*பியி4%கிறா�’ ’  எ�# ஓ� 
அைறEவ� வி,�தா�. 
 
ெகா`ச	 த,மாறி*ேபானா�க' aத�க'. எ*ப8 அேரபிய�களிைடேய ேபாB 
ஒ4 ேதவUத� பிற%க�8>	? எ�# �க	ம) நபிைய அ.கீக!%க ம#�த 
aத�க'; இைற�Uத� எ�# ஒ4வ� ேதா�ற �8>மானா� அ) aத Aல�தி� 
ம5,ேம நிகழ�8>	 எ�# உளமார ந	பிய aத�க'; யாராவ) வ() 
த.கைள% கா*பா:ற மா5டா�களா, உயி�பிைழ�)� த.க' /னித ம1ணான 
ெஜ4சேல�ைத மீ1,	 அைடயமா5ேடாமா எ�# 
தவியாB�தவி�)%ெகா184(த aத�க'... 
 
அவ�கM%A இ^வியி� இ(த அறிவி*/ பரவச�ைத>	 உ�ேவக�ைத>	 
தர�ெதாட.கிய). மிக�	 ஊ�றி% கவனி%க ேவ18ய விஷய	 இ). ஒ4வ� 
த	ைம இைற�Uதராக அறிவி�)%ெகா'வத:A எ�தைன ெந`Gர�	 
)ணி9சK	 இ4(தி4%க ேவ1,	! ேமாச� எ�கிற Fசா இைற�Uதராக 
அறிவி%க*ப5டேபா)	 இேயGவி� இைற�த�ைம ெத!யவ(தேபா)	 �க	ம) 
நபி இைறவனி� U)வராக9 ெசய�பட� ெதாட.கியேபா)	 ப5ட பா,க' 
ெகா`ச ந`சம�ல. தா	 /ழ.கிய சFக�தினராேலேய அவ�க' 
அவமான*ப,�த*ப5டா�க'. தா%AதK%A உ'ளானா�க'. இேயG�%A	 
�க	ம) நபி%A	 எ1ண:ற எதி!%A7%க' இ4(தன. அவ�கைள% 
ெகா�வத:A எ�தைனேயா உபாய.க' ேம:ெகா'ள*ப584%கி�றன. 
அ�தைனைய>	 மீறி அவ�க' ெவ:றி க1டத:A ஒேர ஒ4 காரண	தா� 
இ4%க �8>	.  
 
அவ�கள) ேநா%க�தி� ெபா)நல�	 ேப9சி� உ1ைம>	 ம5,ேம 
இ4(த)தா� அ). 
 
ஆனா�. கைடசி நபியான �க	ம)வி� கால�)%A9 Gமா� ெதா'ளாயிர	 
ஆ1,க' கழி�) இ^வி த�ைன ஓ� இைற�Uதராக அறிவி�)%ெகா'கிறா�. 
உலக	 எ�தைனேயா ��ேனறிவி584(த கால	. ம%களி� க�வி வள�9சி, 
சி(தைன வள�9சி ேம	ப584(த கால	. யா4	 அ*ேபா) ஆதிவாசிகளாக 
இ�ைல. நாக!கமைட()வி584(த சFக	தா�. அ)�	 க�வியிK	 
கைலகளிK	 சிற*பிட	 ெப:றி4(த )4%கிய* ேபரரசிலி4() அ*ப8ய4 Aர� 
ேக5கிற). 
 
நியாயமாக aத�க' அ*ேபா) சி(தி�தி4%க ேவ1,	. இ^விைய 
அறி��தள�தி� பs5ைச ெசB)	 பா��தி4%கலா	. ஆனா� உண�9சியி� 
வச*ப584(த aத�கM%A அெத�லா	 ஏேனா ேதா�றாம� ேபாBவி5ட). 
�மி�னா நக!� (இ�ைற%A இ) இ^மி�) இ4(த aத ேதவாலய�தி� 
இ4(தப8 இ^வி, நா�A எ7�)%களா� ஆன இைறவனி� ெபயைர 
உ9ச!�தா�. (ஆ.கில�தி� உ9ச!*பதானா� YHWH எ�# வ4	. உ9ச!�)* 
பா�*ப) சிரம	. ஆனா� இ) ஹீ*4 ெமாழி உ9ச!*/. ேதாராயமாக� தமிழி� 
ÕெயN’  எனலா	. ) இ(த9 ெசா� ஹீ*4 ைபபிளி� (ேதாரா) Gமா� ஏழாயிர	 
�ைற உ9ச!%க*ப,கிற). ஆனா� நவீன ஹீ*4வி� இ9ெசா� கிைடயா). 



இ*ெபயைர உ9ச!%கேவ மிக*ெப!ய தAதி ேவ1,ெம�# ெசா�ல*ப,	. 
F�த மத A4%க', )றவிக' ம5,ேம இைறவைன இ(த9 ெசா�லா� 
ைகயாள�8>ேம தவிர, சாதாரண ம%க' இதைன* பய�ப,�தமா5டா�க', 
பய�ப,�த�	 Eடா). 
 
அ*ப8*ப5ட ெசா�ைல, திb� இைற�Uத� இ^வி உ9ச!�தா�. அைத*பா��த 
ம%க' விய*பிK	 அதி�9சியிK	 வீP(), அவைர அ8பணி()வி5டா�க'.  
 
இ^வி, அ�)ட� நி#�தவி�ைல. aத�களி� சமய ந	பி%ைகக' சா�(த சில 
மா:ற.கைள>	 அறி�க*ப,�த� ெதாட.கினா�. உதாரணமாக, ெஜ4சேலமி� 
ம�ன� சாலமனி� ேதவாலய	 இ8%க*ப5ட தின�ைத aத�க' நிைன�E�() 
வ4ஷ�தி� ஒ4நா' அைத அ?_8*பா�க'. அைத மா:றி, Õநீ.க' இனி 
உ.க' ேதவUத!� பிற(தநாைள% ெகா1டா,.க'. அ)�	 இ)�	 ஒேர 
ேததிதா�’  எ�# அறிவி�தா�. அதாவ) த�?ைடய பிற(தநா'! 
 
கி5ட�த5ட அ�தைன aத�கMேம அ�ைற%A இ^வி ஜுர	 பி8�) 
அைல()ெகா184(தா�க'. ஏேதா நட%கவி4%கிற), aத�களி� வி,தைல 
நா' ெந4.கிவி5ட) எ�# உளமார ந	ப�ெதாட.கிவி5டா�க'. த.க' 
இன�தி� இ�ெனா4 ேதவUத� உதி�)வி5டா� எ�# ஊெர�லா	, 
உலெக�லா	 ேபச�ெதாட.கினா�க'.  
 
ேதாதாக இ^வி ஒ4 கா!ய	 ெசBதா�. ஸேலானிகா எ�கிற இட�)%A* ேபாB, 
Õேதாரா’ ைவ மண()ெகா1டா�! 
 
ேதாராைவ மண*பெத�ப), )ற� வாPைவ ேம:ெகா'வைத% Aறி*பா� 
உண��)	 ஒ4 aத மத9 சட.A. aத�களி� மத Oலான ேதாராைவ� 
தி4மண	 ெசB) ெகா'வ) ேபால ஒ4 சட.A நட�தி, அத�Fல	, 
ச	ப(த*ப5ட ரபி, ெலௗகீக வாP%ைகயிலி4() விலகிவி5டதாக 
அறிவி%க*ப,வா�. இ^வி, தய.காம� இ(த9 சட.ைக>	 ேம:ெகா1டா�. 
 
இத:A* பி� அதிகாரm�வமாகேவ த�ைனய4 ேதவUதராக9 ெசா�லி%ெகா1, 
%s�, இ�தாலி, )4%கி எ�# பயண.க' ேம:ெகா'ள ஆர	பி�தா�. ேபாகிற 
இட.களிெல�லா	 aத�க' அவர) தா'பணி(தா�க'. க1ணீ� ம�க 
ைகE*பி� ெதா7தா�க'.  
 
தன) பயண�தி5ட�தி� இ#தியி� இ^வி பால�தீ?%A வ(தா�. அ.ேக, 
ெஜ4சேலமி� இ4(த ஒ4 aத ேதவாலய�தி� அவ4%A ÕUத�களி� அரச�’  
எ�கிற ப5ட�ைத உ'w� ரபிக' R58னா�க'. (காஸா பAதியி� அ*ேபா) 
வசி�)%ெகா184(த நத� _ ழிணீt லீணீஸீ எ�கிற ஒ4 F�த A4 
இ*ப5ட�ைத9 R58யதாக9 சில வரலா:# O�க' ெத!வி%கி�றன.)  
 
உடேன, இேயG�%A ஒ4 ேயாவா� ேபால இ^வி%A நத� எ�# அவைர>	 
ெகா1டாட9 ெசா�லிவி5டா� இ^வி! இதி� மன	 Aளி�()வி5ட நத�, 
Õஇனிேம� இ^விதா� ெஜ4சேல	 aத�கM%A* பா)காவல�. விைரவி� அவ� 
)4%கிய G�தாைன வீP�தி, சிதறி%கிட%A	 aதAல�ைத ெஜ4சேல�)%A 
மீ1,	 அைழ�) வ4வா�’  எ�# அறிவி�தா�. 
 
இ) ெஜ4சேல�தி� இ4(த aதA4மா�களி� சைபயி� தைலவ�கM%A% 
ெகா`ச	 த�மச.கட�ைத விைளவி�த). இ4(தி4(), அ*ேபா)தா� அவ�க' 
ெகா`ச	 நி	மதியாக உ1,, உற.க� ெதாட.கியி4(தா�க'. )4%கியி� 
G�தா� எNவித* பிர9ைன>	 இ�லாம� aத�க' வாPவத:A வழிக' 
ெசBதி4(தா�. எ.ேக இ(த ஆ' அைத% ெக,�)விட*ேபாகிறாேர எ�கிற 
கவைல அவ�கM%A. அேதசமய	 இ^வி%A ம%க' ெச�வா%A	 
ெப4கி%ெகா184(தைத அவ�க' கவனி%க� தவறவி�ைல. 
 



ச!, இவ� நிஜமாகேவ ேதவUத�தானா எ�# ெகா`சமாவ) பs5ைச ெசB) 
பா�*ேபா	 என �8� ெசB), இ^விைய அைழ�தா�க'. ஆனா� அவ� 
பs5ைச எத:A	 உ5பட ம#�)வி5டா�. Õஎ�ைன ந	/.க'. எ�ைன* 
ப!ேசாதி%க நீ.க' யா4	 லாய%கி�ைல’  எ�# ெசா�லிவி5டா�. அத:A 
ேம� ெஜ4சேல�தி� இ4%க வி4	பாத இ^வி, ஊ4%A	 /ற*ப5,வி5டா�. 
ஒ4 பதிைன() வ4டகால	 ேவ# ேவ# ேதச.கM%A G:#*பயண	 
ேம:ெகா1,வி5, ஊ� தி4	பியவ�, Ôகி.பி. 1666-	 வ4ட	 நா� ஒ4 
சி.க�தி� மீேதறி ெஜ4சேல�)%A9 ெச�ேவ�. அ*ேபா) ெஜ4சேல	 
ந	�ைடய ம1ணாக இ4%A	”  எ�# அறிவி�தா�. 
 
அேதா, நி#�தி%ெகா184%கலா	. aத மத�)%A' ஏக*ப5ட /திய 
ச5டதி5ட.கைள% ெகா1,வ(), ஒ4 இ4ப�ைத() இட.கைள� 
ேத�(ெத,�) அைவயைன�)	 தனி�தனி சம�தான.க' எ�#	 ஒNெவா4 
சம�தான�)%A	 ஒNெவா4 ம�னைர நியமி�), Õம�ன�களி� ம�ன�’  எ�# 
தம) சேகாதர� ஒ4வைர அறிவி�) இ�லாத E�ெத�லா	 ெசB) வி5டா�. 
 
இ�தைனைய>	 )4%கி G�தா� ெபா#ைம>ட� பா��)%ெகா184(தா�. 
ஒ4மாதி! ெப!ய ஆதரவாள� பைட>ட� அவ� இ�தா�/�ைல ேநா%கி 
வ()ெகா184%கிறா� எ�# ேக'வி*ப5ட)	 Õஇ)தா� எ�ைல’  எ�# �8� 
ெசBதா�, G�தா�. ேநேர ேபாB க7�தி� க�தி ைவ�) ைக) ெசB)வி5ட) 
)4%கிய ராLவ	. 
 
aத�களா�, த.கள) இைற�Uத� ைக) ெசBய*ப5,வி5ட ச	பவ�ைத ந	பேவ 
�8யவி�ைல. இ4*பி?	 அ*ேபா)Eட, Õஏேதா அதிசய	 நிகழ*ேபாகிற), 
கட�ேள ேந!� ேதா�றி, G�தா?%A உ!ய த1டைன தர*ேபாகிறா�’  எ�# 
எதி�பா��) நக	 க8�)%ெகா184(தா�க'. 
 
ஆனா� கட�' அ*ேபா) ஒ4 �8வி�தா� இ4(தா� ேபாலி4%கிற). 
இ^வி, இ�தா�/� சிைற9சாைலயி� களிதா� சா*பி5,%ெகா184(தா�. 
அவ4%A இர1, சா�திய.கைள ம5,ேம G�தா� த(தா�. 
 
1. ம!யாைதயாக ��லிமாக மாறிவி,.க'. 
 
2. அ�ல) உயிைர விட� தயாராA.க'. 
 
aத�களி� இைற�Uதராக, இைற�Uத�கM%ெக�லா	 அரசராக� த�ைன 
அறிவி�)%ெகா1, Gமா� பதிைன() ஆ1,கால	 கலா5டா 
ெசB)ெகா184(த இ^வி, அ*ேபா) எ,�த �8�, உயி�பிைழ%க 
��லிமாக மாறிவிடலா	 எ�ப)தா�! 
 
ஒ4 தைல*பாைகைய வி!�) ம18யி5,, ம�ன!ட	 தம) �8ைவ9 
ெசா�னா�. உயி�*பி9ைச ேக5டா�. அ(த% கணேம ��லிமாக மாறினா�. 
அவ4%A ேமம� எஃெப18 (விமீலீனீமீt  ணியீயீமீஸீபீவீ) எ�கிற /திய 
��லி	 ெபய� R5ட*ப5ட). G�தா� அவைர ம�னி�)வி5டா�. Eடேவ 
ஸிஷீyணீறீ ஞிஷீஷீtீளீமீமீஜீமீtீ (ராஜ வாயி�கா*ேபா�!) எ�ெறா4 
ப5ட�ைத>	 ெகா,�) வாPநா' �7வத:A	 ெப�ஷ� த4வதாக�	 
ெசா�னா�. 
 
இ^வியி� ேதாழ�கM%A	 ெதா1ட�கM%A	 இ) மிக�	 கச*பான 
அ?பவமாக* ேபாBவி5ட). ஒ4 ேபாலி இைற�Uதைர ந	பி இ�தைன 
நா5கைள வீணா%கிவி5ேடாேம எ�# அவ�க' மன�)%A' பலகால	 
அ7)தீ��தா�க'. ெப4	பாலான aதAல�தவ4%ேக இ) ஒ4 அழி%க�8யாத 
கைற எ�# ேதா�றிவி5ட). க_ட*ப5,, நட(தைத மற()விட அவ�க' 
வி4	பினா�க'! 
 



இதி� அதிகப5ச நைக9Gைவ ஒ�# உ1,. இ�தைன நட(தபிறA	 இ^விைய 
இைற�Uத�தா� எ�# aத�களி� சில� ந	பினா�க'. அவ� ��லி	 
ஆனேபா), அ)தா� உBவத:A வழிேபாலி4%கிற) எ�# ந	பி, தா.கM	 
��லிமாக மாறிவி5டா�க'! 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 20 மா�9, 2005 
 
 
 
35 பால�தீன அரபிகM	 aத�கM	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ� 
 
கி.பி. 1517-	 ஆ1, ெதாட.கி 1917, 18-	 ஆ1,க' வைர பால�தீ� 
ஒ5ேடாமா� )4%கிய* ேபரரசி� ஆதி%க�தி�கீPதா� இ4(த). அதாவ), 
நாx# வ4ட.க'. ந,வி� 1831-	 ஆ1, ெதாட.கி 1840 வைர எகி*ைத 
ஆ1ட �க	ம) அலி எ�கிற ச�வவ�லைம ெபா4(திய ச%ரவ��தியி� 
கால�தி� ம5,	 ஒேரெயா4�ைற ஒ5ேடாமா� அரசிடமி4() பி!() 
எகி*தி� ஆ5சி%A உ5ப584%கிற). தம) ேபரரG வி�த!*/� தி5ட�தி� 
கீP ஒ4 சி# பைடெய,*/ நிகP�தி, பால�தீைன எகி*)ட� இைண�தா� 
�க	ம) அலி. 
 
ஐ(தா# வ4ட.க'தா� எ�றாK	, அவர) ஆ5சி%கால�தி� பால�தீனி� 
விவசாய	 கணிசமான அள� ��ேன:ற	 க1டதாக அேநகமாக எ�லா 
ச!�திர ஆசி!ய�கM	 Aறி*பி,கிறா�க'. பால�தீ� �7வதிK	 இ4(த 
த!G நில.கைள அள() கண%கி5,, அ(த(த நில*பர*பி� த�ைம%ேக:ற 
பயி�க' விைத%க*ப5டன. ெப4	பாலான இட.களி� விவசாய	 ஒ4 
அரG�)ைற நடவ8%ைகயாகேவ ேம:ெகா'ள*ப5,, உைழ*பவ�கM%A 
ஒ7.கான ச	பள	 வழ.க*ப584%கிற). (சில இட.களி� 
நில9Gவா�தா�களி� அ5டகாச�	 இ4(தி4%கிற).) ெசா(தமாக நில	 
ைவ�தி4(தவ�க' ஒ7.காக வ! ெசK�திவி5டா� ேபா)	. aத�க', 
��லி	க', கிறி�)வ�க' எ�# பாரப5சமி�லாம�, பிர9ைனயி�றி 
வாPவத:A �க	ம) அலி உ�தரவாத	 அளி�தி4(தா�. 
 
இ(த விஷய�தி� பல ஜமீ(தா�கM%A மிக�	 வ4�த	! ெப!ய ெப!ய 
கிராம.களி� அள�%A நில	 ைவ�தி4(தவ�க' அவ�க'. அவ�கM%A% 
கிைட�த அேத ம!யாைத, ஒ4 க�9சி* அள� நில	 ைவ�தி4%A	 ஏைழ 
விவசாயிகM%A	 அ*ேபா) கிைட�த). சம�)வ	! 
 
இ(த சம�)வ	, தி5டமி5,* ேபண*படவி�ைல. பால�தீ?%A ம5,	 
இய�பாக வாB�த). அ8*பைடயி� �க	ம) அலி ஒ4 நில 
உைடைமவாதியாக�தா� இ4(தி4%கிறா�. ஆயி?	 விவசாய	 தவிர, 
க�வி�)ைறயிK	 அவர) கால�தி� கணிசமான வள�9சி 
சா�தியமாகியி4%கிற). ெஜ4சேல	, காஸா ம:#	 இ�ைறய ெவ�5 ேப.% 
பAதிகளி� அ�ைற%A அ8*பைட* ப'ளி%Eட.க' ெதாட.கி, 
ச�வகலாசாைலக' வைர ஏராளமாக நி#வ*ப5,, ப�ேவ# ேதச.களிலி4() 
வ�Kந�கைள வரவைழ�)* பாட	 ெசா�லி%ெகா,%க ஏ:பா, ெசBதி4%கிறா� 
ம�ன�. 
 
ஆனா�, 1840-� )4%கி G�தா� மீ1,	 பால�தீைன% ைக*ப:றிவி5டா�. 
பால�தீைன இழ*பெத�ப) அ(த% கால�தி� ஒ4 மாெப4	 அவமானமாகேவ 
G�தா�களா� க4த*ப5, வ(தி4%கிற). எ�தைனேயா >�த.களி� 
எ�தைனெய�தைனேயா இட.கைள ெவ�றி4%கிறா�க', ேதா:#	 
இ4%கிறா�க'. அைதெய�லா	 மீ5ெட,%க யா4	 இ�தைன �ய:சி 
ேம:ெகா1டதி�ைல. ஆனா� ஒNெவா4 �ைற பால�தீ� ைகைய வி5,* 
ேபாA	ேபா)	 ச	ப(த*ப5ட ம�ன�களா� ஏேனா 



தா.க�8யாமலாகிவி,கிற). இ�தைன%A	 ம�திய ஆசியாவிேலேய மிக�	 
வள	 A�றிய பAதி அ)தா�. (இ�ைற%A	!) பாைலவன.கM	 கர,�ரடான 
பாைறகளாலான சி# A�#கM	 அ.ேக அதிக	. ெப4	பாலான 
கிராம.கM%A ெவளியிலி4() யா4	 ேபாக%Eட �8யா). பாைதகேள 
இ4%கா).  
 
பதிேனழா	 O:றா18� ம�தியி� பால�தீ?%A இட	ெபய�() வ(த aத�க', 
அ.ேக ஆ# Õ/�த	/திய’  கிராம.கைள% Õக1,பி8�தி4%கிறா�க'’  எ�றா� 
ந	ப �8கிறதா? ஒ4 பாைலநில*பAதியி� த:ெசயலாக* பயண	 
ேம:ெகா1டவ�க', தாக�தி� அைல() தி!(தேபா), /திதாக9 சில 
கிராம.கைள>	 அ.A வா7	 ம%கைள>	 க1,பி8�தா�க'! ம1ணி� 
ைம(த�களான அவ�க', அ)நா' வைர பால�தீனி� நைடெப:ற 
எ�தைனேயா அரசிய� Aழ*ப.கM%A	 த.கM%A	 எ(த9 ச	ப(த�	 
இ�ைல எ�ப) ேபால, தனி%கா58� E5,வாP%ைக 
ேம:ெகா184(தி4%கிறா�க'! இ*ேபா) த.கைள யா� ஆ'கிறா�க' எ�ப) 
Eட� ெத!யாம� அவ�க' இ4(தி4%கிறா�க'! 
 
அ*ப8*ப5ட இட	 பால�தீ�. ஆனாK	 எ(த ம�னராK	 பால�தீைன 
மன�தளவிK	 வி5,%ெகா,�)விட �8யா). காரண	, ெஜ4சேல	. 
 
ஒ5ேடாமா� ேபரரசி� கீP பால�தீ� இ4(த கால�தி� ஏராளமான 
ஐேரா*பிய aத�க' அ.ேக இட	ெபய�() வ(தைத ஏ:ெகனேவ பா��ேதா	. 
ஆனா� பால�தீனி� மீ1,	 >�த	, மீ1,	 ஆ5சி மா:ற	 எ�# எகி*) 
ம�ன� �க	ம) அலியி� பைடெய,*ைப ஒ58 ஏ:ப5ட பத:ற�தி� 
ெப4	பாலான aத�க' பால�தீைன வி5, ெவளிேயறிவி584(தா�க'. 
)4%கி* ேபரரசி� எ�ைல%A' பரவலாக வசி%க� தைல*ப5ட aத�கM%A 
இ	�ைற வாPவ) ெகா`ச	 பிர9ைனயாக�தா� இ4(த). 
 
அவ�க' �த��தலி� இட	ெபய�() வ(தேபா) இ4(த அள�%A அரG 
அ*ேபா) க4ைண மி%கதாக இ�ைல. அரG எ�றா� ம�ன�, G�தா�, 
தி	மிக' எ�ற அளவி� அவ�கM%கான உ!ைமக' இ4%கேவ ெசBதன 
எ�றேபா)	, அட%A�ைற ச:# அதிகமாகேவ இ4(ததாக எ7)கிறா�க' aத 
ச!�திர ஆசி!ய�க'. (இதைன கிறி�)வ ச!�திர ஆBவாள�கM	 
ஆேமாதி%கிறா�க'.)  
 
பதிென5டா	 O:றா18� ெதாட%க�திலி4(ேத அேரபிய�கM%A aத�கைள 
G�தமாக* பி8%காம� ேபாBவி5ட). அ)வைர aத�க' விஷய�தி� E8யவைர 
சகி*/�த�ைம>ட?	 சேகாதர�)வ�)ட?	 வாP()வ(தவ�க', கி.பி. 1790-
	 ஆ1, காலக5ட�திலி4() ஏேனா aத�களிடமி4() ெப!)	 விலகிேய 
இ4%க� ெதாட.கினா�க'.  
 
இத:A பால�தீ� ��லி	க' தர*பி� ெசா�ல*ப5ட காரண.க' 
பி�வ4மா#: 
 
1.அவ�க' ைந9சியமாக அதிகா!கைள வைள�)*ேபா5, எ.க' நில.கைள 
அபக!�)%ெகா'கிறா�க'. 
 
2. வ58%A* பண	 ெகா,%கிறா�க'. ெப4	பாK	 /!யாத வித�தி� 
ப�திர.கைள எ7தி வா.கி%ெகா'கிறா�க'. பண	 க5ட �8யாம� ேபாA	 
ச(த�*ப.களி� அ(த* ப�திர.கைள அதிகா!களிட	 சம�*பி�), எ.க' 
வீ,கைள>	 நில.கைள>	 ைகயக*ப,�திவி,கிறா�க'. E,தலாக அவகாச	 
த4வ) எ�பேத கிைடயா). 
 
3.அேரபிய9 சி#வ�கைள>	 சி#மிகைள>	 வீ5, ேவைலகM%A 
ைவ�)%ெகா'கிறா�க'. அவ�க' மன�தி� aதமத	தா� உய�வான), 
aத�க'தா� ேமலான A8க' எ�ப) ேபா�ற எ1ண�ைத விைத%கிறா�க'. 



அேரபிய�க' அ8ைம வாP� வாழேவ பிற(தவ�க' எ�# தி4	ப�தி4	ப9 
ெசா�கிறா�க'. 
 
4.ஆ5சியாள�கM%A நிைறய* பண	 ெகா,�), ெப!ய ஒ*ப(த.கைள* 
ெப:#வி,கிறா�க'. ெவளிநா5, வ��தக	 ேபா�ற லாப	 தர�த%க பணிகளி� 
அேரபிய�க' lைழவைத �8(தவைர த,%கிறா�க'. 
 
5. த.க' ெதாழிK%A* ேபா58யாக ��லி	க' ெப!தாக வள�() 
வ4	ேபா) RP9சி ெசB) அழி%கிறா�க'. 
 
6. aத% Aழ(ைதகைள ��லி	 Aழ(ைதகMட� பழகவி,வதி�ைல. 
 
7. aத A4மா�க' ஆணவ�)ட� நட()ெகா'கிறா�க'. அவ�க' 
��லி	கைள அறேவ மதி*பதி�ைல. 
 
8. ��லி	களி� ப18ைக% கால.களிK	 ெகா1டா5ட% கால.களிK	 
அவ�க' த	 வீ,கைள� திற*பேத இ�ைல. )%க தின	ேபால 
அ?_8%கிறா�க'. 
 
9. ச(த�*ப	 கிைட%A	ேபாெத�லா	 இைற�Uதரான �க	ம) நபிைய 
அவம!யாைதயாக* ேபGகிறா�க'. 
 
ேம:ெசா�ன இ(த ஒ�ப) காரண.கைள ஹாச� தாபி� எ�கிற பதிென5டா	 
O:றா1, ச!�திர ஆசி!ய!� Aறி*/களிலி4() ெபற�8கிற). 
இ�தா�/�லி� ஒ4 ப�கைல%கழக�தி� ேபராசி!யராக இ4(தவ� இவ�. 
 
இ(த ஒ�ப) காரண.கைள9 ச:# உ�னி*பாக கவனி�தா� அ�ைறய 
பால�தீ� அேரபிய�களி� சFக நிைலைம ச:# /!>	. 
 
�த� காரண	 நம%A� ெத!வி*ப), அ(த% கால�தி� அேரபிய 
��லி	கM%A கிராம, நகர அதிகா!கMட� ெந4%கேமா ெச�வா%ேகா 
இ�ைல. அதிகா!கM	 ��லி	கேள எ�றேபா)	 சாமானிய ம%கM%A	 
அவ�கM%A	 இைடெவளி இ4(தி4%கிற). 
 
இர1டாவ) காரண	 ெசா�K	 ெசBதி, aத�க' ெவளிநா,களிலி4() 
அகதிகளாக வ(தா�க' எ�றேபா)	 அவ�கM%A* பண*பிர9ைன இ�ைல. 
வ58%A* பண	 த4	 அள�%A வசதியாக இ4(தி4%கிறா�க'. அேரபிய�க' 
உ'w�%கார�கேள எ�றாK	 ஏைழைம மிAதியாக இ4(தி4%கிற). வ58%A* 
பண	 ெப:ேற வாP%ைகைய ஓ58யி4%கிறா�க' எ�ப) �த� ெசBதி. 
இதிேலேய உ'ள இர1டாவ) ெசBதி, வ58* ப�திர.கைள* ப8�)* 
/!()ெகா'M	 அள�%A ��லி	கM%A* ப8*பறி� இ�ைல எ�ப). 
 
F�றாவ) காரண�	 அேரபிய�களி� ஏைழைம வாP%ைகைய�தா� 
G58%கா5,கிற). 
 
நா�காவ) காரண	, அ(த% கால�திK	 ல`ச	 வா.A	 ஆ5சியாள�க' 
இ4(தி4%கிறா�க'. வ��தக ஒ*ப(த.க', ைலெச��க' ேபா�றைவ 
ல`சமி�லாம� சா�தியமாகவி�ைல. 
 
ஐ(தாவ) காரண	, ��லி	களி� சில� க�வி க:ேறாராக, வியாபார�தி� 
சிற(தவ�களாக இ4(தி4%கிறா�க'. ஆனாK	 aத�கMட� அவ�களா� 
ேபா58யிட �8யாம� ேபாயி4%கிற).  
 
ஆறாவ) காரண	 aத�க', Aழ(ைதகளிடமி4(ேத பி!விைனைய 
ஆர	பி�தி4%கிறா�க' எ�கிற தகவைல9 ெசா�Kகிற). ஆனா� இ) 



விஷயமாக எதி��தர*ைப>	 நா	 ஆராய உ!ய ஆவண.க' ஏ)	 இ�# 
கிைட%காததா� இைத அ*ப8ேய ஏ:#%ெகா1,விட �8யா). 
 
இ) ேபாலேவ ஏ7, எ5டாவ) காரண.கைள>	 ஆதாரm�வமாக இ�# 
உ#தி*ப,�தி%ெகா'ள வழியி�ைல. 
 
ஒ�பதாவ) காரண	 Aறி�) எ(த9 ச(ேதக�	 இ�ைல. �க	ம) நபி வாP(த 
கால�திலி4(ேத aத�க' விடாம� ெசB)வ4	 கா!ய	தா� அ)! 
 
ஆக, எ*ப8ேயா aத�கM	 ��லி	கM	 த1டவாள.க'ேபால� 
தனி�தனிேய பயண	 ேம:ெகா'ள ேவ18யவ�க' தா� எ�# மன�தளவி� 
இ4 தர*பிKேம �8வாகியி4%கிற). ஒ�)*ேபாகா) எ�பத:A எ(த% 
காரண�ேம �%கியமி�ைல எ�கிற அள�%A இ4 தர*பின4%Aமான இ#%க	 
அதிகமாகி%ெகா1ேட வ(த). 
 
இ(த9 Rழலி�, �க	ம) அலி ைக*ப:றிய பால�தீைன, )4%கி G�தா� 
மீ1,	 ெவ:றிெகா1டபிறA, பால�தீ� aத�கM%A அ.ேக இ4*/ சா�(த 
ச.கட.க' நிைறய ேதா�ற ஆர	பி�தன. அ�ைறய ேததியி� பால�தீனி� 
ம5,	 Gமா� ப�னிர1டாயிர	 aத�க' இ4(தா�க'. (பதினாறாயிர	 ேப� 
எ�#	 சில Aறி*/க' ெத!வி%கி�றன.) இ(த* ப�னிர1டாயிர	 ேப!� 
பாதி*ேப4%A ேம� Gயமாக� ெதாழி� ெசBபவ�க'. பா�ேபா�5, விசா 
பிர9ைனெய�லா	 இ�ைற%A* ேபா� அ�தைன ெப!தாக இ�லாத 
காலக5டமாதலா� வ4ட�தி� பாதி நா5கM%A	 ேம� அவ�க' உலக	 
G:றி%ெகா184(தா�க'. 
 
வ��தக% காரண	 ஒ4 ப%க	. ஒNெவா4 ேதச�திK	 உ'ள aத�கைள% 
கண%ெக,�), அ(த(த ேதச�தி� அரசிய� நிலவர.கைள அலசி ஆராB(), 
உடன8* பிர9ைன எ�றா� ஒ4 தீ��, நீ1ட நா' பிர9ைன எ�றா� ஒ4 
தீ��, எதி�பா�%க*ப,	 பிர9ைன எ�றா� அத:கான ம(திராேலாசைன எ�# 
ப�ேவ# சFக�தி5ட.க' இ�லாம� எ(த ஒ4 aத4	 ெவளிநா5,%A* 
ேபாகமா5டா�. ஒ4 aத� ெவளிநா, கிள	/கிறா� எ�றா� �தலி� 
பா�ேபா�5 அKவலக	 ேபாகமா5டா�. இ�ைற%A	 தம) மத9சைப தைலைம 
A4ைவ�தா� �தலி� ச(தி%க9 ெச�வா�. 
 
தம%A ��பி� ெத!(தவரா, ெத!யாதவரா எ�ப) Eட அவ�கM%A 
�%கியமி�ைல. aதரா? அNவள�தா�. 
 
இ*ப8 வ��தக% காரண.கMட� ெவளிநா,கM%A* /ற*ப5ட பால�தீ� 
aத�க'தா�, ப�ேவ# இட.களிலி4(த aத�க' பால�தீ?%A வ() ேசர�	 
வாழ�ெதாட.க�	 காரணமாக இ4(தா�க'. 
 
ஆயிர�) எ1i#களி� ெதாட%க�தி� பால�தீனி� ெமா�தேம 
பதிைன(தாயிர	 aத�க'தா� இ4(தா�க'. ஒ4 O# வ4ஷ�தி� இ(த 
எ1ணி%ைக ஒ4 ல5ச�ைத� ெதா5ட). அ(த O# வ4ட கால�தி� 
ப�)*ப�) ேபராக, O# O# ேபராக, ஆயிர	 ஆயிர	 ேபராக aத�க' 
எ.ெக.கி4(ேதா பால�தீ?%A வ() ேச�(த) தவிர, ேவ# Aறி*பிட�த%க 
நிகP�க' ஏ)	 அ	ம1ணி� நைடெபறவி�ைல எ�பைத* பா�%கேவ1,	. 
 
பால�தீ� ம1ணி� க1L%A�ெத!யாம� aத�களி� எ1ணி%ைக 
அதிக!�)%ெகா184%கிற) எ�பைத அேரபிய ��லி	க' 
கவனி%கேவயி�ைல எ�பைத>	 பா�%கேவ1,	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 24 மா�9, 2005 
 
 
 



36 ெந*ேபாலிய?	 aத�கM	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
இ(தியாவி� உ'ள மணி*m� அ�ல) ேமகாலயா அளேவயான நில	தா� 
பால�தீ�. ச!�திர கால�) நில*பர*ைப% கண%கி� 
எ,�)%ெகா'வெத�றா�Eட தமிPநா5, அளைவ மி`G	 சா�திய	 இ�ைல. 
ஆனா� இ(த9 சிறியெதா4 நில�ைத ��ைவ�) எ�தைன அரசிய�க'! 
ச!�திர கால�)%A	 நவீன கால�)%A	 இைடவழியான கி.பி. பதிேனழா	 
O:றா18� ம�திய* பAதிக', பதிென5,, ப�ெதா�பதா	 O:றா18� 
ெதாட%க.களி� எ�லா	 இ(த அரசிய� ந	ப�8யாத ேவக	 எ,�தைத% 
Aறி*பிட ேவ1,	. ம�திய ஆசியா ம:#	 ஐேரா*பாெவ.A	 ம%க' F9G%A 
�(O# �ைற aத�கைள* ப:றிேய ேபசி%ெகா184(தா�க'. அ*ப8* 
ேபச*ப5ட இட.களிெல�லா	 கா:ைற*ேபால aத�கM	 பரவியி4(தா�க'. 
நிைலயான இ4*பிட	 எ�# ஒ4 பிரேதச	 அவ�கM%A இ�ைல எ�றாK	 
இ4%கிற இட.களிெல�லா	, கிைட%கிற ெதாழி�களி� எ�லா	 அவ�க' 
ஒ58%ெகா1, ஒ4 மாெப4	 /ர5சி%A	 ேபாரா5ட�)%A	 த.கைள 
ஆய�த	 ெசB)ெகா184(தா�க'. எ�லாேம மிக ெமௗனமாக நட(த). 
மிகமிக ரகசியமாக நட(த). 
 
வாP%ைக* பிர9ைனக' அவ�கைள ஊைரவி5, ஓட9 ெசBதாK	 வி4*ப	 
�7வ)	 பால�தீனி� ம5,ேம இ4(த). Aறி*பாக, ெஜ4சேல	. அ*ேபா) 
ஒ5டாமா� )4%கிய* ேபரரசி� ஓ� அ.கமாக இ4(த ெஜ4சேல	. 
ெஜ4சேல	 உ'ளி5ட பால�தீ?%A� தி4	பி வரேவ1,	, அ) த.கள) 
ெசா(த நில*பர*/ எ�பைத அதிகாரm�வமாக �தாபி%க ேவ1,	, அ.ேகேய 
வாழேவ1,	 எ�கிற வி4*ப	 ஒ4 தீ ேபால அவ�க' மனெம.A	 பரவி 
தகி�)%ெகா184(த). 
 
>�தகால.களி� அ	ேபாெவ�# ஊைரவி5,* /ற*ப5, ஓ8*ேபான A:ற 
உண�9சிெய�லா	 அவ�களிட	 இ�ைல. அேரபிய�க'தா� எதி!களிட	 
O:றா1, காலமாக* ேபாரா8% ெகா184(தா�க' எ�கிற நியாய 
உண�9சி>	 இ�ைல. G�தா� சலா�தீ� கால	 ெதா5, பால�தீனி� 
வி,தைல%காக அேரபிய ��லி	க' எ�தைன பா,ப584%கிறா�க', வீ, 
வாச�கைள இழ()	 அ.ேகேய நி�# ேபாரா8யி4%கிறா�க' 
எ�பைதெய�லா	 நிைன�)*பா�%A	 நிைலயி� அவ�க' இ�ைல.  
 
கட�ளி� பிரேதசமான பால�தீ�, கட�ளி� வி4*ப% Aழ(ைதகளான 
aத�கMைடய). அNவள�தா�. அ) ம5,	தா� அவ�களி� எ1ணமாக 
இ4(த). 
 
இ(த எ1ண	 மிக�	 வK*பட� ெதாட.கியத:A aதர�லாத ஓ� ஐேரா*பிய9 
ச%ரவ��தி ஒ4 மைற�க% காரணமாக இ4(தி4%கிறா�. ெந*ேபாலிய�. 
ெத!>ம�லவா? ெந*ேபாலிய� ேபானபா�5.  
 
(ழிணீஜீஷீறீமீஷீஸீ ஙிஷீஸீணீஜீணீtீt மீ). 
 
அ(த% கால�தி� ஏைனய ஐேரா*பிய நா,களி� ம�ன�க' aத�கைள நட�திய 
வித�)%A	, பிரா�ஸி� நிகர:ற ேபரரசராக விள.கிய ெந*ேபாலிய� 
அவ�கைள நட�தியத:A	 ந	ப�8யாத வி�தியாச.க' இ4%கி�றன. 
பிெர`G* /ர5சி%A* பிறA பிரா�ஸி� aத�கM%A% ெகா`ச	 நி	மதி 
கிைட�த). ெந*ேபாலிய� ஆ5சி%A வ(தபிறA அவ�கM%A% ெகா`ச	 
)ணி9ச�Eட வ(த). 
 
இ�தைன%A	 ஒ4மாதி! வைரய#%க*ப5ட உ!ைமகைள>	 நிப(தைனகM%A 
உ5ப5ட Gத(திர�ைத>	தா� ெந*ேபாலிய� அவ�கM%A வழ.கியி4(தா�. 
ஆ1டா1, காலமாக ஐேரா*பாவி� வசி�தாK	 aத�க', அ(த ேதச.களி� 



வளைமகளிேலா, அரசிய� சாசன உ!ைமகளிேலா ெப!ய அளவி� ெசா(த	 
ெகா1டாட �8யா). ஆனா� அவ�கள) A8ேய:ற உ!ைமக' 
கா*பா:ற*ப,	. பால�தீனிலி4() வ(தவ�க' எ�கிற அளவி� அவ�கள) 
இ4*/ அ.கீக!%க*ப,	. அத:A அ*பா� ேவ# எத:A	 ெசா(த	 
ெகா1டா8விட �8யா). 
 
பால�தீனிலி4() வ(தவ�க'. இ) ேபாதா) aத�கM%A? அ) ம5,	 
ெதாட�() வலி>#�தி9 ெசா�ல*ப5,%ெகா184(தா� ேபா)	 எ�#தா� 
அவ�க' நிைன�தா�க'. அவ�கேள இதைன9 ெசா�லி%ெகா184*பத:A	 
ெந*ேபாலிய� ேபானபா�5 ேபா�ற ஒ4 ச%ரவ��தி ெசா�வத:A	 
வி�தியாச.க' இ4%கி�றன அ�லவா? எ�ைற%A இ4(தாK	 பால�தீ�தா� 
aத�களி� ெசா(தmமி, எ�தைன O:றா1,க' அவ�க' அ.கி4() 
ெவளிேயறி வாP(தாK	 எ*ேபா) தி4	பினாK	 அ.ேக உ!ைம உ1, 
எ�பைத தி4	ப�தி4	ப அ7�த(தி4�தமாக நிைன�ப,�தி%ெகா1ேட 
இ4%க, ெந*ேபாலியனி� அ(த வைரய#%க*ப5ட Gத(திர* பிரகடன	 
aத�கM%A உ#தி ெசBத). 
 
ெந*ேபாலியனி� ஆ5சி%A உ5ப5ட பAதிக' அைன�திK	 aத�கM%A 
�7 சிவி� உ!ைமக' வழ.க*ப5டன. ஆனாK	 அ) A8ேயறிகM%கான 
உ!ைமகளாக ம5,ேம ெசா�ல*ப5ட). வழிபா5,9 Gத(திர	, வ��தக9 
Gத(திர	, வாP%ைக9 Gத(திர	 எ�லா	 இ4(தன. ஒNெவா�#	 அவ�க' 
பால�தீ�கார�க' எ�# ெசா�லி9 ெசா�லி வழ.க*ப5ட).  
 
ெகா`ச	 E�() கவனி%க ேவ1,	. ெந*ேபாலிய�, ஒ4 பா)கா*/% 
க4திேய aத�கைள� ெதாட�() பால�தீ�கார�க', வ(ேதறிக' எ�# 
ஒNெவா4 க5ட�திK	 ெசா�லிவ(தி4%கிறா�. அதாவ) பிெர`G%கார�களி� 
பா)கா*/. aத�க' அ.ேக ெமஜா!8களாக ஆகி, ெப!ய அளவி� 
பிர9ைன%A வி�தி5,விட% Eடாேத எ�கிற பா)கா*/ண��. ஆனா� 
aத�கைள* ெபா#�த அளவி� இைத ேவ# விதமாக எ,�)%ெகா1, 
வி5டா�க'. 
 
ஐேரா*பாவி� ேவ# எ(த* பAதியிK	 வாழ%Eட �8யாத RPநிைல 
அவ�கM%A. எ.ேக ேபானாK	 உைத�தா�க'. எ(த ஒ4 கிறி�)வ 
ேதச�திK	 அவ�கM%A நி	மதி இ�லாத RPநிைல. அ*ப8*ப5ட 
காலக5ட�தி�, வ(ேதறிக' எ�# ெசா�லியாவ) இ(த ெந*ேபாலிய� வாழ 
வழிெகா,%கிறாேர எ�கிற ஆ#த� ஒ4 ப%க	; அதி�_ட*ப!G மாதி! 
Õபால�தீனிலி4() வ(தவ�க'’  எ�# தி4	ப�தி4	ப9 ெசா�கிறாேர, அ(த 
இட	 ந	�ைடய)தா� எ�பைத இ)ேவ உலக ம%க' மன�தி� பதிய9 
ெசBகிறேத எ�கிற ரகசிய ச(ேதாஷ	 இ�ெனா4 /ற	. 
 
கி.பி. 1799-� ெந*ேபாலிய� எகி*திலி4() சி!யா ேநா%கி பைட நக��தி9 
ெச�#ெகா184(தா�. ெந*ேபாலியனி� ேபா��தி5ட.க', நா, பி8%A	 
ேவ5ைக ேபா�ற விஷய.கெள�லா	 மிக*ெப!ய கைத. பால�தீ� 
ச!�திர�)ட� ச	ப(த*படாத). ஆனா� இ(த% Aறி*பி5ட பைடெய,*/ 
ம5,	 ச	ப(த	 ெகா1ட) எ�பதா� இதைன* பா�%கேவ18யி4%கிற). 
 
ெந*ேபாலியனி� அ*ேபாைதய ேநா%க	, இ�ைற%A சி!யாவிK	 அ�ைற%A 
பால�தீனிK	 இ4(த ஏ%� நகர% ேகா5ைடைய* பி8*ப). ச!�திரகால	 
ெதா5, மிக �%கியமான நகரமாக% க4த*ப5, வ(த) ஏ%�. (கிநீtீமீ.) 
 
மாெப4	 வீர�; மிக*ெப!ய பைட ைவ�தி4*பவ� எ�றாK	 அ(த �:#ைக 
ெந*ேபாலிய?%A ெவ:றி தரவி�ைல. காரண	, )4%கிய* பைடக', அ*ேபா) 
பி!58_ பைடகளி� ஒ�)ைழ*/ட� ெந*ேபாலியைன எதி��) நி�ற). 
 
இ)�	 மிக �%கியமானெதா4 நிகP�. �த� �ைறயாக பால�தீ� 
பிர9ைனயி� அ*ேபா)தா� பி!5ட� தைலயி,கிற). அ)வைர பி!5ட� 



கவன�)%A உ5ப5ட பிரேதசமாக பால�தீ� இ�ைல. பி!5டனி� ராணி 
எலிசெப�, Õகிறி�)வர�லாத யா4	 பி!5டனி� வாழ லாய%க:றவ�க'’  எ�# 
aத�கைள% Aறிைவ�) அறிவி�தி4(த சமய�	 Eட அ). 
 
ஏ%� ேகா5ைடைய* பி8%A	 எ1ண�)ட� எகி*திலி4() இ�ைறய இ�ேர� 
வழிேய /ற*ப5, வ(த ெந*ேபாலிய�, அ*ேபா) ரம�லாவி� த.கியி4(தா�. 
யாச� அரஃபா� தம) இ#தி%கால	 வைர வாP(தி4(த நகர	. ரம�லாவி� 
G	மா இ4%A	 நா5கைள வீணா%க ேவ1டா	 எ�# அவ� அ.கி4(த 
aத�கைள ஒ4.கிைண�) ஒ4 சிறிய அணிவA*/ட� E8ய Õநீதி ேக5A	 
ெந,	பயண�ைத’  ேம:ெகா1டா�. அ(த* ேபரணியி�ேபா) அவ� 
அறிவி�தா�: Ôaத�கேள, என%A உத�.க'. )4%கிய* பைடைய நா� 
ெவ:றி ெகா'ள �8>மானா� நீ.க' நி	மதியாக உ.க' ெஜ4சேல�)%A� 
தி4	/வத:A நா� உதவி ெசBகிேற�’ ’  
 
இ) ஒ4 ராஜத(திர அறிவி*/�தா� எ�றாK	 aத�கM%A* பரவசF5ட* 
ேபா)மான அறிவி*பாக இ4(த). ஏராளமான aத�க' அ*ேபா) 
ெந*ேபாலியனி� பைடயி� இைண(ததாக* பல வரலா:# O�க' 
ெத!வி%கி�றன. ெபெர% ேஜா�ெலவி9 (ஙிமீtீமீளீ யிஷீsமீறீமீ_வீநீ~) 
எ�கிற /கPெப:ற aத வீர�, அ*ேபா) ெந*ேபாலியனி� ஒ4 பைடயி� 
சாதாரண வீரராக9 ேச�(தவ�. பி�னாளி� அவர) பைடயி� க�ன� அள�%A 
உய�(), ஆ�தி!ய* ேபா!� உயி� )ற(தவ�. 
 
ஆனா� ஏ%� ேகா5ைட%கான >�த�தி� ெந*ேபாலிய� ேதா�வியைடய 
ேந!5டபிறA, aத�க' விஷய�தி� அவ� அ�தைன ஆ�வ	 ெசK�தவி�ைல. 
 
ச!யான காரண.க' ஏ)மி�ைல எ�றேபா)	 அவ4%A	 aத�க' மீ) 
ெகா`ச	 ெவ#*/ ஏ:ப5ட) உ1ைம. அவ�கM%A வழ.கியி4(த 
வைரய#%க*ப5ட Gத(திர�திேலேய நிைறய /திய வைரயைறகைள9 ேச��தா�. 
Aறி*பாக, ெந*ேபாலியனி� இ#தி%கால ஆ5சி சமய�தி� aத வ��தக�க' 
ஏராளமான வ!9Gைம%A ஆளாக ேந�(த). ெபா4ளாதார9 சீ�தி4�த	 எ�ற 
ெபய!�, பல மானிய.க' த'Mப8 ெசBய*ப5டன. ெகா`ச	 வாைல ந#%கி 
ைவ%கலா	 எ�# ெந*ேபாலிய?%A	 ஏ� ேதா�றிய) எ�# ெத!யவி�ைல. 
ஆனாK	 அ*ப8�தா� அவ� நட()ெகா1டா�! 
 
ஆனா� அவர) கால�தி� ேபால(), லி�)ேவனியா, பிரா��, 
(ெஜ�மனியிK'ள) ஹா	ப�% நகர	, ேபா�ற இட.களி� சரசரெவ�# 
aத�களி� எ1ணி%ைக ஏறி%ெகா1ேட ேபான). எ.கி4()தா� இவ�க' 
வ4கிறா�கேளா எ�# விய() �8*பத:A'ளாகேவ பல ல5ச%கண%கான 
aத�க' அ(த* பAதிகளி� A8ேயறிவி5டா�க'. 
 
அ*ேபா) ர_யா�	 நில*பர*/ வி�த!*பி� தீவிர கவன	 
ெசK�தி%ெகா184(த). இ(த விஷய�தி� அ*ேபா) ெந*ேபாலிய?%A 
நிகரான ஆ�வ	, ர_யாைவ ஆ1,ெகா184(த ஜா� (ஞீணீtீ) 
ம�ன�கM%A	 இ4(த). (ஜா� எ�ப) ஒ4 Aறி*பி5ட ம�ன!� ெபய� 
அ�ல. அ) ஒ4 வ	ச�தி� அைடயாள*ெபய�. ஜா� எ�ற ப5ட�)ட� பல 
ம�ன�க' ர_யாைவ ஆ184%கிறா�க'.) கி.பி. 1772 ெதாட.கி, 1815-	 
ஆ1, காலக5ட�)%A' ேபால(), லி�)ேவனியா உ'ளி5ட பல ஐேரா*பிய 
நா,க' ர_யாவி� க5,*பா58�கீP வ()வி5டன. 
 
aத�கM%A அ(த% Aறி*பி5ட காலக5ட	 ெகா`ச	 சாதகமாக இ4(த). 
அ�ைறய ர_ய அரG�தர*பி� மிக �%கிய நபராக விள.கிய இளவரச� 
ெபா5	கி� (றிஷீt மீனீளீவீஸீ), சிலபல அரசிய� காரண.கைள உ�ேதசி�), 
aத ஆதர� நிைல எ,�தா�. ஐேரா*பாவி� வாழ�8யாத aத�கெள�லா	 
ர_யா�%A வ(), அத� ெத�பAதி மாகாண.களி� (அைவ யா�	 A58 
நா,க'!) வாழ�ெதாட.கலா	 எ�# பகிர.கமாக அறிவி�தா�. (இேத 



ர_யாவிலி4() இ�?	 ெகா`சகால�தி� அ�தைன aத�கM	 அ8�)� 
)ர�த*படவி4%கிறா�க' எ�ப) ேவ# விஷய	.) 
 
அ*ேபாைதய ஜா� ம�ன!� ெபய� ேகத!� 2. மகா ேகத!� எ�# அவ� 
த	ைம9 ெசா�லி%ெகா1டா�. ம%க' ெசா�னா�களா எ�# ெத!யவி�ைல. 
அவர) வி4*ப�தி�ப8, இளவரச� ெபா5	கி�, ர_ய* பைடயி� ஒ4 
aத*பி!ைவ உ4வா%கினா�. இ(த* பைட உ4வா%க*ப5டத� ஆதார 
ேநா%கேம, )4%கி>ட� ஒ4 >�த�ைத உ�ேதசி�)�தா�. தி4	ப�தி4	ப 
)4%கி. தி4	ப�தி4	ப பால�தீ� ஆைச%கன�. ��/ ெந*ேபாலிய� 
எ�றா� இ*ேபா) ஜா�. அNவள�தா� வி�தியாச	. 
 
அ(த aத* பைட*பி!�%A ெபா5	கி�, இ�ேரலN�கி 
(மி~tீணீமீறீஷீ�sளீy) எ�# ெபய!5டா�. இ)�	 ஒ4 அரசிய� 
காரண�ைத உ�ேதசி�)�தா�. இ�ேர� எ�ெறா4 ேதச	 Aறி�ெத�லா	 
aத�க' அ*ேபா) சி(தி%க%Eட இ�ைல. ஆனாK	 இன�தி� ெபயரா� 
அவ�கைள ஒ4.கிைண�), இட�தி� ெபயரா� வழி நட�த இ) ஒ4 
உபாயமாக* பய�ப,	 எ�# க4திய ர_ய இளவரச�, /ராதன ஹீ*4 
ைபபிளி� வ4	 இ�ரேவல�களி� /�திர�கைள நிைன� E�() இ*ப8ெயா4 
ெபய� R58 aத�கைள* /ளகா.கிதமைடய9 ெசBதா�. 
 
1768-லி4() 1774 வைர ஒ4 >�த	. பிறA 1787-லி4() 1792 வைர 
ஒ4 >�த	. ஆக ெமா�த	 )4%கி>ட� இர1, >�த.க'. இர1,ேம 
ெவ:றி ெபறவி�ைல. மாறாக ஒ5,ெமா�த அேரபிய ��லி	கM%A	 aத�க' 
நிர(தர* பைகவ�களாவத:A ெப!ய அளவி� ஒ4 பி'ைளயா� Gழிைய* 
ேபா5,ைவ�தன.  
 
இ�தைன%A	 ஒ5டாமா� )4%கிய ம�ன�க' aத�கM%A எ�தைனேயா 
வசதிக' ெசB)த(), பால�தீ� உ'பட )4%கிய* ேபரரசி� அ�தைன 
இட.களிK	 ச�வ Gத(திர�ட� வாழ அ?மதி�தி4(தா�க'.  
 
ஆனா� )ரதி4_டவசமாக, பால�தீைன அவ�க' �7வ)மாக� 
த.கM%கான தனிநாடாக அைடய வி4	/கிறா�க' எ�# சி(தி%கேவயி�ைல. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 27 மா�9, 2005 
 
 
 
 
37 ர_யாவி� ெகா�ல*ப5ட aத�க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ர_யாைவ ஆ1,ெகா184(த ஜா� ம�ன� ேகத!� கால�தி� aத�க' 
அ.ேக இட	 ெபய�()	 ேதசெம.A	 பரவி>	 வாழ �8(தெத�றாK	 அ) 
நீ8�த ெசௗக!யமாக அவ�கM%A அைமயவி�ைல. ம�ன� எதி�பா��தப8 
aத�களி� பைடைய% ெகா1, )4%கி G�தாைன ெவ�ல �8யாத) 
ம5,ம�ல இத� காரண	. அரசிய� காரண.கைள% க4�தி� எ,%காத 
சாதாரண* ெபா)ம%கM%A aத�கைள* பி8%காம� ேபாBவி5ட). 
 
aத�க' எ�றா� கிறி�)வ�தி� �த� எதி!க' எ�கிற அ8*பைட% 
காரண	தா� இ.A	 பிரதான	 எ�றாK	, அத:A ேமK	 சில காரண.க' 
இ4(தன.  
 
ர_யாவி� ம1ணி� ைம(த�களான கிறி�)வ�கைள, அ.A A8ேயறிய 
aத�க' மத	 மா:ற �ய:சி ெசBகிறா�க' எ�ற A:ற9சா5, அ*ேபா) மிக 
பலமாக% கிள	பிய). உ1ைமயி� ந	ப�8யாத A:ற9சா5, இ). aத 



மத�தி�, மத மா:ற	 எ�ப) அறேவ கிைடயா). ச!�திர�தி� எ(த* 
ப%க�திK	 அவ�க' யாைர>	 மத	 மா:ற �ய:சி ெசBததாக� தகவ� 
இ�ைல. ஆனா�, ர_ய% கிறி�)வ�க' இ*ப8ெயா4 A:ற9சா5ைட�தா� 
பிரதானமாக ��ைவ�தா�க'. 
 
இ) �:றிK	 ெபாBயான A:ற9சா5, எ�# aத�க' தர*பி� ெதாட�() 
ேபாரா8* பா��தா�க'. ம�ன� ேக5டாK	 ம%க' வி,வதாக இ�ைல. ேவ# 
ேவ# வைககளி� aத�க' அ.ேக வாPவத:A ெந4%க8 தர ஆர	பி�தா�க'. 
 
ர_யாவிலி4() ேபால() பி!(தேபா) (கி.பி. 1795-� இ) நட(த). 
ர_யா�%A எதிராக ேபால() நா5, ம%க' ெதாட�() /ர5சி ெசB) 
)1,)1டாக* பி!()ெகா184(தா�க'. இ(த% Aறி*பி5ட வ4ட	 நட(த 
பி!விைனயி�ேபா) ெமா�தமாக ேபால() )1டான). )1டாA	ேபாேத 
லி�)ேவனியாைவ>	 ேச��)%ெகா1, பி!(த). இ(த% ேகாப�தி� ர_யா 
தன) வைரபட.களிலி4() ேபால(ைத ஒேரய8யாக� U%கிவி5ட)!) 
அ.ெக�லா	 பரவி வசி�)%ெகா184(த aத�க', பி!விைனைய9 சாதகமாக* 
பய�ப,�தி%ெகா1, நிைறய நில.கைள வைள�)* ேபா5டா�க'. Aறி*பாக 
ேபால() ர_ய எ�ைலக' ச!யாக* பி!%க*படாத இட.களிெல�லா	 
அவ�க' ைம� கண%கி� நில.கைள வைள�தி4(தா�க'. இ) ர_ய 
விவசாயிகM%A மிக�	 ேகாபF58ய). அவ�க' அதிகா!களிட	 /கா� 
ெசBதேபா), எ(தவிதமான நடவ8%ைக>	 ேம:ெகா'ள*படவி�ைல. காரண	, 
அ�தைன ர_ய அதிகா!கMேம aத�களிட	 ல`ச	 வா.கியி4(த)தா�! 
 
ேதச	 உைட>	 ேசாக�ைத% கா58K	, இ(த ஊழ� நா:ற�	 அத:A 
வி�தி5ட aத�களி� A>%தி>	 ர_ய�கைள மிக�	 பாதி�த). ஒ5,ெமா�த 
கிறி�)வ ர_யா�	 திர1, எ7() aத�கM%A எதிரான கலக.கைள� 
ெதாட.கி ைவ�த). 
 
இ�?	 ச:# lL%கமாக ஆராB(தா�, சகி*/�த�ைம%A* ேப� ேபான 
ர_ய�க', பி�னாளி� ஏ� அ�தைன உ%கிரமாக aத�கைள ஓட ஓட 
விர58னா�க' எ�பத:A ேவெறா4 காரண�	 கிைட%கிற). 
 
ஜா� ம�ன�க' ஆ1டேபா)	 ச!, பி�னா� ர_ய* /ர5சி ஏ:ப5, 
க	aனிச	 வ(தேபா)	 ச!, அத:A* பி�னா� ேசாவிய� aனிய� எ�கிற 
இ4	/%ேகா5ைடேய உைட() சிதறி, பல )1, ேதச.களானேபா)	 ச!, 
ர_ய�களி� ேதச*ப:# ேக'வி%A அ*பா:ப5ட). இன அைடயாள.களா� 
பி!(தி4(தாK	 தா.க' ர_ய�க' எ�# ெசா�லி%ெகா'வதி� அவ�கM%A 
அலாதியான ஆன(த	 உ1,. ஒNெவா4 ர_ய4	 தம) ேதச�)%A� 
தனி*ப5ட �ைறயி� கடைம*ப584*பதாக எ*ேபா)	 உண�வா�. 
 
ஆனா�, aத�களா� அவ�க' ர_யாவிேலேய பல தைல�ைறகளாக 
வாP(தாK	 அ*ப8ெயா4 ேதசிய அைடயாள�ைத வி4	பி ஏ:க 
�8யவி�ைல. Õநீ.க' யா�?’  எ�# எ(த ர_ய!ட	 ேக5டாK	 Õநா� ஒ4 
ர_ய�’  எ�#தா� ெசா�Kவா�. அேத ர_யாவி� வசி%A	 aத!ட	 Õநீ.க' 
யா�’  எ�# ேக5டா� Õநா� ஒ4 aத�’  எ�#தா� ெசா�Kவா�! 
 
ர_யாவி� தனி*ெப4	 அைடயாளமாக� திகP(த ஒேர ெமாழி, ஒேர மத	 
எ�கிற விஷய�)ட� aத�களா� எ(த% கால�திK	 ஒ�)*ேபாக 
�8யவி�ைல. வாP%ைக* பிர9ைன%காக அவ�க' ர_ய ெமாழி ேபசினா�கேள 
தவிர, அைத� த.க' ெமாழியாக ஒ4ேபா)	 ெசா�லமா5டா�க'. வாழ*ேபான 
கிறி�)வ ர_யாவி� Õஉ.கைள விட நா.க'தா� மத�தா� உய�(தவ�க'’  
எ�கிற த	ப5ட�ைத>	 நி#�தி%ெகா'ளவி�ைல.  
 
இ) ெப4	பா�ைம கிறி�)வ�கM%A மிA(த எ!9சைல ஏ:ப,�திய). ேதசிய 
உண�ேவ இ�லாத ஒ4 E5ட�ைத எத:காக� தா.க' வாழைவ%க ேவ1,	 
எ�கிற ேக'வி அவ�களிட	 இ4(த). 



 
இ�ெனா4 காரண�	 இத:A உ1,. அ*ேபா) ர_யா, தீவிர நில உைடைம 
ேதச	. ஜமீ(தா�க' அ.ேக அதிக	. எ�லா ஜமீ(தா�கM	 கிராம.களி� 
வசி�)%ெகா1, ஏகேபாக விவசாய	 ெசB) ஏராளமாக9 ச	பாதி�), 
�ைற*ப8 வ!>	 ல`ச�	 ெசK�தி வ(தா�க'. ேபால()* பி!விைனைய 
ஒ58 ஏராளமான நில.கைள வைள�)* ேபா5ட aத�க', அ*ேபா) 
ெப4	பாK	 நக�*/ற.களிேலேய இ4(தா�க'. நகர.களி� தா.க' 
வசி�)%ெகா1,, கிராம*/ற.களி� விவசாய* பணிகைள* பா��)%ெகா'ள 
த	 G:ற�தாைர>	 ந1ப�கைள>	 Aறி*பாக, எ�லா4ேம aத�க' அ.ேக 
அ?*பி%ெகா184(தா�க'. 
 
இ), தின%Eலி%A ேவைல பா��)%ெகா184(த எளிய ர_ய விவசாயிகைள 
மிக அதிகமாக பாதி�த). த.க' கிராம.களி� த.கM%A ேவைலவாB*/ 
அறேவ கிைடயா) எ�றா� அவ�க' எ.ேக ேபாவா�க'?  
 
அதிகா!களிட	 ேபாக �8யா). யா4	 கா) ெகா,�)% ேக5க% 
E8யவ�களாக இ�ைல. aத �தலாளிகளான ஜமீ(தா�களிடேம நியாய	 
ேக5கலா	 எ�றா� அவ�கM	 கிராம*/ற.களி� ப%கேம வரமா5டா�க'. 
திb� திbெர�# ெப!ய ெப!ய வாகன.களி� ெமா�தமாக aத ேவைலயா5க' 
கிராம.கM%A வ() இற.Aவா�க'. ெசா�லிைவ�தமாதி! ேவைலைய 
ஆர	பி�)வி,வா�க'. உ'w� விவசாயிக' வர*ேபார	 நி�# ேவ8%ைக 
பா�%க ேவ18ய)தா�. 
 
இதி� இ�ெனா4 E�)	 நட(தி4%கிற). பல இட.களி� 
நக�*/ற.களிலி4() ஆ5க' கிராம.கM%A தினச! காைல வ() ேவைல 
பா��)வி5, மாைல ஆன)	 வ18ேயறி மீ1,	 ட�?%A* 
ேபாBவி,வா�க'. ஆபீ� உ�திேயாக	 மாதி!! 
 
இ) பதிென5டா	 O:றா1, �7வ)ேம நைட�ைறயி� இ4(தி4%கிற)! 
 
அெல%சா1ட�-1 எ�?	 ஜா� ம�ன� பதவி ஏ:ற பிறAதா� (கி.பி. 1802 - 
1825) நிைலைம ெகா`ச	 மாற� ெதாட.கிய). ம%களி� மனமறி() 
நட()ெகா'வ) �%கிய	 எ�# க4திய இ(த ம�ன�, பதவிேய:ற)	 �த� 
ேவைலயாக கிராம*பAதிகளி� ேவைல%A* ேபான aத�கைளெய�லா	 விர5ட 
ஆர	பி�தா�. அ*ப8ேய ெகா`ச	 ெகா`சமாக எ�ைலேயார aத நில.கைள% 
ைகயக*ப,�)	 பணிகM	 ஆர	பமாயின. 
 
aத�க' தர*பி�, அநியாயமாக� த.க' நில.க' அபக!%க*ப,வதாக9 
ெசா�ல*ப5டேத தவிர, அத� பி�னணி% காரண.க' எ)�ேம உலA%A 
எ,�)%கா5ட*படவி�ைல. எ�லா ேதச.களிK	 aத�கைள� )ர�)கிறா�க', 
ர_யா�	 )ர�த ஆர	பி�தி4%கிற) எ�# ம5,ேம உலக	 நிைன�த). 
 
உ1ைமயி�, �(ைதய ம�ன� ேகத!� கால�தி� கிைட�த சKைககைள* 
பய�ப,�தி%ெகா1, ர_யாவி� aத�க' மிக வKவாக% காu�றியி4(த 
அள�%A ேவெற(த நா58K	 நைடெபறவி�ைல எ�# ெசா�லேவ1,	. 
ெப4	பாலான ர_ய விவசாயிகM%A அ*ேபா) ைகெய7�)* ேபாட%Eட� 
ெத!யா) எ�ப) அவ�கM%A* ெப!ய சாதகமாக இ4(தி4%கிற). 
 
ஆனா� அெல%சா1ட�-1� கால�தி� ஆர	பி�த aத விர5ட� 
நடவ8%ைகக' மிக விைரவாக R,பி8%க ஆர	பி�)வி5டன. �தலி� 
கிராம.களிலி4() aத�கைள விர58னா�க'. பிறA சி# நகர.களிலி4() 
விர5ட ஆர	பி�தா�க'.எ.ெக�லா	 aத�க' வசி%கிறா�கேளா (அவ�க' 
எ*ேபா)	 ெமா�தமாக�தா� வசி*பா�க' எ�பைத ஏ:ெகனேவ 
பா��தி4%கிேறா	!) அ.ெக�லா	 ேபாB அ8�) விர5ட ஆர	பி�தா�க'. 
 



இைதெய�லா	 அரசா.க	 ��னி�# ெசBயேவ1,	 எ�# ம%க' 
எதி�பா�%கவி�ைல. மாறாக, ஒNெவா4 ஊ!லி4()	 aத�கைள 
விர58ய8*ப) த.க' ேதசிய% கடைம எ�ேற ர_ய�க' அ*ேபா) 
நிைன�தா�க'! �தலி� அரசா.க	 இதைன ஆத!*பதாக% 
கா58%ெகா'ளவி�ைல எ�றாK	 ெப!ய அளவி� எதி�*/	 ெத!வி%கவி�ைல. 
 
மாறாக, aத�கைள* பாதி%A	 வித�தி� சிலபல ச5ட�தி4�த.க', நில 
வைரயைறக' ெகா1,வர*ப5டன. வ!கM	 அதிக!%க*ப5டன. aத�க' 
த.கM%ெக�# தனிேய ப'ளி%Eட.க' நட�தி%ெகா'வத:கான அ?மதி 
ம#%க*ப5ட). 
 
ர_ய அரG�)ைற அதிகா!கM%A இ(த வைகயி� ெகா`ச	 வ4�த	தா�. 
ஏெனனி� நீ1ட ெந,.காலமாக அவ�க' aத�களிடமி4() ைகa5,* ெப:# 
வ(தி4%கிறா�க'. திbெர�# aத எதி�*/ அைல அ8%க ஆர	பி�)வி5டதி� 
அவ�க' இ4தைல%ெகா'ளி எ#	/ ஆனா�க'. அேதசமய	 ம%களி� 
எ79சி>ட� தா.க' ஒ�)*ேபாகாத ப5ச�தி� பதவி%ேக ஆப�) வர%E,	 
எ�ப)	 அவ�கM%A� ெத!(தி4(த). 
 
ேவ# வழியி�லாம�தா� இ(த நி�*ப(த.கைள அவ�க' aத�களி�மீ) 
திணி�தா�க' எ�பைத>	 ெசா�லிவிட ேவ1,	. 
 
Gமா� ஐ	ப) வ4ட.க'. அத:A% ெகா`ச	 ேமேல Eட இ4%கலா	. 
இ	மாதி!யான சி# சி# பிர9ைனகM	 பய�	 ர_ய aத�கைள% 
கNவி%ெகா184(தன. எ�லாவ:#%A	 ஒ4 �8� வரேவ1டாமா? 
 
வ(த). 
 
1881-	 ஆ1, அெல%சா1ட�-2 எ�ற ஜா� ம�ன� ப,ெகாைல 
ெசBய*ப5டா�. (அெல%சா1ட�-1-%A* பிறA நி%ேகால�-1 எ�பவ� 
ம�னரானா�. நி%ேகாலஸு%A* பிறA இ(த அெல%சா1ட�-2, 1855-� 
ம�னராகியி4(தா�.) எ�னேவா உ*/*ெபறாத அரசிய� காரண.கM%காக 
நைடெப:ற ப,ெகாைல அ). 
 
ஆனா� விதி, அ(த% ெகாைல9சதியி� aத�க' ஈ,ப584(ததாக9 
G58%கா58வி5ட). 
 
அ) உ1ைமயா, இ�ைலயா எ�# விசா!%க%Eட யா4	 அ*ேபா) தயாராக 
இ�ைல. ஒ4 ர_ய9 ச%கரவ��தியி� ப,ெகாைல%A, வ(ேதறிகளான aத�க' 
காரணமாக இ4%க%E,	 எ�கிற வத(திேய ேபா)மானதாக இ4(த). (இ�# 
வைரயிK	 இ) தீராத ச(ேதக	தா�. aத�க'தா� இ%ெகாைல9சதியி� 
ஈ,ப5டா�களா, ேவ# யாராவதா எ�ப) தீராத விவாத*ெபா4ளாகேவ 
இ4%கிற).) 
 
ஒ5,ெமா�த ர_யா�	 ெகாதி�ெத7()வி5ட). 
 
எலிசெப� %ேர5 எ�கிற இட�தி�தா� �த� கலவர�	 �த� ெகாைல>	 
வி7(த). வ4ட	 1881. தீ ேபால ர_யாவி� ெத� மாகாண.க' 
அைன�திK	 ஒ4 வார�தி� பரவிவி5ட). பா��த இட�திெல�லா	 aத�கைள 
ெவ58னா�க'. த*பிேயா8யவ�கைளெய�லா	 நி:கைவ�)% ெகாM�தினா�க'. 
�7%க% ெகா�ல�8யவி�ைல எ�றா� ைக, கா�கைளயாவ) வா.கினா�க'. 
aத வீ,க', ேதவாலய.க', ப'ளி%Eட.க', சFக நி#வன.க' எ)�ேம 
மி9சமி�ைல. ர�தெவறி தைல%ேகறிவி584(த) ர_ய�கM%A. 
 
த*பி�) ஓட%Eட �8யாம� சி%கி%ெகா1ட ப�லாயிர%கண%கான aத�க' 
அ*ேபா) ந,9சாைலகளி� ெவ5,*ப5, இற()ேபானா�க'. அவ�கள) 
பிண.கைள எ,�)*ேபாட% Eட யா4	 ��வரவி�ைல! 



 
இ(த� தா%AதK%A ர_ய ம�னேர (/திதாக* ெபா#*ேப:றி4(த 
அெல%சா1ட�-3) ரகசிய உ�தரவி5டதாக பிறA ெசா�னா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 31 மா�9, 2005 
 
 
38 ஐேரா*பிய�களி� aத ெவ#*/ 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
aத இன�ைத �7வ)மாக அழி%க�	 �8யா); அவ�கள) வள�9சிைய� 
த,%க�	 �8யா) எ�பைத உலக	 /!()ெகா'ள ஆர	பி�தேபா) 
ப�ெதா�பதா	 O:றா1, பிற(தி4(த). கி5ட�த5ட ஐேரா*பா �7வதிKேம 
aத% கைளெய,*/ ஒ4 ெசய�தி5டமாகேவ வA%க*ப5,, ெசய�ப,�த*ப5,% 
ெகா184(த பதிென5டா	 O:றா1, �7வதிK	 ஒNெவா4 ேதச�திK	 
ெவ5ட ெவ5ட, அவ�க' ேதா�றி%ெகா1ேட இ4(தா�க'. ஆயிர	 aத�க' 
ஓ!ட�தி� ெகா�ல*ப5டேபா) ப%க�) ஊ!� /திதாக இ�ெனா4 
இர1டாயிர	 aத�க' வ() வாழ ஆர	பி*பா�க'. ல5ச	 aத�க' 
ெகா�ல*ப5டேபா) இ�ெனா4 ல5ச	 ேப� எ.கி4(தாவ) வ() ேச�வா�க'. 
 
ேயாசி�)* பா��தா� ஐேரா*பிய�களி� aத ெவ#*/ எ�ப) 
அ4வ4*m5ட%E8ய வித�தி� வள�() பரவியி4(தி4%கிற). Gமா� 1800 
ஆ1,கM%A ��னா� ஒ4 aத�, இேயG எ�?	 இ�ெனா4 aதைர% 
ெகா�றா� எ�பத:காக aத Aல�ைதேய ேவேரா, அழி%க நிைன�) எ�தைன 
ப,ெகாைலகைள9 ெசBதி4%கிறா�க'! 
 
அ) ஒ4 காரண	. எ�தைன ெந4%க8 ேந�(தாK	 aத�க' மன	 தளராம� 
மீ1,	 அழிவிலி4() ேமேலறி வ() வாழ�ெதாட.கிவி,கிறா�கேள எ�கிற 
எ!9ச� இ�ெனா4 காரண	. 
 
ஆனா� ஓ� இன�ைதேய அழி%Aமள�%A இைவெய�லா	 ஒ4 காரணமாக 
�8>மா? 
 
உ1ைமயி�, ஐேரா*பாவி� aத�க' ச(தி%க ேந�(த ெகா,ைமக'தா� 
அவ�கைள ேமK	 பலவா�களாக, ேமK	 /�திசாலிகளாக, வாPவி� மீ) 
ேமK	 ேமK	 காத� ெகா1டவ�களாக மா:றிய) எ�# ெசா�லேவ1,	. 
ப'ளிக' தைடெசBய*ப5டேபா), அவ�க' வீ58லி4(ேத ப8�தா�க'. aத 
ேதவாலய.க' உைட%க*ப5டேபா), அவ�க' மைறவிட.கM%A* ேபாB 
பிரா��தைனைய� ெதாட�(தா�க'. வ��தக நிைலய.க' Rைறயாட*ப5டேபா) 
வீ58� இ4(தப8ேய வியாபார.கைள% கவனி�தா�க'. வீ,கM	 
உைட%க*ப5டேபா) நாேடா8களாக9 ெச�# எ.காவ) ெவ5டெவளிகளி� 
Eடார	 அ8�)� த.கி ேவைலைய� ெதாட.கிவி,வா�க'. எ�லாேம எ�ைல 
மீ#	ேபா)தா� அவ�க' அதிகா!கைள வைள�)*ேபா5,, தம%கான 
வசதிகைள>	 வாB*/கைள>	 உ4வா%கி%ெகா'ள� ெதாட.கினா�க'. 
 
உலக ச!�திர�தி� aத�கைள% கா58K	 அதிகமாக ல`ச	 ெகா,�தவ�க' 
கிைடயா). எத:A, எதனா� எ�பெத�லா	 �%கியேம இ�ைல. 
எ�லாவ:#%A	 ெகா,�தா�க'. வா.Aவத:A ஆ5க' இ4(த 
இட.களிெல�லா	 அவ�க' ெகா,�)%ெகா1ேட இ4(தி4%கிறா�க'. ப�), 
இ4பதி� ெதாட.கி, பல ல5ச.க', ேகா8க' வைர ெகா,�தா�க'. 
அரசா.க�	 ம%கM	 அவ�கM%A� தராத பா)கா*ைப அ(த 
ல`ச*பண	தா� ெகா,�) வ(தி4%கிற), ச!�திரெம.A	. 
 



அ4வ4*பான)தா�. வ4�த	 தர%E8ய விஷய	தா�. ஆனாK	 
அவ�கM%A ேவெற(த வழி>	 இ�லாம� ேபானத:A ஐேரா*பிய 
கிறி�)வ�கேள காரணமாயி4(தா�க'. 
 
வசதிகM%காக ல`ச	 த4வ) உலெக.A	 இ4%A	 நைட�ைற எ�றாK	, 
வாPவத:ேக ல`ச	 தர%E8ய RPநிைலயி�தா� aத�க' இ4(தா�க'. 
இத:காகேவ அவ�க' நிைறய9 ச	பாதி%க நிைன�தா�க'. பிசாGக' ேபா� 
உைழ�தா�க'. /தி) /திதாக இ�ைற%A உலக	 கைட*பி8%A	 
எ�தைனேயா பல Oதன வியாபார உ�திகெள�லா	 aத�க' 
ெதாட.கிைவ�தைவதா�. இ�ைற%A எ	.எ�.எ	. எ�# ெசா�ல*ப,	 ம�8 
ெலவ� மா�%ெக58. இ(தியாவி�Eட பிரபலமாக இ4%கிற). இெத�லா	 
பதிேனழா	 O:றா18ேலேய aத�க' க1,பி8�)வி5ட விஷய	. இ*ப8ய4 
ெபயைர அவ�க' தரவி�ைலேய தவிர, ஒNெவா4 ேதச�)%A'M	 அவ�க' 
எ	.எ�.எ	 வ��தக�தி� ெகா8க58* பற(தி4%கிறா�க'.  
 
ெவளிநா,கM%A* பணமா:ற	 ெசBவ), ஹவாலா ேபா�ற ேவைலகளிK	 
ஈ,ப5, நிைறய9 ச	பாதி�தி4%கிறா�க'. ஒNெவா4 ைபசாைவ>	 மிக 
�%கியமாக% க4திய இன	 அ). வ��தக�தி� ேந�ைம எ�ப) அவ�க' 
ர�த�தி� பிற(த விஷய	. வ��தக	 தைட*படாம� நட*பத:A�தா� ல`ச	 
ெகா,*பா�கேள தவிர, ம%கைள ஒ4 ேபா)	 ஏமா:ற மா5டா�க'. ேபாலி9 
சர%Aகைள வி:ப), சர%A* ப)%க�, திb� விைலேய:ற நடவ8%ைகக' 
இைவெய�லா	 ஐேரா*பாவி� பரவலாகி% ெகா184(தேபா)Eட, எ(த ஒ4 
aத% கைடயிK	 ந	பி* ேபாB எ�ன ேவ1,மானாK	 வா.கலா	. ஒ4 சி# 
ஏமா:ற	 Eட இ4%கா)! 
 
இைவ ஒ4/ற	 இ4%க, ப�ெதா�பதா	 O:றா18� aத Aல�தி� சில 
மக�தான சாதைனயாள�க' உதி%க ஆர	பி�தா�க'. எ(த� )ைறயி� 
இ4%கிறா�கேளா, அ(த� )ைறயி� மிக உய�(த இட�ைத 
அைடய%E8யவ�களாக அவ�க' இ4(தி4%கிறா�க'. ெபா)வாக aத�கM%A 
இைழ%க*ப5ட எ(த ஒ4 ெகா,ைம>	 அவ�களி� வள�9சிைய� 
த,%கவி�ைல. 
 
இ(த9 சாதைனயாள�கைள வைள�), அரவைண�) அவ�களி� ெவ:றி%காக 
உைழ%க%E8யதாக இ4(த) aதAல	. ச!யாக* /!()ெகா'ளேவ1,	. நா	 
ஒ4 சாதைன ெசBய%E8யவ�களாக இ4%கிேறா	 எ�றா� நம) A,	ப	 
ந	ைம ஊ%க*ப,�தலா	, உ:சாக*ப,�தலா	. ஒ4ேவைள மாநில அரG 
கவனி�) ஏதாவ) உதவலா	. சாதைன ெசBய*ப5ட பிறA ேதச	 
ெகா1டாடலா	, ெப4ைம*படலா	. ஆனா�, ஒ4 சாதைனயாள� 
உ4வாகி%ெகா184%கிறா� எ�# கவனி�), அ(த இன�திK'ள அ�தைன 
ேப4ேம ேதா'ெகா,%க ��வ4வா�களா? 
 
aத�களிட	 ம5,	தா� அ) சா�திய	. ஒ4 aத� அரசிய�வாதியாக வ4கிறா� 
எ�றா� ஒ5,ெமா�த aத�கM	 அவைர ம5,ேம ஆத!*பா�க', G�தமாக* 
பி8%கா) எ�றா� Eட. யாராவ) ஒ4 aத� க�u!* ேபராசி!ய� ஆகிறா� 
எ�றா� அ.A'ள அ�தைன aத�கM	 அவ4%A* பி�னா� திர1, 
நி:பா�க'. ஒ4வ� அறிவியலி� ��ேன#கிறா� எ�றா�, அவர) 
ஆராB9சி%காக ஒNெவா4 aத% A,	ப�	 மாத	 தவறாம� பண	 அ?*/	. 
ஒ4 aத எ7�தாள!� /�தக	 ெவளியாகிறெத�றா�, ச(ேதகமி�லாம� அ(த% 
காலக5ட�தி� எ�தைன ப8�த aத�க' இ4%கிறா�கேளா, அ�தைன பிரதிக' 
வி:ேற தீ4	. 
 
ேமேலா5டமான பா�ைவ%A இவ:றி� வீ!ய	 ச5ெட�# /!யா). aத�க' 
தம%காகேவா, தம) A,	ப�தின4%காகேவா கவைல*ப5டதி�ைல. மாறாக, 
தம) இன�)%காக ம5,ேம ச!�திர	 �7வ)	 கவைல*ப5,, உைழ�) 
வ(தி4%கிறா�க'. உலகி� ேவெற(த ஒ4 இன�	 இ*ப8 இ4(த) 
கிைடயா). 



 
ப�ெதா�பதா	 O:றா1, பிற(த�டேனேய ஐேரா*பாவி� ேம:A ேதச.களி� 
aத�களி� ெச�வா%A	 வாP%ைக நிைல>	 ந	ப�8யாத அள�%A உயர� 
ெதாட.கியி4(த). ஆ.கா.ேக இன*ப,ெகாைலக', ஊைரவி5,� )ர�த� 
ேபா�ற கா!ய.க' நட()ெகா184(தன எ�றேபா)	 aத�களி� அ(த�)	 
அத:A9 சமமாக வளர�ெதாட.கியி4(த). காரண	, ஐேரா*பிய ம#மல�9சி. 
பலேதச.களி� ஜனநாயக	 வர� ெதாட.கியி4(த) அ*ேபா). ெபா4ளாதார% 
ெக,பி8க' தள��த*பட� ெதாட.கின. வ��தக	 Gலபமாக� 
ெதாட.கியி4(த). 
 
ஜனநாயக	 எ.ெக�லா	 �ைளவி5டேதா, அ.ெக�லா	 aத�க' அரசியலி� 
ஈ,பட ஆர	பி�தா�க'. சி# சி# உ'w�� ேத�த�க' �த� மாகாண 
ச5டசைப, ேதசிய� ேத�த�க' வைர அவ�க' ேபா58யிட ஆர	பி�தா�க'. 
ேத�த�களி� ேபா58யி,	 aத�கM%காக உலெக.கிKமி4(த aத�க' உதவி 
ெசBய ஆர	பி�தா�க'. aத வ��தக�க' கண%A வழ%கி�லாம� பண	 
ெகா,�தா�க'. பண	 ெகா,%க �8யாத நிைலயி� இ4(தவ�க', )1ேட(தி 
வR� ேவ5ைட நட�தி உடKைழ*ைப� த(தா�க'. 
 
ேத�த� ேதா�விகளா� அவ�க' )வளவி�ைல. மாறாக, வாழ*ேபான 
ேதச.களி� தம) இ4*ைப உ#தி*ப,�தி%ெகா'ள அைத>	 ஒ4 சாதக 
அ	சமாக* பய�ப,�தி%ெகா1டா�க'. 
 
1848-	 ஆ1, aத�க' தம) ச!�திர�திேலேய �த� �ைறயாக தம) 
பிரதிநிதி ஒ4வைர நாடாMம�ற�)%A அ?*பினா�க'. இ) நட(த) 
பிரா�ஸி�. இதைன� ெதாட�() 1860-	 ஆ1, ஹால(தி� ஒ4 aத� 
அைம9சரானா�. 1870-� இ�தாலியி�. எ�லாவ:#%A	 சிகரமாக 1868-	 
ஆ1, ெப`சமி� 8’ �ேரலி (ஙிமீஸீழீணீனீவீஸீ ஞி’ மிstீணீமீறீவீ) எ�ற 
aத� பி!5டனி� பிரதமராகேவ ஆAமள�%A அ.ேக aத�களி� ெச�வா%A 
ேமேலா.கியி4(த)! 
 
ஆ.கிேலய�களா� ஜீரணி%கேவ �8யாம� ேபான). த	மாலானவைர அவ�க' 
aத�கைள அவமான*ப,�தி கா�5p�கM	 ேக!ேக9ச�கM	 
ேபா5,*பா��தா�க'. ஜனநாயக�தி� மிக*ெப!ய பிர9ைன இ)தா� எ�ேற 
ெசா�னா�க'. ஆனாK	 aத�க' எைத>	 க1,ெகா'ளேவ இ�ைல. 
ெப`சமி� 8�ேரலிேய த	ைம% Aறி�த ேகலி9சி�திர.கைள ரசி�)* 
பாரா5ட%E8யவராக இ4(தா�! 
 
பி�னா� 1878-� பி�மா�%, Ôெப`சமிைன ஒ4 aதராக* பா�%காதீ�க', 
மனிதராக* பா4.க'”  எ�# ேக5,%ெகா1ட)	 பி!5ட� அைரமன�)ட� 
அத:A9 ச	மதி�தெத�லா	 ச!�திர	. aத�களி� விடா�ய:சி%A ெப`சமி� 
8�ேரலியி� இ(த ெவ:றி ஒ4 மக�தான உதாரண	.  
 
ெப`சமி� 8�ேரலியி� ��ேனா�, இ�தாலிைய9 ேச�(தவ�க'. (உ1ைமயி� 
எ(த aத4	 இ*ப89 ெசா�வைத ஒ*/%ெகா'ளேவ மா5டா�! Õஎ.க' 
��ேனா� பால�தீைன9 ேச�(தவ�க'’  எ�ேற அவ�க' ெசா�Kவா�க'.) 
அ.கி4() இட	 ெபய�() �ெபயினி� வாP()ெகா184(தவ�க', 
பதிைன(தா	 O:றா18� அகதிகளாக பி!5ட?%A ஓ8வ(தவ�க'. 
ெப`சமினி� A,	ப�தின� அ�தைனேப!� ெபய4ட?	 Õஇ�ேரலி’  எ�கிற 
)ைண*ெபய� ஒ58%ெகா184%A	. அ�ைற%A இ�தாலியி� வாP(த 
அ�தைன aத�கM%Aேம இ(த� )ைண*ெபய� உ1,. ெப`சமி� ம5,	 
ெகா`ச	 �ைடலாக ஞி’ மிstீணீமீறீவீ எ�# ெபயைர மா:றி%ெகா1டா�. 
அ) பி�னா� 8�ேரலி எ�ேற ஆகிவி5ட)! 
 
ெப`சமினி� த(ைத ஐஸ% இ�ேரலி, ல1டனி� இ4(த ஒ4 aத 
ேதவாலய�தி� ஊழிய	 ெசB)ெகா184(தா�. அவைர கிறி�)வராக 
மா:#வத:A நிைறய*ேப� �ய:சி ெசB) பா��தி4%கிறா�க'. ஆனா� அவ� 



மாறவி�ைல. ஒேர ஒ4 ச(த�*ப�தி� தம) Aழ(ைதகM%A ம5,	 Õஒ4 
பா)கா*/% க4தி’  ஞான�நான	 ெசBவி%க அவ� ஒ*/%ெகா1டதாக� 
ெத!கிற). ெப`சமி� உ5பட அவர) சேகாதர�கM%A அ*ப8யாக 
ஞான�நான	 ெசBவி%க*ப584%கிற). ஆனாK	 ெப`சமி� ஒ4 aதராகேவ 
வாP(தவ�. அரசியலி� lைழவத:A ��னா� சி#கைதக', நாவ�கெள�லா	 
எ7தி*பா��தி4%கிறா�. கிறி�)வ� அ�லாத யா4	 பி!5டனி� 
பாராMம�ற�)%A' lைழய �8யா) எ�கிற Rழ� இ4(த கால�தி� அவ� 
அ(த ஞான�நான�)%A9 ச	மதி%காதி4(தா�, பாராMம�ற 
உ#*பினராகேவா, பிரதம ம(தி!யாகேவா ஆகியி4%கேவ �8யா) 
எ�பைத>	 பா�%க ேவ1,	. 
 
பி!5ட� எ�றி�ைல. இ�னபிற ஐேரா*பிய ேதச.களிK	 இ*ப8யான 
நிைலைமதா� அ�# இ4(தி4%கிற). அ8ைமக' ேபால�	 நாேடா8% 
A	ப�க' ேபால�ேம க4த*ப5ட aத�க', ஒ4 வீ,க58 உ5கா�(தேதா, 
ம5,ம�லாம�, தம) சFக அ(த�ைத உய��தி%ெகா1, அரசியலி� ஈ,ப5, 
ெவ:றி>	 ெபற�த%க வைகயி� உய�வத:A அ(த விைலைய% ெகா,�ேத 
தீரேவ18யி4(த). 
 
ஆனா� யா4	 அரசிய� காரண.கM%காக ம5,ேம மத	 மாறியதி�ைல. 
எ�லாேம வாP%ைக% காரண.கM%காக�தா�. அதாவ) உயி4ட� வாPவ) 
எ�கிற அ8*பைட% காரண	. பிறA, ெகா`ச	 வசதியாக வாழலாெம�கிற 
இ4*பிய� காரண	. இத:A ேம:ப5ட வ��தக, ெபா4ளாதார% காரண.க' 
இ4%கேவ ெசBதன எ�றாK	, ஐேரா*பிய ேதச.களி� கிறி�)வ�)%A மாறிய 
aத�களி� எ1ணி%ைக எ*ப8>	 பல ல5ச.கைள� தா1டேவ ெசBகிற). 
 
ெஜ�மனியி� அ*ப8�தா� ஒ4 aத%A,	ப	 ப�ெதா�பதா	 O:றா18� 
ெதாட%க�தி� கிறி�)வ�)%A மாறிய). அ*ப8 மாறியத�Fல	 அ(த% 
A,	ப�தி� வாP%ைக� தர	 ெகா`ச	 உயரலா	 எ�# ெசா�ல*ப5ட). 
ஆனா� அ*ப8ய�#	 பிரமாதமாக உய�(ததாக� ெத!யவி�ைல. 
 
ஆனா�, அ(த aத% A,	ப�தி� பிற() கிறி�)வ�)%A மாறிய 
Aழ(ைதகM' ஒ�# பி:கால�தி� மா?ட Aல�)%ேக ந�ைம 
ெசBய%E8யவராக மல�(தா�. தம) aத, கிறி�) அைடயாள.க' 
அைன�ைத>	 )ற(), ஒ4 மனிதனாக ம5,ேம அைடயாள	 காண*ப5ட 
அவ� ெபய� கார� மா�%�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 3 ஏ*ர�, 2005 
 
 
 
39 ஜிேயானிஸ தி5ட	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
பி!5டனி� பிரதமராக ெப`சமி� 8’ �ேரலி ஆனைத� ெதாட�() பி!5டனி� 
ம5,ம�லாம�, ஒ5,ெமா�த ேம:A ஐேரா*பாவிK	 aத�கM%A இ4(த 
பிர9ைனக' ப8*ப8யாக% Aைற(), அவ�கள) இட�	 இ4*/	 உ#தியாக� 
ெதாட.கிய). ப�ெதா�பதா	 O:றா18� இ#தி �*ப), �*ப�ைத() 
ஆ1,களி� (கி.பி. 1860லி4() எ�# ைவ�)%ெகா'ளலா	. )�லியமான 
கால%கண%A ெத!யவி�ைல.) அேநகமாக அைன�) ஐேரா*பிய% க�u!, 
ப�கைல% கழக.களிK	 aத மாணவ�க' ேச�() ப8%க �8(த). ஐேரா*பிய 
ம4�)வமைனகளி� aத ம4�)வ�கM%A ேவைல கிைட�த). அ)வைர aத 
வழ%கறிஞ�கM	 aத* ப�தி!ைகயாள�கM	 ஐேரா*பாவி� 
தாP�த*ப5டவ�க' ேபால நட�த*ப5,%ெகா184(த நிைலைம மாறி, 
அவ�கM	 ம:றவ�கM%A இைணயான ச	பள�	 ம!யாைத>	 ெபற� 



ெதாட.கினா�க'. ந	ப�8யாத விய*/ சில ேதச.களி� ெப4ைம%A!ய ேதசிய 
வி4)க' அNவ*ேபா) aத�கM%A% கிைட�தன! 
 
இேத காலக5ட�தி�, இத:A ேந�மாறான நிைலைம>	 ஒ4 ப%க	 இ4(த). 
Aறி*பாக ெஜ�மனி, ேபால() ேபா�ற ேதச.களி�. ெந*ேபாலியனி� 
மைறைவ� ெதாட�() பிரா�ஸிK	 ெஜ�மனியிK	, அ)வைர ெசௗக!யமாக 
வசி�)வ(த aத�கM%A* பிர9ைனக' ஆர	பமாயின. க5டாய மதமா:ற�)%A 
அவ�க' உ5படேவ18யி4(த). மத	 மாறினாெலாழிய வாழ�8யா) எ�கிற 
RPநிைல. 
 
ஆகேவ, எ.ெக�லா	 aத�க' பிர9ைனயி�லாம� வாPகிறா�கேளா, 
அ.ெக�லா	 இட	ெபயர ஆர	பி�தா�க'. ஒ4 க5ட�தி� பி!5ட� 
உ'ளி5ட பல ேம:க�திய ஐேரா*பிய ேதச.களி�, aத�களி� எ1ணி%ைக, 
அ(த(த நா5, ம%க' ெதாைக%A9 சம அளேவ ஆகிவி,	ப8 உயர� 
ெதாட.கிய). aத�கM%ெக�# தனி% A8யி4*/க', ேவைல வாB*/க' 
ேபா�றவ:ைற ஆ.கா.ேக ெசB) த4வத:A, அ(த(த ேதச.களி� 
அ*ேபாதி4(த aத அரசிய�வாதிக' �7 F9சி� பா,ப5டா�க'. ஒNேவா� 
ஆ1,	 ப5ெஜ5 ேபா,	ேபா), aத�கM%ெக�ேற தனிய4 ெதாைகைய 
ஒ)%கேவ18ய RPநிைல ப�ேவ# ேதச.கM%A ஏ:ப5டன. 
 
Aறி*பாக 1870-	 ஆ1,%A* பிறA இ�தைகய நிைலைம அதிக!�த). 
காரண	 ர_ய aத�க'. ஏ:ெகனேவ பா��தப8, ஜா� அெல%சா1ட� 2-� 
ப,ெகாைல%A* பிறA ர_யாவி� aத ஒழி*/� தி5ட	 மிக� தீவிரமைட(), 
தினச! ப�லாயிர%கண%கான aத�க' ர_ய எ�ைலைய% 
கட()ெகா184(தா�க'. 
 
1870-	 ஆ1, ம5,	 ர_யாவி� ெத:A ம:#	 ேம:A எ�ைலகளி� 
ெமா�த	 எ5, மி�லிய� aத�க' வசி�)%ெகா184(தா�க'. Gமா� 
எ5டா1, இைடெவளியி� இ(த எ1ணி%ைக m^ஜியமாகிவி5ட)! அதாவ) 
அ�தைன ேப4	 இட	ெபய�()வி5டா�க', அ�ல) பல� இட	ெபயர, சில� 
ெகாைல>1, ேபானா�க'. 
 
இதி� இ�ெனா4 விஷய�	 மிக �%கியமான). ஜா� ம�ன�க' கால�தி� 
aத�கM%A ேந�(த ெகா,ைமயி� மிக�	 விர%தியைட(த சில ஆயிர	 aத 
இைளஞ�க', எ*ப8யாவ) ர_யாவி� ஜா�களி� ஆ5சிைய ஒழி�)விட 
ேவ1,	 எ�# �8� ெசB)ெகா1டா�க'. ர_யாைவ வி5, 
ெவளிேயறி*ேபானா� த.கள) தி5ட	 நைடெபறாம� ேபாBவி,	 எ�# 
க4திய அவ�க', எ�ைல*/ற.களிலி4() ரகசியமாக இட	ெபய�() ேதச�தி� 
உ'ேள /A(), தம) அைடயாள.கைள மா:றி%ெகா1,	 
மைற�)%ெகா1,	 வாழ�ெதாட.கினா�க'.  
 
Aறி*பாக, மா�ேகா�%A9 Gமா� இ4ப) ைம� பர*பளவி� அவ�க' 
ஆ.கா.ேக பரவி வசி�தப8 சில /ர5சிகர% A7%கைள� ேதா:#வி�தா�க'. 
 
த	ைம aத�களாக% கா58%ெகா'ளாம�, நீ1டகால ர_ய* பிரைஜகளாகேவ 
ெவளிேய ெத!>	ப8 நட()ெகா1,, ஜா� ம�ன4%A எதிரான க4�)கைள� 
)1,* பிரGர.களி� Fல�	 வீதி நாடக.களி� Fல�	 சி# ப�தி!ைகக' 
Fல�	 ெவளியிட� ெதாட.கினா�க'. ஏ:ெகனேவ கா�� மா�%ஸி� 
சி�தா(த.க' பரவ ஆர	பி�) ர_யாவி� க	aனிச	 ேவ�ெகா'ள� 
ெதாட.கியி4%க, /ர5சியாள�கேளா, /ர5சியாள�களாக, aத�கM	 கள�தி� 
இற.கி ேவைல பா�%க� ெதாட.கிவி5டா�க'. 
 
இைவெய�லா	 ஒ4 /றமி4%க, எ(த இய%க�திK	 ேசராத, ஆனா� எ�லா 
இய%க.கMட?	 த	ைம அைடயாள*ப,�தி%ெகா1ட aத�க', அ*ேபா) 
நிைறய*ேப� இ4(தா�க'. Aறி*பாக ர_யாவி� மிக அதிகமாக இ4(தா�க'. 
(அ,�தப8யாக ெஜ�மனி ம:#	 பிரா�ைஸ9 ெசா�லலா	.) இ(த aத�க', 



தம) ெப4	பாலான ேநர�ைத, aதAல நல?%காக9 சி(தி*பத:A ம5,ேம 
பய�ப,�தினா�க'. மட	 மாதி! ஒ4 இட�ைத� ேத�(ெத,�) உ5கா�() 
ேயாசி�தா�களா எ�# ெத!யவி�ைல. ஆனா� Aறி*பிட�த%க அளவி� 
இ�தைகய கல()ைரயாட�க', விவாத.க' அ*ேபா) மிக�தீவிரமாக நட%க� 
ெதாட.கியி4(தன. 
 
aத�களி� பிர9ைன எ�ன? எ(த ேதச�திK	 வாழ �8யவி�ைல. ெகா`ச	 
பிர9ைன தீ�(த) எ�# F9Gவிட%Eட அவகாச	 கிைட%காம� ேவெற.காவ), 
ஏதாவ) பிர9ைன �ைள�)வி,கிற). ஒ4 வ!யி� ெசா�Kவெத�றா�, 
கிறி�)வ�கM%A aத�கைள* பி8%கவி�ைல. அவ�க' வாழவி,வதி�ைல. 
 
ச!. ேவெற�ன வழி? ��லி	க'?  
 
அவ�கM%A	 aத�கைள% க1டா� ஆகா). ஏ� ஆகா) எ�பைதெய�லா	 
ேயாசி�)%ெகா184%க அவகாச	 இ�ைல. ச!�திர	 எ�றா� ந�ல) ெக5ட) 
கல()தா� இ4%A	. அேரபியாவி� இ*ேபா) ஒ5டாமா� )4%கிய* 
ேபரரசி� ஆ5சிதா� நட()ெகா184%கிற). அதாவ) ��லி	களி� ஆ5சி. 
ஐேரா*பாவி� கிறி�)வ	. அேரபியாவி� இ�லா	. இ(த இ4 இட.களி� 
எ.A ேபானாK	 பிர9ைன. 
 
நா	 ெசBய ேவ18ய) எ�ன? ெசBய%E8ய) எ�ன? 
 
இதைன% க1,பி8*ப)தா� அ(த9 சி(தைனயாள�களி� ேவைல.  
 
aத�களி� m�வீக	 பால�தீ�. ெஜ4சேல	 அவ�களி� /னித�தல	. ஆனா� 
இ*ேபா) பால�தீ�, )4%கிய�களி� வச�தி� இ4%கிற). எ*ப8யாவ) 
அதைன மீ5,, aத�களி� ேதசமா%கி%ெகா'ள �8(தா� இ4*பிய� பிர9ைன 
தீ�()வி,	. மிக9 Gலபமாக� ேதா�றிவி,கிற). ஆனா� இ) எ*ப8 
சா�தியமாA	? பால�தீைன எ*ப8% ைக*ப:#வ)? 
 
அ) ம5,	 சா�தியமானா�, உலக	 �7வ)	 ஓ8 ஓ8 
அவதி*ப5,%ெகா184%க ேவ1டா	. அ�தைன aத�கைள>	 பால�தீ� 
வரவைழ�) ஒ4 /திய ேதசமா%கிவிடலா	. aத�களி� ேதச	. இைறவனி� 
வி4*ப�)%A!ய பிரைஜகளி� ேதச	. ஆனா� அெத*ப8 சா�தியமாA	? 
பால�தீ?%காக ஒ4 >�த	 ெசBயலாமா? யா4ட�? )4%கிய9 
ச%கரவ��தி>டனா? ைப�திய	தா� அ*ப8ய4 கா!ய�ைத9 ெசB>	. 
சா�தியமானைத �தலி� ேயாசி%கலா	. 
 
எ) சா�திய	? 
 
�தலி� aத�களி� ஒ4.கிைண*/. வKவானெதா4 ெந5 ஒ�%. எ(த ேதச�தி� 
வசி�தாK	 ஒNெவா4 aத4%A	 இ�ெனா4 aத4ட� மன�தளவிலான ஒ4 
ெந4%க	 ேவ1,	. உ'w!� எ�ன பிர9ைனயானாK	 அவ�களி� 
சி(தைன, ெசய� அைன�)	 ஒேர விஷய	 ப:றியதாக இ4%கேவ1,	. 
பால�தீ�. அதைன அைடத�. அத:காக எ�ன ேவ1,மானாK	 ெசBய� 
தயாராக இ4%க ேவ18ய) �%கிய	. பிறA, அைம*/ sதியி� ஒ�# ேச�த�. 
இ) மிக �%கிய	. 
 
அைம*/? எ�ன அைம*/? 
 
இ*ப8 ேயாசி%A	ேபா)தா� ஜிேயானிஸ	 (ஞீவீஷீஸீவீsனீ) எ�கிற 
சி�தா(த�	 க4�தா%க�	 இய%க�)%கான தி5ட�	 உ4வாக ஆர	பி�த). 
1875-%A* பிறேக மிக�தீவிரமாக� ேதா�ற ஆர	பி�த இ(த எ1ண	, 
ப�ெதா�பதா	 O:றா18� இ#தி வ4ட.களி� திடமான ஒ4 �க�ைத>	 
ேநா%க�ைத>	 ெசய�தி5ட�ைத>	 ெப:#வி584(த). 
 



உலக aத�களி� நல?%காக ஓ� இய%க	. ஜிேயானிஸ	 எ�ப) அத� ெபய�. 
aத ேதசிய இய%க	 எ�கிற அ��த	 த4	 ெசா� அ). ேதசேம இ�லாத 
aத�க', ஒ4 ேதச�ைத� தம%காக உ4வா%கி%ெகா'வத�ெபா45, 
உ4வா%கிய இய%க	. 
 
�தலி� இ) ஒ4 சி#பா�ைம இய%கமாக�தா� ேதா�றிய). அதிக	 
பிரபலமி�லாத சில aத� தைலவ�கM	 ரபி%கM	 இைண() இ)ப:றி 
ேயாசி�) ஒ4 �த� தி5ட வைரைவ� தயா!�)%ெகா1டா�க'. பிறA 
இைத*ப:றி ம%களிட	 ேபச ஆர	பி�தா�க'. நம%ெக�# ஒ4 ேநா%க�	 
ேநா%க�ைத வழிநட�தி9 ெச�K	 ஓ� இய%க�	 ஏ� ேதைவ எ�# விள%க� 
ெதாட.கினா�க'. 
 
ெப4	பாலான aத�கM%A இ) /!(த). /!வதி� பிர9ைன எ�ன 
இ4%கிற)? ஒ5,ெமா�த aதAல�)%A	 கால	 காலமாக அ8மன�தி� 
இ4%A	 வி4*ப	 தாேன இ)? ஆனா� உயி�வாPத� நிமி�த	 ப�ேவ# 
ேதச.கM%A இட	ெபய�() ேபாB, அ(த(த ேதச.களி� பிர9ைனகளி� 
கைர()ேபாயி4(த aத�க', தம) அ8*பைட ேநா%க�ைத>	 ல5சிய�ைத>	 
நிைன�ப,�தி%ெகா1,, அத:காக �7 F9Gட� ெசய�படேவ18ய 
அவசிய�ைத இ(த இய%க	 நிைனz58ய). 
 
ர_யாவி� பிர9ைன எ�றா� உடன8யாக ேவெற.ேக ஓடலா	 எ�#தா� 
aத�க' ேயாசி�தா�க'. ெஜ�மனியி� பிர9ைன எ�றா� பிரா�ஸு%A* 
ேபாகலாமா, பி!5ட?%A ஓ8விடலாமா, அெம!%காவி� பிர9ைன ஏ)	 
இ�ைலேய, அ.ேக ேபாகலாமா எ�#தா� ேயாசி�)%ெகா184(தா�க'. 
 
ஆனா� ஜிேயானிஸ�தி� அ8*பைட ேநா%க	, இ*ப8 உ'w� 
பிர9ைனகைள>	 உடன8� தீ��கைள>	 ேயாசி*பைத வி,�), aத�க' 
நிர(தரமாக அைமதிகாண ஒ4 வழிைய� ேதட9 ெசா�Kவ). அதாவ), 
பால�தீைன அைடவ) எ*ப8 எ�பைத ம5,ேம எ*ேபா)	 ேயாசி%க 
ேவ1,	 எ�# வலி>#�)வ). 
 
ெகா`ச	 ேயாசி�)* பா4.க'. எ�தைனேயா O:றா1,கM%A ��னா� 
aத�க' அ.கி4() இட	ெபய�() ேபாBவி5டா�க'. உலக	 �7வ)	 
பரவிவி5டா�க'. எ(ெத(த ேதச�தி� இ4(தா�கேளா, அ(த(த ேதச�தி� 
A8மக�களாக% Aைற(த) ப�தி4ப) தைல�ைறக' Eட வாP() 
�8�)வி5டா�க'. 
 
ஆனாK	 தம%ெக�# ஒ4 ேதச	 எ�# ேயாசி%க� ெதாட.A	ேபாேத 
அவ�கM%A* பால�தீ� ம5,	தா� நிைன�%A வ4கிற)! ஏ�, ர_யாவி� 
ேபால() பி!() தனிநாடான) மாதி! aத�க' அ.ேக ஒ4 தனிநா, ேவ1,	 
எ�# சி(தி%கவி�ைல? ெந*ேபாலியனி� மைற�%A* பி�னா� பிரா�ஸி� 
எ�தைனேயா பிர9ைனகைள9 ச(தி�)	 அ.ேக தம%ெக�# ஒ4 ேதச�ைத 
உ4வா%கி%ெகா'ள ஏ� �ய:சி ெசBயவி�ைல? பி!5டனி�தா� ஒ4 பிரதம 
ம(தி!ேய aதராக இ4%கிறாேர? அவர) உதவி>ட� ஒ4 A58 aத ேதச�ைத 
எ.காவ) பி!5டனி� காலனிகளி� அைம�)%ெகா184%கலாேம? ஏ� 
ெசBயவி�ைல? ஏ�, அெம!%கா அ�தைன அ%கைறயாக, ஆதரவாக 
இ4%கிறேத? அ�தைன ெப!ய ேதச�தி� தனி நாடாக இ�லா)ேபானாK	 
தனிய4 மாநில�ைத aத�கM%காக ஏ� உ4வா%கி%ெகா'ள �ய:சி 
எ,�தி4%க%Eடா)? 
 
அவ�க' ச	மதி%கிறா�களா, �8>மா எ�பெத�லா	 அ,�த விஷய	. 
aத�கM%A ஏ� அ*ப8ய4 எ1ண	 Eட� ேதா�றவி�ைல? 
கிறி�)வ�கMட� எ*ப8 அவ�கM%A ஆகாேதா, அேதேபால�தாேன 
��லி	கM	! க_ட	 எ�# ெத!()	 ஏ� அவ�க' பால�தீைன ம5,	 
த.கM%கான ேதசமாக% க4தேவ1,	? 
 



அ)தா� aத�க'. அவ�க' அ*ப8�தா� இ4*பா�க'. அ*ப8 ம5,ேம 
அவ�களா� இ4%க�8>	. ேவ# எ(தவைகயிK	 சி(தி�)* பா�%க 
அவ�களா� �8யா)! தனிநா, எ�றா� பால�தீ� ம5,ேம. அ) 
ஒ�ைற�தா� அவ�க' த.க' ெசா(த ம1ணாக நிைன�)* பா�*பா�க'. 
தம%கான தனிநா, விஷயமாக ஒ4 >�த	 ெசBய ேந4மானா� Eட 
அேரபிய�கMட� >�த	 ெசBய� தயாராக இ4*பா�கேள தவிர, 
ஐேரா*பாவிேலா, அெம!%காவிேலா மா5டா�க'. 
 
இத:A இர1, காரண.க' இ4%கி�றன. ஒ�#, ெபா)வான காரண	. 
பால�தீ� aத�கM%A	 ெசா(த mமி எ�ப). இர1டாவ), ��லி	க' மீ) 
அவ�கM%A இ4(த ெவ#*/	 விேராத�	. இ�லா�தி� வள�9சி எ�ப) 
aத�கM%A எ�தைன ேகாப�ைத>	 ெவ#*ைப>	 விைளவி�த) எ�பைத 
ெவ#	 வா��ைதகளா� ெசா�லிவிட�8யா). எ�ன ெசB)	 க5,*ப,�த 
�8யாதெதா4 ச%தியாக ஒ5,ெமா�த ம�திய ஆசியாைவ>	 இ�லா	 
ஆள�ெதாட.கியைத aத�களா� ஜீரணி%கேவ �8யவி�ைல. அதனா�தா� 
எ�தைன �ைற ��லி	க' ேநச%கர	 நீ58>	 அவ�களா� எதி�%கர	 
ெகா,%க �8யாமேலேய இ4(த). 
 
த.கைள இன�ேதா, ெகா�K	 கிறி�)வ�கைள ம�னி�தாK	 
ம�னி*பா�கேள தவிர, ��லி	கேளா, சமரச	 ெசB)ெகா'ளேவ �8யா) 
எ�கிற aத�களி� நிைல*பா,, ஒ4பா�ைவயி� சி!*ைப வரவைழ%A	. 
இ�ெனா4 பா�ைவயி� ெவ#*ைப�தா� வரவைழ%A	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 7 ஏ*ர�, 2005 
 
 
 
40 ஜிேயானிஸ வள�9சியி� ஆர	ப	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ஜிேயானிஸ	 ப:றிய மிக9G4%கமான அறி�க�ைத9 ெச�ற அ�தியாய�தி� 
பா��ேதா	. வி!வாக* பா�%க ேவ18ய த4ண	 இ). ஏெனனி�, இ(த 
இய%க�தி� எ79சிதா� இ�ைறய இ�ேர� எ�கிற ேதச�ைத* பிறA 
ேதா:#வி�த). இ(த இய%க�தி� உ#*பின�க' சி(திய விய�ைவ>	 
ர�த�	தா� கால.காலமாக ெசா(தேதச	 எ�# ஏ)மி�லாம� நாேடா8க' 
ேபா� அைல() தி!()ெகா184(த aத�கM%A அ*ப8ய4 கனைவ 
நனவா%கி� தர அ8�தளமி5ட). 
 
�தலி� ஜிேயானிஸ	 இ*ப8ெய�லா	 வள�(), உய�() ெப4A	 எ�# 
யா4	 நிைன�)%Eட* பா�%கவி�ைல. அைத� ேதா:#வி�தவரான திேயாட� 
ெஹஸி� (Theodor Her z l ) ெஜ�மனிைய9 ேச�(த ஒ4 aத�. Eட ஏதாவ) 
ெசBய�8>மா பா�%கலாேம எ�#தா� �தலி� நிைன�தா�. தி5டவ5டமான 
ேயாசைனக' எ)�	 �தலி� ைகவச	 இ�ைல. ஆனா�, மிக%A#கிய 
கால�திேலேய ெஹஸிK%A, த	ைம*ேபாலேவ சி(தி%A	 ேவ# பல aத�கM	 
ப�ேவ# ேதச.களி� இ4%கிறா�க' எ�கிற விவர	 ெத!()வி5ட). அத�பி� 
அவ�கைள ஒ4.கிைண*பேதா, ெசய�தி5ட.கைள வA*பேதா ெப!ய 
கா!யமாக இ�ைல. 
 
ெஹஸிK%A எ�ன பிர9ைன எ�றா�, அ�ைறய ெஜ�மனியி� இ4(த aத�க' 
யா4	 த	ைம aத� எ�# ெசா�லி%ெகா'ள �8யாம� இ4(த). அதாவ), 
அைடயாள�ைத மைற�) ம5,ேம வாழ�8>	. இேத நிைலைமதா� 
ர_யாவிK	 இ4(த).  
 
aத�களி� ெப4ைம எ�னெவ�றா�, தா.க' ஒ4 aத� எ�# ெந`G 
நிமி��தி9 ெசா�லி%ெகா'வ). அ)தா�. அ(த ஒ�#தா� அவ�கைள 



உயி�வாழேவ ைவ�)%ெகா184(த). அ)Eட9 சா�தியமி�லாம� இெத�ன 
நாB*பிைழ*/ எ�# ெஜ�மானிய aத�க' வ4�த*ப5,%ெகா184(தா�க'. 
இத:A ஏதாவ) ெசBய �8யாதா எ�#தா� ெஹஸி� ஆர	பி�தா�. 
 
Õஏதாவ) ெசBய�8யாதா’  எ�கிற எ1ண	 ேதா�றிய உடேனேய அவ� 
இற.கிய வழி மிக �%கியமான). ேநராக அ�ைறய ஆ# பண%கார 
ெஜ�மானிய aத�கைள� ேத�(ெத,�), அவ�களிட	 ேபானா�. பண%கார�க' 
எ�றா� மிக*ெப!ய பண%கார�க'. வ58�ெதாழிலி� ெகாழி�தவ�க'. 
அவ�களிட	 ெச�# Õaத�கM%ெக�# தனிய4 ேதச	 ேவ1,	. இ*ப8ேய 
காலெம�லா	 நா	 சிரம*ப5,%ெகா184%க �8யா). யாராவ) இத:கான 
�த� க�ைல எ,�)ைவ�ேத ஆகேவ1,	. நா� அத:காக 
இற.கியி4%கிேற�. நீ.க' என%A உதவி ெசBய�8>மா?’  எ�# ேக5டா�. 
 
அ(த ஆ# பண%கார aத�கM%A	 �தலி� ஒ�#	 /!யவி�ைல. Aழ*பமாக 
அவைர* பா��தா�க'. ெஹஸி� ெபா#ைமயாக அவ�களிட	 விள%கினா�. 
aத�கM%A ஒ4 தனிநா, ேவ1,	. எ.ேக, எ(த இட�தி� எ�பெத�லா	 
பிறA நிதானமாக ேயாசி�) �8� ெசBய*பட ேவ18ய விஷய	. ஆனா�, 
�தலி� இ(த எ1ண	 aதAல�தா!ைடேய பரவ ேவ1,	. இத:காக 
உைழ%க ேவ1,	. நம%கான ேதச�ைத யா4	 நம%A� U%கி% ெகா,%க 
மா5டா�க'. நாேமதா� உ4வா%க ேவ1,	. ேதச	 எ�றா� எ�ன? 
நில*பர*/. ெப!ய நில*பர*/. அNவள�தாேன? ஒ4 வீ, 
க5டேவ1,ெம�றா� நில	 வா.க �8கிறத�லவா? அைத*ேபா� நா	 ஒ4 
ேதச	 க5,வத:A நில�ைத வா.Aேவா	. அ�தைன aத�கM	 பண	 
ேபா5,, நில	 வா.Aேவா	. ஒ4 Aறி*பி5ட இட�ைத� 
ேத�(ெத,�)%ெகா1, ஆM%A% ெகா`சமாக நில	 வா.Aேவா	. 
ெமா�தமாக* ேபாB வசி%க ஆர	பி*ேபா	. ெகா`ச	 ெகா`சமாக அ(த* 
பAதி ந	�ைடய ேதசமாகிவி,	.. 
 
ஒ4 /ர5சிகர� தமிP சினிமா ேபா� இ4%கிறதா? 
 
இதி� சி!*பத:A ஒ�#மி�ைல. இ)தா� உ1ைம. பி�னா� இ)தா� 
நட(த)	 Eட! ந	ப�8யாத இ(த அதிசய�ைத வி!வாக* பா�%கலா	. 
 
ெஹஸி� ேபசி*ேபசி �தலி� அ(த ஆ# பண%கார�கைள� த	 தி5ட�)%A9 
ச	மதி%க ைவ�தா�. aத ேதசிய உண�ைவ �தலி� அவ�கM%A ஊ58னா�. 
அவ�க' அைனவ4	 �தலி� ெஹஸிலி� வீ58� அ8%க8 ரகசியமாக% E8* 
ேபச ஆர	பி�தா�க'. ேபசி*ேபசி ெசய�தி5ட.கைள வA%க� 
ெதாட.கினா�க'. அ*ப8ேய உலெக.A	 வசி%A	 aத�கM%A� த.க' 
தி5ட�ைத� ெத!ய*ப,�தினா�க'. ஓரள� ந	பி%ைக வளர� ெதாட.கிய)	 
Õஉலக aத� கா.கிர�’  எ�?	 அைம*ைப� ேதா:#வி�), அ(த அைம*பி� 
�த� மாநா5ைட �வி5ச�லா(தி� நட�தினா�க'. இ) நட(த) 1896-	 
வ4ட	. அதாவ), Õஏதாவ) ெசBயேவ1,	’  எ�# ெஹஸி� �த� �தலி� 
நிைன�தத:A ம# வ4ட	. 
 
மாநா, எ�றா� ப(த� ேபா5,, ெபா)ம%கைள% E58 நட�த*ப5ட 
மாநாட�ல அ). மிக�	 ரகசியமாக ஒ4 Rதா5ட வி,தியி� அைறய�றி� 
நட(த சி# E5ட	தா� அ). இ(த மாநா58� கல()ெகா1டவ�க' 
ெமா�தேம இ4ப) இ4ப�ைத() ேப�தா�. (ெவ#	 ஆ#ேப�தா� 
கல()ெகா1டா�க' எ�#	 ஒ4 க4�) இ4%கிற).) ஆனா�, இ.ேகதா� 
ெஹஸி� Gமா� O# ப%க அளவி� ஒ4 தி5ட�ைத� தயா!�) வாசி�தா�. 
 
ஜிலீமீ நிtீணீஸீபீ றிறீணீஸீ எ�# ச!�திர ஆசி!ய�க' இ�றள�	 /க7	 
அ(த� தி5ட	 �7%க �7%க, aத�க' தம%ெகன ஒ4 ேதச�ைத 
அைம�)%ெகா'ள ேவ18ய அவசிய�ைத வலி>#�தி9 ெசா�ன). ெஹஸிலி� 
தி5ட�ைத இNவா# G4%கி9 ெசா�லலா	: 
 



1. aத�க' தம%ெகன ஒ4 ேதச�ைத அைம�)%ெகா'ள ேவ18ய) மிக�	 
அவசிய	. எ*பா,ப5டாவ) இதைன நா	 ெசBேத ஆகேவ1,	. 
 
2. இேயGைவ% ெகா�றவ�க' எ�ற A:ற9சா5, ெதாட�() 
Eற*ப5,வ4வைத நி#�தேவ1,	. இதைன சாம��தியமாக9 ெசBவத�றி 
ேவ# வழிகளி� சாதி%க �8யா). 
 
3. கிறி�)வ�க' நம) பைகவ�க'. ஆனாK	 ஐேரா*பாவி� அவ�கேள 
மிAதி எ�பதா�, அவ�கMட� ந5/ண�� ெகா1, நட()ெகா'ள ேவ1,	. 
அவ�க' தாமாக* பைகைய மற%Aமள�%A நா	 நட()ெகா'ளேவ18ய) 
�%கிய	. 
 
4. நம%காக யா4	 ஒ4 ேதச�ைத எ7தி�தர மா5டா�க'. நா	 வாழவி4	/	 
இட�ைத நா	 விைல ெகா,�) வா.கேவ1,	. இ) ஒ4 நீ1டகால�தி5ட	. 
 
5. நம) ேதச�ைத% க5,வத:காக நா	 வா.க*ேபாகிற நில.கM%கான 
பண�ைத9 ேசமி%க, நம%ெகன ஒ4 வ.கி ேவ1,	. அ(த வ.கியி� ேச4	 
பண�)%A Õaதேதசிய நிதி’  எ�# ெபய�. 
 
6. நம%ெகா4 ெகா8 ேவ1,	. ெகா8 எ�ப) ஓ� அைடயாள	. எ79சியி� 
சி�ன	. ெவ1ைம>	 நீல�	 கல(த ெகா8ய�ைற நா� சிபா!G ெசBகிேற�. 
(aத�க', ேதவாலய.கM%A9 ெச�K	ேபா) இ*ப8 ெவ1ைம>	 நீல�	 
கல(த )ணிய�ைற� ேதாளி� அணி() ெச�வ) வழ%க	.) 
 
இவ:#ட� Õபிணீt வீளீ�ணீலீ’  (எ�றா� ந	பி%ைக எ�# ெபா4') எ�கிற 
ஒ4 ேதசிய கீத�ைத>	 இைண�)� தம) அறி%ைகைய9 சம�*பி�தா� 
ெஹஸி�. 
 
ெஹஸிலி� தி5ட	 மிக�ெதளிவான). ெதாைலேநா%A* பா�ைவ ெகா1ட). 
aத�கM%கான ேதச	 எ�ப) நிைன�த மா�திர�தி� கிைட�)விடா) எ�பைத 
அவ� அறி(ேத இ4(தா�. ஆனா�, த.க' �ய:சியி� பாைத இ*ப8�தா� 
இ4%கேவ1,	 எ�கிற ெதளி� அவ!ட	 இ4(த). ெஹஸி� தம) �த� 
அறி%ைகைய ெவளியி5டதிலி4() ச!யாக ஐ	ப) ஆ1,களி� இ�ேர� 
உ4வாகிவி5ட) எ�பைத நிைனவி� ெகா'ளேவ1,	. அவர) தி5ட�ைத 
aத�க' த.கMைடய இ�ெனா4 ேவதமாகேவ க4தி உைழ�த)தா� காரண	. 
 
அ(த �வி5ச�லா() மாநா, நட() ச!யாக ஒேர வ4ட�தி� ஒ5,ெமா�த 
aதAல�)%A	 ெஹஸிலி� தி5ட	 Aறி�த �7 விவர.கM	, aத�க' ஓ� 
அைம*பி�Fல	 ஒ�#ேசரேவ18ய அவசிய�	 ெத!()வி5ட). aதAல�தி� 
ந�ைம%காக ஏதாவ) ெசBயேவ1,	 எ�ப) ஒNெவா4 aத4	 தனி�தனிேய 
எ*ேபா)	 ேயாசி%கிற விஷய	. இ*ப8 ஓ� அைம*பி� Fல	 ேயாசி*ப)	 
ெசய�ப,வ)	தா� அவ�கM%A* /தி). ஆனாK	 உ:சாகமாக ஈ,பட� 
ெதாட.கினா�க'. 
 
�தலி� நில வ.கி (Land Bank ) எ�கிற வ.கிய�# ஏ:ப,�த*ப5ட). இ) 
aத�களி� வ.கி. அவ�க' நில	 வா.Aவத:காக* பண	 ேச�%கெவ�ேற 
ெதாட.க*ப5ட). இ(த வ.கி ெதாட.க*ப5ட மிக9 சில 
மாத.கM%A'ளாகேவ பல ல5ச%கண%கான ெதாைக வ() Aவி(தைத9 
ெசா�ல ேவ1,	. ெப4	பாலான aத�க' வ58%A* பண	 த4கிறவ�களாக, 
ெப4வ��தக�களாக, கட� வாணிப�தி� ேத�(தவ�களாக இ4(த) இத:A மிக 
�%கிய% காரண	. ெமா�தமாக ந�ெகாைட ேபா� ஒ4 ெப4	 ெதாைகைய� 
த.க' நில வ.கி%A அளி�தவ�கM	 உ1,; மாதாமாத	 தா.க' 
ச	பாதி%A	 பண�தி� ஒ4 பAதிைய இ(த வ.கி%A அளி�தவ�கM	 உ1,. 
ஆனா�, எ(த ஒ4 aத4	 ஒ4 ைபசாவாவ) இதி� �தலீ, ெசBயாம� 
இ�ைல. உலக	 �7வதிK	 எ.ெக�லா	 aத�க' பரவியி4(தா�கேளா, 
அ.கி4(ெத�லா	 பண	 வ() Aவிய� ெதாட.கிய). 



 
ெஹஸி�, இ(த வ.கிக' எ�ன ெசBயேவ1,	 எ�# ஒ4 தி5ட	 
வைர(தி4(தா�. அத�ப8 aத நில வ.கி (அத� அைன�)% கிைளகM	), 
நில	 வா.Aவத:A* பண	 கடனாக� தரேவ1,	. அதாவ), யா� நில	 
வா.க வ.கி%கட� ேத8 அைல(தாK	 E*பி5,% ெகா,%க ேவ1,	. 
Aறி*பாக, ஐேரா*பிய�கM%A	 அேரபிய�கM%A	. எ�தைன ல5ச	 
ேக5டாK	 கட� தரலா	. அ*ப8% கட� ெப:# நில	 வா.Aேவா!� 
நில*ப�திர.க', வ.கியி� அடமானமாக இ4%A	. உ!ய கால�தி� கட� 
ெதாைக தி4*பி9 ெசK�த*படாவி5டா�, நில�ைத வ.கி 
எ,�)%ெகா1,வி,	. அ*ப8 வ.கி ைகயக*ப,�)	 நில.களி� உடன8யாக 
aத% A8யி4*/க' ஏ:ப,�த*ப5,விட ேவ1,	. A8ேய#	 aத�களி� 
பா)கா*/%A வ.கிேய உ�தரவாதமளி%A	. 
 
அ,�தப8யாக, ேநர8 நில% ெகா'�த�. இத�ப8, aத நில வ.கி, தாேன 
ேநர8யாக�	 நில.கைள வா.A	. இ(த இட�தி� ஒ4 aத%A8யி4*/ 
அைம%கலா	 எ�# வ.கி தீ�மானி%Aமானா�, அ.ேக உ'ள நில�ைத வ.கி 
எ�தைன பண	 ெகா,�) ேவ1,மானாK	 வா.கலா	. அ*ப8 வா.A	 
நில�திK	 உடன8யாக% A8யி4*/க' ஏ:ப,�த*பட ேவ1,	.  
 
aத நில வ.கி Fல	 அைம%க*ப,	 A8யி4*/களி� க18*பாக aத�க' 
ம5,ேம வசி%க ேவ1,	. 
 
அ)ச!, நில.கைள எ.ேக வா.Aவ)? எ(த* பAதி ம%கM%A% கட� 
ெகா,*ப)? 
 
இ.ேகதா� இ4%கிற) விஷய	. திேயாட� ெஹஸிலி� உலக aத� கா.கிர� 
அைம*/ உ4வான) ெதாட.கி, நில வ.கிக' �ைள�த தின	 வைர 
அவ�களிட	 Õஎ(த இட	 ந	 இட	?’  எ�கிற வினா�%கான ெதளிவான பதி� 
இ�ைல. பால�தீ� தா� aத�களி� வி4*ப	. ெஹஸிK%A	 அ)தா� 
எ1ண	. ஆனாK	 ஒ4 ேதச�ைத நம%காக உ4வா%கேவ1,	 எ�# ேபச 
ஆர	பி�தேபா), பால�தீ� தவிர�	 சில பAதிகைள அவ�க' ேயாசி�)* 
பா��தி4%கிறா�க'. 
 
Aறி*பாக ெக�யா, அ�ஜ1ைடனா, சிலி ேபா�ற ேதச.களி� நில	 
வா.கலாமா எ�# பலேப� சி(தி�தி4%கிறா�க'. ஐேரா*பா ேவ1டா	 
எ�பதி� யா4%A	 இர1டாவ) அபி*பிராயேம இ�ைல. ஆனா� சில4%A 
அெம!%காவி� ெசBயலாமா எ�கிற ேயாசைன இ4(தி4%கிற). ெந*ரா�கா 
பAதியி� (ஓ� அெம!%க மாகாண	.) நில.கைள வா.கி*ேபா5, 
aத%A8யி4*/கைள நி#வலா	 எ�# பலேப� ேபசியி4%கிறா�க'. 
 
எ�னதா� கிறி�)வ�கMட� சமாதானமாக* ேபாகேவ1,	 எ�# ெஹஸி� 
ெதாட�() வலி>#�தினாK	, த.கM%ெக�# ஒ4 ேதச	 உ4வானா� அ) 
கிறி�)வ ஐேரா*பாவி� அைம>மானா�, வாPநாெள�லா	 பிர9ைன%A 
உ'ளாக ேந!,	 எ�# ஒ5,ெமா�த aதAல�	 ஐய*ப5ட). 
 
அைன�)� தர*/% க4�ைத>	 ேக5,வி5, இ#தியி� 1897-	 ஆ1, 
E8ய உலக aத� கா.கிர� E5ட�தி�தா� ெஹஸி� அதைன 
அதிகாரm�வமாக அறிவி�தா�. 
 
ேவ# வழியி�ைல. நா	 பால�தீனி� நில	 வா.Aேவா	. அ.ேகேய ேபாB% 
A8ேய#ேவா	. 
 
ஒ5டாமா� )4%கிய* ேபரரச�தா� அ*ேபா)	 பால�தீைன 
ஆ1,ெகா184(தா�. எ(த* பிர9ைன>	 இ�லாம� அ.ேக aத�க' 
வாP()ெகா184(த கால�	 Eட அ). ெஹஸிலி� �8� பால�தீன 
aத�கM%A ரகசியமாக� ெத!வி%க*ப5ட).  



 
ந�லநாெள�லா	 பா��தா�களா எ�# ெத!யவி�ைல. பால�தீனி� திbெர�# 
ஆ.கா.ேக /திய நில வ.கிக' ேதா�ற ஆர	பி�தன. ேக5பவ�கM%A 
ம5,ம�லாம�, ேக5காதவ�கM%A	 நில	 வா.Aவத:காக* பண�ைத அ'ளி 
அ'ளி%ெகா,%க ஆர	பி�தா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 10 ஏ*ர�, 2005 
 
 
 
41 aத�களி� நில வ.கி த(திர	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
aத ேதசிய கா.கிர� எ�கிேறா	. aத நில வ.கிக' எ�கிேறா	. aத 
கா.கிர� மாநா, எ�கிேறா	. இெத�லா	 பகிர.கமாக நட(தி4(தாேலா, 
அ�ல) யா� Fலமாவ) திேயாட� ெஹஸிலி� தி5ட.க' ெவளிேய 
ெத!(தி4(தாேலா எ�ன ஆகியி4%A	 எ�# ேயாசி�)* பா4.க'. 
இ�ைற%A* ேபச �8கிற). விலாவா!யாக அலசி*பா�%க �8கிற). ஆனா� 
இ(த9 ச	பவ.க' நட(த ப�ெதா�பதா	 O:றா18� இ#தி ஆ1,களி� 
கா:#%A% Eட� ெத!யாத ரகசியமாக�தா� இைதெய�லா	 ைவ�தி4(தா�க'. 
aத�களிேல Eட, ெபா#*பி� இ4%A	 நப�க' தவிர, ெபா)ம%க' 
இைதெய�லா	 பகிர.கமாக* ேபசேவ மா5டா�க'. எ*ேபா)	 aத�களி� 
�க�தி� ஒ4 பய�	 ஏ%க�	 பட�(தி4%A	. அ(த பய உண�9சிைய>	 
ஏ%க உண�9சிைய>	 அவ�க' ஒ4ேபா)	 மா:றி% கா1பி�தேத இ�ைல. 
இ�தைன ெப!ய தி5ட.கைள அவ�க' ெதாட.கியி4%கிறா�க', நில வ.கியி� 
கிைளகைள� திற%க பால�தீ?%A* ேபாயி4%கிறா�க', நிலவ.கியி� 
ேநா%கேம பால�தீனி� நில.கைள அபக!*ப)தா� எ�பைதெய�லா	 ஒ4 
aத� Eட ெவளிேய ேபசியதி�ைல. 
 
இ�தைன%A	 ப�தி!ைகக' ெப4க� ெதாட.கியி4(த கால	 அ). ஆனா�, 
எ(த* ப�தி!ைகயி� நி4ப4%A	 அ*ேபா) F%கி� விய�%கவி�ைல. எ(த 
நா58� அரG%A	 aத�களி� தி5ட	 இ)தா� எ�ப) விள.கவி�ைல. 
எ�லா ேதச.களிK	 ஆ5சியி� இ4*ேபா4%A aத�க' பல� ெந4%கமாக 
இ4(தா�க'. ஆனாK	 வைரய#%க*ப5ட ெந4%க	 அ). 
ஆ5சியாள�களிடமி4() அவ�க' ெசBதிகைள>	 ரகசிய.கைள>	 ெபற* 
பா�*பா�கேள தவிர, தம) ரகசிய.கைள அவ�களிட	 மற()	Eட* 
ேபசமா5டா�க'. 
 
எ�லாேம இ4*ப) ேபால�தா� இ4(த). எ(த மா:ற�	 இ�ைல. யா4%A	 
எ)�	 க1ணி� படேவயி�ைல. ஆனாK	 அ) நட%க�தா� ெசBத). 
 
ஒ5டாமா� )4%கிய* ேபரரசி� ஆMைக%A உ5ப5ட பால�தீனி� 
வசி�)%ெகா184(த சில பண%கார aத�க' திbெர�# ம%க' நலனி� 
அ%கைற ெகா1டவ�களாக ஆ.கா.ேக நில வ.கிகைள� ெதாட.கினா�க'. 
யா� ேவ1,மானாK	 வ() நில	 வா.Aவத:காக அ.ேக கட� ெபறலா	. 
Aைற(த வ58 விகித.க'. நில.கைள வி:க வி4	/கிறீ�களா? தாராளமாக 
வ() வ.கி Fலமாகேவ நில.கைள வி:கலா	. அதிக* பண	 ெகா,�) 
நில.க' வா.க*ப,	. 
 
வ.கிகேள ேநர8யாக�	 நில.கைள வா.A	. அ�ல) இைட�தரக� ேபால9 
ெசய�ப5, aத�கM%A நில.கைள வா.கி%ெகா,%A	. 
 
பால�தீைன* பிரமாதமான விவசாய mமி எ�# ெசா�ல�8யா). அ.A 
விவசாய	 இ4(த). ஆனா� விவசாய நில.கைள% கா58K	 வற1ட, 
பிரேயாஜனமி�லாத mமிேய அதிக	.  



 
aத�க' நில வ.கிகைள� ெதாட.கி, நில.க' வா.க� ெதாட.கியேபா), 
ப8*பறிவி�லாத கிராம*/ற�) அேரபிய நில9Gவா�தா�க', த	மிடமி4(த 
பாைல நில.கைள அவ�கM%A வி:க வி4	பினா�க'. த1ட�)%A ெவ#	 
mமிைய ைவ�)%ெகா1, அவதி*ப,வாேன� எ�# அவ�க' 
க4தியி4%கலா	. ேமK	 நில வ.கிக', அவ�க' எ1ணி* பா�%க �8யாத 
அள�%A அ(த வற1ட நில.கM%A* பண	 ெகா,%க ��வ(தன. ஆகேவ, 
இதைன ஒ4 வாB*பாகேவ அவ�க' க4தினா�க'. 
 
aத வ.கிக' எத:காக இ�தைன பண	 ெகா,�) உ4*படாத நில.கைள 
வா.Aகி�றன எ�ெற�லா	 அவ�கM%A ேயாசி%க� ெத!யவி�ைல. ஆகேவ, 
பால�தீ� �7வதிK	 எ.ெக�லா	 விவசாய�)%A* பய�படாத த!G 
நில.க' இ4(தனேவா, அவ:றி� உ!ைமயாள�க' எ�ேலா4	 அ(த 
நில.கைள நில வ.கிகM%A வி:#%ெகா184(தா�க'. 
 
எ�தைன நில	 கிைட�தாK	 வ.கி வா.கி%ெகா'கிற) எ�பைத* பா��), 
அதிக* பண�)%A ஆைச*ப5,, த!G நில.கM%A ந	ப�8யாத 
விைலகைள9 ெசா�லி* பா��தா�க' அேரபிய�க'. அ*ேபா)	 நில வ.கிக' 
தய.கேவ இ�ைல. ப�)*ைபசா ெபறாத நில.கM%A% Eட பல ல5ச	 
ெகா,%க அைவ ��வ(தன. 
 
உ1ைமயி� அதி�_டேதவைததா� நில வ.கி vப�தி� வ(தி4*பதாக 
அேரபிய�க' மட�தனமாக நிைன�தா�க'. தினச! O:#%கண%கான ஏ%க�க', 
இ(த வைகயி� aத நில வ.கிகளி� வசமாகி%ெகா184(தன. 
 
வ.கி இ*ப8 கண%A வழ%கி�லாம� பண	 ெகா,�) நில	 வா.Aவத:A* 
பண	 எ.கி4() வ4	? 
 
அைத*ப:றி அவ�க' கவைல*படேவ இ�ைல. உலெக.கிKமி4() aத�க' 
தினச! ல5ச%கண%கி� பண	 திர58 பால�தீ?%A 
அ?*பி%ெகா184(தா�க'. உலகெம.A	 வசி�)%ெகா184(த பல ல5ச	 
aத வ��தக�க' தம) வ4மான�தி� கணிசமான பAதிைய இ(த நில 
வ.கிகM%A ந�ெகாைடயாக அளி�தா�க'. சாதாரண aத ம%கேளா, 
)1ேட(தி9 ெச�# பண	 வRலி�) அ?*பினா�க'.  
 
கைல நிகP9சிக' நட�தி* பண	 ேச�*ப), /�தக	 வி:ற பண	, நாடக	 
ேபா5ட பண	 எ�# எ(த ஒ4 சி# வாB*ைப>	 அவ�க' தவறவிடவி�ைல. 
எ.ேகா, க1L%A� ெத!யாத ெதாைலவி�, பால�தீ� எ�கிற தம) 
Fதாைதய� ேதச�தி� த.கM%ெக�# த.க' தைலவ�க' நில	 
வா.கி%ெகா184%கிறா�க', விைரவி� தா.க' அ.ேக இட	 ெபய�() 
நி	மதியாக வசி%க*ேபாகிேறா	 எ�கிற ஓ� உண�9சி ம5,ேம அவ�களிட	 
இ4(த). அைத>	 ரகசியமாகேவ ைவ�தி4%க ேவ18ய க5டாய	 
அவ�கM%A இ4(த). 
 
ம#/ற	, aத�களி� இ(த மாெப4	 தி5ட�தி� ஒ4 வ! Eட� ெத!யாத 
பால�தீன�) அேரபிய�க', வ(தவைர லாப	 எ�# த.கMைடய 
நில.கைளெய�லா	 நில வ.கி%A அ'ளிய'ளி% ெகா,�)% 
ெகா184(தா�க'. அ�தைன>	 த!G நில	 தாேன எ�கிற அல5சிய	. 
 
ஆனா�, நிலவ.கிக' த!G நில% ெகா'�தேலா, ம5,	 
நி#�தி%ெகா'ளவி�ைல. மாறாக, த.க' தி5ட�தி� இ�ெனா4 பAதியாக, 
உ'w� ம%க' நில	 வா.Aவத:A% கட� ெகா,%க�	 அவ�க' 
தவறவி�ைல. கட� வா.கி, நில	 வா.A	 அேரபிய�க', உ!ய கால�தி� 
வ.கி%கடைன� தி4*பி9 ெசK�தாவி5டா�, ேநா5b� எ�லா	 
அ?*பி%ெகா18ராம� ேநர8யாக அ(த நில.கைள% ைகயக*ப,�த� 
ெதாட.கிவி,வா�க'. 



 
இ�ெனா4 உ�திைய>	 அவ�க' கைட*பி8�தா�க'. கட� வா.க வ4	 
அேரபிய�களிட	 �தலி� எளிய வ58 விகித.க' ம5,ேம ெசா�ல*ப,	. 
ெப!ய க_ட	 ஏ)	 வரா) எ�# ந	/	 அேரபிய ��லி	க' நிைறய கட� 
ெப:#, நில.கைள வா.Aவா�க'. ப�திர.கைள வ.கியி� அடA ைவ*பா�க'.  
 
ஆனா�, கடைன� தி4*பி9 ெசK�)	 கால	 நீ8%Aமானா� வ58 விகித.க' 
க1L%A� ெத!யாம� ஏற ஆர	பி�)வி,	. ெப!ய ப8*பறி� இ�லாத 
பால�தீன�) அேரபிய�கM%A, வ.கி �தலிேலேய வழ.A	 கட� 
விதி�ைறக' அட.கிய தாைள �7வ)மாக* ப8�)* /!()ெகா'ள%Eட 
ஒ4நாM	 �8(ததி�ைல. 
 
இத� விைள� எ�னவான) எ�றா�, ஏராளமான அேரபிய நில9Gவா�தா�க' 
நில வ.கியி� கட� ெப:ேற ஓ5டா18யாகி* ேபானா�க'. தி4*பி9 
ெசK�)	 கால	 அதிக!�)%ெகா1ேட ேபாக, வ58 விகித	 மைலயள� 
உய�() க7�ைத ெந!�த). வழியி�லாம� அவ�க' தம) O:#%கண%கான 
ஏ%க� நில.கைள வ.கியிடேம வி:#விட ேந�(த). அ*ப8 வி:க*ப,	ேபா) 
E,தலாக* பண	 ேக5காம�, வா.கிய கட� ெதாைக%ேக சமமாக விைலைய 
நி�ணயி�) aத�க' கழி�)வி,வா�க'! த�ம	! 
 
ஒ4 விஷய	 ெசா�ல ேவ1,	. aத�களி� நில வ.கி%A, நில	 வா.Aவ) 
ஒ�#தா� Aறி%ேகாளாக இ4(தேத தவிர, பண	 ச	பாதி*ப) அ�ல. வ.கிக' 
வி4	பியி4(தா� வ58 Fலேம எ�தைனேயா ேகா8க' லாப	 
பா��தி4%கலா	. ஆனா�, அவ�க' அைத9 ெசBயவி�ைல. மாறாக, ஒ4 
)1, நில	 கிைட�தாK	 விட%Eடா) எ�பதி� ம5,ேம கவனமாக 
இ4(தா�க'. தம) ேநா%க�திலி4() இ	மி>	 பிசகாம� இ4(த)தா� 
aத�களி� மிக*ெப!ய சாதைன. அ) ச!யான ேநா%க	தானா எ�பெத�லா	 
அ*/ற	 ேயாசி%க ேவ18ய விஷய	.  
 
உலகி� ேவெற(த ஒ4 இன�	 இ�தைன தி5டமி5, ஒ4 கா!ய	 ெசBததாக9 
ச!�திரேம இ�ைல. அ)�	 ரகசியமாக. ஒ4 ஈ, கா%ைக%A%Eட� த.க' 
ேநா%க	 ெத!()விடாம�! 
 
அேரபிய�க' இ*ேபாதாவ) ச:# விழி�)%ெகா1, ேயாசி�தி4%கலா	.  
 
ஏ� இ(த வ.கிக' ச(ைத விைலையவிட இர1டைர மட.A அதிக விைல 
ெகா,�) நில.கைள வா.Aகி�றன? 
 
அ*ப8 வா.க*ப,	 நில.களிெல�லா	 ஏ� aத%A8யி4*/க' ம5,ேம 
நி#வ*ப,கி�றன? 
 
�ய:சி ெசBதாK	 வ.கி வா.கிய நில�ைத ஒ4 ��லி	 ஏ� தி4	ப வா.க 
�8வதி�ைல? 
 
பால�தீனி� ஏ:ெகனேவ உ'ள aத�களி� எ1ணி%ைக எ�லா4%A	 
ெத!>	. இ*ப8* /திதாக வ.கி வா.A	 நில.களி� வ() A8யம4	 
aத�கM	 /தியவ�களாக இ4%கிறா�கேள, இவ�கெள�லா	 எ.கி4() 
வ4கிறா�க'? வ.கி நில	 வா.கிய) ெத!(த)	 ெசா�லி ைவ�தமாதி! வ() 
A8யம�கிறா�கேள, இவ�கM%காக�தா� வ.கி நில.கைள வா.Aகிறதா? 
அ�ல) த:ெசயலாக நட%கிறதா? 
 
இ(த வ.கிகளி� ெசய�பா,க' �7வ)மாக அரG%A� ெத!>மா? இ)ப:றி 
அரசி� க4�) எ�ன? 
 
ஏராளமாக* பண	 ெகா,�) த!G நில.கைள வா.A	 வ.கிகM%A* பண	 
எ.கி4() வ4கிற)? யா� த4கிறா�க'? 



 
இவ:றி� எ(த ஒ4 ேக'வி>	 பால�தீன�) அேரபிய�கM%A� 
ேதா�றேவயி�ைல எ�ப) மிக�	 விய*பான விஷய	. 
 
சிலகால	 இ*ப8யாக அவ�க' பால�தீனி� நில.கைள வா.கி9 
ேச��)%ெகா184(தா�க'. அத:A' மாநில	 �7வ)	 நில வ.கிகM%A 
மிக*ெப!ய மதி*/	 ெச�வா%A	 ஏ:ப584(த). பா.க�க' எ�# 
ெசா�ல*ப5ட வ.கி அதிகா!க' மிக*ெப!ய மனித�களாக மதி%க*பட 
ஆர	பி�தா�க'. ��லி	 ப1ைணயா�க' இ4(த இட.களிெல�லா	 
aத*ப1ைணயா�க' ேதா�றிவி5டா�க'. பண	 அதிக	 இ4*ேபாேர 
மதி%க�தA(தவ�க' எ�?	 ெபா)வான க4�தா%க	 மிக வKவாக அ.ேக 
கைட*பி8%க*பட ஆர	பி�த). அத� அ8*பைடயி� பால�தீனி� 
aத�கM%A மீ1,	 ெச�வா%A ஏ:பட ஆர	பி�த). 
 
இ(த9 ச(த�*ப�தி� aத�க' இ�ெனா4 நைட�ைறைய 
அறி�க*ப,�தினா�க'. மிர5ட�க' Fல	 நில.கைள* ெப#வ) எ�பேத 
அ). 
 
அ)வைர தாமாக நில.கைள வி:க ��வ4	 ��லி	கM%A அதிக* பண	 
ெகா,�) நில.கைள வா.கி%ெகா184(த) நில வ.கி. ெகா`ச	 இ4*ைப 
�தாபி�)% ெகா1ட பிறA, ேவ# வைகயி� இ	�ய:சிைய� ெதாடர 
ஆர	பி�தா�க'. 
 
வ.கியி� ச�ேவய�க', வ18ெய,�)%ெகா1, நக�*/ற.கைள>	 
கிராம*/ற.கைள>	 G:றி வ4வா�க'. O# ஏ%க� வ.கி நில	 இ4%A	 
இட�தி� ந,ேவ ப�) ஏ%க� அேரபிய� நில	 இ4%Aமானா� அ(த 
இட.கைள வ.கி%A வி:#வி,	ப8 ச	ப(த*ப5ட நில உைடைமயாள� 
ேக5,%ெகா'ள*ப,வா�. உ!ைமயாள� ம#�தா�, �தலி� மிர5ட� 
ஆர	பி%A	. பிறA அ)ேவ ப!மாண	 அைட() சில ச(த�*ப.களி� கட�த� 
வைர Eட* ேபாயி4%கிற)! 
 
ஆனா�, இ�தைகய கா!ய.கைள வ.கிேய ேநர8யாக9 ெசBய�8யா) 
அ�லவா? எ�ன ெசBயலா	? 
 
aத�க' ேயாசி�தா�க'. விைளவாக, பால�தீனி� ப�ேவ# பAதிகளி� 
வ.கி%A9 ச	ப(தமி�லாத சில தனியைம*/கைள� ேதா:#வி�தா�க'. ெபா) 
நல அைம*/களாக அைடயாள	 கா5ட*ப5ட அ(த அைம*/களி� 
�7ேநர*பணி, நில ஆ%கிரமி*/தா�. A1ட�கM	 ர�8கM	 நிைற(த 
அ�தைகய அைம*/களி� உ#*பின�க' மிர58>	 தா%கி>	 நில.கைள% 
ைகயக*ப,�தி நிலவ.கி%A அளி�)வி,வா�க'! அத:காக அவ�கM%A மாத 
ஊதியேம தர*ப584%கிற). 
 
Gமா� இர1டா1, காலக5ட�)%A' பால�தீனிய அேரபிய�களி� ெமா�த 
நில*பர*பி� Gமா� நாலைர சதவிகித நில	 aத நில வ.கிகளி� Fல	 
aத�களி� வசமாகியி4(த). அ)வைரதா� aத�க' 
Õக_ட*பட’ ேவ18யி4(த). அத:A*பி�னா� நில% ெகா'�த� தி5ட	 
பி8�த ேவக	, விவ!*/%A அ*பா:ப5ட)! 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 14 ஏ*ர�, 2005 
 
 
 
43 aத�கைள ஒ4.கிைண�த ெஹஸி� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 



1897-� �வி5ச�லா(தி� ஒ4 Rதா5ட வி,தி அைறயி� ரகசியமாக நட(த 
�த� ச�வேதச ஜிேயானிச மாநா, Aறி�) ஏ:ெகனேவ பா��தி4%கிேறா	. 
திேயாட� ெஹஸிலி� �ய:சியி� aத�க' த	 தனி நா, தி5ட	 ெதாட�பாக 
எ,�)ைவ�த �த� அ8. அதிலி4() ெதாட.கி 1902-	 ஆ1,%A' 
அதாவ) ச!யாக ஐ() ஆ1,கM%A' ெமா�த	 ஆ# மாநா,கைள 
அவ�க' நட�திவி5டா�க'. 
 
ஒ4 ப%க	 பால�தீனி� aத நிலவ.கி, நில.கைள வா.கி aத% 
A8யி4*/கைள ஏ:ப,�தி%ெகா184%க, இ�ெனா4 ப%க	 ஐேரா*பிய�கM	 
அேரபிய�கM	 தம) aத எதி�*/ நடவ8%ைககைள 
�,%கிவி5,%ெகா184%க, எ) Aறி�)	 ச(ேதாஷேமா, கலவரேமா 
ெகா'ளாம� ப8*ப8யாக� த.கள) தி5ட�ைத9 ெசய�ப,�)வ) ப:றி 
ெஹஸிலி� தைலைமயி� aத�க' கல() ஆேலாசி�)%ெகா184(தா�க'. 
ச!யாக9 ெசா�Kவெத�றா� இ4*பிட	 அ:ற aத�கைள ஒ4.கிைண�), 
க5,*ப,�)	 ஒ4 �த�ைம ச%தியாக ெஹஸி� இ4(தா�. 
 
இ�தைன%A	 ஜிேயானிஸ�ைத� ேதா:#வி�த மிக9 சில வ4ட.களிேலேய 
காலமாகிவி5டவ� அவ�. அவ4%A*பி� எ�தைனேயா ேப� E8�தா� 
இய%க�ைத ��ென,�)9 ெச�றா�க'. ஆனா� அவ� இ4(தவைர அவர) 
ஒ4 Aர� ேபா)மானதாக இ4(தி4%கிற)! 
 
திேயாட� ெஹஸி�, அ8*பைடயி� ஒ4 ப�தி!ைகயாள�. /டாெப�8� 1860-
	 ஆ1, பிற(த ெஹஸி�, அ�ைறய ெஜ�மானிய ஆதி%க�)%A உ5ப5ட 
பிரா(திய.களிேலேய வளர ேவ18யி4(ததா� ெஜ�ம� ெமாழியி� மிக*ெப!ய 
/லைம ெகா1டவ�. 1884-� விய�னா ப�கைல% கழக�தி� ச5ட*ப8*ைப 
�8�த R58� ஒ4 �7ேநர எ7�தாளராக�	 ப�தி!ைகயாளராக�	 நாடக 
ஆசி!யராக�	 ஆனவ�. விய�னாவி� அ(நாளி� ெவளியான /கPெப:ற 
ழிமீuமீ திtீமீவீமீ றிtீமீssமீ எ�கிற தினச!யி� பாs� நி4பராக அவ� 
அ*ேபா) பணியா:றி%ெகா184(தா�. ஐேரா*பாெவ.A	 இ4(த த�?ைடய 
ப�தி!ைக ந1ப�களி� உதவி>டேனேய aத�க' ஒ4.கிைண*/ �ய:சிகைள 
அவரா� ேம:ெகா'ள �8(த). 
 
அவ� ஒ4 நாவ� எ7தினா�. Õகிறீtஸீமீuறீணீஸீபீ’  (எ�றா� /திதாக% 
க1,பி8%க*ப5ட பைழய நில	 எ�# அ��த	. 1902-� இ) ளிறீபீ ழிமீ_ 
லிணீஸீபீ எ�# ஆ.கில�திK	 ெவளிவ(தி4%கிற).) எ�கிற அ(நாவலி� 
�7%க �7%க aத�களி� அைடயாள* பிர9ைனக' Aறி�ேத ேபGகிறா�.  
 
aத�கைள நி9சயமாக உலகி� யா4%A	 பி8%கவி�ைல. பல ஆயிர	 
வ4ட.களாக மன�தி� /ைரேயா8*ேபாயி4%A	 க4�)%கைள ஐேரா*பிய�க' 
மா:றி%ெகா'வா�க' எ�#	 ேதா�றவி�ைல. எனி� aத�க' 
Gயம!யாைத>ட� வாPவ)தா� எ*ப8? 
 
இ)தா� ெஹஸிலி� சி(தைன* ேபா%கி� ெதாட%க	. இ.கி4() /ற*ப,பவ�, 
aத�கM%கான ஒ4 க:பைன ேதச�ைத (உேடாபிய ேதச	) உ4வா%கி, தம) 
ம%கைள அ.ேக நக��தி9 ெச�வ) ேபால கைதைய% ெகா1,ேபாகிறா�. 
 
aத�கM%ெக�# ஒ4 ேதச	 உ4வாகி, அ.ேக அவ�க' ஒேர இனமாக, ஒேர 
A7வாக வாழ�ெதாட.கினாெலாழிய ேம:க�திய உலகி� நG%கலிலி4() 
த*பி%க �8யா) எ�ப)தா� அவ� அ(நாவலி� ெசா�ல வ(த விஷய	. 
இைதேய ஏ:ெகனேவ 1896-� தா	 எ7திய ஞிமீtீ யிuபீமீஸீs tணீணீt  (aத 
ேதசிய	) எ�கிற க5,ைர OலிK	 Aறி*பி584%கிறா�. 
 
ெஹஸிலி� ேநா%க	 ஒ�#தா�. எ7�) அவ4%A% ைகவ(த கைல. அத� 
அ�தைன சா�திய.களிK	 aத ேதச	 ஒ�ைற உ4வா%Aவ) Aறி�த த	 
எ1ண.கைள ெவளி*ப,�த அவ� �8ெவ,�தா�. அத:காக� தி5டமி5,9 
ெசய�பட�	 ெதாட.கினா�. 



 
இ�தைன%A	 ெதாட%க கால�தி� அ�தைன aத�கM	 திேயாட� ெஹஸிலி� 
ஜிேயானிச இய%க�ைத ஆத!�), அதி� இைண()வி5டா�க' எ�# 
ெசா�ல�8யா). அைத>	 அவந	பி%ைக>ட� பா��தவ�க' 
இ4(தி4%கிறா�க'.  
 
ஆனா� aத நிலவ.கிக' பால�தீனி� தி5டமி5டப8 நில.கைள வா.கி9 
ேச�%க� ெதாட.கிய பிறA இ(த* ேபா%A அறேவ மாறி*ேபான). உலகி� 
உ'ள அ�தைன aத�கM	 த	ைம ஜிேயானிஸ இய%க�)ட� 
இைண�)%ெகா1டா�க'. 
 
ம#/ற	 ெஹஸி�, தம) இய%க�)%A மிக*ெப!ய இட.களி� ஆதர� 
ெபறேவ1,	 எ�# நிைன�தா�. அதாவ) யா4	 நிைன�)%Eட* 
பா�%க�8யாத உய�ம5ட.களி� ஆதர�. 
 
ஆகேவ, அவ� இர1, மிக �%கிய* பயண.கைள ேம:ெகா1டா�. இ) 
நட(த) 1898-	 ஆ1,. �தலி� ெஜ�மானிய ச%கரவ��தி ெகBஸ� வி�லிய	 
2ஐ (!ணீவீsமீtீ கீவீறீலீமீறீனீ 2) ச(தி�)* ேபசினா�. ஐேரா*பாெவ.A	 
aத�க' தா%க*ப,வ) ப:றி, aத�கM	 மனித�கேள எ�ப) ப:றி, அவ�க' 
Gத(திரமாக, நி	மதியாக வாழ ஒ4 நில	 ேவ1,	 எ�ப) ப:றி! ெஜ�ம� 
ெகBஸ�, மிA(த அ%கைற>ட� ெஹஸிலி� க4�)%கM%A% கா) 
ெகா,�தா�. ஆனா� பதி� ெசா�லவி�ைல. 
 
அ,�தப8யாக ெஹஸி� இ�தா�/�K%A* ேபாB ஒ5டாமா� )4%கிய* 
ேபரரசி� G�தா� ெமyF� வாதிதீைன9 (ஷிuறீtணீஸீ விமீலீனீமீபீ 
�ணீலீபீமீபீபீவீஸீ) ச(தி�தா�. மணி%கண%காக* ேபசி>	 G�தா� ெவ#மேன 
தா8ைய உ4வி%ெகா1, சி(தி�தாேர தவிர அவ4	 ெஹஸி� வி4	/	 
வித�தி� எ(த* பதிK	 ெசா�ல� தயாராக இ�ைல. 
 
ஆகேவ ெஹஸி� ேயாசி�தா�. எ(த ஐேரா*பிய ேதச� தைலவ4	 )4%கி 
G�தா?	 தன%A9 ச:#	 உதவ*ேபாவதி�ைல எ�கிற அவர) �8� இ(த 
இ4 ச(தி*/களா� ேமK	 வK*ப5ட). இ#தி �ய:சியாக பி!5டைன ம5,	 
அLகலா	 எ�# நிைன�தா�. ஒ4 aதைர பிரதம ம(தி!யாகேவ ஆ%கிய 
ேதசம�லவா? 
 
ஆகேவ அவ� பி!5ட?%A* /ற*ப5டா�. அ*ேபா) பி!5டனி� 
காலனிகளாக இ4(த ேதச.கைள நி�வகி�)%ெகா184(த பி!58_ அரசி� 
F�த அைம9ச� ேஜாச* சா	ப�ெலயி� (யிஷீsமீஜீலீ சிலீணீனீதீமீtீறீணீவீஸீ) 
ெஹஸிைல9 ச(தி�தா�. சா	ப�ெலயி� தவிர ேவ# சில �%கிய 
அதிகா!கைள>	 ெஹஸிலா� அ*ேபா) ச(தி�)* ேபச �8(த). 
 
ெஜ�ம� ச%ரவ��தி>	 ஒ5டாமா� G�தா?	 அளி�த அள�%A பி!5ட� 
அரG�தர*/ ெஹஸிK%A ஏமா:ற	 அளி%கவி�ைல எ�றாK	, அவர) 
தைலயாய ேயாசைனைய அதாவ) பால�தீனி� ஒ4 aத ேதச	 எ�பைத 
அவ�க' �தலி� ஏ:க� தயாராக இ�ைல. 
 
சா	ப�ெலயி� மிக�ெதளிவாக9 ெசா�னா�. aத�கM%A ஒ4 தனிநா, 
ேவ1,ெம�ப) �%கிய	தா�. அவ�க' இனி>	 க_ட*ப5,%ெகா184%க% 
Eடா) எ�பைத>	 பி!5ட� ஏ:#%ெகா'கிற). ஆனா�, அ*ப8� தனியா5சி 
உ!ைம>ட� அவ�கM%கான ேதச	 ஒ�ைற நி#�வ) எ�றா� அைத கிழ%A 
ஆ*பி!%காவி�தா� ெசBய �8>	. Aறி*பாக, உகா1டாவி�.  
 
ெஹஸிK%A% ெகா`ச	 ஏமா:ற	தா�. எ*ப8யாவ) பால�தீனி� ஒ4 aத 
ேதச�ைத உ4வா%க பி!5டைன9 ச	மதி%க ைவ*ப)ட� அவ�கள) �7 
ஆதர�ட� அத:கான �ய:சிகைள உடேன ெதாட.கிவிட ேவ1,	 எ�# 
அவ� எ1ணியி4(தா�. இ4பதா	 O:றா1, ெதாட.கவி4(த Rழலி� 



ஐேரா*பிய அரசிய� வானி� அ*ேபா) ஏ:ப5,%ெகா184(த பல 
சி%க�கைள>	 க4�தி� ெகா1,, த	�ைடய இ(த% ேகா!%ைக%A பி!5ட� 
க18*பாக ச	மத	 ெத!வி%A	 எ�# அவ� நிைன�தா�. பி!5ட?%A 
aத�களி� ப!mரண ஆதரைவ� திர58� த4வதனா� அவ�க' Fல	 
த.கM%A ஆகேவ18ய கா!ய.கைள9 சாதி�)%ெகா'ள �8>	 எ�# 
க4தினா�. ஆனா� அெத�லா	 �8யாம� ஆகிவி5ட). ஆகேவ, த� 
வ4�த�ைத% கா58%ெகா'ளாம� நாR%காக* ேபசிவி5,% கிள	பிவி5டா�.  
 
பி�னா� அேத பி!5ட�தா� உலக*ேபா4%A* பி� பால�தீனி� ஆ5சி 
அதிகார�ைத ெவ�#, அ.ேக இ�ேர� உ4வாவத:A ��னணியி� நி�# 
உதவி ெசBத). இத:A, மனமா:ற	 காரண	 எ�# aத�க' ெசா�னாK	 
நிைறய பண*ப!மா:ற	 நட(த பிறேக பி!5டைன வச*ப,�த �8(த) எ�# 
ச!�திர�தி� வத(தி* ப%க.க' ெத!வி%கி�றன. 
 
இ4பதா	 O:றா1, பிற(தேபாேத மிA(த பரபர*/ட�தா� பிற(த). /திய 
O:றா1,% ெகா1டா5ட.க' �8வத:A'ளாகேவ உலக*ேபா� 
வ()விட*ேபாகிற). அத:A	 ��பாக, ர_ய aத�க' மகா அவலமான 
ேபாரா5ட.கைள9 ச(தி%க ேந!5ட). ஏதாவ) உடன8� தீ�� அவசிய	 
எ�கிற நிைலயி�, 1903-� E8ய ஆறாவ) ஜிேயானிஸ கா.கிர� மாநா58� 
பி!5ட� ��ைவ�த உகா1டா ேயாசைனைய%Eட ெபா45ப,�தி விவாதி%க 
ேவ18 ேந�(த).  
 
ெஹஸி�, த� அபி*பிராய	 எ�பதாக அ�லாம�, பி!5ட� த�னிட	 
ெத!வி�த ஒ4 சா�தியமாக அதைன ��ைவ�தா�. அதாவ), உகா1டாவி� 
ஒ4 aத ேதச	. ஆனா�, இ) ஒ4 தா:காலிக� தீ�வாக ம5,ேம 
இ4%க�8>	 எ�பைத>	 அவ� அ*ேபா) ெத!வி�தா�. 
 
Ôர_யாவி� aத�க' தா.க�8யாத ெகா,ைமகM%A ஆளாகி% 
ெகா184%கிறா�க'. அ.கி4() ஆயிரமாயிர	 aத�க' தினச! அகதிகளாக 
ெவளிேயறி%ெகா184%கிறா�க'. அவ�கெள�லா	 எ.ேக ேபாவா�க'? 
அகதிகளாக�	, நாேடா8களாக�	 G:றி9G:றிேய aத இன	 ம8()ேபாBவி,	 
அபாய	 உ1டாகியி4%கிற). ஆகேவ, பி!5ட� ��ைவ�த உகா1டா 
ேயாசைனைய ஓ� உடன8 ஏ:பாடாக, ஆனா� தா:காலிக ஏ:பாடாக ம5,	 
நா	 சி(தி�)* பா�%கலா	’ ’  எ�# அ(த மாநா58� ேபசினா�. 
 
)ரதி4_டவசமாக அ(த% E5ட�தி� கல()ெகா1ட பலரா� அைத* 
/!()ெகா'ள �8யவி�ைல. ெஹஸி� த� ெகா'ைகயிலி4() ச#%கிவி5டா� 
எ�# நிைன�)வி5டா�க'. தவிர�	 அவைர ந	பி%ைக� )ேராகி எ�#	 aத� 
Aல�)%ேக எமனாக வ() ேச�(தவ� எ�#	 ேபச� ெதாட.கினா�க'. 
 
மிக�	 மன	 ஒ8()ேபானா� ெஹஸி�. எ(த aதAல�)%காக, அவ�களி� 
நல?%காக நாெள�லா	 சி(தி�)9 ெசய�ப5,%ெகா184(தாேரா, அேத 
aத�க'தா� அவைர )ேராகி எ�# ெசா�னா�க'. 
 
இ(த வ4�த�திேலேய ெஹஸி� ப,%ைகயி� வி7(தா�. க,	 நிேமானியா% 
காB9ச� வ(த). 1904-	 ஆ1, காலமாகி*ேபானா�.  
 
பி�னா� திேயாட� ெஹஸிலி� த�னலம:ற ேசைவ>	 இ�ேர� 
உ4வாவத:காக அவ� எ,�)%ெகா1ட க,	 �ய:சிகM	 ேம:ெகா1ட 
ேபாரா5ட.கM	 �7ைமயாக� ெத!யவ(தேபா) ஒ5,ெமா�த aதAல�	 த� 
தவைற எ1ணி வ4(திய). 
 
இ�ெனா4�ைற இ(தமாதி! தவேற)	 ெசBய%Eடா) எ�# மன�)%A' 
தீ�மான	 ெசB)ெகா1டா�க'. ெஹஸிைல ஒ4 க1க1ட ெதBவமாகேவ 
க4தி எ�லா aத�கM	 த	 வீ58� அவ� /ைக*பட�ைத மா58ைவ�தா�க'. 
 



அ*/றெம�ன? மீ1,	 ேபாராட% கிள	பிவி5டா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 21 ஏ*ர�, 2005 
 
 
 
44 ஐேரா*பிய ேதச.கM%கிைடேய >�த.க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
உலக நா,க' ஒNெவா�#	 தம) ப%க�) நா5,ட� உற� அ�ல) 
பைகைய எ*ப8 வள��)%ெகா1டன எ�# ஆராய*ேபானா� F�# அ�ல) 
நா�A காரண.கM%A' இத:கான விைட அட.கிவி,	. எ�ைல*பAதி 
நில*பர*/, எ�ைலேயார ம%களி� ெமாழி, கலாசார	, சமய	 ஆகியைவ, 
அ,�த ேதச�தி� அரசிய� �திர�த�ைம அ�ல) �திரமி�ைம. 
அNவள�தா�. 
 
இ(த9சில காரண.களா�தா� உலகி� ஒNெவா4 ேதச�	 த� அ,�த 
ேதச�)ட� எ*ேபா)	 ம�K%A நி:கேவ18யதாகிற). 
 
இ4பதா	 O:றா18� ெதாட%க�தி� பல ஐேரா*பிய ேதச.க' ேம:க1ட 
காரண.கைள ��னி5, எ(த%கண�	 த� அ1ைட ேதச�)ட� ஒ4 
�7நீள >�த	 ெசBய� தயாராக இ4(தன. ஒNெவா4 ேதச�	, அ,�த 
ேதச�)%A� ெத!யாம� த�?ைடய ஆ>தபல�ைத அதிக!�)%ெகா184(த). 
ராLவ வீர�களி� எ1ணி%ைகைய ந	ப�8யாத அள�%A 
உய��தி%ெகா184(த). ராLவ�)%A ஒ)%A	 வ4டா(தர நிதியி� அள�, 
இதர இன.கM%A ஒ)%க*ப,	 ெதாைகைய% கா58K	 Aைற(த) ப�) 
மட.A அதிகமாக இ4(த). 
 
இைவெய�லா	 ஒ4 ேதச	 அ�ல) இர1, F�# ேதச.களி� நட(த 
கா!ய.க' அ�ல. கி5ட�த5ட ஒ5,ெமா�த ஐேரா*பா�	 இ*ப8�தா� 
இ4(த). ஆனா�, ஒNெவா4 ேதச�	 த�?ைடய இ(த* ேபா��தயா!*/ 
நடவ8%ைக ம:றவ�கM%A� ெத!யா) எ�ேற ந	பி%ெகா184(தன. 
 
உலக*ேபா� எ�# யா4	 ெசா�லிவி5, ஆர	பி%கவி�ைல. ஒ4 சிறிய 
எ�ைலேயார� தகராறாக�தா� அ) ெதாட.கி �8�ெப:றி4%க ேவ1,	. 
)ரதி4_டவசமாக அ(த9 சி# எ�ைல�தகரா# ஆ�தி!ய இளவரச� 
ஃ*ரா�சி� ெப�58னா18� ப,ெகாைல%A% காரணமாக அைம()விட, 
ஆ�தி!யா�%A	 ெச�பியா�%A	 >�த	 F1ட). 
 
இத� காரண�ைத9 ச:# G4%கமாக* பா��)வி5, ேமேல ேபாBவிடலா	. 
 
இ�ைற%A ஆ�தி!யா, ஹ.ேக! எ�# இர1, ேதச.க' வைரபட�தி� 
இ4%கி�றன அ�லவா? ஆனா�, இ4பதா	 O:றா18� ெதாட%க�தி� 
அைவ ஒேர ேதசமாக இ4(தன. ர_ய எ�ைலைய ஒ58 அைம(தி4(த ஒ4 
ஐேரா*பிய ேதச	 அ). அ(த எ�ைலேயார ேதச�தி� எ�ைல*பAதி, 
இ�ைற%A ேபா�னியா எ�# அைழ%க*ப,கிற). அ*ேபா) அ)�	 
ஆ�தி!யாவி� ஒ4 பAதிதா�. 
 
ஒேர ேதச	 எ�றாK	 ேபா�னிய ம%களி� இன	 ேவ#. அவ�க' �லாN 
(ஷிறீணீ�) எ�# அைழ%க*ப5டா�க'. ேபா�னியா�%A* ப%க�தி� இ4(த 
ெச�பியாவிK	 ெப4	பா�ைம ம%க' �லாN இன�ைத9 ேச�(தவ�க'தா	. 
 
ஆ�தி!ய ம%களி� ெமாழி, கலாசார	 ஆகியவ:ேறா, எ(த ச	ப(த�	 
இ�லாத ேபா�னிய* பAதி �லாN இன ம%க' தம) உட�பிற*/க' எ�#	, 
ேபா�னியாைவ எ*ப8யாவ) ஆ�தி!யாவி� பி8யிலி4() வி,வி�)� 



த�?ட� இைண�)%ெகா1,விடேவ1,ெம�#	 ெச�பியா வி4	பிய). 
ெதாட�() ேபா�னிய �லாNகைள� U18வி5, உ'நா5,% கலவர.கைள 
அNவ*ேபா) நட�தி%ெகா184(த). 
 
இ(த% கலவர	 அ�ல) கிள�9சிைய அட%Aவத:காக�தா� ஆ�தி!ய 
இளவரச� (அவ� ராLவ�தளபதி>	 Eட.) ஃ*ரா�சி� ெப�58னா15 
ேபா�னிய* பAதி%A வ() த.கியி4(தா�. ெசரஜிேவா எ�கிற நக!� Eடார	 
அ8�)� த.கியி4(த இளவரசைர, சரஜீேவா காN!ேலா *!�ஸி 
(ஷிணீtீணீழீமீ�ஷீ நிணீ�tீவீறீஷீ றிtீவீஸீநீவீஜீ) எ�கிற ஒ4 �லாN 
இன இைளஞ� G5,%ெகா�றா�. 
 
ஆகேவ, ஆ�தி!யா இ(த* ப,ெகாைல%A ெச�பியாதா� காரண	 எ�# 
ெசா�லி, ெச�பியாவி� மீ) ேபா� ெதா,�த). ேபா!� ஆ�தி!யா ம5,	 
ஈ,ப584%கலா	. ஆனா�, தன) அ*ேபாைதய ந5/ நாடான ெஜ�மனிைய 
உதவி%A அைழ�த). ஆ�தி!யா�%A ஒ4 ெஜ�மனி எ�றா�, ெச�பியா�%A 
உதவ ர_யா ��வ(த). 
 
எ*ப8 ஆ�தி!யா, ெஜ�மனி எ�கிற இ4 ேதச.கM%Aேம ெச�பியாைவ% 
ைக*ப:#	 ரகசிய ேவ5ைக இ4(தேதா, அேதேபால�தா� ர_யா�%A	 
ஆைச இ4(த). எதி!%A	 ந1ப?%A	 த�ைன வி7.க�தா� ஆைச 
எ�ப) ெத!யாத ெச�பியா, அ(த >�த�தி� ச!யான பகைட%காB ஆன). 
ர_யா�%A ெஜ�மனிைய ஒழி�)%க5டேவ1,	 எ�கிற இ�ெனா4 ஆைச>	 
இ4(த). அ)�	 ேபா�னியா�%A� ெத!யா). 
 
அ) 1914-	 வ4ட	. ஜூைல மாத	, 28-	 ேததி. நா�A ஐேரா*பிய 
ேதச.க' ப.Aெகா1ட அ(த பிரசி�தி ெப:ற >�த	 ஆர	பமான).  
 
>�த	 ெதாட.கியேபாேத ஒ5,ெமா�த ஐேரா*பா�	, பிரா�� இ*ேபா) 
எ�ன ெசBய*ேபாகிற) எ�#தா� பா��த). ஏென�றா� பிரா�ஸு%A	 
ெஜ�மனி%A	 ெப4	பைக இ4(த கால	 அ). ெஜ�மனி%A எதிராக ஏதாவ) 
நடவ8%ைக எ,%க பிரா�� சமய	 பா��)%ெகா184(த). இைத அறி(த 
ெஜ�மனி, எ.ேக பிரா�� F%ைக lைழ�தா� >�த�தி� ேநா%க	 
திைசமாறிவி,ேமா, ெச�பியாைவ% ைக*ப:ற �8யாம� ேபாBவி,ேமா எ�# 
அ`சி, பிரா�� ந,நிைலைம வகி%க ேவ1,	 எ�# ேக5,%ெகா1ட). 
 
பிரா�ஸு%A அ*ேபா) ந,நிைலைம வகி%A	 உ�ேதசெம�லா	 இ�ைல. 
மாெப4	 >�த	 ஒ�#%கான ஆய�த.கைள9 ெசB)ைவ�)வி5,, 
ச(த�*ப�)%காக% கா�தி4(த ேதச	 அ). தவறவி,மா? ஆகேவ எ*ப8>	 
>�த�தி� ப.Aெப:ேற தீ�வ) எ�# �8� ெசBத).  
 
ெஜ�மனி%A% ேகாப	 வ(த). ெச�பியா ஒ4 ெகாG. அைத எ*ேபா) 
ேவ1,மானாK	 அ8�)%ெகா�லலா	; �தலி� பிரா�ைஸ ஒழி�)விடலா	 
எ�# �8� ெசB), யா4	 எதி�பாராத கண�தி� ெப�ஜிய	 வழியாக 
பிரா�ைஸ ேநா%கி ஒ4 ெப4	 பைடைய அ?*பிவி5ட). 
 
இ.A	 பிைழ. ஒ4 ேதச�தி� வழிேய இ�ெனா4 ேதச�)%A* பைட 
அ?*/வெத�றா�, வழியி� உ'ள ேதச�திட	 �தலி� அ?மதி 
ேக5கேவ1,	. ெஜ�மனி அைத9 ெசBயவி�ைல. அ)�	 >�த�தி� 
ந,நிைலைம வகி*பதாக ெப�ஜிய	 அறிவி�தி4(த சமய	 அ). ந,நிைலைம 
வகி%A	 ேதச�தி� வழியாக ெஜ�மனி பைடகைள அ?*/வ) வீ1 வ	/ 
ம5,ேம எ�# க4�)� ெத!வி�த பி!5ட�, ெஜ�மனி%A எதிராக* ேபா!� 
Aதி�த). பி!5ட� ேபா!� இற.கிய) ெத!(த)	, அத� ந5/ நாடான 
ஜ*பா?	 கள�தி� இற.கிய). ஜ*பா?%A ெஜ�மனிைய* பி8%கா).  
 
எ�ேலா4ேம ஏதாவ) ஒ4 ச(த�*ப�)%A� தா� கா�தி4(தா�க'. ஆகேவ 
இ(த ஒ4 ச(த�*ப	 கிைட�த)	 தவறவிடாம� 



பய�ப,�தி%ெகா1,வி5டா�க'. இ(த* ப%க	 4ேமனியா, பி!5ட?ட� 
ேச�()ெகா1ட). அ(த*ப%க	 ப�ேக!யா, ெஜ�மனி>ட� 
இைண()ெகா1ட). இ.ேக சீனா�	 பி!5டைன ஆத!�த). 
 
)4%கி, ெஜ�மானிய அணியி� இைண(த). ஒ5டாமா�களி� )4%கி. 
ஐேரா*பாைவ ம�திய ஆசியா�ட� இைண%A	 பால	ேபா� அைம(தி4(த 
)4%கி. மாெப4	 இ�லாமிய சா	ரா^ஜிய�ைத ம�திய%கிழ%கி� ேவv�ற 
வழிெசBத )4%கி. பால�தீன�ைத அ*ேபா) ஆ1,ெகா184(த )4%கி. 
 
ஐேரா*பா எ*ப8 ேபா*பா1டவ4%A அ8பணி() நட(தேதா, அ)மாதி! 
அ*ேபா) ஒ5,ெமா�த ம�திய ஆசியா�	 இ�தா�/� அதிகார ைமய�)%A% 
க5,*ப5ேட நட(த). ெப!ய அளவி� இன ேமாத�கM%ேகா, இட 
ஆ%கிரமி*/ நடவ8%ைககM%ேகா வழியி�லாம� ஒ4 க5,%ேகா*/ட� 
இய.கி%ெகா184(த) ஒ5டாமா� )4%கிய* ேபரரG. G�தா�, aத�கைள 
அரவைண�)�தா� ேபானா�. கிறி�)வ�கM	 அ.ேக பிர9ைனயி�றி 
வாழ�8(த). ஒ4வ4%ெகா4வ� பைகவ�தா� எ�# உ'மன�தி� எ1ண	 
ேவv�றியி4(தாK	 ெவளியி� ெத!யாதவ1ண	 mசி ெம7க� ெத!(தி4(த) 
அவ�கM%A. பைகையேயா, பிளைவேயா தவி�%க�8யா) எ�றாK	 
த'ளி*ேபாட �8>	 எ�ப) ெத!(தி4(த). 
 
ஆனா� இெத�லாேம உ'நா5, விவகார.க'. ஒ5,ெமா�த ஐேரா*பா�	 
ப.Aெப#	 ஒ4 >�த	 எ�# வ4	ேபா), )4%கி>	 ஒ4 நிைலைய எ,�) 
பகிர.கமாக அறிவி%க�தா� ேவ18யி4(த). )4%கி G�தா�, ெஜ�மானிய 
ஆதர� நிைல எ,�தா�. ஆகேவ, பி!5ட�, )4%கியி� எதி! 
ேதசமாகி*ேபான). 
 
நவீன கால�தி�, Aறி*பாக இ4பதா	 O:றா18� ெதாட%க�தி� பால�தீ� 
பிர9ைன /திய ப!மாண	 எ,*பத:A� ெதாட%க% க1ணியாக இ4(த ச	பவ	 
இ)தா�. 
 
�த� உலக*ேபா!� ப.Aெப:ற ஒNெவா4 ேதச�)%A	 இ4(த அரசிய� 
காரண.க', நியாய.க' ேபா�றைவ இ(த வரலா:#%A9 ச	ப(தமி�லாதைவ. 
ஆனா� கவனி%கேவ18ய ஒ4 விஷய	 உ1,. இ(த >�த�தி� ப.Aெப:ற 
aத�க' ப:றிய Aறி*/ அ). 
 
தம%ெகன ஒ4 தனிநா, ேவ1,ெம�# ேபாரா8%ெகா184(த aத�க', 
அ(த� தனிநா, பால�தீனி�தா� அைமயேவ1,	 எ�# வி4	பிய aத�க', 
ெசா(த இட	 எ�# ஒ�# இ�லாம� ஐேரா*பாெவ.A	 பரவி 
வசி�)%ெகா184(த aத�க', >�த	 ஆர	பி�தேபா) ஒNெவா4 ஐேரா*பிய 
ேதச�திK	 இ4(த aத�க' ேபா!� த	ைம>	 இைண�)%ெகா1டா�க'. 
அதாவ), ஒNெவா4 ேதச�	 >�த	 ெதாட.A�� அளி�த வா%A#திகளி� 
aத�கM%A	 ஏேதா ெகா`ச	 ந	பி%ைகயளி%A	 வித�தி� ேபசியி4(தன. 
ஆகேவ, >�த�தி� ப.ெக,*பதி�Fல	, >�த	 �8(தபிறA சில சாதகமான 
பல�கைள* ெபற�8>	 எ�# aத�க' க4தினா�க'. 
 
ச!�திர�தி� அத:A�� எ(த ச(த�*ப�திK	 Õஒேர இன	’  எ�கிற 
அைடயாள�ைத எ%காரண�)%காக�	 வி5,%ெகா,%காம� ேபாரா8ய aத�க', 
�த� �ைறயாக தா	 வா7	 ேதச.களி� சா�பி� >�த�தி� ப.ெக,�தா�க'. 
அதாவ) ஒ4 பைடயி� aத�க' இ4%கிறா�க' எ�றா�, எதி!*பைடயிK	 
அ(நா5, aத�க' இ4*பா�க'. ேதச�)%காக, ெசா(த இன�ைத9 
ேச�(தவேரா, >�த	 /!(தாகேவ18ய ெந4%க8! aத�கைள aத�கேள 
அ8�)% ெகா�ல ேவ18ய க5டாய	. 
 
>�த�)%A* பிறA ஐேரா*பிய ேதச.களி� அரசிய� RPநிைல மிக நி9சயமாக 
மா#	; ஒNெவா4 ேதச�	 அ)வைர எ,%காத பல /திய �8�கைள எ,�ேத 
தீ4	 எ�# aத�க' நிைன�தா�க'. அ*ப8ய4 Rழ� வ4	ேபா), எ(த 



ேதச	 ெவ:றி ெப:ற அணியி� இ4%A	, எ) ேதா�வி>:ற அணியி� 
இ4%A	 எ�# இ*ேபா) ெசா�ல �8யா). யா� ெவ�றாK	 aத�களி� 
தனிநா, ேகா!%ைக ஏ:க*ப5டாக ேவ1,	. பால�தீனி� அவ�கM%கான 
ப.ைக உ#தி ெசBதாகேவ1,	. யா� ெஜயி*பா�க' எ�# ேஜாசிய	 
பா��)%ெகா184%க �8யா). ஆகேவ, எ�லா ேதச.களி� பைடகளிK	 
aத�க' இ4(தாக ேவ18ய) அவசிய	. கள*பலி ேபால ெசா(த9 
சேகாதர�க' சிலைர இழ(ேத தீரேவ18யி4%A	. ஆனா� நீ1டநா' 
ேநா%கி�, aத�கM%கான தனிநா, எ�கிற இல%ைக அைடயேவ1,மானா� 
இ) தவி�%கேவ �8யாத) எ�# அவ�க' நிைன�தா�க'. 
 
ஆகேவ, ஐேரா*பிய aத�க' அ�தைன ேப4	 த�தம) ேதச�தி� 
ராLவ�)ட� த	ைம இைண�)%ெகா'ள ஆர	பி�தா�க'. பல ேதச.களி� 
ராLவ�தி� aத* பைட*பி!ேவ தனியாக அைம%க*ப5ட). அவ�க' எதி! 
ேதச�தி� aத* பைட>டேனேய ேமாதேவ18 இ4(த). 
 
எ�தைன உண�9சிமயமான க5ட	! ஆனாK	 த	 உண�9சிைய% 
கா58%ெகா'ளாம� aத�க' உலக >�த�தி� ப.ெக,�தா�க'. 
O:#%கண%கி�. ஆயிர%கண%கி�. ல5ச%கண%கி�! 
 
ஒேர ேநா%க	தா�. ஒேர எதி�பா�*/தா�. >�த�தி� இ#தியி� தம%ெகா4 
தனிநா,! 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 24 ஏ*ர�, 2005 
 
 
 
45 �த� உலக*ேபா!� aத�களி� ப.களி*/ 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
�த� உலக*ேபா!� aத�களி� ப.களி*/ சாதாரணமானத�ல. ேபா4%A* 
பி� ஐேரா*பிய அரசிய� Rழலி� இ4(த ெவ*ப	 தணி(), யாராவ) கர	 
ெகா,�)� த.கைள� U%கிவிடமா5டா�களா? த.கM%ெக�# ஒ4 தனிேதச	 
அைமயாதா? எ�கிற மாெப4	 எதி�பா�*/ அவ�களிட	 இ4(த). 
ெகா'ைகsதியி� அவ�க' தம%கான அணிைய� ேத�(ெத,%A	 நிைலயி� 
எ�லா	 இ�ைல. எ�லா அணிகளிK	 இ4*ப). ேபா!� ெஜயி�தாK	 ச!, 
ேதா:றாK	 ச!. ெஜயி%கிற அணி எ)வானாK	 அதி� aத�கM	 
இ4*பா�க'. ெசா�லி%ெகா'ள ெசௗக!யமாக, தா.க' வா7	 ேதச�தி� 
பைடயி� இ4%கிேறா	 எ�# கா58%ெகா'வ). 
 
இ*ப8ய4 சி(தைனEட உலகி� ேவ# எ(த இன�)%A	 எ(த% கால�திK	 
ேதா�றியதி�ைல. உ1ைமயி� ஐேரா*பாெவ.A	 aத�க' வசி�) வ(தா�க' 
எ�றாK	 எ(த ேதச�தி� A8ம%களாக�	 மன�தளவி� அவ�க' ேபா!� 
ப.ெக,%கவி�ைல. மாறாக, aத Aல�தி� நல?%A ேபா!� �8வி� யாராவ) 
உத�வா�க' எ�கிற ஒேர ஒ4 எதி�பா�*/தா�. 
 
ஒ4/ற	, சாமானிய aத�க' பைடகளி� ேச�() >�தகள�)%A* ேபாBவிட, 
ம#/ற	 aத� தைலவ�கM	 ராஜத(தி!கM	 அரசிய� ேம�ம5ட.களி� 
ேப9Gவா��ைதக' நட�த ஆர	பி�தா�க'. ேபா�9ெசல�கM%காக ஏராளமான 
பண�ைத aத�க' வRலி�) வழ.கினா�க'. இ)�	 எ�லா ேதச.கM%A	. 
எ*ப8 ந	 ேதச�தி�, ேத�த� சமய.களி� மிக*ெப!ய வ��தக நி#வன.க' 
எ�லா% க5சிகM%A	 நிதி உதவி ெசB>ேமா அேத மாதி!. எ(த% க5சி 
ெவ�றாK	 தம) ெதாழி� தைடயி�றி அவ�கM%A நட(தாக ேவ1,	. 
aத�கM%A	 யா� ேபா!� ெவ�றாK	 த.கM%A இ�ேரைல உ4வா%கி� 
தரேவ1,	. அNவள�தா�. 
 



Aறி*பாக ெஜ�மனி%A எதிராக பி!5ட� ேபா!� Aதி�த�ட� இ.கிலா(தி� 
வசி�)வ(த aத�க' அ)வைர இ�லாத ேவக�தி� தம) அரைச ஆத!%க 
ஆர	பி�தா�க'. ல5ச%கண%கி� பண	 வRலி�) ேபா�நிதியாக அளி�தா�க'. 
இ*ப8 வR� நட�தி* பண	 த(த) தவிர, அ�ைற%A இ.கிலா(தி� 
வசி�)வ(த ெப4	 பண%கார aத வ��தக�க' அரசி� பல ெசலவின.கைள� 
தாேம ேநர8யாக�	 ஏ:#%ெகா1டா�க'.  
 
உதாரணமாக, ராLவ�தின4%A ஆைடக' ைத*ப), ம4()*ெபா4'க' 
வா.Aவ), ஆ>த.க' வா.கி9 ேசக!*ப) ேபா�ற பல ெசலவின.கM%A 
aத வ��தக �தைலகேள ேநர8யாக* பண	 த()வி,வா�க'. ெபா4'க' 
ேநர8யாக அரG%A* ேபாBவி,	. பண�ைத ம5,	 இவ�களிட	 
வா.கி%ெகா'ளேவ1,	. 
 
இைதவிட aத�க' பி!5ட?%A9 ெசBத மக�தான உதவி ஒ�# உ1,. 
ெஜ�மனியி� உ'ள aத�களி� உதவி>ட� ெஜ�மானிய* பைடகளி� இல%A, 
ெச�K	 பாைத, தீ5,	 தி5ட.க' உ'ளி5ட ப�ேவ# மிக �%கிய 
விவர.கைள9 ேசக!�) ரகசியமாக பி!58_ அரG%A� ெத!வி�) வ(தா�க'.  
 
ெஜ�மனி aத�க', ெஜ�ம� ராLவ�தி� இட	ெப:# அேத பி!5டைன 
எதி��)%ெகா184(தா�க' எ�றேபா)	 இ(த* பணி>	 எNவித 
மன�தட.கK	 இ�லாம� நட%க�தா� ெசBத)! (இேத ேவைலைய ெஜ�ம� 
ராLவ�)%காக பி!5ட� aத�கM	 ெசBதி4%க ேவ1,	. ஆனா� 
அத:கான உ!ய ஆதார	 ஏ)	 கிைட%கவி�ைல.) 
 
/!()ெகா'வத:A மிக�	 சி%கலான விஷயமாக இ) ேதா�றலா	. உ1ைம 
இ)தா�. aத�க' எ(த ேதச�தி� ராLவ�தி� இ4(தாK	 அவ�கM%A 
அ(த(த ேதச�தி�மீ) ப%திேயா, ெப!ய ஈ,பாேடா கிைடயா). மாறாக, தம) 
இன�)%காக9 ெசB>	 கடைமயாகேவ அைத% க4தினா�க'. >�த�)%A* 
பிறA இ�ேர� உ4வாக ேவ1,	. அ)தா�. அ) ஒ�#ம5,	தா� 
அவ�கள) ேநா%க	. 
 
�த� உலக*ேபா!� கல()ெகா1ட aத* பிரபல.க' யா� யா� எ�# 
ெத!(தா� ஆ9ச�யமாக இ4%A	. /கPெப:ற த�)வஞானி K5வி% 
வி5ெஜ��ைட� (லிuபீ_வீs கீவீt t sமீஸீs t மீவீஸீ) இ(த* ேபா!� ர_ய* 
பைடயி� ஒ4 பி!�%A� தைலைம தா.கி ஆ�தி!யாவி� ச1ைட 
ேபா5,%ெகா184(தா�.  
 
ஐ.நாவி� மனித உ!ைம கமிஷனி� �த� தைலவராக� ேத�(ெத,%க*ப5ட 
(அெம!%க அதிப� v�ெவ�,ட� இைண() இ*ெபா#*ைப வகி�தவ�) ெரேன 
ேகஸி� (ஸிமீஸீமீ சிணீssவீஸீ) �த� உலக*ேபா!� ஈ,ப5ட பிெர`G* 
பைடயி� பணியா:றியவ�. ேபா!� மிக*பலமான காயமைட() பி�னா� 
அதனாேலேய பிரா�� அரசி� மிக உய�(த வி4ைத* ெப:றவ�.  
 
ைடபாB5, பாராைடஃபாB5 காB9சK%A% காரணமான பா%b!யாைவ>	 
அத:கான மா:# ம4(ைத>	 க1,பி8�) உலக அளவி� இ�#	 
ெகா1டாட*ப,	 மாெப4	 ம4�)வரான K5வி% ஹி��ஃெப5 (லிuபீ_வீளீ 
பிவீtீs~யீமீறீபீ) >�த சமய�தி� ெஜ�மானிய* பைடகM%கான ம4�)வராக 
ெச�பியாவி� பணியா:றி%ெகா184(தவ�.  
 
Õகா� வி� தி வி15’  எ�கிற /கPெப:ற திைர*பட�ைத* ப:றி% 
ேக'வி*ப584*பீ�க'. அ(த* பட�தி� ந8�) உலக*/கP ெப:ற aதரான 
ெல�லி ேஹாவ�5 (லிமீsறீவீமீ பிஷீ_ணீtீபீ) உலக*ேபா!� )8*/மி%க 
பி!58_ ராLவ வீர�! (இவ� இர1டா	 உலக*ேபா!K	 பிறA 
ப.Aெப:றா�) 
 



�த� உலக*ேபா� சமய�தி�தா� >�த�தி� ெஹலிகா*ட�களி� ப.களி*/ 
இட	ெபற� ெதாட.கிய). >�த சா�திய.கM%ேக:ற வைகயி� ெஹலிகா*டைர 
வ8வைம�) ெவ:றிகரமாக இய%கி% கா58யவ4	 ஒ4 aத�தா�. அவ� ெபய� 
திேயாட� ேவா� க�ம�. (ஜிலீமீஷீபீஷீtீமீ �ஷீஸீ !ணீtீனீணீஸீ) 
/டாெப�5 நகைர9 ேச�(த ெபாறியிய� வ�Kந� அவ�. ஆ�தி!ய ஹ.ேக!ய 
ராLவ�தி� நீ1டகால	 பணியா:றியவ�. 
 
�த� உலக*ேபா!� ப.Aெப:ற அ�தைன ேதச.கMேம விய() பாரா58ய 
ஒ4 அ	ச	, இ�தாலிய� தயா!*பான ேபா�விமான.க'. ஒ4 சிறிய 
Aைறபா,Eட9 ெசா�ல �8யாத வைகயி� சிற*பாக அைத வ8வைம�), 
தயா!�)� த4வத:A Fல �த:காரணமாக இ4(தவ�, இ�தாலியி� /கPெப:ற 
கணித அறிஞ� விேடா ேவா�ெடரா (tிவீtஷீ tிஷீறீt மீtீtீணீ). அ)நா' 
வைர ேபா� விமான.களி� பிரதான எ!ெபா4ளாக* பய�ப,�த*ப5, வ(த 
ைஹ5ரஜ?%A பதிலாக ஹீலிய�ைத* பய�ப,�தலா	 எ�#	 அத�Fல	 
விப�) சா�திய.கைள% கணிசமாக% Aைற%க �8>	 எ�பைத>	 
க1,பி8�)9 ெசா�னவரான இவ4	 ஒ4 aத�தா�. 
 
இைதெய�லா	 விட �%கிய	, ேபா!� ெஜ�மனி பய�ப,�திய விஷவா> 
(விust மீபீ sணீs). ரசாயன ேவதி*ெபா45க' சிலவ:ைற% கல() விஷ 
வா>ைவ உ4வா%கி, அைத ஒ4 ேபா� ஆ>தமாக�	 பய�ப,�த�8>	 
எ�# நிvபி�)%கா58ய) ெஜ�மனி எ�றா�, ெஜ�மனியி� இ(த� தி5ட�தி� 
R�திரதா!யாக இ4() ெசய�வ8வ�	 ெகா,�தவ� ஃ*!5� ேஹப� 
(திtீவீt~ பிணீதீமீtீ) எ�கிற ேவதியிய� )ைற வி:ப�ன�. பி�னாளி� 
ேவதியிய� )ைறயி� இவ� ேம:ெகா1ட ேவ#பல �%கிய ஆB�கM%காக�	 
சாதைனகM%காக�	 ேநாப� ப!GEட% கிைட�த). ேஹப4	 ஒ4 aத�தா�! 
 
ேம:ெசா�ன உதாரண.கைள� ெதாA�)* பா��தா� ஓ� உ1ைம /!யலா	. 
உலக*ேபா!� Eட கள�தி� இற.கி* ப.களி�தைத% கா58K	 aத�க', 
>�த�தி� பி�னணியி� நி�# ெசK�த%E8ய ச%திகளாகேவ ெப4	பாK	 
இ4(தி4%கிறா�க' எ�பேத அ). ஒ4 சில ேதச.களி� ம5,	தா� இNவா# 
எ�றி�ைல. ஐேரா*பா �7வதிKேம, எ.ெக�லா	 >�த ச�த	 
ேக5,%ெகா184(தேதா, அ.ெக�லா	 aத�க' தம) �7�திறைமைய9 
ெசK�தி* பணியா:றி%ெகா184(தா�க'. ஆயிர%கண%கான சாதாரண ராLவ 
வீர�கைள aதAல	 தராம� இ�ைல. ஆனாK	 இ�தைகய 
அதி/�திசாலிக'தா� ேபா!� �8�கைள� தீ�மானி*பவ�களாக 
இ4(தி4%கிறா�க'. 
 
இ�ைற%A வைர ெஜ�மனியி� விஷவா>�தா%Aத� ேபச*ப,	 ஒ4 ெபா4ளாக 
இ4%கிற). இ�ைற%A வைர ைடபாB5 ம4() நம%A ேவ18�தா� 
இ4%கிற). இ�ைற%A வைர ேபா� விமான.களி� ஹீலிய	தா� ெப4	பாK	 
பய�ப,�த*ப,கிற). இைவெய�லாேம �த� உலக*ேபா!� விைள�க'. 
அ(த9 RPநிைலயி�, அ*ேபாைதய ேதைவ%ேக:ப% க1,பி8%க*ப5டைவ 
அ�ல) அறி�க*ப,�த*ப5டைவ. அ�தைனைய>	 ெசBதவ�க' aத�க'தா�! 
 
ஏ� ெசBதா�க'? ஐேரா*பிய* ப.காளி9 ச1ைடயி� aத�கM%A எ�ன 
அ%கைற எ�# ேக5டா� அத:கான பதி� ��ன� ெசா�ன)தா�! 
அவ�கM%A >�த�தி� அ�ல; >�த�தி� �8வி� தம%ெகா4 தனிநா, 
கிைட%காதா எ�கிற எதி�பா�*/ இ4(த)தா� இத:ெக�லா	 ஒேர காரண	. 
(�த� உலக >�த�தி� ெமா�த	 ஒ4ல5ச	 ர_ய aத�க' 
ெகா�ல*ப5டா�க'. நா:பதாயிர	 ஆ�தி!ய aத�க', ப�னிர1டாயிர	 
ெஜ�மானிய aத�க', எ5டாயிர�) அ#O# பி!58_ aத�க', ஒ�பதாயிர�) 
ஐ(O# பிரா�� aத�க' ெகா�ல*ப5டதாக இ�ைற%A இ�ேர� /'ளிவிவர	 
த4கிற).) 
 



>�த�தி� அெம!%கா ச:# தாமதமாக* ப.Aெப:றதா� உயி!ழ(த அெம!%க 
aத�களி� எ1ணி%ைக ம:ற நா5, aத�கேளா, ஒ*பி,ைகயி� ெகா`ச	 
Aைற�தா�. (Fவாயிர�) ஐ(O#.) 
 
ஐேரா*பா�%A9 ச	ப(தேம இ�லாம� பால�தீனி� வசி�)%ெகா184(த 
aத�கM	 >�த�தி� ப.Aெப#வத:காக பி!5ட?%A* ேபாயி4%கிறா�க'. 
இவ�க' அைனவ4	 ஒ5டாமா� அரசா� நா,கட�த*ப5டவ�க' எ�# 
இ�ேர� அரG�தர*/ ெவளியி584%A	 ேபா�%கால அறி%ைகக' 
ெத!வி%கி�றன. ஆனா�, ஒ5டாமா� )4%கிய* ேபரரG aத�கைள இ*ப8 
ெமா�தமாக ப�லாயிர%கண%கி� ெவளிேய:றியதாக ேவ# எ(த ச!�திர OலிK	 
Aறி*/க' இ�ைல. சFகவிேராத9 ெசய�களி� ஈ,ப5டவ�க', கலவர.கைள� 
U18யவ�க' அ�ல) ப.Aெப:றவ�க' என9 சில O#ேப� அNவ*ேபா) 
நா,கட�த*ப584%கிறா�க'. ஆனா� ஐயாயிர	, ப�தாயிர	 எ�# 
பால�தீனிலி4() aத�க' நா,கட�த*ப5டதாக Aறி*பாக ஒ5டாமா�களி� 
கால�தி� ஆதார.க' ஏ)	 கிைட%கவி�ைல. மாறாக, )4%கி* ேபரரசி� 
ப�ேவ# பAதிகளி� வசி�)%ெகா184(த aத�க' பால�தீ?%A இட	ெபயர 
அரேச உதவி ெசBதி4%கிற). உலக*ேபா� ெதாட.கிய பிறA பா)கா*/% 
காரண.கM%காக Gமா� எ7O# பால�தீ� aத�க' 
நா,கட�த*ப584%கிறா�க'; அNவள�தா�. 
 
உலக >�த	 ெதாட.கிய ஓரா1, கால�)%A'ளாக >�த�தி� பி!5டனி� 
ைக ஓ.Aவ) ெதளிவாக� ெத!(த). எ*ப8>	 பி!5டனி� 
E5டணி*பைடக'தா� ேபா!� ெவ:றிெப#	 எ�பைத வ�Kந�களா� 
ஊகி�)விட�8(த). இNவிவர	 ெவளிேய வர� ெதாட.கிய மிக9 சில 
கால�)%A'ளாக (Gமா� நா�A அ�ல) ஐ() மாத.கM%A' எ�# 
ைவ�)%ெகா'ளலா	.) aத�களி� பி!5ட� ஆதர� நடவ8%ைகக' 
அதிக!%க� ெதாட.கின. பி!5டனி� வசி�)வ(த பண%கார aத�கM	 
அதிகாரைமயமாக9 ெசய�ப5,%ெகா184(த aத�கM	 பி!5ட� அரசி� 
உய�ம5ட அதிகா!கMட� அ8%க8 கல() ேபச ஆர	பி�தா�க'. 
பி!5ட?%A aதAல	 எ(ெத(த வைகயி�, எ(ெத(த இன.களி� அ?Eலமாக 
இ4%க�8>	 எ�# ெதளிவாக விள%கி9 ெசா�ல*ப5ட). இ�ேர� எ�ெறா4 
ேதச	 உ4வாக பி!5ட� உதவி ெசB>மானா�, பதிK%A சா�தியமான 
விஷய.க' எ�ென�ன எ�ப) ப:றி பல க5ட.களி� ேப9Gவா��ைதக' 
நட(தன. 
 
ெகா'ைக அளவி� அ*ேபா) இ�ேர� உ4வாவத:கான வரலா:# நியாய.க' 
உ'ளதாகேவ பி!5ட� க4தியைத>	 நா	 கவனி%க ேவ1,	. எ�ன 
இ4(தாK	 அவ�கM	 பால�தீன�தி� m�வA8க' எ�பைத பி!5ட� 
நிைன� E�(த). தவிர aத�க' பி!5ட� அரG%A அளி%A	 
க1F8�தனமான ஆதர�	 அவ�கைள9 சி(தி%க ைவ�த). ஒ4ேவைள 
இ�ேர� உ4வாவத:A தா� ஒ4 �%கிய% காரணமாக இ4%க �8>மானா�, 
பி�னாளி� ம�திய% கிழ%கி� தன%ெகா4 வKவான தளமாக அ�ேதச�ைத 
அைம�)%ெகா'ள �8>ேம எ�# பி!5ட� நிைன�த). அெம!%கா ஒ4 
மாெப4	 ச%தியாக உ4வாகி%ெகா184(த ேநர	 அ). ஒ4 வ�லரசாக 
அெம!%கா உ4வாகிவி,ேமா எ�கிற கவைல அைன�) ஐேரா*பிய 
ேதச.கM%Aேம இ4(த) எ�றாK	 பி!5ட?%A அ%கவைல மிக�	 
அதிகமாகேவ இ4(த). ஏெனனி� பிரா��, ெஜ�மனி, பி!5ட� எ�கிற F�# 
ேதச.க'தா� அ*ேபா) உலகி� மாெப4	 வ�லரGக' எ�# 
ெசா�ல*ப5டன. இ(த F�ைற>	 ஒ)%கிவி5, எ.ேக அெம!%கா ��னா� 
வ()வி,ேமா எ�கிற பி!5டனி� நியாயமான கவைலைய% க4�தி� 
ெகா'ளேவ1,	. 
 
உலெக.A	 தன) காலனிக' Fல	 தன) வ�லரG�த�ைமைய* 
பைறசா:றி%ெகா184(த பி!5ட�, இ�ேரைல உ4வா%கி� த4வத� Fல	 
ச�வேதச அரசிய� அர.கி� இ�ெனா4 /)*ப!மாண	 ெப:#, ேமK	 



�%கிய�)வ	 உ'ள ேதசமாக உ4வாவத:A இ4(த சா�திய.கைள 
ேயாசி�)* பா��த). 
 
அரG எ�ப) எ�ன? சில மனித�களா� ஆன ஓ� அைம*/. 
அNவள�தாேன? aத�கM%A இ) மிக ந�றாக* /!(தி4(ததா�, பி!58_ 
அரசி� மிக உய�(த பதவிகளி� இ4(தவ�கைள மிக கவனமாக, 
Õகவனி�)’ %ெகா'ள ஆர	பி�தா�க'. எ�லாமாக9 ேச�() ேவைல ெசBய 
ஆர	பி�தன. 
 
1917-	 ஆ1, )4%கியி� ஆMைக%A உ5ப584(த பால�தீைன 
பி!5ட� தா%கிய). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 28 ஏ*ர�, 2005 
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நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
அெம!%கா ஒ4 வ�லரசாக உ4*ெப#வத:A ��ன�, உலக	 பா��) பய(த 
ேதச	, இ.கிலா(). அ�ைறய இ.கிலா(தி� பைடபல	, ெபா4ளாதார பல	 
இர1,	 இத:கான காரண.க'. இவ:ைறவிட �%கிய% காரண	, அ�ைற%A 
இ.கிலா()%A இ4(த காலனிக' பல	. உலெக.A	 பரவலாக ப�ேவ# 
ேதச.கைள� த� ஆMைகயி� கீP ெகா1,வ() ஆ5சி/!()ெகா184(த) 
இ.கிலா(). இத� மைற�க* ெபா4' எ�னெவ�றா�, எ(ெத(த 
ேதசெம�லா	 இ.கிலா(தி� காலனியாக உ'ளேதா, அ(த(த ேதச�தி� 
ராLவெம�லா	 இ.கிலா() ராLவ�தி� ஒ4 பAதி. அ(த(த ேதச�தி� 
இய:ைக வள.கெள�லா	 இ.கிலா(தி� வள.க'. ஆகேவ, நிைன�த 
மா�திர�தி� ஒ4 மாெப4	 ராLவ�ைத எ(த இட�)%A	 அ?*/	 வ�லைம 
ெப:றி4(த) இ.கிலா(). 
 
ஆனா� இ.கிலா(தா�Eட அ*ேபா) �8யாத ஒ4 கா!ய	 உ1ெட�றா�, 
அ) ம�திய%கிழ%கி� த� ேவ�கைள ஊ�#வ). O# சதவிகித	 இ�லாமிய 
ஆ5சி நட()ெகா184(த mமி அ). ஒ4 ப%க	 ஒ5டாமா� )4%கிய 
சா	ரா^ஜிய	. இ�ெனா4 ப%க	, பைழய கலீஃபா%களி� மி9ச.களாக, 
பா%தா�ைத ைமயமாக% ெகா1, ெசய�ப5,%ெகா184(த G�தா�க'. 
ஆ.கா.ேக இவ�கM%A% க*ப	 க5,	 A#நில ம�ன�க'. 
எ*ப8*பா��தாK	 இ�லாமிய�க'தா�. அவ�கைள� தவிர இ�ெனா4வ� 
கிைடயா). 
 
ம�திய%கிழ%கி� காu�#வத:A ஏதாவ) ச(த�*ப	 கிைட%காதா எ�# எ�லா 
ேம:க�திய ேதச.கMேம கன� க1,ெகா184(த கால	 அ). உலக*ேபா� 
அத:A ச!யான ச(த�*பமாக அைம(த).  
 
பி!5ட?	 பிரா�ஸு	 ேபா58ேபா5,%ெகா1, E5டணி அைம�)� த	 
தா%Aத� விaக.கைள வA�தன. 
 
�(தி%ெகா1டெத�னேவா பி!5ட�தா�. ஒ5டாமா� சா	ரா^ஜிய	 எ�# 
ெப4ைமயாக9 ெசா�னாK	 பி!5டனி� ரா5சஸ* பைடபல�)%A ��னா� 



அவ�களா� தா%A*பி8%க �8யாம� ேபான). உ%கிரமாக* ேபா!5,� 
ேதா:#*ேபானா�க' ��லி	க'.  
 
இத:A இ�?	 சில lL%கமான காரண.கM	 இ4%கி�றன. )4%கியி� 
அ*ேபா) நட()ெகா184(த) ��லி	களி� ஆ5சிதா� எ�றேபா)	, 
/வியிய� sதியி� )4%கி ஒ4 ஐேரா*பிய ேதச	. ஆனா� பிற ஐேரா*பிய 
ேதச.கMட� ஒ5ட�8யாம� ம�திய%கிழ%கி� இ�லாமிய ேதச.கMட� 
ம5,ேம உற� ெகா1ட ேதச	.  
 
இ(த% க,*/ அைன�) ஐேரா*பிய ேதச.கM%A	 உ1,. ஆகேவ, 
அவ�க' தி5டமி5, )4%கிைய ம�திய%கிழ%கி� பிற பAதிகளிலி4() 
சி�தா(த sதியி� பி!�)% கா5,வத:காக ஒ4 த(திர�ைத ேம:ெகா1டா�க'. 
அத�ப8, ��லி	க' எ�# ெபா)வாக% Aறி*பிடாம�, )4%கிய�க', 
அேரபிய�க' எ�# இ4 தர*பினைர>	 எ*ேபா)	 பி!�ேத Aறி*பி5, 
வ(தா�க'. இதைன ஒ4 தி5டமி5ட பிரசார உ�தியாக�	 மா:றி, 
மிக�தீவிரமாக* ேபசி>	 எ7தி>	 வ(தா�க'. 
 
இத� விைள�, பாமர அேரபிய�கM%A, தா.க' ேவ#; )4%கிய�க' ேவ# 
எ�?	 எ1ண	 ெம�ல ெம�ல ஏ:ப5,, கால*ேபா%கி� அ) மிக�தீவிரமாக 
மன�தி� ேவv�ற� ெதாட.கிவி5ட). 
 
உலக*ேபா� சமய�தி� பி!5ட� இதைன� தன%A9 சாதகமான ஓ� அ	சமாக* 
பய�ப,�தி%ெகா1,, கிராம*/ற அேரபிய�கைள* பகைட%காயாக* 
பய�ப,�தி, )4%கி G�தா?%A எதிராக� தகவ�க' ேசக!%க, ஒ:றறி() 
வர* பய�ப,�தி%ெகா1,வி5டா�க'. 
 
ஒ5டாமா� சா	ரா^ஜிய	 எ�ப) எ�தைன ெப!ய அரG! ஒ4 ேபரரG எ�# 
ெசா�வத:A �:றிK	 ெபா4�தமான அரசாக இ4(த) அ). அ)�	 
எ�தைன O:றா1,களாக! 
 
ஆனா� அ(த* ேபரரG, உலக*ேபா!� வி7(தேபா), அத:காக க1ணீ� 
சி(த%Eட யா4%A	 அவகாச	 இ�லாம� ேபாBவி5ட). 
 
ஒ5டாமா� )4%கிய சா	ரா^ஜிய	 >�த�தி� வி7(த) எ�கிற தகவ� 
வ(த)ேம இ.கிலா()	 பிரா�ஸு	 மிக� தீவிரமாக உ5கா�() ேயாசி%க� 
ெதாட.கிவி5டன. மிக% கவனமாக� தி5டமி5,, ேபரரசி� பAதிகைள எ*ப8* 
பி!*ப) எ�# ஆேலாசி�தா�க'. இ#தியி� ஓ� ஒ*ப(த�	 அர.ேகறிய).  
 
இ�#வைர இ.கிலா()	 பிரா�ஸு	 Õஅ*ப8ய4 ஒ*ப(த	 
நைடெபறேவயி�ைல’  எ�# அ8�)%Eறி வ(தாK	, அ(த ஒ*ப(த�)%A ஒ4 
ெபய� Eட இ4%கிற). Õ�ைக� பிகா5 ஒ*ப(த	’ Skyes P (  i cot Agr eement ). 
 
நட%கேவயி�ைல எ�# இ4 ேதச.கM	 அ8�)%E#	 ஒ4 ஒ*ப(த	, 
ெபய4ட� எ*ப8 ெவளிேய வ(த)? 
 
அ) ஒ4 Gவாரசியமான கைத. �த� உலக*ேபா� சமய�தி�தா� ர_யாவி� 
உ'நா5,* /ர5சி உ9சக5ட�ைத� ெதா584(த). ஜா� ம�ன�கM%A 
எதிராக� திர1ெட7(த ம%க', க	aனி�,கைள� த	ைம% கா%கவ(த 
க��தராகேவ க4திய சமய	 அ). /ர5சியி� உ9சக5ட% கா5சிகM' 
ஒ�றாக, க	aனி�5 வீர�க', அைம9ச�க', அதிகா!களி� அKவலக.க', 
வீ,க' ஆகியவ:ைற ஒ4 சமய	 Rைறயா8%ெகா184(தா�க'. அ*ப8 
Rைறயா8யேபா) அக*ப5ட ஆவண.கM' ஒ�# இ(த Õ�ைக� பிகா5 
ஒ*ப(த	 ’!  
 
ப8�)* பா��தா�க'. அடடா, இ.கிலா()	 பிரா�ஸு	 ம�திய%கிழ%ைக% 
E# ேபாட தி5ட	 வA%கிறா�கேள எ�# கவைல*ப5,, உடன8யாக அ(த 



ஒ*ப(த நகைல ந	பகமான U)வ� ஒ4வ� Fல	 )4%கி%A% 
ெகா,�த?*பினா�க'. 
 
இ*ப8�தா� ��லி	கM%A அ(த ஒ*ப(த விவரேம ெத!யவ(த), 
க	aனி�,களி� Fல	! உடேன அவ�க', இ.கிலா(தி� மிக� தீவிர 
ஆதரவாளராக அ*ேபா) இ4(த ெம%கா நக!� ெஷs*, ஹுேச� 
எ�பவ!ட	 ெகா,�), விசா!%க9 ெசா�னா�க'. 
 
அ)நா' வைர இ.கிலா() த	ைம எ)�	 ெசBயா) எ�# திடமாக 
ந	பி%ெகா184(தவ� அவ�. ஆகேவ, ந	பி%ைக>ட� அ(த நகைல 
இ.கிலா() அரG%A அ?*பி, Õஇ) எ�ன விவகார	?’  எ�# ேக5டா�. 
 
NonsenseÔ , I t i s a f i gment of Bol sv i k ’ s i magi nat i on      !”  எ�# பதி� 
எ7திவி5ட) இ.கிலா(). அதாவ), இதி� உ1ைம இ�ைல; இ) ர_ய* 
/ர5சியாள�களி� க:பைன. த.க' க:பைன%A�தா� அவ�க' இ*ப8ய4 
ெபாBயான வ8வ	 த(தி4%கிறா�க' எ�# அ��த	. 
 
ெசா�னா�கேள தவிர, நட(த) ேவ#. �ைக� பிகா5 ஒ*ப(த�தி� எ�ன 
எ7தியி4(தேதா, அத�ப8தா� இ.கிலா()	 பிரா�ஸு	 )4%கிய* ேபரரைச 
E# ேபாட� ெதாட.கின. பால�தீைன இ.கிலா() எ,�)%ெகா1ட). 1917 
8ச	ப� 9-	 ேததி அல�ேப (Al l enby) எ�கிற தளபதியி� தைலைமயி� ஒ4 
பைடைய ெஜ4சேல�)%A அ?*பிவி5டா�க'. ம#/ற	, கN ரா5 எ�கிற 
பிெர`G� தளபதி தைலைமயிலான பைட சி!யா�%A' lைழ() ஆ%கிரமி�த). 
 
பைட lைழகிற) எ�றா� அதிகார	 மாறிவி5ட) எ�# அ��த	. 
க1F8�திற%A	 ேநர�தி� பால�தீ� இ.கிலா(தி� ஆ5சி%A உ5ப5ட 
பAதியாக�	 சி!யா, பிெர`G காலனிகM' ஒ�றாக�	 ஆகி*ேபாயின. 
 
இ(த* ப%க	 இ(த ைவபவ.க' நட()ெகா184(தேபாேத, அ.ேக 
இ.கிலா(தி� (பி�னாளி� மிக* பிரசி�தி ெப:ற) பா�ஃப� பிரகடன�ைத 
ெவளியி5டா�க'. இ�ைற%A வைர இ�ேர�, பால�தீ� விவகார.க' 
அைன�)%A	 ஆதிFல காரணமாக விள.கிய மாெப4	 பிரகடன	 அ). 
 
ஆ�த� பா�ஃப� எ�கிற அ�ைறய இ.கிலா() ெவளிவிவகார�)ைற9 
ெசயலாள� Fல	 ெவளியிட*ப5ட இ(த* பிரகடன�தி� சார�ைத ஒ4 வ!யி� 
ெசா�Kவெத�றா�, பால�தீனி� aத�கM%கான தனி நில*பAதி ஒ�ைற 
உ4வா%கியாகேவ1,	 எ�ப)தா�. அைத மா5சிைம தா.கிய இ.கிலா() 
ம�ன!� ெபயரா� அ*பிரகடன	 அறிவி�தி4(த) Hi s Maj es t y ’ s. (   
Gover nment v i ews wi t h f avour of es t abl i shment i n Pal es t i ne of a Nat i on           
Home f or t he Jewi sh Peopl e    ) 
 
இ(த அறி%ைகயி� இ�ெனா4 பAதி, Õஇ*ேபா) பால�தீனி� வசி%A	 aத� 
அ�லாேதா!� ெபா) உ!ைமகM%ேகா, மத உ!ைமகM%ேகா ப.க	 வரா)’  
எ�#	 ெசா�கிற) Not hi ng shal l be done whi ch may pr ej udi ce t he c i v i l. (          
and r el i gi ous r i ght s of ex i s i t i ng non Jewi sh communi t i es i n Pal es t i ne         .) 
 
உலகி� எ�தைனேயா ேதச.க' ெதாட�பாக எNவளேவா பிரகடன.க' இத:A 
��?	 பி�/	 ெவளியாகியி4%கி�றன. ஆனா� எ(த ஒ4 பிரகடன�	 
பா�ஃப� பிரகடன	 அள�%A நயவ`சக�	 RP9சி>	 மி%கத�ல. பி!5ட� 
ஏ� அ�தைன தீவிரமான aத ஆதர� நிைல எ,�த), அேரபிய�கM%A 
)ேராக	 ெசBதாவ) aத�கைள% ெகா1, பால�தீனி� A8யம��தலா	 எ�# 
எதனா� �8� ெசBத)? எ�கிற ேக'வி%ெக�லா	 ஆதாரm�வ பதி� எ)�	 
கிைடயா)! 
 
��ேப பா��த) ேபால, aத�களி� ராஜத(திர நடவ8%ைகக'தா� 
இத:ெக�லா	 காரண	 எ�# ஒ:ைற வ!யி� ெசா�லிவி5,* ேபாவ) தவிர 



ேவ# வழி>	 கிைடயா). ெகா`ச	 பண	 ெசல� ெசB) ஒ4 கிர�15 நில	 
வா.கி வீ, க5ட �8>	 எ�ப) நம%A� ெத!>	. ஏராளமாக* பண	 ெசல� 
ெசB) ஒ4 நா5ைடேய Eட% க5ட�8>	 எ�# நிvபி�)% கா58யவ�க' 
aத�க'. 
 
பா�ஃப� பிரகடன�தி� மிக �%கிய* பAதி இ)தா�: 
 
Õஇ*ேபா) பால�தீனி� வசி%A	 aத� அ�லாேதா!� சிவி� உ!ைமகM%ேகா, 
மத உ!ைமகM%ேகா ப.க	 வரா)’ . 
 
கால	 காலமாக பால�தீ� எ�ப) அேரபிய ��லி	களி� தாயகமாக 
விள.A	 ேதச	. எ*ப8 அ) aத�களி� m�வீக mமிேயா, அேத ேபால�தா� 
அேரபிய�களி� m�வீக mமி>	 Eட. aத�களாவ) பிைழ*/ நிமி�த	 
இட	ெபய�() பல O:றா1,கM%A ��னேர ப�ேவ# ேதச.கM%A* 
ேபாBவி5டவ�க'. ஆனா�, பால�தீன அேரபிய�க' >�தகால	 ெதாட.கி, 
ெச�தகால	 வைர அ.ேகேய இ4() வ(தவ�க'. 
 
அ*ப8*ப5ட அேரபிய ��லி	கைள* ப:றி% Aறி*பி,	ேபா) Õaத� 
அ�லாேதா�’  எ�?	 பத�ைத உபேயாகி*பத�Fல	, பால�தீ� ம1ணி� 
ைம(த�க' எ�பவ�க' aத�க'தா� எ�கிற க4�தா%க�ைத மைற�கமாக 
��ைவ�த) பா�ஃப� பிரகடன	. இதனா�தா� ச!�திர ஆசி!ய�க', 
இ*பிரகடன�ைத வ8க58ய அேயா%கிய�தன	 எ�# வ4ணி%கிறா�க'. 
 
இ�ெனா4 விஷய�ைத>	 இதி� கவனி%கலா	. அேரபிய�களி� சிவி� 
உ!ைமகM%A	 மத உ!ைமகM%A	 ப.க	 வரா) எ�# பா�ஃப� 
பிரகடன	 ெசா�கிற). இதி� மைறெபா4ளாக இ4%A	 விஷய	 எ�ன? 
 
அேரபிய�கM%A இனி அரசிய� உ!ைமக' எ�# எ)�	 கிைடயா) 
எ�ப)தா�! சிவி� உ!ைமகைள* பய�ப,�தி, ேவ1,மானா� ஓ5,* 
ேபாடலாேம தவிர, ேத�தலி� நி:க �8யா)! ஆ5சியி� ப.A ேக5க �8யா).  
 
G4%கமாக9 ெசா�Kவெத�றா�, பா�ஃப� பிரகடன�தி�ப8, பால�தீ� 
ம1ணி� நி#வ*ப,	 இ�ேர� எ�கிற ேதச�தி� அரசிய� உ!ைமகளி� 
அேரபிய�க' ப.A ேகார �8யா). இர1டா(தர% A8மக�களாக அவ�கM	 
அ.ேக வாழலாேம தவிர, aத�களி� ேதசமாக�தா� அ) இ4%A	. அரபி 
அ�ல; ஹீ*4ேவ ேதசிய ெமாழியாக இ4%A	. இ�லா	 அ�ல; aத மதேம 
ேதசிய மதமாக இ4%A	. 
 
டா%ட� அலி அ*)�லா அ� தாஃபா எ�கிற வரலா:றாசி!ய�, Ar ab I s r ael  
conf l i c t  எ�ெறா4 O� எ7தியி4%கிறா�. இ�ேர� பால�தீ� 
பிர9ைனகைள* ெபா#�தம58� அ(த* /�தக	 ஒ4 ெபா%கிஷ	. தம) Oலி� 
டா%ட� அ*)�லா, பி!5டனி� ெவளி>ற�9 ெசயலாள� பா�ஃப!� 
நா5Aறி*/களிலி4() சில பAதிகைள பகிர.கமாக ெவளியி584%கிறா�. அ(த 
நா5Aறி*/கைள அவ� எ*ப8* ெப:றா� எ�கிற விவர	 ெத!யாவி5டாK	, 
அ(த% Aறி*பி5ட வ!க' மிக�	 �%கியமானைவ: 
 
Ôஜிேயானிச	 ச!யான பாைததானா எ�ப) ப:றி% கவைலயி�ைல. ஆனா�, 
அத� அ8*பைடயி� aத�கM%கான ேதச	 ஒ�ைற பால�தீனி� 
உ4வா%கி�தா� ஆகேவ1,	. அ*ப8ய4 aதேதச	 உ4வாAமானா�, 
பால�தீனி� வாP()ெகா184%A	 ஏ7 ல5ச	 அேரபிய�களி� நிைல எ�ன 
ஆA	 எ�# ேக5கிறா�க'. அ)ப:றி எ.கM%A எ(த% கவைல>	 
இ�ைல ’ ’.  
 
இைதவிட% ேகவலமான, அ4வ4*m5ட%E8ய, ச:#	 ெபா#*பி�லாத ஒ4 
க4�ைத அ(த% காலக5ட�தி� ேவ# யா4	 ெகா184(ததாக� ெத!யவி�ைல. 
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நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
உலக*ேபாைர ஒ4 சா%காக ைவ�) )4%கிய ஒ5டாமா�களி� மீ) தா%Aத� 
நட�தி, பால�தீைன% ைக*ப:றிய பி!5ட�, அ.ேக �த� �தலி� 
ேம:ெகா1ட பணி எ�னெவனி�, ெஜ4சேல�ைத ஆராBவ). 
 
aத, கிறி�)வ, இ�லாமிய�களி� ெஜ4சேல	. /னித நகர	, /1ணிய நகர	 
எ�கிற பி	ப.கM%A அ*பாK	 பா�%A	ேபாேத பரவச	 ஏ:ப,�த%E8ய 
ெஜ4சேல	. இ(த ஒ4 நக4%காக�தாேன இ�தைன கலா5டா%க' எ�# ச:ேற 
விய*/:றா� பி!58_ பைடகளி� தளபதி ெஜனர� ஆல�ெப. ஆயி?	 
உடேன Gதா!�)%ெகா1,, ெஜ4சேல	 நக!K	 அைத9 G:றி>'ள 
பிரா(திய.களிK	 வசி%A	 ம%கைள �7வ)மாக பி!58_ ேபரரசி� 
விGவாச% A8ம%களாக மா:#	 �ய:சியி� இற.கினா�. 
 
அவ� ேம:ெகா1ட �த� நடவ8%ைக, உண�*பிர9ைனைய� தீ�*ப). 
>�தகால�தி� ஏ:ப5ட ப`ச	, >�த	 �8வத:A ��னதாகேவ மைற>	 
வித�தி� எகி*திலி4() ேதைவயான உண�*ெபா4'கைள ெஜ4சேல�)%A 
வரவைழ%க ஏ:பா, ெசBதா�. %aவி� நி:காம�, �58 ேமாதாம�, அ8த8%A 
ஆ5படாம�, ேக5கிற அைனவ4%A	 ேக5கிற அள� உண�*ெபா4' 
தர*படேவ1,	 எ�பதி� மிக% கவனமாக இ4(த) பி!58_ பைட. 
 
அேத மாதி!, ைடஃபாB5, காலரா ேபா�ற ேநாB%கி4மிக' அ*ேபா) 
பால�தீ� �7வ)	 நீ%கமற* பரவியி4(தன. ஏராளமான ம%க' இ(த 
ேநாBகளா� பீ8%க*ப5, அவதி*ப5,%ெகா184(தா�க'. அவ�கM%A� 
ேதைவயான ம4()*ெபா4'க', தைடயி�றி% கிைட%க பால�தீ?%A	 
ல1ட?%A	 சிற*/ விமான ச�வீ�க' இய%க*ப5டன. 
 
F�றாவ) கா!ய	, ஊழ� ஒழி*/. அ�ைறய பால�தீனி� காலராைவ% 
கா58K	 ேமாசமான கி4மியாக* பரவியி4(த) ஊழ�. ெப4	பாK	 
நீதிம�ற.களி�தா� இ) ஆர	பி�த). மிக% Aைற(த ச	பள�தி� ேவைல 
பா��)%ெகா184(த நீதிபதிக', தீ�*/ வழ.Aவத:A ��னா� ெவளிேய 
ேபர	 ேபGவெத�ப) ச�வசாதாரணமாக இ4(த). இதைன% கவனி�த 
பி!5ட�, அதிகார�ைத% ைகயி� எ,�த உடேனேய பால�தீ� �7வதிK	 
இய.கிய நீதிம�ற.களி� பணியா:#	 நீதிபதிகM%A	 இதர ஊழிய�கM%A	 
அவ�கேள ந	ப �8யாத அள�%A ச	பள�ைத உய��திய). ச	பள�ைத 
உய��)வத� Fல	 ல`ச�ைத� த,%கலா	 எ�ப) பி!5டனி� கண%A. 
அ) ஓரள�%A உபேயாகமாக�	 இ4(த) எ�பைத9 ெசா�லிவிடேவ1,	. 
ெப4	பாK	 நில* பிர9ைனக' காரணமாகேவ எ7(த வழ%Aகளி� 
அத�பிறA ஓரள� நியாயமான தீ�*/க' ெவளிவர� ெதாட.கின. 
 
இெத�லா	 நட%க ஆர	பி%A	ேபாேத �த� உலக*ேபா� ஒ4மாதி! �8�%A 
வ()வி584(த). அ8�)%ெகா1ட) ேபா)	 எ�# ெவ�ெஸயி�� 
ஒ*ப(த�தி� ைகெய7�தி5, எ�லா� ேதச.கM	 அவரவ4%கான 
லாப.கMட� ஊைர* பா�%க* ேபாBவி5டன. இதி� பி!5ட?%A% கிைட�த 
மிக*ெப!ய லாப	, பால�தீ�. 
 
பால�தீனி� ஆ5சி அதிகார	 பி!5டைன9 ேச�(த) எ�# ெவ�ெஸயி�� 
ஒ*ப(த�தி� அ8*பைடயி� அதிகாரm�வமாக அறிவி%க*ப5ட). 1919-	 
ஆ1, Õேதச.களி� E5டைம*/’  (லிமீணீsuமீ ஷீயீ ழிணீt வீஷீஸீs ஐநா 
உ4வாவத:A �(ைதய E5டைம*/.) ெஹ�ப�5 சா�ேவ� (பிமீtீதீமீtீt  



sணீனீuமீறீ) எ�கிற ஓ� ஓB�ெப:ற பி!58_ ேபா�5 மா�ட� ெஜனரைல 
பால�தீ?%கான தன) ைஹகமிஷனராக நியமி�) அ?*பிைவ�த). இ(த 
ெஹ�ப�5 சா�ேவ� சாதாரணமான மனித� அ�ல�. பா�ஃப� பிரகடன�ைத 
வ8வைம�தவ�கM' ஒ4வ�. ெவளி>ற�9 ெசயலாள� பா�ஃப!� ெபயரா� 
அ) அைழ%க*ப5டாK	 அ(த நா�A வ!* பிரகடன�)%A'ேள எ�ென�ன 
இ4%கேவ1,	, ஒNெவா4 விஷய�ைத>	 எ*ப8 ெவளி*ப,�த ேவ1,	 
எ�பைத� தீ�மானி�த FைளகM' ஒ�#. 
 
எ�லா	 நிைன�தப8ேய நட%கிற ச(ேதாஷ�தி� பி!5ட� ஒ4 G:#* 
ெப4�தி4(த). பால�தீன�) அேரபிய�க'தா� ந, ேரா,%A 
வ()வி584(தா�க'. ஒ4ப%க	 பி!5ட�, பா�ஃப� பிரகடன�ைத 
நைட�ைற*ப,�)	 பணியி� �	�ரமாக இ4(த). இ�ெனா4 ப%க	 
உலெக.கிKமி4() aத�க' பால�தீைன ேநா%கி தினச! ஆயிர%கண%கி� 
வ() Aவி()ெகா184(தா�க'. ஏ:ெகனேவ aத நிலவ.கி 
வா.கி*ேபா584(த இட.களி� அவ�க' தம%கான A8யி4*/கைள 
ஏ:ப,�த� ெதாட.கியி4(தா�க'. அ)தவிர, /திதாக�	 ேநர8யாக�	 
நில.க' வா.கி, வீ, க58%ெகா'ள ஆர	பி�)வி5டா�க'. 
 
விசா பிர9ைனக' கிைடயா), விசாரைணக' கிைடயா), எ)�	 கிைடயா). 
aதரா? வா4.க' பால�தீ?%A எ�# கதைவ அகலமாக� 
திற()ைவ�)வி5ட) பி!5ட�. விசாேவ இ�லாத aத�க' Eட அ*ேபா) 
ஆயிர%கண%கி� பால�தீ?%A வ() ேசர�8(த). 
 
இெத*ப8 எ�# விய*பாக இ4%கலா	. ஒ4 உதாரண	 கா58னா� /!>	. 
ப�ேவ# ஐேரா*பிய ேதச.களிலி4() எ*ப8யாவ) க5ைடவ18 பி8�தாவ) 
பால�தீ� எ�ைல%A வ()வி,வா�க'. அ*ப8 வ() ேச4பவ�க' 
aத�க'தானா எ�# ம5,	 பா�*பா�க'. எ�லா	 ச!யாக இ4%கிற) எ�# 
ெத!(த)	 ஒேர ஒ4 ஏெஜ1, உட� வ4வா�. அவ!ட	 ஒ4 விசா ம5,	 
இ4%A	. எ�ைலயி� உ'ள ெச%ேபா�8� அ(த ஒ4 விசாைவ% கா58வி5, 
ப�) Õ8%ெக5’ கைள உ'ேள அைழ�)%ெகா1, ேபாBவி,வா�. 
 
எ�ைலைய% கட() அவ�க' ேபான)	 ஏெஜ15 தி4	ப�	 எ�ைல%A 
வ() மீ1,	 அேத ஒ4 விசாைவ% கா58 இ�?	 ப�)* ேபைர அைழ�)* 
ேபாBவி,வா�. இ*ப8 ஆயிர%கண%கான ஏெஜ1,க'. ப�லாயிர%கண%கான 
aத�க'! 
 
வைள*பத:A ெசௗக!யமான விதிகைளேய ைவ�தி4(தா�க'. aத�கைள 
வாழைவ*ப) ஒ�ேற ேநா%க	. இத�பி�னா� ப�லாயிர%கண%கான 
அேரபிய�களி� வாP%ைக ேக'வி%Aறியாகிறேத எ�ப) ப:றி பி!5ட?%A 
எ(த அ%கைற>	 இ�ைல. Õமனித�க' வீ,களி� வசி%க5,	; நாBக' 
வீதிகளி� G:ற5,	’  எ�# ஒ4 பி!5ட� ராLவ அதிகா! ெசா�னாரா	! 
 
அேரபிய ��லி	க' மீ) பி!5ட� அ�# கா58ய ெவ#*/%A% காரண	 
எ)�ேம இ�ைல எ�ப)தா� விசி�திர	. aத�கைள ச(ேதாஷ*ப,�தேவ1,	 
எ�கிற ஒேர காரண�)%காக இ*ப8ெயா4 கா!ய�தி� அவ�க' 
ஈ,ப584(தா�க'. 
 
இ�தாலியி� உ'ள ஸா� ெரேமா (ஷிணீஸீ ஸிமீனீஷீ) எ�கிற இட�தி� 
நைடெப:ற லீ% ஆஃ* ேநஷ�� மாநா58� எ,�த �8வி�ப8 இ�ைறய 
இ�ேரலி� அ�தைன பAதிக' தவிர, காஸா, ேம:A% கைர, ேகால� A�#* 
பAதிகளி� ஒ4 பாக	, �7 ேஜா�ட� நில*பர*/ ஆகியைவ அ�ைற%A 
பி!5ட?%A வழ.க*ப584(தன. ேதாராயமாக அ�ைற%A இ(த* பAதியி� 
வசி�)வ(த ம%க' ெதாைக Gமா� ஏ7 ல5ச�) ஐ	பதாயிர	 ேப�. இதி� 
பதிெனா4 சதவிகித	 ேப� aத�க'. ம:ற அ�தைனேப4	 அேரபிய 
��லி	க'. 
 



ேதச�தி� எ.A தி4	பினாK	 ��லி	க'தா�. காதி� வி7	 அ�தைன 
AரKேம அரபிதா�. A7வாக வா7	 வழ%க�'ள aத%A8யி4*/* 
பAதிகளிலாவ) ஹீ*4 ச�த	 ேக5கிறதா எ�றா� கிைடயா). அவ�க' 
அ�தைனேப4	 பல தைல�ைறகளாக ஐேரா*பிய ேதச.களி� வாP(தவ�க'. 
ஹீ*4வி� சிைத(த வ8வமான இ58_ எ�கிற ெமாழிதா� ஐேரா*பிய 
aத�கM%A� ெத!>	. மிக% Aைற(த ம%களா� ம5,ேம ேபச*ப5,, 
அழி()ேபாBவி5ட ஒ4 ெமாழி இ). ஐச% பா_வி� சி.க� எ�கிற ஓ� 
எ7�தாள� ம5,	 இ(த இ58_ ெமாழியி� ம5,ேம எ7தி* /கPெப:றவ�. 
(அவர) இ58_ ெமாழி* பைட*/க' ஆ.கில�)%A ெமாழிமா:ற	 ெசB) 
பரவலானபி� அவ4%A ேநாப� ப!GEட% கிைட�த).) அவ�க' அைத�தா� 
ேபசினா�க'. 
 
ஜூ� 1922-	 ஆ1, ேதச.களி� E5டைம*/ (லிமீணீsuமீ ஷீயீ 
ழிணீt வீஷீஸீs) பால�தீ� ஆ5சியதிகார	 ெதாட�பான தன) இ#தி 
தி5டவைரைவ ெவளியி5ட). பி!5டனி� நீ1டநா' ேகா!%ைகயான 
Ôபால�தீ?%A' ஒ4 aத ேதச�ைத நி#�வ) ம:#	 எ`சிய ம%களி� சிவி�, 
மத உ!ைமகைள* பா)கா*ப)’ ’  எ�கிற தி5ட�)%A ஒ*/த� வழ.கிய). 
 
இ(த� தி5டவைரவி� பல பி�னிைண*/க', பால�தீ?%A சா!சா!யாக 
வ()ெகா184(த ப�ேவ# நா,கைள9 ேச�(த aத�களி� A8>!ைம%A மிக 
ஜா%கிரைதயாக உ�தரவாத	 வழ.A	 பணிைய கவனமாக9 ெசBதன. விசா 
பிர9ைன ெதாட.கி விசாரைண* பிர9ைனக' வைர, இ4*பிட* பிர9ைனக' 
ெதாட.கி, உ�திேயாக* பிர9ைனக' வைர ஒ�#விடாம� ப58யலி5,, 
ஒNெவா�#%A	 ஒ4 மா:# வழிைய மைற�கமாக சிபா!G ெசBதன.  
 
எ�லாேம க1க5, விைளயா5,க'. பி!5ட� ஒ4 �8� ெசB)வி5ட) 
எ�றா� ம:றவ�க' அ*ேபா) எ�ன ெசB)விட �8>	? ச5டm�வமான, 
யா4%A	 /!யாத ெமாழியி� தன) ச	மத�ைத� ெத!வி*ப) தவிர, யா4%A	 
ேவ# எ(த வழி>	 இ�ைல எ�பேத உ1ைம. அவ�கள) ேநா%க	 மிக� 
ெதளிவாக இ4(த). எ%காரண	 ெகா1,	, பால�தீ?%A வ4	 aத�க' 
த,�) நி#�த*பட% Eடா); அவ�க' பால�தீ� A8>!ைம ெப#வதிேலா, 
அ.A வாPவதிேலா எ(த% A#%கீ,	 தவறி%Eட வ()விட%Eடா). 
அNவள�தா�. 
 
ெப!ய ெப!ய ெதாழி:சாைலகளி� வாச�களி� காைல ேநர.களி� நி�# 
ெகா`சேநர	 ேவ8%ைக பா4.க'. தினச! Eலி ேவைலகM%காக வாசலி� 
O:#%கண%கானவ�க' கா�தி4*பா�க'. திbெர�# ஒ4 மணிய8%A	. 
கதைவ� திற*பா�க'. கா�தி4*பவ�க', க8னேவைலக' 
ெசBய%E8யவ�க'தானா, அவ�களா� அ(த* பணிகைள9 ெசBய�8>மா, 
�8யாதா எ�ெற�லா	 பா�%கமா5டா�க'. கா�தி4%A	 அ�தைன ேபைர>	 
உ'ேள வி5,% கதைவ F8வி,வா�க'. A7வாக9 ேச�(தாவ) 
ெசB)�8�)வி,வா�க' எ�கிற கண%A. 
 
கி5ட�த5ட அ*ப8�தா� அ�ைற%A பால�தீ?%A' aத�கைள 
அ?மதி�)%ெகா184(தா�க'. 
 
லீ% ஆஃ* ேநஷ�ஸி� தி5டவைரவி� ஒேர ஒ4 விஷய�ைத ம5,	 
உ�தரவாக அ�லாம� ஒ4 ேகா!%ைகயாக பி!5டனிட	 ேக584(தா�க'. 
அ), பி!5டனி� ஆ5சியதிகார�)%A உ5ப5ட பால�தீனிய நில*பர*பி� 
ேஜா�ட� நதியி� கிழ%A* பAதிகளி� ம5,	 aத% A8யி4*/கைள 
நி#�வைத% ெகா`ச	 நி#�திைவ%க ேவ1,ெம�ப). 
 
ேஜா�ட� நதியி� ேம:A% கைர நம%A� ெத!>	. ெவ�5 ேப.% எ�ேற 
Aறி*பிட*ப,	 பால�தீனிய* பAதி. கிழ%A%கைர எ�ப) நதி%A அ(த* 
ப%க	. இ�ைறய ேஜா�ட�. அ�ைற%A அத:A 8ரா��ேஜா�ட� எ�# 
ெபய�. ம�னரா5சி நட()ெகா184(த நா, அ). உலக*ேபா!� 



ம�ன�கெள�லா	 காணாம� ேபாBவிட, ராLவ	 ஒ�ேற ராஜாவாகிவிட, 
ேஜா�ட?	 பி!5டனி� அதிகார எ�ைல%A' வ()வி584(த).  
 
ஆனா� ந,வி� சில அரசிய� காரண.கைள ��னி5, ேஜா�டைன� தனி�) 
இய.க9 ெசBயலா	 எ�# �8� ெசBய, பி!5ட?	 அத:A ெமௗனமாக9 
ச	மதி�தி4(த). அ*)�லா எ�கிற ேஜா�டானிய ம�ன� மீ1,	 த� 
தைல%A� தாேன �8R58%ெகா1, அ.ேக ஆ5சியி� உ5கா�(தா�. 
ேஜா�டனி� கிழ%A%கைர* பAதியி� தா� எ(த நடவ8%ைகைய>	 
ேம:ெகா'ளவி�ைல எ�# பி!5ட� உ�தரவாத	 அளி�), ேம:A% கைர 
த�?ைடய)தா� எ�பைத>	 அ7�த(தி4�தமாக எ,�)9 ெசா�லி, அேத 
ஆ1, ெச*ட	ப� 11-	 ேததி ஒ4 G:றறி%ைக அ?*பிய). 
 
கிழ%A ேஜா�ட�, ேம:A ேஜா�ட� எ�# ஒ4 ெசௗக!ய�)%A அ*ேபா) 
ெசா�லி%ெகா1டா�க'. இர1, ப%க.களிK	 இ4(தவ�க' எ�னேவா 
அேரபிய ��லி	க'தா�. ஆனா� அ(த* ப%க	 ம�னரா5சி. இ(த* ப%க	 
பி!58_ காலனிய ஆ5சி. 
 
உ1ைமயி� த.கைள9 G:றி எ�ன நட%கிற) எ�ேற அேரபிய�கM%A 
�தலி� /!யவி�ைல. அவ�களிட	 ச!யான தைலவ�க' அ*ேபா) இ�ைல. 
ஒ4 அைம*பாக� திர1, ேபசேவா, தம) Aரைல ெவளியிடேவா 
அவ�கM%A� ெத!யவி�ைல.  
 
ேயாசி�)* பா��தா� இ�தைன அறியாைமயிலா ஒ4 ம%க' E5ட	 
இ4(தி4%A	 எ�# விய%காம� இ4%க�8யா). அ(தள�%A ச!�திர	 
�7வ)	 ஏமா:ற*ப5, வ(தி4%கிறா�க', பால�தீனிய அேரபிய�க'. 
 
நில	 அவ�கMைடய). பா�தியைத அவ�கMைடய). ம1ணி� ைம(த�க' 
எ�கிற ெபய4	 அவ�கMைடய). ம�ன�க' கால�திலி4() பால�தீைன% 
கா*பத:காக ேம:ெகா'ள*ப5ட அ�தைன >�த.களிK	 அவ�க'தா� 
ப.ேக:றி4%கிறா�க'. ஆனா� த.க' க1ெணதிேரேய, த.கைள% 
ேக5காமேலேய ேதச�தி� இர1டா(தர* பிரைஜயாக� த	ைம யாேரா 
அறிவி*பைத ேவ8%ைக பா��)%ெகா184(தா�க'! 
 
எ(த aத�க' அ.ேக ைமனா!8களாக இ4%கிறா�கேளா, அேத aத�களி� 
ேதசமாக பால�தீ� மாறி, ெமஜா!8களான அேரபிய�க' அவ�களி� 
க5,*பா5,%A உ5ப5, நட(தாக ேவ18ய Rழ�! 
 
உலகி� ேவெற(த ேதச�	 இ*ப8ெயா4 விேனாத ெந4%க8%A 
உ'ளானதி�ைல. இ*ப8ெயா4 ெந4%க8 உ4வானேபா)	 ெசBவத:A எ�ன 
இ4%கிற) எ�ப) Eட� ெத!யாம� யா4	 தி1டா8� ெத4வி� 
நி�றதி�ைல! 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 5 ேம, 2005 
 
 
 
48 சி%கலி� ெபய� ஹி5ல� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
இ4பதா	 O:றா18� ெதாட%க	, aத�கM%A மிக�	 சாதகமாக 
இ4(தேபாதிK	 ஒ4 நாடக	 அ�ல) திைர*பட	 ேபால, அ,�த,�) ெவ:றி 
ேம� ெவ:றியாக அவ�கM%A வ() Aவி()விடவி�ைல. சா1 ஏறி �ழ	 
ச#%A	 விதமாக�தா� விதி ஆ5ட	 கா58%ெகா184(த).  
 
 



பால�தீனி� எ*ப8>	 ஒ4 aத ேதச	 உ4வாகிவி,	 எ�கிற ந	பி%ைகைய 
�த� உலக*ேபா!� இ#தியி� நைடெப:ற ச	பவ.க' உண��தினாK	, 
அ*ப8 உ4வாA	 ேதச�தி� எ�தைன aத�க' இ4*பா�க' எ�# யாராK	 
கணி%க �8யவி�ைல. ஏெனனி� ஐேரா*பிய aத�களி� Gமா� எ7ப�ெத5, 
சதவீத	 ேப� பால�தீ?%A வ()ேசர எ�ன வழி எ�# அ*ேபா)	 
ேயாசி�)% ெகா184(தா�க'. அ(த(த ேதச.களி� ச5டதி5ட.க', அவரவ� 
ெபா4ளாதார நிைலைம, ச(த�*ப RPநிைலக' காரண	. தவிர, ெமா�த	 
இ�தைன ல5ச	ேப� எ�# ஒ4 கண%A9 ெசா�லிவிட�8யாதப8 
ஐேரா*பாெவ.A	 நீ%கமற நிைற() பரவியி4(தா�க' அவ�க'. பால�தீனி� 
அைமயவி4%A	 aத ேதச�தி� Õெகா'ளள�’  எNவள� எ�ப)	 அ*ேபா) 
)�லியமாக� ெத!யாத�லவா? 
 
அ(த வைகயி�, எ�ன ஆனாK	 பா��)%ெகா'ளலா	 எ�# பா�ஃப� 
பிரகடன	 அறிவி%க*ப5ட�டேனேய பால�தீ?%A% கிள	பி வ(த aத�க' 
ஒ4வைகயி� அதி�_டசாலிக' எ�#தா� ெசா�லேவ1,	. ெவ#	 ந	பி%ைக 
ஒ�ைற ம5,	 ப:#%ேகாலாக* பி8�)%ெகா1, வ(தவ�க' அவ�க'. /திய 
ேதச	, /திய RPநிைல, /திய ஆ5சி எ�றாK	 பைழய ந	பி%ைக ஒ�# 
அவ�கM%A* ேபா)மானதாக இ4(த). 
 
எ�லா	 ந�லப8யாக நட%க5,	; அ*/ற	 கிள	பி*ேபாகலா	 எ�# 
கா�தி4(த aத�கM%A�தா� சி%க� ஏ:ப5,வி5ட). 
 
சி%கலி� ெபய� ஹி5ல�. ஒ4 விஷய�ைத �தலி� ெதளி�ப,�தி% 
ெகா1,விடேவ1,	. ஹி5லரா� ெஜ�மானிய aத�கM%A ம5,	தாேன 
பிர9ைன ஏ:ப5ட) எ�# ேமேலா5டமாக* பா�%A	ேபா) ேதா�றலா	. 
ஆனா� ஹி5ல!� நா,பி8%A	 ேவ5ைகயி� விைளவாக, அவ� பதவி%A 
வ(த R58� அ%க	ப%க�) ஐேரா*பிய நா,க' அ�தைனைய>	 கபளீகர	 
ெசBதவ� எ�பைத மற()விட%Eடா). 
 
�தலி� ேலசாக ஆ�தி!யா, ெச%க�ேலாவா%கியா, ேபால() எ�# 
ஆர	பி�தவ� ெட�மா�%, நா�ேவ, ெப�ஜிய	, ஹால(), பிரா�ஸி� ெகா`ச	, 
4ேமனியாவி� ெகா`ச	 எ�# கி5ட�த5ட பாதி%A	 ேம:ப5ட ஐேரா*பாைவ 
த�வச*ப,�திவி584(தா�. 
 
ஹி5ல4%A இர1, ல5சிய.க' இ4(தன. �தலாவ) ஐேரா*பா 
�7வைத>	 ஆளேவ1,	 எ�ப). இர1டாவ), த� ஆ5சி%A உ5ப5ட 
இட.களி� ம5,மாவ) ஒ4 aத4	 இ4%க% Eடா) எ�ப). 
 
ஹி5ல!� aத ெவ#*/%A* பிர�திேயக% காரண.க' ஏ)	 கிைடயா). அவ� 
ஒ4 ச!யான ஆ!ய மேனாபாவ	 ெகா1டவ�. ஆ!ய மேனாபாவ	 எ�றா�, 
ஆ!ய�க' ம5,ேம ஆள*பிற(தவ�க' எ�கிற மேனாபாவ	. அ)ச!, யா� 
ஆ!ய�க'? 
 
ஹி5ல4%A இதி� ச(ேதகேம இ�ைல. அவ�தா� ஆ!ய�. ெஜ�மானிய�க' 
அ�தைன ேப4	 ஆ!ய�க'. எனி� ம:றவ�க' எ�லா	?  
 
ஆ!ய�கM%A எதி!க'. அNவள�தா�. தீ�(த) விஷய	. 
 
மிக9 ச!யாக9 ெசா�வெத�றா�, 1933-	 ஆ1, ெஜ�மனியி� ஆ5சி 
அதிகார�ைத ஹி5ல� ைக*ப:றியதிலி4(ேத ஐேரா*பிய aத�கM%A9 
சனிபி8�த). அ(த வ4ட	 ஜனவ! 30-	 ேததி ஹி5ல�, ெஜ�மனியி� 
தைலெய7�தாக ஆனா�. அ(த தினேம ெஜ�மனியி� aத�கM%A எதிரான 
நடவ8%ைகக' �,%கிவிட*ப5டன.  
 
இெத�லா	 ஆ5சி%A வ(தபி� தி5டமி5,9 ெசBய*ப5ட கா!ய.க' எ�# 
ெப4	பாலாேனா� நிைன�)%ெகா184*பா�க'. உ1ைமயி�, ஹி5ல�, 



ெஜ�மனியி� ஆ5சி பீட�தி� அம�வத:A9 Gமா� ப�) அ�ல) ப�னிர1, 
ஆ1,கM%A ��னேர, இைதெய�லா	 ெசBயேவ1,	, 
இ*ப8ெய�லா	தா� ெசBயேவ1,	 எ�# தி5டமி5, வைரபடேம தயா!�) 
ைவ�)வி584(தா� மன�)%A'. தன) தி5ட.களி� ஒ4 பAதிைய� த� 
வாP%ைக வரலாறான Õெமயி� கா	ஃ*’ பிK	 அவ� எ7தியி4%கிறா�. 
 
ஆகேவ, பதவிேய:ற ம#கணேம aத�கைள ஒழி>.க' எ�# உ�தரவி,வதி� 
அவ4%A எ(தவிதமான மன9ச.கட�	 ஏ:படவி�ைல. 
 
ஹி5ல!� க5சி%A Nat i onal soc i al i s t Ger man wor ker s par t y ’Õ      எ�# 
ெபய�. G4%கமாக இதைன நாஜி எ�பா�க'. ெபய!� ேசாஷலிச	 உ1ேட 
தவிர, யதா��த�தி� ஹி5ல4%A அெத�லா	 அNவளவாக* பி8%கா). ஒ4 
ச	பிரதாய	 க4தி ேசாஷலி�5 எ�# ெபய!� ேச��)%ெகா1டா� 
ேபாலி4%கிற). 
 
க5சி எ�கிேறா	. ஆ5சி எ�கிேறா	. உ1ைமயி� ஹி5ல!� நாஜி%க5சியி� 
இ4(த அ�தைன ேப4	 ஆ>த	 தா.Aேவாராக�தா� இ4(தா�க'. க5சியாக 
உ4ெவ,�), ஆ5சிைய* பி8*பத:A ��பாகேவ ஹி5ல4%A விGவாசமாக* 
பி�னா� வ(த அ8யா' பைடயி� பி4	மா1ட வி�த!*/ அ). 
 
நியாய அநியாய.க', த�ம	, ச5ட	 ேபா�றவ:ைற அவ�க' எ*ேபா)	 ஒ4 
ெபா45டாக% க4தியவ�க' அ�ல�. மாறாக, ஹி5ல� ஓ� உ�தரவி5டா� 
உடன8யாக அைத9 ெசய�ப,�)வ) ஒ�#தா� அவ�கள) பணி.  
 
அ�தைகய நாஜிக', ஹி5ல� Õaத�கைள அழி>.க'’  எ�# ெசா�ன)ேம 
அ(த �த� நாேள ேவைலைய ஆர	பி�)வி5டா�க'. 
 
இ�தைன%A	 ெஜ�மானிய aத�க', வ(ேதறிகளாகேவ இ4(தாK	 Gமா� 
1600 வ4ட* பார	ப!ய	 ெகா1டவ�க'. aத�க' ஐேரா*பா�%A �த� 
�தலி� இட	ெபய�() ேபான இட.கM' ெஜ�மனி>	 ஒ�#. எ�னதா� 
மன�)%A' பால�தீ� த.க' ெசா(தம1 எ�கிற எ1ண	 இ4(தாK	 
தைல�ைற தைல�ைறயாக ெஜ�மனியிேலேய வாP(தவ�க' அவ�க'. ெஜ�ம� 
ெகBச� கால	 வைரயிKேம Eட பிரமாதமான பிர9ைனக' ஏ)மி�றி அ.ேக 
அவ�களா� வாழ�8(தி4%கிற).  
 
aத எதி�*/ எ�ப) எ�லா ஐேரா*பிய ேதச.களிK	 எ�லா% கால.களிK	 
இ4()வ(த)தா�. ெஜ�மனியிK	 அ) இ4%கேவ ெசBத) எ�றாK	 ஹி5ல� 
கால�தி� அ) ெப:ற Õப!ணாம வள�9சி’  அத:A �� ேவெற.A	 
எ*ேபா)	 நிகP(திராத). 
 
�த� உலக*ேபா� சமய	, ெஜ�மானிய ராLவ�தி� aத�கM%கான 
பைட*பி!ேவ ஒ�# தனியாக இ4(த). ப�லாயிர%கண%கான ெஜ�மானிய 
aத�க' த	 ேதச�)%காக* ேபா!� ப.Aெப:றா�க'. அவ�கM' Gமா� 
ப�னிர1டாயிர	 aத�க' >�த�தி� இற()ேபானவ�க'. 
 
இ*ப8யான பார	ப!ய	 ெகா1ட ெஜ�ம� aத�க', ஹி5ல!� அதிர8 
அறிவி*ைப% ேக5, மிக�	 பய()ேபானா�க'. எ�ன ெசB>	 அரG? சில 
ஆயிர	 ேபைர% ெகா�K	. பல ஆயிர	 ேபைர நா, கட�)	. இ) ஒ�#	 
/தித�ல. எ�தைனேயா �ைற ச(தி�த பிர9ைனதா� எ�# இ	�ைற>	 
அவ�களா� G	மா இ4%க �8யவி�ைல.  
 
காரண	, ஹி5ல� தம) aத எதி�*/* பிரசார�ைத% Aழ(ைதகளிடமி4() 
ெதாட.கியி4(தா�. 
 
ப'ளி மாணவ�களிைடேய aத% Aழ(ைதகைள அ4ேக ேச�%காதீ�க' எ�?	 
பிரசார	 �த��தலி� U18விட*ப5ட). ெஜ�மானிய% Aழ(ைதகளி� 



உட	பி� ஓ,வ) /னிதமான ர�த	. அ) ஆ!ய ர�த	. ஆனா� aத% 
Aழ(ைதகளி� உடலி� ஓ,வ) கி5ட�த5ட சா%கைட%A9 சமானமான ர�த	 
எ�# த� ஆலாபைனைய� ெதாட.கினா� ஹி5ல�. 
 
ஒ4 aத% Aழ(ைதயி� அ4ேக அம4	 ெஜ�மானிய% Aழ(ைத%A வியாதிக' 
பீ8%A	 எ�# ஆசி!ய�களா� ெசா�லி�தர*ப5ட). ஒ4 aத%Aழ(ைத 
ெகா1, வ4	 உணைவ ெஜ�மானிய% Aழ(ைத உ1Lமானா� அத� ேதச 
விGவாச	 கைறப8()வி,	 எ�# ேபாதி%க*ப5ட). 
 
ப'ளிகளி� aத%Aழ(ைதகM%A தனி இ4%ைகக' ேபாட*ப5டன. 
அவ�கM%ெக�# தனிேய ஒ4 த1ணீ� 8ர	 ைவ%க*ப5ட). அ(த 
8ர	ைமேயா, ச.கிலி ேபா5,* பிைண%க*ப5ட அ(த� த	ளைரேயா, தவறி>	 
ஒ4 ெஜ�மானிய% Aழ(ைத ெதா5,விட%Eடா). ெதா5டா� தீ5, 
ஒ58%ெகா1,வி,	 எ�# ெசா�ல*ப5ட). 
 
இெத�லா	 ஹி5ல� ஆ5சி%A வ(த ஒ4 வார கால�)%A' அமK%A வ(த 
ச5ட.க'. ெதாட�(), ெஜ�மானிய% Aழ(ைதக' வA*ைப �8�)வி5,9 
ெச�றபிறAதா� aத%Aழ(ைதகM%A* பாட.க' ெதாட.A	 எ�# 
ச5ட�தி4�த	 ெசBய*ப5ட). aத% Aழ(ைதக' ப8%A	 ப'ளிகளி� பயிK	 
ெஜ�மானிய% Aழ(ைதக' தினச! வீ5,%A* ேபான)	 வாசலிேலேய த.க' 
ஆைடகைள% கைள()வி5, உ'ேள ேபான)	 ேவ# ஆைட அணியேவ1,	 
எ�# ெப:ேறா!ட	 ெசா�K	 அள�%A* பி`G உ'ள.களி� பி!விைன மிக 
ஆழமாக ஊ�ற*ப5ட). 
 
உலகி� F�# இட.களி�தா� இ	மாதி!யான ஆதி%க ஜாதியின!� 
அ5டகாச.க' ச!�திர�தி� தைலவி!�) ஆ8யி4%கி�றன. �தலாவ), 
ப�ெதா�பதா	 O:றா18� ம�திய கால	 வைர க4*ப�கM%A எதிராக 
அெம!%க�க' நிகP�திய ெகா,ைமக'. இர1டாவ), இ4பதா	 O:றா18K	 
தலி�)கM%A எதிராக உய�ஜாதி ஹி()%க' இ(தியாவி� நிகP�திய 
கா!ய.க'. F�றாவ) ெஜ�மனியி� aத�கM%A எதிராக நாஜி%க' ெசBதைவ. 
 
இவ:#' �த� இர1, இட.களிK	 ப,ெகாைலக' கிைடயா). அ�ல) 
விர� வி5, எ1ண%E8ய அள�%A மிக9 ெசா:ப	. ெஜ�மனியி� அ) மிக 
அதிக	. அ) ஒ�#தா� வி�தியாச	. 
 
ஹி5ல� ஆ5சியி� aத�கைள Õகவனி%க’ ெவ�ேற இர1, சிற*/*பைடக' 
ஏ:ப,�த*ப5டன. ஒ�#, Gest apo’Õ  எ�# அைழ%க*ப5ட ரகசிய காவ�பைட. 
இர1டாவ), SS’Õ  எ�# அைழ%க*ப5ட, க4*/ aனிஃபா�	 அணி(த 
பா)கா*/*பைடயின�. 
 
இ(த இர1, பைடகM%A	 ஹி5ல� சில Gத(திர.க' வழ.கியி4(தா�. 
அவ�க' யாைர ேவ1,மானாK	 வார15 இ�லாம� ைக) ெசBயலா	. 
A:ற*ப�தி!ைக தா%க� ெசBயாம� எ�தைன கால	 ேவ1,மானாK	 
சிைறயி� அைட�) ைவ�தி4%கலா	. விசாரைணயி� Õஉ1ைம 
வரவைழ*பத�ெபா45,’  எ(தவிதமான தா%Aத� நடவ8%ைகைய>	 
ேம:ெகா'ளலா	. இ#தியாக யா4%A	 பதி� ெசா�லேவ18ய 
அவசியமி�லாம�, எ(த விசாரைண% ைகதிைய>	 ெகாைல ெசBயலா	. 
 
இ(த இ4 பைடயின4%A	 இ4(த ஒேர ஒ4 நிப(தைன, அவ�க' 
ெஜ�மானிய� யாைர>	 ைக) ெசBய%Eடா) எ�ப)தா�! 
 
ஹி5ல� பதவி%A வ() ச!யாக ஐ	ப�ேதழாவ) நா' இ(த இ4 பைடகM	 
த	 பணிைய� ெதாட.கின. க1ணி� ெத�ப5ட aத�க' அ�தைன ேபைர>	 
இவ�க' ைக) ெசBய ஆர	பி�தா�க'. ைக)%A% காரண	 ெசா�ல ேவ18ய 
அவசிய	 இ�ைல. காரண	 ேக5டா�, அ(த இட�திேலேய நி:கைவ�)9 



G5,வி,வா�க'. விசாரைண%A* ேபானா� உயி� இ�?	 சில தின.க' 
பிைழ%கலா	, அNவள�தா�. 
 
அ�ைற%A ெஜ�மனியி� வசி�) வ(த aத�களி� ெமா�த எ1ணி%ைக Gமா� 
ப�) ல5ச	 ேப�. (ஹி5ல� பி�னா� பைடெய,�)9 ேச�%A	 ேதச.களி� 
வசி�) வ(த aத�களி� எ1ணி%ைகைய>	 ேச��தா� ேகா8ைய ெந4.A	.) 
அவ�கM' Gமா� ஐ() ல5ச	 ேப� எ*ப8ேயா த*பி*பிைழ�) வி5டா�க'. 
ஹி5ல� பதவி%A வ(த மிக9 சில தின.களிேலேய /�திசாலி�தனமாக, 
அக*ப5டவ:ைற ம5,	 எ,�)%ெகா1, ேதச�ைத வி5, அகதிகளாக 
ெவளிேயறி ம:ற பல நா,கM%A* ேபாBவி5டா�க'. 
 
மி9சமி4(த ஐ()ல5ச	 ேப�தா� மா58%ெகா1டா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 8 ேம, 2005 
 
 
 
 
 
 
49 ஹி5ல!� aத ெவ#*/ 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
இர1டா	 உலக >�த	 ெதாட.Aவத:A9 ச!யாக ஆ# வ4ட.க' ��/ 
ெஜ�மனியி� ஆ5சி அதிகார�ைத ஹி5ல� பி8�தா�. (ஹி5ல!� ேபால() 
பைடெய,*/தா� இர1டா	 உலக >�த�தி� ெதாட%க	. இ) நட(த) 
ெச*ட	ப� 1, 1939. ஹி5ல� பதவி%A வ(த) 1933-	 வ4ட இ#தியி�.) 
 
அ�# �த� உலA%A9 சனி பி8�த) ஒ4 ப%க	 எ�றா�, ெஜ�மானிய 
aத�கM%A அத� தீவிர	 மிக�	 அதிகமாக இ4(த). பதவி%A வ(த �த� 
சில தின.களிேலேய ஹி5ல!� ேநா%க�	 தீ�மான�	 எ�ன எ�ப) ஓரள� 
ெதளிவாகேவ ெத!யவ()வி5ட) எ�றேபா)	, அவர) தி5ட.களி� 
�7*ப!மாண	 aத�கM%A* /!ய ஆ# மாத.க' பி8�தன. 
 
அ(த ஆறாவ) மாத	 அ) நட(த). அ)வைர ப'ளிகளி� aத%Aழ(ைதக' 
மீதான ெவ#*/ வள�*பைத ஒ4 ெசய�தி5டமாக9 ெசB)ெகா184(த 
நாஜிக', அ*ேபாதிலி4() aத%Aழ(ைதக' யா4	 ப'ளிகM%A9 ெச�# 
ப8%க%Eடா) எ�# உ�தரவி5டா�க'. இ(த அறிவி*/ ெவளியான ஓ!4 
தின.களிேலேய இ) க�u!கM%A	 ப�கைல%கழக.கM%A	 Eட* 
ெபா4()	 எ�# ஹி5ல� அறிவி�தா�. 
 
aத�கM%A எ�ன ெசBவெத�# /!யவி�ைல. விதிைய ெநா()ெகா1,, 
வீ58ேலேய த.க' Aழ(ைதகM%A* பாட	 ெசா�லி%ெகா,%க� 
ெதாட.கினா�க'. 
 
அவ�க' F9G வி,வத:A%Eட ஹி5ல� அவகாச	 ெகா,%கவி�ைல. அ,�த 
அறிவி*/ உடேன வ(த). ெஜ�மனியி� எ(த அரG அKவலக�திK	 
aத�கM%A இனி ேவைல இ�ைல. தவிர, aத ம4�)வ�க', aத 
வழ%கறிஞ�க', aத ெபாறியிய� வ�Kந�க' யாைர>	 யா4	 ேவைல%A 
ைவ�)%ெகா'ள%Eடா). 
 
இ) ம5,ம�ல. ெபா) நல அைம*/க', ச.க.க', கமி58க' எ)வானாK	 
aத உ#*பின�க' Eடேவ Eடா). aனிய� எ�# அவ�க' சி(தி%க%Eட% 
Eடா). நாK aத�க' E8 ஒ4 b%கைடயி� ேபசினா� Eட% ைக) 
ெசB)வி,வா�க'. இைதெய�லா	 விட% ெகா,ைம, ெஜ�மனியி� இய.கிவ(த 



உட� ஊன�:ேறா4%கான அைம*/கைள அ�# ெப4	பாK	 aத�க'தா� 
நட�தி வ(தா�க'. க1பா�ைவய:ேறா4%கான ப'ளி%Eட.க', 
வாBேபச�8யாத கா) ேக5காேதா4%கான ப'ளிக', ேபாலிேயாவா� 
பாதி%க*ப5ட சி#வ�கM%கான ம#வாP� ைமய.க' எ�# ஏராளமான 
அைம*/கைள நி#வி ேசைவயா:றி வ(தா�க'.  
 
காரண	 ஏ)	 ெசா�லாம� இ(த அைம*/க' அைன�திலி4()	 aத�க' 
உடன8யாக விலகேவ1,	 எ�# அறிவி�த) ஹி5ல!� அரG. 
 
1935-	 வ4ட	 aத�கM%A எதிரான இ�தைகய நடவ8%ைககைள 
ச5டm�வமாகேவ அறிவி�)வி5டா� ஹி5ல�. நிaெர	ெப�% ச5ட.க' 
(Nur ember g Laws ) எ�# அைழ%க*ப5ட அ(த9 ச5ட*பிரதிக' 
ெசா�Kவைதெய�லா	 ஒ4 வ!யி� G4%கி9 ெசா�வெத�றா�, ெஜ�மனியி� 
aதராக இ4*ேபா� அ�தைனேப4	 இர1டா(தர% A8ம%கேள. அவ�க' 
எ�தைன தைல�ைறகளாக அ.ேக வாP()வ4பவ�களாக இ4(தாK	 ச!, 
எ(தவிதமான உ!ைமகM	 அவ�கM%A% கிைடயா). தீ1ட�தகாதவ�களாக 
ம5,ேம அவ�க' நட�த*ப,வா�க'. 
 
இைதவிட �%கியமான விஷய	 எ�னெவ�றா�, யா� aத� எ�பத:A	 
ஹி5ல� ஒ4 விள%க	 ெகா,�தி4(தா�. திbெர�# கிறி�)வ�)%A மத	 
மாறிவி5டவ�கைளெய�லா	 அவ� ம�னி%க� தயாராக இ�ைல. வ	ச�தி� 
யாராவ) ஒ4 ெகா'M�தா�தா, எ'M�தா�தா aதராக இ4(தா� Eட, 
அவர) வழி�ேதா�ற�க' aதராக�தா� க4த*ப,வா�க' எ�# ஹி5ல� 
ெசா�னா�. 
 
ச5ட வைர�களி� ஹி5ல� தாேன ைகெய7�தி5டா�. காவ� )ைறயின4%A 
�7 அதிகார	 வழ.க*ப5ட). எ(த aதைர>	 காவல�க' எ�ன 
ேவ1,மானாK	 ெசBயலா	. எ*ப8 ேவ1,மானாK	 நட�தலா	. எ�ன 
த1டைன ேவ1,மானாK	 தரலா	. விசாரைண%A* ெபா#ைமயி�ைலயா? 
கவைலேய ேவ1டா	. ெகா�#விடலா	. ெகாைலகM%A% கண%A% 
கா5டேவ1,ெம�கிற அவசிய	 இ�ைல. இற(தவ�கைள ம5,	 ப�திரமாக 
/ைத�) அ�ல) எ!�)விட ேவ1,	. நா58� அநாவசியமாக 
ேநாB%கி4மிக' பரவிவிட%Eடா) பா4.க'! 
 
இ*ப8ெயா4 கா5டா5சி ஆர	பமான)	 ெஜ�மானிய% காவல�க' 
ேயாசி�தா�க'. ஹி5ல4%A ச(ேதாஷ	 த4	ப8 நட()ெகா'வெத�றா�, 
அவ� கவன�)%A* ேபாA	வித�தி� அNவ*ேபா) யாராவ) ஒ4 �%கியமான 
aதைர% ெகா�#வி,வ)தா� ஒேர வழி எ�# �8� ெசBதா�க'. ப�) vபாB 
அலவ�ஸு%காக�	 ஒ4 நா' வி,*/%காக�	 இர1, மணி ேநர	 
ப�மிஷ?%காக�	 Eட அவ�க' aத�கைள% ெகா�றி4%கிறா�க'. அ*ப8% 
ெகா�K	ேபா), ேக5ப) கிைட%கிற) எ�ப)தா� இத:கான ஒேர காரண	. 
 
ஆர	ப�தி� ஒ�# இர1டாக, ப�) இ4பதாக ஆர	பி�த இ(த* 
ப,ெகாைலக', நா' ேபாக*ேபாக O:#%கண%கி� ெப4க� ெதாட.கிய)	 
aத�கைள9 சிைற ைவ*பத:காக�	 அவ�கைள% ெகா,ைம* 
ப,�)வத:காக�ெம�ேற ேயாசி�) சில பிர�திேயக9 சிைற%Eட.கைள ஹி5ல� 
க5டைவ�தா�. இவ:ைற concent r at i on camps  எ�பா�க'. 
 
உலக ச!�திர�தி� ேவ# எ(த ேதச�திK	 எ(த% கால�திK	 நட(திராத 
ெகா,ைமக' யா�	 இ(த9 சிைற%Eட.களி� ஹி5ல� கால�தி� நட(ேதறின. 
ேக'வி*ப,	ேபாேத ர�த%க1ணீ� வரவைழ%A	 ெகா,ைமக' அைவ. 
 
�தலி� க	aனி�,கைள விசா!*பத:காக% க5ட*ப5ட சிைற%Eட.க' 
எ�#தா� இைவ உலA%A� ெத!யவ(தன. ஹி5ல!� க	aனிச ெவ#*/ 
அவர) aத ெவ#*ைப* ேபா�ேற பிரசி�தி ெப:ற). (க	aனிச ர_யாைவ 
ஒழி�)%க5டேவ1,ெம�ப)தா� அவர) வாPநா' ேநா%கமாக இ4(த). 



அதி�_டவசமாக உலக*ேபா� சமய	 அவ� ர_யாவிலி4() பி�வா.கேவ18 
வரேவ, ேசாவிய� aனிய� த*பிய).) ஆகேவ ெஜ�மனியி� உ'ள 
க	aனி�,க' அ�தைனேபைர>	 ஒழி�)%க5,வத:காக�தா� இ(த சிற*/9 
சிைற%Eட.க' க5ட*ப584%கி�றன எ�# உலக	 நிைன�த). 
 
ஆனா� ஹி5ல� யாைரெய�லா	 ெவ#�தாேரா, அவ�க' அ�தைன ேப4	 
அ(த9 சிைற%Eட.கM%A வரேவ18யி4(த). க	aனி�,க', aத�க', 
ெதாழி:ச.கவாதிக', ேசாஷலி�,க', பாதி!யா�க' எ�# பா��)*பா��) 
அ.ேக E58%ெகா1, ேபானா�க'. 
 
அ(த9 சிற*/9 சிைற%Eட.கைள* ப:றி9 ெசா�லேவ1,	. இ4ைள�தவிர 
ேவெறா�#மி�லாத கா�%s5 கா,க' அைவ. கா:# கிைடயா). த1ணீ� 
கிைடயா). உண� கிைடயா). விஷ* m9சிகM	 mரா�கM	 ேத'கM	 
பா	/கM	 Gத(திரமாக ஊ�() ெச�K	. விசாரைண% ைகதிகைள* 
ெப4	பாK	 நி�வாணமாக�தா� ைவ�தி4*பா�க'. ெகாதி%A	 நீ!� 
U%கி*ேபா,வ) ெதாட.கி, நி:கைவ�)9 G,வ), உட� உ#*/கைள 
ஒNெவா�றாக ெவ58* ேபா,வ), ஊசி ெகா1, உட	ெப.A	 A�தி% A�தி 
ர�த	 ெசா5ட9ெசா5ட தீயி� இ5, வா5,வ), விஷ ஊசிக' ேபா,வ), ம�ம 
உ#*/களி� தா%Aவ), வ�/ண�9சி ெகா'வ) எ�# Avர�தி� உ9சக5ட 
ெவளி*பா,க' அர.ேகறிய பிரா(திய	 அ). 
 
விசாரைண% ைகதிகைள ெவளியிலி4() யா4	 வ() பா�%க �8யா). 
அவ�கைள எ*ேபா) நீதிம�ற�)%A அைழ�)9 ெச�வா�க' எ�பைத>	 
ெசா�லமா5டா�க'. திbெர�# ஒ4 நப� ஒ4 நாM%A ேம� வீ, 
தி4	பாதி4(தா�, மன�ைத� ேத:றி%ெகா1, அவ4%A% கா!ய	 
ெசB)விடேவ18ய)தா� எ�# ெஜ�மானிய aத�க' �8�%A வ4	 
அள�%A நிைலைம மிக�	 ேமாசமாகி%ெகா184(த). 
 
ஹி5ல� ஆ5சியி� �த� ஐ(தா1,களி� இ(த9 சி�திரவைத%Eட.களி� 
Gமா� எ1i# aத�கM	 ஆயிர�தி நாx# க	aனி�,கM	 
ெகா�ல*ப5டா�க' எ�# ஒ4 கண%A இ4%கிற). 
 
ஆனா� 1938 மா�9 மாத	 அவ� ஆ�தி!யாைவ அபக!�)%ெகா1ட பிறA, 
ஹி5ல!� அதிகார எ�ைல%A உ5ப5ட பிரா(திய�தி� வசி%A	 aத�களி� 
எ1ணி%ைக A*ெப�# ஒ4 ல5ச�) எ1ப�ைத(தாயிரமாக உய�()விடேவ, 
இ�?	 ஏராளமான சி�திரவைத%Eட.கைள எ7*பி, இ�?	 
ஆயிர%கண%கி� aத�கைள% ைக) ெசBயேவ18ய Õஅவசிய	’  நாஜி%கM%A 
உ4வாகிவி5ட). 
 
ஹி5ல!� ஆ�தி!ய* பைடெய,*/ நட() �8(த இ4பதாவ) நாளி� 
ம5,	 ஆ�தி!யாவி� Gமா� ஐ(O# aத�க' ெகா�ல*ப5டா�க'. ஒேர 
நாளி� நட(த இ9ச	பவ	 ஒ5,ெமா�த aதAல�ைத>	 Aைலந,.க9 
ெசB)வி5ட). aத Aல�ைத ம5,ம�ல. ப�ேவ# உலகநா,கM	 ஹி5லைர* 
பா��) பய*பட� ெதாட.கியத� ஆதார% காரண	 இ)தா�. 
 
அவர) நா, பி8%A	 ேவ5ைகைய% கா58K	 இ(த aத ெவ#*/ மிக� 
தீவிரமாக இ4*பைத% க1, ெவ#*/:ற �த� ேதச	 பி!5ட�. 
 
ப!தாப�தி� ேப!� பி!5ட� Gமா� நா:பதாயிர	 ெஜ�மானிய aத�கைள 
அகதிகளாக ஏ:#%ெகா'வதாக அறிவி�த). ேமK	 Gமா� இ4பதாயிர	 
ஆ�தி!ய aத�கM	 இத� Fல	 பி!5ட?%A உயி�த*பி* ேபாக�8(த). 
இ(த அ#பதாயிர	 aத�க' தவிர, ப�தாயிர	 aத% Aழ(ைதகைள>	 
பிர�திேயகமாக பி!5ட� த�ெத,�), அவ�களி� எதி�கால�)%A* 
ெபா#*ேப:#%ெகா'வதாக அறிவி�த). (இ*ப8 அநாைதகளாக ெஜ�மனி - 
ஆ�தி!யாவிலி4() பி!5ட?%A* ேபாB9ேச�(த ப�லாயிர%கண%கான 



aத�கM' மா�%கெர5 தா5ச!� ெப:ேறா4	 அட%க	. பி�னாளி� 
பி!5டனி� பிரதமராகேவ ஆன தா5ச�!) 
 
இ(த இட*ெபய�9சியி� ப�லாயிர%கண%கான ெப:ேறா�, த	 Aழ(ைதகைள* 
பி!() தனி�) வாழேவ18யி4(த). Aழ(ைதக' ம5,மாவ) பிைழ%க5,ேம 
எ�# அவ�கைள பி!5ட?%A அ?*பிய ெஜ�மானிய* ெப:ேறா�கைள* பிறA 
தனிேய நாஜிக' Õகவனி�)’  அவ�கM%A மரணத1டைன அளி�)வி5டா�க'! 
 
ஆர	ப�தி� O:#%கண%கி� இ4(த இ(த இன*ப,ெகாைலக', ஹி5ல!� 
கண%கி� ஒNெவா4 நாடாக9 ேசர9ேசர, ஆயிர.கைள>	 ல5ச.கைள>	 
ெதாட�ெதாட.கிய). ஹி5ல� ஒ4 ேதச�தி� மீ) பைடெய,�தா� எ�றா�, 
அ.A'ள அரச�ல; aத�க'தா� �தலி� அலறினா�க'. எ*பா,ப5டாவ) 
ஹி5ல� எ58*பா�%க �8யாத ஏதாவ) ஓ!ட�)%A* ேபாBவிடமா5ேடாமா 
எ�# ஏ.கி% கதறினா�க'. 
 
தினச! O:#%கண%கான aத�க' தி45,�தனமாக� த	 ேதச�ைதவி5, 
எ�ைல தா18 ெவளிேய ேபாவ) வழ%கமாகிவி5ட). இ) ம:றபிற 
ேதச.கM%A மிக*ெப!ய பிர9ைனயாகி* ேபான). அவ�களா�, aத�கைள 
வராதீ�க' எ�#	 ெசா�ல�8யவி�ைல; வ4பவ�கைள ைவ�)%ெகா1, 
பராம!%க�	 �8யவி�ைல. ஏெனனி� அ�தைன ஐேரா*பிய ேதச.கMேம 
அ�ைற%A >�த�தி� ஓ� அ.கமாக விள.கின. எ�ேலா4	 எ�ேலாைர>	 
அ8�)%ெகா184(தா�க'. ஒ4 ப%க	 ஹி5ல� க5சி. இ�ெனா4 ப%க	 
பி!5ட� க5சி. 
 
பி!5டனி� அணியி� இ4(த ேதச.க'Eட aத�க' விஷய�தி� �8ெவ,%க 
மிக�	 திணறி%ெகா184(தன. ச!�திர�தி� பைழய ப%க.களி�, அவ�கM	 
aத�கைள% ெகா,ைம*ப,�தியவ�களாகேவ இ4(த)தா� காரண	. 
ப!தாப*ப5, aத�கைள உ'ேள வி5டா�, நாைள%A அவ�களா� நம%A 
எ�ென�ன பிர9ைனக' வ4ேமா எ�கிற அ9ச	 அ�தைன ஐேரா*பிய 
ேதச.கM%A	 இ4(த). 
 
எ*ப8யாவ) த*பி�) பால�தீ?%A ஓ8விடேவ1,	 எ�ப)தா� அ�தைன 
aத�களி� எ1ண�	. 
 
ஆனா� எ*ப8� த*பி*ப)?  
 
அவ�க' எ*ப8 ேயாசி*பா�க' எ�பைத ��E58ேய ஹி5ல� 
ேயாசி�)ைவ�தி4(தா�. ஆகேவ அவ� ஒ4 கா!ய	 ெசBதா�. எ(ெத(த 
ேதச�ைத% ைக*ப:#கிறாேரா, அ(த(த ேதச.களி� எ�ைலகைள �தலி� 
Fட9 ெசா�னா�. ெஜ�மனியி� எ�ைலகM	 Fட*ப5டன. வKவான 
பா)கா*/ ஏ:பா,க' ேதசெம.A	 ெசBய*ப5ட). aதர�ல; ஒ4 ெகாG Eட 
எ�ைல தா18 ெவளிேய ேபாக�8யாதப8%A பா)கா*/ ஏ:பா,கைள* 
பல*ப,�திவி5, ஹி5ல� சி!�தா�. 
 
அ(த9 சி!*/%A, க1ைண F8%ெகா1, ெகா�K.க' எ�# அ��த	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 12 ேம, 2005 
 
 
 
 
 
50 ஹி5லரா� அழி%க*ப5ட aத�க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 



ஹி5ல!� aத ெவ#*/ அ�ல) aத இன ஒழி*/� தி5ட	 எ�தைகய) 
எ�பைத எ�தைன ப%க.க' வ4ணி�தாK	, அத� �7 வீ!ய�)ட� 
/!()ெகா'வ) க_ட	. ஹி5ல!� கால�தி� ெஜ�மனியி� வாP(தவ�களாக 
இ4(தா� ம5,ேம அ) /!>	. அ)Eட ஓரள�%A�தா�. ஹி5ல� கால�) 
ெஜ�மானிய aத�கM%A ம5,ேம ெத!(த ேபயா5ட	 அ). ஒ4 aதைர �த� 
�ைறயாக* பா�%A	ேபாேத, அவ� பிணமாக இ4(தா� எ*ப8யி4*பா� எ�# 
சி(தி%க� ெதாட.கிவி,கிற E5டமாக இ4(த) நாஜி%க5சி. ெப1க', 
Aழ(ைதக', �தியவ�க', சாதைனயாள�க' எ�# எ(த விதமாக�	 அவ�க' 
பி!�)* பா�%க வி4	பவி�ைல. aத� எ�கிற ஓ� அைடயாள	 ேபா)மானதாக 
இ4(தி4%கிற). 
 
)*பா%கியா� G,வ), க�தியா� அ.க	 அ.கமாக ெவ58ெய,�)% 
ெகா�வ), ஆைச ஆைசயாக ெப5ேரா� ஊ:றி* ப:றைவ�) ேவ8%ைக 
பா�*ப), ெகாதி%A	 ெவ(நீ�� ெதா58களி� ேபா5,, உட� 
ெபாG.கி*ேபாவைத ரசி*ப), விஷவா> அைறகளி� E5ட	 E5டமாக 
நி�வாண*ப,�தி நி:கைவ�), F9G�திணறி ஒNெவா4வராக வி7வைத* 
பா��) மகிPவ), சி# பிேள, அ�ல) ர	ப	 ெகா1, ேம� ேதா� 
�7வைத>	 அ#�), உ!�ெத,*ப) எ�# எ�தைன விதமான Avர.க' 
சா�தியேமா, அ�தைனைய>	 அவ�க' aத�களி�மீ) பிரேயாகி�தா�க'. 
 
எ)�ேம பதிவாகாத ெகாைலக'. ெகா�ற) அைன�)	 காவ�)ைறயின� 
எ�பதா� நீதிம�ற.கM%A ேவைலயி�லாம� ேபாBவி5ட). அ�ல) Õஇ�னா� 
காணவி�ைல’  எ�# காவ�)ைறயின� ஒNெவா4 aத4%A	 வழ.A	 இ#தி9 
சா�றித7%A ஒ*/த� த4	 ேவைலைய ம5,	 நீதிம�ற.க' ெசB)வ(தன. 
 
1939 ெச*ட	ப4%A ��/வைர aத* ப,ெகாைலக' ஒ4 
ச	பிரதாய�)%காக, ரகசியமாக ேம:ெகா'ள*ப5டன. அதாவ) ைக) ெசB) 
சி�திரவைத% Eட.கM%A அைழ�)9 ெச�# ெகாைல ெசBதா�க'. Õஆமா	, 
ெகா�ேறா	, அத:ெக�ன?’  எ�# ேநர8யாக% ேக5காம�, காணாம� 
ேபானவ�க' ப58யலி� ேச��)%ெகா184(தா�க'. (அ*ேபா) பல aத�க' 
தி45,�தனமாக ேதச�ைத வி5, ெவளிேயறி, அகதிகளாக* பல நா,கM%A* 
ேபாB%ெகா184(ததா�, தா.க' ெகா�K	 aத�கைள Gலபமாக அ*ப8% 
காணாம� ேபானவ�களி� ப58யலி� நாஜிகளா� ேச�%க �8(த).) 
 
ஆனா� எ*ேபா) ெஜ�மனி, ேபால(தி� மீ) பைடெய,�தேதா (ெச*ட	ப� 
1939), அ*ேபாதிலி4() இ(த வழ%க	 அ8ேயா, மாறிவி5ட). எ*ப8>	 
ஹி5ல�தா� ஒ5,ெமா�த ஐேரா*பாைவ>	 ஆள*ேபாகிறவ� எ�கிற 
தீ�மான�தி�, ெசBகிற ெகாைலகைள பகிர.கமாகேவ ெசBயலா	 எ�# 
ெஜ�மானிய காவ�)ைற �8� ெசB)வி5ட). 
 
இத�பிறA அவ�க' விசாரைண%A எ�# எ(த aதைர>	 தனிேய அைழ�)9 
ெச�வைத வி5,வி5டா�க'. ெபா7) வி8(த)	 ேநேர ஏதாவ) ஒ4 aத% 
காலனி%A* ேபாவா�க'. அ�ல) aத ேதவாலய�)%A9 ெச�வா�க'. க1ணி� 
ெத�ப,	 நப�களிட	 Õநீ.க' aத�தாேன?’  எ�# ேக5பா�க'. 
 
எ(த aத4	 த�ைன ஒ4 aதர�ல� எ�# ெசா�லமா5டா�. உயிேர 
ேபானாK	 அவ� வாயிலி4() அ*ப8ய4 வா��ைத வரா).  
 
ஆகேவ, அவ� தைலயா5,வா�. அNவள�தா�. அ*ப8ேய ேபா5ேடா�%A 
ேபா� ெகா,*ப) ேபா� நி:க9 ெசா�லிவி5, இர1ட8 பி�னா� ேபாB 
G5,9 சாB�)வி5, அ,�தவ!ட	 ேபாBவி,வா�க'. 
 
இதி� ஒ4 ெசா�Eட மிைகேய இ�ைல. இ*ப8�தா� நட(ததாக அ�தைன 
ேம:க�திய ச!�திர ஆசி!ய�கM	 வ4ணி�தி4%கிறா�க'. வீ,க', 
ேதவாலய.க', வ��தக நிைலய.க', அKவலக.க' எ�# எ.ெக�லா	 
aத�க' இ4%கிறா�கேளா, அ.ெக�லா	 ஹி5ல!� Eலி*பைடயின� ேபா� 



ெசய�ப5ட காவ�)ைறயின� ெச�#, ெகா�)%ெகா�தாக% ெகா�# 
சாB�)%ெகா184(தா�க'. 
 
Ôஎ�ைன ஏ� ெகா�கிறீ�க'? நா� எ�ன தவ# ெசBேத�?”  எ�# 
இற*பத:A �� ெப�லி� நகர�) aத� ஒ4வ� ேக5டத:A, ஹி5ல!� 
காவல� ஒ4வ� ெசா�ன பதி�: 
 
Ôநீ.க' ெகாைல%A:றவாளியாக இ4(தா� Eட ம�னி�)விடலா	. aதராக 
அ�லவா இ4%கிறீ�க'! ேவ# வழிேய இ�ைல. இற()வி,.க' ’ ’.  
 
ஹி5ல!� ேபால()* பைடெய,*/ நட()ெகா184(த �த� வார�தி� 
ம5,	 ெமா�த	 ப�தாயிர	 aத�க' ெஜ�மனியி� ெகா�ல*ப5டா�க'. ெகாைல 
ெசBய*ப5ட அ�தைன ேபைர>	 ஆ.கா.ேக சி# சி# A�#க' ேபா� 
Aவி�)ைவ�) ெமா�தமாக எ!�)வி5ட) காவ�)ைற. இதி� Gமா� 
இர1டாயிர	 ெப1கM	 நாx:ைற	ப) Aழ(ைதகM	 அட%க	. 
 
ேபால(ைத ஹி5ல� த�வச*ப,�திவி5ட ெசBதி கிைட�த ம#கணேம ேமK	 
�(O# aத�க' ெகா�ல*ப5டா�க'. ந	 ஊ!� ஏதாவ) ச(ேதாஷமான 
கா!ய	 நட%கிறெத�றா� ப5டாG ெவ8*ேபா	 அ�லவா? அ(த மாதி! 
அ.ேக மகிP9சிைய% ெகா1டா,வெத�றா� aத�கைள% ெகா�லேவ1,	 
எ�ப) ஒ4 Õகலாசாரமாக’  இ4(த)!  
 
இ�தைன%A	, உயி�பிைழ*பத:காக ேபால(தி� ேம:A எ�ைலயிலி4() 
(ேம:A ேபால(ைத�தா� அ*ேபா) ஹி5ல� ெவ�றி4(தா�.) கிழ%A 
எ�ைல%A உயிைர% ைகயி� பி8�)%ெகா1, ஓ8ய aத�க' அவ�க'. 
அவ�க' ஓ8ய பாைதெய.A	 இ4(த க5டட.களி� மா8களி� கா�தி4(த 
நாஜி*பைட, கி5ேட ெந4.A	ேபா) G5, வீP�தினா�க'. ேபால(தி� 
சாைலகெள.A	 ர�த% Aள.க' ஆயின. ேவக�தைடக' ேபால ஆ.கா.ேக 
மனித உட�க' சிதறி%கிட(தன. ெந4.Aவத:A பய()ெகா1, நாBகM	 
ந!கM	 வ�u#கM	Eட அ(த* பிரேதச�)%A' lைழயவி�ைல எ�# 
எ7)கிறா�க' பல ச!�திர ஆசி!ய�க'. 
 
எ*ப8யாவ) ேசாவிய� aனிய?%A' lைழ()விட ேவ1,ெம�ப)தா� 
அ*ேபா) ேபால()வாP aத�கM%A இ4(த ஒேர ல5சிய	. ஒNெவா4 
அ8யாக ரகசியமாக எ,�)ைவ�) அவ�க' ேசாவிய� aனியைன ேநா%கி�தா� 
அ*ேபா) ��ேனறி%ெகா184(தா�க'. ஹி5ல�, ர_யா�%A' காெல,�) 
ைவ*ப) க_ட	 எ�ப) அவ�களி� ந	பி%ைக. அ�தைன சீ%கிர	 அவரா� 
ர_யாவி� மீெத�லா	 பைடெய,%க �8யா) எ�# அவ�க' நிைன�தா�க'. 
ர_யாவி� காலநிைல, ராLவபல	 உ'ளி5ட பல காரண.க' அத:A 
இ4(தன. ஆனா� ேபால() aத�கைள ர_யா மன�வ() ஏ:#%ெகா'Mமா 
எ�ப) ேக'வி%Aறியாகேவ இ4(த). 
 
ச5டவிேராதமாகவாவ) ர_ய எ�ைலைய அைட()வி5டா� பிர9ைனயி�ைல; 
ர_ய9 சிைற9சாைலகளி� எ`சிய கால�ைத% கழி%க ேந�(தாK	 
பரவாயி�ைல; உயி� பிைழ�தி4(தா� ேபா)	 எ�# நிைன�தா�க'. 
எ�ைலைய% கட%க சில ஏெஜ1,களி� உதவிைய% ேகா!வி5, வீ,கM%A' 
ப).கியி4(தா�க' ேபால() aத�க'. 
 
இைதயறி(த ஹி5ல!� பைட, உடன8யாக ேபால() �7வ)	 ஆ.கா.ேக 
தா:காலிக சி�திரவைத% Eட.கைள நி#வி, உ'ேள விஷ% கி4மிகைள>	 
விஷ வா>ைவ>	 பர*பி ைவ�)வி5,, அைன�) aத% A8யி4*/களி� மீ)	 
தா%Aதைல� ெதாட.கிய). உயி�த*பி ஓ8வ4ேவா� அைனவைர>	, 
கா�தி4%A	 ஹி5ல!� பைடயின� ைக)ெசB) உடன8யாக அ(த� 
தா:காலிக% Eட.கM%A' அைட�)வி,வா�க'. 
 



O:#%கண%காேனா� இ*ப8 பலியாகியி4%கிறா�க'. சில ஆயிர	ேப� 
வாPநா' �7வ)	 தீராத ச4ம, இ4தய, lைரயீர� ேநாயாளிகளாக மாறி 
அவ�ைதகMட� வாP() ம8(தி4%கிறா�க'. 
 
ஏ*ர� 1940-� ஹி5ல�, ெட�மா�%ைக>	 நா�ேவைவ>	 ைக*ப:றினா�. 
ச!யாக ஒ4 வ4ட�தி� பிரா��, ெப�ஜிய	, ஹால(ைத வச*ப,�தினா�. 
அத:க,�த வ4ட	 கிsைஸ>	 aேகா�லாவியாைவ>	 வி7.கினா�. 
 
இ*ப8% ைக*ப:ற*ப5ட ேதச.களி� எ�லா	 ஹி5ல!� பிரதிநிதிக' 
உடன8யாக ஆள� ெதாட.கினா�க'. ஆ5சி%A வ(த �த� ேவைலயாக 
அவ�க' ெசBத), அ(த(த ேதச�தி� இ4(த aத�க' அ�தைனேபைர>	 
அ'ளி%ெகா1,ேபாB சி�திரவைத% Eட.களி� ெகா5,வ)! 
 
சி�திரவைத% Eட.களி�, தம) Õ�ைற’ %காக% கா�தி4%A	 aத�களி� 
பா,தா� மிக�	 ப!தாப	. விநா8* ெபா7தி� ெகா�# வீசிவி5டா�Eட வலி 
இ4%கா). ஆனா�, ெகாைலகார இய(திர.களி� எதிேர வ!ைசயி� த	 
ெபயைர9 ெசா�லி அைழ*பத:காக அவ�க' பல வார.க', மாத.க' 
கா�தி4%க�	 ேவ18யி4(தி4%கிற)! 
 
அ*ப8% கா�தி4%A	 தின.களி� அவ�கM%A உண� தர*படமா5டா). 
A8*பத:A நீ4	Eட எ*ேபாதாவ) கிைட�தா� உ1,. இ�லாவி5டா� 
அ)�	 இ�ைல. �7 நி�வாணமாக வார%கண%கி� வ!ைசயி� நி�#ெகா1ேட 
இ4%கேவ1,	. %a நக�() ப8*ப8யாக ��ேனறி அவ�களி� �ைற 
வ4	ேபா), இற*பைத நிைன�) அவ�க' ஓரள� நி	மதிேய அைடவா�க' 
அ�லவா! 
 
எ(த% கால�திK	, எ(த வித�திK	 நியாயேம ெசா�ல�8யாத 
இன*ப,ெகாைல அ). ஒ5,ெமா�த மா?ட Aல�தி� AvரGபாவ	 விGவvப	 
எ,�) ஒ�றாக� திர1, ஒ4 உ4வ	 ெப#மானா�, அ(த உ4வ�)%A 
ஹி5ல� எ�# ெபய�. இ*ப8>	 ஒ4 மனித� வாP(தானா எ�# நிைன�)* 
பா�%க%Eட �8யா). ஹி5லைர* ப:றி>	, ஹி5ல� கால�)% ெகா,ைமக' 
Aறி�)	 நா	 ேக'வி*ப,கிற, நம%A% கிைட%கிற தகவ�க' அைன�)ேம 
ஓெர�ைலவைர Aைறபா,'ளைவதா�. இ�தைன ல5ச	 ப,ெகாைலக' 
ெவளிேய ெத!(தி4%கி�றனெவ�றா�, ெத!யாத ெகாைலக' இ�?	 உ1,. 
அவ�, ரகசிய.களி� பரமபிதா. ெவ#*பி� Fல%கட�'. Avர�தி� 
உ9சப5ச	. 
 
இ�ைற%A* ப�) நா5க' ��ன�Eட, ஹி5ல4%A% கைடசி தின.களி�, 
ரகசிய அைறயி� ம4�)வ	 பா��த ந�� எ�# ஒ4 ெதா1i# வய)* 
ெப1மணி �த� �ைறயாக இ*ேபா) வாBதிற(தி4*பைத* பா��ேதா	. 
/ைத(த நாக!க	 மாதி!, அ) ஒ4 /ைத(த அநாக!க	. ேதா1ட�ேதா1ட 
வ()ெகா1ேடதா� இ4%A	. 
 
இைவ ஒ4 /ற	 இ4%க, 22 ஜூ� 1941-	 ஆ1, ஹி5ல!� பைட 
ேசாவிய� aனிய?%A' lைழ(த). ராLவ	 ஒ4 ப%க	 ேசாவிய� 
aனிய?%A' lைழ>	 ேபாேத, aத% ெகாைலகM%காக நியமி%க*ப584(த 
காவ�பைடயின� ர_யாவி� கிழ%A* ப%க	 எ�ைலேயார	 இ4(த aத 
�கா	கM%A	 காலனிகM%A	 பைடெய,�தன. 
 
ச!யாக F�# வார.க'. அ(த F�# வார கால�)%A' ெமா�த	 Gமா� 
ஐ	ப�ைத(தாயிர	 aத�கைள அவ�க' ெகா�#Aவி�தா�க'. அ�தைனேப4	 
அகதிகளாக அ.ேக வ() த.கியி4(தவ�க'. உலக ச!�திர�தி� ஏ�, உலக 
>�த�தி�Eட F�# வார.களி� இ�தைன ேபைர ஒ4ேபா)	 ெகா�றதி�ைல. 
யா4	 த*பி%க �8யாம� G:றிவைள�), க1ைண F8%ெகா1, நாெள�லா	 
G5,%ெகா1ேட இ4(தா�க'. ஆ1க', ெப1க', Aழ(ைதக', �தியவ�க', 
ேநாயாளிக' எ�# பா�%கேவயி�ைல. க1ைண F8%ெகா1, எ�றா�, 



நிஜமாகேவ க1ைண F8%ெகா1,! ஒ4நாைள%A% Aைற(த) ஐயாயிர	 
ேபைர% ெகா�வ) எ�# ெசய�தி5ட	 ேபா5,%ெகா1, ெகா�றா�க'. 
ெகா�# Aவி�த பிண.களி� மீேத ஏறி நி�# ேமK	 G5டா�க'. அ)�	 
ேபாதாம�, வீ,களிலி4() ம%கைள� தரதரெவ�# இ7�)வ() ஒ4 ெப!ய 
Aழி ெவ58 உ'ேள ெமா�தமாக� த'ளி, G:றி ேமேல நி�# G5டா�க'. 
ெவறியட.காம�, மைல*பாைறகைள 8ர%Aகளி� ஏ:றி வ() அ(த% Aழிகளி� 
வீசிெயறி()	 ெகா�றா�க'. Aழ(ைதக' தனியாக% கிைட�தா� அவ�கM%A% 
AUகலமாகிவி,	. U%கி உயேர விசிறிெயறி(), கீேழ வி7வத:A' ஏெழ5, 
�ைற G5டா�க'. 
 
F�#வார* ப,ெகாைல எ�# ச!�திர	 வ4ணி%A	 இ(த% ேகார தா1டவ	 
நட()�8() ச!யாக எ5, தின.க'தா� அவ�க' ஓB� 
எ,�)%ெகா1டா�க'. மீ1,	 ஆர	பி�)வி5டா�க'. அ,�த ஒ4 வார�தி� 
இ�ெனா4 ஒ�பதாயிர	 ேப�! 
 
ெகா�ல%ெகா�ல aத�க' �ைள�)%ெகா1ேட இ4%கிறா�கேள எ�கிற க,*/, 
ெஜ�மானிய காவ�)ைறயின4%A. ஒ4 காவல�, ர_ய எ�ைலயி� இ4(), 
ெப�லினி� இ4(த த� மக?%A இ*ப8ய4 க8த	 எ7தியி4%கிறா�: 
 
Õமகேன, எ�தைன ஆயிர	 ேபைர% ெகா�றாK	 aத�க' Aல�ைத 
�7வ)மாக எ.களா� அழி%க�8யவி�ைல. ஆகேவ, ெஜ�மனியி� அ,�த 
தைல�ைறயின!� Õநல�’  க4தி, aத* ெப1கைள கவனி*பத:காக நம) 
ேமதA பிரசிெட15 ஏதாவ) சிற*/�தி5ட	 அறி�க*ப,�தினா�தா� ந�ல) ’.  
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 15 ேம, 2005 
 
 
 
51 ஹி5ல!� விஷவா> ெகாைல%Eட.க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
�த��தலி� ஹி5லைர ச(ேதாஷ*ப,�)வத:காக�தா� நாஜிக', aத�கைள% 
ெகா�ல ஆர	பி�தா�க'. பிறA, aத ஒழி*/ எ�ப) ெஜ�மானிய அரசி� 
தைலயாய ெசய�தி5ட.கM' ஒ�றானேபா), பா�%A	 இட.களி� ெத�ப,	 
அ�தைன aத�கைள>	 ெகா�றா�க'. ஒ4 க5ட�தி�, ஹி5ல!� ச(ேதாஷ	, 
ேதசிய ெசய�தி5ட	 எ�பைதெய�லா	 தா18, aத�கைள% ெகா�வெத�ப), 
ெஜ�மானிய நாஜிகM%A ஒ4 ேநாB ேபாலேவ ஆகிவி5ட). ர�த�தி� 
கல()வி5ட ெதா:#ேநாB. ெபா7) வி8() ெபா7)ேபானா�, இ�ைற%A 
எ�தைன ேபைர% ெகா�வ) எ�# கவைல>ட� சி(தி%க� ெதாட.கிவி,கிற 
அள�%A% ெகாைலெவறி அவ�கைள� தி�#ெகா184(த). 
 
இ(த ெவறியி� உ9சக5ட ெவளி*பா,, ஹி5ல!� ேபால() பைடெய,*ைப� 
ெதாட�() தைலவி!�) ஆட�ெதாட.கிய). 
 
ஆ.கா.ேக சில O# ேப�, ஆயிர	 ேப� எ�# நி:கைவ�)9 G5,%ெகா�வ), 
நாஜிகM%A அK�)வி5ட). ெகா�ல�தா� ேபாகிேறா	; ஏதாவ) /)ைமயாக 
ேயாசி�) அைத>	 கலாm�வமாக9 ெசBயலாேம எ�# சி(தி%க� 
ெதாட.கினா�க'. 
 
8 8ச	ப�, 1941-	 ஆ1, அ) நட(த). ெஜ�ம� ராLவ	 ைக*ப:றிய 
ேபால(தி� எ�ைலேயார கிராம	 ஒ�றி� இ4(த ம%கைள ெவளிேய:றிவி5, 
வீ,கைளெய�லா	 இ8�)� த'ளி, ஒ4 ெப!ய மர% Eடார�ைத% 
க58னா�க'. ஒேர சமய�தி� Gமா� ஆறாயிர	 ேப� வைர அ(த மர வீ58� 
வசி%கலா	. அ�தைன ெப!ய க5டட	. 
 



க5,மான*பணி நா�A தின.கM%A' நட()�8()வி5ட). எ�லா	 தயா� 
எ�# ஆன)	, G:றி இ4(த Gமா� எ5, கிராம.கM%A* ேபாB 
அ.ெக�லா	 வசி�)%ெகா184(த Gமா� நா�காயிர�) ஐ(O# aத�கைள% 
ைக) ெசB) அைழ�) வ() அ(த மர வீ58?' அைட�தா�க'.  
 
F9Gவிட%Eட கா:# lைழய�8யாதப8 க5ட*ப584(த ெகாைல%கள	 அ). 
நா�A /ற.களிK	 தலா ஒேர ஒ4 வ5ட வ8வ ஓ5ைட ம5,ேம இ4(த). 
அ(த ஓ5ைடகளி� வழிேய ெப!ய ைப*ைல� ஒ�# உ'ேள ெச�K	ப8 
அைம%க*ப5ட). த*பி%க வழிேய)	 இ�ைல எ�பைத உ#திெசB)ெகா1,, 
அ(த% AழாBகளி� வழிேய விஷவா>ைவ உ'ேள ெசK�த� 
ெதாட.கினா�க'. 
 
அ�தைன ெப!ய ெகாைல%கள	 �7வ)	 இ1, இ,%A விடாம� விஷவா> 
நிைறவத:A9 ச!யாக நா�A தின.க' பி8�தன. 
 
உ'ேள A7மியி4(த நா�காயிர�) ஐ(O# aத�கM	 ஒNெவா4வராக F9G� 
திணறி, ஓல%Aர� எ7*பி, ெச�) வி7வைத ெவளியிலி4() ரசி�)% 
ேக5டப8 ெஜ�மானிய% காவ�)ைறயின� A8�) மகிP()ெகா184(தா�க'. 
உ'ேள அைட%க*ப5டவ�கM' ஒ4வ�Eட உயி4ட� இ�ைல எ�ப) 
ெத!(தபிறAதா� அவ�க' கதைவ� திற(தா�க'. (கத� திற%க*ப5டேபா) 
ெவளிேயறிய விஷ*/ைகயி� aதர�லாத சில ேபால() கிராமவாசிகM	 
ம8()ேபானா�க'.) 
 
இ*ப8 அைட�)ைவ�) அL அLவாக% ெகா�வ) மிக�	 Gலபமாக�	 
Gவாரசியமாக�	 இ4%கிறேத எ�# எ1ணிய ெஜ�மானிய காவ�)ைறயின�, 
இ�?	 நாலாயிர	 ேபைர* பி8�)வா எ�# ஒ4 தனி*பைடைய ேவ# நா�A 
கிராம.கM%A உடேன அ?*பினா�க'. 
 
அ(த% ெகாைல%Eட�)%A ெச	ேனா (Chel mno) எ�# ெபய�. �த� 
நாலாயிர	 ேப� அ.ேக மரணமைட(த ஒ4 வார கால�)%A' அ,�) 
ப�தாயிர	 aத�க' அத?'ேள அைட%க*ப5, விஷ*/ைக%A பலியானா�க'. 
ஒ4 சி# பிசி# Eட இ�லாம� aத�கைள இ(த �ைறயி� ெகா�ல�8கிற) 
எ�கிற தகவைல, ெஜ�மனியி� அ�தைன காவ� அதிகா!கM%A	 
உடன8யாக� ெத!வி*பத:காக ஒ4 மாநா, E58னா�க'. ெப�லினி� 
நைடெப:ற அ(த மாநா58� இ#தியி� ஒ4 தீ�மான	 நிைறேவ:ற*ப5ட). 
 
அத�ப8, எ.ெக�லா	 ஹி5ல!� ராLவ	 ெவ:றி வாைக R8யப8 
ேபாB%ெகா184%கிறேதா, அ.ெக�லா	 உடன8யாக ஒ4 ேக� ேச	ப� 
க58வி,வ). /)%A8�தன	 ேபாவத:A�� வீ5ைட* ெப4%கி, 
ெவ'ைளய8�) G�த	 ெசBவ) ேபால, ஒNெவா4 ேதச�திK	 உ'ள 
அ�தைன aத�கைள>	 அ(த% ெகாைல%கள�)%A% ெகா1,ேபாB 
ெகா�தாக% ெகா�#வி,வ). 
 
இ(த� தி5ட	 ம5,	 ஒ7.காக நட()வி,கிற ப5ச�தி� ஓ!4 வ4ட.களி� 
ஐேரா*பாவி� ஒ4 aத�Eட உயி4ட� இ4%க�8யா) எ�# கண%A* 
ேபா5, ேவைலைய ஆர	பி�தா�க'. அத:A ��னா� ஒNெவா4 ஐேரா*பிய 
ேதச�திK	 எ�தைன aத�க' இ4%கிறா�க', எ(ெத(த* பAதிகளி� அவ�க' 
அதிக	 வசி%கிறா�க' எ�கிற ப58ய� ேவ1,	 எ�# காவ�)ைற ேமலிட	 
ேக5ட). 
 
இத:ெக�# ஒ4 தனி*பைட அைம%க*ப5,, ரகசியமாக ஒNெவா4 ஐேரா*பிய 
ேதச�திK	 வசி%A	 aத�க' ப:றிய விவர.கைள9 ேசக!%க அ?*பினா�க'. 
A8ேய:ற�)ைற, G.க�)ைற, நகரசைபகளி� ஆ.கா.ேக ஆ5கைள* பி8�) 
ல`ச	 ெகா,�), ��னதாக அ(த(த நா,, நகர.களி� வசி%A	 aத�க' 
Aறி�த �7 விவர.கM	 ேசக!%க*ப5டன. ந�றாக கவனி%க ேவ1,	. 
இெத�லா	 ெஜ�மனி%A' நட(த விஷய.க' அ�ல. ஒ5,ெமா�த ஐேரா*பிய 



ேதச.களிK	 ஆ' ைவ�) தகவ� ேசக!�)%ெகா184(த), ெஜ�மானிய% 
காவ�)ைற. 
 
Õaத�க' விஷய�தி� இ#தி�தீ��’  எ�# ஒ4 தைல*ேப இத:A ைவ�), 
தனிேய ஒ4 ஃைப� ேபா5,, கவனி*பத:A அதிகா!கைள நியமி�) ஒ4 
அரசா.க� தி5டமாகேவ இ) ெசய�ப,�த*ப5ட). பி!5ட� உ'பட எ(த 
ேதச�ைத>	 ஹி5ல� வி5,ைவ%க வி4	பவி�ைல. கிழ%ேக ேசாவிய� 
aனியனிலி4() ேம:ேக அெம!%கா வைர அ�தைன ேதச.களிK	 வசி%A	 
அ�தைன aத�கைள>	 ெகா�#வி5,, உலக	 �7வ)	 ஆ!ய%ெகா8ைய 
பற%கவி,ேவ� எ�# வீர சபத	 ெசBதி4(தா� அவ�. 
 
1942-	 ஆ1, ேபால(தி� ஹி5ல!� பைட க58ய Õெச	ேனா’  
ெகாைல%கள	 ேமK	 வி!� ப,�த*ப5ட). ஒ4 தா:காலிக% Eடாரமாக 
��ன� க5ட*ப5ட அ(த ேக� ேச	ப�, ந�A தி5டமிட*ப5, மிக�	 
உ#திமி%க க5டடமாக, இ�?	 ெப!ய அளவி� இ�?	 நிைறய வசதிகMட� 
(உ'ேள அ?*ப*ப,பவ�கM%க�ல; அ?*/கிறவ�கM%A!) அதிநவீன 
ெகாைல%களமாக தி4�தி% க5ட*ப5ட). Eடேவ ேமK	 F�# ெகாைல% 
கள.க' மிக அதிகமான ெபா45ெசலவி� உ4வா%க*ப5டன. (இைவ, 
ெஜ�மனி - ேபால() எ�ைல* பAதியி� உ'ள Bel zec, Sobi bor , Tr ebl i nk 
ஆகிய நகர.களி� க5ட*ப5டன.)  
 
உலக*ேபா!� ெஜ�ம� ராLவ�தின� ெவ:றி க1,, ேபாA	 வழிெய�லா	 
வசி%A	 aத�கைள உடன8யாக% ைக)ெசB) மிக*ெப!ய 8ர%AகளிK	 
E5� வ18களிK	 ஏ:றி, இ(த% ெகாைல%கள.கM%A அ?*பி%ெகா1ேட 
இ4*பா�க'. வாகன.கM%A* ப:றா%Aைற ஏ:ப5டேபா) மாமிச.கைள>	 
கா�நைடகைள>	 ஏ:றி*ேபாA	 கா�ேகா ெப58களி� அைட�)	 E5� 
வ18களி� இைண�) அ?*பிவி,வா�க'. வழியிேலேய அவ�க' 
இற()வி5டா�, அ) அவ�களி� ந�லகால	. இ�லாவி5டா� விஷ*/ைக 
மரண	. ேவ# வழிேய இ�ைல. 
 
இ*ப8%Eட நட%Aமா எ�# நிைன�)* பா��தாேல ர�த%க1ணீ� வர�த%க 
ெகாpர�தி� வி�வvப	 அ). ெசB>	 ெகாைலக' Aறி�த A:ற உண�9சி 
ஹி5ல4%A ேவ1,மானா� இ�லாதி4(தி4%கலா	. அவர) ஆ5க' 
அ�தைன ேப4மா ஈவிர%கம:றவ�களாக இ4(தி4*பா�க'? 
 
இ)�	 விசி�திர	தா�. Õஷி15ல�� லி�5’  திைர*பட	 பா��தவ�கM%A 
இ(த% கா5சிக' ஓரள� நிைனவி4%கலா	. ஹி5ல!� ராLவ�தி� 
பணியா:றிய ஷி15ல� எ�கிற ஒ4 தனிநப�, aத�க' விஷய�தி� ச:ேற 
மனிதாபிமான�ட� நட()ெகா1டைத9 சி�தி!�), ஆ�க� வி4) ெப:ற 
பட	 அ). இ�?	 ஓ!4 ஷி15ல�க' இ4(தி4%க%E,	. ஆனா� 
ஒ5,ெமா�தமாக* பா�%A	ேபா) ெவ#	 கா5,மிரா18களி� E5ட	 எ�கிற 
�8�%A�தா� வரேவ18யி4%கிற). ��ேப ெசா�ன)ேபால, இ) ஒ4 
கடைம எ�பைத� தா18 ஒ4 ேநாயாக அவ�க' மனெம.A	 
பரவிவி584(த)தா� மிக �%கிய% காரணமாக* ப,கிற). 
 
மா�9 1942-	 வ4ட	 ஹி5ல� தன) ஐ(தாவ) ெகாைல%கள�ைத% 
க5,வி�தா�. இத:A Õஆ�வி9’  (Auschwi t z) எ�# ெபய�. 
 
�(ைதய நா�A ேக� ேச	ப�கM%A	 இ(த ஆ�வி9 ேச	ப4%A	 உ'ள 
ஒேர ஒ4 வி�தியாச	 இ.ேக அ?*ப*ப,	 aத�க' உடன8யாக% 
ெகா�ல*படமா5டா�க'. 
 
மாறாக, சில கால	 அ(த9 சிைற%Eட�தி� தினச! ஒேர ஒ4 ெரா58�)1ைட 
உ1, உயி�வாழ அவ�கM%A அ?மதி உ1,. 
 



எத:காக இ(த9 ÕசKைக’  எ�றா�, இ.ேக ெகா1,வர*ப,	 aத�க' 
அ�தைனேப4	 பா�*பத:A திடகா�திரமாக இ4*பா�க'. ேநாயாளிக', 
ேநா`சா�கைள ம:ற நா�A �கா	கM%A அ?*பிவி5,, திடகா�திர 
aத�கைள ம5,	 இ.ேக ெகா1,வ() த.கைவ�), அவ�களி� உட� 
உ#திைய* ப!ேசாதி*பா�க'. உணவி�லாம�, நீ!�லாம� அவ�களா� 
எ�தைன நா' தா%A*பி8%க �8கிற) எ�# பா�*பா�க'. 
 
பதிைன() நா5கM%A ேம� ஒ4 மனித� அ(த ஒேர ஒ4 ெரா58�)1ைட 
உ1,, ஓரள� ஆேரா%கியமாகேவ இ4()வி5டா�, அவன) உயி� ேபாகா). 
மாறாக, ெஜ�மானிய அதிகா!கM%A அவ�க' வாPநா' �7வ)	 
அ8ைமகளாக* பணியா:றேவ1,	. 
 
aத�க' அ�தைன ேபைர>	 ெகா�#விடேவ1,	 எ�# ெசய�தி5ட	 
வA�)வி5,, அவ�கைள அ8ைமகளாக ைவ�)%ெகா'வ) எ*ப8? இத:A 
ஒ4 ெஜ�மானிய காவ�)ைற அதிகா! ெசா�ன பதி� : Ôவிநா8*ெபா7தி� 
ெகா�#விடலா	. ஆனா� )ளி�)ளியா% ெகா�வதி� உ'ள Gக	 அதி� 
இ�ைல. அதனா�தா� அவ�கைள அ8ைமகளா%Aகிேறா	 ”.  
 
இதனிைடயி� Õஆ�வி9’  �கா�%A அ?*ப*ப,	 aத�கைள% ெகா�வதி�ைல 
எ�கிற ெசBதி ஏைனய அ*பாவி aத�கM%A* ேபாB9ேச�(தி4(த). ைக) 
ெசBய*ப,	 aத�க', எ*ப8யாவ) த.கைள ஆ�வி9 �கா�%A 
அ?*பேவ1,	 எ�பத:காக ெஜ�மானிய% காவ�)ைறயின4%A ஏராளமாக 
ல`ச	 ெகா,%க ஆர	பி�)வி5டா�க'. உடன8யாக மரணமி�ைல எ�கிற 
உ�தரவாதேம அவ�கM%A* ேபா)மானதாக இ4(த) அ*ேபா)! 
 
இ(த வைகயி� சில O# aத* ெப1க', இர1டாயிர�ைத(O# Aழ(ைதக', 
எ1ப) கிழவ�க' ஆகிேயா� ஆ�வி9G%A வ() ேச�(தா�க'. இ) நட(த) 
1942-	 ஆ1, ேம மாத�தி�. 
 
�கா	 அதிகா!கM%A மிக�	 Aழ*பமாகி*ேபான). திடகா�திரமானவ�கைள 
ம5,	தாேன இ.ேக அ?*ப9 ெசா�லியி4%கிறா�க'; எத:காக ெப1கM	 
கிழவ�கM	 Aழ(ைதகM	 வ4கிறா�க' எ�# அவ�கM%A* /!யவி�ைல.  
 
ஒ4ேவைள ம:ற �கா	களி� ைகதிகளி� எ1ணி%ைக அதிக!�)% 
ெகா184%கிறேதா எ�னேவா; உடன8யாக% ெகா�# Õஇட�ைத காலியா%கி’  
ைவ�)%ெகா'வத:காக இ*ப8ய4 ஏ:பா, ெசBதி4%கிறா�க' ேபாலி4%கிற) 
எ�# நிைன�), அ(த%கணேம அ(த �கா�%A வ4கிறவ�கM%A ஒ4 
ெரா58 ெகா,%கிற வழ%க�ைத நி#�திவி5டா�க'.  
 
மாறாக, அ(த ேப5சி� வ(த ெப1க', Aழ(ைதக', கிழவ�கைள உ'ேள 
அ?*பி, பைழயப8 விஷ*/ைகைய* பரவவிட� ெதாட.கிவி5டா�க'. 
 
இற*பத:A ல`ச	 ெகா,�)வி5, வ() ேச�(த அ(த அ*பாவி aத�க' 
அ(த% கணேம காலமாகி*ேபானா�க'! 
 
இவ�க' ெகா`சகாலமாவ) உயி�பிைழ�தி4*பத:காக ல`ச	 ெகா,�)வி5, 
வ(தி4%கிறா�க' எ�கிற தகவேலா, வ4பவ�கைள ேமலதிகா!க' யா4	 
பா��) அ?*பிைவ%கவி�ைல; தி45,�தனமாக அ.ேக வ(தி4%கிறா�க' 
எ�பேதா அ,�த இர1, வ4ட.க' வைர அ.கி4(த அதிகா!கM%A� 
ெத!யேவ ெத!யா). யா4	 விசா!%க%Eட இ�ைல. 
 
அ8ைமகைள உ4வா%Aவத:காகெவ�# க5ட*ப5ட அ(த சிைற9சாைல, 
ம:றவ:ைற* ேபாலேவ உடன8 ெகாைல%களமாக மாறி, அ,�த இர1, 
வ4ட.களி� Gமா� ப�)ல5ச	 ேப4%A விஷவா> ேமா5ச	 அளி�த)! 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 19 ேம, 2005 



 
 
 
52 இர1டாவ) மிக*ெப!ய தவ# 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
இர1டா	 உலக*ேபா!� R,, ஒ5,ெமா�த உலக�ைத>	 
தா%கி%ெகா184(த ேநர	. ஐேரா*பா ெதாட.கி ஆ*பி!%கா வைர >�த�தி� 
ச�த	 மிக* பய.கரமாக% ேக5,%ெகா184(ததா�, ஹி5ல!� aத 
இன*ப,ெகாைலக' அ(த ேநர�தி� ச:# ெம)வாகேவ ம%கM%A� 
ெத!யவ(தன. aத�க' ம5,	 தா	 வா7	 ேதச.களி� ஹி5ல4%A எதிரான 
ேபாரா5ட.க', ஊ�வல.க', ஆ�*பா5ட	 எ�# அம�%கள*ப,�தி 
விஷய�ைத அNவ*ேபா) ெத!ய*ப,�தி%ெகா18ராவி5டா�, ஒ4ேவைள 
இ�ைற%A% கிைட%A	 ெகா`சந`ச விவர.க'Eட கிைட%காமேல 
ேபாயி4%க%E,	. 
 
எ�ன ெசB) ஹி5ல!டமி4() த*பி%கலா	 எ�ப)தா� அ�ைற%A 
ஒ5,ெமா�த aதAல�தி� ஒேர கவைலயாக இ4(த). யாராKேம 
ெந4.க�8யாத, யா4ேம எதி�%க�8யாத ஒ4 ரா5சஸ ச%தியாக அவ� 
இ4(தா�. Avர	 ம5,	 அவர) Aைறபாட�ல. மாறாக, அவ� ஒ4 �7 
�5டாளாக�	 இ4%க ேந�(த) )ரதி4_ட	தா�. எ,�)9 ெசா�ல*ப,	 
எ(த விஷய�	 ஹி5ல!� சி(தைனைய* பாதி%கா) எ�ப) ெத!(தபிறA 
அவ!ட	 ேபGவத:A%Eட யா4	 ��வரவி�ைல. ஹி5ல� ஆதர�� 
தைலவ�க', ஹி5ல� எதி�*/� தைலவ�க' எ�#தா� இ4(தா�கேள தவிர, 
ந�லவிதமாக* ேபசி அவைர9 ச!*ப,�)	 நிைலயி� யா4ேம இ�ைல எ�ப) 
மிக�	 கவனி%க�த%க விஷயமாA	. 
 
இ) அ�ைற%A ம:ற யாைர>	விட, பால�தீ� ம%கM%A மிக*ெப!ய 
பிர9ைனயாக இ4(த).  
 
ஏ:ெகனேவ உலெக.கிKமி4() aத�க' பால�தீைன ேநா%கி* 
பைடெய,�)%ெகா184(தா�க'. க5,*ப,�தேவ �8யாத ஒ4 மாெப4	 
இன*ெபய�9சியாக இ4(த) அ). ஹி5ல� ஒ4ேவைள த� தி5ட*ப8 
ஒ5,ெமா�த ஐேரா*பாைவ>	 கபளீகர	 ெசB)வி5டா� ேவ# வழிேய இ�ைல. 
அ�தைன ல5ச	 ஐேரா*பிய aத�கM	 த*பி ஓ8வர%E8ய ஒேர இட	 
பால�தீனாக�தா� இ4%A	. 
 
ச5டm�வமாக அைத ஒ4 aத ேதசமாக ஆ%க �ய:சி ெசB)ெகா184(த 
aத�கM%A, விஷய	 மிக�	 Gலபமாகி*ேபாA	. ஒ4 வா%ெக,*/ 
நட�தினா�Eட ெப4	பா�ைம aத�களாகேவ அ*ேபா) இ4*பா�க'. 
 
எ�ன ெசBயலா	 எ�# ��லி	 தைலவ�க' மிக�	 கவைல*ப5டா�க'. 
ஹி5ல!� aத* ப,ெகாைலகைள ஆத!%கேவா எதி�%கேவா அவ�கM%A 
வி4*பமி�ைல. மாறாக, ஹி5லராவ) த.கM%A உதவமா5டாரா எ�# 
எதி�பா�%க ஆர	பி�தா�க'! 
 
அதாவ) ஹி5ல� ெகா�ற)ேபாக, அ8�)� )ர�த*ப,	 aத�க' 
பால�தீ?%A வ()விடாம� இ4%க ஏதாவ) ஒ4 வழி ேவ1,	 
அவ�கM%A. பி!5டனிட	 இத:காக உதவி ேக5க�8யா). ஏ:ெகனேவ 
இ�ேரைல உ4வா%Aவத:காக வ!()க58%ெகா184%A	 ேதச	 அ). 
உலக*ேபா� ெதாட.கிய சமய	 பி!5டனி� பிரதமராக* ெபா#*ேப:ற 
வி��ட� ச�9சி�, ெதாட%க�திலி4(ேத aத�க' மீ) அ?தாப	 
ெகா1டவராகேவ த�ைன% கா58%ெகா1, வ(தவ�. அெம!%காவிட	 
ேபாகலாெம�றா�, அவ�கM	 ெஜ�மானிய aத�களி� மீ) ஏ:ப5ட அ?தாப	 
காரணமாக, �7 aத ஆதர� நிைல எ,%A	 க5ட�தி� இ4(தா�க'. ச!�திர 



நியாய.க' யா4%A	 அ*ேபா) �%கியமாக* படவி�ைல. ஹி5ல� எ�கிற 
தனிமனிதனி� ெவறியா5ட�தா� ஓ� இனேம அழி()ெகா184%கிற); 
எ*ப8யாவ), ஏதாவ) ெசB) aத�கைள% கா*பா:றேவ1,	 எ�#தா� 
ெப4	பாலான ேம:க�திய நா,க' சி(தி�தன. 
 
விசி�திர	 பா4.க'. அ�தைன ேதச.கMேம ஒNெவா4 காலக5ட�தி� aத* 
ப,ெகாைலகைள நிகP�தியைவதா�. ஆனா� ஹி5ல� ெசBதவ:ேறா, 
ஒ*பி5டா�, எ)�ேம சாதாரண	தா� எ�# நிைன%க�த%க அளவி� 
நட()ெகா184(த) ெஜ�மானிய நாஜி%க5சி. 
 
எ�ன ெசBயலா	? உ5கா�() கவைல*ப5,%ெகா184(தா�க', பால�தீ� 
அேரபிய�க'. எ*ப8>	 ேபா!� இ#தியி� பி!5ட� E5டணி* பைடக' 
ெவ:றி ெப:#வி5டா� இ�ேரைல உ4வா%காம� விடமா5டா�க' எ�ப) 
ெவ5டெவளி9சமாக� ெத!(த). ேபா!� பி!5ட� ேதா:கேவ1,	 எ�# 
கட�ைளயா ேவ18%ெகா'ள�8>	? பி!5ட� ேதா:பெத�றா� ஹி5ல� 
ெஜயி�தாகேவ1,	. ஹி5ல� ெஜயி�தா� aத�க' ம5,ம�ல, ஒ5,ெமா�த 
உலக�	 நாசமாவ) தவிர, ேவ# வழிேய இ�ைல. 
 
ஆனாK	 ��லி	கM%A% ெகா`ச	 நி	மதி கிைட%கலாெம�# அவ�க' 
நிைன�தா�க'. Aைற(தப5ச	, aத�கM%A எதிரான ஒ4 கா!ய	 ெசBகிேறா	 
எ�கிற ச(ேதாஷ�திலாவ) ஹி5ல� தம%A உதவலா	 எ�ப) அவ�க' 
எ1ண	. 
 
ம#/ற	, உலக*ேபா!� பி!5டைன மிக* பலமாக ஆத!�த aதAல�தவ�க', 
ஆயிரமாயிர	 ேபராக, Gயமாக பி!5டைன அLகி, பைடயி� த	ைம9 
ேச��)%ெகா'ள% ேக5, நி:க� ெதாட.கினா�க'. அவ�கைள* ெபா#�தவைர 
அ) வாPவா, சாவா >�த	. ஹி5ல4%A எதிராக யா� திர1டாK	 தம) 
ஆதர� அவ�கM%A உ1, எ�ப) ம5,	தா� aத�களி� நிைல*பா,. 
 
aத ேதசிய கா.கிரஸி� அ*ேபாைதய தைலவராக இ4(தவ� ேடவி5 
ெப�A!ய�. பி!5ட?ட� மிக ெந4%கமான அரசிய� உற� ெகா1டவ�. பல 
உரச�கைள� தா18>	 ெந4%க	 Aைலயாத உற� அ). பி!5ட� மிக�	 
ெவளி*பைடயாக இ�ேர� உ4வா%க*ப,	 எ�பைத அறிவி%க ேவ1,ெம�# 
அ*ேபா) வ:/#�திவ(தவ� A!ய�. ச�9சிேலா, Õ>�த	 �8(தபிறA அைத* 
ப:றி* ேபசலா	; இ*ேபா) ேவ1டா	’  எ�# ெசா�லி%ெகா184(தா�. 
 
எ*ப8>	 ச�9சி� ெசB)வி,வா� எ�ப) A!ய?%A� ெத!>	. ஆனாK	 
ேபா!� த�ைம எ*ப8 மா#	 எ�# கணி%க�8யாம� இ4(த). 
உ1ைமயி�, அெம!%கா >�த�தி� இற.A	வைர, ஹி5ல!� ைகதா� 
ேமேலா.கியி4(த). இ�தாலியி� ச�வாதிகா!யாக இ4(த �ேசாலினி>ட� 
ேச�()ெகா1,, இ�ெனா4 ப%க	 ஜ*பா� உதவி%A இ4%கிற ைத!ய�தி� 
ெவறியா5ட	 ஆ8%ெகா184(த) அவர) ராLவ	. ெஜ�மனியி� 
உ1ைமயான பல	 இைவ ம5,ம�ல. ெபாறியிய� )ைறயி� அ(த% கால�தி� 
கி5ட�த5ட த�னிைற� க184(த ேதச	 அ). ஆ>த.க', ேபா� 
விமான.க', நீ�FPகி% க*ப�க' தயா!*பிK	 பிரேயாக�திK	 ம:ற 
ேதச.க' எ)�	 ெந4.க�8யாத தர�ைத� ெதா5,வி584(த) ெஜ�மனி.  
 
இ(த ைத!ய	தா� ஹி5லைர எைத% க1,	 பய*படாத மனநிைல%A% 
ெகா1,ேச��தி4(த). ெஜ�மனியி� ஒNெவா4 A8மக?	 தன) 
பைடவீர�தா� எ�பதி� அவ� ெதளிவாக இ4(தா�. க5டாய ராLவ ேசைவ 
அமலி� இ4(த) ெப!ய விஷயம�ல. �திேயா�, ெப1க' உ'பட 
ெஜ�மானிய% A8ம%க' ஒNெவா4வ4	 ஏதாவ) வித�தி� >�த�தி� 
ப.ெக,%கேவ1,ெம�பைத அவ� மிக�	 வ:/#�தினா�. ஆ'பல�	 
ஆ>தபல�	 அவைர% கிர%க	 ெகா'ள9 ெசBதன. இய�பான �ர5,�தன�	 
ெவறி>	 அவைர9 ெசK�தி%ெகா184(தன. 
 



இ)தா� பால�தீன ��லி	கM%A ஓரள� ந	பி%ைகயளி�த விஷய	. 
பி!5ட�, அெம!%க, பிரா�� E5டணி நா,க' ஒ4ேபா)	 த	ைம 
ஆத!%க*ேபாவதி�ைல எ�ப) ெதளிவான)ேம பால�தீ� அேரபிய�க' 
ஹி5லைர ஆத!�)விடலாெம�# �8� ெசBதா�க'. 
 
அேரபிய�க' தம) ச!�திர�தி� ெசBத இர1டாவ) மிக*ெப!ய தவ# இ). 
அவ�க' ெசBத �த� தவ#, aத நில வ.கிகளி� ேநா%க	 ெத!யாம� த.க' 
நில.கைள இழ(த). இர1டாவ) இ). 
 
பி!5டனி� காலனிகM' ஒ�றாக இ4(த பால�தீனி� அ*ேபா) 
��லி	கM%ெக�# பிரமாதமான அைம*/ பலேமா, ந5/ பலேமா கிைடயா). 
அவ�க' சிதறிய ப5டாணிகளாக�தா� இ4(தா�க'. எ�ேலா4%A	 
ெபா)வான ஒேர விஷய	 எ�ேலா4ேம aத�களா� பாதி%க*ப584(தா�க' 
எ�ப)தா�.  
 
�க	ம) அமீ� அ� ஹுைஸனி எ�பவ� அ�ைற%A பால�தீன ��லி	க' 
சFக�தி� தைலவராக இ4(தா�. 1893-	 வ4ட	 ெஜ4சேலமி� பிற(தவ� 
இவ�. மிக*ெப!ய பண%கார% A,	ப�ைத9 ேச�(தவ�. பண%கார� எ�றா� 
ஒ5டாமா� சா	ரா^ஜிய�திேலேய மிக*ெப!ய பண%கார% A,	ப	 எ�# 
ெபய�ெப:ற அள�%A* பண%கார�. 
 
தம) ெசா�) Gக.க' �7வைத>	 ெகா,�தாவ) பால�தீன ��லி	கM%A 
நி	மதிைய� ேத8�தர�8>மா? எ�# பா,ப5,%ெகா184(தவ� அவ�. 
இ(த% Aண.களா� அவைர ம%க' Õகிரா15 �ஃ*தி’  எ�# அைழ�தா�க'. 
அவ� ெசா�ன ேப9ைச% ேக5டா�க'. 
 
/�திசாலி; திறைமசாலி; ெபா)நல ேநா%A% ெகா1டவ�, அரசியலி� ெதளிவான 
பா�ைவ உ'ளவ� எ�# எ�தைனேயா விதமாக* பாரா5ட*ப5ட ஹுைசனிதா� 
அ(த� தவைற9 ெசBதா�.  
 
உலக*ேபா!� ஹி5ல4%A ஆதர�! 
 
மனித மன.களி� விசி�திர.கைள* /!()ெகா'ள% ெகா`ச	 E�() 
கவனி%கேவ1,	. ஹி5ல� எ�தைன ஆப�தான மனித� எ�# பால�தீ� 
அேரபிய�கM%A� ெத!யாதா? நி9சய	 ெத!>	. ஆனாK	 அ(த ேநர�தி� 
த.கM%A உதவ அவைரவி5டா� ேவ# ஆ' இ�ைல எ�# அவ�க' 
நிைன�தத:A% காரண	, ஹி5ல4%A aத�கைள* பி8%கா) எ�ப) 
ம5,	தா�! 
 
ஹுைஸனி, ெஜ�மனி%A* ேபாB ஹி5லைர9 ச(தி�)* ேபசினா�. >�த�தி� 
பால�தீ� ��லி	 சFக�தின� �7 மன�)ட� அவைர ஆத!*பா�க' 
எ�# வா%A% ெகா,�தா�. சிறிய அளவிலாவ) ஒ4 ராLவ�ைத� திர58� தர 
த	மா� �8>	 எ�#	 ெசா�னா�. 
 
>�த	 மிக�தீவிர �க	 ெகா'ள�ெதாட.கிய). ��லி	க' த	 தைலயி� 
தாேம ம1ைண வா!%ெகா58%ெகா'ள ஆர	பி�தா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 22 ேம, 2005 
 
 
 
53 ஹி5ல!� த:ெகாைல 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 



ெஜ�மனியி� ஹி5ல!� ராஜா.க	 ஆர	பமானதிலி4(), அவர) மைறைவ 
ஒ58 ஒ4 �8�%A வ(த இர1டா	 உலக >�த	 வைர �7வ)மாக� 
ெத!()ெகா'ளேவ1,மானா�, அத:A ஏராளமான Gவாரசியமான /�தக.க' 
இ4%கி�றன. வி�லிய	 ஷிர!� The Ri se and Fal l of t he Thi r d Ri ech        
ப8�)* பா4.க'. ஒ4 திைர*பட	 பா�*ப) ேபாலேவ இ4%A	. ஹி5ல!� 
aத* ப,ெகாைலக', அதைன� ெதாட�() >�த�தி� aத�க' பி!5டனி� 
E5டணி* பைடகM%A அளி�த ஆதர�, எ�ன ெசBதாவ) த.க' 
ேதச�ைத% கா*பா:றி%ெகா'ள ேவ1,	 எ�கிற பைத*பி� பால�தீனிய 
��லி	க' ஹி5ல4%A ஆதர� ெத!வி�த)... இ(த F�# விஷய.க'தா� 
இ.ேக �%கிய	. 
 
இதி�, ��லி	களி� இ(த �8� மிக�	 அப�தமான); )ரதி4_டவசமான). 
>�த�தி� அவ�க' எ(த*ப%க�	 சாயாம� இ4(தி4(தா� Eட% ெகா`ச	 
அ?தாப	 மி9ச	 இ4(தி4%A	. எ*ேபா) அவ�க' ஹி5லைர 
ந	பினா�கேளா, அ*ேபாேத அவ�களி� விதி எ7த*ப5,வி5ட). 
 
உலக >�த	 ெதாட.கிய �த� ஒ�#, ஒ�றைர ஆ1,க' வைர ஹி5ல!� 
ைகதா� ெப!)	 ேமேலா.கியி4(த). ஆனா� பி�னா� நிைலைம அ*ப8ேய 
தைலகீழாகி, ெஜ�ம� இ�தாலி ஜ*பா� ராLவ.கைள பி!5ட?	 
அெம!%கா�	 பிரா�ஸு	 பா��த இட.களிெல�லா	 உைத%க� ெதாட.கின. 
ப�� )ைற�க� தா%Aதைல� ெதாட�(), ஜ*பா� மீ) அெம!%கா ெகா1ட 
ெவறி, ெஜ�மனி%A	 மிக*ெப!ய எமனாக வி8(த). அெம!%கா எ�ப) 
எ�தைகய ச%திகைள% ெகா1ட ேதச	 எ�ப)	 �த� �தலி� அ*ேபா)தா� 
�7ைமயாக� ெத!யவ(த). 
 
1944-	 ஆ18� இ#தியி� பி!5ட� E5டணி* பைடகளி� ெவ:றிைய 
எ�ேலா4	 எதி�பா�%க ஆர	பி�)வி5டா�க'. பி!5டனி� அNவ*ேபா) 
E8ய ெதாழி:க5சி% E5ட.களி� >�த�தி� இ#தியி� இ�ேரைல உ4வா%கி� 
த4வ) ப:றி நிைறயேவ விவாதி�தா�க'. பால�தீனிய ��லி	களி� 
ெஜ�மானிய ஆதர� நிைல அவ�கைள மிக�	 ெவ#*ேப:றியி4(தைத ம#%க 
�8யா). அ) ம5,	தா� காரண	 எ�றி�லாவி5டாK	, அ)�	 ஒ4 
�%கிய% காரண	. 
 
அேரபிய�கைள9 சீ18* பா�%A	 வித�தி� Õஅேரபிய�கM%A இடமா 
இ�ைல? ம�திய% கிழ%கி� எ�லா நில*பர*/	 அவ�கள) Fதாைதய�களி� 
இட.க'தாேன? பால�தீனிய அேரபிய�க' எ.Aேவ1,மானாK	 ேபாB 
வசி%கலாேம? ெப4(த�ைம>ட� அவ�க' பால�தீைன aத�கM%A காலி 
ப1ணி%ெகா,�தா�தா� எ�ன? aத�க'தா� பாவ	 மிக�	 
க_ட*ப,கிறா�க'’  எ�# ேபசினா�க'. 
 
>�த	 �8(த R58� பி!5டனிK	 ேத�த� ஜுர	 வ()விட*ேபாகிற) எ�கிற 
RPநிைல. ஆகேவ ேபGகிற ஒNெவா4 ேப9ைச>	 ஓ5டாக மா:றி* ேபசியாக 
ேவ18ய க5டாய	 எ�ேலா4%A	 இ4(த). அ*ேபாைதய ெதாழி:க5சி 
உ#*பின�கM' மிக�	 பிரபலமானவ�க', %ெளம15 அ5லி, ெஹ�ப�5 
மா!ச�, எ�ென�5 ெபவி� ஆகிேயா�. இவ�க', அ*ேபாைதய பி!5ட� 
பிரதமரான ச�9சிலி� >�த ஆேலாசைன% A7விK	 அ.க	 வகி�தா�க'. 
 
ஆேலாசைன% E5ட.களி� எ�ன ேபசினாK	 உடேன அைத ம%க' 
ம�தியிK	 வ() ஒ*பி�)வி,வா�க'. த.க' க5சி, aத�க' விஷய�தி� 
மிக�	 ெவளி*பைடயான நிைலையேய எ,%கிற) எ�பைத% 
கா58%ெகா'ளேவ இ(த ஏ:பா,. இ�ேரைல உ4வா%A	ேபா), Õத:ேபா)'ள 
பால�தீனிய எ�ைலகைள9 ச:# மா:றி அைம%க ேவ18ய ேதைவ இ4(தா� 
அைத>	 ப!சீலி*ேபா	’  எ�# ேபசினா�க'. அதாவ), ேதைவயி4*பி� 
எகி*), சி!யா, ேஜா�ட� (அ�ைற%A அத� ெபய� 8ரா��ேஜா�ட�) 
ஆகிய பால�தீனி� அ1ைட நா,கMட� கல() ேபசி, எ�ைலகைள9 ச:# 
வி�த!�) அைம%கலா	 எ�ப) ெதாழி:க5சியி� தி5டமாக இ4(த). எ*ப8 



இ4(தாK	 ேம:ெசா�ன ேதச.க' எ�லாேம >�த�தி� �8வி� பி!5ட� 
E5டணி ேதச.க' எதாவ) ஒ�றி� ஆMைக%A உ5ப5,�தா� இ4%A	; 
ேபசி� தீ��)%ெகா'ளலா	 எ�ப) அவ�க' ேயாசைன. 
 
எ�ன ெசB)	 தா%A*பி8%க �8யாத Rழ� ஏ:ப5, ஏ*ர� 30, 1945-� 
ஹி5ல� த:ெகாைல ெசB)ெகா1டா�. ச!யாக எ5, தின.க' கழி�) 
இர1டா	 உலக*ேபா� ஒ4 �8�%A வ(த). ஐேரா*பாைவ>	 aத�கைள>	 
பி8�த சனி அ�#ட� விலகி%ெகா1ட). >�த�தி� ெமா�த	 அ#ப) ல5ச	 
ேப� இற(தா�க'. அதி� F�றி� ஒ4 ப.A aத�க' எ�# ஒ4 கண%A 
இ4%கிற). இ) ச:ேற மிைக*ப,�த*ப5ட கண%A எ�# 
எ,�)%ெகா1டாK	 Aைற(த) இ4ப) ல5ச	 aத�களாவ) ஹி5ல� எ�கிற 
தனிமனிதனி� ெவறியா5ட�)%A பலியான) உ1ைமேய. 
 
பால�தீ� எ�கிற ேதச	 aத�கM%A	 அேரபிய�கM%A	 சமமான அள� 
பா�தியைத உ'ள)தா� எ�கிற ச!�திர உ1ைம பி�?%A� த'ள*ப5,, 
ஒ5,ெமா�த ேமைல ேதச.கM	 இ�ேர� உ4வாவத:A ஆதர� 
ெத!வி�தத:A	 இ)தா� காரண	. aத�க' மீதான அ?தாப	. மி9சமி4%A	 
aத�களாவ) இனி நி	மதியாக வாழ5,ேம எ�கிற இர%க	. 
 
அ(த வைகயி� இ�ேர� உ4வானத:A பி!5டைன% கா58K	 ஹி5ல�தா� 
Fலகாரண	 எ�கிற �8�%A வரேவ18யி4%கிற)! 
 
அ?தாப	 வரலா	, தவறி�ைல; ஆனா� ஏ� பால�தீைன� ேத�(ெத,%க 
ேவ1,	? ேவ# இடமா இ�ைல எ�கிற /ராதனமான ேக'வி இ.ேக மீ1,	 
வரலா	. ேவ# வழிேய இ�ைல. இெத�லா	 நட%A	, இ*ப8�தா� 
நட%க�8>	 எ�# எ�தைனேயா வ4ட.கM%A ��னேர ேயாசி�) 
பால�தீனி� நில வ.கிகைள� ெதாட.கி, ெப4	பாலான இட.கைள வைள�)* 
ேபா5,% கா�தி4(த aத�க', இ�ெனா4 இட	 எ�கிற சி(தைன%A இட	 
த4வா�களா? aதAல	 ச(தி�த மாெப4	 இழ*/கM%ெக�லா	, அவல 
வாP�%ெக�லா	 ஓ� அ��த	 உ1ெட�றா� அ) பால�தீைன 
அைடவதாக�தா� இ4%க �8>	 எ�# ெப4	பாலான ஐேரா*பிய ேதச.க' 
அ*ேபா) நிைன%க� ெதாட.கிவி5டன. அ.A'ள அேரபிய�க' எ�ன 
ஆவா�க'? இவ�க' Gகமாக வாPவத:காக அவ�க' அவதி*படேவ1,மா 
எ�ெற�லா	 அவ�க' ேயாசி%க� தயாராக இ�ைல. 
 
யா� எ%ேக, ெக5டா� எ�ன? >�த	 �8()வி5ட). இனி ெகா`ச	 
ஓBெவ,�தாக ேவ1,	. aத�கM%A இ�ேரைல� த()விடலா	. அவ�கM	 
ெகா`ச	 ஓBெவ,%க5,	. 
 
இதனிைடயி� Gமா� ஆ# ல5ச	 aத�க' பால�தீனி� ந�றாக ேவ� 
வி5,%ெகா1, வாழ� ெதாட.கிவி584(தா�க'. G�தமாக� 
)ைட�)விட*ப5, ஒ4 aத� Eட இ�லாதி4(த பால�தீ�! சலா�தீ� 
ம�ன� கால�தி� /ற*ப5,* ேபாBவி5டா�க' அவ�க'. எ�தைன 
தைல�ைறக'! எ.ெக.ேகா G:றி, எ�ென�னேவா க_ட*ப5டவ�க'. 
இ4பதா	 O:றா18� ெதாட%க�தி� ப�)* ப�)* ேபராக, O# O# ேபராக 
உ'ேள lைழய� ெதாட.கியவ�க'தா� >�த�தி� �8வி� ஆ# ல5ச	 
ேபராக* ெப4கியி4(தா�க'. 
 
1917-� உ4வான பா�ஃப� பிரகடன	 1939-	 ஆ1, >�த	 
ெதாட.Aவத:A ��/ வைர அ*ப8ேய உயி4ட� தா� இ4(த). 
Õஇ�ேரைல உ4வா%கி� த4ேவா	.’  பி!5டனி� வா%A#தி அ). >�த	 
ெதாட.கியதிலி4() கவன	 திைச மாறிவிடேவ, மீ1,	 அைத எ,�) 
Uசித58 உடன8யாக �8�)�தர% ேக5டா�க' aத�க'. இதி� விசி�திர	 
எ�னெவ�றா�, எ.ேக பி!5ட� த.கைள ஏமா:றிவி,ேமா எ�# அ`சிய 
சில aத�க', ரகசியமாக /ர5சி* பைடகைளெய�லா	 அவசர அவசரமாக 



உ4வா%கி, பால�தீனி� பாைலவன*பAதிகளி� ேபா�*பயி:சிகெள�லா	 
ெசB)ெகா184(தா�க'. 
 
>�த�)%A* பிறA உடன8யாக அறிவி%க*ப5ட பி!5டனி� ெசய� 
தி5ட.கM' இ�ேர� உ4வாவ) ப:றிய Aறி*/க' ஏ)	 இ�லாதேத 
இத:A% காரண	. 
 
இ�தைகய /ர5சிகர அைம*/க' ஆ.கா.ேக சில சி�லைற வ��ைற 
நடவ8%ைககளிK	 ஈ,ப5டன. Õபால�தீனிலி4() பி!5ட� ராLவ�தினைர 
ெவளிேய:#ேவா	’  எ�# ெசா�லி%ெகா1, இவ�க' ேபாராட� 
ெதாட.கினா�க'. இதி� பி!5ட?%A மிக�	 இ%க5டான Rழ� ஏ:ப5ட). 
இ�ேர� உ4வாவத:A�தா� அவ�க' பா,ப5,%ெகா184(தா�க'. 
இைடயி� aத�கேள வி�ல�களாக ஏதாவ) A5ைடைய% 
Aழ*பிவிட*ேபாகிறா�கேளா எ�# பய(தா�க'. 
 
Õஇ�?	 ெகா`ச நாைள%A பால�தீனி� பி!58_ ராLவ	 இ4%க�தா� 
ெசB>	’  எ�# அ7�த(தி4�தமாக9 ெசா�லிவி5,, கலவர%கார�கைள 
அட%க9ெசா�லி ராLவ�)%A உ�தரவி5ட) பி!5ட� பா)கா*/ அைம9சக	. 
 
அேரபிய�கM%A அ9ச	 மிA(தி4(த) அ*ேபா). ஏேதா சதி நட%கிற) 
எ�ப) ம5,	 /!(த). எ*ப8>	 பால�தீைன உைட�)வி,வா�க' எ�ப) 
அவ�கM%A� ெத!()வி5ட). ஓ� உ9சக5ட கா5சிைய மிA(த 
உண�9சிமயமாக� தயா!%A	 ெபா45,�தா� இ*ப8 அவ�க' தம%A' 
Õஅ8*ப) மாதி! அ8; அ7வ) மாதி! அ7கிேற�’  எ�# நாடக	 
ேபா,கிறா�கேளா எ�# ச(ேதக*ப5டா�க'. 
 
Õஎ�ன ஆனாK	 பால�தீைன* பி!%க விடமா5ேடா	, aத% A8ேய:ற.கைள 
இ#தி F9G உ'ளவைர த,%கேவ ெசBேவா	’  எ�# அேரபிய�க' 
ேகாஷமி5டா�க'. 
 
ஆனா�, அவ�கள) ேகாஷ�ைத யா� ெபா45ப,�தினா�க'? 
 
தினச! லா! லா!யாக aத�க' வ() பால�தீ� எ�ைலயி� 
இற.கி%ெகா1,தா� இ4(தா�க'. (ரயி�களிK	 8ர%AகளிK	 Eட 
வ(தா�க'.) அ*ப8 வ(த aத�கM%A உடன8யாக பால�தீனி� வீ,க' 
கிைட�தன. A8ேய:ற அKவலக�திேலேய வீ5,9சாவிகைள 
வா.கி%ெகா1,தா� அவ�க' உ'ேள lைழ(தா�க' எ�றா� 
பா��)%ெகா'ளலா	. 
 
அேரபிய�க' தா.க' ெம�ல ெம�ல தனிைம*ப,�த*ப,வைத உண�(தா�க'. 
யா!ட	 உதவி ேக5கலா	 எ�#	 அவ�கM%A* /!யவி�ைல. >�த�தி� 
ெஜ�மனிைய ஆத!�தவ�கM%A, >�த	 �8(தபிறA உத�வத:A ஒ4 
நாதியி�லாம� ேபாBவி5ட). 
 
தவிர, இ�ெனா4 மிக �%கியமான பிர9ைன>	 அ*ேபா) இ4(த). 
இர1டா	 உலக >�த�தி� இ#தியி�தா� ம�திய% கிழ%A நா,களி� 
எ1ெணB வள	 Aறி�த �7ைமயான Õஞான	’  அைன�) ேம:க�திய 
ேதச.கM%A	 உ1டாகியி4(த). பி!5ட�, அெம!%கா, ேசாவிய� aனிய�, 
பிரா�� உ'ளி5ட ஏராளமான ேதச.க' ஏதாவ) வைகயி� ம�திய% கிழ%கி� 
வKவாக% காu�ற �E��த	 பா��)%ெகா184(தன. >�த�தி� சா%கி� 
ைக*ப:ற*ப5ட ம�திய%கிழ%A ேதச.கைள எ*ப8* ப.கிடலா	, எ*ப8 
நிர(தரமாக* பயனைடயலா	 எ�ேற அவ�க' ேயாசி�)%ெகா184(தா�க'. 
தம%A9 சாதகமான அரGக' அ.ேக உ4வாவத:A உதவி ெசBவத�Fல	, 
எ1ெணB* ெபா4ளாதார�தி� தா.க' லாப	 பா�%கலா	 எ�பேத 
அெம!%கா, பி!5ட� ேபா�ற ேதச.களி� சி(தைனயாக இ4(த). 
 



அெம!%காவி� வ�லைம �7வ)மாக ெவளி*ப584(த சமய	 அ). 
எ*ப8>	 ஒ4 மாெப4	 வ�லரசாக அ�ேதச	 உ4வாவ) நி9சய	 எ�# 
யா4%A� ெத!(தேதா இ�ைலேயா, பி!5ட?%A மிக ந�றாக� ெத!(தி4(த). 
ஆகேவ, அெம!%கா aத�கைள வKவாக ஆத!*பைத பி!5ட� அரG 
கண%கி� எ,�)%ெகா1ேட ஆகேவ18ய க5டாய	 இ4(த). 
 
பால�தீ� எ�றி�ைல. எ(த அேரபிய ேதச�	 அெம!%காைவ மன�தளவி� 
ஆத!%கா). ஆகேவ, ம�திய%கிழ%கி� ஒ4 aத ேதச	 உ4வாவ) தன%A 
மிக�	 சாதகமான) எ�ேற அெம!%கா க4திய). இதனா�தா� 
வ!()க58%ெகா1, அ�#�த� இ�#வைர இ�ேரைல ஆத!�) வ4கிற) 
அெம!%கா.  
 
ச%திமி%க ேதச.க' எ�கிற அளவி� ேசாவிய� aனிய?	 அெம!%கா�	 
அ*ேபா) சம பல�தி� இ4(தன. ஒேர வி�தியாச	 எ�னெவனி�, அெம!%கா 
ஒ4 �தலாளி�)வ ேதச	. ேசாவிய� aனிய�, க	aனிச ேதச	. பி!5டனா� 
அெம!%காைவ9 சகி�)%ெகா'ள �8(தாK	 �8>ேம தவிர, க	aனி�,களி� 
அரைச ஒ4%காK	 சகி%க �8யா). இ(த% காரண�தாK	 இ�ேர� 
விஷய�தி� அெம!%காவி� வி4*ப�	 நிைல*பா,	 பி!5ட� 
ெபா45ப,�த�த%கைவயாக இ4(தன. 
 
இைதெய�லா	 ஏைனய ஐேரா*பிய, ஆசிய ேதச.க' மிக�	 E�ைம>ட� 
கவனி�)% ெகா184(தன. எ�னதா� நட%க*ேபாகிற) பால�தீனி�? 
 
>�த	 �8(த�டேனேய பி!5ட� பால�தீ� பிர9ைன%A ஒ4 �8� 
ெசா�லிவி,	 எ�# எ�ேலா4	 எதி�பா��)%ெகா184(த) உ1ைம. 
ஆனா� >�த�தி� �8வி� உடன8யாக� தீ�(த) பால�தீ� பிர9ைனய�ல; 
இ(திய* பிர9ைன! 
 
ஆக�5 15, 1947-	 ஆ1, பி!5ட�, இ(தியா�%A Gத(திர	 
வழ.கிவி5ட). இ(திய�க' மகிP9சி ஆரவார	 ெசB) AUகலி�தைத 
பால�தீனிய aத�க' பா��)%ெகா184(தா�க'. 
 
அேத பி!5ட� தா� அவ�கM%A	 ஒ4 ந�ல) ெசBதாகேவ1,	. ஆனா� 
எ*ேபா)ெசBய*ேபாகிற)? 
 
பி!5ட� தயாராக�தா� இ4(த). ஒேர ஒ4 பிர9ைனதா�. ெகா`ச	 சி%க� 
மி%க பிர9ைன. அ) தீ�(தா� இ�ேர� விஷய�ைத� தீ��)விடலா	. ஆனா� 
எ*ப8� தீ�*ப)? 
 
அைத�தா� ேயாசி�)%ெகா184(தா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 26 ேம, 2005 
 
 
 
54 பி!5டனி� தி5ட	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
பால�தீ� யா4ைடய)? aத�கM%A	 அேரபிய ��லி	கM%A	 ெசா(தமான 
mமி அ). ந�ல). பால�தீனி� யா� ெப4	பா�ைமயாேனா�? இர1டாயிர	 
ஆ1,கM%A ��ன� aத�க' ெப4	பா�ைமயாேனாராக�	 ஆயிர	 
ஆ1,கM%A ��ன� கி5ட�த5ட இ4 தர*பின4	 சம அளவினராக�	, 
நவீன கால�தி� ��லி	க' ெப4	பா�ைமயாேனாராக�	 அ.ேக 
இ4(தி4%கிறா�க'. 
 



இதைன இ(த� ெதாட!� ப�ேவ# அ�தியாய.களி� இைடயிைடேய 
பா��தி4%கிேறா	. இ*ேபா) மீ1,	 நிைன�ப,�தி%ெகா'ளேவ18ய) 
அவசியமாகிற). காரண	, இ(த% Aழ*ப�தா�தா� பால�தீைன எ*ப8* 
பி!*ப) எ�# பி!5ட� ேயாசி�)%ெகா184(த). 
 
இர1டா	 உலக >�த	 �8வைட(த த4ண�தி� பால�தீனி� இ4(த 
aத�களி� எ1ணி%ைக Gமா� ஆ# ல5ச	. இவ�க' அ�தைனேப4	 
ஐேரா*பாவி� ப�ேவ# நா,களிலி4() பால�தீ� வ() ேச�(தவ�க'. 
அவ�கள) Fதாைதய�கM%A பால�தீ� ெசா(த ஊராக இ4%கலா	. 
அவ�கM%A% க18*பாக அ) /திய ேதச	. அதாவ) ெசா(த ேதசேம 
எ�றாK	 வ(ேதறிக'. அவ�கைள� தவிர உ'w� aத�க' எ�# 
ெசா�லி%ெகா'M	ப8யாக Gமா� இ4பதாயிர	 ேப� இ4(தா� அதிக	. 
 
ஆனா� அ.ேக இ4(த அேரபிய�களி� எ1ணி%ைகேயா, ஒ*பி5டா� இ(த 
எ1ணி%ைக மிக�	 ெசா:ப	. Aைற(த) நாலைர மட.A அதிகமான 
எ1ணி%ைகயி� அேரபிய�க' அ*ேபா) அ.ேக இ4(தா�க'. 
 
ஆகேவ, அநியாயமாகேவ நில*பர*ைப* பி!*பெத�றாK	 அேரபிய�கM%A9 
ச:#% E,தலான நில	 ஒ)%கி�தா� ஆகேவ1,	. அ*ப89 ெசBவெத�றா� 
இ�ேர� எ�கிற ேதச�ைத உ4வா%க நிைன*பத� அ8*பைட% காரணேம 
தவி,ெபா8யாகிவி,	. 
 
இ) �த� பிர9ைன. இர1டாவ) பிர9ைன ெஜ4சேல	 ெதாட�பான). 
பால�தீனி� மிக �%கியமான நகர	. ��லி	க', aத�க' எ�# 
இ4தர*பின4%Aேம அ) ஒ4 /னித நகர	. இ(த இ4 தர*பின� 
ம5,ம�லாம� பால�தீனி� அ*ேபாைதய மிக9 சி#பா�ைமயினரான 
கிறி�)வ�கM%A	 அ) /னித�தல	. ஒ5,ெமா�த பால�தீனி� யா� 
எ�தைனேப� வாPகிறா�க' எ�# கண%ெக,%A	ேபாேத ெஜ4சேல�தி� 
எ�தைனேப� எ�# உட� ேச��)* பா�*ப)தா� வழ%க	. 
 
பால�தீனி� ம:ற பAதிகைள* பி!*பதி� ஏதாவ) Aள#ப8 ேந�(தா�Eட* 
பி�னா� ச!ெசB)ெகா1,விட �8>	. ஆனா�, ெஜ4சேல�ைத* பி!*பதி� 
ஒ4 சி# பிர9ைன வ(தாK	 F�# மிக*ெப!ய சமய�தவ4	 பி!5டைன 
)வ	ச	 ெசB)வி,	 அபாய	 இ4*பைத பி!58_ பிரதம� உண�(தா�. 
ஆகேவ ஒ4 சி# சி%க� Eட வராம� விஷய�ைத �8%கேவ1,	 
எ�பதா�தா� இ�ேர� விஷய�ைத எ,�ேத� கவிP�ேத� எ�# �8%காம� 
�தலி� இ(திய* பிர9ைன%A ஒ4 தீ�� ெசா�லிவி5,, அ,�தப8யாக 
இ�ேரK%A வரலா	 எ�# நிைன�த) பி!5ட�. 
 
இவ:ைறெய�லா	 தா18 பி!5ட?%A இ�ெனா4 hi dden agenda  இ4%கேவ 
ெசBத). இர1, தர*பின4%A	 அதி4*தி ஏ:படாம� ேதச�ைத இர1டாக* 
பி!�) ஒ4 ேதச�)%A இ�ேர� எ�# ெபய!5, பிர9ைனைய� தீ�*ப) 
எ�ப) ேம�பா�ைவ%A� ெத!(த ெசய�தி5ட	. பி!5டனி� உ1ைமயான 
தி5ட	, ஓரள�%காவ) பால�தீைன �7ைமயாக aத�களி� 
ேதசமா%கிவி,வ)தா�. அதாவ) ெப4	பா�ைம நில*பர*/ aத�கMைடயதாக 
இ4%க ேவ1,	. அ*ப8ெய�றா� aத�களி� எ1ணி%ைக அதிகமாக 
ேவ1,	. aத�களி� வசி*பிட	 இ�?	 பரவலாக, எ�லா ச()ெபா()களிK	 
இ4%க ேவ1,	. அ*ேபா)தா� ஒ4 எ�ைல%ேகா, எ�# கிழி%A	ேபா) 
அதிக இட�ைத aத�க' ெப#	ப8 ெசBயலா	. 
 
ஆனா� யதா��த	 ேவ# விதமாக�தா� இ4(த). பால�தீ� �7வ)	 
அேரபிய�கேள நிைற(தி4(தா�க'. நில.கைள இழ(த அேரபிய�க' Eட, 
ேவறிட	 ேத89ெச�லாம� பாைலவன.களி� Eடார	 அ8�ேத 
வாP()ெகா184(தா�க'. பாைறக' மி%க மைல*பAதிகளிK	 அவ�க' 
வசி�)%ெகா184(தா�க'. ேஜா�ட� நதியி� ேம:A% கைரயி� ஏராளமாக 
வசி�தா�க'. கிழ%A கட:கைர* பAதியான காஸா உ'ளி5ட எ�ைலேயார 



நகர.களிK	 அவ�க' ஏராளமாக இ4(தா�க'. ஒ4 வ!யி� 
ெசா�Kவெத�றா�, எ�ைல*/ற.க' �7வதிK	 அேரபிய�க' நாலா 
திைசகளிK	 இ4(தா�க'. நா58� ந,*பAதிகளிK	 அவ�க' பரவலாக 
வசி�)வ(தா�க'. மிக9 சில இட.களி� ம5,ேம aத%A8யி4*/க' இ4(தன. 
 
ஒ4 ேதச�ைத இர1டாக* பி!*பத:A இ) மிக�	 சி%க�தர%E8ய விஷய	. 
எ.ேக ேபா,வ) எ�ைல% ேகா5ைட? பால�தீ?%A ந,ேவ ஒ4 வ5ட	 
ேபா5டா இ�ேர� எ�# ெசா�ல�8>	? அ*ப8ெய�றா� இ�ேரலி� 
நா�A/ற�	 பால�தீ� இ4%A	. பால�தீனி� கிழ%A எ�ைலயி� 
வசி*பவ�க', ேம:A* பAதி நக� ஒ�#%A* ேபாவெத�றா� விசா 
எ,�)%ெகா1, ேபாகேவ18 வ4	. இெத�லா	 மிக*ெப!ய சி%க�க'. 
 
நம%A மிக ந�றாக� ெத!(த ஒ4 உதாரண�ைத* பா�%கலா	. இ(தியா - 
பாகி�தா� பி!விைனயி�ேபா) ��லி	க' அதிக	 வசி%A	 பAதிகைள* 
பி!�) பாகி�தா� எ�ற ேதச�ைத உ4வா%கலா	 எ�# �8� ெசBதா�க'. 
அத�ப8 ��லி	க' அதிக	 வசி%A	 பAதிகைள% க1டறி(தா�க'. 
ரா5%ளிஃ* எ�கிற பி!58_ ச�ேவய� ஒ4வ� வைரபட�ைத ைவ�)%ெகா1, 
அதி� ேகா, கிழி�தா�. ேம:ேக ஒ4 பர(த நில*பர*/. கிழ%ேக இ(தியாவி� 
ஜாைடயி� பிற(த இ�ெனா4 Aழ(ைத மாதி! இ�ெனா4 சி# நில*பர*/. 
ேம:A* பாகி�தா�, கிழ%A பாகி�தா� எ�# அைடயாள	 Eற*ப5ட). 
 
எ�தைன சி%க�க' வ()வி5டன! ஆ5சி நி�வாக	 �7வ)	 ேம:A 
பாகி�தானி� இ4() நைடெப#	. எத:Aேம ச	ப(தமி�லாம� இைடயி� 
இ(தியாவி� இ4ெப4	 எ�ைலக' தா18 கிழ%A பாகி�தா� அ	ேபாெவ�# 
தனிேய கிட%A	. 
 
இதனா�தா� அ	ம%க' தா.க' தனிைம*ப,�த*ப5ட) ேபால 
உண�(தா�க'. அரG%A எதிராக% கலவர.க' ெசBய ஆர	பி�தா�க'. 
�%திபாஹினி எ�கிற தனியா� ராLவ	 ஒ�ைறேய அைம�) ெசா(த ேதச 
ராLவ�)%A எதிராக* ேபா!5டா�க'.  
 
அத�பிறA 1971-� >�த	, ப.களாேத_ பிற*/ எ�# ஒ4வா# பிர9ைன 
தீ4	வைர அ.ேக சி%க�, சி%க� ம5,	தா�. 
 
இ(த பாகி�தா� பி!விைன விவகார	, அ.A'ள ��லி	கM%A எ�தைன 
சி%க� தர%E8ய) எ�பைத அவ�க' உண�வத:A9 சில கால	 ஆன) 
உ1ைம. ஆனா� பி!�)%ெகா,�த பி!5ட?%A அ�ேற /!()வி5ட). 
இ�ேர� - பால�தீ� அள�%ெக�லா	 மிக*ெப!ய பிர9ைனக' இ�லாத 
ேதச�திேலேய இ�தைன சி%க� எ�றா�, பால�தீைன* பி!%கிற விஷய�தி� 
எ*ப8யி4%A	 எ�பைத விவ!%கேவ ேவ1டா	. 
 
பி!5டனி� மிக*ெப!ய சிற*/ அ)தா�. அவ�களா� நிைறய பிர9ைனகைள 
உ4வா%க �8>	. பிர9ைன வ4	 எ�# ெத!(ேத ெசBவா�க'. சி# 
ேதச.களி� பிர9ைன இ4(தா�தா� வள�(த நா,களி� பிைழ*/ நட%A	 
எ�ப) ஓ� அரசிய� சி�தா(த	. 
 
ஆனா� பால�தீ� விஷய�தி� பி!5டனி� நிைல*பா, மிக� ெதளிவான). 
இ�ேரைல உ4வா%கேவ1,	. அNவள�தா�. பால�தீ� எ�கிற 
நில*பர*பி� ெப4	பAதிைய அ(த* /திய ேதச�)ட� இைண%கேவ1,	. 
கடைம%காக, ��லி	கM%ெக�#	 ெகா`ச	 நில	 ஒ)%கியாக ேவ1,	. 
அ*ப8 ஒ)%A	 நில	 அதிகமாக இ4()விட%Eடா)! 
 
இ(த* பாச	 aத�கM%A* /!(தைத% கா58K	 ��லி	கM%A மிக 
ந�றாக* /!(த). எ*ப8யி4(தாK	 இனி தா.க' க_ட*ப5,�தா� 
தீரேவ1,	 எ�பைத அவ�க' உண�(தா�க'. பய�	 பத:ற�	 கவைல>	 



அவ�கைள* பீ8�தன. யா� த.கM%A உத�வா�க' எ�# உலெக.A	 ேதட 
ஆர	பி�தா�க'. 
 
)ரதி4_டவசமாக அ�ைறய ேததியி� பால�தீ� அேரபிய�கM%A உதவி 
ெசBய யா4ேம தயாராக இ�ைல. அவ�க' சா�பி� ெவ#மேன Aர� 
ெகா,%க%Eட யா4	 ��வரவி�ைல. காரண	, உலக*ேபா!� அவ�க' 
ஹி5லைர ஆத!�தவ�க' எ�ப)தா�. ஓ� அழி� ச%தி%A� 
)ைணேபானவ�க' எ�கிற அழி%க�8யாத கைற அ�# ��லி	களி� மீ) 
ப8(தி4(த). 
 
உ1ைமயி� அழி�%A� )ைணேபாவதா அவ�களி� எ1ணமாக இ4(த)?  
 
மிக�	 கவனமாக9 சி(தி�)* பா�%கேவ18ய விஷய	. உயி�ேபாகிற கைடசி 
வினா8யி� த*பி%க ஒ4 சி# ச() கிைட%A	 எ�# ேதா�றினா� ந	மி� 
எ�தைனேப� அைத* பய�ப,�த வி4	பாம� இ4*ேபா	? 
 
அ�ைறய நிைலைமயி� பால�தீனி� aத�களி� ஊ,4வைல� த,%கேவ1,	 
எ�ப)தா� ��லி	களி� �%கிய ேநா%கமாக இ4(த). அைன�) 
ேம:க�திய நா,கM	 எ*ப8யாவ) aத�கைள% ெகா1,ேபாB பால�தீனி� 
திணி�)விடேவ1,	 எ�# க.கண	 க58%ெகா1, 
ெசய�ப5,%ெகா184%A	ேபா) ஹி5ல� ஒ4வ�தா� aத�கM%A எதிரான 
நடவ8%ைககளி� இற.கியி4(தவ�. அ(த ஒ4 காரண�தா�தா� ��லி	க' 
அவைர ஆத!�தா�க'. 
 
இைத நியாய*ப,�த �8யா); நியாய*ப,�த�	 Eடா). அேத சமய	, 
அ�தைன அ��த	, அன��த.கMட?	 இதைன* /!()ெகா'ள�	 
ேவ1,	. க1ெணதிேர ெசா(த ேதச	 களவாட*ப,கிற) எ�ப) 
ெத!>	ேபா) ஏதாவ) ெசB) கா*பா:றேவ1,	 எ�# வி4	பினா�க'. 
வி4	பியதி� தவறி�ைல. ஆனா� ேத�(ெத,�த வழிதா� 
தவறாக*ேபாBவி5ட). 
 
மிக�	 ேயாசி�), தி5டமி5,�தா� பி!5ட� பால�தீைன* பி!%க தி5ட	 
தீ58ய). தி5ட�ைத9 ெசய�ப,�)வத:A ��னா� ேதச�தி� ந,*பAதிகளி� 
வசி�)%ெகா184(த ��லி	கைள, Aறி*பாக கிராம*பAதி ��லி	கைள 
ேம:A எ�ைல%A விர5,வத:கான ஏ:பா,க' ம#/ற	 மிக�தீவிரமாக நட%க 
ஆர	பி�தன. 
 
aத நிலவ.கிகM%காக மிர5ட� Fல	 நில.கைள அபக!�)%ெகா,�த 
��னா' A1ட�பைடகளி� வ	சாவழிக' ஆ.கா.ேக ேதா�ற 
ஆர	பி�தா�க'. அவ�க', ஆ>த.கMட� ��லி	 கிராம.கM%A' 
lைழ(), இர� ேவைளகளி� வீ,கM%A� தீைவ�) ம%கைள ெவளிேய:ற 
ஆர	பி�தா�க'. அ*ப8 அலறி ெவளிேய ஓ8வ4	 ��லி	கைள% 
ெகா�லாம�, ெவ#மேன )ர�தி%ெகா1ேட ேபாB ேஜா�ட� நதியி� ேம:A% 
கைர வைர ெச�# வி5,வி5, வ(தா�க'. 
 
ந�லேவைள, இ(த9 ெசய�க' அதிகமாக நைடெபறவி�ைல. சில ஆயிர	 
ேபைர ம5,	தா� அவ�களா� இ*ப8� )ர�த �8(த). அத:A' 
��லி	க' தர*பிK	 சில தா:காலிக ஆ>த*பைட வீர�க' �ைள�) த�த	 
கிராம.கைள* பா)கா%க� ெதாட.கிவி5டா�க'. 
 
ஆனா� இெத�லாேம ெகா`சநா'தா�. ச5ட*ப8 எ�ென�ன 
ெசBயேவ1,ேமா அ�தைனைய>	 ெசB)�8�)வி5,, அைமதியாக பி!5ட� 
த� தீ�மான�ைத அறிவி�தேபா), ��லி	க' இ#தியாக ெநா#.கி� 
U'Uளாகி* ேபானா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 29 ேம, 2005 



 
 
55 aத�களி� ந	பி%ைக )ேராக	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
பி*ரவ! மாத	 பதினா�கா	 ேததி, 1947-	 வ4ட	. பி!5ட� அரG ஒ4 
�8ெவ,�த). 1917-	 வ4ட�திலி4() தன) க5,*பா58� இ4%A	 
பால�தீ� விஷய�தி� உ4*ப8யான ஒ4 தீ�ைவ% க1டறி() ெசய�ப,�)	 
ெபா#*ைப ஐ%கிய நா,க' சைபயி� ஒ4 சிற*/ கமி58யிட	 அ�ைறய தின	 
ஒ*பைட�)வி5டா�க'. 
 
எ�ன ெசBயேவ1,	, எ*ப89 ெசBயேவ1,	, ஏ� ெசBயேவ1,	 
எ�பெத�லா	 ஏ:ெகனேவ பி!5ட� தீ�மானி�)வி5ட விஷய	தா�. ஆனா� 
ஒ4 ந,நிைல அைம*பி� Fல	 அவ:ைற9 ெசய�ப,�)வ) எ�ப) ச:ேற 
பா)கா*பானெதா4 ஏ:பா,. இைத மர/ எ�#	 ெசா�லலா	. ஜா%கிரைத 
உண�� எ�#	 ெசா�லலா	. 
 
எ*ப8யாயி?	 பால�தீைன* பி!*ப) எ�ப) �8வாகிவி5ட விஷய	. அைத 
பி!5ட� ெசBதா� எ�ன, பி!5ட� ெசா�வைத% ேக5, ஐ%கிய நா,க' 
சைபயி� சிற*/ கமி58 ெசBதா� எ�ன? விஷய	 அ)வ�ல. 
 
ஒ4 ேதச	 எ�# உ4வா%Aவத:A* ேபா)மான அள�%A அ.ேக aத�க' 
இ4%கிறா�களா எ�கிற ேக'விதா� �தலி� வ4	. ஆகேவ அ) ச!யாக 
இ4%கிறதா எ�# ம5,	 பா��)%ெகா1டா�க'. எ.கி4() யா� வ(தாK	 
இர�தின% க	பள	 வி!�) வரேவ:காத Aைறயாக aத�கைள இ7�) இ7�) 
உ'ேள ேபா5,%ெகா184(தா�க'. ேபா)மான அள� aத�க' 
ேதறிவி5டா�க' எ�ப) ெத!(த)	 ஐ.நா. கமி58 தன) அறிவி*ைப 
ெவளியி5ட). 
 
1. பால�தீ� இர1டாக* பி!%க*ப,கிற). ஒ�# aத�களி� ேதச	. அத� 
ெபய� இ�ேர�. இ�ெனா�# அேரபிய�களி� m�வீக ேதச	. அ) பால�தீ� 
எ�ேற வழ.க*ப,	. 
 
2. இ*ப8* பி!%க*ப,	 இர1, நில*பர*பிK	 இ4சாரா4	 வசி*பா�க'. 
aத�களி� ேதசமாக உ4வா%க*ப,	 இ�ேரலி�, ெமா�த	 4,07,000 
அேரபிய�க' வசி*பா�க'. (ெமா�த aத�களி� எ1ணி%ைக 4,98,000.) 
அேத மாதி! அேரபிய�களி� பால�தீனி� 10,000 aத�க' வசி*பா�க'. 
(இ.ேக ெமா�த அேரபிய�களி� எ1ணி%ைக 7,25,000.) ஒ:#ைமைய% 
க58%கா*பத:காக ம5,ம�லாம�, /வியிய� sதியிK	 இ(த ஏ:பாேட ச!யாக 
வ4	. 
 
3. ெஜ4சேல�ைத>	 அைத9 G:றி>'ள பAதிகளிK	 Aறி*பாக ெப�லெஹ	, 
ெபயி� ஜ�லா ேபா�ற இட.களிK	 ெப4	பாK	 அேரபிய கிறி�)வ�க' 
வசி�)%ெகா184%கிறா�க'. ஆனேபாதிK	 அ.ேக 1,05,000 அேரபிய 
��லி	கM	 ஒ4 ல5ச	 aத�கM	 Eட வசி*பா�க'. ஆனா� இ(த* பAதி 
இ�ேரலி� வசேமா, பால�தீனி� வசேமா தர*படமா5டா). பிர9ைன%A!ய 
இட	 எ�பதா� இ*பAதியி� நி�வாக% க5,*பா, �7வ)மாக ஐ%கிய 
நா,க' சைபயி� வசேம இ4%A	. 
 
4. ெநகN பாைலவன*பAதி, aத ேதச�தி� வச�தி� இ4%A	. 
 
5. கலிலீ மைல*பAதியி� ேம:A* பAதி �7வ)	 பயி!,வத:A ஏ:ற 
பAதிகளாA	. இ*பAதி அேரபிய ேதச�தி� வச	 இ4%A	. 
 



இ(த ஐ() தீ�மான.கைள மிக கவனமாக% Aறி�)%ெகா'M.க'. 
பால�தீைன* பி!%A	 விஷய�தி� �த� �தலாக அதிகாரm�வமாக ஐ%கிய 
நா,க' சைபயி� வாயிலாக ெவளியிட*ப5ட தி5ட வைர� இ). 
 
இ(த அறிவி*/ ெவளியான ம#கணேம பால�தீ� அேரபிய�க' ஆ>த	 ஏ(த 
ஆர	பி�)வி5டா�க'. நா5,� )*பா%கிக' ெவ8�தன. க1ணிெவ8க' 
mமிைய* பிள(தன. க�திக' வானி� உய�(தன. /7தி வா!% ெகா5ட, E5ட	 
E5டமாக� தைலெதறி%க ஓட� ெதாட.கினா�க'. ஐேயா, ஐேயா எ�# 
கதறினா�க'. ேதச	 )1டாட*ப,கிறேத எ�# அலறினா�க'. அநியாயமாக* 
பால�தீைன இ*ப8 யாேரா ப.Aேபா,கிறா�கேள எ�# அ7) 
/ல	பினா�க'. 
 
யா� ேக5ப)? 
 
அ.ேக aத�களி� �க�தி� நி	மதி* /�னைக �7நில� ேபால� த)	பிய). 
க1ைண F8% கட�M%A ந�றி ெசா�னா�க'. பி!5ட� இ4(த திைச 
ேநா%கி வண%க	 ெத!வி�தா�க'. ஐ.நா. சைபைய ஆராதைன ெசBதா�க'. 
இனி*/க' ப!மாறி%ெகா'ள*ப5டன. m%களா� அல.க!�), வீ,களி� 
ப18ைக அறிவி�தா�க'. உலெக.A	 சிதறி%கிட%A	 த.க' உட�பிறவாத 
aத சேகாதர�கM%A% க8த	 எ7தினா�க'. க1ணீ� ம�க E8% E8* 
ேபசி% களி�தா�க'. 
 
ெச*ட	ப� மாத	 E8ய அேரபிய�களி� அரசிய� உய�ம5ட% A7, ஐ%கிய 
நா,க' சைபயி� இ(த� தீ�மான�ைத �:றிKமாக நிராக!�த). ேதச	 
)1டாட*ப,வதி� த.கM%A� )ளிEட9 ச	மதமி�ைல எ�# 
ெத!வி�தா�க'. இத� பி�விைள�க' எ�னமாதி! இ4%A	 எ�# த.களா� 
aகி%க%Eட �8யவி�ைல எ�# மைற�கமாக எ9ச!�தா�க'. 
 
அைத>	 யா4	 ெபா45ப,�தவி�ைல. ஒ4 �8�ட�தா� இ4(தா�க'. 29 
நவ	ப�, 1947 அ�# ஐ.நாவி� ெபா)%A7 E8ய). சிற*/ கமி58யி� 
தீ�மான	 மீதான வா%ெக,*/ நட�த*ப5ட). �*ப�) F�# ஆதர� 
ஓ5,க'. ேபாதா)? 
 
ஆ# அ1ைட அேரபிய ேதச.கM	 %aபா, ஆ*கானி�தா�, ஈரா�, %s�, 
)4%கி ேபா�ற ேதச.கM	 தீ�மான�)%A எதிராக வா%களி�தன. 
அ*ேபா)தா� Gத(திர	 ெப:ற ேதச.களான இ(தியா�	 பாகி�தா?	 Eட 
பால�தீ� )1டாட*ப,வைத எதி��தன.  
 
ஆனா� ஆத!�த ேதச.க' எைவ எ�# பா�%கேவ1,	. அெம!%கா, 
ஆ�திேரலியா, கனடா, ேசாவிய� aனிய�, பிரா��, ெநத�லா15, 
நிaசிலா(), �வீட� ம:#	 ேபால(). 
 
இவ:#' அ�ைறய RPநிைலயி� ெநத�லா(), நிaசிலா(), ேபால() தவிர 
ம:ற அைன�) ேதச.கMேம ம�திய%கிழ%கி� எ1ெணB வாசைனைய 
ேமா*ப	 பி8�)%ெகா184(தைவ. எ1ெணேய இ�லாவி5டாK	 இ(த 
ேதச.கM%A ம�திய% கிழ%கி� ஏேதா ஒ4 வித�தி� தம) ஈ,பா5ைட 
உ#தி*ப,�தி% கா58%ெகா'ள இைத ஒ4 ச(த�*பமாக% க4தினா�க'. 
 
ேமK	 அெம!%கா அ(த அணியி� இ4(த). பிரா�� இ4(த). ேம:கி� 
தவி�%க�8யாத ச%திக' எ�# வ4ணி%க*ப5ட ேதச.க' அைவ. அ�தைகய 
ேதச.க' நி:A	 அணியி� நி:ப) த.கM%A எ(த வைகயிலாவ) லாப	 
தரலா	 எ�# இைவ க4தியி4%கலா	. ம:றப8 பால�தீைன* பி!*பதி� 
நிaசிலா()%A	 ஆ�திேரலியா�%A	 ேவ# எ�ன அ%கைற இ4()விட 
�8>	? இ�தைன%A	 ஐேரா*பிய ேதச.களி� இ4(த அள�%ெக�லா	 
அ.ேக aத�க' Eட அNவளவாக% கிைடயா). 
 



இ) இNவா# இ4%க, aத ேதச	 உ4வாவத:A ஆதரவாக ஓ5டளி�த 
ேதச.கM%ெக�லா	 பால�தீனிய aத�க' மற%காம� ந�றி ெசா�லி% க8த	 
எ7தினா�க'. �8(த இட.கM%A� த.க' பிரதிநிதிகைளேய ேந!� அ?*பி 
ந�றி ெசா�னா�க'. இ�ேர� உ4வான பிறA, அ(த ேதச.கMட� 
நிர(தரமாக அரசிய� உற�ெகா'ள� தா.க' வி4	/வதாக ��னதாகேவ 
ெசா�லிய?*பினா�க'. பர�பர	 உதவிக' ெசB)ெகா'ள�	 ஆதர�%கர	 
ெகா,%க�	 எ*ேபா)	 தா.க' தயா� எ�# ெத!வி�தா�க'. 
 
அேரபிய�கM%A அ8 வயி# ப:றி%ெகா1, எ!(த). யா4ைடய mமிைய யா� 
ப.கி5,, யா4%A% ெகா,*ப)? அவ�கள) அலறைலேயா, கதறைலேயா 
ேக5பத:A ஒ4 நாதி இ�லாம� ேபாBவி5ட)தா� )ரதி4_ட	. எதி��) 
வா%களி�த பிற அேரபிய ேதச.க' Eட ம�K%க58 நி:க� தய.கின. 
காரண	, அ(த நிமிட	 வைர பால�தீ� பி!58_ ஆMைக%A உ5ப5ட 
ஒ4 ேதச	. ஒ4 ெசௗக!ய�)%காக�தா� ஐ.நா.வி� சிற*/ கமி58யிட	 
ெபா#*ைப ஒ*பைட�), பி!%A	 விஷய�ைத ��ென,�)9 
ெச�#ெகா184(தா�க'.  
 
அ*ப8யி4%க, பி!5ட�, தன%A9 ெசா(தமான ஒ4 காலனிைய 
எ�னேவ1,மானாK	 ெசBயலா	, எ*ப8 ேவ1,மானாK	 பி!%கலா	; யா� 
ேக5ப)? 
 
தா�மீக நியாய.கM	 ச!�திர நியாய.கM	 ப�திரமாக9 G458* பர1மீ) 
ேபாட*ப5டன. அ�தைன வ4ஷ	 க_ட*ப5ட aத�க' இனிேய?	 
நி	மதியாக வாழேவ1,	 எ�ப)தா� அ(த% காலக5ட�தி� ஒேர நியாயமாக 
இ4(த). தவிர�	 ஐ.நாவி� சிற*/ கமி58 வைர(தளி�த தி5ட�தி�ப8 
பால�தீைன* பி!*பதா� அேரபிய�கM%A எ(த% க_ட�	 வ()விடா); 
அவ�கM%A* ேபா)மான நில*பர*/ இ4%கேவ ெசB>	 எ�#	 
ெசா�ல*ப5ட). இ�ேரைல உ4வா%கியபி� ேதைவ*ப5டா� எ�ைல 
விஷய�தி� ெகா`ச	 ம# ஆB� ெசB)ெகா'ளலா	 எ�# நிைன�தா�கேள 
தவிர, ேதச�ைத* பி!%A	 விஷய�தி� மிக�	 தீ�மானமாகேவ இ4(தா�க'. 
 
ந,நிைலைமேயா, பா�*பெத�றா�, ஐ.நா. அ�# எ,�த �8� ச!யானேத. 
எ*ப8 அேரபிய�கM%A அ) தாBம1ேணா, அேதேபால�தா� aத�கM%A	. 
இைடயி� அவ�க' ம1ைண வி5, பல ஆயிர	 வ4ட.களாக எ.ேகா 
ேபாBவி5டவ�க'தாேன எ�கிற ஒ4 A:ற9சா5, இ�லாம� இ�ைல. ஆனா� 
அவ�கM	 க_ட*ப584%கிறா�க'. ஓட ஓட விர5ட*ப584%கிறா�க'. 
ல5ச%கண%கி� உயி!ழ*ைப ச(தி�த இன	 அ). ஒ).க ஒ4 நிழலி�லாம� 
வாPநாெள�லா	 G:றி%ெகா1ேட இ4(தவ�க'. 
 
எ�னேவா ெசB), எ*ப8ெய*ப8ேயா யா� யாைரேயா பி8�) த.க' கனைவ 
நனவா%கி%ெகா'ளவி4(தா�க'. ந�ல)தா�. அவ�கM	 ந�றாக இ4%க5,	.  
 
பிர9ைன அ)ேவ அ�ல! ஏ�, இ(தியாவிலி4() பாகி�தா� பி!யவி�ைலயா? 
இேத இன*பிர9ைனதாேன காரண	? பி!விைன சமய�தி� கலவர.க' இ.A	 
நட%க�தா� ெசBதன. ஏராளமான உயி�*பலி%A* பிறAதா� அைமதி 
தி4	பிய). இெத�லா	 எ.Aதா� இ�ைல? எ(ெத(த ேதச	 இர1டாக* 
பி!கிறேதா, அ.ெக�லா	 ர�த	 இ4%க�தா� ெசB>	. இ) எ�ன /)G? 
 
ேக'வி வரலா	. நியாய	தா�. விஷய	, அ)�	 அ�ல! 
 
ஐ.நா.வி� சிற*/ கமி58 வA�தளி�தப8 பி!%க*ப5ட இ4 ேதச.கM	 
�58%ெகா'ளாம� ஆ184%Aமானா� எ(த* பிர9ைன>ேம இ4(தி4%கா) 
எ�ப) உ1ைமதா�. ஆனா� நட(த) எ�ன? 
 
'aத�கைள ந	பாதீ�க', அவ�க' RP9சி%கார�க'; சதிகார�க'! 
த.கM%ெக�# ஒ4 ேதச	 உ4வாA	 வைரதா� அவ�க' அைமதி>ட� 



இ4*பா�க'. அ*ப8ெயா4 ேதச	 உதி�)வி5டா�, ம#கணேம 
அேரபிய�களி� மீ) பைடெய,�), எ.களி� நில*பர*ைப 
அபக!�)%ெகா1,வி,வா�க'!'' எ�# அ�ைற%A% க�தி% கதறி�தீ��தா�க' 
பால�தீனிய அேரபிய ��லி	க'. 
 
இ) ெவ#	 க:பைன எ�#	 பய�தி� உள#கிறா�க' எ�#	 aத�க' 
ெசா�னா�க'. 
 
ஆனா� அ)தாேன நட(த)? ச(ேதகேம இ�லாம� aத�க' ந	பி%ைக 
)ேராக	 ெசBதா�க'. தைலைமயி�றி� த�தளி�)%ெகா184(த 
அேரபிய�கைள ஓட ஓட விர58 அவ�களி� ேதச�ைத>	 
அபக!�)%ெகா1டா�க'. எ(த அர/ ேதச.க' ஒ�#திர1, பால�தீ?%A 
ஆதரவாக* ேபா!� நி:A	 எ�# ெசா�ல*ப5டேதா, அேத ��லி	 
ேதச.கைள RP9சியி� வைள�)* ேபா5,, ெசா(த சேகாதர ேதசமான 
பால�தீ?%A எதிராகேவ அவ�கைள அணி திர58னா�க'. நாB%A எK	/ 
வீGவ)ேபா�, அபக!�த நில�தி� ஆளாM%A% ெகா`ச	 ப.Aேபா5,% 
ெகா,�), அ(த சமய�)%A� தி4*தி*ப,�தினா�க'. அ*/ற	 அவ�க' 
மீ)	 பைடெய,�), ெகா,�த இட.கைள� தி4	ப அபக!�தா�க' aத�க'. 
 
ஏ� இவ�க' இ*ப8 இ4%கிறா�க'? எ(த9 ச%தி இவ�கைள இ*ப8 ஓயாம� 
A>%தியாக ம5,	 சி(தி%க9 ெசBகிற)? எ) இவ�கM%A ம5,	 
இைடவிடாம� ெவ:றிைய ம5,ேம ெப:#�த4கிற)? ச!�திர�தா� மிக�	 
தா%க*ப5ட இன	 அ). அ(த ெவ#*பி�தா� ச!�திர�ைத� தி4*பி� 
தா%Aகிறா�களா? 
 
அத:A அ*பாவி பால�தீ� அேரபிய�க'தா� கிைட�தா�களா? aதAல�ைத 
ேவர#%க �8� ெசBத ெஜ�மனிைய ஏ� வி5,வி5டா�க'? ஆயிர%கண%கான 
aத�கைள எ!�ேத ெகா�ற ேசாவிய� aனிய� மீ) ஏ� அவ�கM%A* 
பைகயி�ைல? இதர ஐேரா*பிய ேதச.க' அைன�ைத>	 ஏ� ம�னி�தா�க'? 
வி5,வி5, ஓ8*ேபான ேதச�)%A� தி4	ப வாழவ(தேபா)	 இ4கர	 நீ58 
அரவைண�த பைழய சேகாதர இனமான அேரபிய�கைள ம5,	 ஏ� இ*ப8 
நட�தினா�க'? 
 
அ)தா� கைத. அ)தா� Gவாரசிய	. அ)தா� ேசாக�தி� உ9ச�	 Eட. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 2 ஜூ�, 2005 
 
 
 
57 இ�ேர� உதய	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
பால�தீ� அேரபிய�க', aத�க' மீதான ெகாைலெவறி� தா%Aத�கைள 
நட�தி%ெகா184(த அேத சமய�தி�, பி!5ட� ஓ� அறிவி*ைப ெவளியி5ட). 
ேம மாத	 15-	 ேததி (1948-	 வ4ட	), பால�தீனிலி4%A	 தன) 
)4*/கைள �7வ)மாக வாப� ெப:#%ெகா'M	 எ�பேத அ(த அறிவி*/. 
 
அதாவ) ேம மாத	 15-	 ேததி>ட� பால�தீ?%A	 பி!5ட?%A	 எ(த9 
ச	ப(த�	 இ�ைல. இர1டா	 உலக*ேபா� கால	 ெதாட.கி பி!5டனி� 
காலனியாக இ4()வ4	 பால�தீ�, அ�# �த� Gத(திர நா, எ�பேத இ(த 
அறிவி*பி� ெபா4'. 
 
இ(த அறிவி*/ ெவளியான)	 அேரபிய�களி� ேகாப	 உ9சக5ட�ைத� 
ெதா5,வி5ட). க1ம1 ெத!யாம� அவ�க' aத�கைள� தா%க 
ஆர	பி�தா�க'. அ%க	ப%க�) ேதச.களி� இ4(ெத�லா	 கட?%A 



ஆ>த.கைள வா.கிவ() Aவி�தா�க'. பழ%கேம இ�லாதவ�க' Eட 
)*பா%கி ஏ(தி க1ணி� ப5டவ�கைள9 G5,�த'ள� ெதாட.கினா�க'.  
 
இத:A ஆ# வார.க' ��னதாகேவ, பால�தீனி� பிற பAதிகளிலி4() 
aத�க' யா4	 ெஜ4சேல�ைத ெந4.க �8யாதப8 மிக% க,ைமயான 
பா)கா*/ வைளய.கைள உ4வா%கி ைவ�)வி5டா�க'. ெஜ4சேல�திலி4() 
ெவளிேய யா4	 க8த	 அ?*ப�8யா). யா!டமாவ) தகவ� ெசா�லி 
அ?*பலா	 எ�றா� அ)�	 �8யா). எ*ப8 ெவளியிலி4() யா4	 
உ'ேள ேபாக �8யாேதா, அேதமாதி! நக4%A உ'ேள இ4%A	 யா4	 
ெவளிேய ேபாக�	 �8யா). மீறி யாராவ) நகர எ�ைலைய� 
தா1,வா�கேளயானா� உடன8யாக9 G5,%ெகா�ல*ப,வா�க'. 
 
எ�னதா� பி!58_ காவல�க' பா)கா*/%A இ4(தாK	 அேரபிய�க' 
மிக�	 சாம��தியமாக அவ�க' க1ணி� ம1ைண� Uவிவி5,, தம%கான 
மைறவிட.கைள* பாைலவன.களிK	 �'/த�% கா,களிK	 அட�(த 
மர.களி� கிைளகளிK	, இ8(த க5டட.களி� Gர.க	 ேதா18>	 
அைம�)%ெகா184(தா�க'. ஆ.கா.ேக ஒ:ற�கைள நி#�தி, யாராவ) 
நக4%A* /திதாக வ4கிறா�களா, அ�ல) நக!லி4() யாராவ), எ(த 
வாகனமாவ) ெவளிேய#கிறதா எ�# கவனி�) உடன8யாக* ேபாB� 
தா%Aவா�க'.  
 
தா%A	 கண�தி� ம5,	தா� க1ணி� ப,வா�க'. அ,�த வினா8 அவ�க' 
எ.ேக ேபானா�க' எ�பேத ெத!யா). அேரபிய�களி� மன�தி� இ4(த 
ேகாப�	 ேவக�	 அவ�கைள அ�தைன விைரவாக9 ெசய�படைவ�த)! 
 
இ�தைகய கா!ய.கைள9 ெசBதவ�க' பால�தீன�) அேரபிய�க' ம5,	 
அ�ல�; ெசா(த9 சேகாதர�க' )�ப�தி� சாத� க1, சி(ைத இர.கிய 
அ%க	ப%க�) நா,கைள9 ேச�(த அேரபிய�கM	 அவ�களி� உதவி%A 
அ*ேபா) வ(தி4(தா�க'. Aறி*பாக, சி!யாவிலி4() சில ஆயிர	 ேப� 
வ(தி4(தா�க'. ஈரா%கிலி4() எ7O# ேப� ெகா1ட ஒ4 A7ேவ தனியாக 
வ(தி4(த). எகி*திலி4()	 O:ைற	ப) ேப� பால�தீ� அேரபிய�கM%A 
உதவி ெசBவத:காக ஆ>த.கMட� வ(தி4(தா�க'. 
 
இ�ேர� உ4வாA	 தின	 ெந4.க ெந4.க, பால�தீ� �7வ)	 பத:ற	 
அதிக!�த). மா�9 இ#தி, ஏ*ர� மாத.களி� பால�தீனிலி4(த ஒNெவா4 aத 
கிராம�	 �ைற ைவ�)%ெகா1, தா%க*ப5டன. 
 
அேரபிய�க' �தலி� காவ� நிைலய.கைள�தா� தா%Aவா�க'. அ.A'ள 
ெதாைல�ெதாட�/ ெசௗக!ய.கைள அழி�)வி5,, காவல�கைள% 
க58*ேபா5,வி,வா�க'. அத�பி� கிராம�)%A' lைழ() aத�க' மீ) 
தா%Aத� நட�திவி5,% காணாம� ேபாBவி,வா�க'. இ)தா� அவ�க' 
ேம:ெகா1ட நைட�ைற. 
 
ஏ*ர� 13-	 ேததி ஆ�� ஈஜ� (Kf ar et z i on) எ�கிற aத கிராம�ைத ஒ4 
அர/*பைட RP()ெகா1ட). ெப�லெஹ�%A� ெத:ேக இ4%A	 கிராம	 
இ). G:றி வைள�த அேரபிய% கலக%கார�க' ெமா�த	 400 ேப�. ஆனாK	 
கிராம�)வாசிக' தயாராக இ4(ததா�, அவ�கைள உடேன அ8�)� 
)ர�திவி5டா�க'. வ�ம�)ட� மீ1,	 ேமாதிய அேரபிய�க' ஒேர இரவி� 
O:#*ப�) aத�கைள அ.ேக ெகாைல ெசBதா�க'. தவிர, சரணைட(த Gமா� 
O# aத�கைள>	 வ!ைசயி� நி:கைவ�) இய(திர� )*பா%கியா� G5,% 
ெகா�றா�க'. இ(த% கா5சிைய* /ைக*பட�	 எ,�)%ெகா1டா�க'! 
 
ெபா)வாக, இ	மாதி!யான தா%Aத�க' ேவகமைட>	ேபா), இ4*பிட�ைத 
வி5, நக�(), பா)கா*பான இட.கM%A9 ெச�#வி,வ)தா� aத�களி� 
இய�/. அைத மன�தி� ெகா1,தா� அர/க', aத கிராம.கM%A' /A() 
தா%கி%ெகா184(தா�க'. எ*ப8யாவ) பால�தீனிலி4() aத�கைள 



ஓ58விடேவ1,	 எ�பேத அவ�களி� ேநா%கமாக இ4(த). தா%Aத�கைள9 
சமாளி%க �8யாம�தாேன ஐேரா*பாவிலி4() ஓ8வ(தா�க'? அேத 
தா%Aத�க' Fல	 பால�தீனி� இ4()	 அவ�கைள விர58விடலா	 எ�# 
நிைன�தா�க' அவ�க'. 
 
ஆனா� aத�க' விஷய�தி� இ) மிக*ெப!ய த*/%கண%A எ�ப) 
அேரபிய�கM%A அ*ேபா) /!யவி�ைல. அவ�க' எ.கி4() )ர�தினாK	 
பால�தீ?%A ஓ8வ4வா�கேள தவிர, பால�தீனிலி4() இ�ெனா4 இட�)%A 
ஓ,வத:A� தயாராக இ�ைல! அ8�தா� தி4*பி அ8*ப). �8யாவி5டா� 
த:கா�)%ெகா'வ). அ)�	 �8யாவி5டா� அ8ப,வ), உயி� ேபாகிறதா? 
அ)�	 பால�தீனிேலேய ேபாக5,	. 
 
அ*ப8ெயா4 மன*ப%Aவ�)%A வ()வி584(தா�க'. ஆயிரமா1, காலமாக 
ஓ8% கைள�தவ�க' அ�லவா? இ�ெனா4 ஓ5ட�)%A அவ�க' தயாராக 
இ�ைல. தவிர, அேரபிய�களி� தா%Aத�கெள�லா	 தா:காலிக எதி�*/தா� 
எ�# aத�க' நிைன�தா�க'. 
 
காரண	, எ*ப8யி4(தாK	 இ�?	 சில தின.களி� Gத(திர	 
வ()விட*ேபாகிற); இ�ேர� எ�கிற தனிநா, உ4வாகிவிட* ேபாகிற). தனி 
அரசா.க	, தனி ராLவ	, தனி ேபாலீ� எ�# சகல ெசௗக!ய.கMட� 
வாழ*ேபாகிறா�க'. அ*ேபா) ேச��)ைவ�) பதில8 ெகா,�தா� ேபாயி:# 
எ�#தா� அவ�க' நிைன�தா�க'. 
 
த.க' தா%AதK%A அவ�க' பய() ஓடவி�ைல எ�ப)தா� 
அேரபிய�கM%A வி7(த �த� அ8. அவ�களா� ந	பேவ �8யவி�ைல. 
aத�களா எதி��) நி:கிறா�க'? aத�களா அ8வா.கி%ெகா1, வி7கிறா�க'? 
aத�களா ஓடாம� இ4%கிறா�க'? எனி�, ச!�திர	 G58%கா58ய 
உ1ைமக' எ�லா	 ெபாBயா? ஓட*பிற(தவ�க' அ�லவா அவ�க'? ஏ� 
ஓடாம� இ4%கிறா�க'? 
 
அவ�கM%A* /!யவி�ைல. ஆகேவ, இ�?	 ேகாப	 தைல%ேகறி, இ�?	 
உ%கிரமாக� தா%க ஆர	பி�தா�க'. பல கிராம.களி� இ4(த aத�கைள 
விர58 விர58% ெகா�றா�க'. அேதசமய	, ைதெப!ய�, ைஹஃபா, ஏ%�, 
ஜாஃபா, ஸஃேப� ேபா�ற அேரபிய�களி� ேகா5ைட ேபா�ற நகர.கைள 
aத�கM	 தா%கி% ைக*ப:றி%ெகா1டா�க'. 
 
நா' ெந4.க ெந4.க அேரபிய�களி� ஜுர	 அதிகமான). இ�?	 ஆ' 
பல	 ேவ1,	 எ�# க4தி, ெஜ4சேல�ைத% கா*பத:காக நி#�திைவ�தி4(த 
சில ஆயிர	 ேபைர>	 aத�களி� A8யி4*/கைள� தா%A	 பணியி� 
இற%கினா�க'. 1947 நவ	ப� ெதாட.கி, இ�ேர� பிற(த தின	 வைர 
ெமா�த	 ஆறாயிர	 aத�க' பால�தீனி� ப,ெகாைல ெசBய*ப5டா�க'. இ) 
ெமா�த aத ம%க' ெதாைகயி� (பால�தீனி� ம5,	) ஒ4 சதவிகித	! 
 
ேம மாத	 பிற(த). ஒ5,ெமா�த பால�தீ?	 பதறி%ெகா184(த). ஒ4 
ப%க	, பால�தீைன வி5, நக�வத:காக பி!58_ )4*/க' 
தயாராகி%ெகா184(தன. ம#ப%க	, அவ�க' எ*ேபா) நக�கிறா�கேளா, 
உடன8யாக உ'ேள /A() aத�கைள கபளீகர	 ெசB)வி,	 ெவறி>ட� 
அேரபிய�களி� ந5/%A வ(த எகி*), 8ரா��ேஜா�ட�, சி!யா, ெலபனா� 
ஆகிய ேதச.களி� ராLவ.க' எ�ைலயி� அணிவA�) நி�றன. 
அவ�கM%A உதவியாக, உ'w� பால�தீனிய தனியா� ராLவ.க' 
ஆய�தமாகி%ெகா184(தன. 
 
ப�) நா'. ஒ�ப) நா'. எ5, நா'. ஏ7நா'. ஆ#நா'. 
 



திbெர�# பி!5ட�, த� )4*/கைள வில%கி%ெகா'M	 தின	 ேம 15 
அ�ல; ேம மாத	 14-	 ேததிேய வாப� ெப:#%ெகா'வதாக 
அறிவி�)வி5ட). 
 
�7 இ4ப�) நா�A மணி ேநர�)%A ��னதாக9 Gத(திர	! இ�ேர� 
உதயமாA	 தின	 ஒ4 நா' ��E58ேய வ()வி,கிற)! அேரபிய�களி� 
அவல வாP%ைக ஒ4நா' ��E58ேய ஆர	பமாகிவி,கிற). 
 
இைத யா4ேம எதி�பா�%கவி�ைல. Gத(திர�)%A எ�# ஒ4 நா' 
Aறி�)வி5,, அைத ஒ4நா' ��னதாக மா:றி அைம%A	 வழ%க	 அத:A 
�� எ*ேபா)	 இ4(ததி�ைல. பி!5ட� ஏ� அ*ப8ெயா4 �8ைவ 
எ,�த); ஒ4நா' ��னதாக அதைன9 ெசBவத� Fல	 எ�ன சாதி%க 
நிைன�த) எ�ப) அ*ேபா) யா4%Aேம ெத!யா). 
 
aத�களி� அரசிய� தைலவ�கM	 ராLவ� தளபதிகM	 அவசர அவசரமாக% 
E8* ேபசினா�க'. இனி>	 பி!5டைன ந	பி%ெகா1ேடா, 
எதி�பா��)%ெகா1ேடா இ4%க �8யா). Gத(திர ேதச	 கிைட�)வி,	. 
அதி� ச(ேதகமி�ைல. ஆனா� இ�ேர� aத�களி� பா)கா*/%A �தலி� வழி 
ெசBதாக ேவ1,	. எ�ன ெசBயலா	? எ	மாதி!யான விaக	 வA%கலா	? 
 
இேக� யாதி� (Yi gael Yadi n ) எ�பவ� அ*ேபா) இ�ேரலிய ராLவ�தி� 
�த�ைம� தளபதியாக இ4(தா�. அவ� ெப�A!யனிட	 ெசா�னா�: Õஇ) 
சவா�. ந	மிட	 ேபாதிய ஆ>தபல	 கிைடயா). எதி!* பைடக' �7 
பல�)ட� இ4%கி�றன. நம) வீர�க' மனபல�ைத ம5,ேம ைவ�)* 
ேபா!5டாக ேவ1,	 ’.  
 
உ1ைமயி�, மிக�	 உண�9சிமயமான RPநிைல அ). Gமா� ஆயிர�) 
எ1i# வ4ட.கM%A ��ன� ேராமானிய* பைடைய எதி��) aத� தளபதி 
பா� ெகா9பா நட�திய >�த	தா�, அத:A �� aத�க' த	 ேதச�ைத% 
கா*பத:காக நட�திய >�த	. அ�தைன நீ1ட இைடெவளி%A* பிறA மீ1,	 
aத�க' தம) ேதச	 எ�கிற ெப4மித�)ட�, அைத% கா*பத:காக ஒ4 
>�த	 ெசBயவி4(தா�க'! 
 
ேம மாத	 13-	 ேததி, 1948-	 வ4ட	. ெப4	பாலான பி!58_ )4*/க' 
பால�தீைன வி5,* ேபாBவி584(தன. நகர.க' ேபய8�தமாதி! அைமதியி� 
இ4(தன. ெபா7) வி8(தா� Gத(திர	. ெபா7) வி8>	ேபா) இ�ேரK	 
பிற%A	! அேத ெபா7) வி8>	ேபா) அேரபிய�க' தா%க�	 
ஆர	பி�)வி,வா�க'! 
 
இ�ேர� பிற%A	 ச(ேதாஷ�ைத அ?பவி*பதா? எதி�வ4	 >�த�ைத 
நிைன�)% கவைல*ப,வதா? >�த�தி� எ�ன ஆக*ேபாகிற). இ�ேரலிய 
ராLவ	 ெஜயி%Aமா? அ�ல) நா�A ேதச.களி� )ைண>ட� தா%க*ேபாகிற 
பால�தீனிய அேரபிய�க' ெவ:றி ெப#வா�களா? 
 
யா4%A	 ெத!யா). எ�ன�	 நட%கலா	. எ*ப8>	 நட%கலா	.  
 
ேம 14, 1948. வி8()வி5ட) அ�ைறய தின	. 
 
�(ைதய நா' இர�ட� அ�தைன பி!58_ ராLவ வீர�கM	 
ேபாBவி584%க, அ�# காைல க5ட%கைடசியாக பால�தீ?%கான பி!58_ 
ைஹ கமிஷன� ம5,	 ெஜ4சேல�தி� இ4(தா�. த� அKவலக�ைத* 
m58%ெகா1,, ஒ*பைட%க ேவ18ய த�தாேவ^கைள உ!யவ�களிட	 
ஒ*பைட�)வி5,, கைடசி% ைகெய7�)கைள* ேபா5,வி5,, ெப58ைய� 
U%கி%ெகா1, ைகயா58வி5, வ18ேயறினா�. 
 



பி!5டனி� �*ப) வ4ட ஆ5சி அ(த வினா8>ட� ஒ4 �8�%A வ(த). 
இனி பால�தீ� எ�# ஒ4 ேதச	 இ�ைல. இ�ேர� - பால�தீ� எ�# இ4 
ேதச.க'. இ(தியா - பாகி�தா� மாதி! அைவ>	 அ1ைட ேதச.களாக 
இ4%A	. 
 
உண�9சி உைட() ெப4%ெக,%க� த4ண	 பா��)%ெகா184(த சமய	. 
ைஹ கமிஷனைர வழிய?*பிவி5,, அவசரஅவசரமாக ெட� அவிN நக4%A* 
ேபாB9 ேச�(தா� இ�ேரலி� அரசிய� தைலவ� ெப�A!ய�. 
 
ேநர	 பி:பக� ஒ�# ஆகியி4(த). அறிவி*/%கான சமய	 
ெந4.கி%ெகா184(த). இ#தி%க5ட நடவ8%ைகக' ேவகமாக நட(தன. 
A!ய� த� சகா%கMட� கல() ேபசினா�. Õபா)கா*/ ஏ:பா,க' தயாரா?’  
எ�# ராLவ� தளபதிகைள% ேக5,%ெகா1டா�.  
 
எ�லா	 தயா� எ�# ஆன)	 ச�வேதச மீ8யா�%A	 பால�தீனி� 
aத�கM%A	 அ(த அறிவி*ைப ெவளியி5டா�: "இ�# �த� இ�ேர� 
பிற%கிற). aத�களி� ேதச	." 
 
அ(த% கண�)%காக% கா�தி4(த aத�க', பரவச�தி� ஓெவ�# அ7) 
க1ணீ� வி5டா�க'. Aதி�), ஆன(த% E�தா8னா�க'. ஒ4வைரய4வ� 
க58�த7வி அ�ைப* ப!மாறி%ெகா1டா�க'. 
 
ம#/ற	 பால�தீனி� அைன�) எ�ைலகளிலி4()	 அர/* பைடக' உ'ேள 
lைழய இ#தி%க5ட ஆய�த.கைள9 ெசB)ெகா184(தன. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 9 ஜூ�, 2005 
 
 
58 >�த	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
இர1டா	 உலக >�த	 ஆர	பி*பத:A ��ன� அர/ ேதச.க' எ�# 
தனி�தனிேய நா,க' கிைடயா). Gமா� 1350 வ4ட.க' ஒ5டாமா�, 
)4%கிய* ேபரரசி� அ.க.களாகேவ இ�ைறய அர/ ேதச.க' அைன�)	 
இ4(தன. அதாவ), அக1ட இ�லாமிய சா	ரா^ஜிய	. பால�தீ�, ஈரா%, 
ஈரா�, ெலபனா�, சி!யா எ�# )1, ேதச.க' உ4வானெத�லா	 
இர1டா	 உலக*ேபா4%A	 பி!5ட� விைட ெப:றத:A	 பிறAதா�. அத:A 
�� ஒேர ேபரரG. அத�கீP பல சி:றரGக'. அNவள�தா�. 
 
�த� ம:#	 இர1டா	 உலக*ேபா�கைள ஒ58 ப�ேவ# அேரபிய ேதச.க', 
ஒ5டாமா� சா	ரா^ஜிய�திலி4() பி!() Gத(திர ேதச.களாயின. பால�தீ?	 
அ*ப8ய4 Gத(திர ேதசமாக ஆகியி4%க ேவ18ய)தா�. ஆக�8யாம� 
ேபானத� காரண	, பி!5ட� உதவி>ட� aத�க' அ.ேக ஊ,4வி இட�ைத 
நிர*பிய)தா�. 
 
இ(த% ேகாப	தா� அேரபிய�கM%A. நியாயமான ேகாபேம எ�றாK	 ேவ# 
வழி இ�ைல எ�பதா�, ஐ%கிய நா,க' சைபயி� சிற*/ கமி58யி� 
ப!()ைரயி� ேப!� ஐ.நா அறிவி�த பால�தீ�, இ�ேர� எ�ைல* பி!� 
நடவ8%ைகைய மன�)%A' ஒ4வா# ஏ:#%ெகா'ள� தயாராகி�தா� 
இ4(தா�க'. தம) எதி�*ைப* பதி� ெசBய >�த�ைத� ெதாட.Aவ), �8� 
எ*ப8யானாK	 ஐ.நா. பி!�)%ெகா,�த நில	 எ*ப8>	 இ4%க�தாேன 
ேபாகிற) எ�# அ*பாவி அேரபிய�க' நிைன�தா�க'. 
 
கவனி%க�	. இவ�க' /ர5சி%கார�க' அ�ல�. கலக%கார�க' அ�ல�. 
அ%க	ப%க�) அர/ ேதச.களி� )ைண>ட� >�த�தி� ப.Aெபற% கள	 



ெச�றவ�க' அ�ல�. மாறாக, ப8*பறிேவா, அரசிய� எ1ணேமா, வாழ 
வழிேயாEட இ�லாத அ8�த5, வ�%க�) அேரபிய�க'. இவ�க'தா� 
ெப4	பா�ைமயின�. இவ�கM%A உ1ைம நிலவர�ைத எ,�)9 ெசா�லேவா, 
வழிநட�தேவா, அறி�ைரக' Eறேவா அ�ைற%A யா4	 இ4%கவி�ைல. 
அர/ இன�தைலவ�க' எ�# அறிய*ப5ட ஒ4 சில� >�த	 Aறி�)9 
சி(தி%க* ேபாBவி5டா�க'. இைளயவ�க' எ�லா4	 கிைட�த ஆ>த.கைள� 
U%கி%ெகா1,, Õaத�கைள ஒழி%காம� வரமா5ேட�’  எ�# ெட� அவிைவ 
ேநா%கி நகர� ெதாட.கிவி5டா�க'. ேநாயாளிக', வயதாேனா�, ெப1க', 
Aழ(ைதக' ஆகிேயாைர உ'ளட%கிய இ(த* ெப4	பா�ைம அர/%க', தா	 
வசி�) வ(த ேம:A%கைர ம:#	 காஸா பAதிகளி� வீ5,%A' ப).கியப8ேய 
எ�ன ஆAேமா எ�# தம%A' எ1ணிெய1ணி* பய()ெகா184(தா�க'. 
 
பால�தீ� - இ�ேர� பிர9ைனயி� நவீனகால வரலா# எ�ப) இ(த 
இட�தி¢�தா� ெதாட.Aகிற). 
 
ஒ4 ப%க	 அர/க' எ�னவாAேமா எ�# அ`சி ந,.கி%ெகா184%க, 
இ�ெனா4 ப%க	, இேத அ8�த5, வ�%க�ைத9 ேச�(த இ�ேர� aத�கM	 
இேத ேபால�தா� அ`சி%ெகா184(தா�க'. எ�ன ஆAேமா? 
 
ெப4	பா�ைம ம%களி� இ(த அ9ச�)%A	 சி#பா�ைம வீர�க' ம:#	 
/ர5சி%கார�களி� ேகாப	 ம:#	 )ேவஷ�)%A	 நிைறய இைடெவளி 
இ4(த). எ*ப8 அேரபிய* /ர5சி%கார�க', தம) ெப4	பா�ைம ம%களி� 
மனநிைல எ�ன எ�பைத% ேக5டறி()ெகா'ள வி4	பவி�ைலேயா, அேத 
ேபால�தா� ெப4	பா�ைம aத ம%களி� க4�ைத>	 இ�ேரலிய அரேசா, 
இ�ேர� ராLவேமா அ(த� த4ண�தி� ெபா45ப,�தவி�ைல. 
 
>�த	 எ�# �8� ெசB)வி5டா�க'. அNவள�தா�. 
 
எகி*), ெலபனா�, ேஜா�ட�, ஈரா% ம:#	 சி!யாவி� பைடக' ஒ4 ப%க	 
பால�தீன* ேபாராளிகM%A ஆதரவாக நி�றன. எதி�*ப%க	 இ�ேர�. 
அ�# பிற(த இ�ேர�. அத:A �� அவ�க' தனிெயா4 ேதச�ைத% 
க1டதி�ைல. தனிெயா4 ராLவ�ைத ைவ�)* பயி:சியளி�)* ெப4	 
>�த.கைள9 ச(தி�த)மி�ைல. ேபா�%கால நடவ8%ைகக' எ�றா� எ�ன 
எ�பைதேய அ(த* ேபா!� இ#தியி�தா� அவ�க' அறிய*ேபாகிறா�க'. 
 
ேயாசி�)* பா4.க'. ேம 14, 1948 அ�# இ�ேர� பிற(த). ம#நா' 
அதாவ) ேம 15-	 ேததி இ(த >�த	 ஆர	பி%கிற). அ)�	 ஒ4 நா', 
ஒ4வார, ஒ4 மாத கால >�தம�ல. ஒ4 �7 வ4ட�ைத வி7.க*ேபாகிற 
>�த	. 
 
இ�தைன ேதச.க' த	ைம ஆத!*பதா� எ*ப8>	 ெவ:றிெப:#வி,ேவா	 
எ�கிற ந	பி%ைக, பால�தீ� ேபாராளிகM%A இ4(த). தம) Aைற(த 
ேபா��திறைம, ச!யான தைலைம இ�லாைம, விaக	 வA%க� ெத!யாத) 
ேபா�ற அ�தைன AைறகMேம ஒ4 ெபா458�லாம� ேபாA	 எ�# 
அவ�க' எதி�பா��தா�க'. ஒ5,ெமா�த அர/ ச�தாய�	 இ�ேரK%A 
எதிராக� திர1, நி:A	ேபா) ேந:# �ைள�த G1ைட%காB ேதச�தா� 
எ�ன ெசB)விட �8>	 எ�# அவ�க' நிைன�தா�க'. எ*ப8யாவ) 
இ�ேரைல >�த�தி� ேதா:க8*ப), ஒ4 aத� விடாம� அ�தைன ேபைர>	 
பால�தீைன வி5, ஓட ஓட விர5,வ). இ)தா� அேரபிய�களி� தி5ட	. 
 
aத�கைள* ெபா#�தவைர, அவ�க' தம) ஆ1டா1, கால% கனவான 
தனிநா, எ�பைத அைட()வி584(த மகிP9சி ேமேலா.கியி4(ததா�, >�த	 
Aறி�த பய	 அவ�களிைடேய ெப!தாக இ�ைல. ெஜயி�தாK	 ச!, ேதா:றாK	 
ச!. தம) ேதச	 தம%A உ1, எ�கிற எ1ண	தா� அவ�களிட	 இ4(த). 
ஒ4ேவைள >�த�தி� ேதா:க ேந!5டா� இ�ேரலி� சில பAதிகைள இழ%க 
ேந!டலா	. இ4%கேவ இ4%கிற) ஐ.நா. சைப. Õநீ.க' வA�தளி�த நில�ைத 



அபக!�)வி5டா�க'; தி4	ப வா.கி%ெகா,.க'’  எ�# ேக5க�	 அவ�க' 
சி�தமாக இ4(தா�க'. 
 
இெத�ன Aழ(ைத�தனமாக இ4%கிறேத எ�# ேதா�றலா	. உ1ைம 
அ)தா�. இ�ேரலி� �த� பிரதம ம(தி!யாக* ெபா#*ேப:ற ேடவி5 ெப� 
A!யனிட	 அவர) அைம9சரைவ சகா ஒ4�த� இ(த மாதி!ேய 
ெசா�லியி4%கிறா�.  
 
ஆயி:#. ேம 15-	 ேததி >�த	 ெதாட.கிவி5ட). �த� A1, ெட� அவிN 
நக!� வ() வி7	ேபா) மணி காைல 9.15. வீசிய) ஒ4 பால�தீன* 
ேபாராளி. எ.கி4() அவ�க' ஊ4%A' ஊ,4வியி4%கிறா�க' எ�பேத 
�தலி� இ�ேர� ராLவ�)%A* /!யவி�ைல. ெத:கிலி4() எகி*)* 
பைடக' ��ேனறி வ()ெகா184(தன. வட%கிலி4() ெலபனா� ம:#	 
சி!யாவி� பைடக'. ேம:கி� 8ரா��ேஜா�ட� ராLவ	. வடேம:கிலி4() 
ஈரா% ராLவ	. கிழ%A* ப%க	 ப:றி% கவைலேய இ�ைல. ம�திய 
தைர%கடைல% கா58K	 எ(த ராLவ�தி� பல	 அதிகமாக இ4()விட 
�8>	? 
 
இ�ேர� �தலி� த:கா*/ நடவ8%ைககளாக�தா� ேம:ெகா1ட). �தலி� 
தன) எ�ைலகைள* பா)கா%A	 விஷய�தி� மிக�தீவிரமாக கவன	 
ெசK�தினா�க'. ராLவ�தி� ஒ4 பAதிைய* பி!�) எ�ைல% காவK%A 
அ?*பிவி5,, இ�ெனா4 பAதிைய ெட� அவிவிேலேய 
ைவ�)%ெகா1டா�க'. F�றாவதாக ஒ4 பி!ைவ�தா� தா%AதK%A* 
பய�ப,�தினா�க'. 
 
இ(த >�த�தி� இ�ேர� எ*ப89 ெசய�ப,கிற) எ�ப) மிக �%கியமான 
விஷய	. அெம!%கா �த� பி!5ட� வைர, பிரா�� �த� ெப�ஜிய	 வைர 
அ�தைன ேதச.கM	 அைத�தா� கவனி�)%ெகா184(தன. எ(த9 
சமய�திK	 யா� ேவ1,மானாK	 உதவி%A வரலா	 அ�ல) ெமௗன 
சாமியாராகேவ இ#திவைர Eட இ4()விடலா	. 
 
ஆனா� இ�ேர� >�த�தி� ெவ:றி ெப:#வி,மானா� ஒ5,ெமா�த 
ஐேரா*பா�	 இ�ேர� விஷய�தி� ச:# அ%கைற>ட� 
நட()ெகா'ளேவ18ய RPநிைல அவசிய	 வ4	. ெபா45ப,�த�த%க 
ேதசமாக� த�ைன% கா58%ெகா'ள இ(த >�த	 ஒ4 ச(த�*ப	 எ�# 
நிைன�தா� ெப� A!ய�. இ�ேர� ராLவ�தி� விaக	, அவர) இ(த 
எ1ண�ைத�தா� பிரதிபலி�த). 
 
>�த	 R,பி8�த). இ4 /ற.களிK	 மிக% க,ைமயாக தா%க� 
ெதாட.கினா�க'. பால�தீ� ேபாராளிகைள* ெபா#�தவைர அ) வாPவா 
சாவா >�த	. ஆகேவ தம%A ஓரள� ந�A ெத!(த ெக!�லா ேபா�*பயி:சி 
�ைறையேய அவ�க' அதிகமாக% ைகயா1டா�க'. எதி�பாராத ேநர�தி�, 
இட�தி� தா%Aத� நட�)வ). ைகயி� இ4*ப) ஒேரெயா4 நா5, 
ெவ8A1ேடயானாK	 Aைற(த) ஐ	ப) ேபைரயாவ) ெகா�K	 வைகயி�தா� 
அதைன* பய�ப,�த ேவ1,	 எ�பதி� அவ�க' மிக�	 உ#தி>ட� 
இ4(தா�க'. 
 
உதவி%A வ(த பைடகைள* ெபா#�தவைர எகி*தி� ராLவ	 
இ4(தவ:#%A'ேளேய ச:# க5,%ேகா*பான ராLவ	 எ�# 
ெசா�லேவ1,	. இ�ேர� பய(த)	 அத:A�தா�. 
 
A1,கைள வீணா%காம� மிக�	 சாம��தியமாக அவ�க' >�த	 ெசBதா�க'. 
அரG% க5டட.கைள� தா%Aவ), காவ� நிைலய.க', ராLவ �கா	க', 
ம4�)வமைனக' க1ணி� ப5டா� உடேன அவ:ைற� தா%கி அழி*ப) 
எ�பேத எகி*) ராLவ�தி� �த� இல%காக இ4(த).  
 



ஈரா% பைடயின� க1F8�தனமாக ��ேனறி%ெகா184(தா�க'. ஒ4 பயி:சி 
ெப:ற ராLவ	 ேபா� அ�லாம�, கலவர%கார�க' ேபா� அவ�க' 
தா%Aதலி� ஈ,பட வி4	பினா�க'. சி!யா, ெலபனா�, ேஜா�ட� பைடக' 
எ*ப8யாவ) ெட� அவிN நக4%A' /A() ைக*ப:றிவிட மிக�	 வி4	பி, 
அதைன ஒ58ேய தம) விaக�ைத வA�தி4(தன. 
 
ம#/ற	, இ�ேர� ராLவ�தி� ஆ'பல	 Aைறவாக இ4(தாK	 >�த 
ேந��தி அவ�கM%A மிக இய�பாக வாB�தி4(த). >�த.கைள% ைகயாM	 
�ைற, விaக	 வA*ப), ஒ:றறித� ேபா�றவ:றி� இ�ேரலிய�க' இய�பான 
திறைம ெப:றி4(தா�க'. இழ*/க' அதிக	 இ�லாம� 
பா��)%ெகா'வதிேலேய அவ�க' Aறியாக இ4(தா�க'. இதைன� த:கா*/ 
>�த	 எ�# ெசா�வா�க'. ஓெர�ைல வைர த:கா*/ >�த	 ெசBவ), 
ச(த�*ப	 கிைட%Aமானா� /A() /ற*ப5,வி,வ). 
 
வான	 /ைக ம1டலமாக�	 mமி ெச(நிறமாக�	 ஆன). >�த	 அத� �7 
உ%கிர�ைத அைட(தி4(த). ந,%கடலி� க*ப�கைள A1,வீசி 
அழி�தா�க'. ேபா� விமான.க' தா%கி வீP�த*ப5டன. ராLவ �கா	களி� 
எறிA1,க' வீசி திAதிAெவ�# எ!ய9 ெசBதா�க'. ெகாைலெவறி ஒ�# 
ம5,ேம ேமேலா.கியி4(த). ஒ4 க5ட�)%A ேம� இ�ேரK%A இ4(த 
பய	 விலகிவி5ட). அவ�க', தைலநகைர அரவைண�) நி�# ேபா!,வைத 
வி5,வி5, ெவளிேயறி, ��ேனறி வ() பைடகைள அ8�) ெநா#%க� 
ெதாட.கிவி5டா�க'. 
 
ஐ.நா. ேபா5,%ெகா,�த எ�ைல% ேகா,கெள�லா	 /7தி%ேகா,களாகி, 
மைற(ேத ேபாயின. எ.A பா��தாK	 A1,க' ெவ8�தன. எ.A 
பா��தாK	 பீர.கிக' �ழ.கின. எ.ெக.A	 மனித�க' ஓ8%ெகா1ேட 
இ4(தா�க'. 
 
இ�ேரலிட	 இ�தைன வீர�ைத யா4ேம எதி�பா�%கவி�ைல. உ1ைமயி� 
அர/ ேதச.க' ச:# பய()ேபாயின எ�ேற ெசா�லேவ1,	. எ.கி4() 
அவ�கM%A ஆ>த.க' வ4கி�றன, யா� ேபா� >%திகைள வA�)� 
த4கிறா�க' எ�ப) /!யவி�ைல. ேந:# உ4வான இ�ேரலிய ராLவ�)%ேக 
இ�தைன திறைம இய�பாக இ4%A	 எ�# யா4	 ந	ப�தயாராக இ�ைல. 
 
ஏேதா ஒ4 ெப!ய ைக உத�கிற) எ�ப) ம5,	 /!(த). அ) எ(த% ைக 
எ�ப) ெதளிவாக� ெத!யவி�ைல. 
 
>�த	 அத� உ9சக5ட�ைத ேநா%கி* ேபாB%ெகா184(தேபா) ஐ.நா. 
தைலயி5ட). திைர*பட.களி� இ#தியி�, எ�லா	 �8(தபிறA வ4	 
ேபாலீ�கார� மாதி!. ேபா� நி#�த	. அைமதி ஒ*ப(த	. இ�தியாதிக'. 
 
அ(த அைமதி ஒ*ப(த�தி�தா� இ4%கிற) விஷய	. 
 
ேபா� நி#�த	 ச!. ஆனா� எ.ேக நி#�)வ)? நவீன உலகி�, எ(த 
ேதச�தி� எ*ேபா) >�த	 நட(தாK	 இ(த விஷய�ைத மிக �%கியமாக% 
கவனி%க ேவ1,	. 
 
ேபா� நி#�த	 எ�# வ(), அைத இ4 தர*பின4	 
ஒ*/%ெகா'வா�கேளயானா�, அ(த வினா8 வைர அவ�க' எ)வைர 
��ேனறி வ(தி4%கிறா�கேளா, அ(த இட	 வைர ச	ப(த*ப5ட ேதச�)%A9 
ெசா(த	 எ�ப)தா� விதி. இ(தியா - பாகி�தா� இைடேய நட(த �த� 
>�த�தி�ேபா) இத� அ8*பைடயி�தா� �ஸஃபராபா� உ'ளி5ட 
கி�கி5ைட9 G:றிய வடபAதி �7வ)	 பாகி�தா� வச	 ேபான). இ�#வைர 
நா	 அைத பாகி�தா� அபக!�த கா_மீ� எ�#	 அவ�க' அதைன Gத(திர 
கா_மீ� எ�#	 ெசா�லி%ெகா184%கிறா�க'. 
 



இேத மாதி!தா� அர/ - இ�ேர� �த� >�த�தி� ேபா)	 ஓ� ஏ:பா, 
ஆன). >�த�தி� ��ேனறி வ(த எகி*), அ*ேபா) காஸா பAதியி� 
இ4(த). ஆகேவ, காஸா எகி*)%A எ�றான). 8ரா��ேஜா�ட� ராLவ	, 
ேம:A% கைர �7வ)	 வியாபி�தி4(த). ஆகேவ ெவ�5ேப.% பAதி 
ேஜா�ட?%A9 ெசா(த	. இ�ேர� ராLவ�	 ஐ.நா. தன%A வA�தளி�த 
mமி%A ெவளிேய பல இட.களி� வியாபி�தி4(ததா�, அ(த* பAதிகெள�லா	 
இ�ேரKைடயதாகிவி5ட). 
 
ஆக, காஸா ேபாயி:#. ேம:A% கைர>	 ேபாயி:#. மி9சமி4(த ெகா`சந`ச* 
பAதிகைள இ�ேர� வி7.கிவி5ட). எனி�, பால�தீ� எ�ப) எ�ன? 
 
அ*ப8ெயா4 ேதசேம இ�ைல எ�# ஆன) இ*ப8�தா�! 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 12 ஜூ�, 2005 
 
 
 
 
59 ஐ%கிய நா,க' சைபயி� ெந4%க8 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 _ பா. ராகவ�  
 
ஐ.நா. தைலயீ,. அைமதி ஒ*ப(த	. ேபா� நி#�த	. இ�ேரK%A இதி� எ(த 
ஆ5ேசபைண>	 இ�ைல. ஏெனனி� >�த	 அவ�கள) ேநா%கமி�ைல. 
>�த�ைத� ெதாட.கியவ�க' அேரபிய�க'. அதாவ) பால�தீ� 
ேபாராளிகM%A ஆதரவாக% கள�தி� Aதி�த ஏைனய அர/ ேதச.க'. 
அவ�கM%A9 ச	மதெமனி� ேபாைர நி#�தி%ெகா'ள இ�ேரK%A எ(த� 
தைட>	 இ�ைல. 
 
பால�தீ� ேபாராளிகM%A ஆதரவாக* ேபா!� இற.கிய பிற அர/ 
ேதச.கM%ேகா, ஐ%கிய நா,க' சைபயி� ெந4%க8 இ4(த). ேபாைர 
நி#�).க' எ�# ப%Aவமாக ெவளியி� ேக5,%ெகா'ள*ப5டாK	, 
உ'M%A' அ) ச(ேதகமி�லாம� மிர5ட�. தவிர�	, >�த�தி� அவ�க' 
நிைறயேவ இழ()	 இ4(தா�க'. அைத�தவிர�	 ஒ4 காரண	 
ெசா�Kவெத�றா�, ேபா� நி#�த�தி� Fல	 கிைட%க%E8ய சில ேந��க 
நிைறய மைற�க லாப.க'. எ�லா	, அரசிய� சா�தியமா%க%E8ய லாப.க'. 
 
�த� �தலாக இ�ேர� பி*ரவ! 24, 1949 அ�# எகி*)ட� ேபா� நி#�த 
ஒ*ப(த�ைத9 ெசB)ெகா1ட). எகி*) >�த�தி� ��ேனறி வ(த காஸா 
பAதி எகி*)%ேக ெசா(த	. பிறA ெலபனா?ட� மா�9 23 அ�# ஒ*ப(த	 
ஆன). ஏ*ர� 3_	 ேததி 8ரா��ேஜா�ட?ட?	 ஜூைல 20_	 ேததி 
சி!யா�ட?	 ஒ*ப(த	 ைகெய7�தான). அ)வைரயிKேமEட தா%A*பி8%க 
�8யாத ஈரா%, தானாக ��வ() த� பைடகைள� தி4	ப* 
ெப:#%ெகா'வதாக அறிவி�)வி5,, தா� ைக*ப:றியி4(த பAதிக' சிலவ:ைற 
ேஜா�ட?%A� தாைர வா��)வி5, வ(த வழிேய ேபாBவி5ட). 
 
ஒ4 வ!யி� இைத* /!>	ப8 ெசா�வெத�றா�, பால�தீ� அேரபிய�கM%A 
உதவி ெசBவத:ெக�# வ(த பிற அர/ ேதச.க' அைன�)	 ந, வழியி� 
அவ�கைள% ைகவி5,வி5,, தம%A% கிைட�த லாப.கMட� தி4*தியைட(), 
தி4	பி* ேபாBவி5டா�க'. 
 
இதைன% கா58K	 ேகவலமான, இதைன% கா58K	 அ4வ4*m5ட%E8ய, 
இைதவிட ேமாசமான ந	பி%ைக� )ேராக	 எ�ப) ேவறி�ைல. ஐ.நா.வி� 
தைலயீ5டா�தா� அ*ப89 ெசBயேவ18யதான) எ�# அர/ ேதச.க' 
சமாதான	 ெசா�னாK	, ம�திய%கிழ%A ேதச.களி� ஒ:#ைம எ�ப) எ(த 
ல5சண�தி� இ4(த) எ�பத:A இ) ஒ4 மிக9சிற(த உதாரண	. 



 
ஆனா� இத:கான அரசிய� நியாய.க' ஏராள	 இ4%கி�றன. 
ேமேலா5டமாகவாவ) அவ:ைற* /!()ெகா'வ) அவசிய	. 
 
இர1டா	 உலக*ேபா!� �8வி�, உலக அர.கி� ஒ4 மிக*ெப!ய பிர9ைன 
ரகசியமாக உ4வாகியி4(த). அெம!%கா�%A	 ேசாவிய� aனிய?%A	 
இைடயி� உ4வாகியி4(த பல*பs5ைசதா� அ). இ4வ!� யா� வ�லரG 
எ�கிற ேக'வி மிக*ெப!தாக இ4(த) அ*ேபா). உலக*ேபா!� இ4 
ேதச.கMேம மிக*ெப!ய சாதைனகைள* /!(தி4(தன. இர1,ேம தவி�%க 
�8யாத மாெப4	 ச%திக' எ�ப) உலக	 �7வத:A	 ெத!()வி5ட). 
 
இ*ேபா) யா�, எ(த% க5சி எ�கிற ேக'வி எ7(த). அதாவ), 
அெம!%காைவ ஆத!%A	 ேதச.க' எைவ, ர_யாைவ ஆத!%A	 ேதச.க' 
எைவ எ�கிற ேக'வி. அெம!%காைவ ஆத!*பெத�றா�, அெம!%கா 
ஆத!%A	 அைன�) அ	ச.கைள>	 ேச��) ஆத!*ப) எ�றாA	. 
ர_யாைவ ஆத!*பெத�றாK	 அ*ப8ேய. 
 
இ�ேர� விஷய�தி� அ�ைற%A அெம!%கா�%A	 ச!; ர_யா�%A	 ச!, 
ஒேர நிைல*பா,தா�. அவ�க' இ4வ4ேம இ�ேரைல ஆத!�தா�க'. 
aத�க' மீதான அ?தாப	 எ�ப) தவிர, ம�திய%கிழ%கி� வKவாக� த� 
கா�கைள ஊ�றி%ெகா'ள இ4 ேதச.கMேம ச!யான இட	 
பா��)%ெகா184(தா�க'. ம�திய%கிழ%கி� எ1ெணB வள�ைத% ெகா1, 
அைடய%E8ய லாப.க' Aறி�) அ�ைற%A அர/ ேதச.கM%ேக அ�தைன 
�7ைமயாக விவர	 ெத!யா). ஆனா� அெம!%கா�%A� ெத!>	. 
ர_யா�%A� ெத!>	. 
 
எ1ெணB இ4%கிற) எ�# அர/ ேதச.கM%A� ெத!(தாK	 அெம!%கா 
அள�%A, ேசாவிய� aனிய� அள�%A அவ�களிட	 ெதாழி�l5ப� ேத�9சி 
கிைடயா). இெத�ன வைட G5,9 சா*பி,	 எ1ெணBயா? ெப5ேராலிய	. 
எ�லாவ:#%Aேம Fலாதார	. எ,%A	 ஒNெவா4 ெசா5,	 பண	. ஆகேவ, 
இ(த இ4 ேதச.கைள எ%காரண	 ெகா1,	 யா4	 பைக�)%ெகா1,விட� 
தயாராக இ�ைல.  
 
இர1டாவ) காரண	, பால�தீைன ஆத!*பதா� தம%A ஏதாவ) லாப	 
உ1டா எ�# அைன�) அர/ ேதச.கM	 ேயாசி�தன. இ�ேரைல 
ஆத!%காம�, க1,ெகா'ளாம� வி5டா� Eட* பிர9ைன ஏ)மிரா). ஆனா� 
பால�தீைன ஆத!*பத� Fல	 அெம!%க, ஐேரா*பிய, ேசாவிய� aனியனி� 
ஒ5,ெமா�த எதி�*ைப9 ச	பாதி�)%ெகா'ள ேவ18வ4ேமா எ�கிற அ9ச	 
அவ�கM%A இ4(த). 
 
தவிர�	 அைன�) அர/ ேதச.கMேம ெகா`ச நா' இைடெவளிகளி�தா� 
Gத(திர	 ெப:றி4(தன. எ)�	 அ*ேபா) த�னிைற� க1ட ேதசம�ல. 
உண�9சிவச*ப5, சேகாதர அேரபிய�கM%A உத�கிேற� ேப�வழி எ�# 
கிள	பி, ேவ1டாத வ	/களி� சி%கி%ெகா'ள ேந!,ேமா எ�#	 
கவைல*ப5டா�க'. நட() �8(த >�த�தி� கிைட�தவைர லாப	 எ�# 
தி4	பி* ேபாவ)தா� தன%A	 ந�ல); த� ேதச�)%A	 ந�ல) எ�# 
ஒNெவா4 ேதச�	 நிைன�தன. 
 
ஆகேவ, ேபா� நி#�த ஒ*ப(த�தி� ஆ�மG�தி>ட� 
ைகெய7�தி5,வி5டா�க'. பால�தீன அேரபிய�க' அ(த% கண	 �த� 
ந,�ெத4�%A வ(தா�க'. 
 
பால�தீ� ேபாராளிகைள* ெபா#�தவைர ேபா� �8()வி5டதாக அவ�க' 
நிைன%கேவ இ�ைல. உதவி%A வ(தவ�க'தா� ஓ8வி5டா�கேள தவிர, >�த	 
�8யவி�ைல எ�ப)தா� அவ�களி� நிைல*பா,. 
 



ஆனா�, இதைன இ�ேர� ெபா45ப,�தவி�ைல. G:றியி4%A	 அர/ 
ேதச.கMட� ஏ:ப5ட ேபா� நி#�த ஒ*ப(த�ைத அ*ப8ேய வி�த!�), 
ந�Kற� ெகா'ளேவ அ) வி4	பிய). இ(த விஷய�தி� ெப�A!ய� மிக� 
ெதளிவாக இ4(தா�. எ�ைற%A இ4(தாK	 அேரபிய�க' பால�தீ� 
ேபாராளிகைள தி4	ப ஆத!%கேவா, அவ�கM%காக >�த	 ெசBயேவா 
��வர%E,	. அ*ப8ெயா4 RPநிைல ஏ:படாத வ1ண	, நிர(தரமாக 
அ(த� ேதச.கMட� ந�Kற�* பால	 அைம�)விட அவ� மிக�	 
வி4	பினா�. அவ�கைள9 ச!*ப,�திவி5டா�, பால�தீ� ேபாராளிகைள9 
சமாளி*ப) ெப!ய விஷயம�ல எ�ப) அவ�கள) சி�தா(த	. 
 
>�த�தி� இ#தியி� ெவ�5 ேப.% எ�# அைழ%க*ப,	 ேஜா�ட� நதியி� 
ேம:A% கைர* பAதி �7வைத>	 ேஜா�ட� ெப:றி4(த). அவ�கM%A% 
கிைட�த நில*பர*பி� ஓ� எ�ைல, ெஜ4சேல	 நக!� கிழ%A* பAதி வைர 
நீ184(த). எ`சிய ேம:A ெஜ4சேலைம இ�ேர� ைக*ப:றியி4(த). 
 
ஆகேவ, யதா��தமாகேவ ெஜ4சேல	 நகர	 இர1டாக* பிள%க*ப5ட). 
ஏ:ெகனேவ ஊ4%A ந,ேவ ஓ� உைட(த ெப4`Gவ� உ1,. அ) தவிர�	 
ஒ4 மானசீக* ெப4`Gவைர இ4 ேதச.கM	 ஏ:ப,�தி%ெகா184(தன. 
 
ஆனா� அைமதி ஒ*ப(த�தி�, ெஜ4சேல	 ப:றிய Aறி*பி� இ�ேர� மிக� 
ெதளிவாக, வழிபா5,9 Gத(திர	 ப:றி% Aறி*பி584(த). இ4 தர*/ 
ம%கM	 ெஜ4சேல�%A வ4ைக த4வதிேலா, ேகாயி�களி� வழிபா, 
நட�)வதிேலா, எ(த அரG	 எ(த* பிர9ைன>	 ெசBய%Eடா) எ�# அதி� 
Aறி*பி584(த). ேஜா�ட?	 அத:A ஒ*/%ெகா1,தா� ஒ*ப(த�தி� 
ைகெய7�தி584(த). 
 
எ�னதா� அைமதி ஒ*ப(த	 ெசB)ெகா1டாK	 இ�ேர� ஒ4 aத ேதச	. 
பால�தீ� அேரபிய�கைள ந5டா:றி� வி5டாK	 ேஜா�ட� ஓ� இ�லாமிய 
ேதச	. ஆகேவ, சி%க� அ.கி4() ஆர	பி�த). 
 
ேஜா�ட� வசமி4(த ெஜ4சேல	 நக!� பAதிவாP aத�க' யா4	 
'சினகா'%கM%A9 (ேகாயி�கM%A) ெச�ல அ?மதி%க*படவி�ைல. aத�களி� 
/னித9 Gவரான அ(த உைட(த ெப4`Gவ� அ4ேக நி�# அவ�க' 
பிரா��தைன ெசBய�	 அ?மதி%க*படவி�ைல. ெஜ4சேல	 நக!� ஒ4 
/ராதன% க�லைற ஒ�# உ1,. ஒ4 சி# A�ைற ஒ58ய பAதியி� அைம(த 
க�லைற. 
 
இ(த% க�லைற* பAதி, aத�கM%A ஒ4 வழிபா58ட	. G:றி*பா�%க�	 
வ4வா�க'. நி�# பிரா��தைன>	 ெசBவா�க'. ஆயிரமா1, கால ச!�திர	 
/ைத(த நில	 அ�லவா? ெதா5ட இட.கெள�லா	 /னித	தா�. 
வழிபா58ட	தா�. 
 
ேஜா�ட� எ�ன ெசBதெத�றா� இ(த% க�லைற%A வ4	 aத�கைள� 
த,*பத:காகேவ அ(த வழியி� ஒ4 ெப!ய ெந,`சாைல� தி5ட�ைத 
அறிவி�), உடன8யாக சாைல ேபா,	 ேவைலயி� இற.கிவி5ட). 
 
சாைல எ�றா� க�லைற* பAதி%A* ப%க�தி� அ�ல! அத� ேமேலேய. 
அ*ப8ெயா4 க�லைற அ.ேக இ4(த) எ�# எதி�கால	 
ெசா�லி%ெகா'ளலாேம தவிர, நி�# பா�%க �8யா). அம�() பிரா��தைன 
ெசBய�	 �8யா). 
 
அ) ம5,ம�லாம�, சாைல ேபா,	 பணியி� ஈ,ப5ட ேஜா�ட� ேதச�)* 
பணியாள�க' சில அ�)மீற� நடவ8%ைககளிK	 ஈ,ப5டா�க'. 
உதாரணமாக, O:#%கண%கான /ராதன க�லைறக' நிைற(த அ(த* பAதியி� 
சில க�லைறகளி� ேமேல சிறிய ேகா/ர.க', அ�ல) சாளர	 மாதி!யான 



வ8வைம*ைப9 ெசBதி4(தா�க'. அ(த இட.கைளெய�லா	 பணியாள�க' 
பா�vமாக* பய�ப,�த ஆர	பி�தா�க'. 
 
aத�க' மீ) அவ�கM%A இ4(த ெவ#*ைப�தா� இ*ப8 
ெவளி*ப,�தினா�க' எ�பைத9 ெசா�ல ேவ18யதி�ைல. ஆனா� 
இெத�லா	 aத�கைள எ�தைன Uர	 பாதி�தி4%A	 எ�பைத>	 ேயாசி�)* 
பா�%க ேவ1,	. அ(த% கண�தி� அவ�க', 'ெசBவ) 
ேஜா�டானிய�க'தாேன' எ�ெற�லா	 நிைன�)* பா�%கமா5டா�க'. மாறாக, 
'��லி	க' அ�லவா இ*ப89 ெசBகிறா�க'' எ�#தா� விேராத	 
வள��தா�க'. 
 
இ(த விேராதெம�லா	தா� பி�னா� பால�தீனிய அேரபிய�க' மீ) 
ெமா�தமாக வி8(த). 
 
இதேனாடாவ) ேஜா�ட� நி#�தி%ெகா184%கலா	. இ�?	 ஒ4 ப8 ேமேல 
ேபாB, த� ஆMைக%A உ5ப5ட நில*பர*பி� வசி%A	 அ�தைன aத�கM	 
ெவளிேயற ேவ1,	 எ�# உ�தரவி5ட). ஆகேவ அ�தைன ேப4	 இட	 
ெபய�() இ�ேரK%A' வ(தா�க'. 
 
ேஜா�ட� ம5,	 எ�றி�ைல. இ�ேரைல9 G:றியி4(த அ�தைன அர/ 
ேதச.கMேம >�த�)%A	 அைமதி ஒ*ப(த.கM%A	 பிறA இ*ப8�தா� 
நட()ெகா1டன. பால�தீனிய அேரபிய�கM%A நியாய	 கிைட%க வழி ஏ)	 
ெசBயாம� தம) aத ெவ#*ைப ம5,	 அைவ இNவா# 
ெவளி*ப,�தி%ெகா184(தன. �8(த வைர aத�க' இட	 ெபய�() 
இ�ேரK%A' த`சமாக வ() ேச�(தா�க'. ெகா'ளள� எ�# ஒ�# 
இ4%கிறத�லவா? �8யாத aத�க' ெமாரா%ேகா�%A* ேபானா�க'. 
ஈரா?%A* ேபானா�க'. எ.ெக�லா	 �8>ேமா அ.ெக�லா	 ேபானா�க'. 
இட	 ெபய�வ) அவ�கM%ெகா�#	 /தித�ல' அ�லவா? 
 
ஆனாK	 இ�ேர� அரG இைதெய�லா	 ெமௗனமாக* பா��)%ெகா1,தா� 
இ4(த). ேபா� நி#�த ஒ*ப(த�தி� ஒ4 வ!ைய% Eட எ(த அர/ ேதச�	 
ஒ7.காக% கைட*பி8%கவி�ைல எ�பைத கவனி�)%ெகா1ேட இ4(த). 
இைத வசமான ச(த�*ப	 பா��) மீ1,	 ஐ.நா.வி� கவன�)%A எ,�)9 
ெச�வ) ப:றி அைம9ச�க' E8 விவாதி�தா�க'. 
 
அத:A�� உடன8 எதி�விைனயாக ஏேத?	 ெசBயாம� இ4(தா� ந�றாக 
இ4%Aமா? எ�ன ெசBயலா	? 
 
இ�ேர� எ�ைல%A' வசி%A	 அேரபிய�களி� ப%க	 அவ�களி� கவன	 
தி4	பிய). உ'w� ஆ5சிம�ற% A7%களி� Fல	 ஏ:பா, ெசB) 
அவ�கM%A* பிர9ைனக' ெகா,%க ஆர	பி�தா�க'. 
 
இ�ேர� எ�ைல%A' இ4%A	 அேரபிய�கைள விர58ய8*ப). 
ெவளியிலி4() ஒேர ஒ4 அேரபிய% ெகாG Eட இ�ேரK%A' 
lைழய�8யாம� பா��)%ெகா'வ). 
 
இ�ேரK%A' எ�றா� ெஜ4சேல�)%A' எ�#	 அ��த	. இ�ேரலி� 
ஆMைகயி� கீP இ4%A	 ெஜ4சேல	. ��லி	கM%A	 /னிதமான 
ெஜ4சேல	. 
 
aத�களாவ) வாழ ெந4%க8 எ�றா� தா:காலிகமாக ெஜ4சேல�ைத வி5, 
ஓ8விட� தய.கமா5டா�க'. ஆனா� அேரபிய�கேளா, உயிேர ேபானாK	 
ெஜ4சேலமி� ேபாக5,	 எ�# நிைன%க% E8யவ�க'. 
 
ஆகேவ, அ(த இட�தி� அ8%கலா	 எ�# �8� ெசBத) இ�ேர� அரG. 
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60 பால�தீ� அகதி 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 _ பா. ராகவ�  
 
ெஜ4சேல	 நக!� வசி%A	 அேரபிய�கைள ஏதாவ) ெசB) ெவளிேய:#வ). 
>�த சமய�தி� பா)கா*/% காரண.கM%காகேவா, ேவ# ஏதாவ) 
காரண.கைள ��னி5ேடா நகைர வி5, ெவளிேயறிய அர/க' தி4	பி 
ஊ4%A' வராம� த,�) நி#�)வ). இ(த இர1, கா!ய.கைள ஒ7.காக9 
ெசBதாேல அேரபிய�களி� அ8வயி:றி� அ8�த) மாதி!தா� எ�# �8� 
ெசBத) இ�ேர�. 
 
ஐ.நா. ேபா5,%ெகா,�த ச5டதி5ட.கெள�லா	 எ�ன ஆயின, எ.ேக 
ேபாயின? எ�# யா4	 ேக5க%Eட� தயாராக இ�ைல. >�த�தி� இ#தியி� 
ேம:A ெஜ4சேல	 பAதிைய ஆ%கிரமி�)� த� ைக*பி8%A' 
ைவ�)%ெகா1,வி5ட) இ�ேர�. ேக5டா�, 'கிழ%A* பAதிைய ேஜா�ட� 
எ,�)%ெகா'ளவி�ைலயா' எ�கிற பதி� அவ�களிட	 தயாராக இ4(த). 
ெஜ4சேல	 நக!� நி�வாக	 ஐ.நா.வி� க5,*பா5,%A உ5ப5ட ஒ4 
சிற*/% A7விட	 இ4%A	 எ�கிற �� தீ�மான.கெள�லா	 கா:ேறா, 
ேபாயின. 
 
ெகா`சநா' எ�ேலா4	 அ8�)%ெகா'வா�க'; கிைட%கிற இட.களிெல�லா	 
ேபாB �ைறயி,வ�க'; ச1ைட%A வ4வா�க'தா�. ஆனா� கால*ேபா%கி� 
அவரவ� த�த	 ேவைலகைள* பா��)%ெகா1, ேபாBவி,வா�க'; தன%A9 
சி%க� ஏ)	 இ4%கா) எ�# நிைன�த) இ�ேர�. இ�ெனா4 கண%A	 
அவ�களிட	 இ4(த). எ*ப8>	 அெம!%காவி� தீவிர ஆதர� தன%A 
உ1, எ�# அ*ேபாேத தீ�மானமாக இ4(த இ�ேர� அரG, அெம!%க 
பல�)ட� அ%க	ப%க�) ேதச.கைள மிர5,வேதா, அவ�க' மிர58னா� 
எதி�*பேதா தன%A9 Gலப	தா� எ�# க4திய). 
 
இ(த இட�தி�, பால�தீைன9 G:றி>'ள பிற அர/ ேதச.களி� 
நிைல*பா5ைட ச:#% E�() கவனி%க ேவ18ய) அவசிய	. எ�னதா� 
1948_>�த�தி� அேரபிய�க' சமரச	 ெசB)ெகா1, ேபாகேவ18 
ேந�(தாK	, பால�தீனிய�கM%A9 ெசா(தமான ெவ�5ேப.% ம:#	 காஸா 
பAதிகைள �ைறேய ேஜா�ட?	 எகி*)	 த�?ைடயதா%கி%ெகா1டாK	, 
aத�க' மீதான அவ�கள) ெவ#*பி� )ளி மா#தK	 ஏ:படவி�ைல. 
 
ெசா(த9 சேகாதர� ஏமா:ற*ப5டதி� தம%A	 ப.A1, எ�கிற A:ற 
உண�9சிெய�லா	 அவ�கM%A இ�ைல எ�ப) உ1ைமேய. அேத சமய	, 
சேகாதரனி� எதி! தம%A	 எதி! எ�கிற நிைல*பா58K	 எ(த மா#தK	 
ஏ:படவி�ைல!  
 
இ) எ�ன விசி�திர	 எ�றா�, இத:A* ெபய�தா� அரசிய�. >�த�தி� 
இ#தியி� தன%A% கிைட�த காஸா பAதிைய ஏ� எகி*) 
பால�தீனிய�கM%A� தி4*பி�தரவி�ைல? ஏ� ெவ�5 ேப.ைக ேஜா�ட�, 
பால�தீனிய அேரபிய�க' வச	 ஒ*பைட%கவி�ைல? அ*/ற	 எ�ன 
சேகாதர�)வ	 வாPகிற) எ�கிற ேக'வி எழலா	. அவசிய	 எழேவ1,	. 
 
எகி*)	 ேஜா�ட?	 மன	 ைவ�தி4(தா�, பால�தீனிய�கM%A ஐ.நா. 
பA�) அளி�தி4(த அேத நில*பர*ைப மீ1,	 அவ�க' வசேம த() 
ஆள9 ெசBதி4%க�8>	. இ�ேரKட�தா� அவ�க' ேமாதினா�க' 



எ�றாK	 ேபா!� இ#தியி� பால�தீனிய�களி� நில*பர*/ �7வ)	 
யா!ட	 இ4(த) எ�றா�, இ(த இ4 சேகாதர அர/ ேதச.களிட	தா�! 
இ�ேர� ஆ%கிரமி�த பAதி அ*ேபா) ெசா:பேம. ஐ.நா.வி� 
க5,*பா5,%A' இ4(த ெஜ4சேலைம�தா� அவ�களா� ஆ%கிரமி%க 
�8(தேத தவிர, ெவ�5 ேப.%ைகேயா, காஸாைவேயா அ�ல. அைவ 
இர1,ேம பால�தீனிய�கM%A9 ெசா(தமான நில*பர*/, ஐ.நா.வி� 
தி5ட*ப8. 
 
ஆக, 1948_>�த�ைத* ெபா#�தவைர பால�தீனிய�கைள அகதிகளா%கி 
அழAபா��த) இ�ேர� அ�ல; சேகாதர அர/ ேதச.களான எகி*)	 
ேஜா�ட?	தா� எ�றாகிற)! 
 
இ�ேரKட�தா� ேமாதினா�க'; இ�ேர�தா� எதி!. இதி� ச(ேதகமி�ைல. 
ஆனாK	 >�த�தி� இ#தியி� நிஜ எதி!யாக மைற�கமாக அைடயாள	 
காண*ப5டைவ எகி*)	 ேஜா�ட?	தா�. அர/ ேதச.களி� சேகாதர�)வ 
மன*பா�ைம எ�தைன 'உ�னதமான)' எ�பத:A இ) �த� உதாரண	. 
 
இ)தா�. இ(த ஒ4 அ	ச	தா� இ�ேர� த�ன	பி%ைக ெகா'ள ஆதிFல% 
காரணமாக�	 அைம(த). எ�ன ெசBதாK	 தா� த*பி�)விடலா	 எ�# 
அவ�க' க4தியத� காரண	 இ)தா�. அர/ ேதச.க' எ�லா	 எK	/%A 
வாலா5,	 நாBக'தா� எ�# அவ�கைள% க4த9 ெசBத)	 இ)தா�. இ(த 
அ	ச�ைத மன�தி� ெகா1,தா�, அர/ ம1ணி� காu�ற வழிேத8ய) 
அெம!%கா. இேத விஷய�ைத மன�தி� ெகா1,தா� ஏைனய ஐேரா*பிய 
நா,கM	, ேசாவிய� aனிய?	 Eட அ�ைற%A அர/ ம1ணி� எ1ெணB 
வள�ைத% ெகா'ைளயிட வழிேத8%ெகா184(தன. 
 
அேரபிய�களி� சேகாதர�)வ	 எ�ப) �:றிK	 மத	 சா�(தேத தவிர, 
அரசிய� சா�(தத�ல. இ(த உ1ைமைய* /!()ெகா'ள �8>மானா� 
பால�தீ� பிர9ைனயி� சி,%Aக' மி%க Aழ*ப.கைள* /!()ெகா'வதி� 
ெப!ய பிர9ைன இரா). 
 
அதனா�தா� அவ�க' பால�தீனிய�களி� Gயரா^ஜிய% கன� பறிேபான) 
ப:றி அதிக	 அல58%ெகா'ளாம� தம) aத ெவ#*ைப ம5,	 தீவிரமாக� 
ெதாட�() கைட*பி8%க ஆர	பி�தா�க'. ேஜா�டைன� ெதாட�() அ�தைன 
அர/ ேதச.கMேம aத�கைள நி�தா5ச1யமாக ெவளிேய:ற ஆர	பி�தன. 
ஒNெவா4 அர/ ேதச�ேம தம) ேதச எ�ைல%A' வசி%A	 அைன�) 
aத�கM	 தம) எதி!க' எ�# பகிர.கமாக9 ெசா�ல� ெதாட.கின. 
 
aத�க' �8(தவைர இ�ேரK%A இட	ெபய�(தா�க'. �8யாதவ�க' 
எ.ெக.A த`ச	 கிைட%கிறேதா, அ.ெக�லா	 ேபாக� ெதாட.கினா�க'. 
சி!யா, தன) எ�ைல%A' A8ேய:றேம கிைடயா) எ�# அறிவி�)வி5ட). 
ெமாரா%ேகா, aத�கைள அ?மதி�த). ஆனா� மதமா:ற நி�*ப(த.க' அ.ேக 
மிக அதிக	 இ4(தன. 
 
1948 _ >�த�தி� இ�ேர� அபக!�த பAதிக' தி4*பி�தர*ப5டா� 
ஒ4ேவைள நிைலைம ெகா`ச	 சீராகலா	 எ�# அரசிய� வ�Kந�க' 
க4�)� ெத!வி�தா�க'. ஆனா� ராLவ நடவ8%ைக Fல	 ைக*ப:ற*ப5ட 
ஒ4 )1, நில�ைத>	 வி5,�தர �8யா) எ�# ெசா�லிவி5டா� 
ெப�A!ய�. அேத சமய	 எத:A	 இ4%க5,	 எ�#, தன) க5,*பா5, 
நில*பர*/%A' வசி%A	 அேரபிய�க' ெதாட�() நி	மதியாக வசி*பதி� 
எ(த* பிர9ைன>	 இ4%கா) எ�#	 ெசா�னா�. இத� நைட�ைற 
சா�திய.க' ப:றிய ேக'விக' இ4(தாK	 இ�ேரலி� இ�தைகய அறிவி*ேப 
ம:ற அர/ ேதச.கM%A% ெகா`ச	 த�மச.கட�ைத� த(த). 
 
காரண	, பால�தீைன9 G:றி>'ள பிற ேதச.கM%A >�த�தி� இ#தியி� 
அகதிகளாக* ேபாB9 ேச�(த பால�தீனிய அேரபிய�களி� எ1ணி%ைக மிக 



அதிக	. அவ�கைள எ�ன ெசBயலா	; எ*ப8 ைவ�)% கா*பா:றலா	 எ�# 
அவ�கM%A* /!யவி�ைல. ஒNெவா4 அர/ ேதச�தி� எ�ைலகளிK	 
பால�தீனிய அகதிக' �கா	க' இ4(தன. ஒNெவா4 �கா�	 ைம� 
கண%கி� நீளமான). ஒNெவா4 �காமிK	 ப�லாயிர%கண%கான 
பால�தீனிய�க' த`சமைட(தி4(தா�க'. அவ�கM%ெக�லா	 த.க இட	, 
உ1ண உண�, வாழ வழி ெசB) த4	 தா�மீக% கடைம அ(த(த 
ேதச.கM%A இ4*பி?	 நைட�ைற9 சி%க�களி� அைவ சி%கி�தவி�தன. 
ெபா4ளாதார* பிர9ைன �தலாவ). இட ெந4%க8 இர1டாவ). 
 
அர/ ேதச.க' எ�லா	 பர*பளவி� மிக�	 சிறியைவ. சி!யா, ேஜா�ட�, 
ெலபனா� எ�லா	 மிக மிக9 சிறிய ேதச.க'. நம) வடகிழ%A மாநில.களி� 
அளேவ ஆனைவ. இ4%கிற ம%கM%ேக இட	 காணாத அ�தைகய ேதச.க' 
அகதிகைள ைவ�)%ெகா1, எ*ப89 சமாளி%A	? 
 
எகி*), ெலபனா�, ஈரா% ஆகிய F�# ேதச.கM	 �த� �தலாக, 
பால�தீனிய அகதிகைள� தம) ம%கMட� கல() வாழ அ?மதி%க �8யா) 
எ�# அறிவி�தன. அதாவ) அகதி நிைலயிேலேய அவ�க' �கா	களி� 
ெதாடரலா	. ஏதாவ) தீ�� ேயாசி�) பி�னா� ஒ4 வழி காணலா	 எ�# 
இத:A அ��த	. சேகாதர ��லி	க'! 
 
இதி� சில ேகவலமான ேபர.க' எ�லா	 Eட நட(தன. சி!யாவி� 
அ*ேபாைதய ச�வாதிகா!யாக இ4(தவ� ெபய� ஹ�னி ஸாயி	 (பிusஸீவீ 
ஞீணீ'வீனீ). இவ� ேநர8யாக இ�ேர� அரசிடேம ஒ4 ேபர�)%A* 
ேப9Gவா��ைத நட�தினா�. 
 
அதாவ), அகதிகளாக இ�ேர� எ�ைலயிK	 சி!யாவி� எ�ைலயிK	 
உலவி%ெகா184%A	 Gமா� F�# ல5ச	 பால�தீனிய�கைள சி!யா த� 
ெபா#*பி� ஏ:#%ெகா'M	. அத:A* பிரதி உபகாரமாக கலீலீ கட� 
பAதியி� ச!பாதிைய ஆ1,ெகா'M	 உ!ைமைய� தன%A இ�ேர� 
வி5,%ெகா,%Aமா? எ�# ேக5டா�. 
 
இைத*ேபா�ற ம5டரகமான ேபர.கM%A இ�ேர� ச	மதி%காத)தா� அத� 
மிக*ெப!ய பல	. ெப�A!ய� மிக�ெதளிவாக9 ெசா�னா�. 'எ*ப8 நா.க' 
உலெக.கிKமி4() வ4	 aத�கைள ஏ:#%ெகா'கிேறாேமா, எ*ப8 
உலெக.கிKமி4() வ() A8ேய#	 அைன�)� தர*பினைர>	 அெம!%கா 
ஏ:#%ெகா'கிறேதா, அேதேபால அ(த(த அர/ ேதச.கM%A அகதிகளாக 
வ4ேவாைர>	 A8ேயற வி4	பி வ4ேவாைர>	 அ(த(த ேதச	தா� 
ஏ:#%ெகா'ள ேவ1,	' எ�# அவ� ெசா�னா�. 
 
இதி� கவனி�)* பா�%கேவ18ய விஷய	 ஒ�# உ1,. இ�ேர� த�ைன* 
ப:றி ம5,	 இ(த வ!களி� ெசா�லி%ெகா'ளவி�ைல. மாறாக தன) ஆத�ச	 
அெம!%காதா� எ�பைத>	 மைற�கமாக� ெத!வி�தி4%கிற). தம) 
இன�தவ�க' எ.கி4() வ(தாK	 தா.க' ஏ:#%ெகா'வைத% கா58K	, 
எ(த இன�ைத9 ேச�(தவராக இ4(தாK	 அெம!%காவி� A8ேயற வ(தா� 
அெம!%கா ஏ:#%ெகா'கிற) பா� எ�# G58%கா5,வத� Fல	, 
அெம!%காைவ>	 மைற�கமாக* /கP(), அ(த* ப%க	 ெகா`ச	 Gகமாக9 
சாB()ெகா1ட).  
 
இ), இ4*பிய� சி%க�க' மி%க அர/ ேதச.கM%A மிA(த ச.கட�ைத% 
ெகா,�த).  
 
Gத(திர ேதசமாக ஆன தின	 �தேல இ�ேர� தன) தீவிர அெம!%க ஆதர� 
நிைல*பா5ைட ச(த�*ப	 கிைட�தேபாெத�லா	 ெவளி*ப,�த� தவறியதி�ைல. 
அவ�கM%A ேவ# வழியி�ைல எ�பைத>	 கவனி%க ேவ1,	. இ�ேர� 
எ�கிற ேதச�ைத உ4வா%கிய)ட� �8()வி,வதி�ைல அ�லவா? ஒ4 
ேதச�தி� நி�மாண	 எ�ப) ெப!)	 ெபா4ளாதார	 ம:#	 ராLவ% 



க5,மான�ைத9 சா�(த). ம�தியகிழ%ைக* ெபா#�தவைர ராLவ% க5,மான	 
எ�ப) ெபா4ளாதார% க5,மான�ைத% கா58K	 அதிக �%கிய�)வ	 
வாB(த). Aறி*பாக எதி!கைள� தவிர G:றிK	 ேவ# யா4ேம இ�லாத 
இ�ேரK%A.. 
 
இ(நிைலயி� கண%A வழ%கி�லாம� தன%A உதவ%E8ய ேதச	 அெம!%கா 
ம5,	தா� எ�# இ�ேர� க4தியதி� விய*பி�ைல. பதிK%A 
அெம!%கா�%A� தா� எ(ெத(த வைககளிெள�லா	 உதவி 
ெசBயேவ18வ4	 எ�ப) ப:றி அ�தைன )�லியமாக அவ�கM%A 
அ*ேபா) ெத!(தி4%கவி�ைல எ�ப) உ1ைமேய. ஆனாK	, 
காரணமி�லாம� அெம!%கா த�ைன ஆத!%கா) எ�கிற அளவிலாவ) 
அவ�க' அறி(ேத இ4(தா�க'. 
 
இ) ஒ4/ற	 இ4%க, அகதிகைள9 சமாளி%க �8யாத பிற அர/ ேதச.க' 
E8 எ�ன ெசBயலா	 எ�# விவாதி�தன. இ#தியி� காஸா�	 ெவ�5 
ேப.%A	 யா� க5,*பா58� இ4(தாK	, அ(த ம1ணி� ம%க' மீ1,	 
அ(த இட�)%ேக தி4	பிவிடலாேம எ�# நிைன�தா�க'. அகதி நிைலைமயி� 
அ(நிய ேதச�தி� வாPவைத% கா58K	, ெசா(த ம1ணி� அ,�த நா58� 
ஆ5சி%A உ5ப5, வாPவதி� அவ�கM%A* ெப!ய மன9சி%க� ஏ)	 இரா) 
எ�# தீ�மானி�) அைழ*/ வி,�தா�க'. 
 
இதனிைடயி� 'பால�தீ� அகதி' எ�கிற தAதி பைட�தவ�களி� எ1ணி%ைக 
ம�திய% கிழ%A �7வதிK	 ஏராளமாக* பரவிவி584(த). ஐேரா*பிய எ�ைல 
வைர அவ�க' பரவிவி584(தா�க'. ெசா(த ேதச�தி� வாழ�8யாம� 
)ர�த*ப5ட அ(த அ*பாவி ��லி	கைள ைவ�)%ெகா1, பராம!%க 
யாராKேம �8யாத நிைலயி�, மிக�	 தி1டா8� ெத4வி� நி�றா�க' 
அவ�க'. 
 
மீ1,	 நீ.க' பால�தீ?%A வரலா	 எ�# பிற அர/ ேதச.க' ேச�() 
Aர� ெகா,�தேபா), எ.ேக பால�தீனிய�க' அ�லாத பிற அர/ 
��லி	கM	 ச(த�*ப�ைத* பய�ப,�தி%ெகா1, உ'ேள வ() சி%க� 
உ1டா%கிவி,வா�கேளா எ�# ஐ.நா. கவைல*ப5ட). ஆகேவ யா� 
பால�தீனிய அகதி எ�பத:A ஒ4 விள%க	 அளி�தா�க'. 'Aைற(த ப5ச	 
இர1, வ4ட.க' அவ�க' பால�தீனி� வாP(தி4%க ேவ1,	.' 
 
அவ�க' தி4	ப ஆர	பி�தா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 19 ஜூ�, 2005 
 
 
 
61 அர/%களி� ஒ:#ைமயி�ைம 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
இ�ேர� உ4வான ம#தினேம >�த�	 ஆர	பமாகிவி5டப8யா�, இ�ேரலி� 
அரசிய� அைம*/, ஆ5சி �ைற ேபா�ற விவர.கைள உடன8யாக ந	மா� 
பா�%க �8யாம� ேபாBவி5ட). ஆனா� மிக �%கியமான விஷய	 இ). 
ம�திய%கிழ%A எ�# ெசா�ல*ப,	 மாெப4	 நில*பர*பி� 99.9 
சதவிகித�தி� நில�	 அரசிய� RPநிைல ேவ#; 0.1 சதவிகித நில*பர*ேப 
ெகா1ட இ�ேரலி� அரசிய� அைம*/ �:றிK	 ேவ#. 
 
இ�ேர� ஒ4 ஜனநாயக நா,. ேதா�றிய தின�திலி4(ேத அ*ப8�தா�. 
ஆனா� ந	�ைடயைத* ேபா�ற ஜனநாயக	 அ�ல அ). வைரய#%க*ப5ட 
ஜனநாயக	. கி5ட�த5ட அெம!%க ஜனநாயக�)ட� ெந4%கமாக அைத 
ஒ*பிட�8>	. ஒேர ஒ4 வி�தியாச	, அெம!%காவி� அதிப4%A�தா� 



அதிகார.க'. இ�ேரலி� பிரதம4%A. அ(த ஒ4 விஷய�தி� இ(திய 
ஜனநாயக	 மாதி!தா�. ஆனா� ம:ற அ	ச.க' எ�லா	 ெப4	பாK	 
அெம!%காைவ* ேபாலேவதா�. 
 
1948-	 வ4ட	 ேம மாத	 14-	 ேததிதா� இ�ேர� பிற(த) எ�றேபா)	 
அ(த வ4ட	 மா�9சிேலேய ஆ5சி எ*ப8 இ4%கேவ1,	, எ�ன 
மாதி!யான நி�வாக அைம*ைப நி#வேவ1,	 எ�# aத�களி� சFக� 
தைலவ�கM	 அரசிய� பிரதிநிதிகM	 E8* ேபசி ஒ4 
�8ெவ,�தி4(தா�க'. அர/ ேதச.கM%A ந,வி� அைம>	 ேதசமாக 
இ4(தேபா)	, அ(த ேதச.களி� அரசிய� அைம*/9 சாய� ஏ)	 த�னிட	 
இ4()விட% Eடாெத�பதி� இ�ேர� ஆர	ப	 �தேல மிக� ெதளிவாக 
இ4(த).  
 
மா�9 மாத	 �த� ேததி �த��தலி� ம%க' ம�ற	 எ�ெறா4 அதிகாரm�வ 
அைம*ைப நி#வினா�க'. aத�களி� ேதசிய% கமி58யிலி4() இ(த ம%க' 
ம�ற�)%A* பிரதிநிதிகைள நியமி�தா�க'. 
 
இ(த ம%க' ம�ற	தா�, இ�ேர� உ4வான)	 120 உ#*பின�கைள% 
ெகா1ட நாடாMம�ற ஜனநாயக�ைத% கைட*பி8%க ேவ1,	 எ�# தி5ட	 
வA�தளி�த). 
 
இ�ேரலி� நாடாMம�ற�ைத 'ெநஸ5' (Knesset ) எ�# Aறி*பி,வா�க'. 
ஹீ*4 ெமாழியி� 'ெநஸ5' எ�றா� ச5ட	 இய:#	 இட	 எ�# ெபா4'. 
இத:A நா�A வ4ட.கM%A ஒ4 �ைற ேத�த� நட%A	. 
 
ஆர	பகால�தி� நாடாMம�ற�)%A வானளாவிய அதிகார.க' இ4(தன. 
கி5ட�த5ட ம�னரா5சி ேபாலேவ ேதா:றமளி%A	ப8யான அதிகார.க'. பிறA 
இ(த அதிகார.களி� ெகா`ச	 நீதிம�ற�)%A* ேபான). எ`சிய 
அதிகார.க' அைன�)	 பிரதம ம(தி!யி� வச	 த`ச	 /A(த).  
 
ஒ4 ச	பிரதாய�)%காக அதிப� எ�ெறா4வைர இ�ேர� ைவ�)%ெகா'வ) 
வழ%க	. ஆனா� எ(த அதிகார�	 அவ4%A% கிைடயா). நாடாMம�ற 
உ#*பின�கM%A* பதவி*பிரமாண	 ெசB)ைவ*ப) தவிர! 
 
இ�ேரலி� ஒ4 க5சி ஆ5சி எ�கிற வழ%க	 எ�ைற%Aேம இ4(ததி�ைல. 
எ*ேபா)	 ேஜேஜ எ�# Aைற(த) பதிைன() இ4ப) க5சிகளாவ) 
ேச�()தா� நாடாMம�ற�ைத வழி நட�)	. ஒ4 க5சி நாடாMம�ற�)%A' 
lைழயேவ1,ெம�றா�, அத:A ஒேர ஒ4 நிப(தைன உ1,. ேத�தலி� 
அ%க5சி ேபா58யி,	 ெதாAதிகளி� Aைற(தப5ச	 1.5 சதவிகிதமாவ) ெவ:றி 
ெப:றி4%க ேவ1,	. அNவள�தா�. 
 
E5டணி அரG எ�றாK	 உ#திமி%க E5டணியாக�தா� எ*ேபா)	 
இ4%A	. ஏெனனி� க5சி ேவ#பா,க' இ4*பி?	 aத இன	 எ�கிற 
ஓர	ச�தா� அைனவ4	 ஒ4.கிைண(ேத ெசய�ப,வா�க'. இ) 
அரசியK%A	 அ*பா:ப5ட பிைண*/! 
 
ந	 ஊ!� ெசBவ)ேபால நிைன�)%ெகா1டா:ேபா� ஒ4 ந	பி%ைகயி�லா� 
தீ�மான	 ெகா1,வ() பிரதமைர% கவிP*பெத�லா	 இ�ேரலி� �8யா). 
A8யரG� தைலவ� மாளிைக ��னா� த�ணா நட�தினாK	 நட%கா). 
அதிபேர வி4	பினாK	 பிரதமைர மா:ற �8யா)! ேவ1,மானா� ஒ�# 
ெசBயலா	. அைன�) நாடாMம�ற உ#*பின�கM	 ஒ�# ேச�() பிரதம!� 
நடவ8%ைகக' பி8%கவி�ைலெய�# நாடாMம�ற�ைத� ெதாட�() 
/ற%கணி%கலா	. ஆM.க5சி, எதி�%க5சி எ�கிற பாAபா,க' ஏ)மி�லாம� 
அைன�)% க5சிகM	 ேச�() இ(த% கா!ய�ைத ஆ�மG�தி>ட� ெசBதா�, 
பிரதம� தனியாக நாடாMம�ற�தி� உ5கா�(தி4%க* ேபார8�) தானாகேவ 
ராஜினாமா ெசB)வி5,* ேபாகலா	!  



 
இ�ேரலி� இ(த ஐ	ப�ெத5, ஆ1,கால அரசிய� வரலா:றி� ஒேர ஒ4 
�ைறதா� இ*ப8 நட(தி4%கிற). 2000-வ) வ4ட	 பிரதமராக இ4(த 
ஈஹு� பார% Ehu( d Bar ak ) ப�ேவ# அரசிய� காரண.கM%காக இNவா# 
தனிைம*ப,�த*ப5,, விர5ட*ப584%கிறா�. 
 
ம:றப8 இ�ேரலி� ஒ4 பிரதமைர மா:#வ) எ�ப), அெம!%காவி� 
அதிபைர மா:#வ) எ�தைன சிரமேமா அ�தைன சிரம	. 
 
இ	மாதி!யான ஏ:பா, எத:காக எ�றா�, ச�வேதச அளவி� த�ைன யா4	 
ச!வர அ.கீக!%காத நிைலயி�, உ'நா58K	 எ*ேபா)	 Aழ*ப	 
RP(தவ1ணேம இ4()விட% Eடாேத எ�பத:காக�தா�. எ�னதா� 
அெம!%கா ஆத!%கிற) எ�றாK	 அ%க	ப%க�தி� ேதாழைம>ட� ஒ4 
/�னைக ெசBய%Eட இ�ேரK%A யா4	 கிைடயா). ெப4	பாலான ஆசிய 
ேதச.கM	 இ�ேரலி� பால�தீன விேராத நடவ8%ைககைள ��னி5,� 
ெதாட�() தம) எதி�*ைப� ெத!வி�தப8ேய தா� இ4%கி�றன. தனி�) 
நி�# ேபாரா8 வாP(தாக ேவ18ய இ4*பிய� ெந4%க8 இ�ேரK%A� 
ெதாட%ககால	 �தேல இ4() வ4வதா�, ஆ5சி�ைறயி� இ*ப8யான சில 
இ4	/�தன.கைள9 ெசB)ெகா1டா�க'.  
 
ஒ4வைர பிரதமராக� ேத�(ெத,�)வி5டா�, எ�ன ஆனாK	 அவ� 
ெசா�ேப9G ேக5ப) எ�ப)தா� இ�ேரலிய�களி� இய�/. தவ# 
ெசBகிறாெர�# ெத!(தாK	 தம%A' ேபசி%ெகா'வா�கேள தவிர, ெபா)வி� 
எதி�*/� ெத!வி%க மா5டா�க'. 
 
அரசா.க	 அ.ேக மீ8யாைவ மிக�	 ேபாஷா%Aட� ைவ�)%ெகா'வ) 
வழ%க	. Aறி*பாக* ப�தி!ைகக', நாளிதPக'. aத* ப�தி!ைகக' அ.ேக 
இ7�) Fட*ப5டதாக9 ச!�திரேம கிைடயா). ஓடாத ப�தி!ைகக'Eட Oலக 
ஆ�ட!� ேப!� உயி�வாP()ெகா1,தா� இ4%A	. Gமா� 25 தினச!* 
ப�தி!ைகக' இ�ேரலி� இ4%கி�றன. அவ:#' 11 ஹீ*4 ெமாழி* 
ப�தி!ைகக'. நா�A அர/ெமாழி* ப�தி!ைகக'. ஆ.கில	, பிெர`G, 
ஹ.ேக!ய�, 4ேமனிய�, ர_ய�, ெஜ�ம� ெமாழி* ப�தி!ைகக' தலா 
ஒ�#. 
 
ெப4	பாK	 ஐேரா*பிய ேதச.களிலி4() வ() இ�ேரலி� வாழ� ெதாட.கிய 
aத�க'தா� எ�பதா�, அ(த(த ேதச�) ெமாழிகளி� ஒ4 ப�தி!ைகயாவ) 
இ4%கேவ1,ெம�# தி5டமி5,, இ�ேர� அரசா.கேம உதவி ெசB) 
ஆர	பி�)ைவ�த ப�தி!ைகக' இைவ. ஹீ*4 ெமாழியி� சிைத(த ேப9G 
வழ%A ெமாழியான இ58_ ெமாழியிK	 ஒ4 தினச!* ப�தி!ைக உ1,. 
 
ேதச	 உ4வான தின	 �த� இ�#வைர இ�ேரலி�, அரG%A	 
ப�தி!ைககM%Aமான உற� மிக அ:/தமான நிைலயிேலேய இ4()வ4வ) 
ஓ� உலக ஆ9ச�ய	. எ(த ஒ4 இ�ேர� தினச!>	 அரைச% க,ைமயாக 
விம�சி%கா). அேத சமய	 க5சி* ப�தி!ைக ேபால� )தி பா,வ)	 
கிைடயா). ெசBதிைய, ெசBதியாக ம5,ேம வழ.Aவ) எ�ப) இ�ேர� 
ப�தி!ைககளி� பாணி. த� விம�சன	 எ�# எைத>	 அைவ ��ைவ*பேத 
இ�ைல ெப4	பாK	! 
 
Yedi ot h Ahar onot h  எ�கிற ஹீ*4 ெமாழி ெசBதி�தா'தா� இ�ேரலி� மிக 
அதிக	 வி:பைனயாA	 ப�தி!ைக. ெமா�த	 F�# ல5ச	 பிரதிக'. 
 
ப�தி!ைககM%A	 அரG%A	 ம5,ம�ல; ப�தி!ைககM%A	 
நீதிம�ற.கM%A	 Eட அ.ேக மிக ந�ல உற� உ1,. நீதிம�ற அவமதி*/ 
வழ%A எ�# இ)வைர எ(த* ப�தி!ைக மீ)	 எ(த% கால�திK	 யா4	 
ெதா,�ததி�ைல. 
 



இ�ேர� நீதிம�ற.க' ப:றி9 ெசா�லேவ1,	. அ.ேக இ4விதமான நீதி 
அைம*/க' ெசய�ப,கி�றன. ஒ�# சிவி� நீதிம�ற.க'. இ�ெனா�#, மத 
நீதிம�ற.க'. சிவி� நீதிம�ற.களி� வழ%கமான வழ%Aக' ம5,	 
ஏ:க*ப,	. தி4மண	, தி4மண �றி� உ'ளி5ட A,	ப விவகார.க', மத	 
ெதாட�பான பிர9ைனகைள% ைகயாM	. A,	ப ேகா�5 எ�# இ.ேக 
ெசா�ல*ப,வ) ேபால�தா�. ஆனா� இ�ேரலி� A,	ப* பிர9ைனக' 
நீதிம�ற.கM%A வ4மானா� மிக�	 அ%கைறெய,�) கவனி%க*ப,	. 
இ�ேரலி� வாPபவ�க' ம5,	தா� எ�றி�ைல. உலெக.A	 வசி%A	 
aத�கM%A எ�ன பிர9ைன எ�றாK	 இ�ேரலி� இய.A	 நீதிம�ற.கைள 
அLக �8>	. 
 
அ,�தப8யாக இ�ேர� ராLவ	. ஒ4 ல5ச�) எ1பதாயிர	 ேப� ெகா1ட 
�த�நிைல* பைட. நா�A ல5ச�) �*பதாயிர	 ேப� ெகா1ட !ச�N 
ராLவ*பைட. விமான*பைடயி� �*ப�திர1டாயிர	 ேப�. க*ப� பைடயி� 
ப�தாயிர	 ேப�.  
 
இ�ைறய ேததியி� ெவளியி� ெத!(த இ�ேர� ராLவ�தி� பல	 இ)தா�. 
ஆனா� ச!�திர�ைத* /ர58*பா��தா� 1957 �தேல அவ�களிட	 இேத 
பல	தா� இ4() வ(தி4%கிற) எ�ப) /ல*ப,	. 
 
ஆ'பல	 AைறவானாK	 இ�ேர� த� வீர�கM%A அளி%A	 பயி:சிக' 
பி4	மா1டமானைவ. உலெக.A	 எ.ெக�லா	 மிக9சிற(த பயி:சிக' 
வழ.க*ப,கிறேதா, அ.ெக�லா	 தன) பைடயினைர அ?*பி, ெதாட%க 
கால�தி� ேபா�*பயி:சி அளி�தி4%கிறா�க'. பி�னா� இ�ேரேல பல 
ேதச.கM%A* பயி:சியளி%A	 அள�%A ராLவ� ெதாழி� l5ப�தி� ேத�9சி 
ெப:ற ேதசமாகிவி5ட). இ) விஷய�தி� அெம!%காவி� உதவி மிக�	 
Aறி*பிட*படேவ18யெதா4 அ	சமாA	. 
 
அெம!%கா, இ�ேரK%A ஆ>த.கைள ம5,	 வழ.கவி�ைல. மாறாக 
அவ:ைற* பய�ப,�)வதி� பயி:சி, ேபா�%கால.கைள9 சமாளி%A	 நி�வாக� 
திற� பயி:சி, ஒ:றறி>	 கைலயி� பயி:சி, உள� நி#வன.கைள அைம�), 
க58%கா�), வழிநட�)வத:கான பயி:சி எ�# பா��)* பா��)9 
ெசா�லி%ெகா,�தி4%கிற). இ�ேர� த� ப.A%A� ெதாழி� l5ப�)ைறயி� 
அைட(த அப!மிதமான வள�9சி, அ�ேதச�தி� ஆ>த பல�ைத மிக�	 
நவீன*ப,�திய). 
 
 
அெம!%கா�%A ஒ4 சி.ஐ.ஏ. மாதி! இ�ேரK%A ஒ4 ெமாஸா5. உலகி� 
F�றாவ) மிக*ெப!ய உள� நி#வன	 எ�# ெசா�ல*ப,	 ெமாஸா5, 
இ�ேரலி� இர1டாவ) அரசா.க	. நிழ� அரசா.க	. 
 
இ�தைன வKவான பி�னணிைய ைவ�)%ெகா184(தாK	 இ�ேரலி� பல	 
இைவ எ)�ேம இ�ைல. 
 
மாறாக, aத�க' எ�# இன�தா� தா.க' ஒ�#ப5டவ�க' எ�கிற ெப4மித 
நிைன�தா� இ�ேரைல இ�றள�	 உயி�பிைழ%க ைவ�)%ெகா184%கிற). 
இ�#வைர ஆத!%A	 அெம!%கா, நாைள எ�ன ேவ1,மானாK	 
ெசBயலா	. உலகேம திர1, இ�ேரைல எதி�%கலா	. மீ1,	 அவ�க' ஊ� 
ஊராக ஓட ேவ18 ேநரலா	. எ�ன ஆனாK	 இ�ேர� ம%கைள 
�:றிKமாக அழி�)விடேவ �8யா). இ�?	 ஆயிர	 ஹி5ல�க' 
ேதா�றினாK	 �8யா). 
 
காரண	, aத�களி� ஒ:#ைம அ*ப8*ப5ட). எ(த% காரண�)%காக�	 
வி5,%ெகா,%கேவ மா5டா�க'. எ�தைன க_ட	 வ(தாK	 தா.கி%ெகா1, 
ச(த�*ப	 பா��)� தி4*பிய8%க� ெத!>	 அவ�கM%A. இ)தா�, இ) 
ஒ�#தா�.  



 
இ(த ஒ:#ைம அேரபிய�களிட	 இ�லாத)தா� பால�தீனி� அவலநிைல%A 
ஆதார% காரண	. 
 
பால�தீ� அேரபிய�கM%காக* ப!தாப*படலா	, க1ணீ� சி(தலா	. கவைல 
ெத!வி%கலாேம தவிர, யாராK	 உ4*ப8யாக எ(த உதவி>	 ெசBய�8யாம� 
இ4*பத:A% காரண	 இ)தா�. அர/%களிைடேய ஒ:#ைம கிைடயா). 
 
இ) இ�ேரK%A மிக ந�றாக� ெத!>	. அவ�களி� ஒ:#ைம% Aைறபா, 
உயி4ட� இ4%A	வைர த�ைன ஒ�#	 ெசB)விட �8யா) எ�பைத 
aத�க' அறிவா�க'. 
 
aத�களி� இ(த மேனாபாவ�ைத, அேரபிய�களி� இ(த இழிநிைலைய 
உண��m�வமாக அறி(), அறி�m�வமாக9 சி(தி�), உ4*ப8யான ஒ4 
வழிைய% கா5ட 1948-� ஒேர ஒ4 நப�தா� இ4(தா�. அவ� அ*ேபா) 
தைலவெர�லா	 இ�ைல. பதிென5,, ப�ெதா�ப) வய) இைளஞ�. எகி*தி� 
பிற(த பால�தீ�கார�. ெகBேராவி� ப8�)%ெகா184(த க�u! மாணவ�. 
 
அவ� ெபய� �க	ம) அ*)� ெரyமா� அ*)� ரzஃ* அரஃபா� அ� Aதா 
அ� ஹுைஸனி Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Ar af at Al Qudua Al. (          
Hussei ni ). 
 
G4%கமாக அரஃபா�. பி�னா� ஒ4 ந5ச�திரமானேபா) யாசி� அரஃபா� 
எ�# அைழ%க*ப5டவ�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 23 ஜூ�, 2005 
 
 
 
62 யாச� அராஃப�தி� மற%க �8யாத.. 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ந�ல, Aளி� மிA(த இர�. வீ58� அ�தைன ேப4	 இ7�)* 
ேபா��தி%ெகா1, U.கி%ெகா184(தா�க'. )ளி ச*த	 இ�லாத சாைலயி� 
எ.ேகா ெதாைலவி� ஒேர ஒ4 நாB ம5,	 ஒ4 �ைற Aைர�த). Aைர%க� 
ெதாட.கிய அ(த நாயி� Aர�, ஆர	ப�திேலேய அட.கி*ேபான), அைர 
உற%க�தி� இ4(த அ(த9 சி#வ?%A விய*பளி�த). நாB Aைர%க� 
ெதாட.கினா� ஒ4 நிமிடமாவ) நீ8%காேதா? இெத�ன, ஆர	ப�திேலேய 
ஓB()வி5ட)? 
 
அவ� ஒ4�ைற /ர1, ப,�தா�. வீதியி� யாேரா நட*ப) ேபா� இ4(த). 
ஒ4வரா? இர1, ேபரா? இ�ைல. நிைறய கால89 ச*த.க' ேக5கி�றன. 
எ*ப8>	 ப�)* ேபராவ) இ4%கலா	. அவ� ேநர	 பா��தா�. மணி 
ந'ளிரைவ� தா18 நா:ப) நிமிட.க' கட(தி4(தன. 
 
இ(த இரவி�, இ�தைன Aளி!� வீதியி� யா� ேபாகிறா�க'? ஒேர மாதி! 
m5� ச�த	. அ)�	 இ(த m5� ச�த	 சாதாரண ம%க' அணி() 
நட%A	ேபா) ேக5A	 ச�தம�ல. இ) ராLவ*பைட m5�. 
அ*ப8ெய�றா�? 
 
கட�ேள! இ�ைற%A எ(த வீ5ைட% Aறி ைவ�தி4%கிறா�க'? 
 
அ(த ஐ() வய)9 சி#வ?%A அ9ச	 மிA(த). ேபா�ைவ%A' ேமK	 
ஒ,.கி* ப,�) இ7�) தைல வைர ேபா��தி%ெகா1டா�. சில விநா8க' 
கழி�), m5� ச�த	 நி�#வி5ட). மிக�	 அைமதியாக இ4(த). 



 
இ�ைலேய, இ*ப8 இ4%க%Eடாேத? m5� ச�த	 நி�ற கண�தி� அ7ைக9 
ச�த�	 ஓல9 ச�த�	 அ�லவா ேக5A	? அதாேன வழ%க	? எ�ன 
நட%கிற) இ�ைற%A? 
 
அத:Aேம� அவனா� ப,�)%ெகா184%க �8யவி�ைல. mைன ேபா� 
ச�தமி�றி எ7() பி�/ற* ப8%க5,% கதைவ� திற(), வீ58� 
ேம�க5,%A* ேபானா�. ஓைச*படாம� ஜ�னைல* பாதி திற() ெவளிேய 
பா��தா�. �தலி� தவறாக ஏ)	 ெத!யவி�ைல. இ4ளி� சாைல>	 
உற.கி�தா� கிட(த). ெகா`ச	 E�() பா��தேபா), வீதியி� �ைனயி�, 
ந,9சாைலயி� ஒ4 நாB விேநாதமாக% கா�கைள* பர*பி% கிட*பைத% 
க1டா�. ச:#�� Aைர%க� ெதாட.கிய நாB. இ�?	 கவனி�)* பா��ததி� 
அ(த நாைய9 G:றிK	 ஈர	 பட�(தி4(த)	 அவ?%A* /ல*ப5ட). 
 
அ*ப8ெய�றா�? நாB Aைர%க� ெதாட.கிய)	 ெகா�#வி5டா�களா? 
 
அதி�9சியி� அவ?%A� ெதா1ைட உல�()வி5ட). அ*ப8ேய பா�ைவைய 
நக��தி வீதி �7வைத>	 பா��தா�. ஒ4 கண	தா�. அவ?%A உயிேர 
ேபாBவி,	ேபாலி4(த). 
 
ராLவ* பைடயின� அ�ைற%A அவன) வீ5ைட�தா� ேத�(ெத,�தி4(தன�. 
வீ5, வாசலி� Gவேரா, Gவராக அணிவA�தி4(த கா�கைள* பா��)� 
தி,%கி5டா� அ(த9 சி#வ�. உயிைர% ைகயி� பி8�)%ெகா1, அ*ப8ேய 
Gவேரா, ச!() வி7(தா�. 
 
சில விநா8களி� ராLவ�தின!� ேவ5ைட ெதாட.கிவி5ட). 
 
�தலி� கதைவ இ8�தா�க'. திற%க*படாத கதைவ* பிறA )*பா%கிகளி� 
பி�பAதியா� த58 உைட�) உ'ேள lைழ(தா�க'. விள%ைக%Eட அவ�க' 
ேபாடவி�ைல. ப,�)% கிட(தவ�கைள% காலா� எ58 உைத�) 
எ7*பினா�க'. அலறி%ெகா1, எ7(தவ�கைள அைற() வீP�தினா�க'. 
ேடபி' கவிP%க*ப5ட). க1ணா89 சாமா�க' U%கி எறிய*ப5டன. 
நா:காலிக' உைட%க*ப5டன. அ(த வீ58� O:# நா:ப) வ4ட* பைழய 
க8கார	 ஒ�# இ4(த). Gவ4%A அழA த4	 மிக*ெப!ய க8கார	. அைத 
ஒ4 வீர� பா��தா�. உடேன பி,.கி எ,�) வீதியி� வீசி உைட�தா�. 
பா�திர.கைள� U%கி அ8�தா�க'. த,%க வ(த ெப1கைள>	 U%கி 
வீதியி� வீசினா�க'. ெப58க', ப,%ைகக', அைன�ைத>	 உைட�)% 
கிழி�) வீசிெயறி(தா�க'. 
 
மா8 அைறயி� ப).கியி4(த சி#வ� ச�த.க' Fலேம இைவ அைன�ைத>	 
உண�(தா�. உர%க அழ%Eட �8யவி�ைல அவனா�. அவ�க' த	 
ேவைலைய �8�)வி5,� தி4	/	ேபா) வீ58� எ�தைன உயி�க' மி9ச	 
இ4%A	 எ�பேத அவன) கவைலயாக இ4(த). மாமாைவ வி5, 
ைவ*பா�களா? அ�ைத உயி� பிைழ*பாளா? அவ�கள) Aழ(ைதக'? 
 
	ஹு	. எ)�	 நி9சயமி�ைல. இ�ைற%A இ(த வீ, எ�# Aறி ைவ�தவ�க', 
�7%க அழி�ெதாழி%காம� தி4	பமா5டா�க'. ச�த	 ேக5, அ%க	ப%க�) 
வீ5,%கார�க' அவசிய	 க1விழி�தி4*பா�க'. ஆனா� எ7() வ() உதவி 
ெசBய யா4%A	 )ணி9ச� இ�ைல. )*பா%கி ைவ�தி4%A	 ராLவ�தின�. 
அவ�களிட	 எ�ன ெசB)விட �8>	? 
 
�%கா� மணி ேநர	 அ(த% கலவர	 அ.ேக நட(ேதறிய). வீ58� இ4(த 
அ�தைன ேப4	 - அ(த ஒ4 சி#வைன� தவிர தா%க*ப584(தா�க'. உயி� 
இ4%கிறதா, இ�ைலயா எ�ப) Eட� ெத!யவி�ைல. இற(தி4*பா�க' எ�# 
நிைன�), வ(த பைட ஒ4 வழியாக� தி4	பி* ேபான)	 அவ� ெம�ல 
ப8யிற.கி% கீேழ வ(தா�.  



 
மாமாவி� F%க4ேக ைக ைவ�)* பா��தா�. ந�ல ேவைள. Gவாச	 
இ4%கிற). அவ?%A நி	மதி பிற(த). தி4	பி வீ5ைட* பா��தா�. அ) 
சீரைடய எ*ப8>	 பல மாத.க' பி8%A	 எ�# ேதா�றிய). உ5கா�() 
ஓெவ�# அழ� ெதாட.கினா�. 
 
பால�தீனிய வி,தைல இய%க� தைலவ� யாச� அராஃப�, த� ஞாபக�தி� 
இ4%A	 �த� ச	பவமாக வ4ணி�த கா5சிதா� ேமேல ெசா�ன). அ(த9 
சி#வ� அவ�தா�. அ), ெஜ4சேல�தி� உ'ள அவர) மாமா வீ,. 
ந'ளிரவி� வீ, /A() தா%கியவ�க', அ*ேபா) பால�தீைன% ைக*ப:றி 
ஆ1,ெகா184(த பி!58_ பைடயின�. அராஃப�)%A அ*ேபா) வய) 
ஐ(). 
 
அ(த ஐ(தாவ) வய) ெதாட.கி, த	 வாPநா' �7வ)	 அவ� Gமா� 
ப�தாயிர	 கலவர.கைள% க1ெணதிேர பா��தி4%கிறா�. பல ல5ச	 உயி�க' 
பலியாவைத% க184%கிறா�. O:#%கண%கான வீ,க' இ8%க*ப5,, 
தைரம5டமா%க*ப5டைத* பா��தி4%கிறா�. ஆயிரமாயிர	 ம%க' அகதிகளாக, 
இ4%க இடமி�றி* பாைலவன.களி� அைல() தி!(தைத% க1, 
ர�த%க1ணீ� வி584%கிறா�. ஒ4 )1, ெரா58%காக� த	 இன�) ம%க' 
பல ைம�க' நட(), பி9ைச%கார�க' ேபா� நட�த*ப5ட கா5சிகைள* 
பா��தி4%கிறா�. பாட* /�தக.கைள� U%கி%ெகா1, ப'ளி%Eட.கM%A* 
ேபாகேவ18ய Aழ(ைதக', நா5,�)*பா%கி ஏ(தி ேபா�%கள	 
காணேவ18ய RழK%A� த'ள*ப,வத� ஆதார% காரண	 எ�னெவ�# 
சி(தி%க ஆர	பி�தேபா)தா� அராஃப�)%A' இ4(த ேபாராளி க1 
விழி�தா�. அவ4%A' இ4(த தைலவ� சீ:ற	 ெகா1டா�. 
 
ேவ# வழிேய இ�லாம�தா� அராஃப� )*பா%கி ஏ(தினா�. இற%A	வைர 
ஏ(திய )*பா%கிைய அவரா� இற%கி ைவ%கேவ �8யவி�ைல. 
 
பால�தீன* ேபாரா5ட�தி� மிக �%கிய அ�தியாய	, யாச� அராஃப�. 
அவைர* ப:றி* பா�%A	ேபா) �தலி� நா	 கவனி�) உ'வா.கி%ெகா'ள 
ேவ18ய விஷய	, அராஃப� பால�தீனி� பிற(தவ� இ�ைல எ�ப)! 
 
அராஃப�, எகி*தி� ெகBேராவி� பிற(தவ�. அவர) த(ைத அ.ேக ஒ4 
Gமாரான )ணி வியாபா!. தாB வழியி�தா� பால�தீன� ெதாட�/ அவ4%A 
வ4கிற). அராஃப�தி� அ	மாவி� m�வீக	 ெஜ4சேல	. இைத ஒ4 �%கிய% 
Aைறயாக9 G58%கா58, அராஃப�)%A பால�தீன	 மீ) உ1ைமயிேலேய 
அ%கைற கிைடயா); ச	பாதி*பத:காக�தா� அவ� ேபாராளியானா� எ�# 
A:ற	சா5,ேவா� உ1,. பி�னாளி� அவர) ெசா�)க' எ�# 
கண%ெக,%க*ப5டவ:ைற9 G58%கா58, 'அ*ேபாேத ெசா�ேனாேம 
ேக5b�களா' எ�# ேகலி ெசBேதா4	 உ1,. 
 
ஆனா�, இ�லா�தி� த(ைதைய% கா58K	 தாBவழி உற�%A�தா� மதி*/ 
அதிக	. தாBவழி* m�வீக	தா� அ(த% கால�தி� பால�தீனி� �%கிய உற�� 
ெதாட�/9 ச.கிலியாக அறிய*ப5ட). அ(த வைகயி� அராஃப�தி� m�வீக	 
ெஜ4சேல	தா� எ�பதி� எ(த9 ச(ேதக�	 இ�ைல. ஆனா� அவ� 
ெஜ4சேல�தி� பிற(தவ� அ�ல�; எகி*தி�தா� பிற(தா� எ�பதிK	 
ச(ேதக�	 இ�ைல. 
 
அராஃப�)%A ஐ() வயதானேபா) அவர) தாB இற()வி5டா�. ஆகேவ 
Aழ(ைத தாBமாம� வீ58� வள�வ) ந�ல) எ�# உறவின�க' �8� 
ெசB) அவைர ெஜ4சேல�)%A% ெகா1,வ() வி5டா�க'. அ*ப8 
வ(தேபா)தா� ��ன� நா	 பா��த அ(த ந'ளிர�% கலவர9 ச	பவ	 
நட(த). 
 



Gமா� நா�A வ4ட.க'வைர அராஃப�, மாமா வீ58�, ெஜ4சேல�தி� 
இ4(தா�. அதாவ) ஒ�ப) வய) வைர. அ(த நா�A வ4ட கால�	 
அவ4%A ெஜ4சேல	 நகர	 ஒ4 விேனாதமான பிரா(தியமாகேவ ெத!(த). 
திb� திbெர�# A1,க' ெவ8%A	. திb� திbெர�# கைடயைட*/ நட%A	. 
எதி�பாராத ேநர.களி� ராLவ அ5டகாச	 ஆர	பமாA	. 
 
ஒ4 ப%க	, /னித mமி எ�# க1F8, ைகேய(தி� ெதா7)ெகா1,, 
இ�ெனா4 ப%க	 அ9ச�)ட�தா� அ.ேக வாழ�8>	 எ�கிற நிைலைம, 
சி#வ� அராஃப�)%A* /!யவி�ைல. ஒ�# ம5,	 ெதளிவாக* /!(த). 
வாP%ைக எ�ப) ேபாரா5ட	. உண�%காக, உைறவிட�)%காக, ஊ4%காக 
எ�# ம5,மி�ைல. வாPவெத�பேத ேபாரா5ட	தா� எ�# அவ4%A� 
ேதா�றிய). த�னா� �7 அ%கைற ெசK�தி* ப'ளி* பாட.கைள* ப8%க 
�8யா) எ�#	 நிைன�தா�. பா)கா*/%A ஒ4 A#வாளாவ) இ�லாம� 
ெவளிேய ேபாக�8யா) எ�கிற நிைலைமயி�, பாட.க' எ*ப8 ஏ#	? 
 
மன�தளவி� மிக�	 பாதி%க*ப584(தா� அராஃப�. எ*ேபாதாவ) 
ெகBேராவி� உ'ள தம) F�த சேகாத!%A% க8த.க' எ7)வா�. 
ெஜ4சேல�தி� த�னா� சமநிைல>ட� வாழ�8யவி�ைல எ�# 
அ%க8த.களி� மிக�	 வ4�த*ப,வா�. இ.ேக ம%க' ப,	 பா,கைள* 
பா��தா� நாெள�லா	 உ5கா�() கதறி� தீ�%கலா	 ேபாலி4%கிற) எ�# 
ஒ4 க8த�தி� எ7தியி4%கிறா�. 
 
இதைன �:றிK	 தவறாக* /!()ெகா1ட அராஃப�தி� சேகாத!, த� 
த(ைதயிட	 ெசா�லி, அராஃப�ைத ெகBேரா�%ேக அைழ�)%ெகா1,வர 
ஏ:பா, ெசB)வி5டா�. அராஃப�)%A உ1ைமயி� ெஜ4சேல�ைத வி5,* 
ேபாவதி� வி4*ப	 இ�ைல. வாPவ) சிரம	 எ�# நிைன�தாேர தவிர, 
ஓ8விட நிைன%கவி�ைல. ஆனா�, அவர) த(ைத திbெர�# ஒ4நா' வ() 
அவைர மீ1,	 ெகBேரா�%ேக அைழ�)* ேபாBவி5டா�. 
 
ெகBேராவி� அராஃப� த� F�த சேகாத!யி� பராம!*பி� வளர� 
ெதாட.கினா�. ஏேனா அவ4%A� த� சேகாத!ைய* பி8�த அள�%A 
அ*பாைவ* பி8%கவி�ைல. இத:A* பல காரண.க' ெசா�ல*ப,கி�றன. 
 
யாச� அராஃப�தி� த(ைத ஒ4 ச!யான வியாபா!. வியாபார	 ஒ�ைற�தவிர 
அவ4%A ேவ# எதிK	 நா5ட	 கிைடயா). ம%க' க_ட*ப,கிறா�க' 
எ�ெற�லா	 அவ� எ1ணி% கவைல*ப,கிறவ� இ�ைல. த� ெதாழி�, த� 
பண	, த� ச(ேதாஷ	 எ�# ம5,ேம நிைன%க% E8யவ� எ�பதா�தா� 
அராஃப�)%A அவைர* பி8%காம� ேபான) எ�# சில� ெசா�கிறா�க'. 
 
ேவெறா4 சாரா� க4�)*ப8 அராஃப�தி� த(ைத%A* பல வீ,க' உ1,. 
அதாவ) பல மைனவிக'. இ)�	 சி#வ� அராஃப�தி� மன�ைத மிக�	 
பாதி�த); அதனா�தா� அவ� த� த(ைதைய ெவ#�தா� எ�ேபா4	 உ1,. 
த�?ைடய அ	மா இற(த) ப:றிய எ(த வ4�த�	 இ�லாம�, அ*பா பல 
ெப1கMட� வாPகிறாேர எ�கிற ெவ#*/ அவ4%A அ(த வயதி� 
ஏ:ப584%கலா	 எ�கிறா�க'. 
 
F�றாவ) காரண	, அவர) அ*பா ஒ4 �G, எ�ப). Aழ(ைத எ�# 
அ�பாக� U%கி ஒ4 �ைற Eட% ெகா`சாதவ� எ�பதா� பிற(ததிலி4(ேத 
அராஃப�)%A� த(ைத* பாச	 இ�லாமேலேய ேபாBவி5ட) எ�# 
ெசா�கிறா�க'. 
 
எ�ன காரண	 எ�# ச!யாக� ெத!யவி�ைல. ஆனா� 1952-� அராஃப�தி� 
த(ைத இற(தேபா), இ#தி9 சட.A%A%Eட அராஃப� ேபாகவி�ைல. 
அ(தள�%A அவ4%A� தம) த(ைத>ட� உற� நிைல ச!யாக 
இ4(ததி�ைல எ�ப) ம5,	 ெத!கிற). 
 



அராஃப� �த� �தலாக� தம) பதினாறாவ) வயதி� ஒ4 )*பா%கிைய� 
ெதா5,* பா��தா�. அ*ேபா) அவ� ெகBேராவி� ப8�)%ெகா184(தா�. 
மன	 �7%க ெஜ4சேல�திK	 உட� ம5,	 ெகBேராவிKமாக 
வாP()ெகா184(த அராஃப�)%A அ*ேபா) ஒ4 Gமாரான உ'w� 
/ர5சி% A7�ட� ெதாட�/ ஏ:ப5ட). பால�தீனி� பி!58_ ராLவ�ைத 
விர5,வத:காக* ேபாரா8%ெகா184(த அேரபிய�கM%A ஆ>த உதவி 
ெசBவத:ெக�# உ4வான A7 அ). 
 
எகி*திலி4(த ஆ>த வியாபா!களிடமி4() கழி�)% க5ட*ப5ட 
)*பா%கிகைள வா.கி, அவ:ைற9 ச!ெசB), ப7)பா��), ெஜ4சேல�)%A% 
கட�)வ) அவ�க' ேவைல. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 26 ஜூ�, 2005 
 
 
 
63 aத�கைள ஆத!%A	 காரண.க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
பால�தீ� ேபாராளிகM%A அ�ைற%A இ4(த மிக*ெப!ய பிர9ைன, 
ஆ>த.க'. அதிநவீன ஆ>த.கMட� அவ�கM%A* ப!9சய	 கிைடயா). 
ெகா,�தாK	 உபேயாகி%க� ெத!யா). நா5,� )*பா%கிகM	 
ைகெயறிA1,கMேம அவ�கM%A* ேபா)மானைவ. ஆனா� அைவ 
கிைட*பதி�தா� அதிக சி%க�க' இ4(தன. 
 
ம:ற விஷய.களி� எ*ப8ேயா. ஆ>த* ப)%க�, கட�த�, தயா!�த� 
நடவ8%ைககைள% க1டறி() ஒழி*பதி� அ*ேபா) பால�தீனி� இ4(த 
பி!58_ ராLவ	 மிக� தீவிரமாக இ4(த). ேபாராளிகளி� ெசய�பா,கைள 
ஒ,%Aவெத�ப) அவ�கைள நிரா>தபாணிகளா%Aவ)தா� எ�ப) அவ�களி� 
சி�தா(த	. ஆகேவ, கிராம	 கிராமமாக தினச! ெரB,%A* ேபாவா�க'. 
பாழைட(த க5டட.க', பாைலவன*பAதிக', A�#க', Aைகக', மRதிக' 
எ�# தி5டமி5,9 ெச�# ேத8 ேபாராளிகளி� ஆ>த.கைள* பறி�த� 
ெசB) அழி�) வ(தா�க'. 
 
ஆகேவ, பால�தீ� ேபாராளிக' தம%கான ஆ>த.கைள உ'w!� தயா!%க 
�8யாத Rழ� ஏ:ப5ட). சி!யாவிலி4()	 எகி*திலி4()	 
ேஜா�டனிலி4()	 ச:#� த'ளி ஈரா%கிலி4()	 அவ�க' ஆ>த.கைள 
ரகசியமாக� த4வி�)%ெகா184(தா�க'. ேபs9ச	பழ F5ைடகளி� அ8யி� 
ப)%கி, )*பா%கிகைள அவ�க' கட�தி வ(தா�க'. பயணிக' வாகன.களி� 
ரகசிய அைறக' ஏ:ப,�தி, அத�Fல�	 ஆ>த.க' கட�தினா�க'. 
எ�ைலேயார கிராமவாசிக', ஆ,க' ேமB*ேபா�, நாேடா8% E5ட.கைள9 
ேச�(தவ�கைள% க4விகளாக* பய�ப,�தி அவ�க' Fல�	 ஆ>த	 
கட�தினா�க'. 
 
இ*ப8, பால�தீ?%A ஆ>த	 அ?*ப ஒNெவா4 நா58K	 சில A7%க' 
இ4(தன. எ�ைலவைர ஆ>த.கைள% ெகா1,வ() உ!யவ�களிட	 
ேச�*பி�)வி5,9 ெச�வ) அவ�கள) பணி.  
 
அ*ப8யான ஒ4 A7வி� ெதாட�/தா� அராஃப�)%A �த� �தலி� 
ஏ:ப5ட). பால�தீ� வி,தைல%காக� த�னாலான எைதயாவ) 
ெசBயேவ1,	 எ�# க4திய அராஃப�, ஆ>த.கைள எ�ைல வைர கட�தி9 
ெச�# ெகா,�)வ4	 பணிைய மன�வ() ஏ:#%ெகா1டா�. இ(த* பணி, 
த� ப8*ைப பாதி�தாK	 பரவாயி�ைல எ�பேத அவர) க4�தாக இ4(த). 
ஆனாK	 ப'ளி* ப8*பி� அவ� Gமாரான மதி*ெப1கைள* ெபறேவ 
ெசBதா�. 



 
ப'ளி*ப8*/ �8(த)	 அராஃப�, ெகBேராவி� உ'ள ஃபா� (Faud) 
ப�கைல% கழக�தி� ேச�() ப5ட*ப8*ைப� ெதாட.கினா�. பி�னாளி� 
இ)தா� ெகBேரா ப�கைல% கழக	 எ�# அறிய*ப5ட). இ(த* ப�கைல% 
கழக�தி� அராஃப� ப8%க� ெதாட.கிய), க5,மான* ெபாறியிய� ப8*/. 
இ(த* ப8*பி� ேச�வத�Fல	 பாைலவன.கM%A	 மைல*பAதிகM%A	 
நிைறய பயண	 ேம:ெகா'ள வாB*பி4%A	 எ�# அவ� க4தினா�. க�u! 
Fலமாகேவ பால�தீ� ெச�ல�	 ச(த�*ப	 கிைட%கலா	 எ�# நிைன�தா�. 
ஏெனனி� அ�ைற%A* ப�ேவ# ம�திய% கிழ%A நா,களிலி4()	 ெபாறியிய� 
மாணவ�க', க5டட.கைள ஆB� ெசBய, /ராதன க5,மான.கைள* ப:றி 
அறி()ெகா'ள ெஜ4சேல�)%A வ()ெகா184(தா�க'. அ*ப8ய4 
ச(த�*ப	 தன%A	 கிைட�தா� அ8%க8 ெஜ4சேல�)%A9 ெச�ல �8>ேம 
எ�# அவ� க4தியி4%கலா	. 
 
ஆனா� அத:ெக�லா	 அவசியேம இ�லாம� ேபாBவி5ட). 1948-	 வ4ட	. 
இ�ேர� உ4வாகி, அேரபிய�கM%A	 aத�கM%A	 >�த	 F184(த 
த4ண	. அராஃப�)%A அ*ேபா) ப�ெதா�ப) வய). (ஆக�5 24, 1929 
அ�# அவ� பிற(தா� எ�# ெசா�ல*ப,கிற). ஆனா� இ) உ#தி*ப,�த 
�8யாத தகவ�. அவ� ஆக�5 4-	 ேததி ெஜ4சேல�தி� பிற(தா� எ�# 
ஒ4 சாரா� இ�#	 தீவிரமாக9 ெசா�லி%ெகா184%கிறா�க'. அராஃப�தி� 
பிற*/9 சா�றிதைழ% க1,பி8%க �8யாத காரண�தாK	 ெகBேரா ப�கைல% 
கழக�தி� அவைர* ப:றிய ஆவண.கைள� ேத8*ெபற இயலாத காரண�தாK	 
அவர) பிற*/ விவர.க' இ�றள�	 ச(ேதக�)%A இடமான)தா�. ஆல� 
ஹா�5 எ�கிற அராஃப�தி� அதிகாரm�வ வாP%ைக வரலா:றாசி!ய�Eட 
அவ� ெகBேராவி� பிற(தைத� தா� உ#தி*ப,�)கிறாேர தவிர, பிற(த ேததி, 
ஆ1, உ'ளி5ட விவர.கைள அ�ல.) 
 
ஏ:ெகனேவ பால�தீ� ேபாராளிகM%A உதவ ேவ1,	 எ�கிற எ1ண�தி� 
இ4(த அராஃப�)%A, >�த�தி� அர/ ��லி	க' ப5,%ெகா184(த 
காய�	 அவமான�	 ஆறாத வ,வாகி*ேபான). வழிகா5ட ஒ4 
நாதியி�லாம� இ*ப8 நில�ைத இழ() தவி%கிறா�கேள எ�# க1ணீ� 
வி5டா�. ஏதாவ) ெசBயமா5ேடாமா எ�# அவ� மன	 ஏ.கிய). 
இ�ேரலிய�க' அ�தைன ேபைர>	 நி:க ைவ�)9 Gடேவ1,	 எ�கிற ெவறி 
ேமேலா.கிய). இத:Aேம� த�னா� ப8*பி� கவன	 ெசK�த �8>மா எ�# 
ச(ேதக*ப5டா�. உடன8யாக9 சில ேதாழ�கMட� எகி*) எ�ைலைய% கட() 
காஸா பAதி%A' /A(தா�. >�த�தி� ப.ெக,%க� ெதாட.கினா�. 
 
கவனி%க�	. அராஃப�)%A அ*ேபா) ெப!ய ேபா�*பயி:சிக' கிைடயா). 
�த� �ைறயாக ஆ>த.கைள* பய�ப,�தினா�. எ*ப89 Gடேவ1,	 
எ�ப)Eட� ெத!யா). இல%A ச!யாக* ப5டா� அதி�_ட	 எ�கிற 
நிைலயி�தா� இ4(தா�. தன%A ம5,ம�ல; ெப4	பாலான பால�தீன* 
ேபாராளிகM	 த�ைன* ேபால�தா� இ4%கிறா�க' எ�பைத>	 கவனி�தா�.  
 
>�த�தி� அேரபிய�க' அைட(த வீP9சி அராஃப�ைத மிக�	 பாதி�த). 
உதவி%A வ(த சேகாதர அர/ ேதச.க' அைன�)	 அைமதி ஒ*ப(த	 
எ�கிற ெபய!� ஆM%A% ெகா`ச	 லாப	 பா��)வி5, ஊ� தி4	பிய)	 
அவைர வ4�த�ற9 ெசBத). விர%தியி�, எ�ன ெசBவெத�# /!யாம� சில 
கால	 பிரைம ெகா1, தி!(தா�. த�னா� ேம:ெகா1, ெகBேராவி� 
ப8�)%ெகா184%க �8>	 எ�# அவ4%A� ேதா�றவி�ைல.  
 
ஒ4 க5ட�தி� அ(த* பிரா(திய�ைத வி5ேட விலகி எ.காவ) ேபாB� 
தனியாக வசி�தா� உ4*ப8யாக� த�னா� ேயாசி%க �8>	 எ�# 
அவ4%A� ேதா�றிய). தனிைமயி�தா� தி5ட	 தீ5ட �8>	. 
தனிைமயி�தா� திறைமகைள வள��)%ெகா'ள �8>	. தனிைமதா� 
காய*ப5ட மன�ைத* /ட	 ேபா,	. ேமK	 தனிைம த4	 அ?பவ.கM	 
�%கியமானைவ. 



 
ஆகேவ அராஃப� சில கால	 அெம!%கா�%A9 ெச�லலா	 எ�# �8� 
ெசB), விசா�%A வி1ண*பி�தா�. அ.ேக ெட%ஸா� ப�கைல% கழக�தி� 
அவ4%A இட	 கிைட�த). 
 
அ(த ஒ4சில வ4ட அெம!%க வாP%ைகதா� அராஃப�தி� க1ைண� 
திற(த) எ�# ெசா�லேவ1,	. தன%A% கிைட�த தனிைமைய மிக9 ச!யாக* 
பய�ப,�தி%ெகா1,, பால�தீ� ம%கைள% Aறி�) அவ� சி(தி%க� 
ெதாட.கினா�. அெம!%காவி� இ�ேரலிய ஆதர� நிைலைய மிக ெந4%கமாக 
ஆராB(தா�. aத�களி� பல	 எ�ன? பலவீன	 எ�ன? அெம!%கா ேபா�ற 
ெப4	 �தலாளி�)வ ேதச.க' அவ�கைள ஏ� ஆத!%கிறா�க'? aத�கைள 
விர58ய8�த ஐேரா*பா ஏ� அவ�கM%A ஆதரவாக இ*ேபா) நி:கிற)? 
அேரபிய�களி� நியாய	 எ�ன? அ) ஏ� ம:றவ�கM%A* /!வதி�ைல? 
அேரபிய�களி� நியாய�ைத% கா58K	 aத�களி� நியாய	 ஏ� 
ெபா45ப,�த� தA(ததாக ம:றவ�கM%A� ேதா�#கிற)? 
 
எ(த9 சா�/	 இ�லாம� மிக�	 ஆழமாக அராஃப� ேயாசி�தா�. இ#தியி� 
அவ4%A% கிைட�த விைடகைள இ*ப8* ப58யலிடலா	: 
 
1. ச!�திர நியாய.கைள ேமைல நா,க' ெபா45ப,�)வதி�ைல.  
 
2. அேரபிய�க' ஏமா:ற*ப,வ) Aறி�) அவ�கM%A எ(த% கவைல>	 
இ�ைல. ஏெனனி� இ�லா�ைதேய ஏ:க வி4	பாதவ�க' அவ�க'. இ) 
அரசிய� காரண.கைள� தா18 மத% காரண.கைள உ'ளட%கிய). 
கிறி�)வ�க' aத�கைள ஏ:றாK	 ஏ:பா�கேள தவிர, ��லி	கைள 
ஒ4ேபா)	 ஏ:கமா5டா�க'. 
 
3. அேரபிய�களிட	 ஒ:#ைம இ�ைல. இ)தா� ஐேரா*பிய ேதச.கM%A	 
இ�ேரK%A	 �%கியமான த:கா*/9 சாதனமாக இ4%கிற). 
 
4. அேரபிய�கM%A% க�வி இ�ைல. ெபா4ளாதார வசதிக' இ�ைல. ஆகேவ 
சி(தி%க ம#%கிறா�க'. அவ�கள) ேகாப�ைத ச!யான வழியி� ெவளி*ப,�த� 
ெத!யாததா� �ரட�க' எ�# ெபயெர,�)வி,கிறா�க'. 
 
5. இ�ேர� ெசBவ) �7 அேயா%கிய�தன	. இைத* ெபா#ைம>ட� 
சகி�)%ெகா184*ப) எ(த ஒ4 அேரபியனாK	 இயலாத கா!ய	. 
இ�ேரK%A அைமதியி� ெமாழி /!யா). ஆ>த	தா� ஒேர வழி. அத:A 
அேரபிய�கM%A �ைறயான பயி:சி ேவ1,	.  
 
6. இவ:ைற% க�u! ம5ட�திலி4() ெதாட.Aவேத ச!யான கா!யமாக 
இ4%A	. 
 
இNவா# �8� ெசBதா� அராஃப�. எ�ன ெசBயேவ1,	 எ�# ெதளி� 
கிைட�த)	 எ*ப89 ெசBவ) எ�# ேயாசி%க ஆர	பி�தா�. அத:A' அவர) 
ப5ட*ப8*/ �8(தி4(த). மீ1,	 ெகBேரா�%A வ(), ெகBேரா ப�கைல% 
கழக�தி� ப5ட ேம:ப8*/%காக* பதி� ெசB)ெகா1டா�.  
 
அ) ஒ4 சா%Aதா�. உ1ைமயி� அர/ மாணவ�கைள ஒ4.கிைண�), 
பால�தீ� பிர9ைன%A ஒ4 தீ�� கா1ப)தா� அவர) �%கியமான 
ேநா%கமாக இ4(த). 
 
ெகBேரா ப�கைல% கழக�) மாணவ�களிட	 அவ� ெதாட�(), இைடவிடா) 
பால�தீ� பிர9ைன Aறி�) ேபச� ெதாட.கினா�. ஒ4 ப�கைல%கழக�தி� 
இ4(தப8யா�, பிற ப�கைல% கழக மாணவ�கMட� ெதாட�/ ெகா'வ)	 
அவ4%A எளிதாக இ4(த). 
 



அ)வைர ஏ5டளவி� இ4(த அேரபிய சேகாதர�)வ	 எ�கிற க4�தா%க�ைத 
நைட�ைறயி� சா�தியமா%Aவேத அவர) ேநா%கமாக இ4(த). நிைறய 
பயண.க' ேம:ெகா1டா�. எ�லா ேதச.களி� மாணவ�கைள>	 ச(தி�), 
இ�ேரலி� அ5pழிய.கைள* ப:றி* ேபசினா�. அேரபிய மாணவ�க' 
இைண() ேபாராட ேவ18ய அவசிய�ைத வலி>#�தினா�. 
 
இ(த% காலக5ட�தி� அராஃப� பல�ைற ரகசியமாக பால�தீ?%A* 
ேபாBவ(தி4*பதாக� ெத!கிற). ெஜ4சேல	, காஸா, ேம:A%கைர* பAதிகளி� 
வசி�)வ(த அேரபிய இைளஞ�கைள� திர58, ேபாரா5ட�ைத எ*ப8 
நட�)வ) எ�ப) ப:றிெய�லா	 அவ� ேபசியி4*பதாக� ெத!கிற). 
பால�தீ� மாணவ� ேபரைவ எ�ெறா4 அைம*ைப� ேதா:#வி�), அத� 
தைலவராக�	 நா�A வ4ட.க' பணியா:றினா�. (1952 �த� 56 வைர) 
 
அராஃப�, பால�தீ� மாணவ� ேபரைவயி� சா�பி� தீவிரமாக ேவைல 
ெசB)ெகா184(தேபா)தா� ெகBேராவி� அவர) த(ைத காலமானா�. தகவ� 
வ() ேச�(தேபா) அராஃப�, ஒ4 மாணவ� E5ட�தி� ேபGவத:காக� தயா� 
ெசB), ந1ப�களிட	 ேபசி%கா58%ெகா184(தா�. ெசBதிைய9 
ெசா�னவ�க', அராஃப� உடன8யாக% ெகBேரா�%A* /ற*பட எ�னவழி 
எ�#	 வழி9ெசல�%A* பண�)%A எ�ன ெசBவெத�#	 கவைல*பட, 
அராஃப�, 'எத:A த1ட9 ெசல�? அவ� இற()வி5டா�. அNவள�தாேன? 
எ*ப8>	 யாராவ) எ,�)* ேபாB /ைத*பா�க'. நீ.க' உ.க' 
ேவைலைய* பா4.க'' எ�# ெசா�லிவி5டாரா	. 
 
எ%காரண	 ெகா1,	 த� கவன	 ேபாரா5ட�திலி4() திைச 
தி4	பிவிட%Eடா) எ�பதி� மிக� ெதளிவாக இ4(தா� அவ�. 
 
1956-� அராஃப� த� உய�நிைல ப5ட*ப8*ைப �8� ெசBதா�. அவ4%A 
உடேன எகி*) ராLவ�தி� ெபாறியாளராக ேவைல கிைட�த). சிலகால	 
Rய� கா�வாB� தி5ட�தி� பணியா:றியப8ேய ஓB� ேநர�தி� தன) ரகசிய 
நடவ8%ைககைள கவனி�)%ெகா184(தா�. ஒ4 வ4ட	 Eட இ4%கா). 
Aைவ�தி� ெபா)*பணி�)ைறயி� அவ4%A* ெபாறியாள� ேவைல கிைட�த). 
எகி*தி� இ4*பைத% கா58K	 ச:#� த'ளி Aைவ�)%A* ேபாB வாழ 
�8>மானா�, தன) நடவ8%ைககM%A9 சிரம	 இ�லாம� இ4%A	 எ�# 
அவ4%A� ேதா�றிய). ஆகேவ, எகி*) ராLவ* பணிைய ராஜினாமா 
ெசB)வி5, Aைவ�)%A* ேபானா�. 
 
இ) நட(த) 1957-	 ஆ1, வா%கி�. �தலி� ெபா)* பணி�)ைற. பிறA 
அ.ேகேய தன%ெக�# ெசா(தமாக ஒ4 க5,மான நி#வன�ைத� ெதாட.கி, 
ஒ4 ேபா�, மா58னா�. இ) ேபா)	 எ�# �8� ெசBதா�. 
 
க5,மான நி#வன ேபா�8� பா)கா*பி� அவ� பால�தீன வி,தைல%கான 
ஆய�த.கைள9 ெசBய� ெதாட.கினா�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 30 ஜூ�, 2005 
 
 
 
 
64 அராஃப� எ�கிற /ர5சியாள� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
பகலி� அவ� ஒ4 ெபா)*பணி�)ைற ஊழிய�. ஆனா� அவர) இர�கM%A 
ேவ# �க	 இ4(த). அராஃப� Aைவ�)%A* ேபாB9ேச�(), 
ெபா)*பணி�)ைற ெபாறியிய� வ�Kநராக* பதவி ஏ:#%ெகா1ட�ட� ெசBத 
�த� கா!ய	, தன%ெகன ஒ4 ெசௗக!யமான வீ5ைட� ேத8%ெகா1ட)தா�.  



 
ச:ேற ஒ)%A*/றமான பAதி ஒ�றி� மா8>	 தைர�தள�மாக இ4(த ஒ4 
சிறிய வீ,. அராஃப� அ(த வீ58� மா8* பAதி%A	 தைர*பAதி%A	 
ந,வி� மர�தாலான இ�ெனா4 ெர8ேம5 தள�ைத� தாேன ெசB) எ,�)* 
ெபா4�தினா�. 
 
கீழி4() அ(த* பAதி%A* ேபாக�8யா). ஆனா� மா8யிலி4() அ(த 
மைறவிட�)%A இற.கி வர�8>	. அதிகப5ச	 அ.ேக ஐ() அ�ல) 
ஆ#ேப� அமர�8>	. ப,*பெத�றா� F�# ேப� ப,%கலா	. அ�தைன 
சிறிய மர*ெபா() அ). 
 
இ(த ரகசிய அைறயி�தா� அராஃப� எ�கிற /ர5சியாள� �த��தலி� 
உ4வாக� ெதாட.Aகிறா�. பால�தீ� விஷய	 Aறி�) ெவளியாA	 
அைன�)* ப�தி!ைககைள>	 வா.கி* ப8�), அ.ேக அவ� 
ேசக!�)ைவ�தா�. மிக9 சில மாத.களிேலேய அ(த* ப�தி!ைக% Aவிய� ஒ4 
மைலேபா� ஆகிவிட, அத� பி�னா� நா�A )*பா%கிகைள அவ� 
ப)%கிைவ�தா�. அ(த நா�Aேம அராஃப� எகி*தி� இ4(தேபா) ெதாட�பி� 
இ4(த ஓ� ஆ>த% கட�த� A7விடமி4() ெப:றைவ. 
 
இத:கிைடயி� Aைவ�தி� இ4(த பால�தீனிய அகதிகைள ஒ4.கிைண%A	 
�ய:சியிK	 அவ� ஈ,பட� ெதாட.கினா�. அராஃப�தி� இல%A, நா	 
��ேப பா��த) ேபால, க�u! மாணவ�க'தா�. அவ�களிட	தா� அராஃப� 
நிைறய* ேபசினா�. ேபசி*ேபசி அவ�களி� ேதசிய உண�ைவ� த58 
எ7*பினா�. பால�தீைன இ�ேரலி� பி8யிலி4() மீ5கேவ1,	 எ�கிற 
உண�9சி, அவ�களிைடேய தீ ேபால ெகா7()வி5ெட!ய� ெதாட.கியபிறA, 
அவ�கைள� த� வீ5,%A, Aறி*பாக அ(த ரகசிய அைற%A அைழ�) வ() 
பாட	 நட�த ஆர	பி�தா�. 
 
அராஃப�தி� ேபாதைனக' F�# பி!�களாக அைம(தன. �தலாவ) 
அரசிய� பாட	. இர1டாவ) சி�தா(த* பாட	. F�றாவ) ஆ>த*பாட	. 
 
�த� இர1ைட* ப:றி அவ4%A% கவைல இ�ைல. ஆனா� ஆ>த*பாட	 
எ,*பதி� மிA(த சிரம.க' இ4(தன. �தலாவ) சிரம	, அராஃப�)%ேக 
ஆ>த*பயி:சி அNவளவாக% கிைடயா) எ�ப). 
 
ஆகேவ, �தலி� த�ைன� தயா�ப,�தி% ெகா'வத:காக அராஃப�, சில 
ரகசிய% A7%களி� ேச�() பயில� ெதாட.கினா�. Aைவ�தி� 
பாைலவன*பAதிகளி� அவ4%கான )*பா%கி G,	 பயி:சிக' ெதாட.கின. 
அKவலக ஓB� நா5களிK	 அNவ*ேபா) தாேன எ,�)%ெகா'M	 ஓB� 
தின.களிK	, தினச! அதிகாைல ேவைளகளிK	 இ(த* பயி:சியி� அராஃப� 
ஈ,ப5டா�. 
 
அராஃப�)%A� )*பா%கி Gட% க:#%ெகா,�த A7வின� அ*ப8ெயா�#	 
திறைமசாலிக' அ�ல�. Gமாராக�தா� அவ�கM%ேக ஆ>த* பிரேயாக	 
ெத!>	. ஆனா�, க:#%ெகா'ள� ெதாட.கிய மிக9 சில 
தின.கM%A'ளாகேவ, அராஃப�)%A அதிலி4(த ேத�9சி அவ�கM%A 
பிரமி*m58ய). அவ� ஒ4 பிறவி* ேபாராளி எ�# �த� �தலி� ெசா�ன) 
அ(த% A7வின�தா�. 
 
தா� க:#%ெகா1டைத� த�?ைடய மாணவ ந1ப�கM%A	 
ெசா�லி%ெகா,%A	 பணிைய அராஃப� ஆேற மாத.களி� ஆர	பி�)வி5டா�. 
)*பா%கி G,த�, ப).கியி4() தா%Aத� (ெகா!�லா� தா%Aத�), A1, 
ைவ�த�, A1, வீGத� ேபா�ற கைலகளி� அராஃப� நிகர:ற திறைமசாலியாக 
இ4(தா�. தம%A� ெத!(த அ�தைன கைலகைள>	 அவ� தம) 
ேதாழ�கM%A% க:#%ெகா,�தா�. 
 



மிக% A#கிய கால�தி� அவர) A7வி� Gமா� ஐ	ப) ேபாராளிக' 
தயாராயின�. ஆ>த	 தா.கிய ேபாராளிக'. Gத(திர* பால�தீைன 
அைடவத:காக எ�ன ேவ1,மானாK	 ெசBய� தயாராக இ4(த ெக!�லா* 
ேபாராளிக'. 
 
ஐ	ப)களி� ெதாட%க�திேலேய உ4வாகிவி5ட இ(த அைம*/%A அராஃப� 
அ� ஃப�தா எ�# ெபய!5டா�. அ� ஃப�தா எ�கிற அர/* ெபய4%A 
'/னித* ேபா�Fல	 /)ெவ:றி கா1ேபா	' எ�# கவி�)வமாக� தமிழி� 
அ��த	 ெசா�லலா	. அ) ஒ4 வி,தைல% A7. அNவள�தா�. 
 
அராஃப� ேதா:#வி�த அ� ஃப�தாைவ* பிற தீவிரவாத% A7%கேளாெட�லா	 
ஒ*பிடேவ �8யா). இ�ைற%A� தீவிரமாக இய.A	 அ� Aைவதா, ஹமா�, 
எ�.8.8.ஈ., ேபா�ற மாெப4	 A7%களாெல�லா	 �8யாத கா!ய.கைள 
இ(த ஐ	ப)ேப� ெகா1ட A7 ெவA அல5சியமாக9 ெசB) �8%க%E8ய 
வ�லைம ெப:றதாக இ4(த). அதிக வசதிக', நவீன� ெதாழி�l5ப.க' 
எ)�	 அ� ஃப�தா�%A% கிைடயா). Aைற(தப5ச ஆ>த.க' ம5,	தா�. 
ஆனா� அவ�களிட	 இ4(த ேகாப�	 தீவிர�	 ேவக�	 ெவறி>	 அராஃப� 
எ�கிற ஒ4 ச!யான த,%A	 ச%தியா� க5,*ப,�த*ப5, /ர5சி* பாைதயி� 
)�லியமாக� திைசதி4*பி விட*ப5டதா�, ந	ப�8யாத சாதைனகைள* 
/!ய%E8யவ�களாக இ4(தா�க'. 
 
ஐ	ப)களி� அ� ஃப�தா எ�றா� ம�திய%கிழ%A �7வ)	 அல#	. 
Aறி*பாக, ஆM	 வ�%க	. அதிகார வ�%க	. இ�?	 Aறி*பாக9 
ெசா�Kவெத�றா� இ�ேரைல>	 aத�கைள>	 ேப9சளவி� ஆத!�தா� Eட 
அ�ஃப�தாவின� அ8*பா�க'. Aைவ�திK	 பிற அர/ ேதச.களிK	 எ(த 
aத4%காவ) அரG�தர*பி� ஏதாவ) ஒ4 சி# சKைக அ�ல) உதவி 
தர*ப,மானாK	 தீ�(த) விஷய	.  
 
இைவெய�லா	 தவிர, Aைவ�தி� நிைலெகா1, பால�தீனி� தா%AதK%கான 
�7ேவக ஆய�த.கைள>	 அவ�க' அ*ேபா) ஆர	பி�தி4(தா�க'. 
 
அ� ஃப�தா உ4வான அேத காலக5ட�தி� பால�தீனி� ஏக*ப5ட 
ேபாராளி%A7%க' ேதா�ற� ெதாட.கின. பால�தீ?%A உ'ேள>	 
ெவளிேய>மாக� ேதா�ற ஆர	பி�த அ(த அ�தைன A7%கM%A	 ஒேர 
ேநா%க	தா�. இ�ேரலி� பி8யிலி4() பால�தீைன வி,வி*ப). 
 
ஃேபா�� 17, ஹவா!, ஆகிய A7%க' இவ:#' மிக �%கியமானைவ. 
இ)ேபால Gமா� இ4ப�ைத() தீவிரவாத% A7%க' பால�தீ� வி,தைலைய 
��னி5, உ4வாயின. 
 
இ(த% A7%க' அைன�)	 தனி�தனிேய ேபா!5,%ெகா184*பதா� 
பயனி�ைல எ�# ஒ4 Aறி*பி5ட �E��த ேவைளயி� யா4%A� 
ேதா�றியேதா ெத!யவி�ைல. அ(த(த% A7 த� தனி அைடயாள�ைத 
வி5,%ெகா,%காம�, அேத சமய	 ஒ4 ெபா)வான அைம*பி� கீP 
இய.கலா	 எ�# அ*ேபா) �8� ெசBதன.  
 
அ*ப8* பிற(த)தா� பால�தீ� வி,தைல இய%க	 எ�# அைழ%க*ப5ட 
பி.எ�.ஓ. 
 
இ(த இட�தி� ச:#% E�() கவனி%க ேவ1,	. பி.எ�.ஓ எ�ப) யாச� 
அராஃப� ேதா:#வி�த ஒ4 ேபாராளி இய%க	 எ�# இ�ைற%A	 பல� 
நிைன�)%ெகா184%கிறா�க'. இ) �:றிK	 தவறான க4�). 
 
1. பி.எ�.ஓ. எ�கிற அைம*ைப யாச� அராஃப� ேதா:#வி%கவி�ைல. 
 
2. பி.எ�.ஓ. எ�ப) ஒ4 Aறி*பி5ட ேபாராளி இய%க�	 இ�ைல. 



 
3. பி.எ�.ஓ.வி� எ�தைனேயா பல ேபாராளி இய%க.க' இைண() சில 
வ4ட.க' ெசய�பட� ெதாட.கிய பிறA, மிக� தாமதமாக�தா� அராஃப� 
த�?ைடய அ� ஃப�தாைவ% ெகா1,வ() பி.எ�.ஓ.�ட� இைண�தா�. 
 
4. அராஃப�தி� அ� ஃப�தா அைம*பின4%A இ4(த ெசய�ேவக	, 
பி.எ�.ஓ.வி� இ4(த ம:ற இய%க.கM%A இ�லாத காரண�தாK	 
அராஃப�ைத% கா58K	 தைலைம ஏ:க9 ச!யானெதா4 நப� அ.ேக இ�லாத 
காரண�தாK	தா� பி.எ�.ஓ.வி� தைலவராக அராஃப� பி:பா, 
ேத�(ெத,%க*ப5டா�. E5டணி ஆ5சி மாதி! அ) ஒ4 E5டணி* ேபாராளி 
அைம*/. அராஃப� அத:A� தைலவ�. அNவள�தா�. 
 
இ(த* ேபாராளி அைம*/க' ஒ4.கிைண() >�த�)%A� 
தயாராகி%ெகா184(த) ஒ4 ப%க	 இ4%க, ம#/ற	 பால�தீ� அரசிய� 
வானி� சில Aறி*பிட�தA(த ச	பவ.க' அர.ேகறின. 
 
அவ:#' மிக �%கியமானைவ இர1,. �தலாவ), இ�ேர�, எகி*)ட� 
நட�தி%ெகா184(த நீ8�த அைமதி* ேப9Gவா��ைத. 
 
இ�ேரK%A அ8 மன�தி� ஒ4 சி# திகி� இ4(த). ஏதாவ) ஓ� அர/ 
ேதச�)டனாவ) ந5/ற� ைவ�)%ெகா'வ) தன%A ந�ல) எ�# நிைன�த). 
1948 >�த�ைத� ெதாட�() நைடெப:ற அைமதி ஒ*ப(த�தி�ப8 எகி*) 
காஸா பAதிைய� த�?ட� இைண�)%ெகா184(தப8யா�, எகி*)ட� 
நீ8�த ந�Kற� சா�தியமா எ�# பா�%க இ�ேர� வி4	பிய). ேம:ேக, 
ேஜா�ட?ட� உற�%A �ய:சி ெசBவைத% கா58K	 எகி*ைத �ய:சி 
ெசBவ) லாப	 தர%E,	 எ�# இ�ேர� எ1ணிய). 
 
இ�ேர� இ*ப8� ெதாட�() எகி*)ட� அைமதி, அைமதி எ�# 
க�தி%ெகா184%க, ம#/ற	 ேஜா�ட� மிக�தீவிரமாக இ�ேர� விேராத% 
கா!ய.களி� ஈ,ப5,%ெகா184(த). 
 
�த� க5டமாக ஏ*ர� 24, 1950 அ�# ெவ�5 ேப.%ைக>	 பைழய 
ெஜ4சேல	 பAதிைய>	 த� ேதச�தி� பAதிகளாக அதிகாரm�வமாக 
இைண�) ஓ� அறிவி*ைப ெவளியி5ட). 
 
எ�னதா� 1948 >�த நி#�த�தி�ேபா) ேஜா�ட?%A% கிைட�த 
பAதிக'தா� அைவ எ�றேபா)	, இ	மாதி! அதிகாரm�வ இைண*/ எ�# 
அறிவி*/9 ெசBதேபா), ச(த8 சா%கி� கண%கி� வராத இ�?	 ெகா`ச	 
நில*பர*/%A	 ேச��) ேவலி ேபா5ட) ேஜா�ட�. 
 
இ) இ�ேரK%A மிA(த ேகாப�ைத வரவைழ�த). ெசா�ல*ேபானா� 
பி!5டைன>	 பாகி�தாைன>	 தவிர, ேவ# எ(த ஒ4 ேதச�	 ேஜா�டனி� 
இ(த நடவ8%ைக%A அ*ேபா) ஆதர� ெத!வி%கவி�ைல. பி!5ட� ஏ� 
அைத ஆத!�த), பாகி�தா?%A இதி� எ�ன லாப	 எ�கிற 
ேக'விகM%ெக�லா	 இடேம இ�ைல. எ�லாேம அரசிய� காB நக��த�க' 
எ�கிற அ8*பைடயி� பால�தீைன� )1டா,	 விஷய�தி� அ�தைன 
ேப4ேம க9ைச க58%ெகா184(தா�க' அ*ேபா). 
 
8ரா�� ேஜா�ட� இ*ப89 ெசBததி� எ�ன ஆயி:# எ�றா�, அ(த நா58� 
ெப4	பா�ைம ம%க', பால�தீனிய�களாக ஆகி*ேபானா�க'. அதாவ), 
ஏ:ெகனேவ 8ரா��ேஜா�ட� நா58� வசி�)வ(தவ�கைள% கா58K	 
இைண%க*ப5ட ேம:A%கைர* பAதி ம%களி� எ�ணி%ைக அதிக	! 
 
இைத இ�ெனா4 விதமாக* பா�*பெத�றா�, பால�தீனிய�க' தா.க' 
இ�ேரைல எதி��)* ேபா!,வதா? அ�ல) ெசா(த சேகாதர ேதசமான 



ேஜா�டைன எதி��)* ேபா!,வதா? எ�# /!யாம� Aழ	ப� 
ெதாட.கினா�க'. 
 
ேஜா�ட� ஏ� அ�ைற%A அ*ப8 நட()ெகா1ட) எ�கிற ேக'வி%A விைட 
இ�ைல. ேஜா�டனி� ம�ன� அ*)�லா ஒ4 F�த அரசிய�வாதி. அர/ 
சேகாதர�)வ	 எ�கிற க4�தா%க�ைத ��ைவ�தவ�கM' ஒ4வ�. 
ஆனேபாதிK	, பால�தீனிய�கைள� )�ப�தி� வாடவிட ேவ1,	 எ�# 
அவ� �8� ெசBதா�. 
 
�த� க5டமாக, ேம:A%கைர* பAதி ம%கM%கான நிதி ஆதார.கைள 
ேஜா�ட� கணிசமாக% Aைற�த). ம%க' பசியிK	 ப58னியிK	 
வாடேவ18யதான). ெமா�த ேதச�ேம சி%கன நடவ8%ைகயி� ஈ,ப,கிற) 
எ�# ேஜா�ட� அரG ெசா�னாK	 ஒ*பீ5டளவி� ேம:A%கைர* பAதி 
இர1டா	தர ம%க' வசி*பிடமாகேவ நட�த*ப5ட) க1E,. அ.ேக எ(த* 
/திய ெதாழிK	 ெதாட.க அ?மதி ம#%க*ப5ட). அரG நல�தி5ட.க' எ�# 
ம4()%A	 ஏ)மி�ைல. ப�தாயிர	 தினா�கM%A ேம� எ(த ஒ4 ெதாழிலிK	 
யா4	 �தலீ, ெசBய%Eடா) எ�#ேவ# ஒ4 ச5ட	 ெகா1,வ(தா�க'. 
 
இதனாெல�லா	 பால�தீனிய�க' மிA(த ேகாபமைட(தா�க'. 
 
1951-	 ஆ1, ேஜா�ட� ம�ன� அ*)�லா அைடயாள	 காண�8யாத 
தீவிரவாதிகளா� ப,ெகாைல ெசBய*ப5டா�. உடேன ேஜா�ட� ராLவ	 த� 
க5,*பா5,%A' இ4%A	 ெஜ4சேல	 பAதியி� ேத,த� ேவ5ைட%A* 
/ற*ப5ட). 
 
ஒNெவா4 வீ58K	 ராLவ	 lைழ(த). ஒNெவா4 நபைர>	 ேசாதி�தா�க'. 
பல வீ,களிலி4() ஏராளமான ஆ>த.கM	 ைகெயறி A1,கM	 
ைக*ப:ற*ப5டதாக 'அ� அyர	' எ�கிற நாளிதP ெசBதி ெவளியி5ட). 
 
பி.எ�.ஓ அைம*பின� RPநிைலைய மிக கவனமாக உ:#ேநா%க� 
ெதாட.கினா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 3 ஜூைல, 2005 
 
 
 
 
65 எகி*) அதிப� நாச4	 Rய� கா�வா>	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ஏேதா ஒ�# நட%க*ேபாகிற); ெப!தாக, மிக*ெப!தாக எ�# எ�ேலா4ேம 
எதி�பா��)%ெகா184(த ேநர	 அ). ஆ>த	 தா.கிய ேபாராளிக' 
அைனவ4	 த�த	 பயி:சிகளி� �	�ரமாக இ4(தா�க'. அர/ லீ% எ�# 
ெசா�ல*ப,கிற அர/ நா,களி� E5டைம*பி� வKவான பி�/ல�தி� 
உ4வாகியி4(த பி.எ�.ஓ. பால�தீனி� ம5,ம�லாம� ஏைனய அர/ 
ேதச.க' அைன�திK	 பயி:சி* பாசைறகைள உ4வா%கி, தீவிரமாக9 
ெசய�ப5,%ெகா184(த). அ)வைர பி.எ�.ஓ.வி� ேசராத யாச� 
அராஃப�தி� அ� ஃப�தா ம5,	 Aைவ�தி� பயி:சி ேம:ெகா184(த). 
 
எ�ேலா4ேம ெப!யெதா4 >�த�ைத�தா� எதி�ேநா%கியி4(தா�க'. எ*ேபா) 
அ) ெவ8%A	, யா� காரணமாக இ4*பா�க' எ�ப)தா� ெத!யாம� 
இ4(த). ேஜா�ட� காரணமாயி4%Aேமா? எ�ைல* பிர9ைனயி� இ*ப8 
�58%ெகா'கிறா�கேள எ�# பா��தா�, வட%ேக சி!யாவி� எ�ைலயிK	 
சி1,பி89 ச1ைடதா� நட()ெகா184(த). ெத:ேக எகி*)ட� எ�தைன 



�ைற அைமதி*ேப9G நட�த இ�ேர� �ய:சி ெசB)ெகா184(தாK	 
இ�ேரைல ஒ4 ெபா45டாக மதி�)* ேபச அ.A	 யா4	 தயாராக இ�ைல. 
 
இ�ேரK%A	 மிக ந�றாக� ெத!()தா� இ4(த). ஆயிர	 இ4(தாK	 
அவ�க' ��லி	க'. ல5சேம இ4(தாK	 தா.க' aத�க'. இ) ஒ5டா). 
ஒ4ேபா)	 ஒ5டேவ ஒ5டா). 
 
ஆகேவ, இ4 தர*பிKேம அைமதிைய உத58� ேத%கி ைவ�)%ெகா1,, 
உ'M%A' ஆ>த*பயி�தா� ெசB)ெகா184(தா�க'. 
 
1952-	 ஆ1, எகி*தி� ஒ4 ச	பவ	 நட(த). பி�னா� நட%க*ேபாகிற 
மாெப4	 ச	பவ.கM%கான ��ேனா5ட	 ேபா�றெதா4 ச	பவ	 அ). 
 
பி!5ட� அரசி� ைக%Eலிேபால9 ெசய�ப5,, அ)வைர எகி*தி� உ*/* 
ெபறாத ஆ5சி நட�தி%ெகா184(த ம�ன� ஃபாv% எ�பவைர, ராLவ	 
U%கிய8�த). பலகாலமாக உ'M%A' கன�#ெகா184(த பிர9ைனதா�. 
அ(த வ4ஷ	 ெவ8%க ேவ1,ெம�றி4(தி4%கிற). அNவள�தா�. 
 
அ(த வ4ட	 ஜூைல 23-	 ேததி நைடெப:ற அ(த ராLவ* /ர5சியி� 
R�திரதா!, எகி*) ராLவ�தி� �%கிய� தளபதிகM' ஒ4வராக 
அ*ேபாதி4(த கமா� அ*)� நாச� (Gamal Abdel Nasser  ). கவனி%க�	. 
நாச� அ*ேபா) தைலைம� தளபதி Eட இ�ைல. அவ� ஒ4 ெல*8ன15 
ெஜனர�. அNவள�தா�. எகி*) ராLவ�தி� F�த தளபதியாக இ4(தவ� 
ெபய� �க	ம) நஜி* (Muhammad Nagui b ). அவ4%A% கீேழதா� நாச� பதவி 
வகி�) வ(தா�. 
 
F�த தளபதிக' அைனவ4	 கல() ேபசி, ம�னைர ஒழி�)விடலா	 எ�# 
�8� ெசB) ெபா#*ைப நாச!ட	 வி5டா�க'. நாச4	 தன%A அளி%க*ப5ட 
ெபா#*ைப9 ச!யாக9 ெசB) �8�), எ(த வ`சக�	 ெசBயாம� �க	ம) 
நஜி*ைப நா58� ச�வாதிகா!யாக அமர ைவ�தா�. 
 
இ(த9 ச	பவ	 பல ேமைல நா,கைள, Aறி*பாக இ.கிலா() ம:#	 
அெம!%காைவ மிக�	 கவைல>ற9 ெசBத). ம�ன� ஃபாv% இ4(தவைர, 
இ.கிலா(தி� அறிவி%க*படாதெதா4 காலனி ேபாலேவதா� இ4(த) எகி*). 
எ�ன ெசBவெத�றாK	 பி!58_ பாராMம�ற�ைத% ேக5காம� அவ� 
ெசBயமா5டா�. �%கியமாக, கட� வாணிப�தி� இ.கிலா() ெகா'ைள லாப	 
ச	பாதி%க ஃபாv% ஏக*ப5ட உதவிக' ெசB) வ(தி4%கிறா�. 
 
ஆனா�, திbெர�# ஏ:ப5ட /ர5சி>	 ஆ5சி மா:ற�	 எ(தவிதமான 
விைள�கைள ஏ:ப,�)	 எ�# யாராK	 உடேன கணி�)% Eற 
�8யவி�ைல. ஏெனனி�, /ர5சி ெசBத) நாச� எ�றாK	, பதவி ஏ:ற) நஜி*. 
ஒ4 க5சி எ�றா� அத� ச!�திர�ைத, சமகால�ைத* பா��) எ*ப8 
இ4%A	, எ�ன ெசB>	 எ�# கணி%கலா	. ஒ4 தனிநபைர எ�ன ெசB) 
கணி%க �8>	? அவர) பி�னணி>	 ச!�திர�	 ெத!(தா� தாேன 
சா�திய	? 
 
உலக நா,கM%A அ*ேபா) நாசைர>	 ெத!யா), நஜி*ைப>	 ெத!யா). 
நஜி* பிரசிெட15 ஆனா� எ�றா�, நாச� அவர) அைம9சரைவயி� 
உ')ைற அைம9சராக உ5கா�(தா�. 
 
இ.ேகதா� பிர9ைன ஆர	பி�த). 
 
நாச�, நிைறய* ப8�தவ�. அரசியலி� ெப!ய ஞானி. Gய சி(தைனயாள4	 
Eட. பதவி ஏ:ற உடேன எகி*தி� நல?%A எ�ென�ன ெசBயலா	, 
எ�ென�ன ெசBதா� யா� யா� அதனா� பாதி%க*பட%E,	, யா� ச1ைட%A 



வர%E,	, எ�ன ெசB) சமாளி%கலா	 எ�# ஒ4 ப58ய� தயா� ெசBதா� 
நாச�. 
 
இத?ட�Eட ஒ5,ெமா�த ம�திய%கிழ%A* பிர9ைனகைள>	 ேச��) ைவ�) 
ஆராB(), அவ:றி� எகி*தி� ப.களி*/ ம:#	 ஈ,பா, எ�னவாக 
இ4%கலா	 எ�#	 ேயாசி�) ஒ4 ப58ய� தயா!�தா�. 
 
நாச!� F�றாவ) ப58ய�, ஐேரா*பிய ேதச.களா� தம%A ஏ:பட%E8ய 
ெதா�ைலக' ப:றிய). 
 
ஒ4 ச%திமி%க தைலவனாக, தா� ம%களா� அ.கீக!%க*ப5,, 
ஏ:#%ெகா'ள*ப5,வி5டா�, எகி*ைத ஒ4 ச�வவ�லைம ெபா4(திய ேதசமாக 
மா:#வேதா,, ம�திய%கிழ%கி� ஒ4 தவி�%க�8யாத மாெப4	 ச%தியாக 
நி#விவிட�8>	 எ�பேத அவர) எ1ண	. 
 
பகி�()ெகா'ளவி�ைல. மாறாக, ச!யான ச(த�*ப�)%காக% கா�தி4(), 
�E��த	 E8 வ(த ஒ4 ேவைளயி�, தாேன பதவியி� அம��திய அதிப� 
�க	ம) நஜி*ைப வீ5,%A அ?*பினா�. 
 
ஒ4வைர* பதவி நீ%க, ராLவ�தின� �8� ெசBதா� அத:காக* ெப!ய 
காரண.கைளெய�லா	 ேதடேவ18யதி�ைல. ஊழ� ஒ4 எளிய காரண	. 
அைத%கா58K	 உ�தமமான எ�தைனேயா காரண.க' இ4%கி�றன. 
நஜி*ைப* பதவியிலி4() U%க நாச� ெசா�ன காரண	, அவ� எகி*தி� 
நல?%காக9 சி(தி*பைத வி,�) ��லி	 சேகாதர�)வ�ைத� U%கி*பி8�) 
ஆத!�) ெபா7ைத வீண8�)%ெகா184%கிறா� எ�ப). 
 
1954-	 ஆ1, பி*ரவ! 25-	 ேததி நஜி* U%கிய8%க*ப5டா�. நாச�, 
எகி*தி� பிரசிெட1டாக� த�ைன அறிவி�)%ெகா1, பதவியி� அம�(தா�. 
ெகா`ச	 கலவர	, அ8த8, தீைவ�த�, ைககல*/, ேமாத� எ�லா	 இ4(த). 
ஆனாK	 நாச� ெவ:றியைடவதி� ெப!ய பிர9ைன இ4%கவி�ைல. 
 
பதவி%A வ(த)ேம நாச�, தா� ��ன� தீ58ைவ�தி4(த தி5ட.கைள 
ஒNெவா�றாக% ைகயி� எ,�)%ெகா1, �7 ேவக�தி� ேவைலைய� 
ெதாட.கினா�. F�# விஷய.களி� அவ� த	 �த� கவன�ைத9 ெசK�தினா�. 
 
�தலாவ), ெதாழி�)ைறைய� ேதசியமயமா%Aவ). இர1டாவ) 
நில9சீ�தி4�த	. F�றாவ), நீ��ேத%க.க' க58 விவசாய�ைத* ெப4%Aவ) 
ம:#	 கட� வ��தக�தி� தீவிர கவன	 ெசK�)வ). 
 
இத� அ8*பைடயி�தா� அவ� தம) ேதச�தி� எ�ைல%A5ப5ட அகபா 
வைளAடா (Gul f of Aquaba  ) ம:#	 Rய� கா�வாB பAதிகைள இ7�) 
F8னா�. 
 
வைளAடா* பிரா(திய�ைத>	 கா�வாைய>	 இ7�) F,வெத�றா�? 
 
பிற நா5,% க*ப�க' அ(த வழிேய ேபாவைத� தைடெசBவ) எ�# அ��த	. 
 
நாச� Rய� கா�வாB%A சீ� ைவ�த ச	பவ	 உலக ச!�திர�தி� இட	ெப:ற 
மிக* பரபர*பானெதா4 ச	பவ	. இ�தைன ைத!ய	, இ�தைன ெந`Gர	, 
இ�தைன )ணி9ச� ெகா1ட எ(த ஒ4 அர/� தைலவைர>	 அத:A �� 
உலக	 ச(தி�ததி�ைல. அெம!%கா அர1, ேபான). பி!5ட� 
பதறி%ெகா1, எ7(த). பிரா�� F%Aேம� விர� ைவ�த). உலகேம 
நாசைர விய() பா��த). 
 
ஆனா�, இதனா� உடன8* பாதி*/ யா4%ெக�றா� இ�ேரK%A�தா�. 
இ�ேரலி� க*ப�க'தா� Rய� கா�வாைய அதிக	 



பய�ப,�தி%ெகா184(தன. வ��தக% க*ப�க'. எ1ெணB% க*ப�க'. 
அNவ*ேபா) ேபா�%க*ப�க'. 
 
நாச� எ�ன ெசா�னா�?  
 
'Rய� கா�வாB நம) ேதசிய ெசா�). இைத நா� நா5,ைடைம 
ஆ%Aகிேற�. இதைன* பய�ப,�தி ேவ# பல நா,க' கட� வ��தக�தி� 
ெகாழி�)%ெகா184%கி�றன. அைத அ?மதி%க �8யா). இைத 
நா5,ைடைம ஆ%கி நம) வ��தக�ைத* ெப4%Aவத� Fல	 கிைட%A	 
வ4வாயி�, 'நா� ைந� நதியி� A#%ேக அ�வா� அைண (கிs_ணீஸீ 
பிவீsலீ ஞிணீனீ) க5,ேவ�. விவசாய�ைத* ெப4%Aேவ�.' '' 
 
இ(த அறி%ைகதா� இ�ேரைல9 சீ18ய). பி!5ட?%A% ேகாப	 
வரவைழ�த). ஒ5,ெமா�த உலைக>	 விய*பைடய9 ெசBத). 
 
நாச!� அ�வா� அைண�தி5ட	 மிக*ெப!யெதா4 தி5ட	. 
ெசா�ல*ேபானா� அெம!%கா�	 பி!5ட?	 ஆM%A9 ச!பாதி நிதி உதவி 
ெசB) அ(த� தி5ட�ைத நிைறேவ:றினா� ஒ5,ெமா�த எகி*)%A	 மாெப4	 
பல� கிைட%A	 எ�# ேபசி ஒ*ப(தெம�லா	 ெசBதி4(தா�க'.  
 
ஆனா� நாச� திbெர�# Rய� கா�வாB விஷய�தி� தடால8 அறி%ைக 
வி,�), க*ப� ேபா%Aவர�ைத� தைட ெசBதேதாட�லாம�, க	aனி�5 
ெச%ேகா�லாவா%கியாவிடமி4() ஆ>த.கைள ேவ# வா.கி9 ேச��தப8யா�, 
அெம!%கா�	 பி!5ட?	 அ(த% கணேம தம) ஒ�)ைழ*ைப வாப� 
ெப#வதாக அறிவி�)வி5டன. 
 
இேதாடாவ) நாச� நி#�தி%ெகா1டாரா எ�றா�, அ)தா� இ�ைல! 
�தலாளி�)வ ேதச.களான அெம!%கா, பி!5ட�, பிரா��, இ*ப58யலி� 
இ�ேரைல>	 ேச��தா�. அ(த ேதச.கM%A எெத�லா	 பி8%கா) எ�# 
பா��)* பா��), அைத ம5,	 ெசBய ஆர	பி�தா�. உதாரணமாக 
க	aனி�5 ேதசமான சீனா�ட� ந�Kற�%A ேவைல ெசBதா�, ேசாவிய� 
aனியைன ந5பா%கி%ெகா1டா�. 
 
இைதெய�லா	 பா��) அ*ேபாைதய பி!5ட� பிரதம ம(தி! ச� ஆ1டனி 
ஈட?%A (Si r Ant hony Eden  ) ர�த%ெகாதி*ேப வ()வி5ட). 'ஒ4 >�த	 
ெந4.கி%ெகா184%கிற)' எ�# பகிர.கமாகேவ அவ� த	 நா5, ம%கM%A 
வி,�த ெசBதிெயா�றி� Aறி*பி5டா�. 
 
'நாச!� ேதசியவாத	 ந�ல)%ேக இ�ைல. இ) இ�தாலியி� �ேசாலினி>	, 
ெஜ�மனியி� ஹி5ல4	 ேபசிய ேதசியவாத	 ேபா�ற)தா�. அவ�கM%A 
ேந�(த கதிதா� நாச4%A	 ேந4	' எ�ேற Aறி*பி5டா� அவ�.  
 
எ�லாவ:#%A	 Fலகாரண	 Rய�! 
 
இவ:#%A ம5,ம�ல; இத:ெக�லா	 பி�னா� சில வ4ட.க' கழி�), 
இ�ேரK%A	 அர/ நா,கM%A	 இைடேய நைடெபற உ'ள ஆ# நா' 
>�த	 எ�# அைழ%க*ப5டெதா4 ெப!ய ேபா4%AேமEட அ(த% 
கா�வாBதா� Fலகாரண	 எ�பதா� மிக�	 ெகா`சமாகவாவ) Rய� 
கா�வாB பிர9ைனைய* ப:றி� ெத!()ெகா'ள ேவ18ய) இ.ேக 
இ�றியைமயாததாகிற).  
 
இ�ேர�, பால�தீ� பிர9ைனயி� இர1டா	 பாக�	 இ(த Rய� 
கா�வாயி�தா� பிற%கிற).  
 
ம�திய தைர%கடைல>	 ெச.கடைல>	 பி!%A	 எகி*தி� வட%A* பAதியி� 
இ(த% கா�வாைய ெவ58யதனா�தா� ஐேரா*பா�	 ஆசியா�	 கட� வழிேய 



மிக ெந4%கமாக இைணய �8(த). விமான* ேபா%Aவர�), தைரவழி* 
ேபா%Aவர�ெத�லா	 ச!*படாத கா!ய.கM%A ��ெப�லா	 
ஐேரா*பாவிலி4() ஆ*பி!%காைவ9 G:றி%ெகா1,தா� கட� மா�%கமாக 
ஆசியாைவ அைடய �8>	. 
 
இ(த ஒ4 கா�வாB ஒ5,ெமா�த உலக வ��தக�ைதேய திைசமா:றி வழி 
நட�த9 ெசBதி4%கிற) எ�றா� ந	/வ) ச:# சிரமமாக�தா� இ4%A	. 
 
ஆனா� அ)தா� உ1ைம. நீ� த)	/	 இ(த* பிரா(திய�தி� 
தீ*பிழ	/கM	 அ(த9 சமய�தி� எழேவ ெசBதன. 
 
காரண	, நாச�. Rய� கா�வாைய ேதசியமயமா%கி, ச�வேதச% க*ப� 
வ��தக�)%A% A1,ைவ�த அவர) அ(த அறிவி*/. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 7 ஜூைல, 2005 
 
 
 
 
66 Rய� கா�வாயி� ச!�திர	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ஒ4 கா�வாB%A எ�ன ெப!ய ச!�திர	 இ4()விட �8>	? 
 
ஆ9ச�யமாக�தா� இ4%A	. Rயஸி� ெபய�தா� கா�வாேய தவிர, 
உ1ைமயி� அ) ஒ4 சிறிய கட� எ�#தா� ெசா�லேவ1,	. அ�தைன 
நீள	. அ�தைன ஆழ	. பி4	மா1டமான க*ப�கெள�லா	 மிக 
அநாயாசமாக வ4	. >�த தளவாட.கைள, ேபா� விமான.கைள 
ஏ:றி%ெகா1, ராLவ% க*ப�க' அ.ேக அணிவA%A	. ெவ'ள	 வ4	. 
எ�லா	 வ4	. 
 
ம�திய� தைர%கடைல>	 ெச.கடைல>	 இைண*பத:காக உ4வா%க*ப5ட 
கா�வாB இ). இ�# ேந:ற�ல. கி.�. ஆறா	 O:றா18ேலேய இ*ப8ெயா4 
கா�வாB%கான சா�திய�ைத>	 அவசிய�ைத>	 அ(நாைளய எகி*) 
ம�ன�க' ேயாசி�தி4%கிறா�க'. 
 
�தலி� ேநர8யாக இ4 கட�கைள ஒ4 கா�வாB ெவ58 இைண%கலா	 எ�# 
யா4%A	 ேதா�றவி�ைல. மாறாக, ஒ4 கா�வாைய ெவ58 எகி*தி� 
அ.கவ�திர	 மாதி! ேதசெம.A	 ஓ,	 ைந� நதியி� எ.காவ) 
இைண�)வி5டா�, ைந� நதி கடK%A* ேபாA	 பாைத வழிேய க*ப�க' 
ெச�லலா	 எ�#தா� ேயாசி�தா�க'. இ(த ேயாசைன, கி.�. ஆறா	 
O:றா18� எகி*ைத ஆ1ட ம�ன�க' )�ேமாசி� 3 (Thut hmos i s I I I ), 
பராெநேகா (Phar aoh Necho ) ஆகிேயா4%A இ4(தி4%கிற). சில சி�லைற 
�ய:சிகைள>	 அவ�க' ேம:ெகா184%கிறா�க'. 
 
அத:A9 சில கால	 கழி�) (எ�தைன கால	 எ�# )�லியமாக� 
ெத!யவி�ைல) ஈரானிய�க' (அ*ேபா) ெப�சிய�க') எகி*தி� மீ) ஒ4 
சமய	 பைடெய,�) ெவ�றி4%கிறா�க'. அ*ேபா) எகி*தி� ஆ5சி*பீட�தி� 
ஏறிய ம�ன� ேட!ய� 1 (Dar i us I ) இ(த% கா�வாB�தி5ட�ைத உடேன 
ெசB)�8�)விட ேவ1,	 எ�# உ�தரவி5டதாக� ெத!கிற). 
 
அ*ேபா) ஒேர கா�வாயாக அ�லாம� இர1, தனி�தனி கா�வாBகைள 
ெவ58, இ4 எ�ைலகளி� இைண�), ந,ேவ ஒ4 ெபா)9 சரடாக ைந� 
நதிைய இைண�தி4%கிறா�க'. சிலகால	 இ(த% கா�வாB ஒ7.காக 
இ4(தி4%கிற). இைடயி� ஏ:ப5ட ெவ'ள*ெப4%A ேபா�ற இய:ைக9 



சீ:ற.களா� நாசமாகி, மீ1,	 கா�வாB ச! ெசBய*ப5,, மீ1,	 நாசமாகி, 
ஒ4 க5ட�தி� கா�வாB� தி5ட�ைதேய ைகவி5,வி5டா�க'. Rய� கா�வாB 
எ�ப) க:பைனயி� ம5,ேம சா�திய	 எ�கிற �8�%A அ*ேபாைதய 
எகி*) ம�ன�க' வ()வி5டா�க'. 
 
Rய� கா�வாB� தி5ட�)%A ம#பிற*/ அளி�தவ� ெந*ேபாலிய�. அவ� 
பிரா�சி� ச%கரவ��தியாக இ4(தேபா)தா� (கி.பி. 1800 காலக5ட	) 
ஐேரா*பாைவ>	 இ(தியாைவ>	 கட� Fலமாக இைண*பத:A இ(த% 
கா�வாB�தி5ட�ைத9 ச!யாக* பய�ப,�தினா�தா� �8>	 எ�# 
ெசா�னா�. 
 
ெசா�னேதா, ம5,ம�லாம�, த�?ைடய ெபாறியாள�கைள>	 அ.ேக 
அ?*பி ேவைலைய உடேன ஆர	பி%க9 ெசBதா�. (ெந*ேபாலிய� அ*ேபா) 
எகி*) மீ) பைடெய,�) ெவ:றி க184(தா� எ�பைத நிைனவி� 
ெகா'ளேவ1,	.) 
 
ெந*ேபாலிய� அ?*பிய பிெர`G ெபாறியாள�க', எகி*)%A வ() பா��) 
�தலி� ச�ேவ எ,�தா�க'. நில*பர*பி� மீதான ஆBைவ� ெதாட�() நட�தி 
�8�தவ�கM%A, அ*ப8ெயா4 கா�வாB க5ட சா�தியேம இ�ைல எ�#தா� 
�தலி� ேதா�றிய). ஏெனனி�, அவ�க' கண%A*ப8 ம�திய தைர%கடK%A	 
ெச.கடK%A	 ப�) மீ5ட� உயர இைடெவளி இ4(த). 
 
அைத மீறி கா�வாB ெவ5,வெத�றா� ஏக*ப5ட நில*பர*/ நீ!� FPகி 
நாசமாகிவி,	. பரவாயி�ைல எ�றா� கா�வாB ெவ5டலா	 எ�# 
ெசா�னா�க'. ெந*ேபாலிய� ேயாசி�தா�. இ#தியி� அவ4	 
பி�வா.கிவி5டா�. 
 
ஆனா�, அ(த* ெபாறியாள�களி� கண%A தவ# எ�# சிறி)கால	 கழி�) 
ேவெறா4 பிெர`G ெபாறியிய� வ�Kந� நிvபி�தா�. அவ� ெபய� 
ஃெப�8னா15 (Fer di nond de Lesseps  ). இவ� ெவ#	 ெபாறியாள� 
ம5,ம�ல. ெகBேரா�%கான பிெர`G Uத4	 Eட. 
 
ஃெப�8னா15 வA�தளி�த வைரபட	 மிக�	 G�தமாக இ4(த). கா�வாB 
க5,வதி� ெப!ய பிர9ைன ஏ)	 இ4%கா) எ�ேற ஆ5சியாள�க' 
நிைன�தா�க'. 
 
ஆகேவ 1859-	 ஆ1, எகி*) அரG கா�வாB ெவ5ட� ெதாட.கிவி5ட). 
ஆ*பி!%காவிலி4() ஆயிர%கண%கான அ8ைமக' த4வி%க*ப5டா�க'. 
இர� பகலாக ேவைல பா�%க உ�தரவிட*ப5ட). உ1ைமயிேலேய ஒ4 
ேவ'வி ேபால�தா� அ(த ேவைலைய எ,�)%ெகா1டா�க'. 
 
இ#தியி� 1867-� Rய� கா�வாB க58�8%க*ப5ட). எ5, வ4ட.க'! 
மிக*ெப!ய விழாெவ�லா	 எ,�), இ.கிலா(), பிரா��, ர_ய 
ம�ன�கைளெய�லா	 அைழ�), ஊைர%E58% ெகா1டா8னா�க'. 
அ�#�த� ச�வேதச% கட� வாணிப	 R,பி8%க� ெதாட.கிய). 
ஐேரா*பாவிலி4() இ(தியா�%ெக�லா	 மாநகர* ேப4()க' மாதி! க*ப�க' 
அ8%க8 வ()ேபாக� ெதாட.கின. ஆ*பி!%காைவ அLAவ) Gலபமான). 
ம�திய%கிழ%கி� வ��தகேம ��ென*ேபா)	 இ�லாத அள�%A R, பி8%க 
ஆர	பி�த).  
 
இ4பதா	 O:றா18� இ(த வ��தக* பாைத%A இ�?	 கணிசமான ம�G 
உ1டான). Rய� கா�வாB இ�லாத ஒ4 Rழைல யா4	 நிைன�)%Eட* 
பா�%க�8யா) எ�கிற நிைல ஏ:ப5ட). Aறி*பாக இ�ேரK%A.  
 
/திதாக� ேதா�றிய ேதசமான இ�ேர�, த�?ைடய உ'க5,மான�ைத 
வK*ப,�தி%ெகா'ள வ��தக வ4மான�ைதேய ெப!)	 ந	பியி4(த கால	 



அ). இய(திர.க', ேபs9ச	பழ.க', ஆ>த உதி!பாக.க' ஆகியைவதா� 
அ*ேபா) இ�ேரலி� பிரதானமான ஏ:#மதி9 சர%Aக'. Rய� கா�வாB 
ப%க�திேலேய இ4(தப8யா� இ�ேரலி� இNவ��தக நடவ8%ைகக' மிக�	 
R,பி8�தன. ந�ல வ4மான�	 இ4(த). ஆ*பி!%கா, ஆசியா ேபா�ற 
க1ட.களி� வKவான வ��தக� தள.கைள நி#�	 �ய:சியி� அவ�கM%A% 
கணிசமான பல� கிைட%க� ெதாட.கியி4(த). 
 
வ��தக sதியி� ம5,ம�லாம� ேவ# சில காரண.கM%காக�	 இ(த% 
கா�வாB, மிக �%கியமான ஒ�றாக% க4த*ப5ட). �த� உலக*ேபா!� 
ேபா) பி!5ட� ம:#	 பிரா�� பைடக' Rய� கா�வாைய F8, 
எதி!%க*ப�க' நகர �8யாதப8 ெசB) தி%A�%காட ைவ�த) ச!�திர�தி� 
மிக*ெப!யெதா4 ச	பவ	. இர1டா	 உலக*ேபா!K	 Rய� கா�வாயி� 
ப.A இேத ேபால Aறி*பிட�த%கெதா4 அ	சமாகேவ விள.கியி4%கிற). 
�ேசாலினியி� பைடக' (ஹி5ல!� E5டணி நாடான இ�தாலியி?ைடய 
பைடக') ஆ*பி!%கா�%A* ேபாவைத� த,%கிற விஷய�தி� இ(த% 
கா�வாBதா� ஒ4 கதாநாயக� ேபால9 ெசய�ப584%கிற)! 
 
இ(த* பி�னணியி�தா� நா	 நாச� Rய� கா�வாைய ேதசியமயமா%க �8� 
ெசBதைத அLக ேவ1,	. 
 
/வியிய� ப8 நாச� �8ெவ,�த) ச!தா�. Rய� கா�வாB எ�ப) �7%க 
�7%க எகி*) நா5,%A' ஓ,	 ஒ4 கா�வாB. இர1, கட�கைள 
இைண%கிற ப8யா� அ) ெபா)9ெசா�தாக இ4(தேத தவிர, எகி*) அைத� 
த� தனி9ெசா�) எ�# ெசா�னா� ச5ட*ப8 யா4	 எ)�	 ெசBய�8யா) 
எ�ப)தா� உ1ைம>	 Eட. 
 
ஆனா�, இ(த% கா�வாைய எகி*) ம5,ேம த� ைக%காைச* ேபா5, 
ெவ5டவி�ைல அ�ல) க5டவி�ைல. நிைறய ெவளியா� உதவிக' அதி� 
இ4%கிற). Aறி*பாக Rய� கா�வாB� தி5ட�)%A பிரா�� அளி�த 
உதவிக' சாதாரணமானத�ல. பி�னா� பி!5ட?	 ஏக*ப5ட நிதி>தவிக' 
ெசBதி4%கிற). ேவ# பல நா,கM	 த	மாலான உதவிகைள9 
ெசBதி4%கி�றன. கா�வாB% க5,மான*பணிக' நட()ெகா184(தேபா) 
எ7(த ப�ேவ# ெதாழி�l5ப9 சி%க�க', அரசிய� பிர9ைனக', ெபா4ளாதார 
ெந4%க8க' அைன�ைத>	 ப�ேவ# ஐேரா*பிய நா,க'தா� ��வ() 
தீ��)ைவ�தி4%கி�றன. 
 
இ*ப8 Rய� கா�வாB� தி5ட�தி� பல ேதச.க' ச	ப(த*ப5டதா�, 
ப.Aெப:ற ஒNெவா4 ேதச�)%A	 அ(த% கா�வாைய* பய�ப,�)வதி� 
ப.A உ1, எ�# ஒ*ப(த	 ஆன). 'ப.A' எ�றா� நிஜமாகேவ ப.A. 
Shar e எ�# ஆ.கில�தி� ெசா�Kவா�கேள, அ(த* ப.A. ப�திர வ8வி� 
எ7தி% ெகா,%க*ப5ட ப.A. Rய� கா�வாயி� எ*ப8* பிற ேதச.கM%A* 
ப.A உ1ேடா, அேத ேபால எகி*)%A	 ஒ4 ப.A ம5,	தா� �தலி� 
இ4(த). தன) ேதச�தி� வழிேய அ(த% கா�வாB ெச�ல அ?மதி>	 
இட�	 அளி�தத:கான ப.A. 
 
எ�ன பிர9ைன ஆன) எ�றா�, 1875-	 ஆ18� எகி*ைத 
ஆ1,ெகா184(த ம�ன� இ�மாயி� பாஷா எ�பவ� தா.க�8யாத 
ெபா4ளாதார* பிர9ைனக' காரணமாக, தன) ேதச�)%கான ப.Aகைள 
பி!5டனிட	 வி:#வி5டா�. Rய� கா�வாயி� தன%கி4(த ப.ைக வி:# 
அவ�க' கடைன அைட�தா�களா, அ�ல) /திய நிதி உதவிக' ஏ)	 
அ*ேபா) ெபற*ப5டதா எ�ப) ப:றிய ெதளிவான விவர.க' ஏ)	 இ*ேபா) 
கிைட%கவி�ைல. (கிைட%A	 தகவ�க' எ)�	 �7வ)மாக 
ந	ப%E8யைவயாக�	 இ�ைல.) 
 
ஆகேவ, எகி*திேலேய ஓ,	 Rய� கா�வாைய9 ெசா(த	 ெகா1டாட 
எகி*)%A உ!ைம கிைடயா) எ�# ஆகிவி5ட). 



 
இெத�லா	 ப�திர அளவி� நிகP(த விஷய.க'. அத:காக எகி*) க*ப�க' 
எ)�	 Rய� கா�வாைய* பய�ப,�தாமெல�லா	 இ�ைல! ஆனா�, 
கா�வாயி� க5,*பா, �7வ)மாக அ*ேபா) பி!5ட� வச	 ேபாBவி5ட). 
எ*ப8 ஒ4 நி#வன�தி� ப.Aக' ஒ4 நப!ட	 அதிகமாக இ4(தா�, 
அ(நி#வன	 அவர) �7%க5,*பா58�கீP வ4ேமா அ*ப8! 
 
உடேன பி!5ட� Rய� கா�வாைய* பா)கா%கெவ�# ஒ4 தனி பைட*பி!� 
ஏ:ப,�தி, எகி*)%A அ?*பிவி5ட). 
 
இெத�லா	 ம�ன�க' கால�தி� நட(த)! அவ�க' காலெம�லா	 ஒ4 
�8�%A வ(), நாச!� ச�வாதிகார ஆ5சி வ(தேபா) இ(த* பைழய 
ஏ:பா,கைளெய�லா	 �தலி� U%கி அேத Rய� கா�வாயி� 
வி5ெடறி()வி5டா�. Rயைஸ நா5,ைடைம ஆ%Aவதாக�	 அறிவி�தா�. 
 
அதனா�தா� உடேன அைன�) நா,கM	 ெவA1ெட7() எகி*)%A 
எதிராக* ேபா� �ரG ெகா58ன. 
 
இ�ேர� ஏ:ெகனேவ க,	 ேகாப�தி� இ4(த). எ�னதா� உத5டளவி� 
அைமதி, அைமதி எ�# ேபசினாK	 எகி*) எ�ைலயி� இ�ேரK%A 
எ*ேபா)	 பிர9ைனதா�. இவ�க' அ(த* ப%க	 ஊ,4�வ), அவ�க' 
இ(த* ப%க	 )*பா%கி9 R, நட�)வ) எ�# ஒ4 நா' தவறாம� ஏதாவ) 
ச	பவ	 நட(தப8தா� இ4(த). தவிர�	 1948 >�த�தி� இ#தியி� காஸா 
பAதி எகி*) வச	 ேபானதிK	 இ�ேரK%A மிக�	 வ4�த	. 
 
வாகான ஒ4 ச(த�*ப	 கிைட�தா� எகி*தி� மீ) ேபா� ெதா,�), இழ(த 
பAதிைய மீ5,விடமா5ேடாமா எ�#தா� அவ�க' 
ஆைச*ப5,%ெகா184(தா�க'. இ(தமாதி!யான ச(த�*ப�தி�தா� நாச� 
Rய� கா�வாைய நா5,ைடைம ஆ%கி, >�த�ைத ெவ:றிைல பா%A ைவ�) 
வரேவ:க� தயாரானா�. 
 
ஒ4 ப%க	 பி!5ட� ம:#	 பிரா�� நா5,* பைடக' இ�ேரKட� 
ைகேகா�)* ேபா!ட� தயாராக இ4(தன. எதி�*ப%க	 எகி*). 
 
இதி� பி!5ட?%A	 பிரா�ஸு%A	 Rய� கா�வாB* பிர9ைன ம5,	தா� 
ேபா!ட% காரண	. இ�ேரK%A நில ஆ%கிரமி*/ ஆைச>	 உட� ேச�() 
இ4(த). இர1, ெப!ய ேதச.களி� )ைண இ4*பதா� எ*ப8>	 எகி*ைத 
>�த�தி� வீP�தி, ஓரள�%காவ) நில.கைள* பி8%கலா	 எ�ப) இ�ேரலி� 
கன�. 
 
பி!5ட?%A இ�ேரலி� இ(த எ1ண	 ெத!யாம� இ�ைல. ஆனா� அர/ 
ம1ணி� பி!5ட� ேபா�ற �தலாளி�)வ ேதச	 E5டணி ைவ%க இ�ேரைல 
வி5டா� ேவ# நாதி கிைடயா) எ�பைத>	 கவனி%க ேவ1,	. 
 
1956-	 ஆ1, அ%ேடாப� 26-	 ேததி அ) நட(த). இ�ேர� ராLவ	 
எகி*தி� வடகிழ%A எ�ைல*பAதியான சினாB%A' அ�)மீறி lைழ(த). 
அ.கி4(த எகி*) ராLவ�தினைர Rய� கா�வாB வைர ஓடஓட 
விர58%ெகா1ேட ேபாக� ெதாட.கிய). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 10 ஜூைல, 2005 
 
 
 
67 அ(த F�# காரண.க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  



 
இ�ேர� உ4வான ேபா) காஸா பAதி இ�ேரலி� ெப4ைம%A!ய 
இட.கM' ஒ�றாக இ4(த). 1948 >�த�தி�ேபா) அ) எகி*) 
வசமானைத ஏ:ெகனேவ பா��ேதா	. எ*ப8யாவ) காஸாைவ எகி*திடமி4() 
மீ5,விடேவ1,ெம�ப)தா� இ�ேரலி� அ8*பைட எ1ண	. இழ(த 
பAதிைய மீ5A	 சா%கி� இ�?	 ெகா`ச	 ேச��)9 சா*பிட �8(தா� 
ச(ேதாஷ	தாேன? 
 
இ(த� தி5ட�)ட�தா� இ�ேர� ராLவ	 காஸா வழியாக எகி*தி?' 
/A(த). >�த	 வர�தா� ேபாகிற) எ�ப) நாச4%A� ெத!>ெம�றாK	 
ச:#	 எதி�பாராத கண�தி� இ�ேர� தன) ஊ,4வைல நிகP�திவி5டதா�, 
எகி*தினா� �தலி� Gதா!�)%ெகா'ள �8யவி�ைல. காஸா �7வைத>	 
ைக*ப:றி%ெகா1,, நி�# F9Gவிட%Eட அவகாசமி�லாம� ேநேர சினாB* 
பAதியி?' /A() வி5ட) இ�ேர� ராLவ	. 
 
சினாB எ�கிற இ�ைறய எகி*தி� ஒ4 மாநில* பர*/%A ஓ� இதிகாச* 
ெப4ைம உ1,. அ) ஒ4 ெப!ய பாைலவன*பAதி. மணைல>	 ெவயிைல>	 
தவிர, ேவ# எ)�	 அ.ேக கிைடயா). ம%க' வாழ �8>மா எ�றா� 
அ)�	 கிைடயா). (ஆ.கா.ேக சில நாேடா8% E5ட.க' வசி*ப)1,. 
ஆனா� நா� ெப.கw!� இ4%கிேற�, ெச�ைனயி� இ4%கிேற� எ�# 
ெசா�வ) மாதி! சினாயி� இ4%கிேற� எ�# ெசா�லி%ெகா'M	 அள�%A 
ம%க' கிைடயா).) ஆனா�, ேமாச� எ�கிற இைற�Uத� இ.ேக ஒ4 சி# 
A�றி� மீ) ஆ, ேமB�)%ெகா184(த ேபா)தா� அவ4%A ேதவ 
வசன.க' அ4ள*ப5டதாக ந	பி%ைக. (ப�) க5டைளக'.) அ(த வைகயி� 
சினாB, எகி*தி� �%கிய* பிரா(திய.கM' ஒ�றாகிற). ெப4ைம%A!ய 
/னித* பாைலவன	. 
 
காஸா வழிேய /ற*ப5ட இ�ேரலிய* பைடக', சினாB பாைலவன�ைத% 
கட%A	ேபா), ெப!ய எதி�*/க' ஏ)	 அவ�கM%A இ�ைல. ேமK	 
ஆள:ற பாைலவன�தி� ஊ,4�வ)	 Gலப	. அ*ப8 ஊ,4வி எ�தைன 
Uர�)%A ஒ4 பைட ��ேனறிவி,கிறேதா, அ)வைர ேவலி ேபா5, 
ைகயக*ப,�தி வி,வ)தா� வழ%க	. அ*/ற	 ச1ைட%A வ(தா� 
பா��)%ெகா'ளலா	, அ*ேபாைத%A அ) ந	 இட	 எ�கிற கண%A. 
 
ஒ4 ப%க	 இ�ேர� இ*ப8 ஊ,4வி%ெகா184(த அேத சமய	, 
இ�ெனா4/ற	 இ�ேரK%A உதவி%A வ(த இ.கிலா()	 பிரா�ஸு	 
ைச*ர� தீவிK	 மா�டாவிK	 த�?ைடய ேபா� விமான.கைள� தயாராக 
நி#�தி, வா�வழி� தா%AதK%A ஆய�த.க' ேம:ெகா'ள ஆர	பி�தன. 
உ1ைமயி� இ.கிலா()	 பிரா�ஸு	 ெகா1,வ() Aவி�த விமான.கM%A	 
ஆ>த� தளவாட.கM%A	 அ(த இ4 இட.களி� இ4(த விமான�தள.க' 
G�தமாக* ேபாதவி�ைல. மிக�	 பாழைட(தி4(த தள.களிலி4()தா� அ(த 
இ4 ேதச.கM	 த	�ைடய தா%Aதைல� ெதாட.கின. 
 
அ%ேடாப� 31-	 ேததி பிரா�� தன) ேநர8� தா%Aதைல ஆர	பி�த). 
விமான.க' ம:#	 ெஹலிகா*ட�களிலி4() எகி*தி� அ�தைன 
மாகாண.களி� மீ)	 A1, வீச� ெதாட.கினா�க'. இ.கிலா()	 
ம#நாளிலி4() த�?ைடய தா%Aதைல ஆர	பி�)வி5ட). 
 
Rய� கா�வாைய மீ5பத:காக� ெதாட.க*ப5ட இ(த �	�ைன� 
தா%AதK%A ளிஜீமீtீணீt வீஷீஸீ விusளீமீt மீமீtீ எ�# ெபய!5டா�க'. 
விusளீமீt மீமீtீ எ�கிற ெசா�லி� விேசஷ	 ஏ)மி�ைல. ஆ>தேம(திய 
ேபா�வீர�. அNவள�தா�. 
 
ஆனா� இ(த ஆ*பேரஷ� ம�கb� எ�# ெபய!5, ஒ4 ேபாைர� 
ெதாட.கினா� அ(த* ேபா4%A% Aைற(த) F�# ேநா%க.களாவ) இ4%A	 
எ�ப) ச!�திர	. இர1டா	 உலக*ேபா� சமய	 பிலி*ைப�ைஸ% 



ைக*ப:#வத:காக அெம!%க� தளபதி ட%ள� ெம% ஆ��த� ேம:ெகா1ட 
>�த�)%A இேத ெபய�தா� ைவ%க*ப5ட). இ�?	 ஒ4 சில 
>�த.கM%A	 இத:A ��னா� இ*ெபய� R5ட*ப584%கிற). ஆனா� 
ஒNெவா4 >�த�)%A	 F�# ேநா%க.க' அவசிய	 உ1,. 
 
எகி*தி� மீதான இ(த F�# ேதச.களி� தா%AதK%A அ(த F�# 
காரண.க' எ�ென�ன? 
 
1. Rய� கா�வாைய மீ5ப). 
 
2. எகி*) அதிப� நாசைர% ெகா`ச	 பய�#�தி ைவ*ப), �8(தா� 
பணியைவ*ப). 
 
3. ம�திய%கிழ%கி� உ'ள அ�தைன அர/ ேதச.கM%A	 ஐேரா*பாவி� மீ) 
எ*ேபா)	 ெகா`ச	 நிர(தரமான பய	 இ4%A	ப8 பா��)%ெகா'வ). 
 
ெவளிேய ேபச*ப5ட காரண.க' இைவதா� எ�றாK	. உ1ைம% 
காரண.க' அைன�)ேம ெபா4ளாதார	 ம:#	 வ��தக	 ச	ப(த*ப5டைவ. 
அைன�) ஐேரா*பிய ேதச.கMேம (அ*ேபா) ச:#	) வளராத ஆசிய, 
கிழ%காசிய ேதச.களி� த.க' வ��தக சா�திய.கைள வி!வா%கி, ெப!ய, 
நிர(தரமான மா�%ெக5ைட* பி8*பதி� Aறியாக இ4(தன. இ(தியா, இல.ைக, 
மேலசியா, தாBலா() ேபா�ற ேதச.களி� ஐேரா*பிய% கைடக' வி!%க*ப,	 
பணி மிக �	�ரமாக நைடெப:#%ெகா184(த). Rய� கா�வாBதா� இ) 
எ�லாவ:#%Aேம ஆதார வழி.  
 
ஆகேவ Rயைஸ எகி*திடமி4() மீ5ப)ட� ம5,ம�லாம�, இனி 
எ%கால�திK	 எ(த* பிர9ைன>	 வராத அள�%A ச�வேதச9 ச5ட.களி� 
தி4�த	 ெசB) Rயைஸ ஒ4 ெபா)�ைடைம9 ெசா�தா%Aவதி� ேம:ெசா�ன 
ேதச.க' மிக� தீவிரமாக இ4(தன. இ�ேரK%A இதைன% கா58K	 �%கிய 
ேநா%க	, இட	 பி8*ப). அதாவ) இழ(த காஸா பAதி. ேமK	 தானாக% 
ைகயி� வி7(த சினாைய நிர(தரமாக ைவ�)%ெகா'வ). நில*பர*ைப 
வி�த!�)%ெகா'வத� Fலேம ம�திய ஆசிய அர/ ேதச.களிைடேய 
த�ைன* ப:றியெதா4 அ9ச�ைத� ேதா:#வி%க �8>	 எ�# இ�ேர� 
ந	பிய). 
 
தா%Aத� மிக�	 R,பி8�த). இ.கிலா()	 பிரா�ஸு	 நிகP�திய வா�வழி� 
தா%AதK%A நாச�, நீ� வழிேய பதி� ெசா�னா�. 
 
க5,*பா5ைட மீறி Rய� கா�வாB%A' அ*ேபா) இ(த F�# ேதச.களி� 
ேபா�%க*ப�க' (Gமா� நா:ப)) அணி வA�) வ()ெகா184(தன. நாச�, 
ஒ4 வினா8Eட ேயாசி%காம� அ(த நா:ப) க*ப�கைள>	 பீர.கிகைள% 
ெகா1, G5, வீP�த உ�தரவி5டா�. 
 
அவ:#' Gமா� இ4ப) க*ப�க' பிரா�ஸி?ைடயைவ. பதிைன() க*ப�க' 
இ.கிலா()ைடயைவ. மி9செம�லா	 இ�ேரK%A9 ெசா(தமானைவ. 
 
Rய� கா�வாB%A' வ()ெகா184(த இ(த% க*ப�கைள எகி*) ராLவ	 
F�# �ைனகளிலி4() தா%கின. விமான� தா%Aத� ஒ4 ப%க	. நீ�FPகி% 
க*ப� தா%Aத� இ�ெனா4 ப%க	. நில�தி� இ4(தப8ேய பீர.கிக' Fல	 
தா%Aத� நட�)வ) F�றாவ). 
 
ச:#	 Aறி தவறாம� நிகP�த*ப5ட இ(த� தா%Aதலி� அ(த நா:ப) 
க*ப�கM	 FPகி* ேபாயின. இ) இ.கிலா(), பிரா�� ம5,ம�லாம� 
ஒ5,ெமா�த ஐேரா*பா�%Aேம அதி�9சியளி%A	 விஷயமாக இ4(த). 
நாசைர% Aைற�) மதி*பிட ேவ1டா	 எ�# ஐேரா*பா �த� �தலி� �8� 
ெசBத) அ*ேபா)தா�. 



 
நவ	ப� ஐ(தா	 ேததி E5டணி* பைடக' பாராR5 Fல	 எகி*தி� 
பாைலவன* பAதிகளி� ராLவ வீர�கைள இற%கிவி5, ஊ4%A' ஊ,4வ 
உ�தரவி5டன. விமான� தா%AதK%A9 சாதகமாக நக�*/ற.களிK	 /ற 
நக�*பAதிகளிK	 ஆய�த.க' ெசB) ைவ%க ேவ1,ெம�ப) இ(த 
இற%கிவிட*ப5ட வீர�கM%A அளி%க*ப5ட உ�தர�. 
 
இ(த வீர�கM' இர1, ேப� ம#நா' காைலேய தம) பணியி� அதிகப5ச 
சா�திய�ைத� ெதா5டா�க'. எகி*தி� கிழ%A ம:#	 ெத:A கட:கைரேயார	 
இற%கிவிட*ப5ட இ(த இர1, ேப4	 (ெபய�க' ெத!யவி�ைல இ4வ4	 
கமா1ேடா%க'.) ஆM%A ஒ4 ச%திமி%க ெவ8A1ைட இய%கி, 
பிரா(திய�ைதேய நிைலAைலய9 ெசBதா�க'. ம%க' அைலயைலயாக 
அலறி%ெகா1, ஓட� ெதாட.கினா�க'. ம#/ற	 ேபா�5 சயீ� )ைற�க�தி� 
மீ) பிெர`G* பைடக' நிகP�திய ெக!�லா� தா%Aதலி� )ைற�க	 
�:றிKமாக9 சீ�Aைல() ேபான). 
 
எகி*) ராLவ	 த�னா� இய�ற அள�%A� த:கா*/� தா%Aதலி� 
ஈ,ப5டேபா)	, இ.கிலா(), பிரா�� ம:#	 இ�ேரலி� E5டணி* 
பைடயி� அள�%A ��னா� எகி*) ராLவ	 அளவிK	 தர�திK	 மிக�	 
பி�த.கியி4(ததா� அவ�களா� ெப!ய அளவி� சாதி%க இயலவி�ைல. 
 
ராLவ sதியி� எகி*)%A இ(த Rய� >�த	 ஒ4 ெப!ய ேதா�விதா�. இதி� 
ச(ேதகேம இ�ைல. ஆனா� அரசிய� sதியி� மிக*ெப!ய ெவ:றிைய இ) 
அவ�கM%A� ேத8�த(த). 
 
ச:# lL%கமாக% கவனி%க ேவ18ய விஷய	 இ). 
 
ச:ேறற% Aைறய இேத 1956 காலக5ட�தி� ஹ.ேக!யி� ஒ4 /ர5சி 
ெவ8�த). இைத9 சிறிய /ர5சி எ�ேறா ெப!ய கலவர	 எ�ேறா ெசா�லலா	. 
இ(த* /ர5சி%A% காரணமாக, பி�னணியி� இ4() ெசய�ப5ட), 
அெம!%கா. வழ%க	ேபால அெம!%க உள� அைம*பான சி.ஐ.ஏ., 
ஹ.ேக!யி� ஆ5சியாள�கM%A எதிராக9 ெசய�ப5,%ெகா184(த 
/ர5சியாள�கைள ஒ4.கிைண�), பயி:சியளி�), அரG%A எதிரானெதா4 
>�த�ைத ஆர	பி�) ைவ�த).  
 
ஆனா�, இ(த* /ர5சியி� பி�னணியி�, தா� இ4*பதாகேவ சி.ஐ.ஏ. அ(த 
�ைற கா58%ெகா'ளவி�ைல. அெம!%க� ெதாட�/ இ4*ப) ெவளிேய 
ெத!யேவ1டா	 எ�ேற அ*ேபாைதய அெம!%க அதிப� ஐசேனாவ� 
க4தினா�. ஆனாK	 இெத�லா	 F8 ைவ%க%E8ய விஷய	 இ�ைல 
எ�பதா� விஷய	 ெவளிேய பரவிவி5ட). உடேன அெம!%காவி� பரம 
எதி!யான ேசாவிய� aனிய�, உலெக.A	 அெம!%காவி� இ(த9 
சி#ைம�தன�ைத* பைறசா:ற ஆர	பி%க, பல ேதச.களி� Aறி*பாக, F�றா	 
உலக நா,களி� அெம!%காைவ* ப:றி* ேபசினாேல ம%க' காறி�)*ப 
ஆர	பி�தா�க'.  
 
எ*ப8 ஹ.ேக! விஷய�தி� அெம!%கா அவமான*ப5டேதா, அேத ேபால 
Rய� கா�வாB விஷய�தி� இ�ேரK%A ஆதரவாக இ.கிலா()	 பிரா�ஸு	 
ேபா!� Aதி�தத:A ப�ேவ# உலக நா,க' க,	 க1டன	 ெத!வி�தன. 
எகி*) ஒ4 ெகாG. ெபா4ளாதார sதியி� அ)வைர எ(த ஒ4 வள�9சிைய>	 
காணாத ஏைழ ேதச	. அ.ேக ேபாB இ*ப8யா ெச�த எலிைய 
அ8�)%ெகா184*ப) எ�# உலகேம இ(த இ4 ேதச.கைள* பா��) 
ஏளன	 ெசBத). ேமK	 Rய� கா�வாB பிர9ைனயி� ேவ� எ) எ�கிற 
விவர	 �7)	 அறியாத பாமர ம%கM%A, எகி*தி?' /A() இ(த 
ேதச.க' தா%Aத� நிகP�திய) அேயா%கிய�தன	 எ�ேற ேதா�றிய). 
தவிர�	 இ�ேரK%A ஆதரவாக அ�லவா இவ�க' இற.கியி4%கிறா�க'? 
இ�ேர� யா�? அ) ஒ4 அெம!%க அ8வ48 அ�லவா? ேமK	 அேரபிய 



��லி	கM%A )ேராக	 இைழ�தவ�க'. பால�தீனிய�கைள அநியாயமாக 
அகதிகளா%கியவ�க'. அவ�கM%A* ேபாB இ.கிலா()	 பிரா�ஸு	 
ஒ�)ைழ*/% ெகா,�தன எ�றா�, அ(த இ4 ேதச.களி� ேயா%கியைத எ�ன 
எ�# ேபச ஆர	பி�)வி5டா�க'. 
 
உ1ைமயிேலேய பி!5ட� இதைன எதி�பா�%கவி�ைல. Rய� கா�வாB ஒ4 
ெபா)9ெசா�) எ�# எ�தைன எ,�)9 ெசா�னாK	 யா4	 ேக5க� தயாராக 
இ�ைல. வீ1 வ	பாக�தா� எகி*தி� மீ) தா%Aத� நிகP�தினா�க' எ�# 
ஒ5,ெமா�த F�றா	 உலக ேதச.கM	 எதி�*/� ெத!வி�)வி5டன. 
 
>�த	 ெதாட.கிய ஓ!4 தின.களிேலேய இ�ெனா4 E�)	 அர.ேகறிய). 
பி!5ட?	 பிரா�ஸு	 இ�ேரைல ஆத!%கி�றன எ�# ெத!(த)ேம 
ேசாவிய� aனிய�, எகி*)%A� த�?ைடய �7 ஆதரைவ� ெத!வி�த)ட� 
அ�லாம�, ேதைவ*ப5டா�, தா?	 >�த�தி� எகி*தி� சா�பி� ப.ேக:க 
வ4ேவ� எ�# பய�#�திய). 
 
ேசாவிய� aனிய� >�த�தி� ப.ெக,�தா� பி!5ட� அவசிய	 
அெம!%காைவ� )ைண%A% E*பி,	. அெம!%கா�	 கள�தி� இற.கினா�, 
அ) Rய� கா�வாB, எகி*), இ�ேர� எ�கிற எ�ைலகைள% கட() 
ஒ:ைற* ப!மாண	 ெப:# அெம!%க ேசாவிய� >�தமாகிவி,	. அவ�களி� 
தனி* பைக%A எகி*) பலிகடாவாA	. எ�ென�னெவ�லாேமா நட()வி,	. 
இ) ெப4	 அபாய	. பி!5டேன Eட% E*பிடேவ1டா	. ேசாவிய� 
களமிற.கிய) ெத!(தாேல அெம!%கா�%A* ேபா)	. தானாகேவ Eட அ(த� 
ேதச	 >�தகள�)%A வ() இற.கிவி,	. 
 
இNவா# அ�தைன ேதச.கMேம எ1ணி% கவைல*ப5,%ெகா184%க, 
எதி�பாராதெதா4 தி4*பமாக, அெம!%காேவ ��வ() ேபா� நி#�த�)%A 
அைழ*/ வி,�த). ஒ4 ப%க	 பி!5டனிட�	 பிரா�ஸிட�	 கல() ேபசி 
>�த�ைத% ைகவிட9 ெசா�லிவி5,, ம#ப%க	 எகி*) அதிப� நாச4ட� 
அெம!%க அதிப� ஐசேனாவேர ேபசினா�. 
 
�தலி� பி!5ட� இத:A ம#�த). Rய� கா�வாைய நாச� திற() 
வி5டாெலாழிய >�த�ைத நி#�)வ) சா�தியமி�ைல எ�# ெசா�ன). 
அெம!%கா விடவி�ைல. 'காரண.கைள% ேக5காதீ�க'. ேபாைர 
நி#�தாவி5டா� பி!5டனி� நாணயமான 'ப�15'8� மதி*ைப அெம!%கா 
வீP�திவி,	' எ�# பகிர.கமாக மிர5ட� ெதாட.கிய). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 14 ஜூைல, 2005 
 
 
 
 
68 எ�ன அழகான தி5ட	! 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
அெம!%க டாலைர '!ச�N கர�ஸி' எ�பா�க'. மதி*/ மி%க நாணய	. 
எ1ெணB, த.க	 ேபா�ற விைல மதி*/ மி%க ெபா4'களி� வ��தக	, 
ச�வேதச அளவி� டால!�தா� நட%A	. ம:ற ேதச.களி� கர�ஸி எ�தைன 
மதி*/ மி%க) எ�பைத அெம!%க டால4ட� ஒ*பி5,�தா� ெசா�வ) 
வழ%க	. அதாவ), 'அெம!%க டால4%A நிகரான இ(திய vபாயி� மதி*/' 
எ�# ெசா�ல*ப,வைத% ேக584*பீ�க' அ�லவா? அ)தா�. 
 
அெம!%க டாலைர% கா58K	 இ�ைற%A 'aேரா'வி� மதி*/ அதிக	. 
ஜ*பானி� 'ெய�', �வி5ச�லா(தி� '�வி� ஃ*ரா.%', இ.கிலா(தி� 'ப�15 
�ெட�லி.' ஆகியைவ>	 மதி*/ மி%க நாணய.க'. 



 
இ(த நாணய.கெள�லா	 சமீப கால�தி� மதி*/ ெப:றைவ. ஐ	ப)களி� 
அெம!%க டால� ஒ�#தா� '!ச�N கர�ஸி'. ஒNெவா4 ேதச�	 தன) 
அ(நிய9 ெசலாவணியாக எ�தைன டால�க' ைவ�தி4%கிற) எ�பைத% 
ெகா1, அத� ெபா4ளாதார நிைலைம மதி*பிட*ப,	. அ) ம5,மி�லாம�, 
எ(த ேதச�	 தா� இற%Aமதி ெசB)ெகா'M	 எ(த* ெபா4M%A	 
அெம!%க டால!� விைல ெகா,%Aமானா� கணிசமான த'Mப8 கிைட%A	! 
காரண	, அ(த ேதச�தி� அ(நிய9 ெசலாவணி டால!� கிைட%கிறத�லவா, 
அதனா�தா�! 
 
இ(த '!ஸ�N கர�ஸி' அ(த�ைத ைவ�)%ெகா1,தா� அெம!%கா 
அ�ைற%A பி!5டைன மிர58ய). 
 
'ம!யாைதயாக Rய� >�த�ைத நி#�)கிறீ�களா? அ�ல), நா� எ� !ச�N 
கர�ஸி �தலீ,கைள நி#�தி%ெகா'ளவா?' 
 
இ)தா� மிர5ட�. மிர58யேதா, அெம!%கா நி:கவி�ைல. ெகா`ச	 
பய�#�)	 வித�தி� ஓரள� த�?ைடய �தலீ,கைள>	 �ட%கிைவ�த). 
இதனா� ஒேர நாளி� பி!5டனி� 'ப�15' மதி*/ தடதடெவ�# ச!(த). 
நாணய�தி� மதி*/ ச!(தா� நாேட ச!கிற) எ�# அ��த	. 
 
ஆகேவ பி!5டனி� அ�ைறய பிரதம� ஆ1டனி ஈட� வK%க5டாயமாக 
ராஜினாமா ெசBயேவ18யதான). அவசரமாக பி!58_ பாராMம�ற	 E8, 
எகி*திலி4() பைடகைள வாப� ெபற �8� ெசBத). இ) நட(த) மா�9 
1957-�. 
 
இத:A9 சில தின.க' ��னதாக கனடாவி� அ�ைறய ெவளிவிவகார� )ைற 
அைம9சராக இ4(த ெல�ட� பிய�ஸ� (Lest er Pear son ) எ�பவ� ஐ%கிய 
நா,க' அைம*/%A ேந!� ெச�#, Rய� விவகார�)%A ஒ4 �8� காண 
ஒ4 தனி நப� ேபாரா5ட�ைத நட�தினா�. 
 
'Rய� கா�வாB எ�லா ேதச.கM%A	 ெபா)வானதாக இ4*பத� ெபா45,, 
ஐ.நா.ேவ ஒ4 பா)கா*/* பைடைய உ4வா%கி எகி*)%A அ?*பேவ1,	' 
எ�ப) கனடாவி� ேகா!%ைக. 'அரசிய� sதியிலான தீ�� ஒ�# 
காண*ப,	வைர, ஐ.நா.வி� இ(த அதிர8*பைட Rய� கா�வாB% கைரயி� 
�காமி5, உ5கா�(தா�தா� வ��தக	 தைடபடாம� இ4%A	' எ�# 
பிய�ஸ� எ,�)9 ெசா�னா�.  
 
நீ1ட வா%Aவாத.கM%A* பிறA ஐ%கியநா,க' சைப இ(த ேவ1,ேகாைள 
ஏ:#%ெகா1, எகி*)%A ஒ4 ராLவ�ைத அ?*பிய). 
அைமதி*பைடயாக�தா� அ?*ப*ப5டெத�றாK	 ஆ>த.கMட�தா� 
ேபானா�க'. (மிA(த சா)�ய�	, அரசிய� �%கிய�)வ�	 வாB(த இ(த 
ேயாசைன%காகேவ ெல�ட� பிய�ஸ?%A 1957-%கான ேநாப� அைமதி* ப!G 
வழ.க*ப5ட). இ�ைற%A உ'ள ஐ%கிய நா,க' சைபயி� அைமதி* 
பைட*பி!ைவ� ேதா:#வி�தவேர இவ�தா�.) 
 
எகி*தி� Rய� கா�வாB விவகார	, உலA%A ெவளி9ச	 ேபா5,% கா58ய 
விஷய.க' பல. அவ:#' �%கியமான), 'உலகி� மிக*ெப!ய ச%தி எ�கிற 
அ(த�திலி4() பி!5ட� இற.கிவி5ட)' எ�ப). உ1ைமயிேலேய ெப!ய 
ச%தி அெம!%காதா� எ�ப) நிvபணமான)	 அ*ேபா)தா�. 
அெம!%கா�%A நிகராக ைவ�)* ேபGவத:A ேசாவிய� aனிய�தா� 
இ4%கிற) எ�ப)	 அ*ேபா) நிைன�Eர*ப5ட). 
 
இைத% கா58K	 �%கியமாக உலக	 கவனி�த விஷய	 ஒ�#1,. நாச� 
எ�கிற நப� எ�தைன ச%திமி%கவ� எ�ப)தா� அ)! இ(த Rய� கா�வாB 
விவகார�தி� எகி*) ராLவ sதியி� ேதா�வி க184(தேபா)	 ம�திய% 



கிழ%கி� ஒேர ஹீேரா அவ�தா� எ�# அ�தைன நா,கM	 அ8�)9 
ெசா�லிவி5டன. 
 
Aறி*பாக அ�ைறய ேததியி� ம�திய% கிழ%கி� ெசா�லி%ெகா'M	ப8யான 
தைலவ� யா4	 இ�லாத காரண�தா�, நாச!� இ(த� )ணி9சK	 வீர�	 
ெவAவாக* /கழ*ப5டன. நாசைர ைமயமாக ைவ�), ெச�)%ெகா184(த 
'இ�லாமிய சேகாதர�)வ�)%A' உயி� ெகா,%க �8>மா எ�# பா�%க 
ஆர	பி�)வி5டா�க'. 
 
அ�தைன ��லி	 நா,கM	 த�ைன இ*ேபா) ஆத!%கி�றன எ�பைத% 
க1,ெகா1ட நாச� இ�?	 ஒ4 ப8 ேமேல ெச�#, 'எகி*தி� உ'ள 
அ�தைன aத�கM	 உடன8யாக ெவளிேயற ேவ1,	' எ�# ஓ� அறிவி*/ 
ெவளியி5டா�. 
 
இ) இ�ேரK%A Aைலந,%க	 ஏ:ப,�திய). ஏெனனி� அ�ைறய ேததியி� 
எகி*தி� Gமா� �*பதாயிர	 aத�க' இ4*பா�க' எ�# இ�ேர� நிைன�த). 
(உ1ைமயி� இ4ப�ைத(தாயிர�)%A9 ச:# அதிகமாேனா� இ4(தா�க'.) 
>�த�தி� விைளவாக, அவ�க' எ(த நா5,%A* ேபானாK	 யா4	 
ஏ:கமா5டா�க' எ�பதா� அ�தைன ேப4	 எ�ைல தா18 
இ�ேரK%A'தா� வர நிைன*பா�க'. 
 
இ�ேர�, த�?ைடய ெசா(த% A8கைள ஏ:பத:A எ%கால�திK	 தய%க	 
கா58யதி�ைல எ�றேபாதிK	 �*பதாயிர	 ேப4%A உடன8யாக� 
த.Aமிட	, உண� உ'ளி5ட அ8*பைட� ேதைவகைள* m��தி ெசB>	 
அள�%A அ*ேபா) தயாராக இ�ைல. காரண	, >�த இழ*/க'. 
 
ஆனாK	 ேவ# வழியி�ைல எ�# கர	 நீ58 வரேவ:க சினாB எ�ைலயி� 
தயாரான) இ�ேர� ராLவ	. 
 
இ4ப�ைத(தாயிர	 ேப�. அ�தைன ேப4	 இரேவா, இரவாக எகி*திலி4() 
நா,கட�த*ப5டா�க'. அ) தவிர இ�?	 ஓராயிர	 (சில� ஆயிர�) ஐ(O# 
எ�கிறா�க'.) ேபைர நாச� 'ச(ேதக�தி� ேப!�' சிைறயி� அைட�தா�. சில 
O#ேப�, சி�திரவைத% Eட.கM%A அ?*ப*ப5டதாக�	 ஒ4 வத(தி 
உ1,. 
 
இ(த9 ெசBதிக' ெவளிேய வ(தேபா) ஒ5,ெமா�த அர/ உலக�	 நாசைர� 
தைலயி� U%கிைவ�)%ெகா1, ெகா1டாட ஆர	பி�)வி5ட). இ�ேரலி� 
ெகா5ட.கைள அட%Aவத:A நாச�தா� ஒேர ச!யான ஆ' எ�# 
ேபசினா�க'. 
 
உலக	 இைதெய�லா	 எNவா# பா��த) எ�பைதவிட, நட(த ச	பவ.கைள 
இ�ேர� அ�# எ*ப8* பா��த) எ�# கவனி%க ேவ18ய) மிக�	 
�%கிய	. ஏ:ெகனேவ அெம!%காவி� ஆதர� இ�ேரK%A இ4(த). இ(த 
Rய� விவகார�)%A* பிறA, அெம!%காதா� அ,�த வ�லரG எ�# 
அ�தைன ேதச.கM	 எ7() நி�# தைலதாP�தி வண%க	 ெசா�னேபா), 
ஒ4 ந1பனாக அெம!%காவி� ேதாளி� த58%ெகா,�) த�?ைடய 
ெந4%க�ைத இ�?	 ெவளி*பைடயாக% கா58%ெகா'ள ஆர	பி�த) 
இ�ேர�. அத�Fல	 எகி*) எ�ன பய�#�தினாK	 தன%A அதனா� 
பாதி*/ ஏ)மி�ைல எ�# ெசா�லாம� ெசா�ன). 
 
எகி*) விஷய�தி� இ�ேர� எ%ேக, ெக5டாK	 அத� அெம!%க9 சா�/ 
நிைல நி9சய	 ேசாவிய� aனிய?%A எ!9ச� த4	 எ�பைத இ�ேரலிய�க' 
உணராம� இ�ைல. ஆனாK	 ேசாவிய� aனிய� ஒ4ேபா)	 த�ைன 
ஆத!%கா) எ�ேற இ�ேர� ந	பிய). 
 



இ�ேர� எதி�பா��த) ஒ4 ேதா'. சாB()ெகா'வத:கான ேதா'. அவ�களா� 
Gயமாக >�த	 ெசBய �8>	. >�த�)%A� ேதைவயான ஆ>த.கைள%Eட 
அவ�கேள உ:ப�தி ெசB)ெகா'வா�க'. பண உதவிைய% Eட இ�ேர� 
ெப!தாக எதி�பா�%கவி�ைல. உைழ*பி� Fல	 ேவ18ய பண�ைத� தாேன 
ச	பாதி�)%ெகா'ள �8>	 எ�ப)தா� அ�ைற%A	, இ�ைற%A	, 
எ�ைற%Aேம இ�ேரலி� சி�தா(த	. 
 
ஆனா� அவ�கM%A ஒ4 தா�மீக ஆதர� ேவ18யி4(த). யாராவ) ஒ4 
ெப!ய ச%தி தன%காக% Aர� ெகா,%கேவ1,	 எ�# எதி�பா��தா�க'. 
அ(த ச%தி ஓ� அேயா%கிய ச%தியாக இ4(தா�Eட* பாதகமி�ைல. ஆனா� 
ெப!ய ச%தியாக இ4%கேவ1,	. ம�திய% கிழ%கி� இ�ேர� 
ஜீவி�தி4*பெத�ப), சி.க�தி� Aைகயி� ஓ� ஓர�தி� A8ைச 
ேபா5,%ெகா1, வாPவ) மாதி!தா�. எ(த நிமிஷ	 யா� பாBவா�க' எ�# 
ெசா�ல�8யா). இேதா எகி*) இ�ைற%A ேவைலைய% கா58வி5ட). 
நாைள%A ேஜா�ட� தா%கலா	. ஈரா% >�த�ைத ஆர	பி%கலா	. க7�தி� 
இ4%A	 க�தியான சி!யா அ8%க வரலா	. அNவள� ஏ�, அ�தைன 
ேப4ேம ேச�()Eட ச1ைட%A வரலா	. இத:ெக�லா	 ஒ4 காரண	Eட 
ேவ1டா	. எதாவ) ேக5டா� பால�தீனிய அேரபிய�கM%A ஆதரவாக* 
ேபா� எ�# Gலபமாக9 ெசா�லிவிட �8>	. 
 
எ�ன ஆனாK	 த�ைன ஆத!%க இ�ேரK%A ஒ4 ெப!ய ஆதர� ச%தியாக 
அெம!%கா இ4%A	 எ�# உ#தியான) அ*ேபா)தா�. 
 
அெம!%காைவ* ெபா#�தவைர இ�ேரைல ஆத!*பத:கான காரண.க' 
மிக�	 எளிைமயானைவ. ஒ�#, இ�ேரைல ேசாவிய� aனிய� 
ஆத!%கவி�ைல எ�ப). இர1டாவ), ம�திய% கிழ%கி� தன%ெகா4 தளமாக 
இ�ேர� இ4%A	 எ�கிற ந	பி%ைக. திக5ட� திக5ட* ெபா4ளாதார 
உதவிக', ஆ>த உதவிகைள அளி�)%ெகா184*பத� Fல	 இ�ேரைல� 
த�?ைடய A58% காலனி மாதி!ேய அைம�)%ெகா1,, அ.கி4() 
அைன�) எ1ெணB ேதச.கைள>	 க1காணி%கலா	 எ�ப) அெம!%காவி� 
எ1ண	. 
 
எ�ன �ய�றாK	 ேசாவிய� aனிய?ட� ��லி	 நா,கைள ஒ5டைவ%க 
�8யா) எ�# அ�ைறய அெம!%க அதிப� ஐசேனாவ� தி5டவ5டமாக% 
க4தினா�. எ.காவ), எதிலாவ) அவ�க' �58%ெகா'ள ேந!,	 எ�பேத 
அவர) எ1ண	. ஆகேவ, ம�திய% கிழ%கி� காG ப1Lவத:A� தா� 
இ�ேரைல ஆத!*ப) லாபகரமான �8வாகேவ இ4%A	 எ�# அெம!%கா 
நிைன�த). தவிர�	 இ�ேரலி� எ1ெணB கிைடயா). இ�?	 ெகா`ச	 
நக�() கிழ%ேக ேபானா�தா� எ1ெணB. ஆகேவ, இ�ேரலி� காG 
ப1Lகிற) அெம!%கா எ�#	 யா4	 A:ற	 ெசா�ல �8யா). 
 
எ�ன அழகான தி5ட	! 
 
அ�# ெதாட.கி, இ�ேர� ராLவ	, இ�ேர� வ��தக	, இ�ேர� 
ெபா4ளாதார	 ஆகிய F�# அ	ச.க' எ*ப8ெய*ப8 இ4%க ேவ1,	 
எ�# தீ�மானி%A	 ஒ4 நிழ� ச%தியாக அெம!%கா ஆகி*ேபான). 
 
தன) �த� க5டைளயாக, எகி*திடமி4() இ�ேர� ைக*ப:றிய சினாB 
பAதியிலி4() இ�ேரலிய ராLவ�ைத வாப� ெப:#%ெகா'M	ப8 
ரகசியமாக% ேக5,%ெகா1ட). 
 
ஒ4 )1, நில	 எ�னவிதமான பிர9ைனகைள உ4வா%A	 எ�# 
ெசா�ல�8யாத�லவா? அெம!%காவி� நீ1டநா' தி5ட.கM%A அ(த ஒ4 
மாநிலேம Eட� தைடயாக இ4%கலா	. இ�ேரK%ேக அ) ஒ4 நிர(தர� 
தைலவலி* பிரா(தியமாகிவிட%E,	. 
 



இைதெய�லா	 ேயாசி�)�தா� சினாைய எகி*திடேம தி4	ப% 
ெகா,�)விடலா	 எ�# �8வான). 
 
1957-	 ஆ1, இ#தியி� இ�ேர�, சினாயி� இ4(த த�?ைடய 
ராLவ�ைத% க5ட%கைடசியி� ெமா�தமாக வாப� ெப:#%ெகா1ட). மீ1,	 
அ.ேக எகி*) ராLவ	 வ() உ5கா�()ெகா1ட).  
 
எ�ைலயி� வKவான ேவலி ேபாட*ப5ட). இ.ேக>	 நில	தா�. அ.ேக>	 
நில	தா�. சமதள�	 Eட. ஆனாK	 ந,வி� க1L%A� ெத!யாத 
மிக*ெப!ய ப'ள	 ஒ�# இ4*பதாகேவ அைனவ4%A	 ேதா�றிய). 
 
யாைர* பி8�) யா� த'ள*ேபாகிறா�க' எ�பேத ேக'வி. எ*ேபா) எ�ப) 
அ,�த ேக'வி. 
 
இைதெய�லா	 ஒ4 மனித� பா��)%ெகா184(தா�. மிக�	 அைமதியாக. 
எ(த% க4�)	 ெசா�லாம�. யாச� அராஃப�. அவ� எகி*தி� பிற(த 
பால�தீ�கார� எ�பதா� Rய� விவகார�தி� மிA(த உண�9சிவச*ப5ட 
நிைலயிேலேய இ4(தா�. அதனாேலேயதா� இ*ேபா) எ)�	 ேபச%Eடா), 
ெசBய%Eடா) எ�# தீ�மானமாக இ4(தா�. 
 
அவர) சி(தைனெய�லா	 ஒேர விஷய�ைத* ப:றி�தா�. நாசைர எ(தள�%A 
ந	பலா	? 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 17 ஜூைல, 2005 
 
 
 
 
69 பால�தீ� வி,தைல இய%க	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
பால�தீ� வி,தைல%காக யாச� அராஃப� ஆர	பி�த ேபாரா5ட.கM%A' 
lைழவத:A ��னா� பி.எ�.ஓ.ைவ* ப:றிய ஒ4 சி# அறி�க	 
அவசியமாகிற). ஏெனனி�, Rய� கா�வாB விவகார�ைத பி.எ�.ஓ. மிக�	 
lL%கமாக கவனி�) ஆராB(தத:A* பிறAதா� பால�தீ?%கான ேபாரா5ட	 
ெசா�லி%ெகா'M	ப8யான ஒ4 வ8வ	 ெபற� ெதாட.கிய). பி.எ�.ஓ. 
வ8வைம�த அ(த* ேபாரா5ட* பாைதைய�தா� யாச� அராஃப� ேவ18ய 
அள�%A� தி4�தி அைம�), ேபாரா5ட�ைத� )!த*ப,�தினா�. ஆகேவ, 
இ*ேபா) பி.எ�.ஓ. 
 
பி.எ�.ஓ. எ�கிற அைம*/ 1964-	 வ4ட	 ஜூ� மாத	 2-	 ேததி 
ேதா:#வி%க*ப5ட). பால�தீ� ேதசிய க��சி� (Pal es t i ni an Nat i onal  
Counc i l PNC ) எ�கிற அைம*பி� அரசிய� பி!�தா� பி.எ�.ஓ. எ�கிற 
பால�தீ� வி,தைல இய%க	. 
 
இ(த பால�தீ� ேதசிய க��சி� எ�கிற அைம*/, பால�தீ?%A ெவளிேய 
பல நா,களி� த`ச	 /A() வசி�) வ(த பால�தீனிய�களா� 
உ4வா%க*ப5ட). த.களா� பால�தீ?%A' lைழ() ேபாராட �8யாத 
காரண�தா�தா� பி.எ�.ஓ.ைவ அவ�க' ேதா:#வி�தா�க'. வாBவா��ைத%A 
'அரசிய� பி!�' எ�# ெசா�ல*ப5டாK	, பி.எ�.ஓ. �7%க�7%க ஒ4 
ராLவ அைம*/�தா�. பி�னா� இத:ேக தனியானெதா4 அரசிய� பி!�	 
உ1டான) ேவ# விஷய	! 
 
பால�தீ� ேதசிய க��சிலி� �த� E5ட	 ேம மாத	 1964-	 ஆ1, 
ெஜ4சேல�தி� நைடெப:ற). க��சிலி� அ*ேபா) ெமா�த	 422 



உ#*பின�க' இ4(தா�க'. ேஜா�டா�, ெவ�5 ேப.%, க�தா�, ஈரா%, 
சி!யா, Aைவ�, எகி*), லிபியா, அ�ஜீ!யா ம:#	 காஸா பAதிகளிலி4() 
இ(த அைம*பி� உ#*பின�க' அ*ேபா) ேத�(ெத,%க*ப584(தா�க'. 
அ�தைன ேப4ேம அ8*பைடயி� பால�தீனிய�க'. ச(த�*பவச�தா� 
ெவளிநா,களி� அகதிகளாக வசி%க ேந�(தவ�க' எ�பைத நிைனவி� ெகா'ள 
ேவ1,	. 
 
இேத E5ட�தி�தா� பி.எ�.ஓ.ைவ� ேதா:#வி�த)	, அகம) அ� ஷ%! 
(Ahmed al shuqui r y  ) எ�பவைர அத� தைலவராக நியமி�த)	 நிகP(த). 
 
இ(த அகம) அ� ஷ%!, ெலபனாைன9 ேச�(தவ�. இவர) த(ைத ஒ4 
பால�தீனிய�. தாB )4%கிைய9 ேச�(தவ�. ெஜ4சேல	 நக!� ச5ட	 
ப8�)வி5, ஐ%கிய நா,கM%கான சி!யாவி� பிரதிநிதியாக 1949-லி4() 51 
வைர பணியா:றியவ�. பிறA அர/ லீகி� )ைண9 ெசயலாளராக9 சில கால	 
பணி/!()வி5,, ஐ.நா.�%கான ச�தி அேரபியாவி� Uதராக 1957-லி4() 
62 வைர ேவைல பா��தி4%கிறா�. ெப4	பாலான அர/ ேதச.க', ஷ%! 
த.கM%காக* பணியா:ற மா5டாரா எ�# ஏ.A	 அள�%A அ%கால�தி� 
அேரபிய ேதச.களி� மதி*/%A!ய அரசிய� வ�Kநராக விள.கியவ� இவ�. 
 
ஆகேவ, பி.எ�.ஓ. ெதாட.க*ப5டேபா), அத� தைலவராக இ4%க9 ச!யான 
நப� ஷ%!தா� எ�# தீ�மானி�) அவைர% ெகா1, வ(தா�க'. 
 
ஷ%!, பதவிேய:ற�ட� ெசBத �த� கா!ய	, பி.எ�.ஓ.�%கான �(O# ேப� 
ெகா1ட �த�நிைல ஆ5சி%A7 ஒ�ைற அைம�த)தா�. பிறA, பதிைன() 
ேப� ெகா1ட ெசய:A7 ஒ�ைற அைம�), அத:A பால�தீ� ேதசிய 
க��சிலி� இ4(ேத ஆ'கைள� ேத�(ெத,%க9 ெசா�னா�. ேம:ெசா�ன 
�(O# ேப4	 ஓ5,* ேபா5,, ேதசிய க��சி� உ#*பின�களான 422 
ேப!லி4() 15 ேபைர� ேத�(ெத,%க ேவ1,	 எ�ப) ஏ:பா,. 
 
பி.எ�.ஓ.ேவ ஒ4 நிழ� ராLவ அைம*/�தா� எ�றேபா)	, நிழK%A' 
ெவளி9சமாக பி.எ�.ஏ எ�# தன%ெகன ஒ4 தனி ராLவ* பி!ைவ>	 
பி.எ�.ஓ. ஏ:ப,�தி% ெகா1ட). 
 
எ*ப8 ப�ேவ# அரசிய� சி�தா(த.களி� ந	பி%ைக ெகா1டவ�க' இைண() 
பால�தீ� வி,தைல இய%க�ைத� ேதா:#வி�தா�கேளா, அேதேபால, ப�ேவ# 
ேபாராளி% A7%கைள ஒ4.கிைண�ேத பி.எ�.ஏ. எ�கிற Pal es t i ne 
Li ber at i on Ar my  ேதா:#வி%க*ப5ட). அ(த(த% A7%களி� தனி*ப5ட 
ேநா%க�	 ெசய�பா,கM	 எ�ன மாதி!யாக இ4(தாK	 'அர/ ேதசிய	' 
எ�கிற க4�தா%க�திK	 பால�தீைன வி,வி*ப) எ�கிற ேநா%க�திK	 
ந	பி%ைக உ'ளவ�களாக இ4%கேவ1,	 எ�ப) ம5,	தா� ஒேர 
நிப(தைனயாக இ4(த). 
 
பி.எ�.ஓ.வி� ேதா:ற�	 ஆர	ப ேவக�	 ெப4	பாலான 
பால�தீனிய�கM%A மிA(த ந	பி%ைக அளி*பதாக இ4(த). எ,�த 
உடேனேய )*பா%கிைய� U%கி%ெகா1, அவ�க' ஓடவி�ைல. மாறாக, 
இ�ேரK%A ெவளிேய அகதிகளாக வா7	 பால�தீனிய ம%க' அ�தைன 
ேபைர>	 ேந!� ச(தி�)* ேபசினா�க'. இழ(த பால�தீைன* ேபாரா8�தா� 
ெபறேவ1,	 எ�பைத>	 ேபாரா5ட�)%A ம%க' எ(ெத(த வைகயிெல�லா	 
ப.களி%கலா	 எ�பைத>	 விள%கி9 ெசா�னா�க'. 
 
பி.எ�.ஓ.வி� இ(த ம%க' ச(தி*/ ரகசிய� தி5ட	, மிக*ெப!ய விைள�கைள 
உ4வா%க� ெதாட.கிய). 
 
ெப4	பாலான பால�தீனிய இைளஞ�க', உடன8யாக� த.கைள 
பி.எ�.ஓ.�ட� இைண�)%ெகா1டா�க'. ஆ>த* பயி:சி உ'ள அ�தைன 
ேப4	 பி.எ�.ஓ.வி� ராLவ�தி� ேசர� ெதாட.கினா�க'. அ8*பைட* 



பயி:சி இ4(தாேல ேபா)	 எ�# பி.எ�.ஏ. நிைன�த). ேம� பயி:சிகைள� 
தா.கேள தர �8>	 எ�# க4தி, )*பா%கி U%க� ெத!(த அ�தைன 
ேபைர>	 த.க' பைடயி� ேச��)%ெகா'ள ஆர	பி�தா�க'. 
 
இ*ப8 இைண(த இைளஞ�க' அ�தைன ேப4	 சி# சி# A7%களாக* 
பி!%க*ப5, எகி*), ெலபனா�, சி!யா ேபா�ற ேதச.களி� இ4(த 
பி.எ�.ஓ.வி� பயி:சி �கா	கM%A அ?*ப*ப5டன�. அ.ேக அவ�கM%A� 
)*பா%கி G,த�, A1, எறித� ேபா�ற பாட.க' க:#�தர*ப5டன. 
 
இ(த* பயி:சிகM%A உலெக.கிKமி4(), ப�ேவ# வி,தைல இய%க.களி� 
தைலவ�கேள ேந!� வ(தி4() வA*ெப,�தா�க'. 
 
இத:ெக�லா	 ேதைவயான நிதிைய� திர5ட தனிேய ஒ4 A7 
அைம%க*ப5ட). பால�தீ� ம%களி� )ய� )ைட*பத:காக நிதி ேசக!%க* 
/ற*ப5ட அ(த% A7வின�, ம�திய ஆசியா �7வ)	 பயண	 ேம:ெகா1, 
)1ேட(தி நிதி ேசக!�தா�க'. பல ெதாழிலதிப�கM	 அரசிய�வாதிகM	 
ஏராளமான நிதி அளி�தா�க' எ�ப) உ1ைமேய எ�றேபா)	 ெபா)ம%க' 
அளி�த நிதிதா� பி.எ�.ஓ.வினரா� மிக �%கியமாக% க4த*ப5ட). 
 
தீவிரமாக, மிக� தீவிரமாக இ(த* பணிக' நைடெபற� ெதாட.கிய)	 1968-	 
ஆ1, பால�தீ� ேதசிய க��சி� த�?ைடய �த� பகிர.க அறி%ைகைய 
ெவளியி5ட). கி5ட�த5ட ஓ� அரசா.க உ�தர� ேபாலேவ காண*ப5ட அ(த 
அறி%ைகதா�, இ�ேரK%A எதிரான பால�தீனிய�களி� ேபாரா5ட	 Aறி�த 
�த� தகவ� அறி%ைக எ�# ெசா�லலா	. 
 
மிக நீ1ட, விவரமான, ஏராளமான பி�னிைண*/க' ெகா1ட 
O:#%கண%கான ப%க.க' உ'ள அ(த அறி%ைகயி� பல ப�திகளி� 
'இ�ேர� ஓ� ஒழி%க*பட ேவ18ய ேதச	' எ�# Aறி*பிட*ப584%கிற). 
(பி�னா� 1993-� ஓ�ேலா உட�ப8%ைக சமய�தி� இ(த* ப�திகைள 
வாப� ெப#வதாக யாச� அராஃப� அறிவி�த) பிறA வ4	.) 
 
இ)தா� ஆர	ப	. இ.கி4()தா� இ�ேர� ராLவ�)%A எதிரான 
பால�தீ� வி,தைல* பைடயின!� ேநர8� தா%Aத�க' ஆர	பமாகி�றன. 
 
பி.எ�.ஓ.�%A அ*ேபாெத�லா	 ெக!�லா� தா%Aத� �ைற ெத!யா). 
ப!9சய	 கிைடயா). எ.ேகா ெதாைலUர Aைவ�தி� ரகசிய அைற எ,�) 
ேவைல பா��)%ெகா184(த யாச� அராஃப�)%A�தா� ெக!�லா தா%Aத� 
ெத!>	. அராஃப� பி.எ�.ஓ.வி� தைலவரான பிறAதா� அ�தைனேப4%A	 
ஒளி(தி4() தா%A	 கைல பயி:#வி%க*ப5ட). அ)வைர, ேநர8� 
தா%Aதலி�தா� அவ�க' ஈ,ப5, வ(தா�க'. 
 
ேநர8� தா%Aத� எ�றா� எ�ன? 
 
�தலி� ஓ� இல%ைக நி�ணயி*பா�க'. உதாரண�)%A, ெட� அவிவி� ஒ4 
ேபாலீ� �ேடஷ�. இல%A �8வான)	 ஒ4 ப�) ேபைர� ேத�(ெத,�) 
அ.ேக அ?*/வா�க'. ெட� அவி�%A அவ�க' ேபாB9 ேச�(த)	 'நலமாக 
வ() ேச�(ேதா	' எ�# யா� Fலமாகவாவ) தகவ� அ?*/வா�க'. இ(த� 
தகவ� வ(த)	 இ�ெனா4 A7வின� Fல	 தா%AதK%A* ேபானவ�கM%A� 
ேதைவயான ஆ>த.க' ரகசியமாக அ?*பிைவ%க*ப,	. ெப4	பாK	 சர%A 
லா!களி� ஏ:றி அ?*/வா�க'. வாைழ� தா�க', ேகா)ைம F5ைடகM%A 
அ8யி� ப,�)%ெகா1, )*பா%கிக' தனிேய பயண	 ெசB) உ!யவ�களிட	 
வ() ேச4	. 
 
அத�பிறA ஒ4 ேநர	 Aறி�), ச	ப(த*ப5ட ேபாலீ� �ேடஷ?%A* ேபாB 
எதிேர ப).கி நி�#ெகா1, Gட ஆர	பி*பா�க'. நா�ைக() காவல�க' 
இற(த)	 உ'ேள ேபாவா�க'. ேதைவ*ப5டா� அ.A	 தா%Aத� ெதாட4	. 



இ�லாவி5டா� அ.கி4%A	 )*பா%கிகைள எ,�)%ெகா1, கிள	பி வ18 
ஏறிவி,வா�க'. 
 
A1, ைவ*பெத�றாK	 இேத நைட�ைறதா�. �த� நா' இரேவ Aறி*பி5ட 
இட�)%A* ேபாB ேவ18ய ஆய�த.கைள9 ெசB)ெகா1,, வி8(த)	 
A1, ைவ�)வி5, ப� பி8�)வி,வா�க'. (மனித ெவ8A1,க' 
/ழ%க�)%A வராத கால	 அ).) 
 
ம#நா' ெசBதி�தாளி� விஷய�ைத* பா��), உ#தி ெசB)ெகா1டபிறA 
ெகா`ச	 ேபா� ெகா1டா8 வி5,, அ,�த ேவைலயி� ஈ,பட� 
ெதாட.Aவா�க'. 
 
இ�ேர� ராLவ	, பா)கா*/* பைட இர1,	தா� பி.எ�.ஓ.வின!� 
பிரதானமான தா%Aத� களமாக இ4(த). சில சமய.களி� ெபா)ம%க' மீ)	 
வ��ைற ஏவ*ப584%கிற). 1968-	 ஆ1, 8ச	ப!� காஸா பAதியி� 
ஒ4 ேப4(தி� ெவ8�த A1,தா� ஆர	ப	 எ�# ெசா�ல ேவ1,	. (23 
ேப� பலி.) அ,�த,�) ஒ4 நா' தவறாம� எ.காவ) A1, 
ெவ8�)%ெகா1ேடதா� இ4(த). 
 
இ�ேர� எ�ன த:கா*/ நடவ8%ைக ேம:ெகா1டாK	 பி.எ�.ஓ.வின!� 
தா%Aத�கைள9 சமாளி%க �8யாம� அ) ஒ4 நிர(தர� தைலவலி எ�# 
ஆகி*ேபான). 
 
ஆகேவ, இ�ேர� அரG பி.எ�.ஓ.ைவ ஒ4 தீவிரவாத அைம*/ எ�# 
அறிவி�த). அ)வைர ஒ4 வி,தைல இய%கமாக ம5,ேம அறிய*ப5, வ(த 
பி.எ�.ஓ., அெம!%க மீ8யாவி� உதவி>ட� பய.கரவாத அைம*பாக, 
தீவிரவாதிகைள உ:ப�தி ெசB>	 ஒ4 ரா5சஸ� ெதாழி:சாைலயாக9 
சி�தி!%க*ப5ட). 
 
இ�ேரK	 த� ப.A%A பி.எ�.ஓ. ெசBத)ட� நிைறய /ைன�க' ேச��) 
உலெக.A	 அ?தாப	 ேதட� ெதாட.கிய). 
 
பி.எ�.ஓ. ஒ4ேபா)	 தன) தீவிரவாத நடவ8%ைககைள அ%கால�தி� 
நியாய*ப,�தியதி�ைல. 'ேவ# வழியி�லாம� ஆ>த	 U%கியி4%கிேறா	. 
உ.களா� அைமதி வழியி� பால�தீைன மீ5,�தர �8>மானா� ெசB>.க'' 
எ�#தா� பி.எ�.ஓ. ெசா�ன). 
 
அைமதி%கான எ(த சா�திய�ைத>	 அ*ேபா) இ�ேர� வி5,ைவ%காத 
காரண�தா� ஆ>த	தா� தீ�� எ�# அைனவராKேம ந	ப*ப5ட). 
 
ஆனா�, பி.எ�.ஓ.வி� நடவ8%ைககைள இ�ேர� அரG மிைக*ப,�தி 
மீ8யா�%A� த4கிற) எ�# எ,�)9 ெசா�ல, பி.எ�.ஓ.வி� யா4%A	 
ெத!யவி�ைல. பிரசார	 ஒ4 வKவான சாதன	. எைத>	 தி4	ப�தி4	ப9 
ெசா�Kவத� Fல	 ம%க' மன�தி� ஆழமாக* பதியைவ�)விட �8>	. 
ஆகேவ, இ�ேரலி� தி5டமி5ட பிரசார உ�தி பி.எ�.ஓ.�%A* ெப!ய 
பிர9ைனயாக இ4(த). நா�A ேப� பலியானா�க' எ�பைத நாx# ேப� பலி 
எ�# ெசா�னா� அைத இ�ைல எ�# ம#%க ேவ1,ம�லவா? 
 
அ*ப8 ம#�), ம# அறி%ைக விட பி.எ�.ஓ.வி� அ�# யா4%A	 
ெத!யவி�ைல. அ*ப8ேய அவ�க' எ,�)9 ெசா�னாK	 ெவளியி,வத:கான 
ஊடக ஒ�)ைழ*/க' இ�லாம� இ�ேர� பா��)%ெகா1ட). 
 
இ) மிக*ெப!ய பிர9ைனயாக இ4(த). ேபாரா5ட	 ஒ7.காக நட(தா� 
ேபாதா); நி�வாக�	 சிற*பாக இய.கேவ1,	 எ�# �த� �தலி� 
அ*ேபா) உணர*ப5ட). ஒ4 ச!யான, திறைமமி%க, அ?பவ	 வாB(த 
தைலவ4%காக பி.எ�.ஓ. ஏ.கிய). 



 
1969-	 ஆ1, பி*ரவ! 3-	 ேததி யாச� அராஃப� அ(த* ெபா#*/%A 
வ(தா�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 21 ஜூைல, 2005 
 
 
 
70 ஆ# நா' >�த�தி� பி�னணியி� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
1964-� ெதாட.க*ப5ட பி.எ�.ஓ.�%A 69-�தா� யாச� அராஃப� 
தைலவராக வ4கிறா�. இைட*ப5ட கால�தி� ஒ4 மிக �%கியமான 
பிர9ைனைய அர/ உலக	 ச(தி%க ேவ18யி4(த). அதைன �தலி� 
பா��)வி5, யாச� அராஃப�திட	 ேபாவ)தா� ச!யாக இ4%A	. 
 
ஆ# நா' >�த	 (Si x day war  ) எ�# ச!�திர	 வ4ணி%A	 இ(த* ேபா�, 
1967-	 ஆ1, ஜூ� மாத	 இ�ேரK%A	 எகி*), சி!யா, ேஜா�ட� ஆகிய 
ேதச.கM%Aமிைடேய நைடெப:ற). யா4ேம எதி�பா�%காத, ச:#	 
��னறிவி*பி�லாத, திbெர�# ெதாட.க*ப5ட இ(த >�த�தி� R�திரதா! 
இ�ேர�.  
 
எ(தவிதமான ��ேன:பா,கM	 கிைடயா). திbெர�# அ8%க 
ஆர	பி�தா�க'. �	�ைன� தா%Aத�. இ.ேக சினாB, அ.ேக ேகால� 
A�#க', ேம:ேக ெவ�5ேப.%, கிழ%ேக காஸா எ�# �(ைதய கால�தி� 
இழ(த பAதிக' அ�தைனைய>	 அ(த ஆ# நா' >�த�தி� 
அ'ளி%ெகா1,வி5ட) இ�ேர�. எ�ன நட%கிற) எ�# Gதா!�)%ெகா'M	 
��னதாகேவ >�த	 �8()வி5ட). இ�ேர� எ�ப) எ�தைன 
அபாயகரமான ேதச	 எ�ப) ெவளி9சமான). 
 
இ�ேர� இ(த >�த�ைத� ெதாட.கியத:கான காரண.க' மிக�	 
lL%கமானைவ. 1956-	 ஆ1, நைடெப:ற Rய� >�த�தி�ேபா) 
இ�ேர� த� வச*ப,�திய சினாB பAதிைய அ�ேதச	 மீ1,	 எகி*)%ேக 
வி5,�தர ேவ18 வ(தைத ��ேப பா��ேதா	 அ�லவா? அத� 
வி!வா%க*ப5ட ெதாட�9சி எ�# இதைன% ெகா'ளலா	.  
 
அெம!%கா ம:#	 ேசாவிய� aனியனி� அரசிய� நி�*ப(த.க' 
காரணமாக�தா� சினாைய மீ1,	 எகி*) வச	 அளி�த) இ�ேர�. 
எ�னதா� ராLவ sதியி� அ(த >�த�தி� எகி*) 
ேதா�வியைட(தி4(தேபாதிK	, இ�ேர� அ(த* பAதிைய� தி4*பி% 
ெகா,�தைத உலக	 �:றிK	 ேவ# விதமாகேவ பா��த). அதாவ), நாச!� 
ராஜத(திர ெவ:றி அ) எ�பதாக ஒ4 பிரசார	 மிக� தீவிரமாக நட(த)! இ) 
இ�ேரK%A* ெப!ய த�மான* பிர9ைனயாக இ4(த). அெம!%க நி�*ப(த	 
இ�லாவி5டா� நி9சயமாக சினாைய வி5,%ெகா,�தி4%க மா5ேடா	 எ�# 
எ.காவ) A�றி� மீ) ஏறி நி�# உர%க% க�தலா	 ேபாலி4(த) 
அவ�கM%A. 
 
ஆனா�, அெம!%காைவ அவ�களா� பைக�)%ெகா'ள �8யா). அத:A 
அரசியைல� தா18ய ெபா4ளாதார% காரண.கM	 நிைறய இ4(தன. 
ஆகேவ, வாகான ஒ4 ச(த�*ப�)%காக இ�ேர� கா�தி4(த). 
 
ம#/ற	, Rய� >�த�ைத� ெதாட�() எகி*), சி!யா, ேஜா�ட� ஆகிய 
F�# நா,கM%A	 ஒ4மாதி!யான ேநச	 வளர ஆர	பி�தி4(த). ராLவ	 
�த� வ��தக	 வைர ப�ேவ# வித.களி� அவ�க' ஒ4வ4%ெகா4வ� 



உதவிக' ெசB)ெகா1,	 ஒ�)ைழ�)%ெகா1,	 நிஜமான சேகாதர�)வ	 
ேபண ஆர	பி�தி4(தா�க'.  
 
இ�ேரK%A இ) ெப!ய ஆப�தாக* ப5ட). ஏெனனி�, எகி*), சி!யா, 
ேஜா�ட� F�#ேம இ�ேரலி� F�# எ�ைல*/ற ேதச.க'. F�#	 அர/ 
ேதச.கM	 Eட. இ(த Fவ� E5டணிைய வளரவி5டா� எ(த9 சமய�திK	 
தன%A* பிர9ைன வர%E,	 எ�# இ�ேர� பய(த). ேதாதாக, இ(த F�# 
ேதச.கMேம Rய� >�த�ைத� ெதாட�() ேசாவிய� aனிய?ட� 
ெந4%கமான உறைவ வள��)%ெகா'ள� ெதாட.கியி4(தன. ேஜா�ட?%A 
ேவ# பல ேம:க�திய நா,கMட?	 தனிேய அ*ேபா) ந�Kற�	 ராLவ 
ஒ�)ைழ*/ ஒ*ப(த.கM	 இ4(தன.  
 
ஏ:ெகனேவ எ(த அர/ ேதச�	 இ�ேரK%A எ(த வைகயிலான 
ஒ�)ைழ*ைப>	 த4வதி�ைல எ�# �8� ெசBதி4(த நிைலயி�, இ(த 
F�# ேதச.களி� ேநச% E5டணி இ�ேரK%A அ9ச	 த(த) இய�பான 
விஷயேம. 
 
தவிர�	 ேசாவிய� aனிய� Aறி�த நியாயமான பல அ9ச.கM	 இ�ேரK%A 
இ4(தன. Rய� >�த�ைத உடன8யாக நி#�தாவி5டா� பி!5டனி� நாணய 
மதி*ைப% Aைற�)வி,வதாக அெம!%கா மிர58ய)ேபாலேவ, ேசாவிய� 
aனிய?	 பிரா�� ம:#	 இ.கிலா(தி� மீ) அL ஆ>த >�த	 
ெதாட.Aேவ� எ�# மிர58ய). (ல1ட� ம:#	 பாs� நகர.களி� 
ஏ:ெகனேவ ேசாவிய� aனிய� அLA1,கைள% ெகா1, வ() 
இற%கிவி5ட) எ�# Eட ஒ4 வத(தி எ7(த)!)  
 
இ)ேபா�ற மிர5ட�களா�தா� பி!5ட?	 பிரா�ஸு	 Rய� >�த�ைத% 
ைகவி5டன. இேத காரண�தா�தா� இ�ேரK	 த� ேநா%க	 �7வ)	 
நிைறேவ#வத:A ��னதாகேவ >�த நி#�த�ைத ேம:ெகா'ள ேவ18வ(த). 
அ(த% ேகாப	 அ8மன�தி� இ4(ததா�தா� பதிெனா4 வ4ட.க' 
கா�தி4() 67-� அ8%க ஆர	பி�த). 
 
இவ:ைறெய�லா	 தா18 இ�ெனா4 �%கிய% காரண�	 இ(த >�த�)%A 
உ1,.  
 
சி!யாவிலி4() இ�ேர� வழியாக* ேபாB கலீலீ கடலி� கல()ெகா184(த 
டா� ம:#	 பனியா� நதி நீைர திைச தி4*பி, ேம:ேக ஓடவி5,, ேஜா�ட� 
நதியி� கல%A	ப8யாக மா:றியைம%க, சி!யா ஒ4 தி5ட	 ேபா5ட). இ) 
அ*ப5டமாக, வயி:றில8%A	 கா!ய	தா�. ச(ேதகேம இ�ைல. இ�ேரK%A� 
த1ணீ�� த5,*பா, வரேவ1,	 எ�கிற 'பர(த' ேநா%க�)ட� தீ5ட*ப5ட 
தி5ட	தா�. ேகா8%கண%கி� ெசலவழி�தாவ) இ�தி5ட�ைத9 
ெசய�ப,�)வதி� சி!யா மிA(த ஆ�வ	 ெசK�தியைத% க1ட இ�ேர�, த� 
ேகாப�ைத% கா5ட ஒ4 வழி ேத8%ெகா184(த) அ*ேபா). 
 
அ(த% ேகாப�ைத ேமK	 அதிக!%A	 விதமாக 1966-	 ஆ1, எகி*)	 
சி!யா�	 ஒ4 ராLவ ஒ*ப(த�ைத9 ெசB)ெகா1டன. இ4 ேதச.களி� எ(த 
ேதச�ைத யா� தா%கினாK	 அ,�தவ� உடேன உதவி%A ஓ8 வரேவ1,	 
எ�பேத அ(த ஒ*ப(த	. 
 
இத:Aேம� இ�ேரலா� ெபா#ைம கா%க �8யவி�ைல. 1967 ஏ*ர� 7-	 
ேததி சி!யாவி� ஆMைக%A5ப5ட ேகால� A�#* பAதிகளி� இ�ேரலிய 
ராLவ வீர�க' 'வழ%கமான' எ�ைல தா1,	 தி4விழாைவ ஆர	பி�) 
ைவ�தா�க'. இ4 ப%க.களிK	 ெம�லிய )*பா%கி9 R,கMட� வழ%கமாக 
�8()வி,	 ைவபவ	தா� அ). அ*ப8�தா� சி!யா நிைன�த).  
 
ஆனா� இ�ேர� அ(த9 சி# ச	பவ�ைத அ*ப8ேய ஊதி* ெப!தா%கி, ெப!ய 
அளவி� ஒ4 >�தமாக ஆ%கிவி5ட). சி!யாவி� ஏ7 ேபா� விமான.கைள 



(அைன�)	 MI G 21 ரக விமான.க') ஒேரய8யாக அ8�) வீP�தி, 
ஒ5,ெமா�த ேகால� பAதிைய>	 G:றி வைள�)%ெகா1, வி5ட). 
 
 
இ) ஒ5,ெமா�த அர/ உலக�ைத>	 ேகாப	 ெகா'ள9 ெசBத). அைன�) 
ேதச அர/� தைலவ�கM	 அவசரமாக% E8* ேபசினா�க'. இ�ேரலி� 
அராஜக.கM%A ஒ4 �8� க58யாக ேவ1,	 எ�பேத ேப9சி� சார	. 
ஆனா� எ�ன ெசBயலா	? எ*ப89 ெசBயலா	? 
 
நாச� தயாராக இ4(தா�. ஏ:ெகனேவ சினாB விவகார�தா� க,*பி� இ4(த 
அவ�, இைத ஒ4 காரணமாக ைவ�) இ�ேர� மீ) >�த	 ெதா,�தா� எகி*) 
��னி�# அதைன நட�த� தயா� எ�# பகிர.கமாகேவ ெசா�னா�. 
ேபாதா%Aைற%A, அ*ப8 எகி*) >�த�ைத வழி நட�)வெத�றா�, 
த�னாலான அ�தைன உதவிகைள>	 ெசBய� தயா� எ�# ேசாவிய� 
aனிய?	 ரகசிய9 ெசBதி அ?*பிய). (ேசாவிய� aனியனி� அ*ேபாைதய 
அதிப� அெல%ஸி ேகாசிஜி�.) 
 
ஆனா� பாதி%க*ப5ட ேதசமான சி!யாதா� அ8ெய,�)% ெகா,�தாக 
ேவ1,	.  
 
பிர9ைன எ�னெவனி� சி!யா�%A அ*ேபா) ஒ4 >�த�தி� ப.Aெப#	 
ெத	/ இ�ைல. Aைற(தப5ச	 ஒ4 பைடைய இ�ேரலி� வட%A எ�ைலயி� 
ஊ,4வ அ?*ப%Eட �8யா) எ�கிற RPநிைல. 
 
ஆகேவ எகி*) ேவ# ஒ4 வழிைய* பி8�த). இ�ேரலி� பிரதான க*ப� 
ேபா%Aவர�) வழியாக இ4(த திர� ஜலச(திைய F8வி5ட). இ�ேரலி� 
எ1ெணB வ��தக வழி எ�ப) அ) ஒ�#தா�. ஒ4 ெசா�லி� 
விவ!*பெத�றா� இத:A* ெபய�தா� அ8ம8யி� ைகைவ*ப). 
 
இெத�லா	 ேச�()தா� இ�ேரைல உG*பிவி5டன. �7 F9சி� அ�ேதச	 
>�த	 ெதாட.க �8� ெசB)வி5ட). நாச4	 ெசா�னா�: 'எ.களி� 
அ8*பைட ேநா%க�	 இ�ேரைல ஒழி*ப)தா�. அ�தைன அேரபிய�கM	 
அைத�தா� வி4	/கிறா�க''' 
 
F�# �ைனகளிK	 இ�ேர� தன) வீர�கைள நி#�திய). ேம:ேக ேஜா�ட� 
ராLவ�)%A எதிராக ேம:A%கைர* பAதியி� >�த	. ெத� கிழ%ேக 
எகி*)%A எதிராக காஸா ம:#	 சினாB பAதிகளி�. வட%ேக, சி!யா. ேகால� 
A�#க'. 
 
நாச� சில விஷய.களி� மிA(த எ9ச!%ைக>ட� நட()ெகா1டா�. >�த�ைத� 
தா� ெதாட.க%Eடா) எ�ப) அவ:#' �த�ைமயான). இ�ேர�தா� 
ஆர	பி�த). இர1டாவ), இ�ேரலி� தா%Aத� எ�தைன வKவாக இ4%A	 
எ�ப) அவ4%A� ெத!>	. அ(த% கா5சிகைள அK.காம� AK.காம� 
அ*ப8ேய U%கி ச�வேதச மீ8யாவி� ெவளியிட, அவ� ெப4	 �ய:சிக' 
ேம:ெகா1டா�. உலக	 �7வ)	 இ�ேரைல� தி58�தீ�%க இ(த >�த�ைத 
ஒ4 க4வியாக* பய�ப,�தி%ெகா'ள ேவ1,ெம�ப) அவர) தி5ட	. 
 
>�த�ைத தா� �தலி� ஆர	பி%க%Eடா) எ�# நாச� �8ெவ,�தத:A 
இ�ெனா4 காரண�	 உ1,. 
 
>�த	 ெதாட.கியத:A இர1, அ�ல) F�# தின.கM%A ��னதாக 
அெம!%க ெவ'ைள மாளிைகயிலி4() மா�ேகாவி� இ4(த %ெர	ளி� 
மாளிைக%A ஒ4 ெதாைலேபசி அைழ*/ வ(த). 
 



பனி*ேபா� நட()ெகா184(த சமய�தி� அெம!%க அதிப�, ேசாவிய� 
அதிபைர அைழ�)* ேபGவதாவ)? ந	ப �8யாத விஷயமாக இ4*பி?	 இ) 
நட%க�தா� ெசBத). 
 
அ*ேபாைதய அெம!%க அதிபராக இ4(தவ� லி1ட� ஜா�ச�. அவ�தா� 
ேகாசிஜிைன அைழ�தா�. 'நா� ேக'வி*ப5ட) உ1ைமயா?'' எ�# �த� 
வ!யி� விஷய�ைத ஆர	பி�தா�. 
 
'எ�ன ேக'வி*ப5b�க'?' 
 
'ம�திய% கிழ%கி� உ.க' அ8*ெபா8யாக இ4%A	 எகி*). இ�?	 48 
மணி ேநர�தி� இ�ேர� மீ) ஒ4 ெப!ய >�த�ைத� ெதாட.கவி4*பதாக 
எ.கMைடய இ�ேரலிய உள��)ைற ந1ப�க' ெசா�கிறா�க'. இ) 
உ1ைமயா?'' 
 
உ1ைமயி� ேகாசிஜி� அ*ப8ெயா4 விஷய�ைத அ*ேபா) 
ேக'வி*ப584%கவி�ைல. ஆகேவ ச:# அவகாச	 ேக5டா�. 
 
'இேதா பா4.க'. உலக அளவி� இ�ெனா4 ெப!ய >�த�)%A இ) 
வழிவA%க%E,	. பி� விைள�கM%A அெம!%கா ெபா#*பி�ைல' எ�# 
எ9ச!�)வி5, ேபாைன ைவ�தா� ஜா�ச�. 
 
அ) ேம 27-	 ேததி 1967-	 வ4ட	. ந'ளிர� 12.48 மணி. ச!யாக ஒ�ேற 
கா� மணி ேநர	 கழி�) எகி*)%கான ேசாவிய� Uதராக இ4(த 8மி5! 
ேபாஜிேதN (Di mi t r i Poj i daev ), நாச!� வீ5,%A* ேபாB% கதைவ� 
த58னா�. 
 
'>�த�ைத எகி*) ஆர	பி*பைத ேசாவிய� aனிய� வி4	பவி�ைல. அ*ப8 
நீ.க' ெதாட.கினா�, ேசாவிய�தி� உதவி கிைட%காம� ேபாகலா	' எ�# 
ேகாசிஜி� ெசா�ல9 ெசா�ன தகவைல� ெத!வி�தா�. 
 
நாச� ெவ#மேன தைலயா58வி5, அவைர அ?*பிைவ�)வி5,, உடேன 
த�?ைடய ெவளி விவகார�)ைற அைம9ச� அ*)� ஹ%கி	 அமீைர (Abdel  
Haki m Amer ) அைழ�), ேசாவிய� aனியனி� உ'ள எகி*) ஏெஜ1,கைள 
அைழ�) ேகாசிஜி� அ*ப8�தா� ெசா�னாரா எ�# உ#தி*ப,�த9 ெசா�லி% 
ேக5டா�. 
 
அவ� ெசா�ன) உ1ைமதா� எ�# அ,�த ஒ4 மணி ேநர�தி� 
உ#தியான). ஆகேவ நாச�, >�த�ைத இ�ேரேல ஆர	பி%க5,	 எ�# 
கா�தி4%க� தீ�மானி�தா�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 24 ஜூைல, 2005 
 
 
 
 
71 சினா>	 காஸா�	 இ�ேர� வச	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
இ�ேரK	 ஒ4 �8வி�தா� இ4(த). சி!யா�டனான த1ணீ�* பிர9ைன, 
எகி*)டனான க*ப� ேபா%Aவர�)* பிர9ைன, ேஜா�ட?டனான ேம:A%கைர* 
பிர9ைன உ'ளி5ட த�?ைடய ெசா(த* பிர9ைனகM%A அெம!%காேவா, 
ஐ.நா.சைபேயா ஒ4 தீ�� ெகா1,வராவி5டா�, தன%A� ெத!(த �ைறயி� 
தாேன நடவ8%ைகயி� இற.கிவிடலா	 எ�ப)தா� அ)! 
 



அ(த ஆ1, ஜூ� மாத	 �த� ேததி ேமாேஷ தயா� (Moshe Dayan ) 
எ�கிற F�த ராLவ அதிகா! ஒ4வைர ராLவ� தளபதியாக நியமி�தா� 
இ�ேரலிய* பிரதம� ெலவி இ_க�. (Lev i Eshkol ). ஒ4 அவசர >�த�ைத 
தி5டமி5, நட�த%E8ய வ�லைம ெபா4(தியவ� எ�பதா�தா� இ(த திb� 
பதவி மா:ற	. 
 
இைத% கவனி�த)ேம அெம!%க அதிப� ஜா�ச� இ�ேரலிய பிரதமைர� 
ெதாைலேபசியி� அைழ�தா�. ேவ1டா	, >�த ��தீ/க' இ*ேபா) 
ேதைவயி�ைல எ�# எ9ச!%ைக ெசBதா�. 
 
ஆனா�, இ�ேர� ேக5க%E8ய நிைலயி� இ�ைல. அெம!%கா ெசா�னைத% 
ேகளாம� >�த�ைத ஆர	பி�)வி5டாK	 பி�னா� சமாதான	 ேபசி வழி%A% 
ெகா1,வ()விடலா	 எ�# �8� ெசBதா� இ�ேரலிய* பிரதம�. 
 
ஆகேவ எகி*தி�மீ) தா%Aத� ெதாட.க உ�தரவி5டா�. அ�ைற%A� ேததி 
ஜூ� 5. 
 
இ�ேரலி� �த� இல%A, எகி*தி� விமான*பைடைய ஒழி�)%க5,வ)தா�. 
அ�ைறய ேததியி�, ம�திய%கிழ%கி� மிக�	 ச%திவாB(த விமான*பைடைய 
ைவ�தி4(த ஒேர ேதச	 எகி*). காரண	 ேசாவிய� aனியனி� ஒ�)ைழ*/. 
உலகி� விமான% க5,மான�தி� எ�ென�ன நவீன உ�திக' 
ேம:ெகா'ள*ப,கி�றனேவா, அைவ யைன�)	 எகி*) விமான*பைட%A 
வ() ேசர ேவ1,ெம�பதி� எகி*ைத% கா58K	 அ*ேபா) ேசாவிய� 
aனிய� மிA(த ஆ�வ	 ெகா184(த). 
 
ம�திய% கிழ%கி� தா� ப.ேக:க%E8ய ெப!ய >�த	 எ�# ஏேத?	 
வ4மானா�, அ*ேபா) அதிநவீன எகி*) விமான*பைடைய 
உபேயாகி�)%ெகா'ளலாேம எ�கிற �� ேயாசைன>ட� தா� ேசாவிய� 
aனிய� எகி*) விமான*பைடைய ஒ4 ெச�ல நாB%A58 ேபால* பராம!�) 
வ(த). 
 
இ) ஒ4 ெவளி*பைடயான ரகசிய	. அ�ைற%A உலக	 �7வத:Aேம இ(த 
விஷய	 ெத!>	. த�?ைடய விமான*பைடயி� பல	 Aறி�த ெப4ைம>ட� 
இ4(த எகி*), அதனாேலேய ம:ற பைடக' ச:# ��பி�னாக இ4(தாK	 
ெப!தாக அல58%ெகா'ளாம� இ4(த). 
 
இதனா�தா� இ�ேர� �தலி� எகி*தி� விமான*பைடைய� )வ	ச	 
ெசB)விட �8� ெசBத). ெமா�த	 385 ேபா� விமான.க'. அ�தைன>	 
ேசாவிய� aனிய� சர%A. அவ:#' நா:ப�ைத() விமான.க', ஜிஹி 16 
Badger  எ�கிற ந,�தர A1,வீ9G விமான.க'. 
 
இ(த விமான.கைள% ெகா1,தா� ��னதாக எகி*)* பைடக' இ�ேரலி� 
எ�ைல*பAதிகளி� அ8%க8 A1,வீசி� தா%Aத� நட�தி வ(தன. ஆகேவ 
இவ:ைற �தலி� ஒழி�)விடேவ1,	 எ�கிற Aறி%ேகாMட� ஜூ� 5-	 
ேததி இ�ேரலிய ேநர	 காைல 7.45-%A அைன�) இ�ேர� ேபா� 
விமான.கM	 எகி*) விமான தள.கைள% Aறிைவ�)* /ற*ப5டன. 
 
��னதாக இ�ேர� �7வ)	 >�த எ9ச!%ைக ெசBய*ப5ட). எ�ைலேயார 
ம%க' பா)கா*பான இட.கM%A அைழ�)9 ெச�ல*ப5டா�க'. �%கிய 
அரG அKவலக.கM%A	 பா)கா*/ பல*ப,�த*ப5,, இரேவா, இரவாக 
ேதச	 �7வ)	 !ச�N பா)கா*/* பைடயின� பணியி� நி#�த*ப5டா�க'. 
 
எகி*) வச	 ந�ல தரமான ேபா� விமான.க' இ4(தனேவ தவிர, உ!ய 
பா)கா*/ ஏ:பா,க' எ)�ேம கிைடயா). அத� விமான தள.க' 
அைன�)	 கா�*பேரஷ� ைமதான	 ேபால�தா� இ4%A	. விைல மதி*/ 



மி%க ேபா� விமான.கைள* பா)கா%க%E8ய ப.க� எ�#ெசா�ல*ப,	 
ராLவ� தளவாட.க' அ*ேபா) எகி*திட	 இ�ைல. 
 
இ(த விஷய�ைத மன�தி� ெகா1ட இ�ேர�, எ(த� திைசயிலி4() 
தா%Aதைல� ெதாட.கலாெம�# ஆற அமர ேயாசி�), இ#தியி� ம�திய� 
தைர%கட� பAதியிலி4() ஆர	பி*பேத பல� த4	 எ�# �8� ெசBத). 
அைன�) இ�ேரலிய* ேபா� விமான.கM	 எகி*)* ப%க	 தி4	/�� 
ம�திய� தைர%கடலி� மீ) வானி� அணிவA�)* பற(தன. 
 
நாச� கவைல ெகா1டா�. எ�ன ெசBயலா	 எ�# ேயாசி�தா�. அவ4%A 
ேவ# ஒ4 பிர9ைன இ4(த). அறிவி*பி�லாம� இ�ேர� >�த�ைத� 
ெதாட.கியி4%கிற). இ(த விஷய	 எகி*) ம%கM%A �தலி� �ைற*ப8 
ெத!ய*ப,�த*பட ேவ1,	. அத:A அவகாச	 இ�ைல. தா%AதK%A பதி� 
தா%Aத� எ�கிற அ8*பைடயி� எகி*) விமான.கைள>	 அணி வA�)* 
பற%க9 ெசBதா�, ேவ# ஒ4 பிர9ைன வ4	. 
 
அதாவ), எகி*) அரG%A எதிராக அ*ேபா) உ'நா58� பல தீவிரவாத 
இய%க.க' ெசய�ப5,%ெகா184(தன. அ�தைன இய%க.கMேம நாசைர* 
பதவியிலி4() இற%க வி4	பிய இய%க.க'. எ�லா	 எகி*தி� உ'நா5,* 
பிர9ைனக' ச	ப(த*ப5டைவ. 
 
இ(த� தீவிரவாத இய%க.களிட	 ேபா� விமான.கைள9 G5, வீP�)	 நவீன 
பீர.கிகM	 இ4(தன. 
 
நாச4%A எ�ன கவைல எ�றா�, இ�ேர� ராLவ�)%A எதிராக தா� 
ேபா�விமான.கைள அணிவA�)* பற%கவிட* ேபாக, அைத� தவறாக* 
/!()ெகா1, உ'w� தீவிரவாதிக', அவ�கைள ஒழி%க�தா� ராLவ 
விமான.க' வ4கி�றனேவா எ�# எ1ணி, G5, வீP�தி விட% E,ம�லவா? 
 
ஆகேவ ெகா`ச	 ேயாசி�)9 ெசBயலா	 எ�# நிைன�), தன) ேபா� 
விமான.கைள எ,%காம�, இ�ேர� விமான.க' வ4	ேபா) எதி��தா%Aத� 
நட�)வத:A பீர.கிகைள ம5,	 தயா� நிைலயி� ைவ%க9 ெசா�னா�. 
 
இ)தா� மிக*ெப!ய பிர9ைனயாக* ேபாBவி5ட). 
 
எ�னதா� ராLவ டா.Aக' அணிவA�தாK	 ேபா� விமான.கைள, அ)�	 
ெமா�தமாக ப�தி4ப) விமான.க' வ4	ேபா) அவ:ைற9 சமாளி%க, 
டா.Aகளா� �8யா). பற()வ4	 விமான.கைள� தைரயிலி4() அ8�) 
வீP�)வ) ெப!ய கைல. அ(த% கைலயி� ேத�9சி ெப:றவ�க' Eட, ஒ4 
சமய�தி� ஓ!ர1, விமான.கைள�தா� வீP�த �8>ேம தவிர, ெமா�தமாக 
ஒ4 விமான*பைடையேய அழி�)விட �8யா). 
 
இ�ேர� இைத எதி�பா�%கவி�ைல. அதி�_ட	 அ*ேபா) அவ�க' ப%க	 
இ4(த). அ�தைன எகி*) விமான.கM	 சம��தாக ைமதான.களி� 
U.கி%ெகா184(தைத* பா��த)	 அவ�க' விய*பி� உ9சி%ேக 
ேபானா�க'. எ(தவித சிரம�	 இ�லாம� ஒ�# விடாம� 300 எகி*திய 
விமான.கைள% A1, வீசி அழி�தா�க'. Gமா� நாx# விமான*பைட 
வீர�கM	 இற(தா�க'. 
 
எகி*) தர*பி� அவ�களா� ெவ#	 ப�ெதா�ப) இ�ேர� 
விமான.கைள�தா� வீP�த �8(த). இ) ஒ4 ெப!ய விஷயேம இ�ைல. 
தவிர�	 எகி*தி� விமான பல�)ட� ஒ*பி5டா� இ�ேரலிய* ேபா� 
விமான.க' அ�தைன>ேம ெசா�ைத எ�#தா� ெசா�ல ேவ1,	. ஆகேவ, 
அ(த9 சிறிய இழ*ைப இ�ேர� க1,ெகா'ளேவ இ�ைல. ெவ:றி* 
ெப4மித�)ட� இ�ேர� விமான.க' மீ1,	 த	 ேதச�)%A* ேபாBவி5டன. 
 



இ�தைன ெப!ய ெவ:றிைய இ�ேர� ெதாட%க�திேலேய 
எதி�பா�%கவி�ைலயாதலா�, மிA(த மகிP9சி>ட?	 ேமK	 உ�ேவக�)ட?	 
தன) அ,�த க5ட நடவ8%ைகயாக எகி*தி� சினாB ம:#	 காஸா 
பAதிகளி� மீ) கவன	 ெசK�த ஆர	பி�த). 
 
கி5ட�த5ட ஏ7 �7*பைடகைள இ*பணியி� இற%கிய) இ�ேர�. >�த�தி� 
ப.Aெகா1ட �%கிய� தளபதிகM' ஒ4வ� ெபய� ஏ!ய� ஷேரா�. 
இ�ைறய இ�ேரலிய* பிரதம�. 
 
சினாைய% ைக*ப:#கிற விஷய�தி� இ�ேர� அ�# கைட*பி8�த உ�திைய% 
கவனி%க ேவ1,	.  
 
ேநர8யாக சினாB%A வீர�கைள அ?*பிய)ட� இ�ேர� ராLவ� தளபதிக' 
ஓB()விடவி�ைல. மாறாக எகி*தி� நா�A �ைனகளிK	 தா%AதK%A 
வீர�கைள அ?*பி எ�ைலகளி� அணிவA%க ைவ�தா�க'. அதனா�, எகி*) 
தன) வீர�கைள அைன�)* ப%க�	 அ?*ப ேவ18யதான). ஆனா�, 
இ�ேர� >�த	 ெசBய �8� ெசBத) எ�னேவா சினாயி� ம5,	தா�. 
 
ெப4	பாலான எகி*) வீர�க' ேதசெம.A	 சிதறி%கிட%க, இ�ேர� 
த�?ைடய ராLவ�தி� �%கிய* பைடக' அைன�ைத>	 சினாயி� Aவி�), 
>�த�ைத ஆர	பி�த). க*ப� பைடயி� பா)கா*பி� தைர*பைட வீர�க' 
��ேனறி வ() தா%க� ெதாட.கினா�க'. எகி*) ராLவ�)%A இ.ேக>	 
பிர9ைன. 
 
அவ�க' இ�ேர� க*ப� பைடைய �தலி� கவனி*பதா, தைர*பைடைய% 
கவனி*பதா எ�# /!யாம� ெகா`ச	 த,மாறி%ெகா184%க, அத:A' �7 
சினாைய>	 ஆ%கிரமி�)வி5ட) இ�ேர� பைட. இ) நட(த) 8 ஜூ�. 
 
>�த.கM%ெக�# சில இல%கண.க' இ4%கி�றன. ஆனா� இ(த% 
Aறி*பி5ட ேபாைர* ெபா#�தவைர இ�ேர� ஓ� இல%கண	 மீறிய /)%கவிைத 
>�த�ைத ேம:ெகா1ட) எ�#தா� ெசா�ல ேவ1,	.  
 
>�த இல%கண*ப8 க*ப�பைடயி� பா)கா*பி� தைர*பைட 
��ேன#மானா�, �தலி� பி�னா� அணிவA%A	 க*ப�கைள�தா� த:கா*/ 
>�த	 ெசB>	 ேதச	 Aறிைவ%A	. ஏெனனி� ஒ4 ேபா�%க*ப� எ�ப) 
இ4ப) விமான.கைள9 Gம()ெகா184%கலா	. இர1டாயிர	 வீர�கைள9 
Gம()ெகா184%கலா	. ப�லாயிர%கண%கான ெவ8A1,க', ஆ>த.க' 
அதி� இ4%கலா	. தைர*பைட வீர�கைள �தலி� தா%க� ெதாட.கினா� 
பி�னா� சா!சா!யாக ஆ5கM	 ஆ>த.கM	 வ(தப8ேய இ4%Aெம�பதா� 
�தலி� பா)கா*பளி%A	 ேபா�%க*ப�கைள அழி*ப)தா� >�த நைட�ைற. 
 
அைத�தா� எகி*)*பைடயின� ெசBய �ய�றா�க'. ஆனா�, இ�ேர� மிக% 
கவனமாக� தன) ேபா�%க*ப�களி� எ(த விதமான �%கிய ஆ>த.கைளேயா 
விமான.கைளேயா ைவ%காம�, ஒ*/%A% ெகா`ச	 வீர�கைள ம5,ேம 
நி#�திவி5,, தைர*பைடயின� வசேம அ�தைன தளவாட.கைள>	 
த(தி4(த)! 
 
இைத எகி*) கனவி� Eட எதி�பா��தி4%க �8யாெத�பதா�, 
தைர*பைடயின!� தா%Aதைல9 சமாளி%க �8யாம� அ) ேதா�விைய� த7வ 
ேவ18யதான)! 
 
எகி*தி� இ�ெனா4 ெப!ய பலவீன	, தகவ� ெதாட�பி�ைம ம:#	 
ஒ4.கிைண*/ இ�ைம. பத:ற�தி� எகி*)*பைட இ_ட�)%A* ேபா!ட� 
ெதாட.கிவிடேவ, ஒ4 க5,*ப,�)	 ச%தியாக யாராKேம ெசய�பட 
�8யாம� ேபாBவி5ட).  
 



சினா>	 காஸா�	 இ�ேரலி� வச	 தி4	ப வ(த) இ*ப8�தா�! 
 
சி!யாவி� ேகால� A�#களாயி:#, எகி*தி� சினாB ஆயி:#. அ,�த) 
ேஜா�ட�. அ(த ேம:A% கைர விவகார	. 
 
இ�ேர� மிA(த த�ன	பி%ைக>ட� அ(த* ப%க	 அ,�) பா��த). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 28 ஜூைல, 2005 
 
 
 
72 அேரபிய�களி� அ(த ெமௗன ஓல	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா ராகவ�  
 
எகி*) ம:#	 சி!யாவி� பைடகMட� ஒ*பி5டா� அ�ைறய காலக5ட�தி� 
ேஜா�டனி� பைட ச:ேற வKவான) எ�#தா� ெசா�லேவ1,	. 
ேஜா�ட?%A நிைறய ேமைல நா,கMட� ந5/ இ4(த). அத�Fல	 நவீன 
ஆ>த.க' பலவ:ைற வா.கி% Aவி�தி4(தா�க'. அ�)ட�, அ*ப8 வா.A	 
ஆ>த.கைள இய%Aவத:கான பயி:சி>	 �ைற*ப8 ராLவ�தின4%A 
அளி%க*ப584(த). அெம!%காைவ* பி8%காத அ�தைன ேதச.கMட?	 
அ�ைற%A ேஜா�ட� ந5/% ெகா184(த). ஆகேவ, ஒ4 >�த	 எ�# 
வ4	ேபா), அ)�	 இ�ேரKட� >�த	 எ�# வ4	ேபா) அ�தைன ேப4	 
ேபா58 ேபா5,%ெகா1, ேஜா�ட?%A ஆ>த உதவிக' ெசBதா�க'. 
 
ஆ# நா' >�த சமய�தி� ேஜா�டனி� ெமா�த பைடபல	 Gமா� ஒ�றைர 
ல5ச	. அதி� பதிெனா4 பி!ேக,க' அதாவ), Gமா� அ#பதாயிர	 வீர�க' 
ெகா1ட ஒ4 சிற*/* பி!� நவீன ரக பீர.கிகைள இய%Aவத:காகேவ 
பழ%க*ப584(த). இதி� Gமா� நா:பதாயிர	 ேபைர ேம:A% கைரயிK	 
மி9சமி4(த இ4பதாயிர	 ேபைர ேஜா�ட� ப'ள�தா%A* பAதியிK	 
நி#�தியி4(தா�க'. இவ�கM%A உதவியாக ராய� ேஜா�ட� விமான*பைட* 
பி!� ஒ�# இ4ப�)நா�A மணிேநர�	 Eடேவ G:றி* 
பற()ெகா184(த). ெமா�த	 இ4ப) ேபா� விமான.க' ெகா1ட பைட 
அ). 
 
ேஜா�ட?%A இர1, பிர9ைனக' இ4(தன. �தலாவ), ேம:A% கைர* 
பAதிைய இ�ேரலிடமி4() கா*ப). இர1டாவ), ேஜா�டனி� வச	 இ4(த 
ெஜ4சேல	 பAதிகைள எ*பா,ப5டாவ) கா*பா:றி%ெகா'வ). ஆகேவ, 
ெஜ4சேல�தி� தனிேய ஐ() பி!ேக,க' நி#�த*ப5டன. 
 
ஜூ� ஐ(தா	ேததி ேஜா�ட� தன) >�த�ைத� ெதாட.கிய). �தலி� 
ெஜ4சேல�தி� இ4(த இ�ேரலிய ராLவ �கா	 மீ) தா%Aதைல� 
ெதாட.கினா�க'. ம#/ற	 ெட� அவிN நக!� இ4(த அ�தைன இ�ேரலிய 
அரG அKவலக.க' மீ)	 ேஜா�ட� விமான.க' A1, வீச� ெதாட.கின. 
இ*ப8% க5டட.கைள� தா%கி%ெகா1ேட இ�ேரலி� விமானதள	 வைர வ() 
ேச�(த ேஜா�ட� பைட, அ.கி4(த இ�ேரலிய* ேபா� விமான.க' 
ஒNெவா�ைற>	 Aறிைவ�)% A1, வீச ஆர	பி�தன. இ�ேரலிய� 
தைர*பைடயின� பீர.கி Fல	 நிகP�திய தா%Aதலி�, ேஜா�டனி� சில 
விமான.கM	 அ*ேபா) நாசமாயின எ�றாK	 ேஜா�ட� அரG ச:#	 
எதி�பாராதவிதமாக% Aைற(த) எ5, இ�ேரலிய விமான.கைளயாவ) 
அவ�க' �79ேசத*ப,�தியி4(தா�க'. 
 
இத:கான பதிைல ம#நா' >�த�தி� இ�ேர� அளி�த). ஒேர சமய�தி� ஏ7 
ேஜா�டானிய இல%Aகளி� மீ) அவ�க' தா%Aதைல ஆர	பி�தா�க'. ரம�லா 
நகர	, ெஜ4சேலமி� ேஜா�டானிய* பAதிக', ேஜா�ட� ப'ள�தா%A எ�# 



/A() /A() அ8%க ஆர	பி�தா�க'. F9G விட%Eட அவகாசமி�லாம� 
A1,க' வ() வி7()ெகா1ேட இ4(தன. 
 
ஏழா	 ேததி நிைலைம இ�?	 தீவிரமான). ேஜா�டனி� விமான*பைட 
�7வ)	 ேம:A% கைர ஓர	தா� அணிவA�தி4%கி�றன எ�பைத கவனி�), 
இ�ேர�, தன) விமான*பைடைய ெமா�தமாக ெஜ4சேல�)%A அ?*பிய). 
விமான*பைடயி� பா)கா*பி� நக4%A' பைழய ெஜ4சேல	 நக4%A' 
lைழ(த இ�ேரலிய ராLவ	, அ.A'ள /னித9 Gவைர>	 Templ e Mount  
எ�# ெசா�ல*ப,	 /ராதனமான /1ணிய� தல	 ஒ�ைற>	 
ைக*ப:றி%ெகா1ட).  
 
அ�)ட� ஓயாம� அ*ப8ேய பைடைய நக��தி%ெகா1, ேபாB ஜுேதயா, 
A_ எ5ஸ�, ெஹ*ரா� பAதிகைள>	 அபக!�)%ெகா1ட). 
 
இ(த* ேபா!� ேஜா�ட� பைடயின� கா58ய வீர	 Aறி�) ெமா�த	 நா�A 
இ�ேரலிய ராLவ ெஜனர�க' தம) ேபா� நிைன�% Aறி*/களி� மிக�	 
சிலாகி�) எ7தியி4%கிறா�க'. 'அவ�களிட	 ச!யான தி5டமிட� இ4(த). 
இல%A தவறாம� ஆ>த*பிரேயாக	 ெசBய� ெத!()ைவ�தி4%கிறா�க'. 
நவீன ஆ>த.கைள9 சிற*பாக% ைகயாள�	 ெசBகிறா�க'. ேதா:றத:A% 
காரண	, அவ�கைள% கா58K	 இ�ேரலிய�க' சிற*பாக* ேபா!5ட)தா�'' 
எ�# எ7)கிறா� மா15ல� எ�கிற ஓ� இ�ேரலிய கமா1ட�. 
 
ஆ#நா' >�த�தி� இ�ேரK%A% கிைட�த மிக*ெப!ய ெவ:றி எ�ப) 
ேம:A% கைரைய>	 �7 ெஜ4சேல�ைத>	 அவ�களா� ைக*ப:ற 
�8(த)தா�. அேரபிய�க' அதி�9சியைட(த)	 அதனா�தா� ெஜ4சேல�தி� 
ஒ4 பAதியாவ) ேஜா�ட� வசமி4(ததி� ச:ேற ஆ#தலைட(த ��லி	க', 
அ)�	 இ*ேபா) ேபாBவி5டதி� மிA(த கல%க�)%A ஆளானா�க'. 
 
ஜூ� ப�தா	ேததி >�த	 ஒ4வா# �8�%A வ(த). சி!யாவி� க5,*பா58� 
இ4(த ேகால� சிகர.கைள �7ைமயாக% ைக*ப:றி%ெகா1ட)ட� இ�ேர� 
ேபா� நி#�த�)%A% Aர� ெகா,�த). காஸா, சினாB, ேம:A%கைர, கிழ%A 
ெஜ4சேல	 எ�# இ�ேர� க1ட �7%கன�	 அ(த >�த�தி� 
நனவாகி*ேபான). இத�Fல	 இ�ேரலி� பர*பள� ��பி4(தைத% 
கா58K	 F�# மட.A அதிக!%க, இ�ேரலி� க5,*பா58� வா7	 
அேரபிய�களி� எ1ணி%ைக>	 E,தலாக* ப�)ல5ச	 ஆன). 
 
இ(த >�த�ைத* ெபா#�தவைர இ�ேர� ஒ4 விஷய�ைத மிக�ெதளிவாக 
நிvபி�த). ஒ4 ேபா!� கல()ெகா1, ெவ:றி ெப#வ) ம5,ம�ல; ஒ4 
ேபாைர ெவ:றிகரமாக ஆர	பி�), நட�தி ெஜயி*பதிK	 தா� கி�லா8 
எ�பைத9 ெசா�லாம� ெசா�ன). 
 
எகி*), சி!யா, ேஜா�ட� ஆகிய F�# ேதச.கM%A	 இ(த >�த	 சில 
பாட.கைள9 ெசா�லி�த(தன. எ�னதா� அவ�க' வீர�)ட� ேபா!5டாK	 
>�த�தி� ெவ:றி எ�ப) சில R5Gமமான ஃபா��லா%கைள% 
ைக%ெகா'வதி�தா� இ4%கிற) எ�பைத அவ�க' /!()ெகா1டா�க'. 
எ(த9 சமய�தி� எ.A தா%கினா� பல� கிைட%A	 எ�பைத aகி*பத:A 
அறிவிய�m�வமான க:பைன அவசிய	 எ�பைத நாச� உண�()ெகா1டா�. 
மட�தனமாக� தன) விமான*பைடைய* பய�ப,�தாம� அ*ப8ேய 
ைவ�தி4() ெமா�தமாக இழ(த) Aறி�) மிக�	 வ4�த*ப5டா�. 
 
 
>�த�தி� அதிக	 பாதி*/%A'ளான பAதி, ேம:A%கைர. அ) 
பால�தீனிய�களி� தாயக	. இ�ேர� வசமி4() ேஜா�ட?%A% ைகமாறி, 
மீ1,	 இ*ேபா) இ�ேர� வசேம வ()வி5ட). எனி� பால�தீனிய�களி� 
Gத(திர	 எ�ப) நிர(தர% ேக'வி%Aறிதானா? 
 



ேம:A%கைரயி� அ*ேபா) Gமா� ப�)ல5ச	 அேரபிய�க' 
வசி�)%ெகா184(தா�க'. >�த	 இ�ேரK%A9 சாதகமாக மாறிவி5டதி�, 
அவ�களி� ெப4	பாலாேனா� ெதாட�() அ.ேக வசி*பதி�, த.கM%A 
மிA(த சிரம	 இ4%A	 எ�# க4தினா�க'. Gமா� F�றைர ல5ச	 ேப� 
அகதிகளாக* /ற*ப5,, ேஜா�ட� நதிைய% கட() ேஜா�ட� நா5,%A' 
lைழ()வி5டா�க'. இத�Fல	 ேஜா�ட?%A அகதி9 Gைம>	 அதிகமான).  
 
அதிK	 த�மச.கடமான நிைலைம ேவ#. ேம:A%கைரயிலி4() இ*ேபா) 
வ4	 ம%கைள எ(த ேதச�தவ�க' எ�# ெசா�வ)? �(ைதய தின	 வைர 
அவ�கM	 ேஜா�ட� A8ம%க'தா�. இ(த நிமிஷ	 ேம:A%கைர, இ�ேர� 
வசமானதா� அவ�க' அ(நிய நா5, அகதிகளா, அ�ல) ெசா(த நா5, 
அகதிகளா? 
 
அரG%ேக இ(த% Aழ*ப	 எ�றா�, அ(த ேம:A% கைர ம%களி� மனநிைல 
எ*ப8 இ4(தி4%A	? அக1ட பால�தீனி� ஆதிA8க' அவ�க'. 
அவ�க'தா� அ*ேபா) அகதிகளாக அ.A	 இ.A	 
அைல()ெகா184(தா�க'. ஆள வ(த இ�ேரலிய�கM	 ச!, ஆ1, 
�8�த ேஜா�டானிய�கM	 ச!, ேம:A%கைரயி�மீ) ெசா(த	 ெகா1டாட 
எ(த நியாய�	 இ�லாதவ�க'. இ) ஏ� உலகி� பா�ைவயி� ச!யாக விழேவ 
மா5ேடென�கிற)? த.கM%காக ஏ� யா4ேம Aர� ெகா,%கமா5ேட� 
எ�கிறா�க'? 
 
பால�தீனிய அேரபிய�களி� அ(த ெமௗன ஓல	 பாைலவன% கா:றி� மித() 
அைல()ெகா184(த). ேக5க�தா� நாதி இ�ைல. 
 
இ(த >�த�தி� இ�ெனா4 �%கியமான அ	ச	, இழ*/க' ெதாட�பான). 
F�# ேதச.க' இைண() இ�ேர� எ�கிற ஒ4 நா5,ட� >�த	 
ெசBதி4%கி�றன. ஆனா� ேபா!� ஏ:ப5ட இழ*/க' அ*ப8ேய தைலகீP! 
 
எகி*)டனான >�த�தி� இ�ேர� இழ(த ராLவ�தின!� எ1ணி%ைக ெவ#	 
�(O:# �*ப�ெத5,! ஆனா� எகி*) தர*பி� ெமா�த	 பதிைன(தாயிர	 
வீர�க' உயி!ழ(தி4(தா�க'. ேஜா�ட� தர*பி� எ1i# ேப� இற(தா�க'. 
ேஜா�ட� பைட>ட� ேபா!5ட இ�ேர� ராLவ�தர*பி� இழ*/ எ1ணி%ைக 
�(O#தா�. அேதேபால சி!யாவி� ேகால� A�#களி� நட(த >�த�தி� 
இ�ேரலிய� தர*பி� ெமா�த இழ*ேப 141 ேப�தா�. ஆனா� ஐ(O# சி!ய 
வீர�க' அ(த >�த�தி� இற(ததாக இ�ேரலிய� தர*/ கண%A9 ெசா�ன). 
(இ(த ஒ4 விஷய�தி� ம5,	 சி!ய ராLவ	 ச!யான தகவ� தராத 
காரண�தா� இ�ேர� ெசா�K	 எ1ணி%ைகைய ம5,ேம நா	 
ஏ:கேவ18யி4%கிற)!) 
 
இத:கான காரண	 எ�னவாக இ4%A	 எ�# அேரபிய�க' ேயாசி�)* 
பா��தா�க'. உ1ைமயி�, அதிக ஆ5ேசத	 இ�லாம� >�த	 ெசBவ) 
எ*ப8 எ�கிற கைலைய அெம!%க உள��)ைறயான சி.ஐ.ஏ.வி� 
தனி*பைட* பி!� ஒ�# இ�ேர� ராLவ�)%A% க:#%ெகா,�த) எ�# 
ஆ# வ4ட.கM%A* பிறA மீ1,	 நட(த இ�ெனா4 அேரபிய இ�ேரலிய 
>�த�தி�ேபா) ெத!யவ(த)! 
 
ஆனா� இ(த% Aறி*பி5ட >�த�தி� அெம!%கா ம5,ம�லாம� பி!5ட?	 
இ�ேரK%A மைற�கமாக நிைறய உதவிக' ெசB), ெகா	/சீவி வி5டதாக 
அர/ மீ8யா%க' அ�தைன>	 அலறின. 
 
உதாரணமாக, எதி!*பைடகளி� இ4*/ Aறி�த தகவ�கைள>	 அவ�க' 
எ.ேக, எ(த திைசயி� நக�கிறா�க' எ�ப) ேபா�ற விவர.கைள>	 
அெம!%கா த� உள� சா58ைல5,க' Fல	 க1காணி�), உட?%Aட� 
இ�ேரK%A� தகவ� ெத!வி�) வ(த) எ�# ெகBேரா வாெனாலி, 



மணி%ெகா4தர	 ெசா�லிவ(த). இேத தகவைல அ� அyர	 எ�கிற எகி*) 
நாளித7	 உ#தி*ப,�தி%ெகா1ேட இ4(த). 
 
சி!யா ம:#	 ேஜா�ட� ஊடக.க', பி!5ட� அளி�த ெபா4Mதவிக', 
ஆ>த உதவிக' ப:றி நிமிஷ�)%A நிமிஷ	 அறி%ைக வாசி�)%ெகா1ேட 
இ4(தி4%கி�றன. காரண	, இைதெய�லா	 ேக5டாவ) ேசாவிய� aனிய� 
கள�தி� வ() Aதி%காதா எ�கிற எதி�பா�*/தா�. 
 
ஆனா� ேசாவிய� aனிய� அ*ப89 ெசBயாதத:A% காரண	, உ'w� >�த	 
ஓ�# இ�ெனா4 உலக >�தமாகிவிட%Eடாேத எ�ப)தா�. அவ�களா� 
�8(தவைர எகி*) ராLவ�)%A விமான*பைட உதவிகைள ஏ:ெகனேவ 
அளி�தி4(தா�க'. ேவெற�ன ெசBய�8>	? அ�ைறய ேததியி� உள� 
பா�%கிற விஷ�தி� அெம!%க சா58ைல5,க' அள�%A, ேசாவிய� 
சா58ைல5,க' அ�தைன சிற*பானதி�ைல. தவிர, அேரபிய* பைடக'தா� 
ரகசியமாக� தி5ட	 தீ58 பைடகைள நக��தி%ெகா184(தனேவ தவிர, 
இ�ேரலிய ராLவ	, எ(த ரகசிய�	 இ�லாம� மிக�	 
ெவளி*பைடயாகேவதா� தன) பைடகைள நக��தி9 ெச�ற). அவ�கேள 
தினச! ேபா5ேடா பி8�)* ப�தி!ைககளி� ெவளியி5,%ெகா1,	 
இ4(தா�க'. எ(த* பைட எ.ேக இ4%கிற); எ.ேக ேபாக*ேபாகிற) எ�# 
ப�தி ப�தியாக எ7தி%ெகா1,	 இ4(தா�க'. 
 
ஒ4 ேத�(த ராLவ�)%A!ய எ�லா ல5சண.கைள>	 ெப:றவ�களாக 
அவ�க' இ4(தைத அர/ உலக	 கவனி�த). இ) எ*ப8 சா�தியமான)? 
ெவ#	 19 வயேத ஆன இ�ேர�. எ(தவித உ'க5,மான�	 இ�?	 
ெசB)�8%க*படாத ேதச	 அ). ேதச	 எ�# பிற(த நாளாக சி%க�கைள 
ம5,ேம எதி�ெகா1,வ4	 இ�ேர�. ஆனாK	 எ*ப8 �8கிற)? 
 
ேபசலா	, அெம!%க உதவி, பி!5ட� உதவி எ�# எ�னேவ1,மானாK	 
ெசா�லலா	. அ8*பைடயி� இ�ேரலிய�கM%A ெவ:றிைய ம5,ேம 
ேத8�த4	 காரணி எ)வாக இ4%A	? 
 
இ)தா� அேரபிய�கM%A* /!யவி�ைல. அவ�கM%A அ) /!யாத)தா� 
இ�ேரலி� பலமாக அ*ேபா)	 இ4(த)!  
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 31 ஜுைல, 2005 
 
 
 
73 இ�ேரலி� உள� அைம*/ Mossad( ) 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ப.Aெகா1ட அ�தைன >�த.களிK	 ெவ:றி ெப#வெத�ப) எ(த 
ேதச�)%A	 சா�தியமி�ைல. உலக	 �7வ)	 எதி��தேபா)	 தன) 
ெகா'ைகயி� விடா*பி8யாக இ4(), தா� நிைன�தைத ம5,ேம 
சாதி*பெத�ப)	 எ(த ேதச�)%A	 சா�தியமி�ைல. அெம!%கா ேபா�றெதா4 
வ�லரG எ�றாK	 பரவாயி�ைல. இ�ேர� ஒ4 ெகாG. ஊதினாேல 
உதி�()விட% E8ய மிக9சிறிய ேதச	.  
 
ச:# ேயாசி�)* பா4.க'. கிழ%ேக Aைவ� ெதாட.கி, ேம:ேக எகி*) வைர 
எ�தைன அர/ ேதச.க' இ4%கி�றன? அ�தைன ேப4	 இைண() ஒ4 
>�த	 ேம:ெகா1டா� இ�ேரைல இ4(த இட	 ெத!யாம� ஆ%கிவிட 
�8யாதா? பால�தீ� விஷய�தி� இ�ேர� நட()ெகா'வ) �7%க �7%க 
அேயா%கிய�தன	 எ�ப) உலA%ேக ெத!>	. அ�தைன ேதச.கM	 த�த	 
க1டன�ைத எ*ேபா)	 ெத!வி�)%ெகா1,தா� இ4%கி�றன. ஆனாK	 



எ(த ைத!ய�தி� இ�ேர� த� �8வி� விடா*பி8யாக இ4%கிற)? ஏ� 
யாராK	 அவ�கைள எ)�	 ெசBய �8யவி�ைல? 
 
எகி*), சி!யா, ேஜா�ட� எ�# F�# ேதச.க' இைண()தா� 1967 
>�த�தி� இ�ேரைல எதி��தன. இ�தைன%A	 அவ�கM%A ேசாவிய� 
aனியனி� மைற�க ஆதர� ேவ# இ4(த). ஆனாK	 >�த�தி� 
இ�ேர�தா� ெவ:றி ெப:ற); தா� நிைன�தைத9 சாதி�த). அத:A ��னா� 
நைடெப:ற Rய� >�த�தி� ேபா)	 ேபா� நி#�த�)%A ��னதாக� தன%A 
எ�ன ேவ1,ேமா அைத இ�ேரலா� அைட()விட �8(த). அத:A	 
��னா� நைடெப:ற 1948 >�த�திK	 இ�ேரK%A�தா� ெவ:றி. 
 
எ*ப8 இ) சா�திய	? அேரபிய�களி� வீர	 இ�ேரலிட	 எ,பட%E8ய 
தர�தி� இ�ைலயா? அ) இ4%க5,	. ஆயிர	 எதி�*/க' வ4கி�றன; 
ஐ.நா. சைபயி� அ8%ெகா4தர	 தீ�மான	 ேபா,கிறா�க'; இ�ேரK%A 
எ9ச!%ைகக' விட*ப,கி�றன. ஆனேபா)	 எ�லா	 அ(த ேநர�)* 
பரபர*பாக ம5,ேம இ4() மைற()வி,வ) ஏ�? 
 
இைவ எ�லாவ:#%A	 காரண	, இ�ேரலி� தனி*ெப4	 அைடயாள�	 
மிக*ெப!ய பல�மான அத� உள� அைம*/. அத� ெபய� HaMossad 
l eModi i n ul eTaf k i di m Meyuhadi m  . G4%கமாக ெமாஸா5 Mossad( ). 
 
உலகி� F�றாவ) ெப!ய உள� அைம*/ எ�# ெசா�ல*ப5டாK	 தர�தி� 
ெமாஸா5, சி.ஐ.ஏ., எ	 16 ஆகிய அைம*/கைள% கா58K	 சிற(த). 
ெபா)வாக உள� அைம*/கM%A!ய அதிகார வர	/கைள% கா58K	 ச:ேற 
E,த� அதிகார.க' ெப:ற அைம*/ இ). ஆனா� ெமாஸா8� 
ெவளி*பைடயான ராLவ* பி!� கிைடயா). சி.ஐ.ஏ.வி� அ) உ1,. 
எ	.16_� உ1,. ர_யாவி� ேக.ஜி.பி.யி� Eட ஒ4 )ைண ராLவ*பி!� 
உ1, எ�# ெசா�Kவா�க'. 
 
ெமாஸா58� பணிக' மிக�	 எளிைமயானைவ. 1. ஆ5சி%A இைடa# 
தர%E8யவ�க' ப:றிய தகவ�கைள� திர5,த�. 2. ேதைவ*ப5டா� 
ச�தமி�லாம� அரசிய� ெகாைலகைள9 ெசBத�, 3. >�த.கM%கான தி5ட	 
தீ58, வழி நட�தி% ெகா,�த� 4. அர/ ேதச.க', உலெக.A	 
பரவியி4%A	 அர/ அைம*/களி� நடவ8%ைககைள% க1காணி�த�. 
 
இவ:#' �தலாவ) ம:#	 F�றாவ), நா�காவ) பணிகைள உலகி� 
அைன�) ேதச.களி� உள� அைம*/கM	 ேம:ெகா'வ) வழ%க	தா�. 
ஆனா� அரசிய� ெகாைலகைள அதிகாரm�வமாக9 ெசBவத:A அ?மதி ெப:ற 
ஒேர உள� அைம*/ ெமாஸா5 ம5,ேம. இ�ேரலி� ம5,ம�லாம�, 
ேதைவ*ப5டா� உலகி� ேவெற(த* பAதியிK	 Eட ஒ4 ெமாஸா5 
ஏெஜ15, தம) ேதச�தி� எதி! எ�# க4த%E8யவ�கைள% ெகா�Kவத:A 
இ�ேர� அரG அ?மதி வழ.கியி4%கிற). இ) உலகி� ேவெற(த நா5, 
உள� அைம*/%A	 இ�லாத அதிகார	. சி.ஐ.ஏ.�%A% Eட% கிைடயா). 
ஒேர ஒ4 நிப(தைன எ�னெவ�றா� ெமாஸா5 உளவாளிக', எ%காரண	 
ெகா1,	 aத�கைள% ெகா�ல%Eடா)! அNவள�தா�. 
 
இ�ேரலி� �த� பிரதம ம(தி!யான ேடவி5 ெப� A!ய�, 1951-	 ஆ1, 
ெமாஸா5ைட� ேதா:#வி�தா�. ஆர	ப�தி� பால�தீ� ேபாராளிகளி� 
நடவ8%ைககைள% க1காணி*பத:காக ம5,	 எ�# ேதா:#வி%க*ப5ட இ(த 
அைம*/, தன) சிற*பான ெசய�பா,களி� காரணமாக விைரவி� மிக* ெப!ய 
அளவி� வி�த!%க*ப5,வி5ட). இ�ைறய ேததியி� ெட� அவிN நக!� 
இய.A	 ெமாஸா58� தைலைம அKவலக�தி� வ4ைக* பதிேவ58� 
ைகெய7�)* ேபா5, மாத9 ச	பள	 வா.A	 ஊழிய�களி� எ1ணி%ைக 
Gமா� 2000. ஆனா� க1L%A* /ல*படாத ெமாஸா5 ஏெஜ1,க' 
ப�லாயிர%கண%கி� உலெக.கிK	 உ1,.  
 



ெமாஸா58� இைணய�தள�)%A �8(தா� ேபாB* பா4.க'. அழகாக, 
G�தமாக, மிக�	 ெவளி*பைடயாக அ*ளிேகஷ� பார	 ெகா,�தி4*பா�க'. 
யா� ேவ1,மானாK	 ெமாஸா58� ஏெஜ1டாக வி1ண*பி%கலா	. உ.க' 
ெபய�, �கவ!, ெதாைலேபசி எ1 உ'ளி5ட அ8*பைட விவர.க' 
ேக5க*ப5டபிறA, ேவ# சில வினா%கM	 அ.ேக ேக5க*ப,	. உதாரணமாக 
நீ.க' ஒ4 aத� அ�லாதவ� எ�றா� எத:காக ெமாஸா5,%காக* பணியா:ற 
வி4	/கிறீ�க'? எ�# ேக5பா�க'. இ) தவிர�	 ஏராளமான ேக'விக' 
உ1,. அ�தைன ேக'விகM%A	 விைட எ7தி அ?*பினா�, அ(த 
விைடக' அவ�கM%A� தி4*தி தர%E,ெம�றா� ஒ4 ேவைள உ.கைள 
யாராவ) ஒ4 ெமாஸா5 ஏெஜ15 க1காணி%க ஆர	பி%கலா	. ஒ4 
வ4டேமா, இர1, வ4டேமா, இ�?	 அதிகேமா, Aைறேவா. நீ.க' ச!யான 
நப�தா�, ேதைவயான நப�தா� எ�# அவ�க' தீ�மானி�தா� அ,�தக5ட 
ப!ேசாதைனக' ஆர	பமாA	. எ�தைன க5ட.களாக* ப!ேசாதி*பா�க', 
எ�ென�ன பயி:சிக' அளி*பா�க' எ�பெத�லா	 யா4%Aேம ெத!யாத 
ரகசிய.க'. ெமாஸா58� வி1ண*ப* ப8வ	 ம5,	தா� ெவளி*பைட. 
ம:றப8 அவ�களி� நடவ8%ைகக' கா:#%A	 கட�M%A	 Eட� ெத!யா)! 
 
ெமாஸா58� தைலைம அKவலக�தி� ெமா�த	 ஆ# )ைறக' இய.Aகி�றன. 
(ஆர	ப கால�தி� எ5, )ைறகளாக இ4(தி4%கிற). பி�னா� அதைன 
ஆறாக9 G4%கி இ4%கிறா�க'.) 
 
1. தகவ� ேசக!*/* பி!� (Col l ec t i ons Depar t ment ). இ)தா� அளவி� 
மிக* ெப!ய). உலெக.A	 ெமாஸா5 உளவாளிக' அரசிய� ம:#	 ராLவ 
sதியி� இ�ேர� அரG%A� ேதைவயான தகவ�கைள ரகசியமாக9 ேசக!�)� 
ெதாA�) ைவ*பா�க'. அரG%A உ!ய ேநர�தி� எ9ச!%ைக த4வ), 
ஆய�த.கM%A அறி�#�)வ) ேபா�றைவ இ(த* பி!வி� தைலயாய பணி. 
 
2. அரசிய� ம:#	 ந�Kற�* பி!� (Pol i t i cal Ac t i on and Li ai son    
Depar t ment ). இ) கி5ட�த5ட ஒ4 ெவளிவிவகார� )ைற அைம9சக	 
ேபா�ற). இ�ேரலி� ந5/ நா,களி� உள� அைம*/கMட� ந�Kற� 
ஏ:ப,�தி%ெகா1,, தகவ� ப!மா:ற�)%A வழி ெசB) தம%A� ேதைவயான 
தகவ�கைள ரகசியமாக* ெப:#� தரேவ18ய) இ(த* பி!வி� பணி. எதி! 
ேதச.க' எ�றா� அ.A'ள அரG%A எதிராக9 ெசய�ப,	 தீவிரவாத 
இய%க.கைள வைள%க �8>மா எ�# பா�*ப)	 இவ�களி� பணிேய. 
 
3. Met sada எ�கிற சிற*/ நடவ8%ைக* பி!�. இவ�க'தா� அரசிய� 
ெகாைலகைள9 ெசBபவ�க'. ராLவ நடவ8%ைககைள� தி5டமி,வ), 
வழிகா5,வ), ேதைவ*ப5டா� தா.கேள கள�தி� இற.Aவ) ஆகியைவ 
இ*பி!வி� பணிக'. 
 
4. Lohamah Psi chl ogi t  எ�கிற மேனாத�)வ* பி!�. விசாரைணக', ரகசிய 
ஆராB9சிக' ெசBவ), ேதைவயான தகவ�கைள ம%களிைடேய பர*/வ), 
மீ8யாைவ% க1காணி*ப), இ�ேர� Aறி�) மீ8யா ெவளியி,	 தகவ�கைள9 
ச!பா�*ப), ேதைவ*ப5டா� ச�வேதச மீ8யா�%A' ஊ,4வி, தம%A9 
சாதகமான ெசBதிகைள வரைவ*ப) ேபா�றைவ இ*பி!வி� பணிக'. 
 
5. Resear ch Depar t ment  எ�கிற ஆராB9சி* பி!�. ேம:ெசா�ன அ�தைன 
பி!வின4	 ெகா1,வ() ேச�%A	 தகவ�கைள ைவ�)%ெகா1, ஆB� 
ெசB) ேவ18ய விவர.கைள� ேத8�ெதாA*ப) இவ�க' பணி. 
 
6. இ#தியாக� ெதாழி�l5ப* பி!� (Technol ogy Depar t ment ). ெமாஸா58� 
அைன�) நடவ8%ைககM%A	 ேதைவயான அதிநவீன ெதாழி� l5ப.கைள% 
க1,பி8�) அ�ல) கட� வா.கி, )ைறைய எ*ேபா)	 நவீனமயமாக 
ைவ�தி4*ப) இவ�க' ேவைல. 
 



இ(த ஆ# பி!வின4' உலA%A ந�A ப!9சயமானவ�க', ெமாஸா58� 
Met sada எ�கிற சிற*/ நடவ8%ைக* பி!�தா�.  
 
��னா' ேசாவிய� aனியனி� தைலவ� ேஜாச* �டாலி� Aறி�) A4அtN 
ேபசிய ஒ4 ச�9ைச%கிடமான ேப9ைச% க1டறி() ெவளி உலA%A% 
ெகா1,வ(தவ�க' இவ�க'தா�. 
 
பால�தீ� பிர9ைன Aறி�) உலக நா,களிைடேய விழி*/ண�� 
ஏ:ப,�)வத:காக Bl ack Sept ember  எ�கிற ஒ4 தீவிரவாத அைம*/, 1972-
	 ஆ1, நைடெப:ற 	aனி9 ஒலி	பி%ஸி� ஒ4 மாெப4	 ப,ெகாைல� 
தி5ட�ைத� தீ�மானி�) நட�தி, உலைகேய உK%கி* பா��த). இ(த9 
ச	பவ�தா� மிக�	 பாதி*/%A'ளான இ�ேர� அரG, ப,ெகாைல%A% 
காரணமானவ�கைள% ெகா�K	ப8 ெமாஸா5,%A% க5டைளயி5ட). 
 
க#*/ ெச*ட	ப� அைம*ைப9 ேச�(த அலி ஹாஸ� ஸ�ேம (Al i Hassan  
Sal ameh) எ�கிற தீவிரவாதிதா� அ(த% ெகாைல%A* ெபா#*பாளி. ஆனா� 
ெமாஸா58� ெம5ஸடா பி!� உளவாளிக', ச	ப(தேம இ�லாம� நா�ேவ 
நா58� இ4(த அஹம� ப�9சிகி (Ahmed Bouchi k i ) எ�கிற ஒ4 
ெவயி5டைர% ெகாைல ெசB)வி5டா�க'. அ)�	 எ*ப8? ெமாஸா58� 
உளவாளிக', ேபாலியான கனடா ேதச�) பா�ேபா�5கைள உ4வா%கி, அைத 
ைவ�)%ெகா1, நா�ேவ%A9 ெச�# இ(த% ெகாைலைய9 ெசBதா�க'! கனடா 
ம5,ம�ல; ச�வேதச அளவி� மிக*ெப!ய ெகா(தளி*ைப உ1டா%கிய இ(த9 
ச	பவ�தா� ெமாஸா5,%A ம5,	 எ(த* பாதி*/	 இ�ைல! இ�ேர� அரG 
க1,ெகா'ளேவ இ�ைல. Õச!யான நபைர மீ1,	 ேத8% ெகாைல 
ெசB>.க'’  எ�# ெசா�லிவி5,9 G	மா இ4()வி5டா�க'! 
 
இ9ச	பவ	 ம5,ம�ல; ப�ேவ# பால�தீ� ேபாராளிகைள% ெகாைல 
ெசBவத:காக பி!5ட�, ைசனா, ேஜா�ட� ேதச�) பா�ேபா�5கைள* 
ேபாலியாக உ4வா%கி* Õ/கP’  ெப:றவ�க' இவ�க'. 
 
ெமாஸா58� மிக*ெப!ய பல	, அத� உ'ேள எ�ன நட%கிற) எ�ப) 
ெட� அவிN நக!� இ4%A	 அத� தைலைமயக கா	ப�15 Gவைர� தா18 
ஒ4ேபா)	 ெவளிேய வரா) எ�ப)தா�. அ�தைன விGவாசமான 
ஊழிய�கைள% ெகா1ட அைம*/ அ). >�த.களி�ேபா) இ�ேரலிய 
ராLவ	 எ*ப8 நட()ெகா'ளேவ1,ெம�பைத ேபாதி*பத:காக, 
ெமாஸா58� ஒ4 Aறி*பி5ட பி!� இ4ப�) நா�A மணி ேநர�	 
உலெக.A	 நட%A	 >�த.கைள% E�ைமயாக கவனி�), Aறி*/க' 
எ,�)%ெகா1ேட இ4%A	. எதி!* பைடகளி� இ4*ைப>	 நக�ைவ>	 
க1காணி*பத:A9 சிற*/* பயி:சிக' ெப:றவ�க' அவ�க'. 1967 >�த 
சமய�தி� ஒ4 ெமாஸா5 உளவாளி >�த	 நட(த ஆ# தின.கM	 ேகால� 
A�#* பAதிகளி� சி!யாவி� ராLவ நடவ8%ைககைள% க1காணி*பத:காக 
ஒ4 மர�த8யி� த�ைன�தாேன க�தியா� A�தி%ெகா1, இற(தவ� ேபால% 
கிட(தி4%கிறா�. ேசா# த1ணீ� கிைடயா)! Gவாசி%க%Eட �8யா)! 
அைசயாம� அ*ப8ேய இ4() ரகசியமாக� தகவ�கைள% கட�தியி4%கிறா�. 
 
இ�ேர� அரG இ�ைற%A	 தன) ஆ1, ப5ெஜ58� நா�கி� ஒ4 ப.ைக 
ெமாஸா5,%காக ஒ)%Aகிற). இ) ெவளிேய ெசா�ல*ப,வதி�ைல. ஆனா� 
ஆயிர	 சி%க�க' வ(தாK	 இ�ேர� சமாளி*பத:A% காரணமாக இ4*ப) 
இ(த ெமாஸா5தா�. 
 
ெமாஸா5 உ4வானதிலி4() இ�#வைர ெமா�த	 பதிெனா4 ேப� அத� 
இய%Aந�களாக இ4(தி4%கிறா�க'. (த:ேபாைதய இய%Aந� விமீ’ வீtீ 
ஞிணீsமீஸீ.) இவ�களி� பலேப� ராLவ அதிகா!களாக இ4() ஓB� 
ெப:றவ�க' எ�றேபா)	 ெமாஸா58� ராLவ* பதவிக' ஏ)	 கிைடயா). 
ஒ4 சிவிலிய� அைம*பாக�தா� ெமாஸா5 ெசய�ப,கிற). 
 



இ(த உள� பல�ைத% ெகா1,தா� இ�ேர� ெதா5டதிெல�லா	 
ெவ:றிவாைக R,கிற) எ�ப) பால�தீன* ேபாராளிகM%A* /!வத:A 
ெவAகால	 ஆன). பி.எ�.ஓ.விK	 ஒ4 ச!யான உள�*பி!ைவ 
ஏ:ப,�தேவ1,	 எ�# ஆ# நா' >�த�)%A* பிறA �8� ெசBதா�க'. 
அத:A �� தைலவைர மா:றினா� இ�?	 உபேயாகமாக இ4%A	 எ�# 
�8� ெசB)தா� யாச� அராஃப�ைத* பி8�தா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 4 ஆக�5, 2005 
 
 
 
74 அெம!%கா ெதாட.கி ைவ�த வழ%க	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
1967 - இ�ேரலிய அேரபிய >�த�தி� விைள�கM' மிக மிக �%கியமான), 
பால�தீனிய அேரபிய�களி� மனமா:ற	. ஒ4 வ!யி� ெசா�Kவெத�றா�, 
அர/ அரசா.க.க' எைத>ேம இனி ந	ப%Eடா) எ�# பால�தீ� ம%க' 
தீ�மானேம ெசBதா�க'. அ�தைனேப4ேம ைகயாலாகாதவ�க' எ�# 
பகிர.கமாகேவ அவ�க' A:ற	 சா58னா�க'. ேந:# �ைள�த ேதச	 
இ�ேர�. F�# அர/ ேதச.க' இைண() ேபா� /!()	 
ெவ�ல�8யவி�ைல எ�றா�, அ*/ற	 இ(த அரசா.க.கைள ந	பி எ�ன 
/1ணிய	? ஆகேவ, ஏதாவ) ஒ4 மா:# வழி ேயாசி�ேத தீரேவ1,	 எ�# 
அவ�க' நிைன�தா�க'. 
 
ம%கMைடய இ(த9 சி(தைன* ேபா%கி� விைள�தா�, பால�தீனி� 
ஏராளமான வி,தைல இய%க.க' ேதா�#வத:A% காரணமாயின. அ�தைன 
இய%க.கைள>	 ஒ4.கிைண�), ச!யான தி5ட	 வA�), கவன	 Aவி�), 
இ�ேரK%ெகதிரான �7நீள >�த�ைத வழி நட�)	 ெபா#*/, பி.எ�.ஓ.வி� 
தைலயி� வி7வத:A% காரணமான). அ*ப8ெயா4 மாெப4	 இய%க�ைத% 
க58%கா%A	 ெபா#*பி� இ4*பவ�, மிக*ெப!ய ராஜத(தி!யாக�	 
மாவீரராக�	 மனிதாபிமானியாக�	 இ4%கேவ1,ெம�#தா� யாச� 
அராஃப�ைத அ(த* ெபா#*/%A% ெகா1,வ(தா�க'. அ)வைர Aைவ�தி� 
இ4(தப8 அ� ஃப�தாைவ வழிநட�தி%ெகா184(த அராஃப�. அர/ 
ேதச.களி� இ4(த எ(த ஒ4 ேபாராளி இய%க�)%A	 அ)வைர 
ப!9சயமி�லாம� இ4(த 'ெக!�லா' தா%Aத� �ைறயி� த�னிகர:ற திறைம 
ெகா184(த அராஃப�. 
 
1969-	 ஆ1, பி*ரவ! 3-	 ேததி ெகBேராவி� E8ய பால�தீ� ேதசிய 
கா.கிரஸி� சிற*/% E5ட�தி�, யாச� அராஃபா� �ைற*ப8 பி.எ�.ஓ.வி� 
தைலவராக� ேத�(ெத,%க*ப5டா�. அவ� அ(த* ெபா#*/%A வ(தேபா) 
பி.எ�.ஓ.வி� உ#*பினராக இ4(த வி,தைல இய%க.க' இைவ: 
 

Fat ah west er n Sect or For ce Popul ar Fr ont f or t he1. , 2.  , 3.  17, 4.     
Li ber at i on of Pal es t i ne PFLP Democr at i c Fr ont f or t he Li ber at i on   , 5.      
of Pal es t i ne DFLP Hawat mah Fact i on Abd Rabbu Fact i on  ), 6.  ; 7.   ; 8. 
Popul ar Fr ont f or Li ber at   i on of Pal es t i ne Gener al Command   (  ), 9. 
Pal es t i ne Li ber at i on Fr ont PLF Abu Abbas Fact i on Tal at  , ( ) 10.   , 11. '  
Yaqub Fact i on Al Sai qa Or gani zat i on Ar ab Li ber at i on Fr ont , 12.  , 13.    
ALF Pal es t i ni an Ar ab Li ber at i on Fr ont Pal es t i ni an( ), 14.     , 15.  
Democr at i c Uni on F  ( i da Pal es t i ne I s l ami c J i had Movement), 16.    , 17. 
Pal es t i ni an Peopl e s Par t y Hi zb Al Sha ab Pal es t i ni an Popul ar '   [   ' ], 18.   
St r uggl e Fr ont . 
இவ:#' ஃப�தா ம5,	 அராஃப�தி� ெசா(த இய%க	. ம:ற அைன�)	 
ேதாழைம இய%க.க'. இ�தைன இய%க.கைள>	 க58%கா*ப)ட� 
ம5,ம�லாம� ச!யான, �ைற*ப,�த*ப5ட ேபா�*பயி:சி அளி*ப), 



இ�ேரைல அ9G#�)வ) ம5,ம�லாம�, ச�வேதச அளவி� கவன	 கவர வழி 
ெசBவ) எ�# அராஃப�)%A இ4(த ெபா#*/க' ெகா`சந`சம�ல. 
 
ெவ:றிகரமாக அவரா� அதைன9 ெசBய �8(தத:A மிக*ெப!ய காரண	, 
��ேப பா��த)ேபால, அரGக' மீ) ம%க' இழ()வி584(த ந	பி%ைக. 
அ(த ந	பி%ைக அ*ப8ேய அ*ேபா) வி,தைல இய%க.களி�ப%க	 சாய� 
ெதாட.கிய). 
 
இ�?	 /!>	ப8 ெசா�Kவெத�றா�, பால�தீ� ம%க', ஆM	 
வ�%க�)%A	 தம%A	 எ(த9 ச	ப(த�	 இ�ைல எ�# நிைன�தா�க'. அேத 
சமய	, இ(த* ேபாராளி இய%க.க'தா� தம%A வி,தைல ெப:#� 
தர*ேபாகிறவ�க' எ�#	 க4தினா�க'. 
 
இ(த இட�தி� ஒ4 விஷய�ைத நா	 கவனி%க ேவ1,	. ேபாராளி 
இய%க.க' ெபா)வாக, தீவிரவாத, பய.கரவாத இய%க.களாக9 
சி�தி!%க*ப,வ) ச�வேதச மர/. இைத ஆர	பி�) ைவ�த) அெம!%கா. 
அெம!%க அரG%A� தைலவலி தர%E8ய எ(த ஓ� அைம*ைப>	, 
பய.கரவாத அைம*பாக அறிவி*ப)தா� அ�ேதச�தி� வழ%க	. அெம!%கா 
ெதாட.கி ைவ�த இ(த வழ%க�ைத �தலி� இ.கிலா()	 பிறA ஐேரா*பிய 
aனியனி� உ'ள அ�தைன ேதச.கM	 அ*ப8ேய எNவித மா#தK	 
ெசBயாம� ஏ:#%ெகா1,வி5டன.  
 
ச�வேதச அளவி� எ(த ஒ4 ேதச�தி� வி,தைல% Aர� ேக5கிறேதா, அ(த% 
AரK%A உ!யவ�கைள� தீவிரவாதிக' எ�# உடேன ெசா�லிவி,	 வழ%க	, 
அ*ேபா) ஆர	பி�த)தா�. 
 
உ1ைமயி� வி,தைல இய%க.கM%A	 தீவிரவாத இய%க.கM%A	 
ஏராளமான வி�தியாச.க' உ1,. அரசா.க.க' ைகவி5,, அர/ லீ%A	 
ைகவி5,, ஐ.நா.சைப>	 ைகவி5டபிறA, இழ(த த.க' நில�ைத� 
தி4	ப*ெபற பால�தீ� ம%கM%A ஆ>த* ேபாரா5ட�ைத� தவிர ேவ# 
வழியி�ைல எ�றான) வரலா#. அவ�கைள* ேபாராளிக' எ�# ெசா�லாம� 
தீவிரவாதிக' எ�# வ4ணி*ப) எ*ப89 ச!யாA	?  
 
ஆனா� இ(த* ேபாராளி இய%க.க' சமய�தி� தீவிரவாத9 ெசய�களி� 
ஈ,ப,வ)1, எ�ப)	, ம#%க�8யாத உ1ைமேய ஆA	. உதாரணமாக, 
யாச� அராஃப� தைலைம* ெபா#*/%A வ(த ஐ(தா	 ஆ1,, அதாவ) 
1974-	 வ4ட	 பி.எ�.ஓ.வி� ஒ4 A7வின� இ�ேரலி� உ'ள மா'லா5 
(விணீ'ணீறீஷீt ) எ�கிற இட�தி� ஓ� ஆர	ப* ப'ளி%Eட�தி� /A(), 
ைகெயறி A1,கைள வீசி 21 Aழ(ைதகைள ஈவிர%கமி�லாம� ெகா�# 
வீசினா�க'. இ) ச(ேதக�)%A இடமி�லாம� தீவிரவாத	. இ�?	 
ெசா�ல*ேபானா� ெகாைலெவறியா5ட	. இ�ேரலிய அரG%A எதிரான 
>�த�)%A	 அ(த அ*பாவி% Aழ(ைதகM%A	 எ�ன ச	ப(த	? aத�களி� 
சி#வ�, ெப!யவ� எ�# பாராம� அைனவைர>	 ெகா�# Aவி%க உ�தரவி5ட 
ஆ!ய% கிறி�)வரான ஹி5ல4%A	 இவ�கM%A	 எ�ன வி�தியாச	 எ�# 
ேக5ட) இ�ேர�.  
 
நியாய*ப,�தேவ �8யாத இ�தைகய ெசய�களா�தா� ேபாராளி 
இய%க.கM%A ச�வேதச ஆதரேவா, அ?தாபேமா ெப4	பாK	 கிைட%காம� 
ேபாகிற). ேபாராளி இய%க.களி� ேநா%க�தி�, ெசய�பா,களி� ஏ:ப,	 
இ�தைகய ச#%க�களா�தா� அவ�க'மீ) விழேவ18ய நியாயமான கவன	, 
விழாம� ேபாகிற). 
 
அராஃப� ெபா#*/%A வ(த ஆர	ப வ4ட.களி� மிக% கவனமாக இ�ேரலிய 
ராLவ	, காவ�)ைற ேபா�ற இல%Aகளி� மீ) ம5,ேம தா%Aத� 
நட�த*ப5ட). இ), இ�ேரK%A'ளாக. இ�ேரK%A ெவளியிK	 ப�ேவ# 
ேதச.களி� பி.எ�.ஓ.வி� ேபாராளிக' கவன ஈ�*/%காக ஏராளமான தா%Aத� 



ச	பவ.களி� ஈ,பட ஆர	பி�தா�க'. ஆனா� மிக% கவனமாக அ�தைன 
தா%Aத�கMேம, aத இல%Aகளி� மீ) ம5,ேம இ4%A	ப8 
பா��)%ெகா1டா�க'. 
 
உலக	 �7%க பி.எ�.ஓ., பி.எ�.ஓ., எ�# ேபசி%ெகா184(த கால	 அ). 
யா�, எ�ன எ�கிற விவர	 Eட� ெத!யாம�, அராஃப�ைத* ப:றி* 
ேபசினா�க'. அLA1,க' ைவ�தி4%A	 இய%க	 எ�ெற�லா	 கைத 
பர*பினா�க'. உ1ைமயி�, நா5,ெவ8 A1,கM%A அ*பா� 
பி.எ�.ஓ.வின!ட	 அ*ேபா) ேவெற(த ஆ>த�	 கிைடயா). வா.Aவத:A* 
பண	 கிைடயா) �தலி�. பி.எ�.ஓ.வி� பிரசார* பி!வின� அர/ 
ேதச.கெள.A	 கா�நைடயாக* பயண	 ேம:ெகா1, )1ேட(தி வR� 
ெசBேத இய%க�ைத வழி நட�தி%ெகா184(தன�. ச�தி அேரபியா ேபா�ற 
மிக9 சில ேதச.களி� அரGக' ம5,	 மைற�கமாக பி.எ�.ஓ.�%A நிதி>தவி 
ெசBதி4*பதாக� ெத!கிற). 1973-	 ஆ1,வைர பி.எ�.ஓ.�%A மிக*ெப!ய 
அளவி� நிதி*பிர9ைன இ4(தி4%கிற). இ) ச(ேதக�)%A இடமி�லாத 
உ1ைம. 
 
ஒ4 ப%க	 பி.எ�.ஓ.வி� இ4(த இய%க.க', மிக� தீவிரமாக இ�ேரைல 
ஒழி*பத:கான நடவ8%ைககளி� ஈ,ப584(த அேத காலக5ட�தி�, 
பால�தீனி� ேவ# சில /திய இய%க.கM	 ேதா�ற� ெதாட.கின. 
 
'இ�ேர� எ�கிற திb� ேதச�ைத ேவேரா, ஒழி�)வி5,, அக1ட 
பால�தீைன ம#ப8>	 �தாபி*பத:காக நா.க' தி5ட	 தீ5,கிேறா	. இதி� 
எ(த ஒளி� மைற�	 இ�ைல. ஆ>த.க' Fல	 அ9சF5,ேவா	. இன 
வி4�திFல	 கலவரF5,ேவா	. aத�கைள� U.கவிடமா5ேடா	. ெஜ4சேல	 
உ'பட, இ�ேர� எ.களிடமி4() அபக!�த அ�தைனைய>	 தி4	ப* 
ெபறாம� ஓயமா5ேடா	' எ�கிற யாச� அராஃப�தி� அ�ைறய பிரகடன	 ஒ4 
ேவத ம(திர	 ேபால, அ�தைனேப!� ெசவிகளிK	 வி7() சி(தைனைய% 
கிளறிவி5டத� விைளேவ இ). 
 
இ*ப8� ேதா�றிய இய%க.களி� சில திைசமாறி* ேபாயின எ�றாK	, 
ெப4	பாலான இய%க.க' பி.எ�.ஓ.வி� ேசராவி5டாK	 பால�தீ� வி,தைல 
இய%க.கM%A� த	மாலான உதவிகைள9 ெசBய� தய.கவி�ைல. Aறி*பாக, 
ஆ>த.கைள ஓ!ட�திலி4() இ�ெனா4 இட�)%A எ,�)9 ெச�வ) 
அ�ைற%A பி.எ�.ஓ.வின!� மிக*ெப!ய பிர9ைனயாக இ4(த). 
 
Aறி*பாக அர/ ேதச.கM%A ெவளிேய அவ�க' தி5டமி5ட ஒNெவா4 கவன 
ஈ�*/9 ெசயK%A	 ேதைவயான ஆ>த.கைள% கட�திேயா, உ4வா%கிேயா, 
வா.கிேயா த4	 பணிைய9 ெசBய இ�தைகய இய%க.க' மிக�	 உதவி 
ெசBதன. 
 
அ*ப8 1967 >�த�)%A* பிறA உதி�த பால�தீ� இய%க.கM' 
ஒ�#தா� ஹமா�. 
 
'இ�ேர� அர/* பிர9ைன எ�ப) அரசிய� சா�(தத�ல. அ) இ�லா�)%A	 
aதமத�)%Aமான பல O:றா1, கால* பிர9ைனயி� நீ5சி. நட*ப) அரசிய� 
>�தம�ல. அ) இ4 மத.களி� ேமாத� ம5,ேம' எ�கிற பிரகடன�)ட� 
உ4வான இய%க	 இ). 
 
பிர9ைனைய �:றிK	 அரசிய� சா�() ம5,ேம பா�%க%E8யவராக அராஃப� 
இ4(த நிைலயி�, ஹமாஸி� இ(த திb� பிரேவச	 உ!ய கவன ஈ�*ைப* 
ெப:றேத தவிர, ஹமாஸா� இத� காரண	 ப:றிேய பி.எ�.ஓ.வி� இைணய 
�8யாமK	 ேபான). 
 
அ) அவ�கM%A ஒ4 பிர9ைனயாகேவ இ�ைல எ�பைத>	 
ெசா�லேவ1,	. ஏெனனி� எ�ென�ன பிரகடன.க' ெசB)ெகா1டாK	, 



எ�ேலா4%A	 ேநா%க	 ஒ�#தா�. Aறி%ேகா' ஒ�#தா�. கன�	 நிைன�	 
ஒ�#தா�. அ) இ�ேரைல ஒழி*ப). aத�கைள* m1ேடா, அ8�)� 
)ர�)வ). இழ(த த.க' நில.கைள மீ1,	 அைட(), பால�தீ?%A* 
/�)யி� அளி*ப). 
 
ஆகேவ, பி.எ�.ஓ.�%A' இ�லாமேலேய ஹமா� பால�தீ� வி,தைல%காக� 
த�னாலான பணிகைள9 ெசBய ஆர	பி�த). 
 
ெதாட�()	 தீவிரமாக�	 இ�ேரலிய ராLவ�ைத, காவ�)ைறைய, அரG 
இய(திர�ைத ஆ>த* ேபாரா5ட	 Fல	 அ9G#�தி வ4வ)தா�, ச!யான 
ஆர	பமாக இ4%A	 எ�பதி� இவ�க' யா4%Aேம க4�) ேவ#பா, 
இ�ைல. ேதைவ*ப5டா� ஆ>த* ேபாரா5ட�)%காக அவ�க' வA�) 
ைவ�தி4(த வழி�ைறகளி� சில மா#த�க', E,த�, Aைற�க' 
ெசB)ெகா'ளலாேம தவிர, ேபாரா5ட�ைத ேவ# எ(த விதமாக�	 
ெதாட4வத:கான வாB*பி�ைல எ�#தா� அ�தைன ேப4ேம க4தினா�க'. 
 
பி.எ�.ஓ.வி� தைலவராக* ெபா#*ேப:றி4(த யாச� அராஃப�)%A அ(த� 
ெதாட%க கால�திேலேய ெவ�5 ேப.% பAதியி� மிக*ெப!ய ெச�வா%A 
இ4(த). அறிவி%க*படாதெதா4 மகாராஜாவாக�தா�, அவைர ம%க' அ.ேக 
க4தினா�க'. 
 
அேத ேபால, காஸா பAதியி� ேதா�றி, ேவ�வி5,, வள�(), நிைலெப:ற 
ஹமாஸு%A அ.ேக பி.எ�.ஓ.ைவ%கா58K	 ெச�வா%A அதிக	. இ(த 
ெவ�5 ேப.% எ�# ெசா�ல*ப,	 ேஜா�ட� நதியி� ேம:A% கைர ம:#	 
காஸா பAதிகைள இைண�)�தா�, Gத(திர பால�தீைன உ4வா%க ேவ1,	 
எ�# இ�#வைர ேபசிவ4கிறா�க'. 
 
நம%A* /!>	 வித�தி� ெசா�Kவெத�றா�, இ(தியா - பாகி�தா� 
Gத(திர�தி� ேபா) எ*ப8 ேம:A பாகி�தா�, கிழ%A பாகி�தா� (இ�ைறய 
ப.களாேத_) எ�# இ4 ேவ# )1,கைள இைண�) ஒேர ேதச�ைத 
உ4வா%கினா�கேளா, அ)ேபால. 
 
இ(தமாதி! நில*பர*/ sதியி� ெப!ய இைடெவளிகM%A அ*பா� ஒேர 
ேதச�தி� ேவெறா4 பAதி இ4%A	 இட.களிெல�லா	, எ*ேபா)ேம 
பிர9ைனதா�. காஸா விஷய�தி� எ�ன பிர9ைன எ�பைத* பிறA 
பா�%கலா	. 
 
இ*ேபா) அ.ேக ஹமா� வள�(த கைதைய கவனி%க ேவ1,	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 7 ஆக�5, 2005 
 
 
 
 
75 ஹமா� Har akat Al Muqawamah Al I s l ami yah (    ) 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ஹர%க� அ� �%காவாமா அ� இ�லாமியா (Har akat Al Muqawamah   
Al I s l ami yah) எ�கிற ெந,	ெபய!� எளிய G4%க	தா� ஹமா� Hamas( ).  
 
ெபா)வாக ெட� அவிவி� A1, ெவ8�த) எ�கிற ெசBதி வ4	ேபாெத�லா	 
ஹமாஸி� ெபய� அ8ப,வைத* பா��தி4*பீ�க'. ம:றப8 அ(த இய%க�ைத* 
ப:றி ேமலதிக விவர.க' ெப4	பாK	 ெவளிேய வரா). அதிக	 ப8�த, 
அறி�ஜீவிக' எ�# ெசா�ல�த%க மிக*ெப!ய ப18த�களி� வழிகா5,தலி� 
இய.A	 அைம*/ இ). இ�ற�ல; ெதாட%க	 �தேல அ*ப8�தா�. ஆனா� 



அ� ெகாBதா எ�# ெசா�ன)ேம ஒசாமா பி�ேலடனி� �க	 நிைன�%A 
வ4வ) மாதி!, ஹமா� எ�ற)	 யா� �க�	 ெபய4	 அைடயாள�	 நம) 
நிைனவி� வ4வதி�ைல அ�லவா? அ)தா� ஹமா�. உ1ைமயி� அ� 
ெகாBதாைவ% கா58K	 ச%தி வாB(த); அளவிK	 ெசய�திறனிK	 ெப!ய 
அைம*/ இ). 
 
ஆனா� அ� ெகாBதா மாதி! ஊெர�லா	 A1, ைவ�), உலெக�லா	 நாச	 
ெசB>	 அைம*/ அ�ல இ). மாறாக, பால�தீனி� வி,தைல%காக ம5,	, 
இ�ேரK%A எதிராக ம5,	 ெசய�ப,	 ஓ� அைம*/. பால�தீ?%A 
ெவளிேய ஹமாஸு%A� தீவிரவாத இய%க	 எ�# ெபய�. ஆனா� 
பால�தீ?%A' அ) ஒ4 ேபாராளி இய%க	 ம5,	தா�. இ�ைற%A 
பால�தீ� அரசியைல� தீ�மானி%A	 ச%திகM' ஒ�றாக விள.A	 ஹமா�, 
ஏ� பி.எ�.ஓ.மாதி! ஒ4 க5,*ப,�த*ப5ட அரசிய� இய%கமாக 
உ4*ெபறவி�ைல எ�கிற ேக'வி%A ஒேர பதி�தா�. 
 
பி.எ�.ஓ.�%A அரசிய� ேநா%க	 ம5,ேம உ1,. ஹமாஸி� அ8*பைட 
ேநா%க	 மத	 சா�(த). இ�ேர�, பால�தீ� பிர9ைனைய இ�#வைர aத 
��லி	 பிர9ைனயாக ம5,ேம பா�%கிற அைம*/ அ). அதனா�தா� 
பி.எ�.ஓ.வி� இைணயாம� தனியாக� தன%ெகன ஒ4 பாைத வA�)%ெகா1, 
பி.எ�.ஓ.�%A இைண அைம*/ ேபால9 ெசய�பட� ெதாட.கிய) ஹமா�. 
 
aத�களி� அராஜக.க' அைன�)%A	 ஒ4 த,*/9 ச%தியாக 
விள.க%E8யவ�க' எ�கிற அைறEவKட� (ஹமாஸி� �7*ெபய!� 
ேநர8யான அ��தேம இ)தா�) பால�தீ� வி,தைல* ேபா!� ஹமா� 
Aதி�தேபா), ஏ:ெகனேவ அ.ேக Gமா� இ4ப) ேபாராளி இய%க.க' 
இய.கி%ெகா184(தன. ஆனா� எ(த இய%க�திK	 ப8�தவ�க' கிைடயா). 
அ�ல) அைரAைற* ப8*/. எ(த ஒ4 விஷய�ைத>	 உ'ளா�() ேயாசி�), 
அலசி ஆராB() ெசய�பட% E8யவ�களாக அ*ேபா) யா4	 இ�ைல. 
 
ஹமாஸி� பலேம, ப8�தவ�களா� வழிநட�த*ப,	 இய%க	 எ�ப)தா�. 
இ�லாமிய மா�%க% க�வியி� கைரக1ட பலேப� அதி� இ4(தா�க'. 
ல5ச%கண%கி�, ேகா8%கண%கி� வ4மான	 ஈ5ட%E8ய பல மிக*ெப!ய 
க5,மான வ�Kந�க', ம4�)வ�க', வி`ஞானிக', த�)வ ஆசி!ய�க', 
��னா' ராLவ� தளபதிக', மதA4%க', ஆராB9சியாள�க' பல� ஒ�# 
ேச�() ஹமாைஸ வழி நட�த� ெதாட.கினா�க'. 
 
இ�தைன ெப!ய ஆ5கM%ெக�லா	 )*பா%கி U%Aவைத� தவிர, ேவ# 
ேயாசைனேய வராதா எ�# ஒ4 கண	 ேதா�றலா	. இ(தியா ேபா�ற 
பிர9ைனக' அதிகமி�லாத ேதச�தி�, அதிK	 Aறி*பாக ஜனநாயக ேதச�தி� 
அம�()ெகா1,, பால�தீ� பிர9ைனைய* பா�%A	ேபா), சில விஷய.க' 
இ*ப8�தா� அ(நியமாக� ேதா�#	. ஆ>த*ேபாரா5ட	 தவிர ேவ# எ)�ேம 
உபேயாக*படா) எ�#, அ�தைன ேப4ேம அ.ேக �8� ெசB) கள�தி� 
இற.கியவ�க' எ�பைத நிைனவி� ெகா'Mவ), ஒNெவா4 க5ட�திK	 
இ.ேக அவசியமாகிற). ஏெனனி� பால�தீனிய அேரபிய�களி� எ(த ஒ4 
நியாயமான ேகா!%ைக%A	 இ�ேர� அரேசா, ம:ற ேதச.களி� அரGகேளா, 
ெசவி சாB%கேவ இ�ைல எ�ப)தா� ச!�திர	 G58%கா5,	 உ1ைம. 
எ�ைற%A பி!5ட�, பால�தீ� ம1ணி� இ�ேர� எ�ெறா4 ேதச�ைத 
உ4வா%Aவ) எ�# �8� ெசBதேதா, அ�ைற%A ஆர	பி�த சி%க� இ). 
பால�தீனிய�கM%ெக�# பி!�)%ெகா,%க*ப5ட ேம:A%கைரைய>	 
காஸாைவ>	 Eட இ�ேர� அபக!�தேபா), அத� தீவிர	 அதிகமான). 
அ(த� தீவிர% கண�தி� உதி�த இய%க	தா� ஹமா�. 
 
ஹமா� ெதாட.க*ப5டேபா), அத� ேநா%கமாக9 ெசா�ல*ப5டைவ 
இைவதா�: 
 



1. ேம:A% கைர, காஸா உ'பட இ�ேரலி� வச	 இ4%A	 பால�தீனிய 
நில*பர*/ �7வைத>	 ெவ�ெற,*ப). இ�ேரைல இ4(த இட	 ெத!யாம� 
அழி�ெதாழி*ப). (அதாவ) இ.ேக aத�கைள எ�# ெபா4'.) 
 
2. த*பி�தவறி பால�தீ� எ�றாவ) ஒ4 நா' மத9சா�ப:ற தனிெயா4 
ேதசமாக அறிய*படேவ18 வ4மானா�, அைத எதி��)	 ேபாரா,வ); 
பால�தீைன ஒ4 �7ைமயான இ�லாமிய ேதசமாக ஆ%Aவ). 
 
இ(த இர1, ேநா%க.கM%காக எ�ன ேவ1,மானாK	 ெசBேவா	 எ�# 
மிக ெவளி*பைடயாக9 ெசா�லிவி5,�தா�, ஹமா� இய%க�தின� 
)*பா%கிகைள வா.க ஆர	பி�தா�க'. 
 
ஹமா� ேதா�றியேபா), பி.எ�.ஓ.வி� தனி*ெப4	 தைலவராக யாச� 
அராஃப� அைடயாள	 காண*ப5,, ேம:A% கைர* பAதி கி5ட�த5ட 
அவர) ேகா5ைட ேபாலேவ இ4(த). யாச� அராஃப� அ.ேக தைலவ� 
ம5,ம�ல. ஒ4 ர5சக�. அவைரவி5டா� பால�தீனிய ��லி	கM%A ேவ# 
நாதி கிைடயா) எ�கிற நிைலைம.  
 
ஆகேவ, ஹமாஸி� வள�9சி>	 ேவக�	 ேம:A%கைர வாசிகM%A �தலி� 
ஒ4விதமான பய�ைத�தா� விைளவி�த). ஹமா� எ�கிற இய%க	, 
பி.எ�.ஓ.�%A எதிராக� திைச தி4	பிவி,ேமா எ�கிற பய	. ஏ� ஹமாஸு	 
பி.எ�.ஓ.வி� இைணய%Eடா) எ�# ம%க' ஆ:றாைம>ட� ேபசி%ெகா'ள� 
ெதாட.கினா�க'. ஆனா� ஹமாஸி� நி#வன�க', அ(த விஷய�தி� மிக�	 
ெதளிவாக இ4(தா�க'. இ4 அைம*/களி� அ8*பைட ேநா%க�	 ஒ�#தா� 
எ�றாK	 ஹமாஸு%A ஒ�#%A ேம:ப5ட ேநா%க.க' இ4(ததா�, வீணாக� 
த�னா� பி.எ�.ஓ.�	 யாச� அராஃப�)	 த�மச.கட�)%A உ'ளாக% 
Eடா) எ�# நிைன�தா�க'. அதனாேலேய தனி�) இய.க� தீ�மானி�தா�க'.  
 
இதனா� ேம:A%கைர* பAதியி�, ெதாட%ககால�தி� ஹமாஸு%A ெச�வா%A 
எ�# ஏ)	 உ1டாகவி�ைல. மாறாக, காஸாவி� ஹமா� அப!மிதமான 
வள�9சி க1ட). காஸா பAதியி� வசி�)வ(த ஒNெவா4 தா>	 த� மக� 
எ(த வித�திலாவ) ஹமாஸு%A ேசைவயா:றேவ1,	 எ�# வி4	பியதாக% 
Eட9 ெசா�Kவா�க'. அ.ேக உ'ள ஆ1க' அ�தைன ேப4	 
மாத	ேதா#	 ஒ4 Aறி*பி5ட ெதாைகைய ஹமாஸு%A ந�ெகாைடயாக 
அ?*பிைவ*பா�க'. இ�ைற%A* பல தீவிரவாத இய%க.க' க5டாய 
வ!வR� ெசBவ) உலகறி(த விஷய	. (நம) நா58� வடகிழ%A 
மாநில.களி� ெசய�ப,	 உ�ஃபா ேபா�ற பல இய%க.க', இ*பணிைய% 
க�மசிர�ைதயாக இ�#	 ெதாட�() வ4கி�றன. அ*ப8ெயா4 சா�திய	 
இ4%கிற) எ�கிற ேயாசைன அவ�கM%A வ(தேத, ஹமாஸு%A காஸா பAதி 
ம%க' மன�வ() நிதியளி�தைத* பா��த பிறAதா�! மன�வ() ம%க' 
அளி%காத இட.களிெல�லா	 க5டாய வR� எ�கிற கலாசார	 
ேதா�றிவி5ட)!) 
 
ஒ4 தீவிரவாத இய%கமாக இ4(தா�, இ(தள� ம%க' ெச�வா%A இ4%Aமா? 
உ1ைமயி� ஹமாஸி� பணிக' பிரமி*m5ட%E8யைவ. ஹமாஸி� 
த:ெகாைல*பைடகM	, கா� A1,� தா%Aத�கM	 பிரபலமான அள�%A 
அ(த அைம*பி� சFக*பணிக' ெவளி உலA%A� ெத!யாமேலேய 
ேபாBவி5டன. 
 
ேம:A% கைர>	 ச!, காஸா�	 ச!, பால�தீனிய அேரபிய�க' வா7	 
இ�ேரலி� எ(த Fைல �,%காயி?	 ச!. ெபா)ம%கM%A� ேதைவயான 
அ8*பைட வசதிகைள9 ெசB) த4வத:காக ஹமா� தனிெயா4 
அரசைம*ைபேய ைவ�தி4(த). சாைலக' ேபா,த�, A8நீ� வசதி 
ெசB)த4த�, வீதிகளி� விள%Aக' ேபா5,�த4த�, A*ைப லா!கைள 
அ?*பி, நகரG�திக!*/* பணிக' ஆ:#த� எ�# ஹமாஸி� 'அரசா.க	' 



ெசBத ம%க' நல*பணிக' ஏராள	. (இ�# இெத�லா	 இ�ைல. G�தமாக 
இ�ைல எ�பைத>	 ெசா�லிவிட ேவ1,	.) 
 
இ(த% கா!ய.கெள�லா	 ஒ7.காக நட*பத:காக� தனிெயா4 
'நாடாMம�றேம' ஹமாஸி� நட�த*ப5ட). �ைற*ப8 ேத�(ெத,%க*ப5ட 
உ#*பின�கM%A� ெதாAதி ெதாAதியாக* பி!�)� த()வி,வா�க'. ம%க' 
பணிகM%கான ெசல�%A* பண	? 
 
தய.கேவ மா5டா�க'. இ�ேரலிய இல%Aக' எ) க1ணி� ப5டாK	 
உடன8யாக� தா%க*ப,	. வ.கிக', க4zல.க', மிக*ெப!ய வ��தக 
நி#வன.க' எ�# எைத>	 எ*ேபா)	 தா%Aவா�க'. சா%AF5ைடயி� 
பண�ைத% க58%ெகா1,ேபாB ஹமாஸு%ெக�# தனிேய இய.கிய 
வ.கிெயா�றி� ேசக!�), கண%ெக7திவி,வா�க'.  
 
அத�பி� ெதாAதி வா!யாக 'நிதி' பி!�தளி%க*ப,	. இ�ேரலிய அரG 
எைதெய�லா	 ெசBய� தவ#கிறேதா, அைதெய�லா	 அ.ேக ஹமா� ெசB>	. 
இ8%க*ப5ட மRதிகைள9 ெச*பனி5,, /)*ெபாலி�ட� மீ1,	 
க58�த4வ), மத* ப'ளி%Eட.க' நட�)வ), ம4�)வமைனக' க5,வ), 
Fலிைக ம4()கM%காக Fலிைக� ேதா5ட.க' அைம*ப) எ�# 
எ�தைனேயா பணிகைள ஹமா� ெசBதி4%கிற). 
 
இத:A	 அத:A	 ச	ப(தேம இ�ைல எ�ப) ேபால இ�ெனா4 ப%க	 ச:#	 
இர%கமி�லாம�, aத�கைள% ெகா�)% ெகா�தாக% ெகா�#	 ேபா,வா�க'. 
ைப% ெவ8A1,, கா� ெவ8A1,, R5ேக� ெவ8A1, ஆகிய F�ைற>	 
க1,பி8�) உலA%A அறி�க*ப,�திய) ஹமா�தா�. இவ:#' கா�A1, 
ெவ8*பி� ஹமா� இய%க�தின� நி/ண�க'. உலகி� எ(த FைலயிK	 எ(த 
aத இல%கி�மீ) கா� ெவ8A1,� தா%Aத� நிகP�த*ப5டாK	 க1ைண 
F8%ெகா1, ஹமா�தா� எ�# ைககா58விட �8>	. 
 
இ(த% காரண�தா�தா�, பால�தீனிய அேரபிய�க' ஹமாைஸ எ(தள�%A% 
ெகா1டா,கிறா�கேளா, அேத அள�%A ஐேரா*பா�	 அெம!%கா�	 
இ�ேரK	 ப�ேவ# மனித உ!ைம அைம*/கM	 ஹமாைஸ அ9சF5,	 
பய.கரவாத இய%கமாக� ெதாட�() க1டன	 ெசB)வ4கி�றன. 
 
ஹமாஸி� த:ெகாைல� தா%Aத� நடவ8%ைகக' ச�வேதச அளவி� அ8%க8 
பரபர*m5,பைவ. எ�ன ெசB)	 த,�)நி#�த*பட �8யாதைவ. இ�ேர� 
அரேச எ�தைனேயா �ைற ஹமாஸுட� சமரச* ேப9G%A �ய:சி 
ேம:ெகா184%கிற). ஆனா�, ஹமா� ச	மதி�ததி�ைல. 
 
'எ.கM%A இ�ேரலிய* ெபா)ம%க', இ�ேரலிய ராLவ	 எ�கிற பாAபா, 
கிைடயா). ஒNெவா4 இ�ேரலிய% A8மக?	 க5டாயமாக ஒ4 வ4டமாவ) 
ராLவ9 ேசைவயா:றேவ1,	 எ�# அவ�க' விதி ைவ�தி4%கிறா�க'. அ(த 
அ8*பைடயி� நா.க' சிவிலிய�கைள� தா%Aவதாக9 ெசா�Kவ) தவ#. 
அைன�) aத�கMேம Aைற(தப5ச	 ஒ4 வ4டமாவ) ராLவ�தி� 
இ4(தி4%கிறா�க' அ�லவா? அதனா�, யாைர ேவ1,மானாK	 
தா%Aேவா	. அபக!%க*ப5ட எ.க' நில	 மீ1,	 எ.க' வச	 வ() 
ேச4	வைர தா%கி%ெகா1ேடதா� இ4*ேபா	' எ�ப) ஹமாஸி� பிரசி�தி 
ெப:ற ேகாஷ	. 
 
ச(ேதக�)%A இடமி�லாம� இ�ேரK%A ஹமா� ஒ4 நிர(தர� தைலவலி 
எ�ப) 1970-களி� ம�தியி� மிக�	 ெவ5டெவளி9சமாக� ெத!ய 
ஆர	பி�த). இ�ேரK%A உதவி ெசBய%E8ய அ�தைன நா,கM%Aேம 
எ�றாவ) ஒ4 நா' ஹமாஸா� பிர9ைன வர�தா� ெசB>	 எ�# அெம!%கா 
எ9ச!�த). 
 



ஆகேவ ஹமாஸி� ெசய�பா5ைட% Aைற�தாெலாழிய, நம%A� தைலவலி 
Aைறயா); எ�ன ெசBயலா	 எ�# இ�ேரலிய அரG தன) உள� 
அைம*பான ெமாஸா58ட	 ேயாசைன ேக5ட). ஹமாஸு%A நிதியளி*பவ�க' 
பால�தீனிய அேரபிய�க'. அவ�களி� ஆ'பல	 எ�ப)	 பால�தீ?%A' 
இ4%A	 அர/ இைளஞ�க'தா�. ஆகேவ ஹமாஸி� ம%க' ெச�வா%ைக% 
Aைற�தா�தா� எ)�ேம சா�திய	. அ(த இட�தி� அ8�தா� இ(த இட�தி� 
வ() ேச4	 உதவிக' நி#�த*ப,	 எ�# ெமாஸா5, இ�ேர� அரG%A 
ேயாசைன ெசா�ன). 
 
இ�ேர� அரG இதைன ஏ:#%ெகா1ட). விைள�? காஸா ம:#	 ேம:A% 
கைர ம%களி� மீ) திb� திbெர�# வ��ைற க5டவிP�)விட*ப5ட). 
ஒNெவா4 இரவிK	 ஏதாவ) ஒ4 A8ைச* பAதி ப:றி%ெகா1, எ!>	. 
ஒNெவா4 நாM	 Aைற(த) ஐ	ப) அேரபிய�களாவ) 'காணாம�'ேபாவா�க'. 
ஒNெவா4 தின�	 எ(த அர/% A8யி4*/* பAதியிலாவ) இன%கலவர	 
FM	. அ8த8க' நட(), க1ணீ�*/ைகA1, வீச ராLவ	 வ4	. 
க1ணீ�*/ைக A1,கM%A பதி� அவ�க' ைகெயறி A1,கைள வீசி9 
சிலைர% ெகா�#வி5,� தி4*தி>ட� தி4	பி* ேபாவா�க'. 
 
இ(த9 ச	பவ.க' ஒ4 க5ட�தி� தறிெக5,* ேபாகேவ, ேகாப	 ெகா1ட 
ஹமா� ஒ4 பகிர.க அறி%ைக ெவளியி5ட). இ�ேர� அரG%A எதிராக, 
மிக� )ணி9சKட�, மிக% ேகாபமாக, மிக% க,ைமயாக ெவளியிட*ப5ட அ(த 
அறி%ைக, இ�ேரைல ம5,ம�லாம� உலக	 �7வைத>ேம அதி�9சி>ட� 
தி4	பி* பா�%க9 ெசBத). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 11 ஆக�5, 2005 
 
 
 
 
76 ஹமாஸி� ஊழ� ஒழி*/* பி!� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
இ�ேர� - பால�தீ� பிர9ைனயி� ெதாட%க	 மத	 சா�(ததாக இ4(தாK	 
இ4பதா	 O:றா18� ெதாட%க�திேலேய அ) �:றிK	 அரசிய� 
சா�(தெதா4 விவகாரமாகிவி5ட). இைத� ெதளிவாக* 
/!()ெகா1டப8யா�தா� யாச� அராஃப� பி.எ�.ஓ.வி� தைலைம* 
ெபா#*/%A வ(தேபா), ெதாட%க�திலி4(ேத அரசிய� தீ��%A	 ஒ4 
கதைவ� திற() ைவ�தா�. ேப9Gவா��ைதக', அைமதி ஒ*ப(த.க', ேபா� 
நி#�த	 உ'ளி5ட சா�வீக வழிகM%A	 ச	மத	 ெசா�னா�. 
 
ஆனா� பிர9ைனயி� அ8*பைட அரசிய� அ�ல எ�# தி5டவ5டமாக% 
க4திய ஹமா�, இ�ேரK%A எதிராக ெவளியி5ட அ(த �த� அறி%ைகயி� 
அ7�த(தி4�தமாக 'அ�லாவி� ெபயரா�' தம) நிைல*பா5ைட 
விள%கியி4(த).  
 
'மத�தி�மீ) ஒ4வ� ந	பி%ைக இழ*பானானா� அவன) பா)கா*/	 
அவன) ந�வாP�	 அ(த% கண�)ட� ேபாBவி,கிற)' எ�கிற பிரசி�தி 
ெப:ற இ�லாமிய% கவிஞ� �ஹ	ம) இ%பாலி� வ!கைள ேம:ேகா' கா58 
aத ம%கM%A	 இ�ேரலிய அரG%A	 எ9ச!%ைக ெசB>	 விதமாக 
ெவளியிட*ப5ட அ(த அறி%ைகதா� இ�லா�தி� ெபயரா� /னித*ேபா4%A 
அைறEவ� வி,�த �த� அறி%ைக. 
 
/னித*ேபா�க' அத:A ��/	 ேம:ெகா'ள*ப584%கி�றன. ஆனா� 
ஹமாஸி� அ(த அறி%ைக பால�தீனிய அேரபிய�களிைடேய அ�ைற%A 
ஏ:ப,�திய தா%க�	 பாதி*/	 ��ென*ேபா)	 நிகழாத). உ4%க�	 



உண�9சி ேவக�	 ேகாப�	 ஆத.க�	 கல(த கவி�)வமான வ!களி� ஒ4 
ேபாராளி இய%க	 அத:A �� அறி%ைக ெவளியி5டதி�ைல. 
பால�தீனிய�களி� வலிைய அ*ப5டமாக* பட	 பி8%A	 அ(த 
அறி%ைகயிலி4()தா� பால�தீ?%கான ஜிகா� ேவகெம,%க� ெதாட.கிய) 
எ�# தய.காம� Eறலா	. 
 
திbெர�# பால�தீனி� இ(த அறி%ைக உ1டா%கிய எ79சிைய% க1,, 
�தலி� அ`சிய) இ�ேர� அ�ல. அெம!%காதா�. உடன8யாக ஹமாைஸ 
ஒ4 தீவிரவாத இய%க	 எ�# அறிவி%க9 ெசா�லி, இ�ேர� அரG%A 
உ�தரவி5,வி5,, உலெக.A	 ஹமாஸு%A உதவ%E8ய யாராக இ4(தாK	 
க1ைண F8%ெகா1, ைக) ெசBய�	 தன) உள� அைம*பான 
சி.ஐ.ஏ.விட	 ேக5,%ெகா1ட). 
 
அ�ைறய காலக5ட�தி� இ) மிக�	 நைக*/%A!ய ஒ4 விஷய	. 
ஏென�றா�, ஹமா� எ�ெறா4 இய%க	 இ4*ப) ெத!>ேம தவிர, அ) 
யாரா� தைலைம தா.க*ப,கிற), வழி நட�)ேவா� யா� யா� எ�கிற 
விவர.கெள�லா	 அ*ேபா) பால�தீனிேலேய Eட யா4%A	 ெத!யா). 
ஹமாஸி� எ(த ஒ4 தைலவ4	 த� ெபயேரா, /ைக*படேமா ெவளிேய வர 
அ?மதி�ததி�ைல. ஹமா� இய%க�தி� இ4(த எ(த ஒ4 ேபாராளி>	 பிற 
ேபாராளி இய%க�ைத9 ேச�(தவ�க'ேபால இ4ப�) நாK மணி ேநர�	 
ைகயி� )*பா%கி>ட� �க�ைத� )ணியா� க58 மைற�)%ெகா1, அைல() 
தி!(ததி�ைல. கா,களிK	 மைல* பAதிகளிK	 ம5,ேம /ழ.கி, திைர*பட� 
தீவிரவாதிக'ேபால படபடபடெவ�# இய(திர� )*பா%கி /�ல5,கைள 
வீணா%கி% ெகா184%கவி�ைல. 
 
ஹமாஸி� �7ேநர* ேபாராளிக'Eட ெதாட%ககால�தி� எ.ெக.ேகா 
உ�திேயாக	 பா��)%ெகா1,தா� இ4(தா�க'. சில� ஆசி!ய�களாக 
இ4(தா�க'. சில� ம4�)வ�களாக இ4(தா�க'. ெப4	பாலான இைளஞ�க' 
ஹமாஸி� 'தனி பா�லிெம15'8� த�னா�வ9 ேசவக�களாக கிராம	 
கிராமமாக* ேபாB ம%க' நல*பணிகளி� ஈ,ப5,, சாைல ேபா,வதிK	 நகர 
G�திக!*/* பணிகளிK	 ஈ,ப5,%ெகா184(தா�க' எ�றா� ந	பி�தா� 
ஆகேவ1,	. இ) மிைகேய இ�லாத உ1ைம. ஓ� அவசிய	, ேதைவ எ�# 
வ4	ேபா) அ*ப8 அ*ப8ேய ேவைலைய* ேபா5,வி5, ஆ>த�ைத� 
U%கி%ெகா1, கிள	பிவி,வா�க'. அ(த9 சமய.களி� ம5,	 அைடயாள	 
மைற*பத� ெபா45, ஹமா� ேபாராளிக' த.க' �க.கைள� )ணியா� 
G:றி மைற�)%ெகா'வா�க'. ஏெனனி�, ெபா7) வி8(தா� மீ1,	 
வீதிகM%A வ() E58* ெப4%க ேவ1,ேம? 
 
ஹாலி�5 கா5ஃபாத!லி4() ேகாலி�5 ெஜ�8�ேம� வைர திைர*பட.க' 
கா58ய ெநக8N ஹீேராயிஸ�தி� !ஷிFல�ைத� ேத8*ேபானா� 
ஹமாஸி�தா� வ() நி:கேவ18யி4%A	. 
 
ஹமாஸி� வள�9சி இ�ேரைல மிக�	 கவைல ெகா'ள9 ெசBத). ஏ:ெகனேவ 
பதிென5,* ேபாராளி இய%க.கைள உ'ளட%கிய பி.எ�.ஓ.ைவ>	 அத� 
தைலவ� யாச� அராஃப�தி� எதி�பா�%க�8யாத ெக!�லா >�த.கைள>	 
சமாளி%க �8யாம� தி1டா8%ெகா184(தா�க' அவ�க'. Aறி*பாக, 
பி.எ�.ஓ.வி� மிக �%கிய ச%தியாக விள.கிய அராஃப�தி� 'ஃப�தா' 
இய%க�தின� தா	 க:ற ேபா�%கைலயி� அ�தைன சிற*/ நடவ8%ைககைள>	 
ெமா�தமாக ெட� அவிN நக!� கா58ேய தீ4வ) எ�# தீ�மான	 
ெசB)ெகா1,, தினச! Aைற(த) இர1, அ�ல) F�# தா%Aத�கைள� 
தய.காம� ேம:ெகா1, வ(தா�க'. 
 
ஃப�தா விஷய�தி� இ�ெனா4 பிர9ைன எ�னெவ�றா�, ெதாட%க	 �தேல 
(அதாவ) பி.எ�.ஓ.வி� இைணவத:A ��பிலி4(ேத) அராஃப� அதைன ஒ4 
மத9சா�ப:ற இய%கமாக�தா� ��னி#�தி வ(தா�. இய%க�திலி4(த அ�தைன 
ேப4ேம இ�லாமிய�க'தா� எ�றேபா)	 இ�லா�ைத ��ைவ�) அவ�க' 



ஒ4ேபா)	 >�த	 ேம:ெகா1டதி�ைல. ஹமா� அ�ல) இ�ைறய அ� 
ெகாBதாைவ*ேபா� 'அ�லாவி� ெபயரா�' அறி%ைக வி,�ததி�ைல. மாறாக, 
'இ�ேரலிடமி4() இழ(த நில�ைத மீ5ப)' ம5,ேம ஃப�தாவி� ேநா%கமாக 
அறிவி%க*ப584(த). இதனாேலேய ச�வேதச மீ8யா ஃப�தாைவ% Aறி�) 
ெசBதி ெசா�K	ேபாெத�லா	 அதைன ஓ� அரசிய� இய%கமாகேவ Aறி*பி5, 
வ(த). பால�தீ� விவகார	 அதிக	 எ58யிராத Uர%கிழ%A 
ேதச.களிெல�லா	 எ7ப)களி� ெதாட%க�திேலேய ஃப�தாைவ ஓ� அரசிய� 
க5சி ேபாலேவ சி�தி!�)9 ெசBதி ெவளிவ4	! ெசா�ல�	 �8யாம� 
ெம�ல�	 �8யாம� தவி�)� தி1டா8 நி:A	 இ�ேர� அரG. 'ஃப�தா ஓ� 
அரசிய� க5சிய�ல, அ) ஒ4 தீவிரவாத இய%க	தா�' எ�# ல�5 �பீ%க� 
ைவ�) அல#வா�க'. அெம!%க ஊடக.களி� )ைண>ட� /ைக*பட.க', 
வீ8ேயா� )L%Aகைள ெவளியிட% க,	 �ய:சிக' ேம:ெகா'வா�க'. 
அ*ேபா)Eட எ,படாம� ேபாBவி,	. 
 
இ�ேரK%A இ) மிக*ெப!ய தைலவலியாக இ4(த). ஏெனனி�, இ�லாமிய� 
தீவிரவாதிகளா� த.கM%A ஆப�) எ�#தா� இ�ேர� அரG எ*ேபா)	 
ஐ.நா.வி� /ல	/வ) வழ%க	. அராஃப�)	 ஃப�தா�	 பி.எ�.ஓ.வி� 
தைலைம நிைல%A வ()வி5டேபா), அவ�களா� அ*ப8 அ7) /ல	ப 
�8யாம� ேபாBவி5ட). ஏெனனி� அராஃப� எ*ேபா)	 
ேப9Gவா��ைதகM%A� தயாராக இ4(தா�. எ*ேபா)	 ேபா� நி#�த�)%கான 
சா�திய�ைத �தலி� ைவ�)வி5,�தா� >�த�ைதேய ெதாட.Aவா�. இ) ஒ4 
ராஜத(திர	. மாெப4	 அரசிய� ெதளி�'ளவ�கM%A ம5,ேம சா�தியமான 
ேயாசைன. 
 
ஆகேவ ஃப�தாவி� ெசய�பா,கைள� த,�) நி#�த வழி ேத8%ெகா184(த 
இ�ேரK%A, ஹமாஸி� திb� எ79சி>	 அவ�கM%A இ4(த ம%க' 
ஆதர�	 ேமK	 கலவரF58ய). ஒ4க5ட�தி� இ�ேரலிய உள��)ைறயான 
ெமாஸா5, ேவ# வழிேய இ�ைல எ�# ஹமாைஸ எ*ப8யாவ) வைள�), 
இ�ேர� அரசி� ரகசிய� ேதாழ� ஆ%கி%ெகா1,, அவ�கைள% ெகா1ேட 
பி.எ�.ஓ.ைவ ஒழி�)%க5ட ஒ4 தி5ட	 தீ58ய). 
 
ேதைவயான பண உதவி, ேவ18ய அள�%A ஆ>த உதவி. ஹமா� 
இய%க�தின4%A அளவ:ற பா�ேபா�5க', ஒ4வ4%ேக நா�ைக() 
பா�ேபா�5க' ேவ1,ெம�றாK	 கிைட%A	. எ(த நா5, பா�ேபா�5 
ேவ1,ெம�றாK	 கிைட%A	; இய%க�திலி4%A	 அ�தைன ேப4%A	 வீ,, 
நில.க' எ�# ந	ப �8யாத அள�%A% ெகா58%ெகா,�தாவ) ஹமாைஸ 
வைள%க இ�ேர� அரG ஒ4 தி5ட வைரைவேய தயா!�த). 
 
ஹமாஸி� மத உண��கைள� தா.க' மிக�	 மதி*பதாக�	, நிதானமாக* 
ேப9Gவா��ைத நட�தி, இ4தர*/%A	 தி4*தியளி%A	 வித�தி� பிர9ைன%A 
ஒ4 தீ�� காண�8>	 எ�# தா	 ந	/வதாக�	, ஃப�தா�	 
அராஃப�)	தா� பிர9ைன எ�#	 'எ,�)9 ெசா�லி' ஹமா� தைலவ�கைள 
வைள%க ஒ4 ெசய�தி5ட	 தீ58ய) இ�ேர� அரG. 
 
இத� மைற�க அ��த	 எ�னெவ�றா�, ஹமாஸு%A இ�ேர� அரG உதவி 
ெசB>	. பதிK%A பி.எ�.ஓ.ைவ ஒழி�)%க5ட ஹமா� உதவேவ1,	 
எ�ப)தா�. 
 
இ�தைகய ேகவலமான ேயாசைனக' அெம!%கா�%A	 அெம!%க 
அ8வ48கM%A	 ம5,	தா� சா�திய	 எ�# ஒ:ைறவ!யி� நிராக!�)� 
தி4*பிவி5டா�க', ஹமாஸி� உய�ம5ட அரசிய� A7வின�. அேதா, 
நி#�தாம� மிக� தீவிரமாக ஓ� ஊழ� ஒழி*/* ேபாரா5ட�ைத>	 அவ�க' 
உடேன ெதாட.கினா�க'. பால�தீ� �7வ)	 aத அதிகா!க' அ*ேபா) 
கிைட�த வழிகளிெல�லா	 பண	 ப1ணி%ெகா184(தா�க'. ஊழலி� 
உலகிேலேய �த� இட�ைத இ�ேர� பி8�)விட%E8ய சா�திய	 
இ4%Aமள�%A ஊழ� நா:ற	 இ�ேர� �7வ)	 நாற8�)%ெகா184(த). 



ஏராளமான அற%க5டைளக' அ*ேபா) அ.ேக இ4(தன. யாராவ) நிைறய 
பண	 ச	பாதி%க ேவ1,	 எ�# �8� ெசBதா�, உடேன ஏதாவெதா4 
ெபய!� அற%க5டைள ஆர	பி�) நிதி வRலி%க ஆர	பி�)வி,வா�க'. 
Aறி*பிட�த%க அளவி� பண	 ேச�(த)	 அற%க5டைள இ4(த இட	 
ெத!யாம� காணாம� ேபாBவி,	. அற.காவல�க' ெவளிநா,கM%A* 
ேபாBவி,வா�க'. எத:காக அவ�க' நிதி திர58னா�க', திர58ய நிதி எ.ேக 
ேபான) எ�ெற�லா	 யா4	 ேக5க%Eடா). 
 
உ�லாசமாக ெவளிநா,களி� G:றி� தி!()வி5,, பண	 தீ�(த)	 மீ1,	 
இ�ேரK%A வ() ேவெறா4 அற%க5டைள ஆர	பி*பா�க'. மீ1,	 வR� 
நட%A	. மீ1,	 காணாம� ேபாBவி,வா�க'. 
 
ஒ4வ� இ4வ� அ�ல. அேநகமாக அ�ைறய இ�ேரலி� மிக 
�%கியமானெதா4 'ெதாழிலாகேவ' இ) இ4(த). எ7ப)களி� இ�ேரலி� 
இ	மாதி! திb� அற%க5டைளக', 8ர�,க' ம5,	 ல5ச%கண%கி� ேதா�றி, 
காணாம� ேபாயி4%கி�றன. இ�தைகய Oதன ேமாச8யி� அரசி� உய�ம5ட 
அதிகா!கM%A	 அைம9ச�கM%A	 Eட நிைறய ெதாட�/க' 
இ4(தி4%கி�றன. 
 
ேகா8%கண%கி� உ'நா, ம:#	 ெவளிநா,களி� பண	 திர58, 
அற%க5டைளகளி� ெபய!� அவ:ைற9 சில தனிநப�க' தி�# ெகா7�) 
வ(தைத% க1, ேகாப	 ெகா1ட ஹமா�, இ�தைகய அற%க5டைளகைள>	 
8ர�,கைள>	 ஒழி�)%க5,வேத த� �த� ேவைல எ�# தீ�மான	 ெசB) 
பகிர.கமாக அறிவி�)வி5,, ைகேயா, ேவைலைய ஆர	பி�) வி5ட). 
 
இத:A பய(த ஊழ� �தைலக', ேபா�,கைள% கழ:றி* ேபா5,வி5,, 
அைற%கதைவ9 சா�தி%ெகா1, ேவைல ெசBய ஆர	பி�தன. ஆனா� ஹமா� 
இய%க�தின� இ�தைகய அற%க5டைளகைள% கண%ெக,�), ப58யலி5,, ஒ4 
நாைள%A ஒ�# எ�# �8� ெசB) ேதச	 �7வ)	 இவ:றி�மீ) தினச! 
>�த	 ஆர	பி�)வி5டா�க'. 
 
அற%க5டைளகளி� ெபய!� ஊழ� ெசBவைத� த,%க* ேபான ஹமாஸு%A 
அரG�)ைறயிK	 ஊழ� மலி() கிட*ப) ெத!யவர, ெப!ய அளவி� ஒ4 
நா, த7விய ஊழ� ஒழி*/* ேபாராக நட�தினாெலாழிய இத:A வி8� 
கிைடயா) எ�# ெத!(த). 
 
ஆகேவ, ஹமாஸி� உடன8யாக� தனிெயா4 ஊழ� ஒழி*/* பி!� 
ஆர	பி%க*ப5ட). எ.ெக�லா	 , யாெர�லா	 ஊழலி� ஈ,ப,வதாக� 
ெத!கிறேதா அ.ெக�லா	 இ(த* பைட ேபாA	. ஒ4 ேதா5டா. ஒேர �ய:சி. 
ஆ' காலி அ�ல) நி#வன	 காலி. அ.கி4%A	 பண	 �7வ)	 அ,�த 
வினா8 ஹமாஸி� ம%க' வ.கி%A வ() ேச�()வி,	. உடேன கண%A 
எ7தி ெபா)ம%க' பா�ைவயி� ப,	ப8 எ.காவ) மா58வி,வா�க'. இ(த 
இட�தி� இ�தைன பண	 எ,�)வர*ப5ட). இ(த* பண	 இ(த இ(த 
வைககளி� ெசலவிட*படவி4%கிற) எ�# எ7திேய ேபா5,வி,வா�க'. 
 
எ7தி* ேபா5டப8 ெசய�ப,கிறா�களா எ�பைத% க1காணி*பத:காகேவ ஒ4 
A7 இ4%A	. அவ�க' வ4ட�)%A F�#�ைற இ��ெபt� நட�தி 
அறி%ைக சம�*பி%க ேவ1,	. 
 
அ) ஓ� அரசா.கேமதா�. தனியா� அரசா.க	.  
 
ஆர	ப�தி� ஹமாஸி� இ�தைகய சFக*பணிக'தா� இ�ேர� அரசி� 
கவன�ைத% கவ�(தன. ஹமாைஸ� தீவிரவாத9 ெசய�களிலி4() பி!�) 
இ7*ப) Gலப	 எ�# அவ�க' நிைன�த)	 இதனா�தா�. 
 



ஆனா� >�த�ைத நி#�தினாK	 நி#�)வா�கேள தவிர, அவ�க' இ�ேரK%A 
ஆதரவாக ஒ4ேபா)	 நிைன�)%Eட* பா�%கமா5டா�க' எ�ப) ஏேனா 
அவ�கM%A உைற%காம� ேபாBவி5ட). 
 
இெத�லா	 எ1ப)களி� ெதாட%க	 வைரதா�. அ)கா#	 அரசிய� 
சி�தா(தவாதிகளா� வழிநட�த*ப5,வ(த ஹமாஸு%A எ1பதா	 வ4ட	 ஒ4 
ராLவ� தைலவ� வ() ெபா#*ேப:#%ெகா1டா�. அவ� ெபய� ேஷ% அகம) 
யாசி�. (Shei kh Ahmed Yass i n  ). அ(த% கணேம ஹமாஸி� ெசய�பா,க' 
�:றிK	 ேவ#�க	 ெகா'ள� ெதாட.கிவி5டன. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 14 ஆக�5, 2005 
 
 
 
77 ராLவ�தைலவ� ேஷ% அகம) யாசி� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
2004-	 வ4ட	 மா�9 மாத	 22-	 ேததி ெதா7ைக%காக அவ� ஒ4 
மRதி%A9 ெச�#ெகா184(தா�. ெதா7ைக �8�) மRதிைய வி5, ெவளிேய 
வ(தேபா) எ.கி4(ேதா பற() வ(த ஒ4 ரா%ெக5 ெவ8A1,, அவ� 
அ4ேக ச!யாக வி7() ெவ8�) உயிைர% A8�த). அ,�த வினா8 
பால�தீ� ப:றி எ!ய� ெதாட.கிய). இ�ேரலிய* பிரதம� ஏ!ய� ஷேரானி� 
கைத அ�)ட� �8(த) எ�# அ�தைன ேப4	 ேபசி%ெகா1டா�க'. 
தி5டமி5ட அ(த� தா%Aதைல "ச:#	 எதி�பாராதெதா4 விப�)தா� இ). 
நா.க' அவைர% Aறிைவ�) ரா%ெக5ைட ஏவவி�ைல" எ�# இ�ேரலிய 
அைம9ச� ஒ4வ� அவசர அவசரமாக நாடாMம�ற�தி� ெத!வி�தா�. அவ� 
ெபாBதா� ெசா�கிறா� எ�ப) Aழ(ைத%A% Eட� ெத!>	. வயதி� மிக�	 
�தி�(த, மா�%க% க�வியி� கைர க1டவரான அவ� ெபய� ேஷ% அகம) 
யாசி�. இ4ப) ஆ1,கM%A ேமலாக இ�ேர� அரG%A சி	ம ெசா*பனமாக 
விள.கிய ஹமாஸி� தைலவ�. 
 
ேஷ% அகம) யாசி�, ஹமாஸி� தைலைம* ெபா#*/%A வ(த காலக5ட�தி� 
ெதாட.கேவ18ய இ(த அ�தியாய�ைத, அவர) மரண�தி� ெதாட.க 
ேந�(த) த:ெசயலானத�ல. த�ைன* ப:றிய எ(த விவர�ைத>	 எ(த% 
கால�திK	 ெவளியி� ெசா�லாத ேபாராளி அவ�. யாசி� Aறி�) இ�# 
நம%A% கிைட%க%E8ய தகவ�க' நா�ேக நா�Aதா�. �தலாவ), அவ� 
அதிக	 ேபசமா5டா�. சமய�தி� ேபசேவ மா5டா�. இர1டாவ), ஒ4 
நாைள%A ஒேர ஒ4 ெரா58>	 ஒ4 த	ள� பாK	 ம5,	தா� அவர) 
உணவாக இ4(த) எ�ப). F�றாவ), இ458� Eட% Aறிதவறாம� 
Gட%E8யவ� எ�கிற தகவ�. நா�காவ) தகவ�, அவ4%A% கைடசி% 
கால�தி� க1 பா�ைவ ச!யி�லாம� ேபாB மிக�	 அவ�ைத*ப5டா� 
எ�ப). இ)தா�. இNவள�தா�. 
 
யாசி?%A ��/ ஹமாைஸ வழி நட�தியவ�க' எ�ேலா4	 அரசிய� 
வ�Kந�களாக ம5,	 இ4(தா�க'. இவ�தா� �த� ராLவ� தைலவ�. 
ஹமாைஸ ஒ4 ச%திமி%க தனியா� ராLவ	 ேபாலேவ வ8வைம�ததி� 
ெப4	ப.க�ல; �7* ப.ேக இவ4ைடய)தா�. இ�ேரK%A எதிரான 
ஹமாஸி� >�த�)%A ஒ4 ச!யான வ8வ	 ெகா,�தவ� யாசி�தா�. 
 
ஒ4 மாத�)%A இ�தைன இல%Aக' எ�# தி5ட	 ேபா5,%ெகா1,, 
தா%Aதைல நட�த% க:#%ெகா,�தவ� அவ�. ஒ4 A7 ஓ!ட�தி� தா%Aத� 
நட�த* ேபானா�, அ,�த A7 அ,�த இல%ைக ேநா%கி அ*ேபாேத 
பயி:சியிK	 �ய:சியிK	 ஈ,பட� ெதாட.கியி4%A	. இNவா# ஹமாஸி� 
அ�தைன ேபாராளிகைள>	 சி#சி# A7%களாக* பி!�), ேதசெம.A	 ேவ# 



ேவ# இட.களி� பயி:சி �கா	க' அைம�), த.கைவ�)� தயா� ெசBய 
ஆர	பி�தா� யாசி�. 
 
எ(தவிதமான சமரச.கM%A	 ஹமா� தயாரானத�ல எ�ப) �த��தலி� 
இ�ேரலிய அரG%A* /!யவ(தேத ேஷ% அகம) யாசி� ெபா#*/%A 
வ(தபிறAதா�. ஹமா�, மிக�தீவிரமாக இ�ேரலிய ம%களி�மீ) தா%Aத� 
ஆர	பி�த)	 அவர) தைலைம%A* பிறAதா�. அ)வைர ராLவ இல%Aக', 
அரசா.க இல%Aக'தா� ஹமாஸி� பிரதான ேநா%கமாக இ4()வ(த). 
அதைன மா:றி, ெபா)ம%கM	 அரசி� க4�ைத ஏ:# 
நட()ெகா'பவ�க'தாேன, ஆகேவ இ�ேரலிய அரசி� அ�தைன 
A:ற.களிK	 அவ�கM%A	 ப.A1, எ�# ெசா�னவ� அவ�.  
 
ெபா) இட.களி� ஹமா� ெவ8A1,கைள* /ழ%க�தி� விட� ெதாட.கிய) 
அ*ேபா)தா�. ப�ஸி� ைவ*பா�க'. அ,%Aமா8% A8யி4*/களி� கா� 
பா�%கி.கி� ைவ*பா�க'. ரயி�களி� ைவ*பா�க'. ேஹா5ட�க', aத 
ேதவாலய.க', ப�கைல%கழக வளாக.க', ப'ளி%Eட.க', !ச�ேவஷ� 
க�15ட�க', கைல நிகP9சிக' நைடெப#	 அர.க.க', அரG விழா%க' 
நட%A	 இட.க', அணிவA*/ நிகP9சிக' எ�# எ.ெக�லா	 ம%க' 
E,வா�கேளா அ.ெக�லா	 A1,ைவ%க ஆர	பி�தா�க'. 
 
சி�தா(த	 எ�ப) ெசௗக!ய*ப8 மா:றி எ7தி%ெகா'ள� த%க). அ)வைர 
பால�தீ� வி,தைல%காக* ேபாரா8யப8, பால�தீனிய அேரபிய�களி� 
நல?%காக�	 பா,ப5,%ெகா184(த ஹமா�, எ1ப)களி� 
ெதாட%க�திலி4() இ�ேரலிய இல%Aகளி� மீ) தா%Aத� நட�)வைதேய 
தன) பிரதான மான ேநா%கமாக% ெகா'ள� ெதாட.கிய). 
 
இதனா�தா� பி.எ�.ஓ. ஓ� அரசிய� �க	 ெப:றைத* ேபால ஹமாஸா� 
இ#திவைர ெபற �8யாம� ேபாBவி5ட). எ1ப)களிேலேய ஹமாைஸ ஒ4 
தீவிரவாத இய%கமாக உலக	 பா�%க� ெதாட.கிவி5டெத�றேபா)	, அ) அ� 
ெகாBதாைவ% கா58K	 பய.கரமான இய%க	 எ�# க4த*ப5ட), 
ெதா1i#களி� ெதாட%க�தி�தா�. 
 
உலகிேலேய �த� �ைறயாக த:ெகாைல� தா%Aத� எ�?	 உ�திைய* 
/A�திய) ஹமா�தா�. இ(த� தி5ட	 ேஷ% அகம) யாசினி� எ1ண�தி� 
உதி�தவ:#' ஒ�#. 
 
ெகா'ைக%காக உயி��தியாக	 ெசBவ), மத�)%காக உயி��தியாக	 ெசBவ), 
வி,தைல%காக உயி��தியாக	 ெசBவ) எ�கிற /ராதனமான சி�தா(த�)%A* 
/)வ8வ	 ெகா,�), தாேன ஓ� ஆ>தமாக மாறி எதி!யி� இல%ைக� தா%கி 
அழி*ப) எ�கிற க4�தா%க�ைத �த��தலி� 1989-� ��ைவ�த) 
ஹமா�. 
 
ெஹ*ரா� (Hebr on) எ�கிற இட�திலி4(த இ*ராஹி	 மRதியி� ெதா7ைகயி� 
ஈ,ப584(த 29 ேப�, ஈவிர%கமி�றி பv_ ேகா�5�ெடயி� (Bar uch 
Gol ds t ei n) எ�கிற வ(ேதறி aதரா� ப,ெகாைல ெசBய*ப5டத:A* பழிவா.க 
�8� ெசBத) ஹமா�. தி4	ப அேதேபால )*பா%கி ஏ(தி க1ணி� ப5ட 
இ�ேரலிய ராLவ�தினைர ம5,	 G5,% ெகா�வ) எ(த* பல?	 அளி%கா) 
எ�# ஹமாஸி� உய�ம5ட% A7வின� க4தினா�க'. அ*ேபா) வ8வ	 
ெப:ற)தா� இ(த� த:ெகாைல� தா%Aத� எ�கிற உ�தி. 
 
ஒ4 தா%Aத� நட�த ேவ1,	. அ) உலக�ைதேய AK%க ேவ1,	. 
இ�ேரலிய அரG பதறி%ெகா1, அலறிேயாட ேவ1,	. இ*ப8>	 
ெசBவா�களா எ�# அ9ச	 ேமேலா.கேவ1,	. அ)தா� ச!யான பதில8யாக 
இ4%க �8>	 எ�# தீ�மானி�த ஹமா�, தி5டமி5, ஒ4 ேபாராளிைய� 
தயா� ெசB) அ?*பிய). உடெல.A	 ெவ8ெபா45கைள% க58%ெகா1, 



ேபாB ந5டந, வீதியி� த�ைன�தாேன மாB�)%ெகா1, Gமா� ஐ	ப) 
aத�கைள>	 ெகா�றா� அவ�. 
 
ஹமா� எதி�பா��தப8ேய இ(த9 ச	பவ	 ச�வேதச கவன�ைத% கவ�(த). 
அ�தைன நா5,� தைலவ�கM	 அலறினா�க'. இ�ேர� அதி�9சியி� 
வாயைட�)* ேபான). இ*ப8>மா ெகாைலெவறி ெகா'வா�க' எ�# 
ப%க	ப%கமாக எ7தி மாB(தா�க'. உடன8யாக* ப�ேவ# நா,க' ஹமாைஸ 
தைடெசBய*ப5ட ஓ� இய%கமாக அறிவி�தன. இதி� மிக*ெப!ய நைக9Gைவ 
எ�னெவ�றா� அ�ெகாBதா ேபா�ற அைம*/கM%A ெவளி*பைடயாக* பல 
ேதச.களி� கிைளகM	 )ைண அைம*/கM	 பயி:சி �கா	கM	 
இ4*ப)ேபால ஹமாஸு%A% கிைடயேவ கிைடயா). எ.ேக யா� 
இ4%கிறா�க' எ�ப) Eட யா4%A	 ெத!யா). 
 
1989-லி4() 1991- வைர ஹமா� இய%க�தினைர* ப:றி� தகவ� 
ேசக!%கெவ�ேற அெம!%க உள�� )ைறயான சி.ஐ.ஏ.வி� தனிெயா4 பி!� 
ெசய�ப5ட). இ�ேரலிய உள��)ைற ெமாஸா5,ட� இைண() F�# 
ஆ1,க' படாதபா,ப5,	 அவ�களா� ெமா�த	 பதினா�A ேபைர� தவிர 
ேவ# ெபய�கைள% Eட% க1,பி8%க�8யவி�ைல. எ(த ஒ4 ஹமா� 
தைலவைர* ப:றிய தனி விவர.கM	 கிைட%கேவயி�ைல. "க_ட*ப5," 
அவ�க' ேசக!�) ெவளி உலA%A அறிவி�த அ(த ஹமா� தைலவ�களி� 
ெபய�க' இேதா: 
 
ேஷ% அகம) யாசி� Ð மத�தைலவ�, ராLவ�தைலவ�. (இவ� மா�9 22, 
2004-� இ�ேரலிய ராLவ�தினரா� ெகா�ல*ப5டா�.) 
 
டா%ட� அ*)� அஜி� அ� ர18ஸி (Dr . Abdul az i z al r ant i ss i    யாசி� 
மைற�%A* பிறA ஹமாஸி� தைலவரானவ�. இவ4	 இ�ேர� 
ராLவ�தினரா� அேத ஆ1, ப,ெகாைல ெசBய*ப5டா�.) 
 
இ*ராஹி	 அ� மக�ெம (I br ahi m al Makadmeh   2003-	 ஆ1, ெமாஸா5 
உளவாளிகளா� ெகாைல ெசBய*ப5டவ�.) 
 
ெமyF� அ� ஸாஹ� (Mahmoud al Zahar   அரசிய� பி!�� தைலவ�) 
 
இ�மாயி� ஹனியா (I smai l Hani ya  ெப4	ப18த�. அரசிய� ஆேலாசக�.) 
 
சயீ) அ'சியா	 (Sai d a ' Si yam - அரசிய� பி!வி� F�த ெசயலாள�.) 
 
ஸலா ஸாேஹ� (Sal ah Sahed  ஹமாஸி� ராLவ� தளபதி. 2002-	 ஆ1, 
ெகா�ல*ப5டா�.) 
 
ெமாஹ	ம� ெடயிஃ* (Mohammed Dei f  Ð ராLவ� தளபதி.) 
 
அ5ன� அ� ெகௗ� (Adnal al Ghoul   ெவ8ெபா4' நி/ண�. ரா%ெக5 
லா`9ச� பிரேயாக�தி� வி:ப�ன�.) 
 
ெமாஹ	ம� தாஹா (Mohammed Taha  ஹமாைஸ� ேதா:#வி�தவ�கM' ஒ4வ�. 
மா�%க அறிஞ�. 2003-	 ஆ1, இ�ேரலிய ராLவ	 இவைர% ைக) ெசB) 
சிைறயி� அைட�த). இ�#வைர சிைறயி� இ4%கிறா�.) 
 
யாஹியா அயா_ (Yahya Ayyash  ெவ8A1,க' தயா!%A	 வி`ஞானி.) 
 
காலி� மஷா� K( hal ed Mashal  ெடம�கஸி� வசி%A	 ஹமா� தைலவ�. 
ெச*ட	ப� 2004-%A* பிறA ஈரா?%A� த*பி9 ெச�#வி5டதாக 
ந	ப*ப,கிற).) 
 



Fசா அ/ ம�ஸு% (Mousa Abu mar zuk   சி!யாவி� இ4%கிறா�.) 
 
ேஷ% கலி� (Shei kh Khal i l  Ð 2004-� இ�ேரலிய ராLவ�தா� 
ெகா�ல*ப5ட இவ�, மிக�	 ஆப�தான தீவிரவாதி எ�# வ4ணி%க*ப5டவ�.) 
 
எ(த விவர�	 க1,பி8%க �8யாத இவ�களி� சிலைர இ�ேர� ராLவ	 
எ*ப8% ெகா�ற) எ�ப) மிக �%கியமான விஷய	. ஹமா� இய%க�ைத9 
ேச�(த யாராவ) ஒ4வ� அ(த இய%க�தி� தைலவராக அறிவி%க*ப,கிறா� 
எ�றா� க18*பாக அவ� மிக*ெப!ய மா�%க அறிஞராக�தா� இ4*பா�. 
அவர) ராLவ� தAதிகெள�லா	 Eட இர1டா	ப5ச	தா�. 
 
அ*ப8 சமய ஈ,பா, மி%க ஒ4வ� மRதி%A* ேபாB ெதா7ைக 
நட�)வதிலி4() ஒ4 நாM	 தவற மா5டா�. 
 
இைத கவன�தி� ெகா1ட இ�ேர�, காஸா பAதியி� உ'ள அ�தைன 
மRதிகைள9 G:றிK	 O:#%கண%கான ஒ:ற�கைள எ*ேபா)	 
நி#�திைவ%A	. இ(த ஒ:ற�க', F�# மணி ேநர�)%A ஒ4�ைற 
மா:ற*ப5,%ெகா1ேட இ4*பா�க'. ஒ4 �ைற ஓ!ட�தி� பணியி� இ4%A	 
ஒ:ற�, அ,�த ஒ4 மாத கால�)%A அ(த இட�)%A வரமா5டா�. அ�தைன 
கவன	! 
 
இ*ப8* பணியி� நி#�த*ப,	 ஒ:ற4%A ஒேர ஒ4 க5டைளதா�. ஹமா� 
தைலவ� எ*ேபா) எ(த மRதி%A வ4கிறா� எ�# பா��)9 ெசா�லேவ1,	. 
அவ� தினச! வ4கிறாரா, வார	 ஒ4 �ைற வ4கிறாரா, அ�ல) ஏதாவ) 
விேசஷ தின.களி� ம5,	 வ4கிறாரா எ�# கா�தி4() ச!யாக* பா��)9 
ெசா�லேவ1,	. 
 
தகவ� ச!தா� எ�# உ#தி*ப,�த*ப5ட)	 பா)கா*பான Uர�தி� 
ப).கியி4() ரா%ெக5 ெவ8A1, Fல	 ெகா�#விடலா	 எ�# ேயாசைன 
ெசா�ன) ெமாஸா5. 
 
இ*ப8�தா� ேஷ% அகம) யாசி� ப,ெகாைல ெசBய*ப5டா�. ச%கர 
நா:காலியி� அம�(தப8 மRதி%A வ4பவ� அவ� எ�ப), இ�ேர� 
ராLவ�)%A ெசௗக!யமாக* ேபாBவி5ட). அவ� உ'ேள ேபாA	 ேநர	, 
ெவளிேய வ() நா:காலியிலி4() இற.கி வ18யி� ஏ#வத:A ஆA	 கால 
அவகாச	 ஆகியவ:ைற� )�லியமாக% கவனி�), ச!யாக அ8�தா�க'. 
யாசி� இற() ேபானா�. 
 
யாசி� இற(தேபா), ேகாப�தி� ஹமா� இய%க�தின� இ�ேர� �7வ)	 
ஏராளமான தா%Aத� நடவ8%ைககளி� ஈ,ப5டா�க'. எ.A பா��தாK	 
A1, ெவ8�த). ப�க' எ!(தன. ம%களி� அலற� ஓைச ப�) நா5க' 
வைர ஓயேவ இ�ைல. /திய தைலவரான டா%ட� அ*)� அஜி� அ� 
ர18ஸியி� வழிகா5,தலி�, இய%க	 இ�?	 உ�ேவக�)ட� ெசய�பட� 
ெதாட.கியி4*பதாக அறிவி�தா�க'. 
 
உடேன ெமாஸா5 விழி�)%ெகா1ட). ஓேஹா, உ.க' /திய தைலவ� 
இவ�தானா எ�# அவ4%A அ,�தப8யாக% க5ட	 க58னா�க'. அேதேபால 
ஒளி(தி4() தா%கி அவைர>	 ெகா�றா�க'. ஒேர வ4ட�தி� இர1, 
தைலவ�கைள* பறிெகா,�த ஹமா�, ெசBவதறியாம� திைக�த). 
 
ஹமா� தன) அ,�த தைலவைர� ேத�(ெத,%க ேவ18ய RPநிைலயி� 
இ4(தேபா)தா�, விஷய�ைத ேமா*ப	 பி8�த ஹமாஸி� F�த 
தைலவ�கM' ஒ4வ4	 சி!யாவி� வசி*பவ4மான காலி� மஷா�, அவசர 
அவசரமாக "தைலவைர ரகசியமாக� ேத�(ெத,.க'. எ%காரண	 ெகா1,	 
யா� தைலவ� எ�பைத ெவளிேய ெசா�லாதீ�க'" எ�# இய%க�தின4%A 
ரகசிய9 G:றறி%ைக அ?*பினா�. 



 
ச:ேற நிதான�)%A வ(த ஹமா�, அவ� ெசா�வதி� உ'ள நியாய�ைத 
உண�(), த.கள) தைலவ� யாெர�பைத அறிவி*பைத அ�)ட� 
நி#�தி%ெகா1ட). ஆனாK	 சீனியா!8 அ8*பைடயி� ெமyF� அ� 
ஸாஹ�தா� அ,�த தைலவராக� ேத�(ெத,%க*ப584%க ேவ1,	 எ�# 
ெசா�ன) ெமாஸா5. )ைண�தைலவராக இ�மாயி� ஹனியா�	 அவ4%A 
அ,�தப8யாக சயீ) அ'சியா�	 இ4*பா�க' எ�#	 ெசா�லி, ைவ�த 
Aறி%காக இ�?	 வைலவி!�தி4%கிறா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 18 ஆக�5, 2005 
 
 
 
78 யாச� அராஃப�தி� இ18ஃபதா I nt i f ada( ) 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ேஷ% அகம) யாசினி� தைலைமயி� ஹமா� தன) சFக* பணி �க�ைத% 
கி5ட�த5ட கழ:றிைவ�)வி5,, �7ேநர A1,ெவ8*/ இய%கமாக உ4மாற� 
ெதாட.கிய அேத சமய�தி�, யாச� அராஃப�, இ�ேரK%A எதிரான 
ேபாரா5ட�தி� பி.எ�.ஓ�ட� ெபா)ம%கM	 ைகேகா%A	 வித�தி� ஒ4 /திய 
தி5ட�ைத� தயா� ெசB)ெகா184(தா�. 
 
க�தியி�றி, ர�தமி�றி, >�த	 ெசB>	 தி5ட	 ஏ)	 அ*ேபா) அவ4%A 
இ�ைல. மாறாக க�தி%A பதி� க�K	 )*பா%கி%A* பதி� தீ%A9சி>	 
ஆ>தமாகலா	 எ�# �8� ெசBதா�. ேமேலா5டமான பா�ைவயி� ெவ#	 
ம%க' எ79சி; நீதி ேக5, ெந,	பயண	 எ�ப) ேபால�தா� ெத!>	. 
எ*ப8>	 இ�ேரலிய ராLவ	 தா%Aவத:A வ4	. பதி� தா%AதK%A� 
)*பா%கி எ,%காம� க:கைள%ெகா1, த:கா*/ ஏ:பா,க' 
ெசB)ெகா'ளலா	 எ�# நிைன�தா�. 
 
இ) ம%க' ம�தியி� இ�ன�	 அ?தாப�ைத>	 ஆதரைவ>	 ெப:#�தர% 
E,	. ேமK	, பால�தீ� வி,தைல எ�ப) ஒ4 Aறி*பி5ட இய%க�தி� 
கர�தி� ம5,	 இ�ைல எ�# அராஃப� நிைன�தா�. இய%க	 ��னி�# 
ேபாரா,	. ஆனா�, ெபா)ம%களி� ப.களி*/ இ4(தா�தா� தி5ட	 ெவ:றி 
யைடய�8>	 எ�ப) அவர) க4�). 
 
இ(த எ1ண�தி� விைளவாக* பிற(த)தா� இ18ஃபதா (I nt i f ada). இ(த 
அர/9 ெசா�K%A எ79சி, உK%கி* பா��த�, ெபா.கிெய7த� எ�# 
பலவிதமாக� தமிழி� அ��த	 ெசா�லலா	. இ�ேர� அரைச>	 
ராLவ�ைத>	 உK%Aவ)தா� அராஃப�தி� ேநா%க	. பி.எ�.ஓ. அதைன9 
ெசBயாம�, ெபா)ம%கைள ��னி#�தி9 ெசBயலா	 எ�கிற ேயாசைனதா� 
�%கியமான). உலக	 �7வ)	 "இ18ஃபதா, இ18ஃபதா" எ�# 
உ9ச!%A	 வித�தி� இ(த எ79சி மிக*ெப!ய ெவ:றிைய அவ4%A� 
ேத8�த(த). 
 
ேதா:ற�தி� இ) ஓ� அற*ேபாரா5ட	 ேபா� இ4(ததா�, அராஃப�தி� 
எ79சி ஊ�வல.களி� நைடெப#	 கலவர.கM	 க1ணீ�* /ைகA1, 
வீ9GகM	 தீைவ*/9 ச	பவ.கM	 ச�வேதச அர.கி� இ�ேரK%A�தா� 
அவ*ெபயைர� ேத8�த(தன. உ1ைமயி� அேரபிய�கM	 இ(த 
இ18ஃபதாவி� ஏராளமான தா%Aத�கைள நட�தியி4%கிறா�க'. 
ெப4	பாலான ச(த�*ப.களி� கலவர�ைத ஆர	பி�)ைவ�தேத 
அேரபிய�களாக�தா� இ4(தி4%கிறா�க' எ�ப) சமகால ச!�திர	 
G58%கா5,	 உ1ைம. 
 



அராஃப�தி� எ1ண�தி� உதி�த இ18ஃபதா, �த� �தலி� ெசயK%A 
வ(த ஆ1, 1987. இத:A ஒ4 வKவான பி�னணி>	 இ4(த). அ(த 
வ4ட	 அ%ேடாப� �த� ேததி, காஸாவி� ஒ4 ச	பவ	 நட(த). இ�ேரலிய 
ராLவ	 அ�ைறய தின	, பால�தீனிய� இ�லாமி% ஜிகா� எ�?	 
அைம*ைப9 ேச�(த ஏ7 ேபாராளிகைள9 G5,% ெகா�ற). இ(த9 
ச	பவ�தா� காஸா �7வ)	 >�த�தீ ெகாM()வி5, எ!ய� ெதாட.கிய 
சமய�தி� ஒ4 வ(ேதறி aத�, ஓ� அர/ ப'ளி9 சி#மியி� பி�/ற�தி� த� 
ைக�)*பா%கியா� G5டா�. ப'ளி%A9 ெச�#ெகா184(த சி#மி அவ'. 
ச:#	 எதி�பாராதவைகயி� பி�/றமி4() ஒ4 A1, பாB() வ() அவள) 
இ,*/* பAதியி� ெவ8%க, ந,9சாைலயி� அ(த% Aழ(ைத வி7() கதறியைத 
O:#%கண%கான ெபா)ம%க' பா��), நிைலAைல() ேபாB நி�றா�க'. 
அ(த aத�, )*பா%கிைய� )ைட�) எ,�)* ைபயி� ேபா5,%ெகா1, வ(த 
வழிேய ேபாBவி5டா�. 
 
இ(த9 ச	பவ	 காஸாவி� மிக*ெப!ய கலவர�)%கான Uப�ைத* ேபா5ட). 
ம%க' ெகாதி�) எ7(தா�க'. ேபாராளிகேளா, க1ணி� ெத�ப5ட அ�தைன 
aத�கைள>	 G5,% ெகா�ல� ெதாட.கினா�க'. அைன�) aத% கைடக', 
அKவலக.கM	 Rைறயாட*ப5டன. ேப4()க' ந,9சாைலயி� ெப5ேரா� 
ஊ:றி எ!%க*ப5டன.  
 
எ�ன ெசBவெத�# ெத!யாம� இ�ேரலிய அரG விழி�) நி�ற). கலவர�ைத 
அட%க, ராLவ�ைத அ?*பிைவ�த). இ) இ�?	 பிர9ைனயாகிவி5ட). 
ராLவ	 வ()வி5ட) எ�ப) ெத!(த)ேம காஸா பAதியி� வசி�)வ(த 
ம%க', ேகாப�தி� உ9சி%ேக ெச�றா�க'. க1F8�தனமாக9 சாைலகைள 
நாச*ப,�தி, A8நீ�% AழாBகைள உைட�), சர%A லா!களி� டா.Aகளி� 
தீ*ப(த.கைள9 ெசா4கி, எ�ென�ன வைககளிெல�லா	 ப:றி எ!ய9 
ெசBய�8>ேமா, அைதெய�லா	 ெசBய ஆர	பி�தா�க'. 
 
காஸாவி� எ�ன நட%கிற) எ�பேத ச!யாக ெவளிேய ெத!யவரவி�ைல. 
அதனா�, ஏராளமான வத(திக', /ரளிக' எழ� ெதாட.கின. தினச! 
ப�லாயிர%கண%கி� ம%க' ெகா�# Aவி%க*ப,கிறா�க', எ!%க வழியி�லாம� 
கடலி� பிண.க' வீச*ப,கி�றன எ�ெற�லா	 தகவ�க' ெவளிவர� 
ெதாட.க, ச�வேதச மீ8யா பரபர*பைட(த). 
 
கலவர	 நட(த) உ1ைம. இ4 தர*பிK	 ஏராளமான ேசத.க' இ4(த) 
உ1ைம. அத:A ேம� ஆயிர%கண%கி� ப,ெகாைல எ�# ெசா�ல*ப5ட) 
எ�லா	 ெபாB. ஆனா�, வத(திக' த(த ேகாப�தி� ம%களி� ஆ�திர	 
க5,%கட.காம� ேபாB மிக*ெப!ய >�தமாக அ) உ4*ெபற� ெதாட.கிய).  
 
அ(த9 ச(த�*ப�ைத�தா� அராஃப� பய�ப,�தி%ெகா1டா�. ேபாரா5ட	. 
ம%க' ேபாரா5ட	. அற*ேபாரா5ட	. ஆ>த�தா%Aத� வ(தா� ம5,	 
த:கா*/%காக% க:கைள* பய�ப,�தலா	 எ�# ம%களி� எ79சிைய 
ஒ4�க*ப,�தி, அத:A இ18ஃபதா எ�# ஒ4 ெபயரளி�தா�. 
 
க�ட8 மரண.க', E5ட	 E5டமாக* ப,ெகாைல ெசBவ), வீ,கைள 
இ8*ப), ெகாpரமான �ைறயி� சி�திரவைத ெசBவ), நா, கட�)வ) 
உ'ளி5ட இ�ேரலிய அரசி� அர/ விேராத நடவ8%ைககைள ஒNெவா�றாக* 
ப58யலி5,, இைவ அைன�)%A	 எதிரான ேபாரா5ட	 எ�# ெசா�லி�தா� 
�த� இ18ஃபதா ஆர	பமான). 
 
ஆர	ப�தி�, இ) அராஃப�தி� ேயாசைனேய அ�ல; ம%களி� இய�பான 
எ79சிைய�தா� அராஃப� த�?ைடய தி5ட	 ேபா� வ8வ	 ெகா,�) 
நைடெபற9 ெசB)வி5டா� எ�# Eட9 ெசBதிக' வ(தன. 
 
உ1ைமயி�, ம%கைள ��னி#�தி ஒ4 மாெப4	 ேபாரா5ட	 நட�)வ) 
ப:றி 1985-லி4(ேத அராஃப� ேயாசி�) வ(தி4%கிறா�. 1986-	 வ4ட	 



ஒ4 பிெர`G ப�தி!ைக%A அளி�த ேப58யி� இ) ப:றி மிக வி!வாக* 
ேபச�	 ெசBதி4%கிறா�. 
 
"ெபய� வா.கி%ெகா'M	 ஆ�வேமா, ��னி�# நட�)கிேறா	 எ�கிற 
க�வேமா எ.கM%A இ�ைல. ேவ18ய), பால�தீனி� வி,தைல. எ.க' 
தாயக ம%களி� Gத(திர Gவாச	. அத:A ேம� ஒ�#மி�ைல. இ(த* 
ேபாரா5ட�தி� பால�தீனி� ஒNெவா4 A8மக?	 எ.கMட� இைண() 
ேபாராடேவ1,ெம�#தா� நா� வி4	/கிேற�" எ�# ெசா�னா� அராஃப�. 
 
பி.எ�.ஓ. ேபாராளிக' ��னி�# நட�திய இ(த இ18ஃபதா�%A ஹமாஸு	 
பால�தீனிய� இ�லாமி% ஜிகா� அைம*/	 ெவளியிலி4() ஆதர� த(தன. 
அதாவ) ேபாராளிகM%A	 ெபா)ம%கM%A	 ேவ18ய ஆ>த.கைள 
அவ�க' ச*ைள ெசBதா�க'. க� வீ9G எ�?	 நடவ8%ைக ஹமாஸு%A* 
பி8%கவி�ைல. பால�தீனிய� இ�லாமி% ஜிகா� இய%க�தி� தைலவ�கேளா, 
"அவ�க' க1ணீ�* /ைக A1, வீGகிறா�க' எ�றா� நீ.க' நா5, 
ெவ8A1,கைளயாவ) வீசி�தா� ஆகேவ1,	" எ�# ெசா�லி, ேக5டாK	 
ேக5காவி5டாK	 வீ,ேதா#	 தம) ேபாராளிகைள அ?*பி தினச! ஒ4 
வீ5,%A ஒ4 நா5, ெவ8A1, எ�# ச*ைள ெசB)வி5, வர ஏ:பா, 
ெசBதா�க'. 
 
இ) இைளஞ�க' ம�தியி� மிக*ெப!ய மன%கிள�9சிைய உ1டா%கிய). 
விைளவாக, இ18ஃபதா எ�ப) ஒ4 அற*ேபாரா5டமாக அ�லாம�, 
தி5டமி5ட கலவரமாக* ப!மாண	 ெப:ற). 
 
இைதெய�லா	 கவனி�)9 ச! ெசBயேவா, எ) நியாய	, எ) அநியாய	 
எ�ெற�லா	 இ4 க5சி%A	 ெபா)வி� ஆராB9சி ெசBயேவா யா4%A	 
வி4*பேமா, அவகாசேமா இ4%கவி�ைல. ெபா7) வி8(தா� A1, 
ெவ8%A	. க5டட.கM	 ேப4()கM	 ப:றி எ!>	. ஒ4 ப%க	 ெகா8 
பி8�) ஊ�வல	 ேபாவா�க'. ேகாஷ.க' வி1ைண �5,	. இ�ேரலிய 
காவ�)ைறேயா, ராLவேமா, )ைண ராLவ* பைடேயா த,*பத:A எதிேர 
வ(தா� உடேன க�வீ9G ஆர	பமாA	. ஒ4 8ரா%ட!� க4.க:கைள 
ஏ:றி%ெகா1, ஊ�வல�தி� Eடேவ ஓ58வ4வா�க'. இ�ேரலிய ேபாலீ� 
க1ணி� ப5ட�ட� ஊ�வல	 கலவரமாகிவி,	. க:க' வானி� பற%A	. 
பதிK%A% க1ணீ�* /ைக% A1,க' பா>	. ர�த�	 த1ணீ4	 ேச#	 
சகதி>மாக சில நிமிட.களி� சாைலேய ஒ4 ேபா�%களமாக% கா5சியளி%A	. 
 
இ18ஃபதா ஆர	பி%க*ப5டத� ேநா%க	, ம%கைள ஒேர ேநா%க�தி� 
ேபாரா5ட�தி� ஈ,ப,�தேவ1,	 எ�ப)தா�. ஆனா� )ரதி4_டவசமாக, 
சாதாரண ம%க' அ�தைன ேபைர>	 ஆ>ததா!யாக மா:#	 வித�தி� இ(த 
எ79சி* ேபாரா5ட	 மாறி*ேபாBவி5ட). ஒ4 க5ட�தி� இ18ஃபதா 
ஊ�வல.களி� �� பAதியி� Aழ(ைதகைள நி#�தி நட%க9 ெசா�லிவி5, 
ம%க' பி�னா� அணிவA%க ஆர	பி�தா�க'.  
 
இ�ேரலிய ேபாலீ�, தா%Aத� நட�தினா� �தலி� பலியாக% E8ய சா�திய	 
Aழ(ைதகM%ேக இ4(தப8யா�, அதைன% ெகா1, ச�வேதச அர.கி� 
இ�ேரK%A ெக5டெபய� உ1டா%கி� தரலா	 எ�# ேபாராளி இய%க.க' 
ேயாசி�) �8� ெசBத �5டா'தனமான �8� இ). எ�தைனேயா 
Aழ(ைதக' இ(த எ79சி* ேபாரா5ட% கால�தி� இற()ேபானா�க'. 
ஆயிர%கண%கி� காயமைட(தா�க'. இ4 தர*பிK	 ர�தெவறி ேமேலா.க, 
பால�தீ� �7வ)ேம ப:றி%ெகா1, எ!ய ஆர	பி�த). 
 
இதனிைடயி� பால�தீனி� இ4(த ைமனா!8 கிறி�தவ�க' 1988-	 ஆ1, 
பிர�திேயகமாக ஓ� அைமதி* ேபாரா5ட�ைத ஆர	பி�தா�க'. (இ) 
நிஜமாகேவ அைமதி* ேபாரா5ட	தா�. ஆ>த.க' இ�லாம� நட(த 
ேபாரா5ட	.) Aறி*பாக, கிறி�தவ வியாபா!க'. 
 



aத�கM%A	 ��லி	கM%Aமிைடயி� அ.ேக நைடெப:#%ெகா184(த 
ெதாட� >�த நடவ8%ைககளி� ைமனா!8களான கிறி�தவ�க', மிக�	 
பாதி%க*ப584(தா�க'. இ�ேரலிய அரG, தன) ஆMைக%A உ5ப5ட 
பிரேதச�தி� வசி%A	 அ�தைன கிறி�தவ வியாபா!கM	 மாத	 ேதா#	 ஒ4 
Aறி*பி5ட ெதாைகைய "சிற*/ வ!யாக" அரG%A9 ெசK�தியாக ேவ1,	 
எ�# உ�தரவி584(த). வழ%கமான வ4மான வ!, ெசா�)வ!, வி:பைன 
வ! உ'ளி5ட அ�தைன வ!கM	 எ*ேபா)	 ேபா� உ1,. இ) சிற*/ 
வ!. எத:காக? எ�றா�, அேரபிய* ேபாராளி இய%க.கM%A எதிராக 
இ�ேர� காவ�)ைற எ,%A	 நடவ8%ைககM%A உத�வத:காக! 
 
ெவ#�)* ேபானா�க' கிறி�தவ�க'. ெஜ4சேல�ைத ைமயமாக ைவ�) 
ஒ5,ெமா�த பால�தீ?%காக�	 நட%A	 >�த�தி� அ*ேபா) அவ�க' 
ெவ#	 பா�ைவயாள�களாக ம5,ேம இ4(தா�க'. அவ�கM%A	 ெஜ4சேல	 
/னித நகர	தா�. ப%க�) ஊரான ெப�லேஹமி�தா� இேயGபிரா� 
பிற(தி4%கிறா�. பால�தீனி� எ.A ெதா5டாK	 கிறி�தவ�கM%A	 ஆயிர	 
/ராண% கைதக' இ4%கேவ ெசBகி�றன.  
 
ஆனா� இெத�ன அ%கிரம	? ேவ# இர1, இன.க' ேமாதி%ெகா'வத:A� 
தா.க' எத:A வ! ெசK�தி வசதி ெசB)தர ேவ1,	? 
 
அதனா�தா� அவ�க' ஆர	பி�தா�க'. ேபாரா5ட	. அற*ேபாரா5ட	. 
அதாவ) ேகாஷ.கMட� ஊ�வல	. ேகா!%ைககMட� ம?%க'. 
உ1ணாவிரத�)ட� �7நா' E5ட	. கைடயைட*/ட� சமநிைல Aைல�த�. 
 
ஒ4 வைகயி� கிறி�தவ�களி� இ(த* ேபாரா5ட	, ��லி	களி� 
இ18ஃபதா�%A ஓ� இலவச இைண*/ ேபா� அைம()வி5ட). ப4()* 
பா�ைவயி� பால�தீ� �7வ)ேம ஏேதா ஒ4 காரண�)%காக* 
ேபாரா8%ெகா1,	 ச1ைடயி5,%ெகா1,	 இ4*ப) ேபா� ேதா:ற	 
கிைட�)வி,கிறத�லவா? அ)�	 கிறி�தவ�க' அ.ேக ைமனா!8க'. 
ைமனா!8களி� AரK%A உ!ய மதி*/� தராதவ�க' எ(த ேதச�திK	 
நி	மதியாக இ4%க �8யா) எ�பைத>	 கவனி%கேவ1,	. 
 
ஆனா�, இ�ேர� தவ# ெசBத). கிறி�தவ�களி� AரK%A அவ�க' மதி*/% 
ெகா,%கவி�ைல எ�ப) ம5,ம�ல. அ(த9 சிற*/ வ! ெசK�தாதவ�க' மீ) 
க,ைமயான நடவ8%ைககைள>	 எ,%க ஆர	பி�த). 
 
இ) எ!>	 ெகா'ளியி� ேபர� ேபரலாக ெப5ேராைல ஊ:றிய) 
ேபாலாகிவி5ட). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 21 ஆக�5, 2005 
 
 
 
 
79 இ18ஃபதாவி� எ79சி* ேபரணிக' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
நம%A�ெத!(த ஊ�வல.க', நா	 பா��தி4%க%E8ய ெபா)%E5ட.க', 
நம) ேதச�தி� நைடெப#	 மாெப4	 ேபரணிக', சீரணி அர.க�தி� திரM	 
ம%க'ெவ'ள	 _ இவ:ைற% ெகா1, பால�தீனி� அ�# நைடெப:ற 
இ18ஃபதாைவ% க:பைன ெசBயாம� இ4*ப) ந�ல). ஏெனனி�, 
எ1ப)களி� பி:பAதியி�, பால�தீனிய�களி� இ(த எ79சி அைலைய 
ஒ*பி,வத:A எ)�ேம கிைட%காம� தி1டா8� ெத4வி� நி�றி4%கிற) 
ச�வேதச மீ8யா. 
 



ப�), O#, ஆயிரம�ல. ல5ச%கண%கி� ம%க' திர1,வி,வா�க'. நி:க 
இடமி�லாம� சாைலக' அைடப,	. E5ட	 ஓர.Aல	 நக�வத:ேக 
மணி%கண%காA	. ஒ5,ெமா�த பால�தீனிய அேரபிய�கM	 இ�ேரK%A 
எதிராக� திர1, நி:A	ேபா), எ�தைன க1ணீ�% A1,க' வீச�8>	? 
எ�னதா� த,*/ நடவ8%ைக ேம:ெகா'ள �8>	? 
 
ேமK	 எ79சி* ேபரணி எ�ப) காைல ெதாட.கி மாைல �8�#	 விஷய�	 
அ�ல. வ4ட%கண%கி� நட(த). இர� _ பக� பாராம� நட(த). பிறவி 
எ,�தேத ேபரணி நட�த�தா� எ�ப) ேபா� திb� திbெர�# 
நிைன�)%ெகா1டா:ேபா� ம%க' E8வி,வா�க'. O:#%கண%கான 
Aழ(ைதகைள �தலி� நட%கவி5,, பி�னா� ெப1க' அணிவA*பா�க'. 
அவ�கM%A* பி�னா� ஆ1க'. ந,வி� ஊ,பாவாக* ேபாராளி 
இய%க�ைத9 ேச�(தவ�க'. இ4%கேவ இ4%கிற) க� வ18க'. ெப5ேரா� 
அைட%க*ப5ட க1ணா8 பா58�க'. 
 
பால�தீனிய* ேபாராளி இய%க.களி� ேநா%க�)%A, இ(த ம%க' எ79சி* 
ேபரணிக' மிக*ெப!ய உதவிக' ெசBதைத ம#%கேவ �8யா). அேத சமய	, 
இழ*/கM	 சாதாரணமாக இ�ைல. 
 
�த� இ18ஃபதா ெதாட.கி பதி�F�# மாத கால�தி� கி5ட�த5ட 
இர1டாயிர	 ��லி	க' இ�ேரலிய% காவ�)ைறயினரா� 
ெகா�ல*ப584%கிறா�க'. அ�தைனேப4	 )*பா%கி9 R5,%A* 
பலியானவ�க'. பதிK%A அேரபிய�க' நட�திய தா%Aதலி� (அேத ஒ4 வ4ட 
கால�தி�) 160 இ�ேரலிய% காவ�)ைறயின� இற(தி4%கிறா�க'. இவ�களி� 
ெப4	பாலானவ�க' க�லா� அ8�)% ெகா�ல*ப584%கிறா�க'. 
 
இ(த% க�ல8� தா%Aத� உ�திைய% கா5,மிரா18�தனமாக மீ8யாவி� 
��னி#�த, இ�ேர� அரG மிக*ெப!ய �ய:சிக' ேம:ெகா1ட). 
உலக*ேபா�கைள>	 உ'w�* ேபா�கைள>	 பா��)வி5ட பிறA, )*பா%கி9 
R, எ�ப) மிக9 சாதாரணமான விஷயமாக ஆகிவி5ட நிைலயி�, இ4பதா	 
O:றா18� இ#தி* பAதியி� க�லா� அ8�)% ெகா�வ) எ�ப) 
க18*பாக% கா5,மிரா18�தனமாக% க4த*பட வாB*பி4%கிற) எ�# 
ந	பி, இ�ேர� அரG இ18ஃபதாவி� வ��ைற* ப%க.கைள _ Aறி*பாக 
அேரபிய�களி� க�ல8� தா%Aத� கா5சிகைள கவனமாக* பட	 பி8�) 
மீ8யா�%A அளி%க விேசஷ கவன.க' எ,�)%ெகா1ட). 
 
ஆனா�, இ(த �ய:சி பலனளி%கவி�ைல. காரண	, இ18ஃபதா 
ஊ�வல.கைள% Aழ(ைதகைள ��னி#�தி அேரபிய�க' நட�தியப8யா�, 
�த� பலி எ*ப8யானாK	 சி#வ�, சி#மியராகேவ இ4(ததா�, அ)தா� 
mதாகரமாக ெவளிேய ெத!(த). "Aழ(ைதகைள� தா%காதீ�க'" எ�# ராLவ 
உய� அதிகா!கM	 காவ�)ைற அதிகா!கM	 கர8யாக% 
க�தி%ெகா184(தாK	, இ�ேரலிய* பைடயின4%A அ�தைன ெப!ய 
E5ட.கைள9 சமாளி%க� ெத!யவி�ைல. Aழ(ைதகைள வில%கிவி5, எ*ப8% 
E5ட�தி� உ'ேள /A() பி�னா� அணி வA%A	 ஆ1கைள% 
Aறிைவ*ப) எ�# அவ�க' அறி(தி4%கவி�ைல. 
 
ஊ�வல�ைத Uர�தி� பா�%A	ேபாேத அவ�க' க1ணீ�* /ைக A1,கைள 
வீச� ெதாட.கிவி,வா�க'. எ*ப8>	 சில O# Aழ(ைதகளாவ) உடேன 
மய%கமைட() கீேழ வி7	. கா�தி4(தா:ேபா� ேபாராளி அைம*பின� 
அவ:ைற* /ைக*படெம,�) அ?*பிவி,வா�க'. இ�ேரலிய* பைடயின� 
ஊ�வல�ைத ெந4.கி, தா%Aதைல ெம�ல ஆர	பி�) எ�லா	 �8(தபிறA 
படெம,%க� ெதாட.Aவத:A' அ.ேக Aழ(ைதக' வி7()கிட%A	 பட.க' 
பிரGரேம ஆகியி4%A	. நாெட.கிK	 ெப!) ெப!தாக ேபா�ட� அ8�) 
ஒ58வி,வா�க'. ந	F� பாணியி� ெசா�Kவெத�றா� "அ*பாவி% Aழ(ைதக' 
அநியாய பலி! aத�களி� ெகாைலெவறியா5ட	!!" எ�கிற தைல*/கைள 
நா'ேதா#	 பா�%க �8(த). 



 
பால�தீ� ப:றி எ!கிற) எ�ப) ெத!(த)ேம உலெக.கிK	 உ'ள 
ப�தி!ைககM	 ெதாைல%கா5சி நி#வன.கM	 தம) பிரதிநிதிகைள 
பால�தீ?%A அ?*ப ஆர	பி�)வி5டா�க'. ெப4	பாலான ச�வேதச 
ஊடக.கM%A அ�# பால�தீனி� ஒ4 நிர(தர அKவலகேம இ4(த). 
 
இ(த ேமைல நா5, ஊடக9 ெசBதியாள�களிட	 ஒ4 பிர9ைன எ�னெவனி�, 
அவ�கM%A அர/ - aத உற� அ�ல) உற�9 சி%க� ப:றிய அ8*பைடக' 
அNவளவாக� ெத!யா). வரலா# ெத!யா). ஆகேவ, ஒNெவா4வ4	 த	 
இ_ட�)%A ஒ4 வரலா:ைற உ:ப�தி ெசB) ப%க	 ப%கமாக% கைத எ7த 
ஆர	பி�)வி5டா�க'. Aறி*பாக ஐேரா*பிய ேதச.களிலி4() அ�ைற%A 
பால�தீ?%A வ(த ப�தி!ைகயாள�க' அ8�த E�), நைக9Gைவ கல(த 
ேசாக	. 
 
ஒ4 நாைள%A ஒ4 கைத ெசா�Kவா�க'. இ18ஃபதா ஊ�வல�ைத ஒ4நா' 
பா��)வி5,, அேரபிய�க' அ8ப,	 கா5சி அவ�க' க1ணி� 
ப5,வி5டெத�றா�, அ�ைற%A அேரபிய�க' மீ) அவ�களி� அ?தாப	 
பிB�)%ெகா1, ஊ:ற� ெதாட.கிவி,	. ச!�திர கால�திலி4(ேத பிர9ைனைய 
கவனி�) வ4பவ�க'ேபால, அேரபிய�களி� ப%க	 சா�/ எ,�) ப%க	 
ப%கமாக எ�ென�னேவா எ7தி� த'ளி அ?*பிவி,வா�க'. அ) பிரGர�	 
ஆகிவி,	. 
 
அேத நி4ப�க' ம#நா' அ�ல) அ,�த வார	 எ7)	 க5,ைர ச	ப(தேம 
இ�லாம� aத ஆதர� நிைல எ,�)* ப�ைல இளி%A	.  
 
உ1ைம எ�னெவ�றா�, பிர9ைனயி� ஆணிேவ� அவ�க' யா4%A	 
ெத!(தி4%கவி�ைல. ச!�திர கால	 ெதாட.கி நட()வ4	 இர1, 
இன.களி� ேமாதK%A அ8*பைட எ�னெவ�# ேமைல நா58ன4%A� 
ெத!யேவ ெத!யா). aத�க' ஒ4 கால�தி� க_ட*ப584%கிறா�க' எ�கிற 
அ?தாப	 அைன�) ஐேரா*பிய�கM%A	 எ*ேபா)	 உ1,. ஏென�றா�, 
ஐேரா*பிய ேதச.க'தா� aத�கைள% க_ட*ப,�தியி4%கி�றன. அ) 
ஓெர�ைல வைர அவ�கள) உ'w� ச!�திர�தி� சில அ�தியாய.க'. 
ஆகேவ, aத ஆதர� நிைல எ,%க அ(த ஒ4 காரணேம அவ�கM%A* 
ேபா)மானதாக இ4(தி4%கிற). 
 
ஆனா�, சமகால�தி� பால�தீ� ம%களி� எ79சி* ேபாரா5ட�ைத* பா�%க 
ேந!,ைகயி�, aத�க' த	 Aண�ைத மா:றி%ெகா1, ெகா,.ேகால�களாக 
மாறிவி5டா�கேளா எ�#	 சமய�தி� அவ�கM%A� ேதா�றியி4%கிற). 
 
உ1ைமயி�, யா4	 Aண�ைத மா:றி%ெகா'ளவி�ைல. Aண�)%A	 இத:A	 
ச	ப(தேம இ�ைல. aத�க', அர/களி� நில.கைள அபக!�ததி�தா� 
பிர9ைன ெதாட.Aகிற). நிலவ.கிக' ேதா:#வி%க*ப5ட கால�திலி4() இ) 
நா¦ Ç¡ 4 �க	 ெகா1, mதாகரமாகி வ4கிற விஷய	. ஆதரவ:ற 
அேரபிய�கைள அட%கி ைவ*ப) அவ�கM%A9 Gலபமாக இ4(த 
காரண�தா�, தய.காம� த�ம, நியாய	 பா�%காம� பால�தீ� �7வைத>	 
ஆ%கிரமி�தா�க'. அர/களிைடேய ஒ:#ைம இ�லாத காரண�தா� ஒ4மி�த 
Aரலி� இ�ேரைல எதி�%க�8யவி�ைல. >�த	 வைர வ(த சேகாதர அர/ 
ேதச.க' Eட, கிைட�தவைர லாப	 எ�# ேம:A% கைரைய>	 காஸாைவ>	 
ஆM%ெகா4 ப%க	 E# ேபா5ட) நிைனவி4%கலா	. 
 
1948 - >�த�தி�ேபாேத, ேஜா�ட?	 எகி*)	 தம%A லாபமாக% கிைட�த 
பால�தீனிய நில*பர*ைப பால�தீனிய அேரபிய�களிடேம தி4*பி%ெகா,�), 
Gத(திர* பால�தீைன உ4வா%கி அளி�தி4*பா�கேளயானா�, அவ�களி� 
Gத(திர�)%A* பா)காவல�களாக நி�றி4*பா�கேளயானா�, இ�தைன Uர	 
பிர9ைன வள�(தி4%க�8யா). 
 



மீ1,	 >�த	 ெசB) இழ(த நில.கைள இ�ேர� ைக%ெகா1டபிறA தா� 
இ�தைன விவகார.கM	 R,பி8�தன. 
 
இெத�லா	 ஐேரா*பிய மீ8யா�%A� ெத!யவி�ைல. ஆகேவ, இ_ட�)%A 
எ7தி, Aழ	பிய A5ைடைய ேமK	 Aழ*ப ஆர	பி�தா�க'. 
 
இதி� ஆ9ச�யமான விஷய	, ஐேரா*பிய ஊடக.கM%A� ெத!யாத 
ச!�திர.கைள அ(த% காலக5ட�தி� அெம!%க மீ8யா எ,�)9 ெசா�ன) 
எ�ப)தா�. இ18ஃபதா ஊ�வல.களி� ஏராளமான பால�தீனிய% 
Aழ(ைதக' ெகா�ல*ப5டதி� ெகாதி�)*ேபான அெம!%க* ப�தி!ைககM	 
ெதாைல%கா5சிகM	 அ(த9 ெசBதிகM%A �%கிய இட	 ெகா,�)* 
பிரG!�தேதா, ம5,ம�லாம�, அெம!%க அரG இ�ேரைல% க18�)* 
ேபச�	, நடவ8%ைக எ,%க�	 Eட% க,ைமயாக வ:/#�தின. 
 
நட(த ச	பவ.கைள� ெதாA�)* பா�%A	ேபா) பி�வ4	 �8�கM%A நா	 
வ() ேசரேவ18யி4%கிற): 
 
பால�தீ� ேபாராளி இய%க.கேள சாதி%க �8யாத பலவ:ைற இ(த ம%க' 
எ79சி ஊ�வல.கM	 அத� ெதாட�9சியான கலவர.கM	 சாதி�தன. 
பால�தீ� பிர9ைன Aறி�த ச�வேதச கவன�	 அ%கைற>	 உ1டாக இ(த 
இ18ஃபதாதா� ஆர	ப% காரணமான). பால�தீ� விஷய�ைத ஐ.நா. 
மிக�தீவிரமாக கவனி%க�	 பி�னா� பி.எ�.ஓ.�%A ஐ.நா.வி� பா�ைவயாள� 
அ(த�) அளி%க�	 Eட இ)தா� மைற�க% காரண	. 
 
அ%க	ப%க�) அர/ ேதச.களி� ெதாட�ேபா, ஒ�)ைழ*ேபா இ�லாம�, 
பால�தீனிய அேரபிய�க' தா.களாகேவ வழிநட�தி, ��ென,�)9 ெச�ற 
இ(த மிக*ெப!ய எ79சி ஊ�வல.க', அரசியைல� தா18 அ?தாப�)ட� 
பிர9ைனைய* பா�%க வழி ெசBதன. 
 
அ)வைர ச(த�*ப	 கிைட%A	ேபாெத�லா	 பால�தீனிய அேரபிய�கைள 
"Sout h Syr i ans " எ�# சி!யாவி� A8ம%களாக ��னிைல* ப,�திேய 
ேபசிவ(த இ�ேரலி� A'ளந!�தன	 உலக ம%களா� �:றிKமாக 
நிராக!%க*ப5,, பால�தீனிய�களி� Gய அைடயாள	 �த�ைம*ப,�த*ப5, 
அவ�கM%கான நியாய	 எ�# ேபச வழிவA�த). 
 
இ(த இ18ஃபதா�%A* பிறA ச:#	 ந	ப�8யாதப8யாக* ப�ேவ# 
ஐேரா*பிய ேதச.களி� அரGக' பி.எ�.ஓ.�%A	 றி.கி எ�# G4%கமாக9 
ெசா�ல*ப,	 "பால�தீனிய� அ�தா!8" எ�கிற அர/களி� ஆ5சிம�ற% 
A7�%A	 ெவ'ளெமன நிதி>தவி ெசBய ஆர	பி�தன. ம#/ற	 அெம!%க 
அரG, தன) வி4*ப�)%A!ய ேதாழனான இ�ேரலிய அரG%A ஏக*ப5ட 
நிப(தைனகைள>	 மிர5ட�கைள>	 ��ைவ�) வயி:றி� /ளிைய% கைர%க� 
ெதாட.கிய). Aறி*பாக எ79சி* ேபரணியி� ஒ4 Aறி*பி5ட தின�தி� 
பதினா# வய)%A5ப5ட 159 அேரபிய% Aழ(ைதக' ெமா�தமாக இ�ேரலிய% 
காவ�)ைறயினரா� ெகா�ல*ப5டைத அ,�), அெம!%க ஊடக.க' 
அ�தைன>	 த	 அரசி� இ�ேரலிய ஆதர� நிைலைய எதி��)% க1டன	 
ெத!வி%க ஆர	பி�தன. ேவ# வழியி�லாம� அெம!%க அரG இ) ெதாட�பாக 
இ�ேரைல% க18�த)ட� ம5,ம�லாம�, ஒ4 சில உதவிகைள� தா	 
நி#�தேவ18வ4	 எ�# எ9ச!%ைக>	 ெசBத). 
 
இ�ேர� அரசி� நிதி ஆதார	 கணிசமாக பாதி%க*பட ஆர	பி�த). ஒ4 
வ4ட கால�தி� Gமா� 650 மி�லிய� டால� ஏ:#மதி இதனா� ெக5ட) 
எ�# ேப.% ஆஃ* இ�ேர� அறி%ைக அளி�)% கலவரF58ய). இ(த* 
ேபாரா5ட.களினா� இ�ேரலி� G:#லா வ4மான	 G�தமாக நி�#ேபான).  
 
அ)வைர அேரபிய�களி� அைன�)* ேபாரா5ட.கைள>	 தீவிரவாத9 
ெசய�களாக ம5,ேம ெசா�லிவ(த இ�ேரலிய அரG%A இ18ஃபதா எ79சி* 



ேபரணிகைள எ�ன ெசா�லி வ4ணி*ப) எ�# ெத!யாம� ேபான). ேதச�தி� 
ஒ5,ெமா�த ம%கM	 கல()ெகா'M	 ேபரணிகைள எ*ப8� தீவிரவாத9 
ெசயலாக ��னிைல*ப,�த �8>	? அ)�	 ச�வேதச மீ8யா �7வ)	 
அ*ேபா) பால�தீனி� A8ெகா184(த) எ�பைத கவன�தி� 
ெகா'ளேவ1,	. 
 
இ18ஃபதா நைடெப:#%ெகா184(த கால�திெல�லா	 யாச� அராஃப�)	 
பி.எ�.ஓ.வி� மிக�%கிய� தைலவ�கM	 )னிஷியாவி� அகதி அ(த�தி� 
வாP()ெகா184(தா�க'. (அத:A�� ெகா`சகால	 ெலபனானிK	 
அ.கி4() )ர�த*ப5, சி!யாவிK	 த`சமைட() வாP() 
ெகா184(தா�க'.) பால�தீனி� இ4%க�8யாத அரசிய� ெந4%க8 
அவ�கM%A இ4(த). ெவளிநா58� இ4(தப8தா� பால�தீனிய* 
பிர9ைனகM%A� தீ�� ேத8%ெகா184(தா�க'. இ18ஃபதாவி� மக�தான 
ெவ:றிதா� அவ�க' மீ1,	 தாயக	 தி4	ப வழிேகாலிய). அதாவ) 
ஓ�ேலா ஒ*ப(த�)%கான ஆர	பேம இ(த ம%க' எ79சி* ேபரணிகM	 
அவ:றி� விைள�கM	தா�. ஓ�ேலா ஒ*ப(த�)%கான சா�திய.க' ெத!ய 
ஆர	பி�த பிறAதா� பி.எ�.ஓ.வின� பால�தீ� தி4	ப �8(த). 
 
அெத�ன ஓ�ேலா ஒ*ப(த	? அ,�)* பா�%கேவ18ய) அ)தா�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 25 ஆக�5, 2005 
 
 
 
80 ஓ�ேலா ஒ*ப(த	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
பி.எ�.ஓ. ேபா�ற மாெப4	 ேபாராளி இய%க.களி� தைலவ�க' 
பால�தீனிேலேய இ4(தப8 ேபாரா5ட.கைள நட�)வ) எ�ப) ச:#	 
இயலாத கா!ய	. ஓ� இய%க�ைத வழி நட�)வ) எ�ப) O:#%கண%கான 
சி%க�கைள உ5ெகா1ட). �தலி� ேபாராளிகM%A* ேபா�*பயி:சி அளி%க 
ேவ1,	. அத:A ெசௗக!யமான இட	, வசதிக', உண�, ேபாதிய U%க	, 
பா)கா*/ மிக�	 அவசிய	. இவ:ைறவிட �%கிய	, பண	. அ*/ற	 அரG 
ஆதர�. தைடய:ற ஆ>த* ப!மா:ற.கM%கான வசதிக'.  
 
இத� அ,�த%க5ட	, அரசிய� தீ��கM%கான ஆேலாசைனகைள 
ேம:ெகா'வ), ேப9Gவா��ைதகM%கான கத�கைள� திற%க* பா�*ப). 
உ1ைமயிேலேய அதி� வி4*பமி4%Aமானா� தைலவ�கM%A 
வி5,%ெகா,%A	 Gபாவ	 இ4(தாக ேவ1,	. விம�சன.கM%A அ`சாத 
ப%Aவ	 ேவ1,	. நீ1டநா' ேநா%கி� ேதச�)%A	 ம%கM%A	 ந�ைம 
உ1டாவத:காக% ெகா'ைககளி� சி# மா#த�க' ெசB)ெகா'ள� 
தய.க%Eடா). எ�லாவ:ைற% கா58K	 Gயநலம:ற மன*பா�ைம நிர(தரமாக 
இ4%கேவ1,	. 
 
இெத�லா	 அைனவ4%A	 /!ய%E8யைவ அ�ல. /!>	 எ�றாK	 
�7%க* /!வ) சா�தியமி�ைல. 
 
பால�தீனி� வசி%க �8யாத பி.எ�.ஓ.வின4%A ெலபனா?	 சி!யா�	 
,னிஷு	 அரசிய� அைட%கல�	 ஆதர�	 அளி�), அவ�க' Gத(திரமாக9 
ெசய�பட வழி ெசB)ெகா,�ததி� ெப!ய ஆ9ச�ய	 ஏ)மி�ைல. ஆனா�, 
அராஃப� >�த�ைத% கா58K	 அரசிய� தீ�வி�தா� தம%A அதிக ந	பி%ைக 
இ4%கிற) எ�பைத� ெதாட%க	 �த� ெவளி*பைடயாக� ெத!வி%காமேலேய 
இ4()வி5டதி�தா�, ெகா`ச	 பிர9ைனயாகிவி5ட). 
 



அரசிய� தீ��%கான கத�க' எ*ேபா)	 திற(ேத இ4%கி�றன எ�# 
வாBவா��ைதயி� ெசா�Kவ) ெப!யவிஷயம�ல. அைத அவ� ெதாட%க	 
�தேல ெசB)வ(தி4%கிறா� எ�றேபா)	, பிரதானமாக ஒ4 ேபாராளியாகேவ 
அைடயாள	 காண*ப5டவ�, இ�ேரலிய அதிகா!கMட?	 
அைம9ச�கMட?	 ேப9Gவா��ைதகளிK	 அNவ*ேபா) 
ஈ,ப5,வ(தி4%கிறா� எ�ப) பல4%A விய*பளி%A	 விஷயமாகேவ 
இ4(த). 
 
தவிர�	, ��ேப பா��த) ேபால அராஃப�)	 ச!, அவர) அ�ஃப�தா 
அைம*/	 ச!, ஆர	ப	 �தேல ேசாஷலிச�தி� ந	பி%ைக ெகா1ட 
தைலவ4	 இய%க�மாகேவ அைடயாள	 காண*ப5, வ(தைத>	 இ.ேக 
கவன�தி� ெகா'ளேவ1,	. ஒ4ேபா)	 மத�ைத ��னி#�தி அராஃப� 
>�த	 ேம:ெகா1டதி�ைல. 
 
அவரளவி� ெதளிவாகேவ இ4(தி4%கிறா� எ�றேபா)	, பால�தீனிய 
அேரபிய�கM%A அராஃப�தி� அரசிய� அNவளவாக* /!யவி�ைல எ�ப), 
ெதா1i#களி� ெதாட%க�தி�தா� ெத!யவ(த). 
 
அராஃப� ,னிஷி� இ4(த கால�தி� ப�ேவ# ச(த�*ப.களி� இ�ேரலிய 
அதிகா!கMட� ரகசிய* ேப9Gவா��ைதக' நட�தியி4*பதாக� ெத!கிற). 
இவ:றி� எ) ஒ�#	 �7 விவர.கMட� ெவளிேய வரவி�ைல. ஒ4 ப%க	 
பால�தீ� �7வ)	 இ18ஃபதா எ79சி* ேபாரா5ட.க' உ9சக5ட�ைத 
ேநா%கி* ேபாB%ெகா184%க, ம#/ற	 இ�ேரலிய அதிகா!கMட� அரசிய� 
தீ��%கான ேப9Gவா��ைத எ�பைத* பால�தீனிய�களா� /!()ெகா'ள 
�8யவி�ைல. 
 
தா:காலிக� தீ��களி� வழிேய நிர(தர� தீ�ைவ ேநா%கி நக�வ) எ�கிற 
சி�தா(த�தி�, அராஃப�)%A ந	பி%ைக உ1,. அவர) ேமைட*ேப9G 
வீ8ேயா%க' இ�#	 நம%A% கிைட%கி�றன. ஆ%ேராஷமாக "ஜிகா) ஜிகா) 
ஜிகா)" எ�# ைக உய��தி% ேகாஷமி,	 அ(த அராஃப�ைத�தா� 
பால�தீனிய அேரபிய�கM%A� ெத!>	. அ(த உ�ேவக�)%A 
ஆ5ப5,�தா� அவ�க' இ18ஃபதாைவ மாெப4	 ெவ:றிெப:ற 
ேபாரா5டமாக ஆ%கினா�க'. 
 
அதிக	 ப8*பறிவி�லாத, தைலவ� எ�ன ெசா�னாK	 க5,*பட%E8ய 
அ(த ம%கM%A, அராஃப�தி� இ(த அரசிய� தீ�ைவ ேநா%கிய ஆர	ப 
�ய:சிக' �தலி� /!யாம� ேபானதி� விய*பி�ைல. )*பா%கி>ட� ம5,ேம 
அராஃப�ைத* பா��தவ�க' அவ�க'. ஆலிN இைல>	 )*பா%கி>	 
ைக%ெகா�றாக எ,�)%ெகா1, ஐ.நா.�%A* ேபான அராஃப�, அவ�கM%A 
மிக�	 /தியவ�. 
 
அதனா�தா�, இ18ஃபதாவி� விைளவாக உ4வான ஓ�ேலா ஒ*ப(த	, 
பால�தீனிய அேரபிய�கM%A மிக*ெப!ய அதி�9சிைய>	 
அவந	பி%ைகைய>	 த(த). அவந	பி%ைக எ�றா�, அராஃப�தி� மீதான 
அவந	பி%ைக. கி5ட�த5ட ச!பாதி பால�தீனிய�க' இ(த அவந	பி%ைக%A 
ஆ5ப5டா�க' எ�ப) ம#%க �8யாத உ1ைம. அக1ட பால�தீன�தி� 
ஒேர ெப!ய தைலவராக அவைர% க:பைன ெசB)பா��)வ(த ம%கM%A, 
அவைர ஒ4 �னிசிபாலி8 ேச�மனாக நிைன�)* பா�*பதி� நிைறய 
ச.கட.க' இ4(தன. அைதவிட, எ.ேக அராஃப� விைலேபாBவி,வாேரா 
எ�கிற பய	 அதிக	 இ4(த). அவ4	 இ�லாவி5டா� த.கM%A வி8� 
ஏ) எ�கிற கவைல. பால�தீனி� ம5,ம�ல. உலக	 �7வதிK	 வசி�)வ(த 
��லி	 சFக�தின4%A	 அ8மன�தி� இ(த பய	 இ4%க�தா� ெசBத). 
 
இ(த விவர.களி� பி�னணியி�, நா	 ஓ�ேலா ஒ*ப(த�)%A' lைழவ) 
ச!யாக இ4%A	. 
 



இ�ைற%A இல.ைக அரG%A	 வி,தைல* /லிகM%A	 இைடயி� சமரச	 
ேபசி ஏதாவ) ந�ல) ெசB)ைவ%க �8>மா எ�# பா�%கிற நா�ேவ, 
அ�ைற%A இ�ேரK%A	 பால�தீ?%A	 இைடயி�Eட இ*ப8யானெதா4 
அைமதி �ய:சிைய ேம:ெகா1ட). ஆனா� இ�ைற%A* ேபால, அ�# 
நட(த இ(த �ய:சிக', ெவளி*பைடயான �ய:சிகளாக இ�ைல. மாறாக, 
,னிஷியாவி� இ4(த யாச� அராஃப�)%A	 இ�ேரலிய அதிகா!கM%A	 
நட(த ேப9Gவா��ைதக' யா�	 பரம ரகசியமாகேவ நைடெப:றன. இத:A 
நா�ேவ ம5,	 காரணம�ல. ஓெர�ைல வைர அெம!%கா�	 காரண	. 
 
1989-90_களிலி4(ேத பி.எ�.ஓ.�	 இ�ேரலிய அரG	 ரகசிய* ேப9Gகளி� 
ஈ,ப5,வ(தி4%கி�றன. ஓரள� அைமதி%கான சா�திய	 இ4%கிற) எ�ப) 
ெத!யவ(தேபா), ஓ�ேலா ஒ*ப(த�)%கான பணிகளி� இற.க 
ஆர	பி�தா�க'. ஓ�ேலா எ�ப) நா�ேவவி� தைலநகர	. அ.ேக இ(த 
ஒ*ப(த	 ைகெய7�தானதா� அ(த* ெபய� வ()வி5ட). அNவள�தா�. 
 
�தலி� இ(த ஒ*ப(த�தி� ைகெய7�திட, அராஃப� நா�ேவ%A* 
ேபாகவி�ைல. அவ� அ*ேபா) அெம!%காவி� இ4(தா�. அெம!%க 
அதிகா!கMட?	 ஐ.நா.வி� அதிகா!கMட?	 ேப9Gவா��ைத 
நட�தி%ெகா184(தா�. நிர(தர� தீ�� எ�ப) உடன8யாக9 சா�தியமி�லாத 
காரண�தா�, சில தா:காலிக� தீ��கைள இ4தர*/%A	 ெபா)வாக அெம!%க 
அதிப� பி� %ளி1ட� ��ைவ�தா�. 
 
ஒ4 ப%க	 யாச� அராஃப� அ.ேக ேபசி%ெகா184(த அேத சமய	, அ.ேக 
ேபச*ப5ட தீ��க', ஓ� ஒ*ப(தமாக எ7த*ப5, நா�ேவயி� தைலநக� 
ஓ�ேலாவி� ைகெய7�தான). பி.எ�.ஓ.வி� சா�பி� அகம) Aரானி 
எ�பவ4	, இ�ேர� அரசி� சா�பி� அத� ெவளி>ற�� )ைற அைம9ச� 
ஷிேமா� ெபரஸு	 ைகெய7�தி5டா�க'. 
 
கவனி%க�	. ச!�திர �%கிய�)வ	 வாB(த இ(த ஒ*ப(த	, ரகசியமாகேவ 
ெசBய*ப5ட). உலA%A அறிவி%க*படவி�ைல. 1993-	 ஆ1, ஆக�5 
19 அ�# இ) நட(த). 
 
ஒ*ப(த	 எ�# ெசBய*ப5டேத தவிர, பால�தீனிய�க' இதைன எ*ப8 
ஏ:பா�க' எ�கிற ச(ேதக	 அராஃப�)%A	 இ4(தி4%கிற). அதனா�தா�, 
பகிர.கமாக ஒ*ப(த�ைத அவ�களா� ேம:ெகா'ள �8யவி�ைல. ஆனா�, 
இெத�லா	 F8ைவ%கிற விஷயம�ல எ�கிற காரண�தினா� ச!யாக எ5ேட 
தின.களி� (ஆக�5 27) ெவளிவ()வி5ட). ப�தி!ைகக' எ*ப8ேயா 
ேமா*ப	 பி8�) ெசBதி ெவளியி5,வி5டன. 
 
�தலி� அராஃப�)	 இ�ேரலிய அதிகா!கM	 ேயாசி�தா�க'. அ*ப8ெயா4 
ஒ*ப(த	 நட%கேவ இ�ைல எ�# ெசா�லிவி,வதா? அ�ல), ஆமா	 
நட(த) எ�# உ1ைமைய ஒ*/%ெகா'வதா? 
 
இ)தா� Aழ*ப	. ஆனா� நா�ேவ அரG, இத:A ேம� F8 மைற%க 
ேவ1டா	 எ�# ெசா�லி, ஒ*ப(த	 ைகெய7�தான) உ1ைமதா� எ�# 
பகிர.கமாக அறிவி�த). 
 
பால�தீனிய�க' ம5,ம�ல. ஒ5,ெமா�த உலகேம விய*/ட� பா��த 
ச	பவ	 இ). ஆ1டா1, காலமாக* பால�தீனிய�களி� 
வி,தைல%காக�தா� யாச� அராஃப� ேபாரா,கிறா�. அவ�கM%காக�தா� 
இ�ேரலிய அதிகா!கMட� ேப9Gவா��ைத நட�தி, ஓ� ஒ*ப(த	 வைர 
ேபாயி4%கிறா�. அ*ப8 இ4%ைகயி�, அைத ஏ� ரகசியமாக9 
ெசBயேவ1,	? ம%க' ம�தியிேலேய ெசBதி4%கலாேம? 
 



எ�றா�, காரண	 இ�லாம� இ�ைல. நிதானமாக* பா�%கலா	. விஷய	 
ெவளிேய ெத!()வி5ட)	 ேவ# வழியி�லாம� ஒ*/%ெகா'ளேவ18யதான) 
எ�# பா��ேதாம�லவா? 
 
ச!�திர �%கிய�)வ	 வாB(த இ(த ஒ*ப(த�ைத, �ைற*ப8 பகிர.கமாக 
மீ1,	 ஒ4 �ைற ெசBதா�தா� ச!யாக இ4%A	 எ�# அெம!%க அதிப� 
பி� %ளி1ட� ெசா�னா�.  
 
ஆகேவ, ைகெய7�தாகிவி5ட ஒ*ப(த	 மீ1,	 ஒ4 �ைற வாஷி.ட?%A 
எ,�)9 ெச�ல*ப5, பகிர.கமாக, மீ8யாவி� விள%AகM%A எதிேர மீ1,	 
ைகெய7�தான). இ	�ைற இ�ேர� பிரதம� இ5ஸா% ராபி?	 யாச� 
அராஃப�)ேம பி� %ளி1ட� ��னிைலயி� ைகெய7�)* ேபா5டா�க'. 
 
இ*ப8ெயா4 ஒ*ப(த�ைத நிைறேவ:றியத:காக aத�க', ராபிைன* 
/7திவா!� U:றி, வீ5,%A அ?*பிைவ�தா�க'. அேரபிய�க', யாச� 
அராஃப�ைத ச(ேதக�)ட� பா�%க ஆர	பி�தா�க'. 
 
யா4%Aேம ச(ேதாஷ	 தராத அ(த ஒ*ப(த�தி� அ*ப8 எ�னதா� 
இ4%கிற)? பா�%கலா	: 
 
Decl ar at i on of Pr i nc i pl es   எ�# தைல*பிட*ப5, ஒ4 ெகா'ைக* 
பிரகடனமாக ெவளியிட*ப5ட இ(த ஒ*ப(த	, ெமா�த	 பதிேன7 
பி!�கைள>	 நா�A பி�னிைண*/கைள>	 ெகா1ட). 
 
"பால�தீ� ம%க' தம) ஒேர தைலவராக யாச� அராஃப�ைத�தா� 
க4)கிறா�க'. ஆகேவ, அவ4ட� ெசB)ெகா'ள*ப,	 இ(த ஒ*ப(த	, 
ஒ5,ெமா�த பால�தீனிய�கMட?	 ெசB)ெகா'M	 ஒ*ப(தமாக% 
க4த*ப,	" எ�கிற அறிவி*/ட� ஆர	பமாA	 இ(த ஒ*ப(த�தி� 
சாரெம�னெவ�றா�, பி.எ�.ஓ.�%A இ�ேரலிய அரG சில இட.களி� 
த�னா5சி ெசB>	 உ!ைமைய வழ.A	 எ�ப)தா�. 
 
த�னா5சி எ�கிற பத	, ச:ேற கிMகிM*/ தரலா	. உ1ைமயி� ஒ4 
நகரா5சி அ�ல) மாநகரா5சிைய நி�வகி*ப) ேபா�ற அதிகார�ைத�தா� 
இ�ேர� அதி� அளி�தி4(த). காஸா ம:#	 ேம:A% கைரயிK'ள 
ெஜ!%ேகா நகர.கைள ஆ5சி ெசB>	 அதிகார	 அேரபிய�களிட	 
அளி%க*ப,	. "பால�தீனிய� அ�தா!8" எ�கிற ஆ5சிம�ற அைம*பி� 
Fல	 அவ�க' அ(த* பAதிகைள நி�வகி%க ேவ1,	. யாச� அராஃப� 
�தலி� பால�தீ?%A ஒ4 �ைற "வ()ேபாக" அ?மதி%க*ப,வா�. பிறA 
அவ� அ.ேக A8ெபயர�	 ஏ:பா, ெசBய*ப,	. பி.எ�.ஓ.வி� ேஜா�ட� 
கிைளயி� உ#*பின�களாக இ4%A	 சில O# ேபாராளிக' ேம:A% கைர* 
பAதி நகரமான ெஜ!%ேகா�%A வ() நகர% காவ� பணிைய ேம:ெகா'ள 
அ?மதி%க*ப,வா�க'. (அதாவ) உ'w� ேபாலீ�.) பா)கா*/, Gகாதார	, 
க�வி, தபா� )ைற ஆகிய )ைறக' பால�தீனிய� அதா!8யா� 
நி�வகி%க*ப,	. இ�ேரலிய ராLவ	 அ(த* பAதிகளிலி4() ெகா`ச	 
ெகா`சமாக வில%கி%ெகா'ள*ப,	. ஆனா�, உடன8யாக அ) நட%கா). 
"த�னா5சி அதிகார	 ெப:ற இட.க'" எ�# ெசா�ல*ப5டாK	 அ(த* 
பAதியி� உ'ள நில.கைள>	 நீ� ஆதார.கைள>	 க5,*ப,�)	 அதிகார	 
இ�ேர� அரசிட	தா� இ4%A	. ஒ5,ெமா�த பா)கா*/* ெபா#*/ ம:#	 
ெவளி விவகார� )ைற* ெபா#*/ ஆகியைவ>	 இ�ேரைல9 ேச�(தேத. 
 
G:றி வைள%க அவசியேம இ�ைல. இர1, நகர.கைள ஒ4 நகரா5சி� 
தைலவ�ேபால யாச� அராஃப� ஆளலா	. அNவள�தா�. இத:A�தா� 
நா�ேவ நா5டாைம. அெம!%க ஆதர�. ரகசிய* ேப9G%க' எ�லா	. 
 
அ)ச!. பதிK%A பி.எ�.ஓ. அவ�கM%A9 ெசBய*ேபாவ) எ�ன? 
 



ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 28 ஆக�5, 2005 
 
 
 
 
81 பால�தீனிய� அ�தா!8 யாச� அராஃப� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ஓ�ேலா ஒ*ப(த*ப8 காஸாைவ>	 ெஜ!%ேகாைவ>	 �தலி� ஓ� ஐ(தா1, 
கால�)%A நி�வகி%A	 ெபா#*/, அேரபிய�கM%A% கிைட%A	. த�னா5சி 
அதிகார	 எ�கிற ெபய!� அ) வ4ணி%க*ப5டாK	, இ�ேரலி� 
ஆMைக%A உ5ப5ட ஒ4 நில*பர*பி� A#நில ஆ5சியாள�களாக 
அேரபிய�க' இ4%கலா	, இய.கலா	. பதிK%A யாச� அராஃப� எ�ன 
ெசBயேவ1,	? 
 
இதி�தா� aத�களி� A>%தி ெவளி*ப5ட). பி.எ�.ஓ.ைவ அேரபிய�களி� 
ஒேர அரசிய� �கமாக� தா.க' ஏ:#%ெகா'வதாக�	, அத�ப8 யாச� 
அராஃப�ைத பால�தீனிய அேரபிய�களி� ஒேர தைலவராக� தா.க' 
அ.கீக!*பதாக�	, ஓ�ேலா ஒ*ப(த�ைதெயா58 அெம!%காவி� ைவ�) 
அராஃப�திட	 ெசா�னா�, இ�ேரலிய* பிரதம� இ5ஸா% ராபி�. இத� 
மைற�க அ��த	 எ�னெவ�றா� ஹமா�, இ�லாமி% ஜிகா� உ'ளி5ட 
அ�தைன மதவாத இய%க.கைள>	 இ�ேரலிய அரG �:றிKமாக 
ஒழி�)%க5ட வி4	/கிற) எ�ப)	, அத:A பி.எ�.ஓ. உதவி ெசBயேவ1,	 
எ�ப)மாA	. 
 
ஏ:ெகனேவ ஹமாைஸ ைவ�) பி.எ�.ஓ.ைவ ஒழி%க �ய:சி ெசB), அ(த 
�ய:சியி� ேதா:றவ�க' இ�ேரலிய�க'. இ*ேபா) பி.எ�.ஓ.ைவ ஓ� 
அரசிய� இய%கமாக அ.கீக!�) அவ�கைள% ெகா1, ஹமா� உ'ளி5ட 
மதவாத இய%க.கைள ஒழி%க வி4	பினா�, இ�ேரலிய* பிரதம�. 
அத:காக�தா� aத�கேள யா4	 எதி�பாராத வைகயி� காஸா ம:#	 
ெஜ!%ேகா ஆ5சி அதிகார�ைத யாச� அராஃப�)%A வி5,%ெகா,%க 
��வ(தா�. 
 
இத:A எ*ப8 அராஃப� ஒ*/%ெகா'ளலா	 எ�ப)தா� பால�தீனிய 
அேரபிய�களி� ேக'வி. இதைன ��ைவ�)�தா� அராஃப� இ�ேரலிய 
அெம!%க RP9சியி� வி7(), விைல ேபாBவி5டா� எ�# ேபச 
ஆர	பி�தா�க'. 
 
உ1ைமயி� ஓ�ேலா ஒ*ப(த�)%A அராஃப� ஒ*/%ெகா1டத:A ேவ# சில 
lL%கமான காரண.க' உ1,. 
 
த�னா5சி அதிகார	 ஓ!ட�)%A வழ.க*ப,கிறெத�றா�, அ(த இட�தி� 
வள�9சி* பணிகM%ெக�# தனிேய நிதி ஒ)%கியாகேவ1,	. இ�ேர� 
அரGதா� அைத9 ெசB)தரேவ1,	. அ)தவிர, ஆ5சி அதிகார	 ைக%A 
வ(த�ட� தம%A உதவ%E8ய அய�ேதச.களிட	 ேக5,	 நிதி>தவி ெப:# 
அ8*பைட வசதிகைள% கணிசமாக ேம	ப,�தலா	. காஸா, ெஜ!%ேகா 
பAதிகளி� பால�தீனிய� அ�தா!8 ஆ5சியைம%A	 ப5ச�தி�, மிக%A#கிய 
கால�தி� அ(த* பAதிகைள சிற*பாக ேம	ப,�தி அைன�)� )ைறகளிK	 
வள�9சி� தி5ட.கM%A வழிெசB>	 ப5ச�தி� ச�வேதச அர.கி� 
உடன8யாக கவன	 ெபற �8>	. அைத ைவ�ேத பால�தீ� வி,தைலைய 
)!த*ப,�தலா	. 
 
இ)தா� அராஃப�தி� தி5ட	. இைதெய�லா	 இ�ேரK	 ேயாசி%காம� 
இ�ைல. ஆனாK	 அவ�கM%A அராஃப�தி� வாயிலி4() ஒ4 ெசா� 
வரேவ18யி4(த). 'இ�ேரைல அ.கீக!%கிேறா	' எ�# பி.எ�.ஓ.வி� 



சா�பி� அவ� ஒ4வா��ைத ெசா�லிவி5டா� அ) மிக*ெப!ய ச!�திர 
�%கிய�)வ	 வாB(த ச	பவமாகிவி,	. எ(த அர/ ேதச�	 அ)கா#	 
இ�ேரைல அ.கீக!%காம� இ4(த நிைலயி�, பால�தீ� வி,தைல இய%க� 
தைலவேர அைத ��ெமாழிய ேவ1,ெம�ப)தா� இ�ேரலி� வி4*ப	. 
 
அத:ெக�லா	 அவ� ஒ*/%ெகா'M	 ப5ச�தி� ேம:ெசா�ன காஸா ம:#	 
ெஜ!%ேகா பAதிகM%A� த�னா5சி அதிகார	 எ�# ஒ4 சி# 
ெரா58�)1ைட வீசிய) இ�ேர�. 
 
அராஃப� இ(த வைலயி� வி7(தா�. 
 
காஸா பAதி நி�வாக�ைத பால�தீனிய� அ�தா!8யிட	 ஒ*பைட*பைத ஒ58 
2.7 பி�லிய� டால� பண�ைத இ�ேர� தரவி4%கிற) எ�# எ7திய) ஒ4 
பிரபல அர/ தினச!* ப�தி!ைக. அதிகாரm�வமாக இ(த எ1ணி%ைக Aறி�), 
இ4 தர*/ �%கிய�த�கM	 தகவ� ஏ)	 ெவளியிடவி�ைல எ�றேபா)	, 
தைல*/9 ெசBதியாக ெவளியிட*ப5ட இ(த� ெதாைக ப:றிய ம#*/ ஏ)	 
ெவளிவரவி�ைல எ�பைத>	 கவனி%க ேவ1,	. இ)தவிர ேம:A% கைர 
நகரமான ெஜ!%ேகா�%காக� தனிேய 800 மி�லிய� டால� ெதாைகைய>	 
ஒ)%க ஒ*/%ெகா184*பதாக9 ெசBதி ெவளியான). 
 
2.7 பி�லிய�, 800 மி�லிய� எ�பெத�லா	 மிக*ெப!ய ெதாைக. 
அேரபிய�கM%காக இ(த� ெதாைகைய இ�ேர� ஒ)%Aகிற) எ�ப) ந	பேவ 
�8யாத உ1ைம. இ�தைன ெப!ய ெதாைக ஒ)%க*ப,கிறெத�றா�, அவ�க' 
தர*/%A ஏேதா ெப!தாக லாப	 இ�லாமலா ெசBவா�க'?  
 
இ(த9 ச(ேதக	தா� பால�தீனிய அேரபிய�கM%A	 ேபாராளி 
இய%க.கM%A	 ேமேலா.கி இ4(தன. அராஃப� எ*ப8 இ�ேரலி� 
நிப(தைனகM%A* பணியலா	? ேகவல	 இர1, நகர.களி� ஆ5சி 
அதிகார�ைத* ெப#வத:காகவா இ�தைன ஆ1,களாக* 
ேபாரா8%ெகா184%கிேறா	? எ�றா�, அேரபிய�களி� அக1ட பால�தீ� 
கன� அNவள�தானா? 
 
ேகாப	. க,	 ேகாப	. A�றி% A�றி� தணி()ெகா184(தா�க'. 
அராஃப�ைத அவ�களா� �:றிK	 நிராக!%க�	 �8யவி�ைல. அவர) இ(த 
ஒ*ப(த�ைத ஒ*/%ெகா'ள�	 �8யவி�ைல. அராஃப�, இ�ேரலிய அரசிட	 
பண	 வா.கி%ெகா1, அேரபிய�கைள ஏமா:றிவி5டா� எ�# Eட9 சில 
தர*பின� மிக% கா5டமாக விம�சி%க ஆர	பி�தா�க'. 
 
ஆனா� இ) அ8*பைடயி�லாத ச(ேதக	. அராஃப�தி� ேநா%க	, இ(த� 
தா:காலிக ஏ:பா58னாலாவ) பால�தீ� ம%களி� )ய� )ைட%க% ெகா`ச	 
நிதி கிைட%Aேம எ�ப)தா�. இ�ேர� ஒ)%A	 நிதி ம5,ம�ல. எ�லா	 
ந�லப8யாக நட(), காஸா, ெஜ!%ேகா பAதியி� நி�வாக	 பால�தீ� 
அ�தா!8 வச	 வ()வி,கிற ப5ச�தி�, ஒ*ப(த�தி� Eறியி4(தப8 இ�ேர� 
எ�கிற ேதச�ைத யாச� அராஃப� அ.கீக!%A	 ப5ச�தி�, ப�ேவ# அர/ 
ேதச.கM	 அெம!%கா�	 �கா18ேநவியா அரGக' சில�	 பால�தீ?%A 
நிைறய% கட?தவி ெசBவத:கான சா�திய.க' மிக� ெதளிவாக� ெத!(தன.  
 
க�வி, ேவைல வாB*/, அ8*பைட வாP%ைக� தர	 எ�# அைன�) 
அ	ச.களிK	 மிக�	 பி�த.கியி4(த பால�தீன அேரபிய�களி� வாPவி� 
ஒ4 ம#மல�9சி உ1டா%க, இ) ஒ4 ச!யான ச(த�*பமாக இ4%A	 எ�# 
அராஃப� நிைன�தா�. அதனா�தா� இற.கிவ() இ�ேரKட� ைகAK%க�	 
இ�ேரைல அ.கீக!%க�	 Eட� தயாெர�# அறிவி�தா�. 
 
ஒ4 ேபாராளி இ*ப89 ெசBவைத9 சகி%க�8யாம� இ4%கலா	. ஆனா� 
ம%க' நலனி� அ%கைற ெகா1ட ஓ� அரசிய�வாதி ெசBவதாக ேயாசி�)* 
பா��தா� அராஃப� ெசBததி� எ(த� தவ#	 இ�ைல எ�கிற �8�%A 



வரேவ18யி4%A	. அவ� த�ைன �த�ைமயாக ஒ4 ேபாராளியாக 
��னி#�திவ(த)தா� இ.ேக பிர9ைனயாகிவி5ட). ேபா>	 ேபா>	 
இ�ேரKட� எ*ப8 அராஃப� ைகAK%கலா	 எ�கிற ேகாப	தா�, அவைர 
ஓ� ஊழ�வாதியாக* ேபச�	, எ7த�	 ைவ%A	 அள�%A அேரபிய�கைள% 
ேகாப�தி� உ9சி%A% ெகா1,ேபான). 
 
உ1ைமயி� அராஃப� ஊழ� ெசBதா� எ�பத:A இ�#வைர யாராK	 
வKவான ஆதார.கைள% கா5ட�8யவி�ைல. சில ச(ேதக.க' இ4(தன. 
aக.க' இ4(தன. �L�L*/க' இ4(தன. ஏராளமான க4�) 
ேவ#பா,கM	 மன%கச*/கM	 Eட இ4(தன. பால�தீனிய� அ�தா!8 
ஆ5சி அதிகார�ைத% ைக*ப:றி, அராஃப� அத� தைலவராக� 
ேத�(ெத,%க*ப5, இ4 நகர.களி� ஆ5சி* பணிகைள ேம:ெகா1டேபா), 
அைன�)* பண�ைத>	 த� க5,*பா5,%A'ேளேய ைவ�)%ெகா1டா�, 
கண%A வழ%A விவகார.களி� ெவளி*பைடயான அLA�ைற இ�ைல 
எ�ெற�லா	 Aைற ெசா�னா�க'. அவ� ஒ4 ச�வாதிகா!ேபா� 
நட()ெகா'கிறா� எ�#	 ெசா�னா�க'. ஆனா� யாராK	 எைத>	 
ஆணி�தரமாக நிvபி%க �8யவி�ைல எ�பைத கவனி%க ேவ1,	. 
 
ஆனா� இவ:றா� ம5,ேம அராஃப� ெசBத) �7 நியாய	 எ�#	 
ஆகிவிடா). பல ல5ச%கண%கான பால�தீனிய அேரபிய�க' 1948 
>�த�ைத� ெதாட�(), அகதிகளாக சி!யா�%A	 ேஜா�ட?%A	 எகி*)%A	 
இ�னபிற ேதச.கM%A	 ேபாB வசி%க ேவ18வ(த) நிைனவி4%A	. 
அவ�கM%ெக�லா	 இ4(த ஒேர ந	பி%ைக, எ�ைற%காவ) இழ(த தாயக	 
மீ1,	 கிைட%A	; அ*ேபா) இழ(த வாP%ைகைய� தி4	ப* ெபறலா	 
எ�ப)தா�. 
 
ஓ�ேலா ஒ*ப(த�தி�ப8 அராஃப� நட()ெகா'ள� ெதாட.கியத� விைள� 
எ�னெவனி�, அவ�களி� கன� தக�()ேபான). இ�ேர�தா� அதிகார�'ள 
ேதச	. பால�தீ� அ�தா!8 எ�ப), இ�ேரலி� ேமலா1ைம%A% 
க5,*ப5ட ஓ� உ'ளா5சி அைம*/. தனியா5சி அதிகார	 எ�# 
ெசா�ல*ப5டாK	, எ(த% கண�திK	 இ�ேர� அைத ர�) ெசB>	 
தAதிைய� ெதாட�() த%கைவ�)%ெகா184%கிற). ேமK	 
பால�தீனிய�களி� ஒேர ந	பி%ைக ந5ச�திரமான பி.எ�.ஓ., இ�ேரலி� 
இ(த� தி5ட�)%A ஒ*/%ெகா1, ெசய�பட ஆர	பி�)வி5ட)	, 
பால�தீனிய�களி� Gத(திர தாக�ைத� தணி%க%E8ய இய%க	 எ�# ேவ# 
எ)�ேம இ�லாம� ஆகிவி5ட). ஹமாைஸ� தீவிரவாத இய%க	 எ�# 
��திைர A�திவி5டா�க'. அவ�க' A1,ைவ%கலாேம தவிர, இ�ேரK%A 
எதிராக ஒ4 �7 >�த	 நட�த �8>மா எ�ப) ச(ேதகேம. அ*ப8ேய 
நட�தினாK	 எ(த ேதச�	 உதவி%A வரா). ஒ4 தீவிரவாத இய%க�)%A 
யா� உதவி ெசBய வ4வா�க'? 
 
ஆக, ேநா%க	 எ�தைன உய�வானதாகேவ இ4(தாK	, அராஃப� இ�ேரலி� 
வைலயி� வி7(த) உ1ைம எ�றாகிவி5ட). இ�ேரைல அவ� 
அ.கீக!%க�	 ெசB)வி5டா�. இத:Aேம� எ(த �க�ைத ைவ�)%ெகா1, 
இ18ஃபதாைவ� ெதாட4வ)? 
 
இ�ெனா4 விஷய�ைத>	 ெசா�லேவ1,	. இ18ஃபதா உ%கிரமாக 
நைடெப:# வ(த கால�தி� ெமா�த	 Gமா� பதினா�காயிர	 அேரபிய�கைள 
இ�ேரலிய% காவ�)ைற சிைற*பி8�) அைட�) ைவ�தி4(த). ஓ�ேலா 
ஒ*ப(த*ப8 அேரபிய�களி� த�னா5சி உ!ைமைய அவ�க' அ.கீக!*ப) 
உ1ைமெய�றா�, ந�Kறவி� அைடயாளமாக �தலி� அவ�கைள வி,வி*ப) 
Aறி�த�லவா ேபசியி4%கேவ1,	? 
 
ஆனா� அ(த* பதினா�காயிர	 ேப!� கதி எ�னெவ�# கைடசிவைர 
ெசா�லேவ இ�ைல. அராஃப�)	 அ) Aறி�)% ேக'வி எ7*பவி�ைல 
எ�ப) மிக�	 உ#�தலாகேவ இ4()வ(த). 



 
ெச*ட	ப� 9, 1993 அ�# அராஃப� ஒ4 ப�தி!ைக9 ெசBதி ெவளியி5டா�. 
இ�ேரைல அ.கீக!�) ெவளியிட*ப5ட �த� அறி%ைக அ). ஒ5,ெமா�த 
பால�தீனிய�கM	 மன�)%A' A�றி% A�றி� தணி(தா�க'. இதைன� 
ெதாட�()தா� ெச*ட	ப� 13-	 ேததி வாஷி.ட� நக!� பி� %ளி1ட� 
��னிைலயி� ஒ*ப(த	 ைகெய7�தான). காஸாைவ>	 ேம:A%கைரயி� சில 
பAதிகைள>	 பால�தீனிய� அ�தா!8யிட	 ஒ*பைட*பதாக இ�ேரலிய* 
பிரதம� அறிவி�தா�. உடன8யாக பால�தீனிய� அ�தா!8யி� தைலவராக 
யாச� அராஃப� பி.எ�.ஓ.வினரா� ேத�(ெத,%க*ப5டா�. ரம�லாவி� 
இ4(தப8 அவ� ஆ5சி /!வா� எ�#	 அறிவி%க*ப5ட). 
 
ஒ4 சில பால�தீனிய� அ�தா!8 �%கிய�த�க', இ(த அைமதி 
உட�ப8%ைக, நீ1டநா' ேநா%கி� பல� தர�த%க) எ�# ப%க	 ப%கமாக* 
ேபசி>	 எ7தி>	 வ(தேபா)	, ெப4	பாலான பி.எ�.ஓ.வி� இர1டா	 
நிைல� தைலவ�கM%ேக இ(த ஏ:பா, பி8%கவி�ைல எ�ப) மிக 
ெவளி*பைடயாக� ெத!(த). ஒ*ப(த	 �8வான�டேனேய பி.எ�.ஓ.வி� 
ெசய:A7 உ#*பின�களான மyF� தா�வி_ எ�பவ4	 ஷாஃபி% அ� 
ெஹள5 எ�பவ4	 தம) ெபா#*/கைள ராஜினாமா ெசBவதாக 
அறிவி�தா�க'. அவ�கைள� ெதாட�() ேவ# சில �%கிய பி.எ�.ஓ. 
தைலவ�கM	 விைரவி� ராஜினாமா ெசBயவி4*பதாக* பரபர*பாக* 
ேபச*ப5ட). 
 
ராஜினாமா ெசBத மyF�, ஒ4 ப�தி!ைகயாள� ச(தி*பி� 'அராஃப� மிக�	 
த�னி9ைசயாக நட()ெகா'கிறா�. பால�தீ?%காக ஒ)%க*ப5ட நிதிைய அவ� 
ைகயாM	 வித	 அ9சF5,	வித�தி� இ4%கிற). யாராKேம கண%A% 
ேக5க�	 �8யவி�ைல, எ)�	 ெவளி*பைடயாக�	 இ�ைல' எ�# 
ெசா�னா�. 
 
ஆ5சி அதிகார	 ைக%A வ(த ம#கணேம நிதி விவகார.களி� A:ற9சா5, 
எ7(ததி� அராஃப� மிக�	 மன	 உைட()ேபானா�. ெப4	பாலான 
பால�தீனிய�கM%A இ(த ஏ:பாேட பி8%கவி�ைல எ�பதிK	 அவ4%A 
வ4�த	தா�. அைமதியி� ெதாட%கமாக ஓ�ேலா ஒ*ப(த�ைத அவ� 
க4தினா�. அத� வழிேய எ*ப8யாவ) 1967 >�த�)%A ��ன�, 
பால�தீனிய அேரபிய�கM%ெக�# இ4(த நில*பர*ைப �7வ)மாக மீ5,, 
ஒ4 Gத(திர பால�தீைன நி#�வேத அவர) கனவாக இ4(த). 
 
அைதெய�லா	 யா4	 ெபா45ப,�த� தயாராக இ�ைல. உ'நா58� 
அராஃப�தி� ெச�வா%A கணிசமாக9 ச!ய� ெதாட.கிய அேத சமய	, 
அைமதி%கான ேநாப� ப!ைச அவ� ஷிேமா� ெபர� ம:#	 இ5ஸா% 
ராபி?ட� பகி�()ெகா'வா� எ�# �வீ8_ அகடமி அறிவி�த).  
 
இ) நட(த) 1994-	 ஆ1,. பால�தீனிய�க' இ�?	 ேகாப	 
ெகா1டா�க'. நிைலைம ேமK	 ேமாசமாக�தா� ஆர	பி�த). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 1 ெச*ட	ப�, 2005 
 
 
 
82 அ�ைற%A யாச� விைத�த)தா�.. 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
இ�ேரKட� அைமதி* ேப9G. ம:ற எ(த அர/ ேதச�	 ெசBய 
��வராதவைகயி� இ�ேரைல அ.கீக!*ப). அெம!%காவி� ேபாB 
உ5கா�()ெகா1, இ�ேரலிய அதிகா!கMட� ஒ*ப(த�)%கான m�வா.க 
ஏ:பா,க' ெசBத). நா�ேவயி� அைமதி ஒ*ப(த	. மீ1,	 அெம!%காவி� 



அைத உ#தி*ப,�)வ). இெத�லா	 நட() �8(த�டேனேய அைமதி%கான 
ேநாப� ப!G. அைத>	 இ�ேரலிய�க' இர1, ேப4ட� பகி�()ெகா1ட). 
 
எ�ன இெத�லா	? ெசBவ) யா�? யாச� அராஃப�தா? பால�தீனிய 
அேரபிய�களி� ஒேர ந	பி%ைக ந5ச�திர	 எ�# வ4ணி%க*ப5டவரா? 
எ*ப8 அவரா� இ*ப8ெயா4 அரசிய� �க	 ெகா'ள �8(த)? எதனா� 
அவ� இ*ப8 மாறி*ேபானா�? இ�ேர� கிட%க5,	, அெம!%கா�ட� எ*ப8 
அவரா� ேதாழைம ெகா'ள �8(த)? ஏ� இதைன9 ெசBதா�? ஒ4 ஜிகா� 
ேபாராளி ெசBய%E8யைவயா இெத�லா	? 
 
இ)தா� பால�தீனிய�கM%A* /!யவி�ைல. இத� காரணமாக�தா� 
அராஃப�ைத அவ�க' க,ைமயாக எதி�%க�	, க1டப8 ேபச�	 
ஆர	பி�தா�க'. அரஃபா�தி� இ(த நடவ8%ைககைள ச#%க� எ�# 
வ4ணி�தா�க'. 'ஒ4 ப!G�தமான ேபாராளி, விைலேபாBவி5டா�' எ�# 
ேபச�	 ஏச�	 ெதாட.கினா�க'. 
 
ஆனா�, ச:ேற க1ைண� திற(), நட(த அைன�ைத>	 ந,நிைலைம>ட� 
பா�%க �8>மானா� அராஃப� ச#%கவி�ைல எ�ப) /!>	. ெசBத ஒ4 
தவ#%A* பிராய9சி�தமாக�தா� அவ� இவ:ைறெய�லா	 ெசBய 
ஒ*/%ெகா1டா� எ�ப) /!யவ4	. இைத%Eட� தன%காக அ�லாம� 
பால�தீனிய அேரபிய�கM%காக�தா� அவ� ெசBதா� எ�ப)	 கவன�தி� 
ஏ#	. 
 
1991-	 ஆ1, ம�திய% கிழ%கி� ஒ4 /ய� வீசிய). /யலி� ெபய� சதா	 
உேச�. ஈரா%கி� அதிப�. சதா	 உேச?%A ஏற%Aைறய ஹி5ல!� 
மேனாபாவ	 அ*ப8ேய இ4(த) அ*ேபா). Aறி*பாக, நா, பி8%கிற 
விஷய�தி�. ஈரா%A%A அ1ைட நாடான Aைவ�தி� எ1ெணB9 ெச7ைம, 
அதனா� உ1டான பண9ெச7ைம ஆகியவ:றா� கவர*ப5ட சதா	, 
எ*ப8யாவ) Aைவ�ைத% ைக*ப:றிவிட ேவ1,ெம�# தா	 பதவி%A வ(த 
நாளாக நிைன�)%ெகா184(தா�. 1991-	 ஆ1, அ) நட(த). ச�வேதச9 
ச(ைதயி� க9சா எ1ெணயி� விைல உய�வத:A Aைவ�தி� சில ெகா'ைக 
�8�க'தா� காரண	 எ�# சதா	 A:ற	 சா58னா�. 
 
ஒேர நா'. ஒேர இர�. ஈரா% பைடக' Aைவ�)%A' /A(தன. வீசிய /யலி� 
Aைவ� கடK%A' FPகாத) விய*/. Aைவ�தி� அமீராக இ4(தவ� உயி� 
பிைழ%க ச�தி அேரபியா�%A ஓ8*ேபானா�. ஆதரவ:# இ4(த Aைவ�ைத 
அ*ப8ேய எ,�) வி7.கி, 'இனி இ(த� ேதச	 ஈரா%கி� ப�ெதா�பதாவ) 
மாநிலமாக இ4%A	' எ�# அறிவி�தா� சதா	 உேச�. 
 
நவீன கால�தி� இ*ப8ெயா4 ஆ%கிரமி*ைப யா4ேம எதி�பா��தி4%கவி�ைல. 
ஒ5,ெமா�த ம�திய%கிழ%A	 அ9ச�தி� ஆP(த). சதா	 அ9ச	. எ.ேக 
த	மீ)	 பாய*ேபாகிறாேரா எ�கிற கவைல. ம�திய% கிழ%ைக ஒ4 
ஐேரா*பாவாக�	, த�ைனெயா4 ஹி5லராக�	 க4தி%ெகா1, இ�ெனா4 
உலக >�த�)%A வழி ெசB)வி,வாேரா எ�கிற பய	. 
 
இ(த9 ச	பவ�ைத ம:ற அர/ ேதச.கைள% கா58K	 அெம!%கா மிக� 
)�லியமாக கவனி�) ஆராB(த). எ*ப8யாவ) ம�திய%கிழ%கி� தன) 
கா�கைள பலமாக ஊ�றி%ெகா1,, எ1ெணB* பண�தி� தா?	 ெகாழி%க 
�8>மா எ�# ச(த�*ப	 பா��)%ெகா184(த) அ). ேமK	 பர	பைரயாக 
எ1ெணB எ,%A	 ெதாழிலி� இ4(த A,	ப�ைத9 ேச�(த ஜா�^ வா%க� 
/_தா� அ*ேபா) அெம!%காவி� அதிபராக ஆகியி4(தா�. 
 
ஆகேவ, அ�)மீறி Aைவ�ைத ஆ%கிரமி�த ஈரா% மீ) உடன8யாக ேபா� 
அறிவி�த) அெம!%கா. Aைவ� அ*ேபா), இ*ேபா), எ*ேபா)	 
அெம!%காவி� ந5/ நா, எ�பைத>	 இ.ேக கவன�தி� ெகா'ள ேவ1,	. 
 



ஒ4 ப%க	 அெம!%கா ேபா� அறிவி%க, இ�ெனா4 ப%க	 ஐ%கிய நா,க' 
சைப>	 ஈரா%கி� இ(த அ�)மீறைல% க,ைமயாக எதி��த)ட� அ�லாம� 
ஈரா%A%கான ச�வேதச உதவிகM%A	 தைட ேபாட ஏ:பா,க' ெசBய 
ஆர	பி�த). அேநகமாக உலக	 �7வ)ேம சதா�%A எதிராக� திர1, 
நி�ற ேநர	 அ). 
 
அ*ப8ெய�றா� உலக	 �7வ)ேம அெம!%க ஆதர� நிைல எ,�ததா 
எ�றா� இ�ைல. அ(த9 ச(த�*ப�தி� Aைவ�ைத வி7.கிய ஈரா% மீ) ஒ4 
ச�வேதச ெவ#*/ ஏ:ப584(த) எ�ப) உ1ைம. அ(த ெவ#*ைப தன%A9 
சாதகமாக* பய�ப,�தி%ெகா'ள�	, Aைவ�)%A ம#வாP� அளி*பத�Fல	 
ம�திய%கிழ%கி� த�?ைடய ேவ�கைள* படரவிட�	 அெம!%கா தி5ட	 
தீ58ய). 
 
இ*ப8ெயா4 ெந4%க8யான ச(த�*ப�தி�, ச	ப(தேம இ�லாத பால�தீனிய 
வி,தைல இய%க�	 அத� தைலவரான யாச� அராஃப�)	 சதா	 
உேச?%A� த.க' ஆதரைவ� ெத!வி�தா�க'. யாச� அராஃப�, சதா	 
உேசைன9 ச(தி�த /ைக*பட	 ெவளியாகி ச�வேதச மீ8யாைவ% கல%கிய). 
இ), பி.எ�.ஓ.மீ) உலக நா,கM%A இ4(த ெகா`சந`ச அ?தாப�ைத>	 
G�தமாக வழி�)� )ைட�)% க7வி% கவிP�)வி5ட). 
 
உலக�தி� பா�ைவயி� அ�ைறய ேததியி� பி.எ�.ஓ.ஒ4 ேபாராளி 
இய%க	தா�. அரசிய� �க�	 ெகா1டெதா4 ேபாராளி இய%க	. ஆனா� 
சதா	 உேச� எ�பவ� ஒ4 சா�தானாக ம5,ேம அைடயாள	 
காண*ப5,%ெகா184(த ேநர	 அ). இ�ைற%A அ�)மீறி Aைவ�தி� 
lைழ(தவ�, நாைள எ(த ேதச�ைத ேவ1,மானாK	 அ*ப8 
ஆ%கிரமி%க%E,	 எ�கிற ச(ேதக�தி� எ*ப8யாவ) சதாமி� ெகா5ட�ைத 
அட%கியாக ேவ1,	 எ�# அ�தைன ேப4ேம நிைன�தா�க'. த	மா� 
�8யாத ஒ4 கா!ய�ைத அெம!%கா ெசBய ��வ4கிறெத�றா�, அத:A 
உதவி ெசBய�8யாவி5டாK	 ஒ).கி நி�# வழிவி,வேத சிற(த) எ�# 
அைன�)� தைலவ�கM	 நிைன�தா�க'. 
 
இத�Fல	 அெம!%கா எ*ப8>	 சிலபல லாப.கைள* பா�%காம� விடா); 
இ�ைற%A ஈரா%கிடமி4() கா*பா:றி அளி%A	 Aைவ�ைத நாைள 
அெம!%காேவ கபளீகர	 ெசBதாK	 ஆ9ச�ய*ப,வத:கி�ைல எ�ப)வைர 
Eட ம�திய%கிழ%கி� தைலவ�க' ேயாசி�)வி5டா�க'. 
 
ஆனா�, சதா	 உேச� எ�கிற ெபா) எதி! �தலி� ஒழி%க*படேவ1,	 
எ�# அவ�க' அ�தைன ேப4ேம க4தியதா�தா� ேபசாம� இ4(தா�க'. 
 
அ)�	 அ*ேபா) அெம!%க அதிப� /_ நட()ெகா1ட வித�ைத% 
கவனி>.க'. ேநர8யாக அெம!%க* பைடகைள ஈரா%கி� ெகா1,வ() 
நி#�தாம�, 'உ.க' பைடகைள ஈரா% எ�ைலயி� அணிவA�) நி#�).க'' 
எ�# ச�தி அேரபிய அரG%A% க5டைள இ5ட) அெம!%கா. 
 
'இ) உ.க' பிர9ைன; நா� உதவி ெசBயம5,ேம வ4கிேற�' எ�# 
ெசா�லாம� ெசா�K	 வித	 அ). 
 
அத�ப8 ச�தி அரGதா� த�?ைடய ராLவ�ைத �த� �தலி� ஈரா%A%A 
எதிராக அணிவA�) நி#�திய). அ*/ற	தா� அெம!%க* ேபா� விமான.க' 
வ() ேச�() வானி� வாணேவ8%ைக கா5ட ஆர	பி�தன. 
 
இ*ப8ெயா4 இ%க5டான த4ண�தி� பி.எ�.ஓ. தன) தா�மீக ஆதரைவ சதா	 
உேச?%A அளி�தத:A எ�ன காரண	 எ�# யா4%Aேம /!யவி�ைல. 
யாச� அராஃப�தி� ேநா%க	 விள.கவி�ைல. ஒ4ேவைள அவ� இ*ப8 
நிைன�தி4%கலா	: ஈரா%கி� அதிப� சதா	 உேச�, ம�திய% கிழ%கி� ஒ4 
ெப!ய ச%தியாக வள�()ெகா184%கிறா�. அெம!%காைவேய எதி�%A	 



அள�%A அவ!ட	 வ�லைம இ4%கிற) எ�?	ேபா) அவர) ந5ைப* 
ெப#வ) பால�தீ� வி,தைலைய� )!த*ப,�த உதவ%E,	. 
 
இ) ஒ4 காரண	. இ�ெனா4 காரண	, சேகாதர ��லி	 ேதச.க', 
அைன�)	 ஒ4 >�த	 எ�# வ4	ேபா) சதாைம ஆத!%க�தா� வி4	/	 
எ�# யாச� அராஃப� த*/%கண%A* ேபா5ட). ேபா>	 ேபா>	 
அெம!%கா�%A ஆதரவாக எ(த அர/ ேதச�	 இ4%கா), இய.கா) எ�# 
அவ� மன*m�வமாக ந	பினா�. 
 
அராஃப�தி� அரசிய� வாPவி� ஏ:ப5ட மாெப4	 ச#%க� இ). மத9 
சா�ப:ற இய%கமாக� த�?ைடய பி.எ�.ஓ.ைவ வழிநட�தியவ�, ஈரா% 
விஷய�தி� ��லி	 ேதச.க', அெம!%காைவ ஆத!%கா) எ�# மத�ைத 
��ைவ�) ேயாசி�த) விய*ேப. அ(த9 ச#%கK%A% ெகா,�த விைலதா� 
பால�தீ� வி,தைல எ�கிற அவர) �ய:சி%A ஏ:ப5ட பலமான 
பி�னைட�. 
 
ஐ.நா.ேவ ைகவி5,வி,	 RPநிைல ஏ:ப5ட). எ(த ஒ4 ேதச�	 அ*ேபா) 
அராஃப�தி� நியாய.கைள ேயாசி%க� தயாராக இ�ைல. உலக நா,க' 
அைன�)	 ேகவல	, சதாைம* ேபாயா இ(த மனித� ஆத!�தா�! எ�# 
அ4வ4*/ட� பா�%க� ெதாட.கின. மத	 கட(), அரசிய� கட(), 
ஒழி%க*படேவ18யெதா4 ச�வாதிகா!யாக ம5,ேம சதா	 உேசைன உலக	 
பா�%கிற) எ�பைத அராஃப� அவதானி%க� தவறிவி5டா�. அத:கான 
விைலதா� அ)! 
 
இ�?	 எளிைமயாக* /!ய ஓ� உதாரண	 பா�%கலா	. ராஜிN கா(தி 
ப,ெகாைல%A ��ன� வி,தைல* /லிகM%A இ(தியாவி�, Aறி*பாக� 
தமிழக�தி� இ4(த ஆதரைவ>	 அ?தாப�ைத>	 எ1ணி*பா4.க'. 
/லிகM%A� தமிழக	 ஓ� இர1டா	 தாயகமாகேவ இ4()வ(தைத 
நிைன�ப,�தி* பா4.க'. ஆனா�, அ(த* ப,ெகாைல%A* பிறA நிைலைம 
அ*ப8ேய தைலகீழாகி* ேபானத�லவா? 
 
அ)வைர வி,தைல இய%கமாகேவ அறிய*ப5,வ(த வி,தைல* /லிகைள, 
ஒ5,ெமா�த இ(தியா�	 தீவிரவாத இய%கமாக ம5,ேம பா�%க� 
ெதாட.கியத� காரண	 ேவெற�னவாக இ4%க �8>	? 
 
ெசய�. ஒ4 ெசய�. ஒேர ஒ4 ெசய�. அத� விைள�கM%கான விைலதா� 
அ). இேத ேபா�ற)தா� அ�ைற%A பி.எ�.ஓ.�%A ஏ:ப5ட நிைலைம>	. 
சதா	 உேசைன Aைவ� >�த�தி� ேபா) அராஃப� ஆத!�)வி5டத� 
பலனாக பால�தீ� வி,தைல%காக அ)வைர அவ� வA�)ைவ�த அ�தைன 
தி5ட.கைள>	 உலக	 நிராக!�)வி5ட). எ(த ஒ4 ேதச�	 எ(த ஓ� 
அைம*/	 பி.எ�.ஓ.�%A ஆதரேவா, அ?தாபேமா ெத!வி%க� தய.கிய). 
 
தன) ஆ>த* ேபாரா5ட�ைத� தா:காலிகமாகவாவ) ஒ)%கிைவ�)வி5,, 
அைமதி* ேப9Gகளி� கவன	 ெசK�தி, ஏ:ப5,வி5ட அவ*ெபயைர� 
)ைட�)%ெகா1டா�தா� வி,தைல* ேபாரா5ட�தி� ஓ� அ.Aலமாவ) 
��ேனற �8>	 எ�# அராஃப� �8� ெசBதா�. அதனா�தா� இ�ேரலிய 
அதிகா!கMட� அவ� ரகசிய* ேப9Gவா��ைதக' நட�த ��வ(தா�. 
நா�ேவயி� அைமதி ஏ:பா5,%A9 ச	மத	 ெசா�னா�. ெப!ய 
லாபமி�லாவி5டாK	 ஓ�ேலா உட�ப8%ைக%A	 ஒ�)ைழ%க �8� 
ெசBதா�. அெம!%க அதிப4ட� ைக AK%கினா�. அ�தைன கா!ய.கைள>	 
ஆ�மG�தி>ட� ெசBதா�. 
 
இ(த விவர.கைள பால�தீனிய அேரபிய�க' சி(தி�)* பா�%க மற(தத� 
விைள�தா� அராஃப�ைத )ேராகி எ�#	, விைல ேபாBவி5டவ� எ�#	, 
பதவி ஆைச பி8�தவ� எ�#	 வைசபாடைவ�தன. 
 



ஆனா�, இ(த% A:ற9சா5,க' எத:A	 அராஃப� க,ைமயான பதி�கைள 
ஒ4ேபா)	 த(ததி�ைல. /!()ெகா'M.க', /!()ெகா'M.க' எ�# 
ெமௗனமாக ம�றா8யைத� தவிர, அவ� ேவெற)�	 ெசBயவி�ைல. 
 
Aைவ� >�த�தி� அவ� சதாைம ஆத!�த) ஒ4 விப�). ச(ேதகமி�லாம� 
விப�). அ)ப:றிய வ4�த	 அராஃப�)%A இ#தி வைர இ4(தி4%கிற). 
தன) ச#%கைல அவ� மன*m�வமாக ஒ*/%ெகா184%கிறா�. ஆனா�, அத� 
விைள�க' தன) ேதச�தி� வி,தைலைய* பாதி�)விட%Eடாேத 
எ�பத:காக�தா� அவ� ஓ�ேலா உட�ப8%ைக%A ஒ*/%ெகா1டா� 
எ�பைத�தா� பால�தீனிய�க' ஏ:க ம#�)வி5டா�க'. 
 
இ�ேரKட� ந�Kற� ேவ1டா	; Aைற(தப5ச	 ேபசி%ெகா'M	 
அள�%காவ) Gமாரான உற� இ4(தா�தா� அ,�த% க5ட�ைத ேநா%கி நகர 
�8>	 எ�ப) அராஃப�தி� ந	பி%ைக. ஏெனனி�, இ�ேரைல 
ஒழி�)வி5,�தா� ம#கா!ய	 எ�# இதர பால�தீனிய இய%க.க' 
ேகாஷமி5,%ெகா184(தைத* ேபா� அவ� ெசBயவி�ைல. இ�ேரைல 
ஒழி*பெத�ப) ெவ#	 மாய யதா��த	 ம5,ேம எ�பைத அவ� மிக ந�றாக 
அறி(தி4(தா�. 
 
இ.ேகதா� ஒ4 ேபாராளி%A	 அரசிய� வி:ப�ன4%A	 உ'ள வி�தியாச	 
வ4கிற). அராஃப� ஒ4 ேபாராளியாக ம5,	 இ4(தி4*பாேரயானா� 
அவ4	 அ(த% க:பைனயான இல%ைக ��ைவ�)% க1ணி� ப5ட 
இட.கைளெய�லா	 G5,%ெகா1ேடதா� இ4(தி4*பா�. அவ� ஒ4 
ராஜத(தி!யாக�	 இ4(ததா�தா� அைமதி%கான வாச�கைள அவரா� 
திற()ைவ%க �8(த). 
 
அ�ைற%A அவ� விைத�த)தா� இ�ைற%A காஸாவிலி4()	 ேம:A% 
கைரயிலி4()	 இ�ேரலிய�கைள, இ�ேரலிய அரேச ெவளிேய:#	 அள�%A* 
பலனளி%க� ெதாட.கியி4%கிற). அராஃப� இற(ததனா�தா� இ(த 
��ேன:ற	 சா�தியமாகியி4%கிற) எ�# இ�ைற%A இ�ேரலிய அரG 
விஷம*பிரசார	 ெசBயலா	; ெசBகிற). உ1ைமயி� அ�ைற%A அைமதி* 
ேப9G எ�கிற விஷய�ைத அவ� ஆர	பி�) ைவ%காதி4*பாேரயானா�, 
ேஜா�ட� நதி �79 சிவ*பாகேவ இ*ேபா) ஓடேவ18யி4(தி4%A	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 4 ெச*ட	ப�, 2005 
 
 
 
83 ஓ�ேலா ஒ*ப(த�தி� ல5சண	? 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
பால�தீ� வி,தைல* ேபாரா5ட ச!�திர�தி�, ஓ�ேலா ஒ*ப(த	 மிக 
�%கியமானெதா4 க5ட	. ஏெனனி� அைமதிைய உ�ேதசி�)9 ெசBய*ப5ட 
இ(த ஒ*ப(த	, இ4 தர*பிK	 ம%க' ம�தியி�, மிக*ெப!ய அதி4*திையேய 
உ1டா%கிய). இ*ப8 ஓ� ஒ*ப(த�தி� ைகெய7�)* ேபா5டத:காக, 
இ�ேரலிய* பிரதமராக இ4(த இ5ஸா% ராபிைன ஒ4 aதேர ெகாைல ெசBதா� 
(1995). அ,�) வ(த ெபா)�ேத�தலி�, aத�க' மிக% கவனமாக 
பைழைமவாத aதரான ெப`சமி� ெநத�யாஹுைவ (Benj ami n Net anyahu )* 
பிரதமரா%கி உ5காரைவ�தா�க'. ஒ4ேபா)	 அவ�, அேரபிய�கM%A எ(த 
அதிகார�ைத>	 தரமா5டா� எ�கிற ந	பி%ைக aத�கM%A இ4(த). 
 
ம#/ற	, அர/க' தர*பி� யாச� அராஃப� மீ) உ1டான அதி4*தி, 
நாM%A நா' அதிக!�)%ெகா1ேட ேபான). ஓ�ேலா ஒ*ப(த�தி�ப8, 
அேரபிய�க' aத�களி�மீ) தா%Aத� நட�தமா5டா�க' எ�#	, பதிலாக 



ெகா`ச	 ெகா`சமாக ேம:A% கைர ம:#	 காஸா பAதியிலி4() இ�ேர� 
த�?ைடய ராLவ�ைத வாப� ெப:#%ெகா'M	 எ�#	 ஏ:பாடாகியி4(த). 
 
எ.கைள% கல() ஆேலாசி%காம� நீ.களாக எ*ப8 ஒ*ப(த�ைத ஏ:கலா	 
எ�# அராஃப�ைத% ேக5டா�க', பால�தீனிய அேரபிய�க'. Aறி*பாக, 
அ.A'ள வி,தைல இய%க.க' அைன�)ேம, இ(த ஒ*ப(த�)%A 
எதிராக�தா� இ4(தன. 
 
அராஃப� த� ச%தி%A உ5ப5ட அளவி� ஒNெவா4 இய%க�ைத>	 
அைழ�)* ேப9Gவா��ைதக' நட�தி, ஒ*ப(த�தி� அவசிய�ைத வலி>#�தி* 
பா��தா�. தினச!, ெபா)%E5ட.களி� கல()ெகா1, ம%கM%A	 
விள%கமளி�தா�. ேக5க�தா� ஆளி�லாம� ேபாBவி5ட). 
 
"aத�க' மீ) அேரபிய�க' தா%Aத� நட�தமா5டா�க' எ�# 
எ7தி%ெகா,�)% ைகெய7�)* ேபா5b�க' அ�லவா? இேதா பா4.க'," 
எ�# அ�# ெதாட.கி, கலவர.கM	 தா%Aத�கM	 ந	ப �8யாத 
அள�%A அதிக!%க ஆர	பி�தன. 
 
ஓ�ேலா ஒ*ப(த�)%A இ�ேரலிய அரG ச	மதி�தத� அ8*பைட% காரணேம, 
ஹமா� உ'ளி5ட ேபாராளி இய%க.களி� ெசய�பா,கைள அராஃப� �ய:சி 
எ,�) �ட%கிைவ%கேவ1,	 எ�ப)தா�. ஆனா� எ(தவிதமான 
ேப9Gவா��ைத சமரச.கM%A	 இய%க.க' ஒ�)ைழ%க� தயாராக இ�லாத 
காரண�தா�, பால�தீ� �7வ)	 ப8*ப8யாக வ��ைற அதிக!%க� 
ெதாட.கிய). 
 
இ�ேரலிய ெவளி>ற�� )ைற அைம9சக�தி� ஓ� அறி%ைகயி�ப8 ெச*ட	ப� 
1993 ெதாட.கி, ெச*ட	ப� 2000 வைரயிலான காலக5ட�தி� ெமா�த	 256 
இ�ேரலிய�கைள அேரபிய�க' ெகா�றி4%கிறா�க'. இத:A எ(த% காரண�	 
ெசா�ல*படவி�ைல. திbெர�# கலவர	 FM	. க1ணி� ப5டவ�க' மீ) 
க:க' வீச*ப,	. த*பிேயா8னா� )*பா%கி9 R,. வி7(த உட�க' 
உடன8யாக ேஜா�ட� நதியி� வீசி எறிய*ப,	. 
 
க5,*ப,�தேவ �8யவி�ைல. ம%களி� ேகாப	 எ�ைலய:#* 
ெபா.கி%ெகா184(த). அராஃப� அவ�கைள9 சமாதான*ப,�)வத:காக 
பால�தீ� �7வ)	 G:#*பயண	 ேம:ெகா1,, ெபா)%E5ட.களி� 
ேபசினா�. அ(த% E5ட.களிK	 க:க' பற%க ஆர	பி�தன. (உ1ைமயி� 
க:க' பற(த ச	பவ	 மிக% Aைற�. அ7கிய பழ.க'தா� அதிக	 பற(தன.) 
 
அராஃப�தி� கவைல எ�னெவனி�, இ*ப8% கலவர	 அதிக!�)%ெகா1ேட 
ேபானா�, ஒ*ப(த*ப8 இ�ேரலிய ராLவ	 வாப� ஆவ) த'ளி%ெகா1ேட 
ேபாA	. ஒ4 க5ட�தி� மீ1,	 பைழய A48 கதைவ� திற%க வ()வி,வா'. 
எ�ன ெசBயலா	 எ�# ேயாசி�தா�. 
 
இ(த9 RPநிைலயி�தா� இ5ஸா% ராபி� ப,ெகாைல ெசBய*ப5,, ெப`சமி� 
ெநத�யாஹு இ�ேரலி� பிரதமராக ஆனா�. இ(த* /திய பிரதம!� 
நடவ8%ைகக' அராஃப�)%A ேமK	 கவைலயளி�தன.  
 
ெநத�யாஹு பதவிேய:ற�டேனேய aத�களி� அபிமான�ைத* ெப#வத:காக, 
ேம:A% கைர ம:#	 காஸா பAதிகளி� இ4(த aத% A8யி4*/கைள 
அதிக*ப,�த� ெதாட.கினா�. இத� அ��த	 எ�னெவனி�, எ%காரண	 
ெகா1,	 அ(த இ4 பAதிகைள>	 இ�ேர�, அேரபிய�கM%A� த�)% 
ெகா,�)விடா) எ�பைத உ#தி*ப,�)வ)தா�. 
 
ஏ:ெகனேவ 1967 >�த�ைத அ,�), இ*பAதிகளி� aத% A8யி4*/க' 
கணிசமாக உ4வா%க*ப584(தன. ப�லாயிர%கண%கான aத�க' இ.ேக இட	 
ெபய�() வ(), அேரபிய�களி� ம�தியி� வாழ ஆர	பி�தி4(தா�க'. 



அவ�கM%A நிகரான எ1ணி%ைகயி� /திதாக�	 ப�லாயிர%கண%காேனாைர 
இ*பAதிகM%A அ?*பி அழA பா��த) இ�ேர�. 
 
இ) அேரபிய�க' ம�தியி� அ9ச�ைத>	 ேகாப�ைத>	 உ1டா%கி, அ8%க8 
கலவர.களி� இற.க� U18ய). "பா��தீ�களா, உ.க' ஓ�ேலா 
ஒ*ப(த�தி� ல5சண�ைத?" எ�# அராஃப�ைத% ேக5டா�க'. 
 
அராஃப�தா� பதி� ெசா�ல �8யவி�ைல. காரண	, அேரபிய�க' தா%Aதலி� 
ஈ,படாமலி4%A	 ப5ச�தி� இ�ேர� ராLவ	 ெகா`ச	 ெகா`சமாக வாப� 
வா.க*ப,	 எ�#தா� ஒ*ப(த�தி� இ4(தேத தவிர, அேரபிய�க' வா7	 
இட.களி� aத% A8யி4*/கைள நி#�வ) Aறி�), அதி� ஏ)	 
Aறி*பிட*ப584%கவி�ைல. அ) Eடா) எ�ேறா, ச!ெய�ேறா 
இ4விதமாக�	 ஒ*ப(த�தி� ஏ)	 இ�லாத காரண�தா�, வழ%க*ப8 
வி4*பமான ேநர�தி�, வி4*பமான அளவி�, A8ேய:ற.கைள அைம*ப) 
எ�கிற /ராதனமான வழ%க�)%A* /�)4வ	 ெகா,�)வி5டா� ெநத�யாஹு. 
 
ஓ�ேலாவினா� உ1டாகியி4(த ெவ#*ைப இ(த ஏ:பா,, aத�க' ம�தியி� 
ச:ேற தணி%க� ெதாட.கிய அேத சமய	, அேரபிய�க' �7 வீ9சி� 
கலவர.களி� இற.Aவத:A ஆய�த	 ெசB)ெகா184(தா�க'. இத:A 
இ�ெனா4 காரண�	 உ1,. 
 
பால�தீ� அ�தா!8 சா�பி� அதிபராக அராஃப�)	 அவர) நியமன 
உ#*பின�களாக ஒ4 சி# அைம9சரைவ>	 ெபா#*ேப:றி4(தேபா)	, 
அவ�கM%A ஆ5சி ெசBவதி� அ?பவ	 இ�லாத காரண�தா�, நிைறய 
நி�வாக% Aள#ப8க' ஏ:ப5டன. Aறி*பாக, பண�ைத ஒ7.கான விகித�தி� 
பி!�), ெசல� ெசBய� ெத!யாத காரண�தா�, க,	 நிதி ெந4%க8%A 
ஆளானா�க'. ம#ப%க	 ம%க', ேபாரா5ட	தா� �7 ேநர� ெதாழி� எ�# 
�8� ெசB)வி584(தப8யா� வ��தக ைமய.க', அKவலக.க' அைன�)	 
எ*ேபாதாவ)தா� திற(தி4%A	 எ�கிற நிைலைம உ1டான). 
ேவைலயி�லா* பிர9ைன அதிக!�), ஏராளமான அர/ இைளஞ�க' /திதாக� 
)*பா%கி ஏ(த ஆர	பி�தா�க'. இவ�கM%A% ெகா	/ சீவி வி,	 பணிைய* 
ேபாராளி இய%க.க' ஏ:#%ெகா1டன. (அராஃப� பதவி%A வ(த �த� வ4ட 
இ#தியி� ம%க' வாP%ைக� தர	 30% Aைற(), ேவைலயி�லா� 
தி1டா5ட	 51% அதிக!�ததாக ஒ4 /'ளி விவர	 இ4%கிற).) 
 
இைவ அைன�)ேம ஓ�ேலா ஒ*ப(த�தி� விைள�தா� எ�# தீவிரமாக 
ந	பினா�க' அேரபிய�க'. அ) ம5,ம�லாம�, ஓ�ேலா ஒ*ப(த�தி�ேபாேத 
எ7த*படாத ஒ*ப(தமாக* /திய A8ேய:ற.கM%A	 அராஃப� ச	மத	 
ெத!வி�தி4*பா� எ�# ச(ேதகி�), அ�தைகய /திய A8ேய:ற.களா� த.க' 
விைள நில.கM	 வா7	 இட.கM	 பறிேபாகி�றன எ�#	 A:ற	சா5ட 
ஆர	பி�தா�க'. 
 
ஆனா�, இ(த% A8ேய:ற.க', அராஃப� �:றிK	 எதி�பாராத). 
உ1ைமயிேலேய இ4 தர*/ அைமதிைய இ�ேர� வி4	/வதாக�தா� அவ� 
ந	பினா�. அத� ஆர	ப* /'ளியாக�தா� ஓ�ேலா உட�ப8%ைகைய அவ� 
பா��தா�. ஆனா�, இ�ேர� தன) வழ%கமான A8ேய:ற� தி4விழாைவ* 
பகைட%காயாக* பய�ப,�தி, aத�கைள9 சமாதான*ப,�தியதி� 
உ1ைமயிேலேய அவ4%A அதி�9சிதா�. 
 
ஆனா� எ*ப8 எ,�)9 ெசா�னா� இ) /!>	? ம%க' யா4	 
/!()ெகா'M	 மன நிைலயி� இ�ைல. தா.க' �:றிK	 
வ`சி%க*ப5,வி5டதாகேவ க4தினா�க'. ஏதாவ) ெசB) த.க' எதி�*ைப 
மிக% க,ைமயான �ைறயி� பதி� ெசBய மிக�	 வி4	பினா�க'. இ) ம5,	 
நட(தா�, பிறA ச!ெசBயேவ �8யாத அள�%A* பிர9ைன mதாகாரமாகிவி,	 
எ�# அராஃப� அ`சினா�. 
 



ஆகேவ, ம%களி� கவன�ைத� திைசமா:ற�	, aத% A8ேய:ற.கைள% 
க5,*ப,�த�	 ேவ# வழிேய இ�லாம�, தாேன இர1டாவ) 
இ18ஃபதா�%கான அைழ*ைப வி,%க� தீ�மானி�தா�. 
 
அைமதி ஒ*ப(த	 ஏ:ப5ட) உ1ைம. ஆனா� ெதாட�() நைடெப#	 
கா!ய.க' எ)�	 அைமதிைய ��ென,�)9 ெச�வதாக இ�ைல எ�# 
அறிவி�)வி5,, அேரபிய�களி� உண�9சிைய இ�ேர� மதி%க� தவ#வதாக* 
ேபசினா�. 
 
இ), Rேடறி%ெகா184(த பால�தீைன* ப:றிெய!ய9 ெசB>	 விதமான 
விைள�கைள உ1டா%க ஆர	பி�த). 1996-	 ஆ18� ம5,	 இ�ேரலி�, 
Gமா� �*ப) A1,ெவ8*/9 ச	பவ.க' நிகP(தன. அவ:#' ெட� 
அவிவி� ெவ8�த ப� ெவ8A1, ஒ�# ப�ெதா�ப) ேப� உயிைர% 
A8�த), மிக �%கியமான). மா�9 மாத	 நட(த இ(த9 ச	பவ�தி� 
ெதாட�9சியாக, ஏ*ரலி� காஸா பAதியி� ஒ4 த:ெகாைல� தா%Aத� 
நிகP�த*ப5, ஆ# aத�க' பலியானா�க'. மீ1,	 ேம மாத	 ெட� 
அவிவி� ஒ4 ப�ஸி� ெவ8A1, ெவ8�), �*ப) ேப� பலி. அ(த9 
ச	பவ	 நட(த சில மணி ேநர.கM%A'ளாக ெஜ4சேலமி�, அேத பாணி 
த:ெகாைல� தா%AதK%A ஐ() ேப� பலி.  
 
எ�ன நட%கிற) எ�ேற /!யாத Rழ� ஏ:ப5ட). நிைலைமைய% க5,%A' 
ெகா1,வர, ராLவ நடவ8%ைக மிக�	 அவசிய	 எ�# இ�ேர� பிரதம� 
ெநத�யாஹு க4தினா�. ஆனா� அேரபிய% A8யி4*/களி� ராLவ	 
/Aமானா� விைள� எ(த மாதி!>	 ஆகலா	. ஒ4 �7நீள >�த�)%கான 
சா�தியேம அ*ேபா) ெதளிவாக� ெத!(ததா� ச:ேற நிதான	 கா5டலா	 
எ�# ெமாஸா5 ெசா�ன). 
 
ஹமா�, மிக� தீவிரமாக9 ெசய�ப5ட ேநர	 அ). தினச! A1,க' 
ெவ8*ப) எ�பைத ஒ4 கடைம ேபால9 ெசBதா�க'. ெப4	பாK	 ேப4() 
நிைலய.க', மா�%ெக5,க', பால.க', ேதவாலய.க' ஆகிய இட.களி�தா� 
அவ�க' A1,ைவ�தா�க'. ப�) அ�ல) ப�னிர1, சாதாரண 
A1,ெவ8*/கைள நட�திவி5,, ஒ4 ெப!ய த:ெகாைல� தா%Aத� நட�)வ) 
எ�பைத வழ%கமாக% ெகா184(தா�க'. 
 
ஹமாஸி� இ(த� தீவிர நடவ8%ைகக', அேரபிய�க' ம�தியி� /திய 
எ79சிைய உ1டா%கிய). ஒ4ேவைள த.கM%A வி,தைல வா.கி� 
தர*ேபாவேத ஹமா�தாேனா எ�# அவ�க' நிைன%க� ெதாட.கினா�க'. 
நட*ப) எ)�ேம ந�ல)%க�ல எ�ப) ம5,	 அராஃப�)%A* /!(த). 
பி.எ�.ஓ.ைவ அவ�க' �:றிKமாக நிராக!�)வி,வத:A ��னா�, ஏதாவ) 
ெசBதா�தா� உ1, எ�# நிைன�தா�. 
 
மிக�	 ேயாசி�), சாதகபாதக.கைள அலசி ஆராB(), கைடசியி�தா� அ(த 
�8ைவ எ,�தா�. இ�ெனா4 இ18ஃபதா. 
 
பால�தீனி� இர1டாவ) ம%க' எ79சி எ�# ச!�திர	 வ4ணி%A	 இ(த 
இ18ஃபதா�%A "அ� அ%ஸா இ18ஃபதா" எ�# ெபய�. அதாவ) அ� 
அ%ஸா மRதிைய மீ5பத:கான ம%க' ேபாரா5ட	. ச(ேதகமி�லாம� இதைன� 
ெதாட.கியவ� அராஃப� தா�. ஆகேவ இத� விைளவாக* ெப4கிய மாெப4	 
ர�த ெவ'ள�)%A	 அவேரதா� ெபா#*/. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 8 ெச*ட	ப�, 2005 
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நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
இ(த9 ச!�திர�தி�, மிக ஆர	ப அ�தியாய.களி� ெதா5,%கா58ய, ஒ4 மிக 
�%கியமான பிர9ைனயி� வாசலி�, இ*ேபா) நி:கி�ேறா	. உ'ேள ெச�#, 
வி!வாக அலசி ஆராயேவ18ய விஷய	 அ). அ� அ%ஸா மRதி. அதைன 
மீ5பத:காக பால�தீனிய�க' ெதாட.கிய 'அ� அ%ஸா இ18ஃபதா'ைவ* 
பா�*பத:A ��னா�, அ	மRதியி� பி�னணிைய� ெத!()ெகா'ளேவ18ய) 
அவசிய	. 
 
இ�ேர� - பால�தீ� பிர9ைனயி� ஆணிேவ�, இ(த இட�தி�தா� 
இ4%கிற). ச:# ெந4.கி* பா4.க'. ப:றி எ!>	 இ(த ெந4*பி� 
ெவ*ப	தா�, பால�தீைன ஆயிரமா1,களாக வா58%ெகா184%கிற). 

 
 
 [பட	: ம�ஜி� அ� அ%ஸா] ெஜ4சேல	 நக!� உ'ள மிக*ெப!ய 
ப'ளிவாச� இ). ஒ5,ெமா�த பால�தீனிேலேய, இதைன%கா58K	 ெப!ய 
ப'ளிவாச� ேவ# ஏ)	 கிைடயா). ஒேர சமய�தி�, ஐயாயிர�)%A	 
ேம:ப5டவ�க' இ.ேக அம�() ெதாழ �8>	. �க	ம) நபியி� பாத	 
ப5ட mமி இ)ெவ�ப), ��லி	களி� ந	பி%ைக. அவர) வி1ேண:ற�)ட� 
ெதாட�/ைடய நில	 இ). 
 
இ(த அ� அ%ஸா ப'ளிவாசK%A9 ச:#�த'ளி, இ�ெனா4 ப'ளிவாச� 
இ4%கிற). அத� ெபய� ம�ஜி� ஏ உம�. கலீஃபா உம� க58ய ப'ளிவாச� 
இ).  
 
இ(த அ� அ%ஸா ம:#	 ம�ஜி� ஏ உம� ஆகிய இ4 ப'ளிவாச�கைள>	 
இைண�த வளாக�ைத, ��லி	க' 'ைப�)� �க�த�' எ�# அைழ*பா�க'. 
 
இ(த இட�ைத ��ைவ�)�தா�, aத�கM%A	 அேரபிய�கM%Aமான 
பிர9ைன ஆர	பி�த). 
 
அ� அ%ஸா ப'ளிவாச� இ4%A	 இட�தி�தா�, aத�களி� /ராதனமான 
/னித�தலமான சாலம� ேதவாலய	 இ4(த) எ�ப) இ�ேரலிய�களி� வாத	. 
அத:A ஆதாரமாக அவ�க' G58%கா5,வ), அ(த* ப'ளிவாசலி� 
ஒ4ப%க9 G:#9 Gவராக இ�ன�	 மி9சமி4%A	 அ(த உைட(த Gவ�. 
(Wai l i ng wal l  என*ப,	 அ7ைக9 Gவ�. சாலம� ஆலய	 இ4(தத� 
அைடயாள	, இ(த9 Gவ�தா� எ�ப) aத�களி� க4�). இ(த9 Gவ!� 
�க�ைத* /ைத�) அ7தப8ேய aத�க' பிரா��தைன ெசBவ) வழ%க	.). 
aத�களி� வாத	 எ�னெவனி�, அ� அ%ஸா ப'ளிவாசK%A	 �க	ம) நபி 
வி1ேணறிய ச	பவ�)%A	 எ(த� ெதாட�/	 கிைடயா). அ� அ%ஸா�%A9 
ச:#� ெதாைலவி� உ'ள Dome of t he Rock    என*ப,	, ம�ஜி� ஏ உம� 
ப'ளிவாச� இ4(த இட�திலி4()தா� �க	ம) வி1ேண:ற	 ெசBதா� 
எ�ப). 



 
 
 [பட	: Dome of t he Rock   ] த.கMைடய இ%க4�ைத அ7�த	 தி4�தமாக 
உலக ம%க' ம�தியி� பதிய9 ெசBவத:காக, Dome of t he Rock    ஐேய-அ� 
அ%ஸா எ�# Aறி*பி,வ) aத�களி� வழ%க	. அ� அ%ஸா மRதிைய 
இ8�)வி5,� த.க' ேதவாலய�ைத மீ1,	 அ.ேக எ7*/வத:A� 
ெதா�ெபா4' )ைறயி� உதவிைய அவ�க' நா8னா�க'. 
 
உ1ைமயி� அ� அ%ஸா ேவ#, Dome of t he Rock    ேவ#. இர1,	 ைப�)� 
�க�த� எ�கிற ஒேர வளாக�தி� இ4%A	, இ4 ேவ# மRதிக'. 
 
அேயா�தி மாதி!ேயதா�. aத ேதவாலய.க' - சாலம� ஆலயேம ஆனாK	 
ச!; எ*ப8யானாK	 மRதிகளி� கால�)%A �:ப5டைவதா�. ஏெனனி�, 
இ�லா�தி� ேதா:றேம கால�தா� மிக�	 பி:ப5ட). ஆனா�, மRதி 
இ4%A	 ஓ!ட�தி�தா� த.கள) /ராதன ஆலய	 இ4(த) எ�# 
நி#�வத:A, அவ�க' ேம:ெகா1ட �ய:சிக'தா� பல விபsத.கைள 
உ'ளட%கியதாக இ4(த). ஆதார.களி� ெதளிவி�லாத) அவ:#' 
�தலான). அLA�ைறயி� �ர5,�தன	 மிA(தி4(த) அ,�த). ேபசி� 
தீ�%க ேவ18ய பிர9ைனைய, ராLவ நடவ8%ைக Fல	 தீ�%க நிைன�த) 
F�றாவ). 
 
/ராண, ச!�திர கால.க' ெதாட.கி மிக9 சமீப�தி� 1967-	 ஆ1, வைர 
இ(த மRதி வளாக	, ��லி	களி� வச	தா� இ4(தி4%கிற). பால�தீ� 
aத�கைள ெமா�தமாக விர58ய8%A	 தம) அரசிய� ேநா%க�)%A வK 
ேச�*பத:காகேவ, இ�ேரலிய அரG அ� அ%ஸா மRதி விஷய�ைத% ைகயி� 
எ,�), அ.ேகதா� சாலம� ேதவாலய	 இ4(த) எ�# ெதாட�() பிரசார	 
ெசB), ம%களி� மத உண��கைள� U18விட ஆர	பி�த). 
 
பிர9ைனைய� ெதா�ெபா4' ஆB��)ைறயி� வச	 அளி�)வி5,, 'நீ.க' 
எ.ேக ேவ1,மானாK	 ேதா18* பா4.க'' எ�# அ?மதி>	 அளி�த). 
 
ஒ4 மRதி இ4%கிற). ம%க' அ.ேக தினச! ெதா7)ெகா184%கிறா�க'. 
உ'w� ம%க' தவிர உலெக.கிKமி4() ெஜ4சேல�)%A யா�திைர வ4	 
��லி	க' அ�தைன ேப4	 அ(த மRதி%A வ() 
ேபாB%ெகா184%கிறா�க'. (��லி	 உலகி� F�றாவ) மிக �%கியமான 
வழிபா5,�தல	 அ).) இைற�Uத4ட� ெதாட�/ைடய ஒ4 நிைன�� தல	 
அ). அ*ப8*ப5ட இட�தி� ேதா18* பா�%க அ?மதி அளி*ப) எ�றா�, 
எ�ன அ��த	? 
 
1967-	 ஆ1, >�த�தி�ேபா) ெஜ4சேல	 நகைர �7ைமயாக aத�க' 
ைக*ப:றியபிறAதா�, இெத�லா	 ஆர	பமான). >�த�தி� ெவ:றி க1ட 



ம#நாேள, இத:கான பணிக' ெதாட.கிவி5டன. �தலி� ப'ளிவாசலி� 
ேம:A* பAதியி� பதினா�A மீ5ட� நீள, ஆழ�)%A� ேதா18னா�க'. 
அ,�த ஒ�றைர ஆ1, கால இைடெவளியி�, அ(த இட�தி� Gமா� எ1ப) 
மீ5ட� நீள�)%A� ேதா18 ஓ� அகழி ேபா� ஆ%கிவி5டா�க'. 
ப'ளிவாசலி� ேம:A* பAதி வழிேய, யா4ேம உ'ேள ேபாக�8யாதவா# 
ஆகிவி5ட). 
 
>�த�தி� அேரபிய�க' ேதா:றி4(ததா�, ெஜ4சேல	 நக!� இ4(த 
��லி	களி� ெப4	பாலாேனா� அ*/ற*ப,�த*ப584(தா�க'. ஆகேவ, 
அ� அ%ஸாவி� எ�ன நட%கிற) எ�பேத அவ�கM%A� தாமதமாக�தா� 
ெத!யவ(த). உ'ள	 பைத�தாK	 ஒ�#	 ெசBய�8யாத நிைலயி�, 
அவ�க' இ4(தா�க'. 
 
1970-	 ஆ1, இ(த அகPவாB�* பணியி� இர1டா	 க5ட ேவைலக' 
ஆர	பமாயின. இ	�ைற ப'ளிவாசலி� ெத�ேம:A Fைலயிலி4() ேதா1ட 
ஆர	பி�தா�க'. அ.கி4() ேம:A� திைச வாச� வைர ேதா18%ெகா1ேட 
ேபானா�க'. இ*ப8 அகPவாB(தேபா), மிக* /ராதனமான சில க�லைறக' 
க1,பி8%க*ப5டன. (அட%க�தல	 எ�பா�க'.) அைவ, �க	ம) நபியி� 
ேதாழ�களாக விள.கிய சில!� க�லைறக' எ�ப), ��லி	களி� ந	பி%ைக. 
இத:A ஆதாரமாக ��லி	க' தர*பி� ெசா�ல*ப,வ) இ)தா�: 
 
aத�களி� அகPவாராB9சியி� த5,*ப5ட ஒ4 Aறி*பி5ட க�லைறயி�, அ) 
�க	ம) நபியி� ேதாழ�கM' ஒ4வரான உபாதா இ*? அ� ஸாமி� 
எ�பவ4ைடய) எ�பத:கான க�ெவ5, ஆதார	 இ4(தி4%கிற)! இேத 
ேபால இ�ெனா4 க�லைறயி�, ஷ�தா� இ*? அN� எ�கிற ேவெறா4 
நபி�ேதாழ!� ெபய� ெபாறி%க*ப584*ப)	, க1,பி8%க*ப584%கிற). 
 
க�லைறகைள% க1,பி8�தேதா,, aத�க' நி#�தவி�ைல. அைத>	 
உைட�)* பா��ததி� உ'ேள உட�கைள>	 க184%கிறா�க'. ஆனா�, 
விஷய	 ெப!தாகிவிட%Eடா) எ�#, அைத9 ெசா�லாம� மைற�)வி5டா�க'. 
ேதா1ட*ப5ட அ(த இட.களி� யா4	 வ() பா��)விடாமலி4%க, அ(த* 
பAதிைய9 G:றிK	, ேமK	 பதி�F�# மீ5ட� G:றள�%A மிக*ெப!ய 
அகழிைய� ேதா18வி5டா�க'. 
 
இ(த9 ச	பவெம�லா	, எ7ப)களி� ெதாட%க�தி� நட(ததாக9 
ெசா�ல*ப,கிற). )�லியமான ஆதார.க' ஏ)	, அ*ேபா) 
ெவளியாகவி�ைல. ஆனா�, ப'ளிவாசலி� lைழவாயிK%A அ4ேக ேதா1ட 
ஆர	பி�), Gமா� ப�) மீ5ட� ஆழ�)%A மிக*ெப!ய ப'ள	 
உ4வானேபா), விஷய	 ெவளிேய வ()வி5ட). இ) நட(த) 1976-	 
ஆ18�. 
 
அ(த இட�தி� அ8வார	 வைர aத�க' ேதா18%ெகா1ேட ேபாக, 
எ*ப8>	 மRதி இ8() விழ�தா� ேபாகிற) எ�# ெசBதி பரவிவி5ட). 
)8�) எ7(தா�க', ��லி	க'. உடன8யாக நடவ8%ைககளி� இற.கி, 
ைப�)� �க�த� வளாகேம வ%ஃ* வா!ய�)%A9 ெசா(தமான); அ.ேக aத 
ஆராB9சியாள�க' ேதா1,வ) ச5டவிேராத	 எ�# ஆதார.கைள% கா58, 
படாதபா,ப5, ஆBைவ நி#�தினா�க'. 
 
நீதிம�ற�தி� ஆ1,%கண%கி� வழ%A இ7�த8�த). வழ%A ஒ4/ற	 
நட()ெகா184%க, 1981-	 ஆ1, aத�க' மீ1,	 ப'ளிவாசைல� 
ேதா1ட� ெதாட.கினா�க'. இ	�ைற அவ�கM%A, ஒ4 Gர.க*பாைத 
அ.ேக இ4(த) ெத!யவ(த). 
 
கி.பி. 636-	 ஆ1, கலீஃபா உம� கால�தி� க5ட*ப5ட இ(த* 
ப'ளிவாசலி�, எத:காக ஒ4 Gர.க*பாைத அைம%க*ப584%க%E,	 
எ�பத:கான ஆதார.க' ஏ)	 இ*ேபா) இ�ைல. ஒ4 சாரா� க4�)*ப8, 



உம� இ(த* ப'ளிவாசைல% க58ய கால�தி� Gர.க	 எைத>	 
அைம%கவி�ைல. மாறாக, கி.பி 690 - 691 ஆ1,% காலக5ட�தி�, அ*)� 
மாலி% இ*? ஹிஷா	 எ�பவ� அ� அ%ஸா மRதிைய வி!�ப,�தி, ேமK	 
அழE58, ெச*பனி5டேபா)தா� ப'ளிவாசலி� ேம:A* பAதியி�, இ(த9 
Gர.க*பாைதைய அைம�தா� எ�# ெசா�கிறா�க'. 
 
கி.பி. 1099-	 ஆ1, ெஜ4சேல	 நகைர% கிறி�)வ�க' ைக*ப:றியேபா) 
ப'ளிவாசைல>	 ைக*ப:றி, Gர.க�ைத அைட�)வி5டா�க'. பி�னா� 
சா�ல� வா�� எ�கிற ஒ4 பி!58_ அகPவாBவாள�, இ(த F8ய 
Gர.க�ைத% க1,பி8�ததாக� ெத!கிற). (இ) நட(த) கி.பி.1880-	 
ஆ1,.) பய�பா58� இ�லாத காரண�தா� ம1F8% கிட(த இ(த9 
Gர.க	தா�, 81-	 ஆ1, aத�களி� அகPவாBவி�ேபா) அக*ப5ட). 
 
ெசBதி, மீ8யா�%A* ேபாBவி5டேபா), aத�க' தர*பி� 'இ(த9 Gர.க*பாைத 
சாலம� ஆலய�தி� ஒ4 பAதி. ஆலய% க5,மான�திேலேய Gர.க�	 
இ4(த)' எ�# ெசா�ல*ப5ட). 
 
ஆனா�, சாலம� ேதவாலய	 Aறி�த வரலா:#� தகவ�கைள� த4	 எ(த ஒ4 
ஆவண�	 ேகாயி� எ7*ப*ப5டேபா), Gர.க	 இ4(த) ப:றிய Aறி*/ 
எைத>	 தரவி�ைல எ�பைத% கவனி%க ேவ1,	. அ)ம5,ம�லாம�, 
aத�களி� அகPவாBவி� விைளவாக, அ� அ%ஸா மRதி இ4(த வளாக	 
மிக*ெப!ய அகழி ேபாலான)தா� மி9சேம தவிர, ேதவாலய	 ஏ)	 அ.A 
இ4(தத:கான ஆதார.க' கிைட%கவி�ைல. 
 
இ) மிக�	 இய�பான). சாலம� ஆலய	 க5ட*ப5, Gமா� இர1டாயிர	 
ஆ1,க' ஆகிவி5ட நிைலயி�, நவீன கால�தி� ஆதார	 ேத8, இ4%கிற 
மRதிைய இ8�)* பா�*ப) எ�ப) வீ1 ேவைல. இ) aத�கM%A� 
ெத!யாததி�ைல. ஆனா�, அ(த ஓ� உைட(த Gவ� மீ), அவ�கM%A உ'ள 
ந	பி%ைகதா� இ%கா!ய�ைத எNவித மன உ#�தK	 இ�லாம� அவ�கைள9 
ெசBயைவ�த). தவிர�	, அ� அ%ஸா மRதிைய ��ைவ�) ��லி	க' 
ெஜ4சேல	 நகைர9 ெசா(த	 ெகா1டா8விட%Eடா) எ�கிற எ1ண�	 
இத:கான �%கிய% காரண.கM' ஒ�#. 
 
இ*ப8� ேதா18�ேதா18 ம1 எ,�ததி� விைளவாக, இ�ைற%A அ� 
அ%ஸா ப'ளிவாசலி� அ8�தள	 மிக அபாயகரமான நிைலயி� 
காண%கிைட%கிற). ப'ளிவாசலி� அ�திவார.க' ெவளிேய ெத!கி�றன. ம1 
வாசைனேய இ�லாம� ெவ#	 க:களி� மீ) நி:கிற) க5டட	. ஒ4 சி# நில 
ந,%க	 ஏ:ப5டா� Eட, மRதி இ8() வி7()வி,	 அபாய	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 11 ெச*ட	ப�, 2005 
 
 
 
 
 
85 அ%ஸா மRதிைய இ8%க நட%A	 சதிக' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
இேயGைவ9 சிKைவயி� அைற(), ெகா�ல உ�தரவி5ட ஏேரா) ம�னனி� 
கால�தி�, அதாவ) கி.�. 63-� இர1டாவ) �ைறயாக* /)*பி�)% 
க5ட*ப5ட சாலம� ஆலய�தி� எ9ச.கைள� ேத8, கி.பி. 1967-லி4() 
aத�க' அ� அ%ஸா மRதி வளாக�தி�, அகPவாராB9சி ெசB) வ4வைத* 
பா��ேதா	. கி5ட�த5ட இர1டாயிர	 வ4டகால�) மி9ச.கைள இ�#	 
அவ�க', ேத8%ெகா184%கிறா�க'. ஓ� உைட(த Gவ�தா� அவ�கள) 
ஆதார	. ேம:ெகா1, வKவான ஆதார.க' ஏ)	 கிைட%காத காரண�தா�, 



அ� அ%ஸா ப'ளிவாசலி� தாPவார	, இ�லாமிய�களி� க5டட% கைலைய* 
பிரதிபலி*பதாக இ�ைல; உ'ேள இ4%A	 U1கM	 மாட.கM	, ப1ைடய 
ேராமானிய க5டட% கைல* பாணியி� இ4%கி�றன எ�ெற�லா	 
ெசா�னா�க'. அகPவாராB9சியி� ப�ேவ# ஆதார.க' 
க1ெட,%க*ப584*பதாக�	, அNவ*ேபா) தகவ� வ()ெகா1ேட 
இ4%A	. ஆனா�, அ(த இட�தி�தா� சாலம� ேதவாலய	 
இ4(தி4%க�8>	 எ�பத:கான உ#தியான ஓ� ஆதார	, இ�#வைர 
ெபற*படவி�ைல எ�பேத உ1ைம. 
 
ஆனா� இ(த% காரண.களா� அ� அ%ஸா மRதிைய இ8�)வி5,, அ.ேக 
ஒ4 aத ேதவாலய	 எ7*பேவ1,ெம�கிற த.க' வி4*ப�ைத 
வி5,%ெகா,%க, aத�க' தயாராக இ�ைல. ெஜ4சேலேம aத�களி� 
க5,*பா5,%A' இ4%A	 ஒ4 நகர	தா� எ�பதா�, அNவ*ேபா) 
ஆ%கிரமி*/ �ய:சிக' Fல�	, இத:கான ேவைலகைள 
�,%கிவி584%கிறா�க'. 
 
1967 _ >�த�தி� இ�ேர� ெவ�ற உடேனேய, மRதி வளாக�தி� 
அகPவாராB9சி%கான நடவ8%ைகக' ஆர	பமாயின எ�#, ெச�ற 
அ�தியாய�தி� பா��ேதா	. அேதா, இ�ெனா4 கா!ய�ைத>	 அவ�க' 
ெசBதா�க'. அ(த ஆ1, ஆக�5 15-	 ேததி, ஷேலாமாகர� எ�கிற aத 
மத A4 ஒ4வ�, ஒ4 சி# பைடைய� (அரசா.க*பைடதா�) த�?ைடய 
பா)கா*/%காக ஏ:பா, ெசB)ெகா1,, அ� அ%ஸா மRதி வளாக�)%A 
வ(), அ.ேக aத �ைற*ப8யான பிரா��தைன ம:#	 mைஜகளி� ஈ,பட� 
ெதாட.கினா�. 
 
ஷேலாமாகர�, தன) ெசா(த �8வி�ேப!�தா� இ(த* பிரா��தைனைய9 
ெசBதா� எ�# இ�ேர� தர*பி� ெசா�ல*ப5டாK	, அ), அரG 
அ?மதியி�றி நட(தி4%க9 சா�தியமி�ைல எ�ப) மிக�	 ெவளி*பைட. 
 
��லி	கM%A எ�ன ெசBவெத�# /!யவி�ைல. அ*ேபா)தா� அவ�க' 
>�த�தி� ேதா:#� )வ184(தா�க'. ெஜ4சேல	 நகைர வி5, அவ�க' 
�:றிKமாக நீ.Aவத:A', மRதி அவ�க' ைகையவி5,* 
ேபாBவி,	ேபாலி4(த). தா%Aத� நடவ8%ைககளி� ஈ,ப584(த ேபாராளி 
இய%க�தவ�க' யா4	, அ*ேபா) அ.ேக இ�ைல. ஒ4 �7நா' நைடெப:ற 
இ(த* பிரா��தைனயி� ெதாட�9சியாக, மRதி விைரவி� இ8%க*ப5,, அ.ேக 
பைழய சாலம� ஆலய	 மீ1,	 எ7*ப*ப,	 எ�கிற ந	பி%ைகைய 
aத�கM%A விைத�)வி5,, வீ,ேபாB9 ேச�(தா�, அ(த மதA4. (அவர) 
அ(த )ணி9ச� மி%க நடவ8%ைக%காக, அ(த வ4ட	 �7வ)	 இ�ேரலி� 
ப�ேவ# நகர.களி�, அவ4%A* பாரா5,%E5ட.க' நட(தனவா	.) 
 
ஒ4 ப%க	 அகPவாராB9சி* பணிக' ஆர	பமாகி நைடெப:#%ெகா184%க, 
அதி� ந	பி%ைக இ�லாத சில தீவிர aத�க' மRதிைய ெவ8A1, ைவ�)� 
தக�*ப), தீைவ�) எ!*ப), /�ேடாச�கைள% ெகா1,வ() இ8*ப) எ�#, 
ப�ேவ# உ�திகைள* ப!சீலி%க� ெதாட.கினா�க'. 
 
மRதி வளாக�தி�, எ(தவிதமான அ�)மீற�கைள>	 அ?மதி%க �8யா) 
எ�# இ�ேர� அரG ெசா�னாK	, 1969-	 ஆ1, ஒ4 தீைவ*/9 ச	பவ	 
அ.ேக நட%க�தா� ெசBத). மனநிைல ச!யி�லாதவ� எ�#, பி�னா� 
இ�ேர� நீதிம�ற	 சா�றிதP அளி�)வி5ட அஸுயி ெடனி� எ�கிற ஒ4 
aத� தீவிரவாதி, ப'ளிவாசலி� ஒ4 பAதியி� ெப5ேரா� ஊ:றி� தீைவ�தா�. 
கணிசமான ேசத	. அ(த* பAதியி� இ4(த சில ��லி	 இைளஞ�க' 
க,ைமயாக* ேபாரா8, இ(த� தீைய அைண�தா�க'. இ#திவைர தீயைண*/ 
வ18க' எ)�	 வரேவயி�ைல. 
 
அரG� தர*பிலி4() எ(தவிதமான உ�தரவாத�	 இ�லாத நிைலயி�, 
��லி	க' தா.களாகேவ ஒ4 A7ைவ ஏ:பா, ெசB), அ� அ%ஸா 



மRதிைய9 G:றி>'ள பAதிகளி� வாழைவ�), மRதிைய* பா)கா%A	 
பணியி� ஈ,ப,�த �8� ெசBதா�க'. 
 
இதி� விேனாத	 எ�னெவ�றா�, �:றிK	 இ�ேர� அரசி� க5,*பா58� 
இ4(த மRதி%A, அ*ேபா) ��லி	க' யா4	 ேபாBவர�8யா). ேக5டா�, 
அகPவாராB9சி* பணிகைள% காரண	 ெசா�லிவி,வா�க'. 
அகPவாராB9சி%கார�க' எ*ேபா) ேதா1ட ஆர	பி�), எ*ேபா) வீ5,%A* 
ேபானாK	, உடேன யாராவ) மRதிைய� தக�%க வ()வி,வா�க'. மRதி%A 
ெவளிேய க1விழி�)% காவ� கா�) நி:கேவ18ய) ம5,	, ��லி	க'.  
 
aத மதA4 ஷேலாமாகர�, �த� �தலி� அ� அ%ஸா�%A9 ெச�#, aத 
மத9 சட.Aகைள நிைறேவ:றிவி5, வ(தத� ெதாட�9சியாக, அ,�த 
நா�ைக() வ4ட.களி� ெமா�த	 F�# �ைற, இேத ேபா�ற �ய:சிகM	 
அ.ேக ேம:ெகா'ள*ப584%கி�றன. ஒNெவா4 �ைற>	 ��லி	 
இைளஞ�க', அவ�கைள வழிமறி�)� த,�) நி#�தி� தி4*பி அ?*ப 
ேவ18யி4(த). 
 
இதனா�, aத�க' இ(த* பிர9ைனைய நீதிம�ற�)%A எ,�)9 ெச�றா�க'. 
நீ1டநா' இ7�த8�த இ(த வழ%கி�, 1976-	 வ4ட	 ஒ4 தீ�*/ 
வழ.க*ப5ட). 'இ*ேபா) மRதி இ4%கிறெத�றாK	 எ*ேபாேதா ேதவாலய	 
இ4(த இட	தா� அ) எ�# aத�க' ந	/வதா�, அவ�கM	 அ.ேக 
பிரா��தைனயி� ஈ,பட� தைடயி�ைல' எ�ப) தீ�*/. 
 
கவனி%க�	. அகPவாராB9சி� )ைறயின� தம) �8�கைள �7ைமயாக 
ெவளி*ப,�தவி�ைல. அ.ேக இர1டாயிர	 வ4ட.கM%A �(ைதய aத 
ேதவாலய	 இ4(த) நிvபி%க*ப584%கவி�ைல. பிர9ைன%A!ய இட�தி� 
இ4 சமய�தவ4	 பிரா��தைன ெசBயலா	 எ�# நீதிம�ற	 உ�தரவி5டத� 
உ'ேநா%க	, மிக ெவளி*பைடயான). aத�க' ஒ4 மாெப4	 கலவர�ைத 
உ�ேதசி%கிறா�க' எ�# அலறினா�க', அேரபிய�க'. 
 
கா) ெகா,�)% ேக5க யா4மி�லாத காரண�தா�, அ� அ%ஸா மRதி 
வளாக�)%A அ8%க8 aத�க' வர� ெதாட.கினா�க'. இதனா� எ(த% 
கண�	 அ.ேக மத%கலவர.க' FM	 அபாய	 ஏ:ப5ட). சமய�தி�, 
வ	/%காகேவ O:#%கண%கான aத�க' (ெப4	பாK	 இ(த அணிகளி� 
காவ�)ைறயினேர இ4(ததாக ��லி	களி� சில இைணய�தள.க' 
ெத!வி%கி�றன. ஆனா� ேபாதிய ஆதார.க' கிைட%கவி�ைல.) ெமா�தமாக 
மRதி%A' lைழ(), aத மத9 சட.Aகைள9 ெசBய ஆர	பி*பா�க'. 
நா'கண%கி�Eட இ(த9 சட.Aக' நீ'வ)1,. அ*ேபாெத�லா	, 
அகPவாராB9சி� )ைறயின� வி,*/ எ,�)%ெகா1, ேபாBவி,வா�க'. 
 
இ	மாதி!யான த4ண.களி�, அ(த* பAதியி� கலவர	 F'வ) 
சாதாரணமாகி*ேபான). ��லி	க', aத�கைள� தா%Aவா�க'. பதிK%A 
aத�க' ��லி	கைள� தா%Aவா�க'. கைடக' உடன8யாக Fட*ப,	. 
க:க' பற%A	. பா58�களி� அைட�த ெப5ேரா�, வானி� பற() Gவ!� 
ேமாதி ெவ8%A	. எ*ப8>	 ஓ!4வ� உயிைர வி,வா�க'. பல� 
காயமைடவா�க'. கி5ட�த5ட, இ) ஒ4 தினச! நடவ8%ைகயாகி* ேபான). 
/னிதமான நகர	 எ�# வ4ணி%க*ப,	 ெஜ4சேல	, உலகி� ஆப�) மிA(த 
நகர.களி� ஒ�றாக ஆகி*ேபான). 
 
இதி� உ9சக5ட ச	பவ	 ஒ�# உ1,. அ� அ%ஸா மRதி வளாக�தி� 
அ4ேக, ஒ4 ப'ளி%Eட	 உ1,. aத�களி� மத* ப'ளி%Eட	 அ). 
திbெர�# அ(த* ப'ளி%Eட�ைத ெவ8ம4()% கிட.காக மா:றிவி5டா�க'. 
ஒேர இரவி� லா!களி� ெவ8ெபா4'கைள% ெகா1,வ(), அ.ேக 
நிர*பினா�க'. ஒ4 சி# ெவ8விப�ைத 'உ1டா%கினா�' Eட* ேபா)	. மRதி 
இ4(த இட	, அைடயாள	 ெத!யாம� உ4%Aைல()வி,	 அபாய	 
ஏ:ப5ட). 



 
இதனா� கலவரமைட(த ��லி	க', உடன8யாக அ(த* ப'ளி%Eட�தி� 
இ4%A	 ெவ8ெபா4'கைள அ*/ற*ப,�த% ேகா!, ேபாரா5ட�தி� 
இற.கினா�க'. இ(த* ேபாரா5ட�ைத, ஒ4 கலவரமாக% கண%கி� 
எ,�)%ெகா1ட இ�ேர� காவ�)ைற, கலவர�ைத அட%Aவதான ெபய!�, 
மRதியி� மீ) ெதாட�() )*பா%கி9 R, நிகP�த ஆர	பி�த). இதி� 
மRதியி� பல பAதிக' ேசதமாயின. ஒ4 சில உயி�கைள* பலி வா.கி, சில 
கத� ஜ�ன�கைள நாச*ப,�தி, Gமா� எ5, மீ5ட� பர*பள�%A மRதி9 
Gவைர>	 இ8�)� த'ளிய)ட�, இ(த% கலவர அட%க� நடவ8%ைக, ஒ4 
�8�%A வ(த). ப'ளி%Eட ெவ8A1,க' அ*/ற*ப,�த*ப,	 எ�# 
உ#தியளி�)வி5, ஒ).கி*ேபானா�க'. (பிறA அ(த A1,க' எ*ேபா) 
அ*/ற*ப,�த*ப5டன எ�ப) ெத!யவி�ைல. ஆனா� இர1, 
ச(த�*ப.களி� ப'ளி%Eட	 இ4(த திைசயிலி4(), மRதிைய ேநா%கி 
ெவ8A1,க' வீச*ப584%கி�றன. ஆனா� ேசதமி�ைல.) 
 
1982-	 ஆ1,%A* பிறA, இ(த* ப'ளிவாச� தக�*/ �ய:சிக', 
/)*ப!மாண	 ெப:றன. Aைற(த) வார	 ஒ4�ைறயாவ), அ(த* பAதியி� 
A1,வீ9G ச	பவ	 நைடெபற ஆர	பி�த). வாகன.களி� வ() இற.கி 
மRதிைய ேநா%கி A1, வீGவ) தவிர, இர� ேநர.களி� ரகசியமாக, 
அ�)மீறி உ'ேள /A(), ெவ8A1,கைள ைவ�)வி5,* ேபாவ)	 
நட(தி4%கிற). ஷி*5 �ைறயி� ��லி	க' விழி�தி4(), இ(த9 ச	பவ.க' 
அச	பாவித.களாகிவிடாம� த,*பத:காக% காவலி� ஈ,ப5டா�க'. 
 
அ*ப8% காவலி� ஈ,ப5டவ�க' மீ)	 தா%Aத�க' நட(தன. 1982-	 
ஆ1, ெதாட.கி 86 வைரயிலான காலக5ட�தி�, அ� அ%ஸா காவ� 
பணியி� ஈ,ப584(த ��லி	 இைளஞ�களி� ெமா�த	 23 ேப�, aத�களி� 
தா%AதK%A பலியாகியி4%கிறா�க'. (��லி	க' தி4*பி�தா%கியதி�, இேத 
ச(த�*ப.களி�, இேத காலக5ட�தி� 16 aத�கM	 பலியாகியி4%கிறா�க'.) 
 
இதி�, கலவர�ைத அட%Aவதாக9 ெசா�லி%ெகா1,, ராLவ	 உ'ேள 
/A(தத� விைளவாக இற(தவ�க' தனி. உ1ைமயி� கலவர%கார�கைள% 
கா58K	, ராLவ�தின� ேம:ெகா1ட நடவ8%ைகயினா�தா� மRதி 
அதிகமாக* பாதி%க*ப5ட). அத� பல பAதிக' இ8() சி�னாபி�னமாயின. 
 
82-	 வ4ட	 பி*ரவ! மாத	 ெலஸ� எ�கிற aத� ஒ4வ�, தன) 
உட	ெப.A	 ெஜல58� A9சிகைள% க58%ெகா1,, மனித ெவ8A1டாக, 
பகிர.கமாக அ� அ%ஸா�%A' lைழ(தா�. ��லி	க' க,ைமயாக* 
ேபாரா8, அவைர அ*/ற*ப,�தினா�க'. இ(த9 ச	பவ	 உ1டா%கிய 
பாதி*பி�, அ,�த வ4டேம தீவிர aத�க' அட.கிய A7வின� (Gமா� ஐ	ப) 
ேப� ெகா1ட A7), இேதேபா� மனித ெவ8A1,களாக ஒ4 நா' அதிகாைல 
மRதி%A' lைழ(தா�க'. 
 
அதிகாைல* பிரா��தைன%காக அ(த* ப%க	 வ(த சில ��லி	க', 
அவ�கைள* பா��)வி5,9 ெச�# த,%க, அ*ேபா) எ7(த கேளபர�தி� 
அ�தைன ேப4ேம ம8()ேபானா�க'. ந�லேவைளயாக, மRதி த*பி�த). 
 
1984-	 ஆ1, ஒ4 aத மதA4, மRதி வளாக�தி� அ�)மீறி lைழ(), 
மRதியி� ேமேல ஏறி, அ.ேக aத ேதசிய% ெகா8ைய* பற%கவி5டா�. இ(த9 
ச	பவ	 மிக*ெப!ய கலவர�)%கான U1,தலாக அைம(த). அ(த aத 
மதA4, மனநிைல ச!யி�லாதவ� எ�# இ�ேரலிய நீதிம�ற	 
ெசா�லிவி5டைத% க18�), உலெக.A	 உ'ள ��லி	க' ேகாப%Aர� 
எ7*பினா�க'. ெஜ4சேல	 �7வ)	 வசி�)வ(த ��லி	க' கலவர�தி� 
இற.க, ேபாலீ� த8ய8, )*பா%கி9 R, எ�# நகரேம ரணகளமான). 
இ4ப) ேப� இற(தா�க'. அ#ப�திேய7 ேப� ப,காயமைட(தா�க'. 
 



1990-	 ஆ1, சாலம� ஆலய�ைத, மRதி வளாக�தி� எ7*பிேய 
தீ4ேவா	 எ�#, அ8%க� நா5,	 ச	பவ	 ஒ�# நைடெப:ற). 
த,%க*ேபான Gமா� இ4O:ைற	ப) ��லி	க', வளாக�திேலேய ப,ெகாைல 
ெசBய*ப5டா�க'. 
 
இ(த% கலவர.களி� உ9சமாக, 2000-	 ஆ1, ெச*ெட	ப!� சில �%கிய 
ச	பவ.க' நைடெப:றன. 27-	 ேததி ேடவி5 பி! (Davi d Bi r i ) எ�கிற aத 
மதA4ைவ9 சில ��லி	க' ேச�() ெகா�றா�க'. இ), இ�ெனா4 
இ18ஃபதாவி� ஆர	ப	 எ�# இ�ேர� உள��)ைற �8� ெசB)வி5ட). 
இ(த9 ச	பவ	 நட(த இ4ப�)நா�A மணி ேநர�)%A', இ�ெனா4 
அதி�9சிகரமான ச	பவ	, ேம:A%கைர நகரமான க�கி�யாவி� நைடெப:ற). 
இ�ேரலிய காவ�)ைறயின4ட� இைண(), ஊ�%காவ� பணியி� 
ஈ,ப584(த பால�தீனிய% காவல� ஒ4வ�, தம) சக aத% காவல� 
ஒ4வைர� )*பா%கியா� G5,%ெகா�றா�. 
 
எ*ப8>	 கலவர	 Fள�தா� ேபாகிற) எ�# எதி�பா��த, அ*ேபாைதய 
இ�ேரலிய எதி�%க5சி� தைலவராக இ4(த, ஏ!ய� ஷேரா�, அரசிய� 
காரண.கைள உ�ேதசி�), அ� அ%ஸா மRதி%A ஒ4 விசி5 ெசBதா�. 
 
இ) மிக*ெப!ய பிர9ைன%A வி�தி5,வி5ட). தீவிர aதரான ஏ!ய� ஷேரா�, 
அ� அ%ஸா மRதி%A' lைழவைத ெஜ4சேல	 நகர�) ��லி	க' 
வி4	பவி�ைல. ஏ:ெகனேவ பிர9ைனக' மலி(த பிரா(திய	 அ). ஏ!ய� 
ஷேரா� அ.ேக வ4	ப5ச�தி� நி9சய	 விபsத	 நட%A	 எ�# 
நிைன�தவ�க', அவ4%A எதி�*/� ெத!வி�), உ'ேள விடமா5ேடா	 எ�# 
வழிமறி�) நி�றா�க'. 
 
ஏ!ய� ஷேரா� மRதி%A' lைழவத:A, இ�ேரலிய காவ�)ைற பா)கா*/ 
அளி�த). ஷேரா� மRதி%A' lைழ(தா�. ெவளிேய கலவர	 ெவ8�த). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 15 ெச*ட	ப�, 2005 
 
 
 
86 ஏ!ய� ஷேரா� நட�திய ஓர.க நாடக	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ராLவ� தளபதியாக உ�திேயாக	 பா��தி4(தாK	 அ8*பைடயி� ஏ!ய� 
ஷேரா�, எ*ேபா)ேம அரசிய�வாதிதா�. பிரதமராவத:A ��/, அவர) 
அரசிய� எ*ப8 இ4(த) எ�பைத, ஒ4 வ!யி� விள%கிவிடலா	. அவ� 
இ�ேரலி� லாK பிரசா� யாதN. அதிர8கM%A* ெபய�ேபானவ�. ஜனநாயக 
ெசௗக!ய�தி� நிைன�)%ெகா1டா� ேபரணி, ஊ�வல	 எ�# 
அம�%கள*ப,�திவி,வ), அவர) இய�பாக இ4(த). ெப!ய அளவி� - 
மிக*ெப!ய அளவி� ஓ� அரசிய� பரபர*ைப ஏ:ப,�)வத:காக, அவ� 
தீ58ய தி5ட	தா�, அ� அ%ஸா மRதி%A' lைழவ) எ�ப). 
 
அத�Fல	 aத�களி� ந�மதி*ைப அ7�த(தி4�தமாக* ெப#வ), அைத 
அ8*பைடயாக ைவ�ேத இ�ேரலி� பிரதமராகிவி,வ) எ�கிற அவர) கன�, 
அ9G*பிசகாம� பலி�தைத நிைனவி� ெகா'ளேவ1,	. ஆனா�, அ�ைற%A 
அ(த9 ச	பவ	 உ1டா%கிய பாதி*/, பால�தீ� ச!�திர�தி� 
அழி%க�8யாதெதா4 மாெப4	 கைறயாகி*ேபான)	 உ1ைம. 
 
ஏ!ய� ஷேரா�, அ� அ%ஸா�%A வ4ைக தர� தி5டமி584(த தின�தி�, 
ஒ5,ெமா�த ெஜ4சேல	 ம%கM	 அ(த* பிரா(திய�தி� நிைற() 
Aவி()வி5டா�க'. ஏ:ெகனேவ, அரG%A வி1ண*பி�), '�ைற*ப8' அ?மதி 
ெப:#�தா� அவ� அ(த� 'தீ��தயா�திைர'ைய ேம:ெகா184(தா�. ஆகேவ, 



��னதாகேவ தA(த பா)கா*/ ஏ:பா,க' ெசBய*ப584(தன. F�# 
அர1க' ேபா� நகர% காவ� பைடயின�, )ைண ராLவ* பைடயின�, 
ெமாஸா5 உள�* பி!வி� சிற*/% காவ� அதிகா!க' மRதிைய9 RP() 
காவ� கா%க, ஏ!ய� ஷேரா� அ.ேக வ() ேச�(தா�. 
 
இற.கியவ4%A, �தலி� கிைட�த) ஒ4 க�ல8. எ.கி4() எ*ப8* பற() 
வ(த) எ�# ஆராB9சி ெசBயெவ�லா	 ேநரமி�ைல. ஒ4 க�. ஒேர ஒ4 க�. 
அNவள�தா�. ச!யாக அவர) கால8யி� வ() வி7(த). நக�தி� 
ப584%Aேமா எ�னேவா. ஆனா�, தா%Aத� ஆர	பமாகிவி5டதாக, 
காவ�)ைறயின� த:கா*/ >�த�)%A ஆய�தமாக, அ)ேவ ேபா)மானதாக 
இ4(த). 
 
நிைறய*ேப� க#*/%ெகா8 கா58னா�க'. ஷேரா?%A எதிராக 
ேகாஷமி5டா�க'. த,*/கைள மீறி வ(), அவைர� த,�) நி#�த �ய:சி 
ெசBதா�க'. ஆனா�, காவ�)ைறயின� யாைர>	 அ4ேக ெந4.க 
விடவி�ைல. இ), ��லி	களி� ேகாப�ைத மிக�	 கிளறிவி5ட). வ�ம�ைத 
ெந`G%A' ைவ�)* m58, ெதாைலவி� நி�றப8ேய ப�ைல% 
க8�)%ெகா184(தா�க'. 
 
'நா� வ	/ ெசBய வரவி�ைல; அ�ைப விைத%கேவ வ(ேத�' எ�# 
கவி�)வமாக* ேபசி ைகத5ட� ெப:#%ெகா1டா� ஏ!ய� ஷேரா�. 
 
அவர) வ4ைகயி� உ1ைமயான ேநா%க	, அ�/ விைத*பெத�லா	 இ�ைல. 
அ� அ%ஸா மRதி வளாக	 aத�கM%A9 ெசா(தமான)தா�; நா	 நிைன�தா� 
எ*ேபா) ேவ1,மானாK	 மRதிைய இ8�)வி5,, நம) ேதவாலய�ைத% 
க58விடலா	 எ�# ெசா�லாம� ெசா�Kவ)தா�! ெஜ4சேல	 �7ைமயாக, 
இ�ேரலி� க5,*பா58�தா� இ4%கிற) எ�பைத, aத�கM%A* 
/!யைவ*பத:காக�தா� அவ� அ(த �ய:சிைய ேம:ெகா1டா�. 
 
ஏ!ய� ஷேரா� எ�கிற ஒ4 மனித�, Gமா� பதிைன() நிமிட.க' நட�திய, 
அ(த ஓர.க நாடக�)%A* பா)காவல�களாக வ(தி4(தவ�களி� எ1ணி%ைக, 
ெமா�த	 ஆயிர�) இ4O#. பா�ைவயாள�களான ெபா)ம%களி� எ1ணி%ைக 
கி5ட�த5ட எ7ப�ைத(தாயிர	 ேப�. 
 
ஷேரா� வ() தி4	/	வைர அதாவ), அ(த* பதிைன() இ4ப) நிமிட.க' 
வைர, அ.ேக எ(த விபsத�	 நட%கவி�ைல எ�ப)தா� உ1ைம. 
காவல�க' மிக� திறைமயாக9 ெசய�ப5,, ஒ4 எ#	/Eட% கி5ேட 
வர�8யாதப8தா� பா��)%ெகா1டா�க'. 
 
ஆனா�, அவ� தி4	பிய ம#கணேம ெஜ4சேல	 ப:றி%ெகா'ள� 
ெதாட.கிவி5ட). அ8ப5ட /லிகளாக ரகசியமாக% E8* ேபசினா�க', 
��லி	க'. /னிதமான அ� அ%ஸா மRதி வளாக�ைத ேவ1,ெம�ேற 
கள.க*ப,�)வத:காகேவ, ஏ!ய� ஷேரா� அ.A வ() ேபானா� எ�பதி�, 
அவ�கM%A இர1டாவ) க4�ேத இ�ைல. ஆதி%க ச%தி%A	 பாதி%க*ப5ட 
வ�%க�தின4%A	, கால	 காலமாக நட() வ4	 >�த�தி� அ,�த 
ப!மாண	, அ(த% கண�தி� நிகழலா	 எ�ப) ேபால9 Rழ� 
ேமாசமைட()ெகா184(த). 
 
��லி	க', எ(த� தைலைய �தலி� உ45ட*ேபாகிறா�க' அ�ல) எ(த% 
கிராம�தி� /A(), தீைவ%க*ேபாகிறா�க' எ�ப)தா� ேக'வி. பதி� 
எ*ேபா) கிைட%A	 எ�# உலகேம க1 இைம%காம� 
பா��)%ெகா184(தேபா)தா�, அ) நட(த).. 
 
�த� உயிைர aத�கேள பறி�தா�க'. 
 



எ*ப8>	 ��லி	க' தா%க�தா� ேபாகிறா�க' எ�கிற எதி�பா�*பி�, 
தா.கேள �(தி%ெகா1டா�, ேசத�ைத% க5,*ப,�த �8>	 எ�# நிைன�த 
ெஜ4சேல	 நகர aத�க', அ.கி4(த ��லி	 A8யி4*/களி�மீ), ச:#	 
எதி�பாராவிதமாக� தா%Aதைல� ெதாட.கிவி5டா�க'. க:க' பற(தன. 
தீ*ப(த.க' பாB() ெச�# ப:றி%ெகா1டன. கத�க' இ8�) 
உைட%க*ப5,, வீ,க' அைன�)	 Rைறயாட*ப5டன. 
த*பிேயா8யவ�கைள* பி8�) இ7�), க7�ைத அ#�தா�க'. சில� 
ைக�)*பா%கியா� G5டா�க'. 
 
க1ணிைம%A	 ேநர�)%A' எ�லா	 நட(த). அைர நா' ெபா7)தா�. 
கலவர ேமக	 RP(த) ெத!>	. ��லி	க' தம) கலவர�ைத எ.கி4() 
ெதாட.Aவா�க' எ�# அைனவ4	 ேயாசி�)%ெகா184%A	ேபா), aத�க' 
அதைன ஆர	பி�)ைவ�தேதா, ம5,ம�லாம�, அ�# இர�%A'ளாகேவ 
O:#%கண%கான ��லி	கைள ர�த	 ெசா5ட9ெசா5ட� தைலெதறி%க 
ஓடைவ�தா�க'. அ*/ற	 நட(த)தா�, ேமேல ெசா�ன தீைவ*/ 
இ�தியாதிக'. 
 
இ�தைன நட(தேபா)	, காவல�க' யா4	 அ.ேக வரவி�ைல எ�பைத 
கவனி%க ேவ1,	. எ�லா	 �8() நகரேம மயானmமியாக% 
கா5சியளி�தேபா)தா�, �த� ேபாலீ� வ18 வ() நி�ற). பதிேன7 
நிமிட.க' பிரதான மா�%ெக58� ஒ*/%A ஒ4 விசாரைண நட(த). 
 
ெகாதி�)வி5ட) ��லி	 உலக	. அ�றிரேவ தீ�மானி�), ம#நா' காைலேய 
தம) எதி�*ைப* பதி�ெசB>	 விதமாக% க1டன* ேபரணி%A ஏ:பா, 
ெசBதா�க'. இ.ேக ேம:A% கைரயி� ஒ4 ேபரணி. அ.ேக காஸாவி� ஒ4 
ேபரணி. 
 
ேதாதாக அ�ைறயதின	, �ஹ	ம� அ� )ரா எ�கிற ப�னிர1ேட வயதான 
சி#வ� ஒ4வ?	 அவன) த(ைத>	, இ�ேர� ராLவ�தின4%A	 பால�தீ� 
ேபாராளிகM%A	 இைடயி� நைடெப:ற ஒ4 சி# )*பா%கி9 ச1ைடயி� 
A#%ேக ேபாB மா58%ெகா1,விட, சி#வ� பலியாகி* ேபானா�.  
 
இ)�	, ��லி	களி� ஆ�திர�ைத அதிக*ப,�திய). பால�தீனி� 
ம5,ம�ல. உலகி� உ'ள ஒ5,ெமா�த ��லி	 சFக�தினைர>	, 
ெவA1ெடழ9 ெசBத ச	பவ	 அ). 
 
இத� ெதாட�9சியாக�தா�, சாதாரண க1டன* ேபரணியாக� ெதாட.கிய 
அ(த 'அ� அ%ஸா இ18ஃபதா', ஒ4 மாெப4	 கலவர ரகைளயி� 
ெதாட%க*/'ளி ஆன). எ.கி4()தா� ��லி	கM%A% க:க' 
கிைட�தனேவா ெத!யவி�ைல. ேபரணிெய.A	 க:கேள பற(தன. க1ணி� 
ப5ட அ�தைன இ�ேரலிய% காவல�கைள>	 அ8�தா�க'. )ர�தி� )ர�தி 
அ8�தா�க'. பா58�களி� ெப5ேரா� நிர*பி* ப:றைவ�)� U%கி� U%கி 
வீசினா�க'. aத% கைடக', க�வி நிைலய.க', வீ,க' எைத>	 அவ�க' 
வி5,ைவ%கவி�ைல. ேபாகிற வழியிெல�லா	, ��திைர பதி�)%ெகா1ேட 
ேபானா�க'. 
 
இ�தைன%A	, ��லி	க' தர*பி� இழ*/க' அ	�ைற மிக அதிகமாக 
இ4(த). இ18ஃபதா ெதாட.கிய �த� ஆ# தின.களிேலேய, Gமா� 
அ#ப�ைத() ேபைர இ�ேரலிய காவ�)ைறயின� G5,%ெகா�றி4(தா�க'. 
இவ�க' தவிர, Gமா� 2,700 ேப� நட%க%Eட �8யாத அள�%A% 
க,ைமயாக� தா%க*ப5டன�. வீதிெய.A	 ர�த% கைற>ட� O:#%கண%கான 
��லி	க' வி7()கிட(த கா5சிகைள, ச�வேதச மீ8யா க�ம சிர�ைத>ட� 
ஒளிபர*பிய). 
 
அ%ேடாப� 12-	 ேததி இர1, இ�ேரலிய ேபாலீஸா�, சிவிலிய� உைடயி� 
ரம�லா நக4%A' /A(தா�க'. அவ�கைள அைடயாள	 க1,ெகா1ட 



பால�தீ� அ�தா!8 காவல�க', உடன8யாக% ைக) ெசB) சிைறயி� 
த'ளினா�க'. இ(த9 ச	பவ	, ேம:A% கைரயி� ஒ*/%A% காவல�க' எ�கிற 
ெபய4ட�, ெபா7)ேபா%கி%ெகா184(த ��லி	 இைளஞ�க' சில4%A, 
மிA(த சலி*ைப>	 ெவ#*ைப>	 உ1டா%கின. அவ�க', காவ� 
நிைலய�)%A' /A() அ.ேக பணியி� இ4(த இ�ேரலிய% காவல�க' 
அ�தைன ேபைர>	 G5,%ெகா�#, பிண.கைள� தா.கேள U%கி வ() 
வீதியி� வீசி எறி(தா�க'. 
 
த:ெசயலாக, அ(த* ப%க	 படெம,�)%ெகா184(த ஒ4 இ�தாலி 8.வி. 
A7வின�, இ(த% கா5சிைய* படெம,�) ஒளிபர*பிவிட, ஒ5,ெமா�த 
aதAல�தவ4	, பால�தீ� அேரபிய�கைள ஒழி�)%க5ட, 
வ!()க58%ெகா1,, கள�தி� Aதி�தன�. நிைலைம க5,%கட.காம� 
ேபாBவி,	 அபாய	 ெத!யவரேவ, இ�ேர� அரG, பால�தீ� அ�தா!8 
ஆ5சி /!>	 ேம:A% கைர ம:#	 காஸா பAதிகளி�, விமான� தா%Aத� 
நட�த �8� ெசBத). 
 
இ(த% கேளபர.க' நட()ெகா184(த கால�தி�, இ�ேரலி� ெபா)�ேத�த� 
வ(த). வ4ட	 2001, பி*ரவ! மாத	. 
 
ெதாழிலாள� க5சி� தைலவ� ஈஹு� பார%, /கPெப:ற ம%க' தைலவ�. 
எ*ப8>	 அவ� தைலைமயிலான ஆ5சிதா� அைம>	 எ�# உலக	 
எதி�பா��)%ெகா184%க, ச:#	 ந	ப�8யாதப8 லிA� க5சியி� 
ேவ5பாளராக நி#�த*ப5ட ஏ!ய� ஷேரா� அேமாகமான வா%Aக' 
வி�தியாச�தி� ெவ:றி ெப:# பிரதம� ஆனா�. 
 
எ�லா	, அவ� அ� அ%ஸா மRதி%A' /A() நட�திய அரசிய� நாடக�தி� 
விைள�. aத�களி� ேதவUதேர அவ�தா� எ�ப) ேபா�, தி5டமி5, 
பிரசார	 ெசBய*ப5ட) அ*ேபா). aத�க' இழ(த த	 சாலம� 
ேதவாலய�ைத மீ1,	 க5டேவ1,ெம�றா�, ெஜ4சேல�ைத அவ�க' 
நிர(தரமாக� த.க' உைடைம ஆ%கி%ெகா'ள ேவ1,ெம�றா�, ஏ!ய� 
ஷேராைன ஆ5சியி� அம��தினா� ம5,ேம �8>	 எ�# பிரசார	 
ெசBய*ப584(த). 
 
ஷேரா?	 மிக� ெதளிவாக9 ெசா�லியி4(தா�. 'என%A யா� மீ)	 
அ?தாப.க' ஏ)மி�ைல. இ�ேர� ம%கM%காக ம5,ேம நா� Aர� 
ெகா,*ேப�, ேபாரா,ேவ�.'' 
 
ேபாதா)? பிரதமராகிவி5டா�. 
 
ேம மாத	 7-	 ேததி ஒ4 ச	பவ	 நட(த). நட()ெகா184(த 
ச	பவ.கM%ெக�லா	, சிகரமானெதா4 ச	பவ	. 
 
பால�தீ� அ�தா!8 ெபா#*பி� இ4(த காஸா பAதியி� கட� எ�ைல%A' 
'ச(ேதா!னி' எ�ெறா4 க*ப� வ()ெகா184(த). அ(த% க*பைல 
இ�ேரலிய% கட:பைட அதிகா!க', G:றி வைள�)9 ேசாதைன ேபா5டா�க'. 
ஏராளமான ஆ>த.கM	 ெவ8ம4()கM	 அதிலி4() க1ெட,%க*ப5டன. 
அைவ அைன�)	, 'Popul ar Fr ont f or t he Li ber at i on of Pal est i ne       - 
Gener al Command  (PFLP - GC )' எ�கிற அைம*பி� தைலவரான அஹம� 
ஜி*!� எ�பவ!� ஆ�ட!� ேப!�, காஸா )ைற�க�)%A 
வ()ெகா184(த ஆ>த.க'. அவ:றி� ெமா�த மதி*/ ப�) மி�லிய� 
அெம!%க டால�க' எ�#, மதி*பி5ட அதிகா!க' ெத!வி�தா�க'.  
 
காஸா )ைற�க�)%A9 ச:#�த'ளி ஒ)%A*/றமான கட� பAதியி� க*பைல 
நி#�தி, படAக' Fல	 அவ:ைற எ,�)9 ெச�# பால�தீ� அ�தா!8 
அதிகா!களிட	 ேச�*பி%க, உ�தர� இ4(ததாக* /லனாB� அதிகா!க' 
ெத!வி�தா�க'. 



 
மிக�	 ெவளி*பைடயாக9 ெசா�Kவெத�றா�, யாச� அராஃப�, இ�ேரK%A 
எதிரானெதா4 �7நீள >�த�)%A ஆய�த	 ெசB)ெகா184%கிறா� எ�பேத 
இத� ெபா4'. 
 
இைத பால�தீனிய�கேளEட ந	பமா5டா�க'. அராஃப�, எ�ைற%A 
பால�தீ� அ�தா!8யி� தைலவராகி, ேம:A% கைர நகர.கைள>	 
காஸாைவ>	 ஆள� ெதாட.கினாேரா, அ�றிலி4(ேத தம) ேபாராளி 
�க�ைத% கழ:றி ைவ�)வி5டா� எ�ப)தா�, பால�தீனிய�களி� 
பிரதானமான A:ற9சா5,. ஆனா�, இ(த விஷய�தி� இ�ேரலிய கட:பைட 
அதிகா!க' ெசா�ன தகவ�, �:றிK	 ேவ# மாதி!யாக அ�லவா இ4%கிற)? 
 
இ�ேர� ேவ# ஏதாவ) சதி�தி5ட	 தீ5,கிறதா எ�ன? யா4%A	 அ*ேபா) 
/!யவி�ைல. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 18 ெச*ட	ப�, 2005 
 
 
 
 
87 >�த	தா� எ�# தீ�மானமாகிவி5ட) 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
பால�தீ� அேரபிய�களி� ஒேர அரசிய� பிரதிநிதியாக, யாச� அராஃப�ைத 
இ�ேர� ஏ:#%ெகா1டத:கான அரசிய� காரண.கைள விள%க அவசியேம 
இ�ைல. ��ேப பா��த)ேபா�, அராஃப�)	 ச!, அவர) இய%க�	 ச!... 
மத�ைத ��ைவ�) >�த	 ேம:ெகா1டதி�ைல எ�ப) ஒ�#. இர1டாவ), 
ஹமா� ேபா�ற இய%க.கMட� ேப9Gவா��ைத நட�தி, இைட%கால, 
தா:காலிக ஒ*ப(த.க' ெசB)ெகா'வ) எ�ப) சா�தியமி�லாத விஷய	. 
உ5கா�() ேபGவத:A, ஏேத?	 ஓ� உட�ப8%ைக%A ஒ�)வர%E8ய ஒேர 
நப�, அராஃப�. இதனா�தா� அவ4ட� ஓ�ேலா ஒ*ப(த	 ெசB)ெகா1,, 
பால�தீ� அ�தா!8யி� தைலைம*ெபா#*ேப:#, ேம:A% கைரைய>	 
காஸாைவ>	 நி�வகி%க அ?மதி அளி�தா�கேள தவிர, உ1ைமயிேலேய 
பால�தீ� எ�கிற தனி நா5ைட உ4வா%கி� த4கிற எ1ணெம�லா	, 
இ�ேரK%A எ(த% கால�திK	 இ4(ததி�ைல. 
 
அராஃப�தி� Gத(திர பால�தீ� பிரகடனேமா, அவர) தைலைமயி� 
நைடெப:ற ஆ5சிேயா, பால�தீ� ம%க' ம�தியி� ெப!ய எ79சி எைத>	 
உ1டா%கவி�ைல. இர1, நகர.களி� ஆ5சி அதிகார	 ைகவசமி4*ப), 
பால�தீ� வி,தைல எ�கிற நீ1டUர இல%A%A, எ(த வைகயிK	 வK 
ேச�%க*ேபாவதி�ைல எ�ேற, அவ�க' க4தினா�க'. 
 
��லி	 இன�தவ!� இ(த அபி*பிராய�ைத, இ�ேர� அரG மிக% கவனமாக 
உ:# ேநா%கிவ(த). ெப4	பாலான பால�தீ� ��லி	க' அராஃப�ைத�தா� 
தம) தைலவராக ஏ:#%ெகா184(தா�க' எ�றேபா)	, அவ�கM%A	 
ஓெர�ைல வைர அவ�மீ) அதி4*தி இ4%கேவ ெசBத) எ�ப)தா�, 
இ�ேர� உள�� )ைறயி� தீ�மான	. இத:காக, ஏராளமான கிராம� 
தைலவ�க', சFக ேசவக�க', ெபா) ம4�)வமைன டா%ட�க', ப'ளி 
ஆசி!ய�க', வியாபா!க' ஆகிய தர*பி� ரகசியமாக, விசா!*ப) ெத!யாம� 
விசா!�), தகவ� ேசக!�), மிக*ெப!ய அறி%ைகேய தயா!�த) ெமாஸா5. 
 
இ�ேர� உள�� )ைறயி� �8� எ�னெவ�றா�, அராஃப� மீ) 
அர/கM%A	 அதி4*திதா�. ஆகேவ, அவைர% Aறிைவ�)� தா%Aத� 
ெதாட.கினாK	 ெப!ய பாதி*/க' இ4%கா). இ�?	 /!>	ப8 
ெசா�Kவெத�றா�, அராஃப�, பால�தீனி� மகா�மாவாக இ4(த 



காலெம�லா	 மைலேயறிவி5ட); அவ4	 ஒ4 சாதாரண அரசிய�வாதிதா�; 
ஆகேவ, அரG எ�னவிதமான நடவ8%ைக ேவ1,மானாK	 எ,%க� 
தய.கேவ1டா	! 
 
இத:A* பிறAதா�, ஆ>த% கட�த� விவகார.களி� அராஃப�ைத 
ச	ப(த*ப,�த �8� ெசBத) இ�ேர� அரG. 
 
காஸா )ைற�க�)%A அ4ேக, பி8%க*ப5ட ஆ>த% க*ப� விவகார	, ஒ4 
ப%க	 R,பி8�)%ெகா184%க, அேத ேபா�ற ேவெறா4 ச	பவ�	 
உடன8யாக அர.ேகறிய). 
 
ஜனவ!, 2002-	 ஆ1,, ஈரானிலி4() ரகசியமாக பால�தீ� கட� 
எ�ைல%A' /A(த ஒ4 ெப!ய படைக, இ�ேரலிய கமா1ேடா* பைட* 
பி!வான ஷி13 (Shayet et  - 13. இ�ேரலி� மிக �%கியமான F�# 
பைட*பி!�கM' �த�ைமயான) இ).) வழிமறி�), ப!ேசாதி�த). அ(த* 
படகி� ெபய� கைர� ஏ. (Kar i ne கி) படகி� இ4(தவ�களி� சில�, கடலி� 
Aதி�) த*பி�)விட, ஒ�றிர1, ேப� ம5,	 மா58%ெகா1டன�. படைக* 
ப!ேசாதி�ததி�, ஏராளமான நவீன ஆ>த.கM	 ெவ8ம4() F5ைடகM	 
அதி� இ4%க% க1டன�. ெப58* ெப58யாக ெஜல58� A9சிக', 
ைக�)*பா%கிக', தானிய.கி� )*பா%கிக', ரா%ெக5 லா`9ச�க' எ�#, 
அ(த* படA �7வ)	 ஆ>த.க' அ,%க*ப584(தன. 
 
படகி� வ(தவ�களி�, த*பி�தவ�க' ேபாக மி`சிய ஓ!4வ!ட	 நட�திய 
விசாரைணயி�, இர1, விஷய.க' ெத!யவ(தன. �தலாவ), ஈரானிலி4() 
கட�திவர*ப5ட அ(த ஆ>த.க' அைன�)	, பால�தீ� வி,தைல இய%க* 
ேபாராளிகM%A�தா� ேபாகி�றன. இர1டாவ), இ(த% கட�த� 
நடவ8%ைகயி�, பால�தீ� அ�தா!8 உய�ம5ட அதிகா!க' சில4%A, 
ெந4%கமான ெதாட�/ இ4%கிற). 
 
படகி� ைக) ெசBய*ப5டவ�களிடமி4() ெபற*ப5ட இ(த வா%AFல�தி� 
அ8*பைடயி�, இ�ேர� அரG ஓ� அறி%ைக தயா!�த). அத� சார	 
இ)தா�: 
 
'பால�தீ� அ�தா!8, ஓ� அதிகாரm�வ அரசிய� அைம*பாக இ4(), 
ேம:A%கைரைய>	 காஸாைவ>	 ஆ1,வ(தேபாதிK	, தன) பைழய 
தீவிரவாத �க�ைத இ�?	 ெதாைல�)விடவி�ைல. க*ப� க*பலாக 
ஆ>த.க' கட�தி9 ேசக!%கிறா�க' எ�றா�, எ*ப8>	 ெப!ய அளவி� ஒ4 
>�த�)%A� தயாராகி%ெகா184%கிறா�க' எ�#தா� அ��த	. யாச� 
அராஃப�தி� தைலைமயி� இய.A	 ஒ4 சி# அைம*பான பால�தீ� 
அ�தா!8யி� மிக F�த உ#*பின�கேள, இதி� ேநர8யாக9 
ச	ப(த*ப584%கிறா�க' எ�?	ேபா), அராஃப� மீ) ச(ேதக	 எ7வ) 
தவி�%க �8யாததாகிற).'' 
 
தன) இ(த �8ைவ இ�ேர� அரG, �தலி� அெம!%க அதிப4%A 
அ?*பிைவ�த). காரண	, ஓ�ேலா ஒ*ப(த�ைத அராஃப� மீ#கிறா� எ�#, 
அெம!%க அதிப� வாயா� �தலி� ெசா�லைவ%க ேவ1,ெம�ப)தா�. 
 
ஏ:ெகனேவ, ெச*ெட	ப� 11, 2001 அ�# உலக வ��தக ைமய% 
க5டட.க' மீ)	, ெப1டக� ராLவ� தைலைமயக	 மீ)	, ஒசாமா 
பி�ேலடனி� அ� ெகாBதா இய%க�தின� நிகP�திய தா%Aதலி�, 
நிைலAைல() ேபாயி4(த) அெம!%கா. தீவிரவாத�)%A எதிரான, 
உலகளாவிய >�த�ைத ஆர	பி�)ைவ�), ஆ*க� மீ)	 ஈரா% மீ)	 கவன	 
Aவி�தி4(த). 'இ�லாமிய� தீவிரவாத	' எ�கிற பிரேயாக�ைத உ4வா%கி, 
எ�லாவிதமான தீவிரவாத9 ெசய�கM%A	 வK%க5டாயமாக, ஒ4 மத 
அைடயாள�ைத9 ேச��), அரசிய� ஆ5ட	 ஆட� ெதாட.கியி4(த). 
 



ஆகேவ, தன) ந5/ நாடான இ�ேர� விஷய�தி� ம5,	 வி5,%ெகா,%க, 
அெம!%க அதிப� /_ தயாராக இ�ைல. உடன8யாக இ�ேரலி� க4�ைத� 
தா	 ஆேமாதி*பதாக அறிவி�தா�. பால�தீனி� இ�லாமிய� தீவிரவாதிகைள 
ஒ,%கிேய ஆகேவ1,	, ஒ*ப(த	 மீற*ப,வைத அ?மதி%க �8யா) எ�# 
ெசா�னா�. 
 
�த� நா' வைர மத9சா�ப:ற ��னா' ேபாராளியாக, மத9சா�ப:ற இ(நா' 
அரசிய� தைலவராக வ4ணி%க*ப5,%ெகா184(த யாச� அராஃப�, அ(த% 
கண	 �தேல 'இ�லாமிய� தீவிரவாதி'களி� தைலவ� ஆகி*ேபானா�! 
 
ஒ4 /ற	, அ� அ%ஸா இ18ஃபதா R,பி8�)%ெகா184%க, ம#/ற	, 
பால�தீ� ேபாராளி இய%க�ைத9 ேச�(தவ�க', �7 வீ9சி� இ�ேரK%A 
எதிரான தா%Aத�கைள>	 ெதாட.Aவத:A, இ)ேவ இ�ெனா4 ெதாட%க* 
/'ளியாகி*ேபான).  
 
மா�9 மாத	 27-	 ேததி ெநத�யா எ�கிற இட�தி�, 'பா�%' எ�கிற ஓ5டலி� 
/�ெவளியி�, Gமா� 250 ேப� E8 வி4() சா*பி5,%ெகா184(தா�க'. 
Passover  வி4() எ�# அத:A* ெபய�. அ�#, ஒ4 aத வி,�ைற தின	. 
மத9 சட.Aகேளா, கல(த ெகா1டா5ட.க' நட%A	. 
 
அ*ப8ெயா4 வி4()%E5ட�)%A' ஒ4 ஹமா� ேபாராளி, உட	ெப.A	 
ெவ8A1,கைள% க58%ெகா1, ேபாB ெவ8%க9 ெசB), தா?	 இற(), 
அ.கி4(தவ�கM' �*ப) ேபைர>	 ெகா�றா�. 
 
இைத ஒ4 'சிற(த' ெதாட%கமாக% க4திய அைன�)* ேபாராளி இய%க.கM	 
த	 ப.A%A, ஆ.கா.ேக A1, ெவ8%க� ெதாட.கிவிட, அ(த ஆ1, 
ஏ*ர� மாத	 �7வ)	, இ�ேரலி� ஏராளமான ெவ89 ச	பவ.க' 
அர.ேகறின. தினச!, Aைற(த) ப�)* ேபராவ) பலியானா�க'. எ.A 
பா��தாK	 ப:றி எ!()ெகா184(த). அரG% க5டட.க' திb� திbெர�# 
தக�%க*ப5டன. ப'ளி* ேப4()க' தீைவ�)% ெகாM�த*ப5டன. 
Aழ(ைதக', ெப1க', ஆ1க', �திேயா� எ�# ேவ#ப,�தி* பா�%கேவ 
இ�ைல. கிைட�த ஒNெவா4 ச(த�*ப�திK	, ேபாராளிக' தா%Aத� நிகP�த� 
தவறேவயி�ைல. 
 
இத� விைள�, ஏ*ரலி� ம5,	 இ�ேரலி� ெமா�த	 130 சிவிலிய�க' 
ெகா�ல*ப5டா�க'. 
 
ஏ!ய� ஷேரா� ேயாசி�தா�. க,ைமயான நடவ8%ைக Fல	தா� இதைன% 
க5,*ப,�த �8>	 எ�# தீ�மானி�), ேம:A% கைர* பAதியி� �7 
ேவக�தி�, ராLவ நடவ8%ைக ஆர	பமாக உ�தரவி5டா�. 
 
Oper at i on Def ens i ve Shi el d   எ�# ெபய!ட*ப5ட இ(த ராLவ நடவ8%ைக, 
பா�% ஓ5ட� ச	பவ	 நட() �8(த இ4ப�) F�றாவ) மணி ேநர�தி� 
ஆர	பமான). ேதசெம.A	, உடன8யாக அவசர நிைல* பிரகடன	 
ெசBய*ப5,, இ4பதாயிர	 !ச�N காவ� பைடயின�, ேம:A% கைரயி� 
ெகா1, Aவி%க*ப5டன�. 
 
பால�தீ� ச!�திர�தி�, இ�தைன ெப!ய பைட ேம:A% கைரயி� இத:A 
��/ Aவி%க*ப5டதி�ைல. 1967-	 ஆ1, நைடெப:ற ஆ#நா' 
>�த�தி�ேபா) Eட, இ(த எ1ணி%ைக இ�ைல. ஒ5,ெமா�த பால�தீ� 
அேரபிய�கைள>	 ஒழி�)%க5,	 ேவக�)ட� aத% காவல�கM	, )ைண 
ராLவ* பைட* பி!வின4	 அ.ேக E8 �:#ைகயி5, நி�றா�க'. 
 
��னதாக, ஏ!ய� ஷேரா�, 'ெநஸ5'(Knesset  - இ�ேர� பாராMம�ற	) 
அவசர% E5ட	 ஒ�ைற% E58, ேம:A% கைரயி� Aவி%க*ப584%A	 
பைடகM%A� தா	 அளி�)'ள க5டைளக' Aறி�) ஓ� உைரயா:றினா�. 



 
1. இ�லாமிய� தீவிரவாதிகM%A, அைட%கல	 த4	 அ�தைன நகர.கைள>	 
கிராம.கைள>	, �:#ைகயிட ேவ1,	. 
 
2. �8(தவைர தீவிரவாதிகைள% ைக) ெசBயேவ1,	. தவி�%க �8யாம� 
ேபானா�, G5,%ெகா�லலா	. 
 
3. தீவிரவாதிகM%A* பண உதவி, ஆ>த உதவி, த.Aமிட உதவிக' 
ெசBேவா4	 தீவிரவாதிகளாகேவ க4த*ப5,, ைக) ெசBய*பட ேவ1,	. 
 
4. தீவிரவாதிகளி� ஆ>த% கிட.Aகைள% க1,பி8�) ஒழி%க ேவ1,	. 
ஆ>த.க' அைன�)	 பறி�த� ெசBய*பட ேவ1,	. 
 
5. ெபா)ம%கM%A எ(த* பாதி*/	 இ�லாம�, இ(த நடவ8%ைகக' 
ேம:ெகா'ள*பட ேவ1,	. 
 
ெபா)ம%கM%A பாதி*/ Eடா) எ�# ெசா�ல*ப5டாK	, ஒ5,ெமா�த 
பால�தீ� அேரபிய�கைள>ேம இ�ேரலிய அரG, தீவிரவாதிக' ப58யலி�தா� 
ேச��தி4(த) எ�பைத>	 கவன�தி� ெகா'ள ேவ1,	. 
 
ெப�லெஹ	, ெஜனி�, ந*ல�, ரம�லா. இ(த நா�A நகர.க'தா� 
இ�ேரலிய* பைடயி� �த� இல%காக இ4(த). ெஹ*ரா�, ெஜ!%ேகா 
நகர.கைள எ�ன காரண�தினாேலா, அவ�க' தவி��தி4(தா�க'. 
(ெஜ!%ேகாவி� இ�லாமி% ஜிகா� ேபாராளி இய%க�தின4%A* பலமான 
ேவ�க' உ1,.) 
 
எ�லா	 தயா�. எ�லா4	 தயா�. >�த	தா� எ�# தீ�மானமாகிவி5ட). 
உ'நா5, >�த	. இ�ேரலிய� தர*பி� இ) 'தீவிரவாத ஒழி*/' எ�# 
ம5,ேம ெசா�ல*ப5ட). பால�தீனிய�கைள* ெபா#�தவைர இ), இ�ெனா4 
Gத(திர* ேபா�. 
 
அராஃப� அ*ேபா) ரம�லாவி�தா� இ4(தா�. த�னா� இய�றவைர 
அைமதி%காக% Aர� ெகா,�)* பா��தா�. இ�ேரலிய ராLவ�தி� 
உ1ைமயான ேநா%க	, த�ைன% ைக)ெசBவ)தா� எ�ப) அவ4%A� 
ெத!>	. அவ4%A F�# வழிக' இ4(தன. ஒ�#, ெவளி நா5,%A* 
ேபாBவி,வ). அ�ல) அ.ேகேய இ4() >�த	 ெசBவ). F�றாவ), >�த	 
ெசB) மீ1,	 த�ைனெயா4 ேபாராளியாக ெவளி*ப,�தாம�, அைமதி 
நடவ8%ைகயி� ெதாட�9சியாக� த�ைன% ைக) ெசBய அ?மதி*ப)! 
 
ெவளிநா5,%A* ேபாBவி,வ) ஒ�#	 பிரமாதமான கா!ய	 இ�ைல. தவிர, 
ஒ4 ேபாராளி இய%க� தைலவ� அ*ப8 ெவளிநா58� த.கியி4() 
ேபாரா5ட�ைத நட�)வ)	 ஒ�#	 /திய விஷயம�ல. அராஃப�ேத த� 
வாPவி� ெப4	பAதிைய அ*ப8% கழி�தவ�தா�. ஓ�ேலா ஒ*ப(த�)%A 
��/, சி!யாவிK	 ெலபனானிK	 )னிஷியாவிK	தா�, அவ� 
பயி:சி�கா	க' நட�தி%ெகா1,, பால�தீ� ேபாரா5ட�ைத ��ென,�)9 
ெச�#ெகா184(தா�. 
 
ரம�லாவிேலேய த.கியி4(), ேபாராளிகM%A ஆதரவாக அவ4	 )*பா%கி 
ஏ(தியி4(தா�, ஒ5,ெமா�த பால�தீனிய�கM	 அவ� மீ) ெகா184(த 
கச*/கைள மற()வி5,, அராஃப�ைத �7 மன�)ட� ஆத!%க 
��வ4வா�க'. 
 
இ(த இர1ைட>	 ெசBயாம�, பிர9ைனைய அரசிய� sதியிேலேய அLAவ), 
அதாவ) ைக) ெசBய வ(தா�, �ர1, பி8%காம� ச	மதி*ப) எ�கிற 
�8ைவ எ,�தா� ம%க' ஏ:பா�களா எ�ப) ச(ேதகேம எ�றாK	, 



இ#திவைர, ேம:ெகா1ட உ#திைய மீறாத ஒ4 ேந�ைமயான அரசிய� 
தைலவராக அைடயாள	 காண*படலா	. 
 
F�# வழிக'. அராஃப� ேயாசி�தா�. அவ� ேயாசி%க� ெதாட.A	ேபாேத, 
ெவளிேய இ�ேரலிய ராLவ�தின� வ() Aவிய ஆர	பி�தி4(தா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 22 ெச*ட	ப�, 2005 
 
 
 
88 பால�தீனி� த(ைத யாச� அராஃப� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
யாச� அராஃப�ைத, 'பால�தீனி� த(ைத' எ�# தய.காம� ெசா�ல�8>	. 
பால�தீ� வி,தைல%காக அவ� எ,�த �ய:சிக', ப5ட சிரம.க', 
ெசB)ெகா1ட சமரச.க', வி5,%ெகா,�த ச	பவ.க', ெக`சி% E�தா8ய 
த4ண.க', ெவA1ெட7() ேதா'த58ய உண�9சி மயமான கா5சிக' 
எ�லா	, கண%A வழ%கி�லாதைவ. ஆனா� நம%A� ெத!(த 'ேதச�த(ைத' 
ப8ம�)ட�, அராஃப�ைத ஒ*பிட�8யா). 
 
இத:A* பல lL%கமான காரண.க' உ1,. �தலி� கா(திைய* ேபா�, 
அராஃப�, ஓ� அஹி	ைசவாதி அ�ல. அவ� ஆ>த*ேபாராளி. வயதான 
கால�தி�தா�, அவ� ேப9Gவா��ைதகளி� அ%கைற கா58னா�. இர1டாவ), 
கா(தி பதவிக' எதிK	 அம�(தவர�ல�. Gத(திர	 அைட(த தின�தி�Eட 
வ.காள% கலவர.கM%A நிவாரண	 ேத8, நவகாளி யா�திைர ேபானாேர 
தவிர, ெட�லியி� ெகா8ேய:றி, மி5டாB சா*பி5ட ைவபவ.களி�, அவ� 
கல()ெகா'ளவி�ைல. F�றாவ)	 மிக �%கியமான)மான காரண	, 
கா(தியி� வாP%ைக ஒ4 திற(த /�தகமாக இ4(த). ந�ல) ெக5ட) 
எ)வானாK	, ஊ4%A� ெத!வி�)வி5,�தா�, அவ� த	 வீ5,%ேக 
ெசா�வா�. அராஃப�தி� வாP%ைக, ரகசிய.களாலான). அவர) பல 
நடவ8%ைகக' Aறி�), இ�#வைர ச!யான, ஆதாரm�வமான தகவ�க' 
கிைடயா). 
 
இ�தைன வி�தியாச.க' இ4(தாK	, அவ4	 ேதச�த(ைததா�. இ�?	 
பிற%காத, எ�ேறா ஒ4நா' பிற%க*ேபாகிற, ஒ4 ேதச�தி� த(ைத. 
 
இ(த ஒ*பீ, இ.ேக ெசBய*ப,வத:A, ஒ4 காரண	 உ1,. 
இர1டாயிரமாவ) ஆ1, பிற(தபிறAதா� பால�தீ� பிர9ைன, ஒ4 
/)*ப!மாண	 எ,�த). நிைறய உயி!ழ*/கM	, கலவர.கM	, தீைவ*/9 
ச	பவ.கM	, க�வீ9G ைவபவ.கM	 தினச! நட%க� ெதாட.கின. 2001 
மா�9 மாத	, 'பா�%' ஓ5டலி� நைடெப:ற த:ெகாைல� தா%Aத� ச	பவ�ைத� 
ெதாட�() ஏ:ப5ட கலவர.க', இ�ேர� அரG �7வீ9சி� அேரபிய�கைள 
அட%Aவத:காக அ?*பிய ராLவ�தி� ெவறி�தனமான ேவ5ைட, அ*ேபா) 
ைகதான ஏராளமான அர/களி� ேகாப	, அத� விபsத விைள�க' 
இைவெய�லா	, இத:A�� உலக ச!�திர�தி�, ேவெற.Aேம நட(திராதைவ. 
 
அ*ப8ெயா4 கேளபர	 நட()ெகா184(தேபா), பால�தீ� அேரபிய�களி� 
ஒேர அரசிய� �கமான, அராஃப�தி� நடவ8%ைகக' எ)�ேம, 
ெவளி*பைடயாக இ�ைல எ�ப) வ4�தமான உ1ைம. 
 
ஒ4 ப%க	, அைமதி%காக� ெதாட�() Aர� ெகா,�)%ெகா1ேடதா� 
இ4(தா�. ம#ப%க	, இ�ேரலிய* பைடகM%A எதிராக 
ம�K%க58%ெகா184(த பால�தீ� வி,தைல இய%க.கM%A	 த	மாலான 
உதவிகைள, அவ� ெசB)ெகா1ேட இ4(தா�. இ), அைனவ4%Aேம ெத!>	 
எ�றேபா)	, ெதாட�() அவ� தம) ேபாராளி இய%க ஆதர� நிைல Aறி�), 



ம#*/� ெத!வி�) வ(த), ெபா4(தாமேலேய இ4()வ(த). அவ� 
ெவளி*பைடயாகேவ, இ�ேரK%A எதிரான ேநர8 >�த�ைத� தைலைமதா.கி 
நட�தலாேம எ�#தா� அர/லக	 ேக5ட). அராஃப�, அத:A* பதி� 
ெசா�லாம� ெதாட�() ெமௗன	 கா�) வ(தத:A, ஒேர ஒ4 காரண	தா�.  
 
ஒ4ேவைள அைமதி* ேப9G%க' Fல	 ஏதாவ) ந�ல) நட%க 
வாB*பி4%Aமானா�, அைத ஏ� ெக,�)%ெகா'ளேவ1,	 எ�ப)தா� 
அ).  
 
ந�ல) நட%க ேவ1,	 எ�ப)தா�, அவர) ேநா%க	 எ�பதி� எ'ளள� 
ச(ேதக�	 இ�ைல. ஆனா�, அத:கான வழி இ)தா� எ�# ெதளிவாக, 
தீ�மானமாக அவரா� ஒ4 பாைதைய� ேத�(ெத,%க �8யாம� ேபான) 
)ரதி4_ட	. 
 
இ�லாவி5டா� ஓ�ேலா ஒ*ப(த*ப8 அைமதி%A ஆதர� ெத!வி�)வி5,, 
பால�தீ� அ�தா!8யி� தைலவராக* ெபா#*ேப:#, ேம:A% கைரைய>	 
காஸாைவ>	 ஒ4 ப%க	 ஆ1,ெகா1,, இ�ெனா4 ப%க	, ேபாராளி 
இய%க.கM%A உதவி ெசBய எ*ப8 �8>	? 
 
அவ�, ேபாராளி இய%க.கM%A ஆதரவாக9 ெசய�ப5டா� எ�#, 
இ�ேர�தாேன A:ற	 சா58ய) எ�# ேக5கலா	. 
 
ஒ4 ச	பவ	 நட(த). அ)தா� எ�லாவ:ைற>	 ெவ5டெவளி9சமா%கிய). 
ஆ1, 2002. அ(த ஆ1,� ெதாட%க�திலி4(ேத, அராஃப�தி� 'அ� 
ஃப�தா'�	, அ� ஃப�தாவி� த:ெகாைல* பைட* பி!வான 'அ� அ%ஸா 
மா�ைட�� பி!ேக,'	 மிக�தீவிரமான ஆ>த� தா%Aத�களி� ஈ,பட� 
ெதாட.கின. கவனி%க�	. ஹமாேஸா, இதர அைம*/கேளா அ�ல. 
அராஃப�தி� ேநர8% க5,*பா58� கீP இய.A	 ேபாராளி இய%க.க'. 
 
ஹமா�, இ�லாமி% ஜிகா� ேபா�ற இய%க.களி� தா%Aத�கைள% கா58K	, 
அ� ஃப�தாவி� தா%Aத�க' மிக� தீவிரமானைவ; க,	பாதி*/கைள 
ஏ:ப,�தவ�லைவ. இத:A, ச!�திர�தி� O:#%கண%கான உதாரண.க' 
உ1,. இ(த அைம*/களி� தா%Aதலி� தினச!, Aைற(த) ப�தி4ப) 
இ�ேரலிய இல%Aகளாவ) நாசமாகி%ெகா184(தன. ஒ5,ெமா�த பால�தீ?	 
விய*/ட� பா��த ச	பவ	 அ). 
 
ஏெனனி�, அராஃப� அைமதி, அைமதி எ�# ேபச ஆர	பி�தி4(ததி� ச:ேற 
ந	பி%ைக இழ() ேபாயி4(தன�, பால�தீனிய�க'. ஆனா� அ�ஃப�தா 
இய%க�தவ�க', மிக�	 ெவளி*பைடயாக, இ�ேரலிய ராLவ�தினைர% க1ட 
இட�திெல�லா	 )வ	ச	 ெசBய ஆர	பி�தைத* பா��த)	 அராஃப�, 
மீ1,	 >�த�)%A� தயாராகிவி5டா� எ�ேற ேபச ஆர	பி�தா�க'. 
 
அராஃப� இதைன ம#�) அறி%ைக ெவளியிடவி�ைல. அேதசமய	, 'ஆமா	, 
நா� மீ1,	 )*பா%கி ஏ(திவி5ேட�' எ�#	 ெசா�லவி�ைல. 
 
இ) ச�வேதச அர.கி� மிக*ெப!ய Aழ*ப�ைத விைளவி�த). அராஃப�தி� 
நிைல*பா, எ�ன எ�ப), மிக*ெப!ய ேக'வி%Aறியாக இ4(த). 
 
இ(த% Aழ*ப�)%A இ�?	 வK ேச�%A	விதமாக, அ)வைர அராஃப�ைத 
மிக% க,ைமயாக விம!சி�) வ(த ஹமா� ம:#	 இ�லாமி% ஜிகா� ேபா�ற 
பால�தீ� வி,தைல இய%க.க', 2002-	 ஆ18� ெதாட%க�திலி4(ேத, 
அராஃப�ைத வானளாவ* /கழ ஆர	பி�தன. அவ�தா� மீ5சி 
ெகா,%க*ேபாகிறா� எ�ேற ஹமா� ஒ4�ைற ெசா�ன). 
 
இ*ேபா)	 ம#�ேதா, ஆேமாதி�ேதா அராஃப� பதி� ஏ)	 ெசா�லவி�ைல. 
ஒ4 விஷய�தி� அவ� ெதளிவாக�தா� இ4(தி4%கிறா�. ேநர8யாக� தாேன 



)*பா%கி ஏ(தி >�த	 /!வதி�ைல. அேதசமய	, அேரபிய�களி� 
ஆைடகM' ஒ�றாகிவி5ட )*பா%கிைய, எ�ன ெசBதாK	 த�னா� இற%கி 
ைவ%க �8ய*ேபாவதி�ைல எ�பதா�, ேபாராளிகM%A எதிராக ஏ)	 
ெசBயாம� இ4()வி,வ). �8(த அள�%A அவ�கM%A உதவி ெசBய* 
பா�*ப). �8யாதேபா), ேபசாம� இ4()வி,வ). 
 
இெத�லா	 அரசியலி� மிக�	 சாதாரணமான விஷய.க'தா� எ�பைத 
விள%க� ேதைவயி�ைல. ஆனா�, Gத(திர* ேபாரா5ட	 எ�கிற /னிதமான 
உண�வி�, இ(த அரசிய� வாசைன கல%A	ேபா)தா�, ஜீரணி*பதி� சிரம	 
ஏ:ப,கிற). 
 
இ*ப8யானெதா4 Aழ*ப	 மி%க பி�னணி>ட�, அராஃப� உலாவ(த 
கால�தி�தா�, ரம�லா நக4%A' இ�ேரலிய ராLவ	 /A(த). அ*ேபா)	 
அராஃப�, 'ேபசலா	 வா4.க'' எ�#தா� ெசா�னா�. ஆனா�, அவர) 
மாளிைக%A ெவளிேய, இ�ேரலிய ராLவ�தின4ட� )*பா%கி >�த	 
/!()ெகா184(தவ�கைள, அவ� க5,*ப,�த �ய:சி ேம:ெகா'ளவி�ைல 
எ�பைத>	 கவனி%க ேவ1,	. 
 
கட� ேபா� ெப4%ெக,�) வ(தி4(த இ�ேரலிய* பைடகM%A, ரம�லாவி� 
அராஃப� த.கியி4(த மாளிைகைய% காவ� கா�தவ�க', ெவ#	 
ெகாG%களாக�தா� ெத!(தி4%க ேவ1,	. மிக9 Gலப�தி� அவ�க' 
மாளிைகைய>	 நகைர>	 வச*ப,�திவி5டா�க'. அ.கி4(த அ�தைன 
அேரபிய* ேபாராளிகைள>	 ைக) ெசB) அ?*பிவி5,, நகைர9 G:றி, 
�தலி� பல�த காவ� ேபா5டா�க'. அராஃப�தி� மாளிைகைய9 G:றி, 
தனிேய ஒ4 G:# ராLவ% காவ� நி#�த*ப5ட). 
 
வீ5ைடவி5, அவ� ெவளிேய வர�8யாதப8>	, ெவளியிலி4() 
ராLவ�தின4%A� ெத!யாதப8 யா4	 உ'ேள ேபாக�8யாதப8>	 
கவனமாக ஏ:பா, ெசB)வி5,, அவர) மாளிைக%A' ராLவ	 lைழ(த).  
 
ேசாதைன. 
 
ஓ� இ1, இ,%A விடாம�, அ*ப88ெயா4 ேசாதைன ேபா5டா�க'. 
அராஃப�தி� வீ58லி4(த அ�தைன ஆவண.கைள>	, க8த.கைள>	, 
கண%A வழ%A ேநா5,*/�தக.கைள>	 எ,�) ைவ�)%ெகா1,, க1ணி� 
விள%ெக1ெணB வி5,%ெகா1, ஆராB9சி ெசBய� ெதாட.கினா�க'. 
 
அைன�ைத>	 பா��)%ெகா1, அராஃப� /�னைக>ட� உ5கா�(தி4(தா�. 
அவ4%A மிக ெந4%கமான ஒ�றிர1, சகா%க' ம5,ேம அ4ேக இ4%க, 
அ?மதி%க*ப5டன�. ெதாைலேபசி� ெதாட�/க' ம#%க*ப5டன. 
ெதாைல%கா5சி, வாெனாலி ேபா�ற சாதன.க' பய�ப,�)வைத>	 
அ?மதி%க ம#�)வி5டா�க'. 
 
அராஃப�தா� எ)�ேம ெசBய�8யாத நிைல ஏ:ப5ட). எ�ென�ன 
ஆவண.கைள அவ�க' எ,�தி4%கிறா�க', எைத �%கியமானதாக% 
க4)கிறா�க', எ) சாதாரண	 எ�# க4த*ப5ட)? எ)�ேம அவ4%A� 
ெத!யா). ஓ� அைறயி� அவ� இ4%க அ?மதி%க*ப5டா�. அ(த 
அைற%A'ேளேய பா�v	 இ4(ததா� ெவளிேய வரேவ18ய அவசிய	 
இ�ைல எ�# ெசா�ல*ப5ட). அ*ப8ேய வ4வெத�றாK	, Eடேவ இர1, 
ராLவ வீர�கM	 )*பா%கி ஏ(தி வ4வா�க'. அதிகப5ச	 த�?ைடய 
வீ58� பிற அைறகM%A அவரா� ேபாக �8>	. அNவள�தா�. ெமா5ைட 
மா8%A%Eட* ேபாக%Eடா) எ�# தைடவிதி�தி4(தா�க'. 
 
இைத�தா� வீ5,9சிைற எ�பா�க'. ஓ� அரசிய� தைலவ4%A� தரேவ18ய 
ம!யாைதயி� எ(த% Aைற>	 இ�ைல. ஆனா�, ம!யாைத ஒ�ைற 
ைவ�)%ெகா1, ஒ�#	 சாதி%க �8யா) எ�கிற நிைலைம. 



 
இ(த9 ேசாதைன, சில வார.க' நீ8�தன. (F�# மாத.க' வைர ேசாதைன 
நட(த) எ�#	 சில க4�)க' இ4%கி�றன. கால அளவி� )�லியமான 
தகவ�க' கிைட%கவி�ைல.) 
 
ேசாதைனைய �8�)வி5,, கிைட�த விவர.கைள அ.கி4(தப8ேய 
ராLவ�தின� ெட� அவி�%A அ?*பினா�க'. அத� அ8*பைடயி�, 2002-
	 ஆ1, ேம மாத	 6-	 ேததி இ�ேர� அரG ஓ� அறி%ைக ெவளியி5ட). 
அ(த அறி%ைகயி�, ேபாராளி இய%க.கM%A* ேபாதிய நிதி உதவி அளி%க, 
அராஃப� ைகெய7�)* ேபா5,%ெகா,�த அ?மதி% க8த	 ஒ�#, 
சி%கியி4*பதாக� ெத!வி%க*ப5ட). ஆதார நகைல>	 இ�ேர� அரG 
ெவளியி5ட). இ) தவிர�	, சில �%கிய ஆவண.க' ைக*ப:ற*ப5டதாக 
அறிவி%க*ப5ட). ஆனா� விவர.க' ெவளியிட*படவி�ைல. 
 
இ), ச�வேதச அளவி� மிக*ெப!ய பாதி*ைப உ1டா%க%E8ய அறி%ைக 
எ�# க4திய அர/ லீ%, அவசர அவசரமாக ஓ� அைமதி ஒ*ப(த�)%A* 
பி'ைளயா� Gழி ேபா5ட). ஆ#நா' >�த�தி� ேபா), ைக) ெசBத 
பால�தீ� ��லி	கைள இ�ேர� வி,தைல ெசBயேவ1,	. அராஃப�தி� 
பால�தீ� அ�தா!8 அைம*ைப �7ைமயாக அ.கீக!%க ேவ1,	. 
ெதாட�() அேரபிய�களி� ஆ5சி, ேம:A% கைர ம:#	 காஸாவி� 
நைடெபற� தைட ெசா�ல%Eடா). பதிK%A அர/ லீ%, இ�ேர� எ�?	 
ேதச�ைத, அதிகாரm�வமாக அ.கீக!%A	. 
 
இ�#வைரயிKேம Eட இ�ேரைல, எ(த ஓ� அர/ ேதச�	 
அ.கீக!%கவி�ைல எ�பைத, நிைனவி� ெகா'ள ேவ1,	. அ�ைறய 
RPநிைலயி�, அவ�கM%A அ*ப88ெயா4 நி�*ப(த	 இ4(த). அராஃப�ைத 
ஒ4 ெபாBய� எ�# நி#�வத:A� த�னாலான அ�தைன �ய:சிகைள>	 
இ�ேர� எ,�)%ெகா184(த). அவர) வீ58� க1ெட,%க*ப5டதாக 
அறிவி�த ஆவண.க' Eட, இ�ேரலிய உள� அைம*ேப 
உ4வா%கியி4%க%E8ய ேபாலி ஆவண.க'தா� எ�#Eட* ேபசினா�க'. 
எ�ென�னேவா ெசா�லி*பா��தா�க', ெசB) பா��தா�க'. 
 
இ�ேர� ேக5பதாகேவ இ�ைல. அராஃப� ெதாட�() வீ5,9சிைறயி�தா� 
இ4(தாக ேவ1,	 எ�கிற நிைலைம உ4வான). அேதசமய	, அவ� 
அ)நா' வைர இழ(தி4(த ம%க' ெச�வா%A எ�?	 மதி*/மி%க பீட	, 
மீ1,	 அவ4%A% கிைட%க� ெதாட.கிய). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 25 ெச*ட	ப�, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89 ேகாஃபி அ�னனி� சாம��தியமான அறி%ைக 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ஏ!ய� ஷேரா?%A ��/, இ�ேரலி� பிரதமராக இ4(த ஈஹு� பார%Aட� 
யாச� அராஃப�)%A, அரசிய� sதியி� ஏ:ப5ட சில க4�) ேமாத�க', சில 
தா:காலிக அைமதி* ேப9Gவா��ைதகளி� ஏ:ப5ட ேதா�வி, ஏ!ய� ஷேரா�, 
அ� அ%ஸா மRதி%A' lைழ(), அரசிய� நாடக	 நிகP�திய) 
ஆகியைவதா� இர1டாவ) இ18ஃபதாவி� ஆர	ப	 எ�பைத* பா��ேதா	. 



யாச� அராஃப�ைத இ�ேர� ராLவ	 வீ5,9 சிைறயி� ைவ�த), இ(த* 
ேபாரா5ட�)%A உடன8யாக ஒ4 ச�வேதச கவன	 அளி�த). உலக 
அளவி�, ஒ5,ெமா�த ��லி	 சFக�தின4	 அதி�9சி>	 ஆ�திர�	 
அைட(), இ�ேரK%A எதிரான க1டன அறி%ைககைள ெவளியிட� 
ெதாட.கினா�க'. ம�திய% கிழ%கிK'ள அ�தைன அர/ ேதச.கM	 
நிைலைமயி� தீவிர�ைத� தணி%க, எ�ன ெசBவ) எ�# ெத!யாம� 
விழி�)%ெகா184%க, ஆ.கா.ேக, சி�லைற� தீவிரவாத.க' 
/!()ெகா184(த ஏராளமான அ8*பைடவாத இய%க.க', தம) கவன�ைத 
உடன8யாக* பால�தீ� மீ) Aவி%க ஆர	பி�தன. 
 
>�த	தா� எ�# �8வாகிவி5டபிறA, பால�தீ� ேபாராளி இய%க.க' 
யா4ைடய க5டைள%காக�	 கா�தி4%காம�, ேம:A%கைரயிK	 காஸாவிK	 
வ() Aவி(தி4(த இ�ேரலிய* பைடகM%A எதிராக, மிக� தீவிரமாக* 
ேபா!ட� ெதாட.கின. ெச*ெட	ப� 2000_� இ18ஃபதா ஆர	பமான வினா8 
ெதாட.கி, யாச� அராஃப� வீ5,9சிைறயி� ைவ%க*ப5ட தின	 வைர 
ெமா�த	 1100 ��லி	க', ேம:A%கைரயி� இ�ேரலிய ராLவ�தினரா� 
ப,ெகாைல ெசBய*ப584(தா�க'. 20,000_%A	 ேம:ப5ேடா�, தா%Aதலி� 
ப,காயமைட(தி4(தா�க'. 
 
இ(த� தகவ�க' எ)�	 ெவளிேய ெத!யாம� இ4*பத:காக, இ�ேர� அரG 
க,	 �ய:சிகைள ேம:ெகா1ட). >�தmமியாக9 சி�தி!%க*ப584(த ேம:A% 
கைர நகர.களி�, E,மானவைர ச�வேதச* ப�தி!ைகயாள�கைள 
அ?மதி%காம� இ4*பத:A� த�னாலான அ�தைன �ய:சிகைள>	 ஷேரா� 
ேம:ெகா1டா�. Aறி*பாக, யாச� அராஃப� வீ5,9சிைறயி� ைவ%க*ப5டைத� 
ெதாட�(), ஏ:ப5ட கலவர.களி� ம5,	 (அதாவ) மா�9, ஏ*ர� 2002_	 
ஆ1, கால% க5ட�தி� ம5,	), ெமா�த	 ஐ(O# ேப� 
ெகா�ல*ப584(தா�க'. 
 
தவிர, பால�தீ� அ�தா!8 எ�?	 ஆ5சி ைமய	, இனி எ%கால�திK	 
தைலU%கேவ �8யாதவா#, அவ�கள) அரசிய� ம:#	 நி�வாக	 சா�(த 
உ' க5,மான�ைத, �:றிKமாக உைட�) வீசியி4(த) இ�ேர� ராLவ	. 
அராஃப�தி� அ� ஃப�தா அைம*பி� F�த உ#*பின�களி� 
ெப4	பாலாேனா� ரகசியமாக% ைக) ெசBய*ப5,, ெட� அவி�%A 
விசாரைண%A அ?*ப*ப584(தன�. யா�, யா� எ*ேபா) ைக) 
ெசBய*ப5டா�க' எ�கிற விவரேம, மிக� தாமதமாக�தா� ெத!யவ(தன.  
 
அ*ப8% ைக)ெசBய*ப5டவ�க' மீ) க,	 அட%A�ைற பிரேயாகி%க*ப5,, 
F�றா(தர% கி!மின�க'ேபா� விசா!%க*ப5,, ஏராளமான விவர.க' 
ேசக!%க*ப5டன; வா%AFல.க' ெபற*ப5டன. 
 
இ�ேர� அரைச* ெபா#�தவைர, அவ�கM%A இர1, விஷய.கைள�தா� 
உ#தி*ப,�த ேவ18யி4(த). �தலாவ), பால�தீ� அ�தா!8 ஆ5சி 
அதிகார.களி� ஹமாஸு%A	, இ�லாமி% ஜிகா� அைம*/%A	 சில �%கிய* 
ெபா#*/கைள, ரகசியமாக வழ.Aவத:A ஒ*/%ெகா184*பதாக, அவ�க' 
ச(ேதக*ப5டா�க'. அதாவ), தீவிரவாத இய%க.களி� உ#)ைண>ட� ஓ� 
ஆ5சி! இத:A அவ�க' ஆதாரமாக9 G58%கா58ய), ஹமாஸி� திb� 
அராஃப� ஆதர� நிைல. 
 
ஓ�ேலா ஒ*ப(த�)%A* பிறA நைடெப:ற சில அரசிய� கா5சிகளி� 
ெவ#*/:#, ஓ� ஆ5சியாளராக அராஃப�ைத ஏ:க ம#�தி4(த ஹமா�, 
திbெர�# அவைர ஒ4 ம%க' தைலவராக�	, பால�தீ� வி,தைல%A* 
பா,ப,	 த�னிகர:ற� தியாகியாக�	 சி�தி!�) அறி%ைகக' ெவளியி5ட 
விவகார	, இ�ேர� அரைச மிக�	 கலவரF58யி4(த). 
 



இர1டாவதாக, இ�ேர� உ#தி*ப,�த வி4	பிய விஷய	, பால�தீ� 
அ�தா!8, அரG*பண�ைத� தீவிரவாத இய%க.கM%A% கணிசமாக 
வழ.கி%ெகா184%கிற) எ�ப). 
 
இ(த இ4 காரண.கM%காகேவ, அ� ஃப�தா F�த உ#*பின�க' 
ரகசியமாக% ைக) ெசBய*ப5,, தீவிர விசாரைண%A உ5ப,�த*ப5டா�க'. 
அவ�கM' மிக �%கியமானவ�க' நா�A ேப�. மா�வா� பா�ேகா�தி, நாஸி� 
அவி�, நாஸி� அ/ஹமீ� ம:#	 அஹம� பா�ேகா�தி ஆகிேயா�. 
 
இ(த நா�A F�த அ�ஃப�தா உ#*பின�களிட	 ேம:ெகா1ட விசாரைணயி� 
அ8*பைடயி�, 'இ�ேரலிய ம%கைள� தா%Aவத:காக, பால�தீ� தீவிரவாத 
இய%க.கM%A அராஃப� தைலைமயிலான பால�தீ� அ�தா!8 அரG, 
ெதாட�()	 கணிசமாக�	 நிதி>தவி அளி�) வ(தி4*ப) 
க1,பி8%க*ப584*பதாக' ஏ!ய� ஷேரா� அறிவி�தா�. 
 
இத� காரணமாகேவ, அராஃப�ைத வீ5,9சிைறயி� ைவ�) விசா!*ப) 
அவசியமாகிற) எ�#	 ெசா�னா�. 
 
ெகாதி�)* ேபாBவி5டா�க', பால�தீனிய�க'. அ� ஃப�தா உ#*பின�க' 
ஒ4ேபா)	 அ�தைகய வா%AFல.கைள அளி%கமா5டா�க' எ�ப), 
அவ�களி� ஆழமான ந	பி%ைக. தவிர�	, பால�தீ� அ�தா!8, ேபாராளி 
இய%க.கM%A உத�வத:A அ�லாம�, ேவ# எ�ன ஆ5சி ெசB) 
கிழி�)விட*ேபாகிற)? 
 
இ*ப89 ெசா�வ), நம%A விேநாதமாக�	 சி!*m5ட%E8யதாக�	 
இ4%கலா	. பால�தீ� ம%கைள* ெபா#�தவைர, இ)தா� அவ�கள) நிர(தர 
நியாயமாக இ4%க�8>	. ஏெனனி�, ேபாராளி இய%க.க' உயி4ட� 
இ4%A	 வைரதா�, த	மா� Gத(திர% கன�கைளயாவ) Gத(திர�ட� 
க1,ெகா184%க �8>	 எ�#, அவ�க' நிைன�தா�க'... இய%க.கைள 
இ�ேர� அரG நG%கி எறி()வி5டா�, அத�பிறA, பால�தீ� வி,தைல%காக% 
Aர�ெகா,%க%Eட ஒ4 நாதியி�லாம� ேபாBவி,	. 
 
ஏ:ெகனேவ, பல ல5ச%கண%கான பால�தீ� ம%க', வாழ வழியி�லாம�, 
ப�ேவ# அர/ ேதச.களி� அகதிகளாக9 G:றி� தி!()ெகா184%கிறா�க'. 
பால�தீனிேலேய வசி%A	 அேரபிய�கேளா, தினச! இ�ேர� ராLவ�தின!� 
தா%AதK%A இல%காகி, உயிைர>	 உைடைமகைள>	 
இழ()ெகா184(தா�க'. இ(நிைலயி�, அைமதி Aறி�) உபேயாகமி�லாம� 
ேபசி%ெகா184*பைத% கா58K	, ஆ>த	 Fல	 ஏதாவ) ெசBய ம5,ேம 
அவ�க' மிக�	 வி4	பினா�க'. ஆகேவதா�, அராஃப�ைத இ�ேர� அரG 
வீ5,9சிைறயி� ைவ�தி4%A	 விஷய	 ேக'வி*ப5ட�டேனேய ஊ�வல	, 
ேபாரா5ட	 எ�# இற.கிவி5டா�க'.  
 
ரம�லா நக!� ஒ4 Gவைர, அவ�க' மி9ச	 ைவ%கவி�ைல. எ.A 
பா��தாK	 அராஃப�தி� /ைக*பட.கMடனான ேபா�ட�க'. இ�ேர� 
அரசி� அட%A�ைறகைள% க18%A	 வாசக.க'. ஒ4 ேமைட கிைட�தா�, 
உடன8யாக ஒ4 ெபா)%E5ட	. க�வீ9GகMட� E8ய க1ணீ�% கா1ட	 
அ). 
 
அராஃப� சிைறைவ%க*ப5, இ4மாத.க' ஆகிவி584(த நிைலயி�, நிைலைம 
மிக ேமாசமான க5ட�ைத� ெதா,	ேபாலி4(த). ேபாராளி இய%க.க' 
அைன�)	 ஒ�றிைண(), �7நீள� தா%Aத� ஒ�ைற நட�த ஆேலாசி%க 
ஆர	பி�தன. இத:A ெவளியிலி4()	 ஆதர� திர5,	 தி5ட	, ஹமாஸு%A 
இ4(த). அ� காயிதா, ஜமா இ�லாமியா ேபா�ற பால�தீ?%A9 
ச	ப(தமி�லாத இய%க.க' சிலவ:றி� ஆதரைவ* ெப:#, ஒ4 �7 
அளவிலான >�த�ைத� ெதாட.A	 சா�திய.க' இ4*பதாக, இ�ேரலிய 
உள� அைம*/ ெமாஸா5 ஒ4 ரகசிய அறி%ைக அ?*பிய). 



 
ஐ.நா.வி� ெபா)9ெசயலாள� ேகாஃபி அ�ன�, இ�ேரைல% க18�) ஓ� 
அறி%ைக ெவளியி5டா�. ெகா`ச	 சாம��தியமான அறி%ைக அ). 
 
யாச� அராஃப�ைத வீ5,9சிைறயி� ைவ�) இ�ேர� 
விசா!�)%ெகா184(த) ப:றி, அ(த அறி%ைகயி� ேநர8% க1டன	 எ)�	 
இ�ைல. மாறாக, 'யாச� அராஃப�)%A விதி%க*ப5,'ள க5,*பா,கைள% 
ெகா`ச	 தள��தேவ1,	; பால�தீ� அ�தா!8ைய �:றிKமாக அழி�) 
ஒழி%A	 �ய:சிைய% ைகவிடேவ1,	; இ�லாவி5டா� பிர9ைன இ�?	 
ெப!தாக�தா� ஆA	' எ�# அதி� அவ� ெசா�லியி4(தா�. 
 
இேத ேகாஃபி அ�ன�, அறி%ைகயாக அ�லாம� ஒ4 E5ட�தி� ேபG	ேபா) 
ம5,	, 'அராஃப�ைத வீ5,9சிைறயிலி4() வி,வி%கேவ1,	' எ�# 
ேகா!%ைக ைவ�தைத இ.ேக நிைன�Eரேவ1,	. 
 
எ�ேலா4%Aேம தய%கமாக�தா� இ4(த). எ�ேலா4%Aேம பயமாக�	 
இ4(த). எ�ேலா4ேம Aழ*ப�தி�தா� இ4(தா�க'. அராஃப� விஷய�தி� 
எ(தமாதி!யான �8ைவ எ,*ப) எ�பதி� இ4(த Aழ*ப	, தய%க	, பய	 
ம:#	 படபட*/. 
 
அராஃப� தீவிரவாத இய%க.கM%A� ெதாட�() நிதி>தவி ெசB)வ4கிறா� 
எ�#, அ8�)9 ெசா�லி%ெகா184(த) இ�ேரலிய அரG. அதனா�தா� 
அவைர ெவளிேய ேபாக�8யாதப8, வீ5,9சிைறயி� ைவ�தி4*பதாக�	, 
பால�தீ� நகர.களி� தீவிரவாத இல%Aகைள ேநா%கி� தா%Aத� 
நட�திவ4வதாக�	, அவ�க' ெசா�னா�க'. 
 
இ�ைல; அராஃப� அ*ப89 ெசBய%E8யவ� இ�ைல; அைமதி%கான ேநாப� 
ப!G ெப:றவரான அவ�, ஒ4ேபா)	 இய%க.கM%A9 சா�/ நிைல 
எ,%கமா5டா� எ�# பகிர.கமாக ஒ*/%ெகா'ள, யா4%A	 மன	 வரவி�ைல. 
 
அராஃப� எ�கிற மனித!� இ4ேவ# �க.க' எ*ேபா)	 உ1டா%கிவ(த 
Aழ*ப�தி� உ9சக5ட	 அ)! 
 
ேதாதாக, ஏ!ய� ஷேரா� ேகாஃபி அ�ன?%A* பதி� அளி%A	 வித�தி�, 
ஓ� அறி%ைக ெவளியி5டா�. 'பால�தீ� அ�தா!8>ட� ேப9Gவா��ைத%A 
நா.க' எ*ேபா)	 தயாராக�தா� இ4() வ(தி4%கிேறா	. ஆனா�, 
இ*ேபாைதய RPநிைல, E*பி5, உ5காரைவ�) அைமதி Aறி�)* ேபG	 
விதமாக இ�ைல. ஏ7 நா'. ெவ#	 ஏ7நா' இ�ேரலிய நகர	 எ) ஒ�றிK	 
A1,ெவ8%காம� இ4%க5,	 �தலி�. அத�பிறA அவ�கேளா, ேபGவ) 
ப:றி �8� ெசBயலா	' எ�# ெசா�னா� அவ�. 
 
அ(தள�%A* ேபாராளி இய%க.கM	 அ.ேக 
ரணகள*ப,�தி%ெகா184(தைத>	 Aறி*பி5டாக ேவ1,	. 
 
2002_	 ஆ1, மா�9, ஏ*ர� �7வ)	 இேத கைததா�. ேம மாத வா%கி� 
அராஃப�தி� வீ5ைட9 G:றி* ேபாட*ப584(த காவ�, ெகா`ச	 
வில%கி%ெகா'ள*ப,வ) ேபா�ற Rழ� ஏ:ப5ட). அராஃப� பா�கனி%A 
வ() ைகயா58ய கா5சிைய, உலக� ெதாைல%கா5சிக' ஒளிபர*பின. 
நிைலைம ெகா`ச	 சீராA	ேபா�தா� ெத!(த). 
 
இத:A% காரண	, மிக எளிைமயான). இ�ேரK%A% ெகா`ச	 அவகாச	 
ேவ18யி4(த). தன) ராLவ�ைத மீ1,	 திர58, /�)ண�9சி>ட� 
ேபா!ட அ?*ப நிைன�தா� ஷேரா�. சில தின.களாவ) அவ�கM%A ஓB� 
ேவ1,	 எ�# க4தினா�க'. 
 



அராஃப�ைத இ�ேர� அரG, வீ5,9சிைறயி� ைவ�தி4%கவி�ைல எ�ப) 
ெத!(தா�, ேபாராளிக' ெகா`ச	 அைமதியைடயலா	, ெபா)ம%கM	 
ெகா`ச	 அைமதிகா*பா�க' எ�# நிைன�)�தா� இதைன9 ெசBதா�க'. 
 
ஆனா�, அதிக அவகாச	 எ,�)%ெகா'ளவி�ைல. ஜூ� மாத	 
ெதாட.கிய)ேம இ�ேரலிய டா.Aக', இரேவா, இரவாக, ரம�லா நக4%A' 
lைழய ஆர	பி�)வி5டன. ரா%ெக5,க' இல%A நி�ணயி%க*ப5,, ேநராக 
அராஃப�தி� மாளிைகைய ேநா%கி9 ெசK�த*ப5டன. ஹமாஸி� அரசிய� 
தைலவ�க' இர1,ேபைர, இேத ேபா�ற ரா%ெக5 தா%Aத�க' Fல	 
ெகா�றி4(த இ�ேர� அரG, தம) அ,�த Aறி, அராஃப� தா� எ�# மிக 
ெவளி*பைடயாகேவ ெசா�ன). இனி அவ4ட� ஒ4 ேபா)	 அைமதி*ேப9G 
எ�பேத இ�ைல எ�# அ8�)9 ெசா�னா�, ஏ!ய� ஷேரா�. 
 
யாச� அராஃப�, பதவி விலகேவ1,	. ம	F� அ*பா� ேபா�ற ஓரள� 
'நியாய�த�க'' யாராவ) ஆ5சி*ெபா#*ைப ஏ:கேவ1,	. அெம!%கா 
��னி�# வைர(தளி�தி4(த 'ேரா5 ேம*' Aறி�த ேப9Gவா��ைதகைள� 
ெதாட.க, இ(தளவாவ) ஆர	ப	 ச!யாக இ4(தா�தா� ேப9Gவா��ைத 
சா�திய	. ஆனா� அராஃப� பதவி விலகமா5டா�. ஆகேவ, அவைர� தா%கி 
அழி*பைத� தவிர, தன%A ேவ# வழியி�ைல எ�# ஷேரா� ெசா�லிவி5டா�. 
 
ஜூ� 10_	 ேததி தி.க'கிழைம. ரம�லா நக� �7வ)	 இ�ேரலிய ராLவ	 
Aவி%க*ப5,வி5ட). ந'ளிர� ேநர�தி� ைம% ைவ�) சாைலகளி� 
அறிவி�தப8, ராLவ ஜீ* ஒ�# ஓ8ய). ''ம# உ�தர� வ4	வைர, 
ெபா)ம%க' யா4	 வீதி%A வரேவ1டா	. வீ5ைட* m58%ெகா1, 
உ'ேளேய இ4%க�	.'' 
 
இ(த அறிவி*/ ெவளியான அ,�த F�றாவ) நிமிட�தி�, காைத% கிழி%A	 
ச*த	 ஒ�# ேக5ட). அராஃப� த.கியி4(த மாளிைகயி� G:#9Gவ!� ஒ4 
பAதி, /�ேடாச� ெகா1, இ8%க*ப,	 ச�த	 அ).  
 
பி�னாேலேய இ�ெனா4 ச*த�	 ேக5ட). எ.கி4(ேதா சீறிவ() 
மாளிைகயி� ேம� தள�தி� ேமாதிய ஒ4 ரா%ெக5 A18� ச*த	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 29 ெச*ட	ப�, 2005 
 
 
 
90 அராஃப�ைத உயி4ட� வி5,ைவ%க மா5டா�க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
மைனவி>	 Aழ(ைத>	 பிரா�ஸி� இ4(தா�க'. எ*ேபா)	 உட� இ4%A	 
F�த அ� ஃப�தா உ#*பின�க' நா�ைக() ேப�, 
தைலமைறவாகியி4(தா�க'. பல�, ைக) ெசBய*ப584(தா�க'. யா�, யா� 
ைக) ெசBய*ப584%கிறா�க', யா� ெவளிேய இ4%கிறா�க' எ�பேத 
ெத!யாத RPநிைல>	 நிலவிய). அராஃப�தி� வீ58� ேவைல 
பா��)%ெகா184(த பணியாள�க' அ�தைன ேபைர>	, ஆர	ப�திேலேய 
ைக) ெசB) ெகா1,ேபாBவி5டா�க'. காவK%A நி�ற வீர�க' ஒ4�த� 
விடாம�, ��னதாக9 G5,%ெகா�ல*ப584%க, தன) ரம�லா மாளிைகயி� 
அராஃப� தனிெயா4 நபராக, வாB திற() ேபGவத:A ஒ4 சகா இ�லாம�, 
இ4%க ேவ18யதான). ெவளி>லAட� அவ� ெதாட�/ெகா'வத:A, எ(த 
வழி>	 இ�லாம�, மாளிைகயி� ெதாைல� ெதாட�/க' அ�தைன>	 
)18%க*ப5டன. ஒ4 )1,%காகித	, ெப�சி� Eட இ�லாதவா# க1L	 
க4�)மாக� ேத8� )ைட�ெத,�)வி5டா�க'. 
 



இர1டாவ) �ைறயாக, அராஃப�ைத வீ5,%காவலி� ைவ*பத:A, இ�தைன 
கா!ய.கைள9 ெசBயேவ18யி4(த). ஆனா�, இ�ேர� ராLவ வீர�க', 
இத:A அதிக அவகாச	 எ,�)%ெகா'ளவி�ைல. ஓ� இர�. ஒ4 பக�. 
அNவள�தா�. 
 
ேம:A% கைர* பAதி நகர.களிேலேய ரம�லா, மிக�	 பா)கா*பானெதா4 
பிரேதச	. அராஃப� அ.ேக இ4*ப) ம5,	 காரணம�ல, ெப4	பாலான 
ேபாராளி இய%க.களி� ெசய� அKவலக.க' அ.ேகதா� இ4(தன. 
பயமி�றி நடமா,	 ெசௗக!ய	, அவ�கM%A அ.ேக இ4(த). பால�தீ� 
அ�தா!8 காவல�க'தா� அ.ேக ெப4	பா�ைம எ�பதா�, ேபாராளிக' 
தய%கமி�றி எ�ன ேவ1,மானாK	 ெசBய�8(த). பதிK%A நகர% காவ� 
பணியி� அவ�கM	, காவல�கM%A� த	மாலான அ�தைன உதவிகைள>	 
ெசB)ெகா184(தா�க'. 
 
அராஃப� இ4%கிறா�; ஆகேவ கவைல இ�ைல எ�கிற ந	பி%ைகயி�, ரம�லா 
நகர�) ம%கM	 எ*ேபா)	 அ9சமி�றிேய வாP()ெகா184(தா�க'. 
 
அவைர9 சிைற*ப,�)வ) இ�ேர� ராLவ�)%A* ெப!ய கா!ய	 இ�ைல 
எ�றேபா)	, (வயதானவ�, ேநாBவாB*ப584(தா�, ஃப�தா இய%க�)%A' 
இர1டா	 க5ட� தைலவ�களிைடேய ஓரள� உரச� இ4(த) ேபா�றைவ 
இத:கான காரண.க'.) ேபாராளிகைள9 சமாளி�தாகேவ18யி4(த). எளிதி� 
வி5,%ெகா,*பவ�க', இ�ைல அவ�க'. ஒ4 >�த	 எ�# வ4	ேபா), 
தம%A' இ4%A	 க4�) ேவ#பா,கைள ஒ)%கிைவ�)வி5,, அ�தைன 
இய%க�தவ�கM	 ஒ�#ேச�(), அராஃப�ைத% கா*பா:ற நி:க� தயாராக 
இ4(தா�க'. 
 
நா�A அ,%Aகளாக அவ�க' அர1ேபா�, அராஃப�தி� மாளிைகைய9 
RP() நி�றி4(தா�க'. இ�ேர� ராLவ	 ஒNெவா4 அரைண>	 
உைட�)%ெகா1, ��ேனற, எ*ப8>	 Aைற(த) ஆறிலி4() எ5, 
மணிேநரமாவ) ஆA	 எ�#, கண%கிட*ப5ட). அ�தைன% 
க5,%காவ�கைள>	 தா18, ராLவ	 அர1மைனைய ெந4.கினாK	, 
ேநர8யாக உ'ேள lைழ()விட �8யாதப8, அர1மைன%A ெவளியிK	 
கணிசமான ேபாராளிக', ஆ>தேம(தி� தயாராக இ4(தா�க'. எ*ப8யாவ) 
அராஃப�ைத ரம�லாவிலி4() கிள*பி, ேவெற.காவ) ெகா1,ேபாBவிட�	 
அவ�க' ஆேலாசி�தா�க'. ஆனா�, நைட�ைறயி� அ) சா�தியமி�லாம� 
இ4(த). அராஃப�)%ேக அ(த வி4*ப	 இ�ைல எ�ப), இத:A �த� 
காரண	. 
 
எ�ன ஆனாK	 ஊைர வி5, ஓட%Eடா) எ�றி4(தா�, அவ�. 
அைமதி%கான கத�கைள� தா� அைட�ததாக ஒ4 ேப9G வ()விட%Eடா) 
எ�பதி�, அவ4%A அ%கைற இ4(த). நா�ேவயி� �ய:சியி� விைளவாக 
ஏ:ப5ட ஓ�ேலா ஒ*ப(த	, அெம!%க அதிப!� �ய:சியி� நைடெப:ற 
ேக	* ேடவி5 அைமதி* ேப9Gவா��ைத எ)�ேம, எதி�பா��த பல� 
அளி%காதத:A, நி9சயமாக அர/க' காரணமி�ைல எ�#, அராஃப� 
ந	பினா�. 
 
இ�ேர� எ*ேபா)	 ஒ4 தர*பிலி4() ம5,ேம அைமதிைய>	 
வி5,%ெகா,*பைத>	 எதி�பா�*பதாக, அவ� க4தினா�. ஓ�ேலா 
ஒ*ப(த�தி�ேபா), எ�தைனேயா க_ட.கைள9 சகி�)%ெகா1,, பல ப8க' 
இற.கிவ()	, உபேயாகமாக எ)�ேம நட%கவி�ைல எ�கிற வ4�த�	, 
விம!சன�	 அவ4%A, இ4(த). 
 
பால�தீனிய�க' எதி�பா�*ப), தா:காலிக அைமதி அ�ல. Gத(திர	. mரண 
Gத(திர	. ேம:A%கைர* பAதி, ெஜ4சேல	, காஸா உ'ளி5ட நகர.கைள 
இைண�த ஒ4 Gத(திர mமி. க_டேமா, ந_டேமா த.க' ம1ைண� 
தா.கேள ஆ1,ெகா'வதி�தா� அவ�கM%A வி4*ப	. இ�ேர� எ�ெறா4 



ேதச�ைதேய அ.கீக!%கவி�ைல; ஒ5,ெமா�த பால�தீனிலி4()	 aத�கைள� 
)ர�தி அ8�)வி5,, �7ைமயான இ�லாமிய ஆ5சிைய அைம*ேபா	 
எ�கிற த.க' கனவி�, ெப4	பAதிைய வி5,%ெகா,�)வி5,, ேம:ெசா�ன 
F�# பிரா(திய.க' இைண(தெதா4 Gத(திர ேதச	, கிைட�தா� ேபா)	 
எ�#தா�, அவ�க' ேக5,%ெகா184(தா�க'. 
 
ஆனா�, அைமதி*ேப9G%A அைழ%A	 இ�ேர�, இ(த ஒ4 விஷய	 தவிர, 
ம:ற அைன�ைத* ப:றி>	தா� ேபGகிற). ேபாராளி இய%க.க', த	 
ெசய�பா,கைள நி#�தேவ1,	; aத�க' வா7	 பAதிகளி� இய%க.க' 
தா%Aத� நட�த%Eடா); பால�தீ� அ�தா!8, தீவிரவாதிகM%A நிதி>தவி 
ெசBவைத நி#�தேவ1,	 எ�#, பா8ய பாடைலேயதா� தி4	ப�தி4	ப* 
பா8%ெகா184(த).  
 
Gத(திர mமி கிைட�)வி5டா�, இைவ ஏ� நட%க*ேபாகி�றன எ�#, 
அராஃப� ேக5டா�. 'நீ.க' �தலி� அைமதிைய% ெகா1, வா4.க'; 
அ*/ற	 உ5கா�() ேபசலா	' எ�#, அவ�க' ெசா�னா�க'. 
 
இர1,ேம ச!தா� எ�# ேமேலா5டமான பா�ைவ%A� ேதா�றலா	. 
உ1ைமயி�, ேபாராளி இய%க.க' யாராK	 க5,*ப,�த �8யாத 
எ�ைல%A9 ெச�#, >�த	 ெதாட.கிவி584(தா�க'. அராஃப� ெசா�னா� 
ேக5பா�க' எ�கிற நிைலைமெய�லா	, காலாவதியாகிவி584(த) எ�ப)தா� 
உ1ைம. அராஃப�)%A நிைலைம /!(ததா�தா� அவ� ேபசாதி4(தா�. யா� 
A�தியாவ) அ!சி ெவ(தா� ேபா)	 எ�கிற நிைல%A� த'ள*ப584(தா�. 
 
இ(த9 RPநிைலைய�தா�, இ�ேர� தன%A ேவ#விதமாக சாதகமாக* 
பய�ப,�தி%ெகா'ள* பா��த). 
 
'அராஃப� ெசா�னா� அவ�க' ேக5கவி�ைலயா? ஆைள மா:#.க'' எ�#, 
ேகாஷமிட� ெதாட.கினா� ஏ!ய� ஷேரா�. ஷேரா?%A ஆர	ப	 �தேல 
அராஃப�)ட� ேப9Gவா��ைத நட�)வதிேலா, அவைர பால�தீ� அ�தா!8 
தைலவராக ஏ:பதிேலா ச:#	 வி4*ப	 இ�ைல. பால�தீ� அ�தா!8 
அைம*பிேலேய உ'ள மிதவாதிக' சில4', யாராவ) ஒ4வ� Aறி*பாக, 
ம	F� அ*பா� தைலைம* ெபா#*ேப:றா�, அத:A அராஃப� ச	மதி�), 
தா� ஒ).கி%ெகா1டா�, >�த�ைத நி#�திவி5, ேப9Gவா��ைதயி� அமரலா	 
எ�#, ஷேரா� பகிர.கமாகேவ அறிவி�தா�. 
 
இதிK	 ஒ4 RP9சி இ4%கிற). 'அராஃப�ைத நீ%கிவி5, ேவ# தைலவைர% 
ெகா1,வா4.க'' எ�#, ெபா)வாக இ�ேர� ெசா�லியி4(தா�, எ(த* 
பிர9ைன>	 வர*ேபாவதி�ைல. �8(தா� அைத9 ெசBவ); �8யாவி5டா� 
�8யா) எ�# அறிவி�)விட* ேபாகிறா�க'. Aறி*பாக, ம	F� அ*பாஸி� 
ேபைர, ஏ!ய� ஷேரா� ெசா�னதி�, அ� ஃப�தா இய%க�)%A'M	, 
பால�தீ� அ�தா!8 அைம*/%A'M	 /ைக9சைல% கிள*பிய). 
 
அ*பா�, இ�ேரலி� ஆளா? எத:காக ஷேரா� அவைர சிபா!G 
ெசBயேவ1,	? இ�ேர� உ4வான தின	 ெதாட.கி, ஐ	பதா1, காலமாக, 
ேசா# த1ணி பா�%காம� Gத(திர�)%காக* ேபாரா8%ெகா184%கிேறா	. 
எ(த ஒ4 க5ட�திK	 அேரபிய�கM%A ந�ல) ெசB>	வித�தி� இ�ேர� 
நட()ெகா1டதி�ைல. அைமதி*ேப9G எ�# அைழ%A	ேபாெத�லா	, 
அத�பி� எ�ன RP9சி இ4%கிற) எ�பைத�தா� �தலி� பா�*ப) 
வழ%க	. )ளிEட ந	பி%ைக ெகா'வத:A ச(த�*பேம தராதெதா4 அரG, அ� 
ஃப�தாவிலி4() ஒ4 Aறி*பி5ட நபைர� தைலைம தா.க சிபா!G 
ெசBவெத�றா� எ�ன அ��த	? 
 
ம	F� அ*பாஸு%ேக இ) மிக�	 ச.கடமாகி*ேபான). ேபாதா%Aைற%A 
'ஒ4ேவைள தா� பதவி விலகேவ18 வ4மானா�, தன%A அ,�) அஹம� 
Aேர (Ahmed Qur ei ) ஆ5சி%A வரேவ1,	 எ�ப)தா� அராஃப�தி� 



வி4*ப	' எ�பதாக, பால�தீ� �7வ)	 ஒ4 வத(தி பரவி%ெகா184(த). 
இ) அ*பாஸு%A	 அஹம� Aேர�%A	 இைடயி�, ஒ4விதமான 
இ#%க�ைதேவ# உ1டா%கிவி584(த). 
 
F�த தைலவ�க' அைனவ4	, இNவாறான ச.கட.களி� அக*ப5,, 
ஆM%ெகா4 Fைலயி� இ4(த த4ண�தி�தா�, அராஃப�ைத வீ5,%காவலி� 
ைவ*பத:A இ�ேர� தன) ராLவ�ைத அ?*பிய). 
 
அ�#தா� பால�தீ� அ�தா!8 பா�லிெம15 E,வதாக இ4(த). /திய 
அைம9ச�க' பல�, ெபா#*ேப:க இ4(தா�க'. பைழய அைம9ச�க' சில!� 
பதவிகM	 மா:ற*படவி4(தன. /திய ேகபின58� �த� E5ட	. 
 
ஆனா� E5ட	 நட%Aமா? அைனவ4%Aேம ச(ேதகமாக�தா� இ4(த). 
அைம9ச�க' அ�தைனேப4	 இ�ேரைல சக5,ேமனி%A� தி58 அறி%ைகவிட 
ஆர	பி�தா�க'. 'பால�தீ� அ�தா!8ைய பலவீன*ப,�)வ)	, பால�தீ� 
ம%கைள அ9சF58* பா�*ப)	தா� இ�ேரலி� ேநா%க	. அத:காக�தா�, 
ரம�லாைவ% Aறிைவ�தி4%கிறா�க'' எ�றா�, அராஃப� அைம9சரைவயி� 
ெசயலாள� யாசி� அெப� ெரேபா. (Yass i r Abed Rebbo  ) நபி� ஷா� (Nabi l  
Shaat h) எ�கிற அைம9ச� ஒ4வ�, 'அைமதி%கான அ�தைன கத�கைள>	 
அைட�)வி5டா�க'. இனி ேப9Gவா��ைதக' ��ேன:றமைடய வாB*ேப 
இ�ைல' எ�#, கதறி� தீ��தா�. 
 
ஒ4 ப%க	, ேகபின5 E5ட	 தைடப,	 வ4�த�தி� பால�தீ� 
அ�தா!8யின�, இ*ப8 அறி%ைக வி5,%ெகா184%க, ம#ப%க	, 
ச�தமி�லாம� அ�தைன �%கிய�த�கைள>	 ைக) ெசB>	 பணிைய இ�ேர� 
ஆர	பி�த). எ(த% ைக)	 ெவளிேய ெத!ய%Eடா) எ�# தீ�மானமாக, 
உ�தரவி584(தா�க'. ைக) ெசBய*ப,பவ�க', எ.ேக 
ெகா1,ெச�ல*ப,கிறா�க' எ�ப)	 ரகசியமாகேவ ைவ%க*ப584(த).  
 
அரசிய� தைலவ�கைள% ைக) ெசBவ) ஒ4 ப%க	 இ4%க, ரம�லாவிK	 
அத� G:#*பAதிகளிK	 இ4(த அ�தைன ேபாராளி இய%க�ைத9 
ேச�(தவ�கைள>	 ேத8*பி8�)% ைக) ெசBவ) அ�ல) ெகா�# ஒழி*ப) 
எ�# ெசய�தி5ட	 வA�), இரேவா, இரவாக அ8%க ஆர	பி�தா�க'. 
 
ரம�லா �7வ)	 ராLவ டா.Aக' ஓ8ன. எ(த% கதவாவ) திற(தி4(தா�, 
க1ைணF8%ெகா1, Gட ஆர	பி�)வி,வா�க'. ஊரட.A உ�தர� அமலி� 
இ4(த). ேபாராளிக' எ.Aேவ1,மானாK	 ப).கி%ெகா1, தா%Aத� 
நட�தலா	 எ�பதா�, இ�ேர� ராLவ�தின�, A8யி4*/* பAதிகளி�Eட 
எ9ச!%ைக>ட� நட()ெகா1டா�க'. எ(த� தைல க1ணி� ப5டாK	 
G5டா�க'. Aழ(ைதக', வயதானவ� எ�ெற�லா	 Eட* பா�%கவி�ைல. 
ரா%ெக5,களா� அராஃப�தி� மாளிைக மீ) தா%Aத� நட�தியப8ேய, 
/�ேடாச�கைள ெம�ல நக��தி*ேபாB, எதி�*ப5ட க5டட.க' அைன�ைத>	 
இ8�தப8ேய அவர) மாளிைகயி� பி�/ற	 ேபாB9 ேச�(தா�க'.  
 
இைடயி� நட(த தா%Aதலி�, இ4/ற�திK	 ஏராளமாேனா� இற()ேபான), 
ஒ4வார	 கழி�)* ப�தி!ைக9 ெசBதியாக வ(த). 
 
ேபாராளிகளிட	 வீர�	 ேகாப�	 இ4(த அள�%A, ேபா� ேந��தி இ�ைல 
எ�ப), மிக*ெப!ய Aைறயாக இ4(த). பயி:#வி%க*ப5ட இ�ேர� 
ராLவ�தி� பல�)%A ��, அவ�களா� அதிக ேநர	 தா%A* பி8%க 
�8யவி�ைல. தவிர�	 ராLவ�தின!ட	 இ4(த அள�%A, நவீன 
ஆ>த.கM	 ேபாராளிகளிட	 இ�ைல. ஏ�கைண� த,*/ பீர.கி 
இ4(தாெலாழிய ரம�லா மாளிைகைய% கா%க�8யா) எ�ப) 
ெத!(த�டேனேய, ேபாராளிக' ம�தியி� ேசா�� உ1டாகிவி5ட). 
 



அவ�க' ேயாசி*பத:A'ளாக மாளிைக இ8�) ெநா#%க*ப5ட). ஒேர ஒ4 
பAதிைய ம5,	 மி9ச	 ைவ�)வி5,, அராஃப�தி� வீ58� ெப4	பாலான 
பAதிகைள இ8�)� தைரம5டமா%கிவி5டன�, இ�ேரலிய�க'. Gர.க* பாைத, 
ரகசிய வழி எ�# எ) இ4(தாK	 இ4%கலா	 எ�பேத இத� காரண	. 
தனிைம* ப,�)வ) எ�# �8� ெசB)வி5டப8யா�, அைத �7ைமயாக9 
ெசBதாகேவ1,	 எ�#, அவ�க' வி4	பினா�க'. ஒ4 ஈ, ெகாG Eட 
அவைர ெந4.க�8யாதப8, G:றி வைள�)% காவ� நி�றா�க'. 
 
க18*பாக இ	�ைற விபsத	தா� எ�# ஒ5,ெமா�த பால�தீனிய�கM	 
�8� ெசBதா�க'. அராஃப�ைத உயி4ட� வி5,ைவ%க மா5டா�க' எ�ேற, 
அவ�க' நிைன�தா�க'. எ(த �ய:சி>	 எ,%க வழியி�லாம�, ைகேய(தி* 
பிரா��தைன ெசBய ஆர	பி�தா�க'. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 2 அ%ேடாப�, 2005 
 
 
 
91 ேக	* ேடவி5 அைமதி* ேப9Gவா��ைத 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ம	F� அ*பாைஸ ஏ:றாK	 ஏ:ேபா	, அராஃப�ைத ஏ:கமா5ேடா	 எ�# 
இ�ேர� ஒ:ைற%காலி� நி�றத:A% காரண	 எ�னெவ�# பா��)வி,வ) 
ந�ல). ம	F� அ*பா� எ�பவ�, ம%க' தைலவ� அ�ல�. அராஃப� 
உயி4ட� இ4(த கால�தி�, ஒ4 ேத�தலி� அவ� தனி�) நி�றா� ஒ4 
ஓ5, வி7மா எ�ப), ச(ேதக	தா�. அவ� அராஃப�தி� சகா. அ� 
ஃப�தாவி� ஆர	பகால	 �த�, உட� இ4() வ4பவ�. ஓரள� மிதவாதி 
எ�# ெசா�லலா	. அNவள�தா�.  
 
அராஃப�)%A* பதிலாக இ�ெனா4வ� வ()தா� தீரேவ1,ெம�றா�, அ) 
யாராக இ4%கலா	 எ�# ெசா�வத:A% க18*பாக, பால�தீனிய�க' 
ேயாசி%கேவ ெசBவா�க'. ஏெனனி�, அவ�கM%A� தைலவ� எ�றா�, 
அராஃப� ஒ4வ�தா�. அராஃப�ேத ஒ4வைர% ைககா58, 'இவ�தா� 
இனிேம�' எ�# ெசா�னா�, க1ைண F8%ெகா1, ஏ:பதி�, அவ�கM%A 
எ(த9 ச.கட�	 இ�ைல. மாறாக, த.கM%A� தைலவராக வர*ேபாகிறவைர 
இ�ேர� சிபா!G ெசBகிற) எ�பைத, பால�தீனிய�களா� ஜீரணி%க%Eட 
�8யவி�ைல. 
 
இ) இ�ேர� அரG%A	 ந�றாக� ெத!>	. அ*ப8 இ4()	, அராஃப�ைத 
வில%கிவி5, இ�ெனா4வ� வ(தா�தா� அைமதி எ�# அவ�க' அட	 
பி8%Aமள�%A, அ*ப8ெய�ன அராஃப� மீ) ெவ#*/? 
 
காரண	 இ4%கிற).  
 
அெம!%காவி� அதிபராக பி� %ளி1ட� இ4(தேபா), 2000_	 ஆ1, 
ஜூைல மாத�தி�, பால�தீ� பிர9ைன%A ஒ4 தீ�� காL	 ேயாசைன>ட�, 
இ4தர*/ அைமதி* ேப9Gவா��ைத ஒ�#%A ஏ:பா, ெசBதா�. ேக	* ேடவி5 
எ�கிற இட�தி� Gமா� இர1, வார கால	 நைடெப:ற இ(த* 
ேப9Gவா��ைதயி�, பால�தீ� அ�தா!8 சா�பி� யாச� அராஃப�)	 
இ�ேரலி� சா�பி�, அ*ேபாைதய இ�ேரலிய* பிரதமராக இ4(த ஈஹு� 
பார%A	 கல()ெகா1டா�க'. 
 
ஓ�ேலா அைமதி* ேப9Gவா��ைத ந�ல விைள�கைள� த4	 எ�# 
எதி�பா��) ெபாB�)*ேபான காரண�தா�, இ	�ைற மிக% கவனமாக� 
தி5ட.க' தயா!�) ைவ�தி4(தா� பி� %ளி1ட�. இ4 தர*பின4	 
ஏ:#%ெகா'M	 ப5ச�தி�, அ,�த ஐ(தா1,களி� (அதாவ) 2005_	 இ(த 



ஆ1,!) பால�தீ� பிர9ைன%A G�கமானெதா4 நிர(தர� தீ�� 
க1,விட�8>	 எ�ப) அவர) கண%A. 
 
அெம!%கா�%A, பால�தீ� மீ) அ*ப8ெய�ன அ%கைற? எ�கிற 
ேக'வி%A, ஒேர ஒ4 பதி�தா�. அ�ைறய ேததியி�, ம�திய% கிழ%A நா,க' 
எ) ஒ�#ட?	 அெம!%கா�%A9 G�க உறவி�ைல. எ.காவ) 
ஓ!ட�திலாவ) ந�ல) நட*பத:A, தா� காரணமாக இ4*ப), தனி*ப5ட 
�ைறயி� த�?ைடய இேமைஜ உய��)வத:A	 அெம!%க ேதச�தி� 
மதி*ைப ம�திய% கிழ%கி� அதிக!*பத:A	 பய�ப,	 எ�# %ளி1ட� 
நிைன�தா�. அதனா�தா� ேக	* ேடவி5 அைமதி* ேப9Gவா��ைத%A ஏ:பா, 
ெசBதா�. 
 
%ளி1டனி� தி5ட	 எ�ன? 
 
92 சதவிகித ேம:A%கைர நில*பர*பிலி4()	, 100 சதவிகித	 காஸா 
பAதியிலி4()	, இ�ேரலிய ராLவ	 வில%கி%ெகா'ள*ப,	. 
 
பால�தீ� அ�தா!8 ஆ'வத:காக, இ�ேர� அளி�)'ள த:ேபாைதய 
ேம:A%கைர* பAதி ம:#	 காஸா�ட� இ�?	 ஓ!4 நகர.கைள ஆM	 
உ!ைம>	, பால�தீ� அ�தா!8%A வழ.க*ப,	. 
 
ேம:A%கைர* பAதியி� எ�ைலேயார	 அைம()'ள இ�ேரலிய% A8யி4*/* 
பAதிகளி�, எ5, சதவிகித	 நில*பர*/ இ�ேரKட� இைண>	. அ*பAதி, 
பால�தீ� அ�தா!8 ஆ5சி எ�ைல%A' வரா). அதாவ), இ�ேரலிய% 
A8யி4*/க' அைம()'ள பAதிகைள இ�ேரேல ஆM	. பால�தீ� 
அ�தா!8 ஆ5சி%A5ப5ட பிற பAதிகளி�, வசி%A	 aத�க', ப8*ப8யாக� 
தி4	ப அைழ�)%ெகா'ள*ப,வா�க'. 
 
த:சமய	 பால�தீனிய�க' lைழயேவ �8யாதப8 இ4%A	 கிழ%A 
ெஜ4சேல�தி� ஒ4 பAதிைய, பால�தீ� அ�தா!8, தன) தைலநகராக 
அறிவி�)%ெகா'ள உ!ைம வழ.க*ப,	. அேதசமய	, ெஜ4சேல	 
�7வ)மாக, பால�தீனிய�கM%A9 ெசா(த	 எ�#	 ஆகிவிடா). ம:ற 
மத�தவ�கM	 அ.ேக வசி%கலா	. வழிபா5,9 Gத(திர	, அைனவ4%A	 
ெபா)வானதாக, நிைலநி#�த*ப,	. 
 
பால�தீ� அகதிக' எ�கிற ெபய!�, ம�திய% கிழ%A �7வ)	 பரவி வசி�) 
வ4ேவா� தாயக	 தி4	/	 விஷய�தி�, இ�ேர� சிலவ:ைற 
வி5,%ெகா,%A	. அவ�க' பால�தீ� அ�தா!8 ஆ5சி*ெபா#*பி� 
இ4%A	 பAதிகM%A வ4வதி�, தைடயி4%கா). ச�வேதச அளவி� ஒ4 A7 
அைம�), அகதிக' ேதச	 தி4	/	 விஷய�தி�, உ#தியானெதா4 �8ைவ 
விைரவி� எ,%கலா	. 
 
%ளி1டனி� அைமதி� தி5ட�தி� சார	 இ)தா�. இதைன ஈஹு� பார% 
��னிைலயி� யாச� அராஃப�திட	 ப8�)%கா58, 'எ�ன ெசா�கிறீ�க'?' 
எ�#, %ளி1ட� ேக5டா�. 
 
அராஃப� சிறி) ேநர	 ேயாசி�)வி5, , 'ம�னி%க�	. ஒ*/%ெகா'ள 
�8யா)' எ�# ெசா�லிவி5டா�. 
 
ஈஹு� பார% அதி�9சியைட(தா�. இ�தைன E,த� அதிகார.க' உ!ைம 
வழ.A	 தி5ட	 ஒ�ைற, %ளி1ட� ெகா1,வ4வா� எ�# அவேர 
எதி�பா�%கவி�ைல. இ�ேரலிய ம%கM%A, தா� எ�ன பதி� சமாதான	 
ெசா�ல�8>	 எ�#தா� ேயாசி�)%ெகா184(தா�. 
 
ஆனா� அராஃப�, �:றிKமாக இ�தி5ட�ைத நிராக!�)வி5டதி� %ளி1ட�, 
பார% இ4வ4%Aேம தீராத அதி�9சி, விய*/. 'உ.க' ம%கைள>	 



நில*பர*ைப>	 மிக ேமாசமான ஒ4 RழK%A நீ.க' த'ளியி4%கிறீ�க'' 
எ�#, பகிர.கமாக% A:ற	 சா58னா� %ளி1ட�. 
 
அராஃப� பதிேல ெசா�லவி�ைல. ைக%A5ைட அள� நில*பர*ைப 
அளி�)வி5,, கனைவ விைலேபG	 அைமதி* ேப9Gவா��ைதகளி� விைள� 
எ�னவாக இ4%A	 எ�பைத, ஓ�ேலா ஒ*ப(த�தி�ேபாேத அவ� ெதளிவாக 
உண�(தி4(தா�. பால�தீ� அ�தா!8 எ�கிற அைம*ைப ஏ�தா� 
உ4வா%க ஒ*/%ெகா1ேடாேமா எ�# வ4(தி%ெகா184(தவ4%A, இ(த 
அைமதி ஒ*ப(த�தி� மகிP9சி ெகா'ள�த%க எ(த ஓ� அ	ச�	 க1ணி� 
படாம� ேபானதி� விய*பி�ைல. 
 
அராஃப� இதைன ஒ*/%ெகா184(தா�, பால�தீனிய�கேள அவைர% 
ெகா�றி4%க%E,	. ஏெனனி�, Gத(திர பால�தீ� எ�கிற ஒ:ைற 
ேகா!%ைகைய� தவிர, ேவ# எ) ஒ�ைற>ேம நிைன�)*பா�%A	 நிைலயி�, 
யா4ேம இ�ைல எ�ப)தா� உ1ைம. 
 
தனி*ப5ட �ைறயி� அராஃப�)%ேகEட, சதவிகித% கண%Aகளி� ந	பி%ைக 
இ�லாம� ேபாBவி584(த). கிைட�தா� �7 பால�தீ�. இ�லாவி5டா� 
�7ைமயான ேபாரா5ட	. இ(த இர1ைட� தவிர, இ�ெனா�ைற9 
சி(தி%க%Eடா) எ�பதி�, அவ� ெதளிவாக இ4(தா�. 
 
அதனா�தா� %ளி1டனி� அைமதி�தி5ட�ைத, ஆர	ப�திேலேய 
நிராக!�)வி5டா� அராஃப�.. 
 
ஈஹு� பார%A%A% க,	 ேகாப	. ப�தி!ைகயாள�கைள% E*பி5,, 
அராஃப�ைத% கிழிகிழி எ�# கிழி�) எ,�) வ#�)வி5டா�.  
 
'எ�ன மனித� இவ�! எைத9ெசா�னாK	 'ேநா, ேநா' எ�# ஒ:ைற 
வா��ைதயி� பதி� ெசா�பவ!ட	 எ*ப8 அைமதி*ேப9G சா�திய	? 
ேப9Gவா��ைதயி� அவ4%A ஆ�வேம இ�ைல. ��ைவ%க*ப5ட தி5ட	 எ) 
ஒ�ைற>	 ப!சீலி%காமேலேய ம#*/� ெத!வி�)%ெகா1ேட வ(தா�. நா.க' 
ெபா#ைமயி� எ�ைல%ேக ேபாBவி5ேடா	. ரசாபாசமாக எ)�	 
நட()விட%Eடாேத எ�பத:காக�தா� அைமதி கா�ேதா	' எ�#, நிaயா�% 
ைட	� ப�தி!ைக%A அளி�த ேப58ெயா�றி�, ஈஹு� பார% 
ெசா�லியி4%கிறா�. (ஏ*ர�, 2001) 
 
பார%கி� க4�)*ப8, அராஃப� ம:#	 அவர) ஆதரவாள�கM%A ஒேர 
ேநா%க	தா�. mரண Gத(திர	 உ'ள �7ைமயான பால�தீ�. அதாவ) 
இ�ேர� எ�ெறா4 ேதசேம Eடா). நில*பர*/ �7வ)	 பால�தீ�தா�. 
 
'நா.க' நைட�ைற9 சா�திய�'ள ேயாசைனகைள ��ைவ%கிேறா	. 
அவ�க' நட%கேவ �8யாத விஷய�)%காக* ேபாராட நிைன%கிறா�க'' 
எ�றா� பார%. 
 
ேப9Gவா��ைத நைடெப:ற தின.கM', ஒ4நா' மாைல உலாவ* ேபாயி4(த 
பார%, எதிேர அராஃப� வ4வைத* பா��), /�னைக ெசBதா�. அ�#தா� 
ெட	பி' ம�15 எ�# aத�களா� அைழ%க*ப,	, ைப�)� �க�த� 
வளாக�திK'ள உம� மRதி Aறி�)* ேபசியி4(தா�க'. கிழ%A ெஜ4சேலமி� 
ஒ4 பAதிைய, பால�தீ� அ�தா!8 தன) தைலநகரமாக அறிவி�)%ெகா'ள, 
அ?மதி அளி*ப) ப:றிய ேப9Gவா��ைத அ).  
 
E5ட�தி�, அராஃப� 'ேநா' ெசா�லிவி5, எ7() ேபாயி4%க, இ(த மாைல9 
ச(தி*பி�ேபா), பார% மீ1,	 அ(த* ேப9ெச,�தேபா), 'அ.ேக ேகாயிேல 
இ4(த) கிைடயா). நீ.க' ஏ� தி4	ப�தி4	ப அைத 'ெட	பி' ம�15' 
எ�# Aறி*பி,கிறீ�க'?' எ�# ேக5டதாக, பார% தன) ேப58யி� 
Aறி*பி,கிறா�. 



 
'மி�ட� அராஃப�, சாலம� ேதவாலய	 அ.ேகதா� இ4(த) எ�ப), 
aத�களி� ந	பி%ைகயாக இ4%கலா	. தனி*ப5ட �ைறயி�, நா?	 அைத 
ந	/கிேற�. அகPவாராB9சிக' ஏராளமான சா�#கைள� த4கி�றனேவ' 
எ�#, பி� %ளி1ட� ெசா�லியி4%கிறா�. 
 
அராஃப� /�னைக ெசBதா�. 'அகP(த) aத�க'. அறிவி�த), aத அரG. 
கிைட�த) எ�னெவ�# இ)வைர ேவ# யா4%A எ,�)% 
கா58யி4%கிறீ�க'? கிழ%A ெஜ4சேல�தி� நீ.க' எ.கM%A* ப.A 
ெகா,*பெத�றா�, ைப�)� �க�த� �7ைமயாக பால�தீனிய�களி� 
க5,*பா5,%A' வ4வெத�றா� ம5,ேம ச	மத	.' 
 
பார%கி� ேகாப	 ேமK	 அதிக!�தத:A, இ) மிக �%கிய% காரண	. 
ஏெனனி�, கிழ%A ெஜ4சேல�தி� ஒ4 பAதிைய அேரபிய�கM%A 
வி5,%ெகா,%க அவ� தயாராக இ4(தாேர தவிர, மRதி வளாக�ைத 
வி,வி*ப) ப:றி, நிைன�)%Eட* பா�%கவி�ைல அவ�. அ*ப89 ெசBதா�, 
இ�ேரலிய�க' அவைர* பதவியிலி4() இற%Aவ) ம5,ம�ல,. க58ைவ�) 
எ!�ேத வி,வா�க'. 
 
இ) இ*ப8 இ4%க, 'இ5ஸா% ராபி� கால�தி� நைடெப:ற ஓ�ேலா அைமதி 
ஒ*ப(த�தி� க184(தப8, இ�ேர� எ�கிற ேதச�ைத பால�தீனிய�கM	, 
பால�தீ� எ�கிற 'அைம*ைப' இ�ேரK	 பர�பர	 ஒ*/%ெகா1,, 
அைமதி%கான அ,�த% காைல எ,�) ைவ%க ேவ1,	 எ�ப)தா�, 
எ�?ைடய வி4*ப	' எ�# ெசா�ன பார%, அராஃப�)%A அ(த எ1ண	 
)ளி%Eட இ�ைல எ�#	 A:ற	 சா58னா�. 
 
உ1ைமயி�, நிஜமாகேவ அைமதி தர%E8ய எ(த ஒ4 தி5ட�ைத>	 
நிராக!%A	 மனநிைலயி�, அராஃப� அ*ேபா) இ�ைல. ஆனா� அைமதி9 
Rழ� ஏ:ப,�)வ)ேபால� ேதா:ற	 கா58, அ8ம8யி� ைகைவ%க%E8ய 
தி5ட.கைள�தா� அவ� எதி��தா�. 
 
ஒ4 ந�ல வாB*/ பறிேபாBவி5ட ேகாப	, பி� %ளி1ட?%A. அராஃப� 
இ4%A	வைர ஒ4 க�ைல%Eட நக��தி ைவ%க �8யா) எ�கிற க,*/, 
ஈஹு� பார%A%A. 
 
ஆகேவ, அெம!%காவிலி4() தி4	பிய�ட�, ேப9Gவா��ைத ேதா�வி 
அைட(தத:A �7�த� காரண	 அராஃப�)தா� எ�# தி4	ப�தி4	ப 
அ�தைன ஊடக.களிK	 ேபசி%ெகா1ேட இ4(தா�.  
 
இ(த9 ச	பவ	தா� இ�ேரலிய�க' ம�தியி� அராஃப� மீ), மிக% க,ைமயான 
ெவ#*ைப� ேதா:#வி%க% காரணமாக அைம(த). தம) ம%களி� உண�9சி%A 
மதி*பளி%A	 விதமாக�தா� ஈஹு� பார%A%A அ,�) வ(த ஏ!ய� 
ஷேரா�, 'அராஃப�ைத நீ%கிவி5, ேவெறா4வைர* பால�தீ� அ�தா!8யி� 
தைலவராக நியமி>.க'' எ�#, ேகாஷமிட� ெதாட.கினா�. 
 
இ)ேவதா� அராஃப�தி� ச!()கிட(த இேமைஜ பால�தீனிய�க' ம�தியி�, 
மீ1,	 மிக உயர�தி� U%கி நி#�த�	 காரணமாக அைம(த) 
 
 
 
 
92 /_ஷி� சாB�, ம	F� அ*பா� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 



ேக	* ேடவி5 ேப9Gவா��ைத �ய:சி அைட(த ேதா�வி, பி� %ளி1ட?%A� 
தனி*ப5ட �ைறயி� ஏராளமான பாதி*/கைள உ1டா%கிய). அவர) 
அரசிய� எதி!யாக, எ*ேபா)	 எ)டா சா%A எ�# க1ணி� 
விள%ெக1ெணB வி5,%ெகா1,, விழி*/ட� பா��)%ெகா184(த ஜா�^ 
/_, இ(த* ேப9Gவா��ைத� ேதா�விைய ஒ4 மிக*ெப!ய ச!வாக 
��ைவ�), அெம!%காெவ.A	 %ளி1ட?%A எதிரான அதி4*தி அைலைய 
உ4வா%Aவதி�, மிக�	 தீவிரமாக* பணியா:ற� ெதாட.கினா�. 
 
ேவ# பல காரண.கM%காக�	 %ளி1டனி� மீதி4(த மதி*/ ச!ய� 
ெதாட.கியி4(த ேநர	. ேதாதாக, ஒ4 மிக �%கியமான ச�வேதச* பிர9ைனயி� 
அெம!%கா தைலயி5,, உ4*ப8யான தீ�� எ)�	 காண �8யாம� 
ேபான), ம�திய% கிழ%கி� அெம!%காவி� ெச�வா%ைக% கணிசமாக% 
Aைற%A	 எ�# /_ A:ற	 சா58னா�. தா� பதவி%A வ(தா�, க18*பாக 
பால�தீ� பிர9ைன%A ஒ4 G�க� தீ�� காண�8>	 எ�# அ8�)9 
ெசா�னா�. 
 
ஆனா�, ெப4	பாலான அரசிய� வ�Kந�க', பால�தீ� விஷய�தி� 
அெம!%கா தைலயி,வத:கான ேநர	 E8வரவி�ைல எ�#தா� அ*ேபா) 
ெசா�லி%ெகா184(தா�க'. பிர9ைனைய �7ைமயாக யா4ேம 
/!()ெகா'ளவி�ைல எ�# தி4	ப�தி4	ப எ7தி>	 ேபசி>	 வ(தா�க'. 
/_, அைதெய�லா	 ெபா45ப,�தவி�ைல. க18*பாக� த�னா� ஒ4 
ச!யான தீ�ைவ ��ைவ%க �8>	 எ�# அ8�)9 ெசா�னா�. 
 
அ) எ�ன தீ��? 
 
அைதெய�லா	 ெஜயி�தா� பா��)%ெகா'ளலா	 எ�#தா�, உ1ைமயி� 
அவ� அ*ேபா) நிைன�தா�. வா%A#திக' அளி*பதி� பிர9ைன எ�ன? 
தாராளமாக எ�ன ேவ1,மானாK	 அ'ளி வழ.க� தைடேய இ�ைல. 
ஆ5சி%A வ(தபி� நிதானமாக* பா��)%ெகா1டா� ேபாகிற). 
 
ஆனா�, /_ஷி� ஆேலாசக�க', ம:ற விஷய.க' ேபா� பால�தீ� 
பிர9ைனயி� அல5சிய	 கா5டேவ1டா	 எ�# தி4	ப�தி4	ப 
வலி>#�தியத� விைளவாக, பால�தீ� பிர9ைன%A நிர(தர� தீ�� காL	 
தி5ட	 ஒ�ைற /_ வA�தா�. ��னதாக, அெம!%க� தர*பி� ஏ:ெகனேவ 
உ4வா%க*ப5,, உதவாம� கிட(த ஒ�றிர1, பைழய தி5ட.கைள (ெடன5 
*ளா� எ�# அைழ%க*ப5ட ஒ4 தி5ட	. மி5ெஷ� !*ேபா�5 எ�ெறா4 
அறி%ைக ேபா�றைவ. இைவ அைன�)ேம ��ன� பா��த தா:காலிக� 
தீ��களிேலேய, சில மா:ற.கைள ம5,	 ெசா�K	 தி5ட.க'. Aறி*பிட�த%க 
அ	ச.க' ஏ)	 இவ:றி� கிைடயா).) UG த58 எ,�) ம#ப!சீலைன 
ெசB) பா��), எ)�ேம ந�ல விைள�கைள� தர%E8யைவ அ�ல எ�# 
உ#தி ெசB) U%கி* ேபா5,வி5,�தா�, /_ தன) தி5ட�)%A ஒ4 
வ8வ	 ெகா,�தா�. 
 
தன) தி5ட	 எ�னெவ�பைத �தலி� ெசா�லாம�, 2002-	 ஆ1, ஜூ� 
24-	 ேததி பால�தீ� ம%கM%A ஒ4 ெசBதிைய ெவளியி5டா�. 'எ�னிட	 
ஒ4 தி5ட	 தயா�. க18*பாக உ.க' பிர9ைனைய� தீ�%க%E8ய தி5ட	 
இ). அரசிய� லாப.க' எைத>	 பாராம� �7%க �7%க* பால�தீ� 
அைமதி எ�பைத ம5,ேம ேநா%கமாக ைவ�) வைரய*ப5ட தி5ட	. ஆனா�, 
இ(த� தி5ட	 எ�னெவ�பைத எ�னா� யாச� அராஃப�)ட� உ5கா�() 
ேபச�8யா). தீவிரவாத�தி� நிழ� Eட* ப8யாத ஒ4வைர, உ.க' 
தைலவராக �தலி� ேத�(ெத,�தீ�கெள�றா� அவ4ட� உ5கா�() நா� 
ேபGகிேற�. அவ� ஜனநாயக�தி� ந	பி%ைக ெகா1டவராக இ4%கேவ1,	. 
எ�?ைடய சாB�, ம	F� அ*பா�. எ�ன ெசா�கிறீ�க'?' எ�# ேக5டா�. 
 



இ(த* பகிர.க ேவ1,ேகாெள�லா	 ��E58ேய தி5டமிட*ப5,, இ�ேர� 
பிரதம� ஏ!ய� ஷேரா?ட� கல() ேபசிவி5,9 ெசBய*ப5ட)தா� எ�பைத9 
ெசா�லேவ18யதி�ைல. 
 
இதி� கவனி%க ேவ18ய விஷய	 எ�னெவனி�, அராஃப� அ*ேபா) வீ5,9 
சிைறயி� இ4(தா�. எ*ேபா) அவ� வி,வி%க*ப,வா� எ�# யா4%A	 
ெத!யவி�ைல. அவ� பதவி விலகி�தா� ஆகேவ1,	 எ�#, ஏ:ெகனேவ 
இ�ேர� மிக� தீவிரமாக வலி>#�தி%ெகா184(த). ேம:A% கைர ம:#	 
காஸா பAதிகளி� ெதாட�() ராLவ நடவ8%ைக ேம:ெகா'ள*ப5,, தினச! 
O:#%கண%கான பால�தீ� ேபாராளிக' 
ைக)ெசBய*ப5,%ெகா184(தா�க'. நாெட.A	 ெந4%க8 நிைல பிரகடன	 
ெசBய*ப5,, பல நகர.களி� ஊரட.A உ�தர�	 அம�ப,�த*ப584(த). 
 
ஒ5,ெமா�த அேரபிய� பAதிகைள>	 நி�Fல*ப,�திவி5,�தா� இ�ேர� 
ஓ>	 எ�# உலகேம எதி�பா��)%ெகா184(தேபா), அெம!%க அதிப� 
ெவளியி5ட இ(த* '/திய தி5ட' அறிவி*/, பால�தீனிய�க' ம�தியி� 
ச5ெட�# ஓ� ஆ�வ�ைத உ1டா%கிய). 
 
ஒ4ேவைள, உ4*ப8யாக ஏேத?	 இ4%Aேமா? 
 
ஆனா� அராஃப�, பதவி விலகினா�தா� வாையேய திற*ேப� எ�கிறாேர? 
இ) உ1ைமயா அ�ல) அராஃப�ைத ஒழி*பத:காக9 ெசBய*ப,	 சதியா? 
 
இ) ஒ4 ச(ேதக	. இ�ெனா4 ச(ேதக	, ப�ேவ# A:ற9சா5,கM%A� 
ெதாட�() ஆளாகிவ(த யாச� அராஃப�, உ1ைமயிேலேய பால�தீ� 
ம%களி� நலைன நிைன*பவரா, அ�ல) - இ�ேர� ெசா�வ)ேபால - பதவி 
ஆைச உ'ளவ�தானா எ�பைத உ#தி*ப,�தி%ெகா'ள�	 ஒ4 வாB*/. 
 
உ1ைமயி�, அராஃப�)%A	 அ*ேபா) ேவ# வழியி�ைல எ�#தா� 
ெசா�லேவ1,	. அ� அ%ஸா மRதி மீ5/%கான த:ெகாைல* பைட*பி!� 
ஒ�# ஆ>த.க' வா.Aவத:காக, இ4பதாயிர	 டால� ெதாைகைய, அராஃப� 
வழ.கியத:கான ஆதார.க', த�னிட	 இ4*பதாக அ*ேபா) இ�ேர� 
அறிவி�த). அராஃப� தாமாக ��வ() அைத ஒ*/%ெகா'ளாவி5டா�, 
ம%க' ம�தியி� ஆதார.கைள9 சம�*பி%க� தயா� எ�#	 ஷேரா� 
அறிவி�தா�. 
 
நிைலைம மிக�	 ேமாசமாகி% ெகா184%கேவ, ேவ# வழியி�லாம� அராஃப�, 
ம	F� அ*பாைஸ பால�தீ� அ�தா!8யி� பிரதமராக அறிவி%க 
ேவ18வ(த). இ) நட(த) 2003-	 ஆ1, மா�9 13-	 ேததி. 
 
அெம!%கா இைத தன%A% கிைட�த மிக*ெப!ய ெவ:றியாக% க4திய). ஜா�^ 
/_ உடன8யாக ம	F� அ*பாைஸ வாஷி.ட?%A அைழ�தா�. மீ1,	 
இ4தர*/ ேப9Gவா��ைதகைள� ெதாட.Aவத:கான Rழ� ஏ:ப584*பதாக, 
ச�வேதச மீ8யா �� ெத!வி�தா�. 
 
ஜூைல 25-	 ேததி ம	F� அ*பா� வாஷி.ட?%A* ேபானா�. /_ஷுட� 
ேப9Gவா��ைத நட�தினா�. நா�A நா' இைடெவளியி� /_, ஏ!ய� 
ஷேராைன அைழ�) 29-	 ேததி ேபசினா�. 
 
இ4 தைலவ�கMட� தனி�தனி* ேப9Gவா��ைதக' நட�த*ப5ட பிறA, 
அைனவ4	 ேச�() ேபGவத:கான ஏ:பா,கைள விைரவாக9 ெசBதா�. தன) 
'ேரா5 ேம*'ைப ��ைவ�)* ேப9Gவா��ைதைய /_ ெதாட.கினா�. 
 
பால�தீ� பிர9ைன%A G�க� தீ�� ஏ:பட, அெம!%க அதிப� ஜா�^ /_ 
வைர(தளி�த 'ேரா5 ேம*' (Road Map ), F�# க5ட நடவ8%ைககைள 
உ'ளட%கியதாக இ4(த). ஒ4 நாளி� அ�ல) ஒ4 மாத�தி�, 



சா�தியமாகிவிட%E8ய தி5ட	 அ�ல அ). ெபா#ைமயாக, நிதானமாக, 
அ%கைற>ட� ஏ:#* ப!சீலி%A	 ப5ச�தி�, நீ1டநா' ேநா%கி� நிர(தர 
அைமதி%கான சா�திய.கைள, அ) அவசிய	 வழ.A	 எ�# ஜா�^ /_ 
ெசா�னா�. ச!�திர �%கிய�)வ	 வாB(த ஆவணமான ஜா�^ /_ஷி� அ(த 
'ேரா5 ேம*' Aறி�த விவர.கைள� ெத!()ெகா'ள ேவ18ய) அவசிய	.  
 
ஜா�^ /_ஷி� தி5ட	, ��ேப ெசா�ன)ேபா�, F�# க5ட.களாக 
அம�ப,�த*பட ேவ18ய). இ�ேர� Ð பால�தீ� எ�கிற இ4 தனி�தனி 
ேதச.கM%கான அவசிய�ைத>	 சா�திய�ைத>	 ��ைவ�) வைரய*ப5ட). 
'ஒNெவா4 க5ட* பணிைய>	 ஒ7.காக9 ெசய�ப,�)கிற ப5ச�தி�, 2005-
	 ஆ1,%A' பிர9ைன%A ஒ4 நிர(தர� தீ�� க1,விடலா	' எ�# /_ 
ெசா�னா�. 
 
இ) 2005-	 ஆ1,. கி5ட�த5ட �8ய*ேபாகிற ஆ1,	 Eட. இ*ேபா)	 
பால�தீ� பிர9ைன இ7�)%ெகா1,தா� இ4%கிற) எ�பைத மன�தி� 
ெகா1, இ(த� தி5ட�ைத அLAவ) ந�ல): 
 
�த� க5ட	 : தீவிரவாத�ைத �8�%A% ெகா1,வ4வ), பால�தீ� 
ம%களி� இய�/ வாP%ைகைய மீ5ெட,*ப), உபேயாகமான /திய 
அைம*/கைள நி#வி* பணிகைள� )!த*ப,�)வ). 
 
இதி� பால�தீ� அ�தா!8யி� ெபா#*/க' இைவ: 
 
தீவிரவாத�ைத எ�லா வைகயிK	 த,�) நி#�)வ). அத:கான 
ெவளி*பைடயான �ய:சிகைள ேம:ெகா'ள ேவ1,	. 
 
தீவிரவாத9 ெசய�களி� ஈ,ப,ேவாைர% ைக)ெசBய, அைன�) விதமான 
நடவ8%ைககைள>	 ேம:ெகா'ள ேவ1,	. இNவிஷய�தி� தி5டமி5ட, 
ெவளி*பைடயான ெசய�பா, ேதைவ. 
 
/)*பி%க*ப5ட பால�தீ� பா)கா*/* பைடயின4	 இ�ேரலிய ராLவ�	 
ஒ:#ைம>ட� ெசய�பட ேவ1,	. 
 
பால�தீ� எ�கிற ேதச�ைத உ4வா%Aவத:A அ8*பைட� ேதைவயான 
அரசிய� அைம*/9 ச5ட�தி� பிரதிைய, உடன8யாக உ4வா%க ேவ1,	. 
(க18*பாக ஜனநாயக ேதசமாக ம5,ேம அ) அைம>	.) 
 
/னரைம*/%கான பணிகைள� திறைமயாக�	 )!தமாக�	 ெசBய%E8ய /திய 
அைம9ச�கைள நியமி%க ேவ1,	. 
 
அதிகார மா:ற.கM%கான ஆர	ப நடவ8%ைகக' ெதாட.க*படேவ1,	. 
ச5ட9 சீ�தி4�த.க' ேதைவ*ப5டா� உடன8யாக ேம:ெகா'ள*படேவ1,	. 
 
இ�ேர� அரசி� ெபா#*/க' இைவ : 
 
பால�தீனிய�கM%A எதிரான தா%Aத� நடவ8%ைகக', ைக) நடவ8%ைகக', 
ஆ%கிரமி*/க', A8யி4*/கைள இ8*ப) ேபா�ற கா!ய.க' உடன8யாக 
நி#�த*பட ேவ1,	. 
 
ெச*ட	ப� 28, 2000-	 ஆ1, ெதாட.கி, நி#வ*ப5ட அ�)மீறிய 
A8யி4*/கைள ப8*ப8யாக% காலி ெசB), அ.ேக A8யம��த*ப5ட 
aத�கைள� தி4	ப அைழ�)%ெகா'ள ேவ1,	. 
 
பால�தீ� அதிகா!க', அைம9ச�க', இ�ேரK%A' Gலபமாக வ() ேபாக, 
அ?மதி வழ.க ேவ1,	. 
 



மனித உ!ைமக' மிக ேமாசமாக* பாதி%க*ப584%A	 பAதிகளி�, நிைலைம 
சீராக உடன8யாக உ!ய நடவ8%ைகக' எ,%க ேவ1,	. 
 
மா�9 2001-%A* பிறA ஏ:ப,�த*ப5ட, அ�)மீறிய aத% A8யி4*/கைள 
உடன8யாக நீ%க ேவ1,	. 
 
A8ேய:ற	 ெதாட�பான அ�தைன நடவ8%ைககைள>	, அ*ப8 அ*ப8ேய 
நி#�திவிட ேவ1,	. அர/* பிரேதச.களி� /திய aத% A8ேய:ற.க' 
அைம*பேதா, இ4%A	 A8ேய:ற* பAதிகளி� அதிக ம%கைள9 ேச�*பேதா, 
அவ�கள) இ4*ைப9 ச5டm�வமா%க �ய:சிக' ேம:ெகா'வேதா Eடா). 
 
இைவ ச!யாக நைடெப#கிற ப5ச�தி�, பால�தீனி� அ1ைட நா,களான 
எகி*) ம:#	 ேஜா�ட?ட� இைண(), பா)கா*/* பணிகைள அெம!%க 
ராLவ	 ��வ() ஏ:#%ெகா'M	.  
 
பால�தீ� தீவிரவாதிகM%A* பிற அர/ ேதச.க' வழ.கி வ4	 ஆதர�, 
�:றிKமாக நி#�த*பட ேவ1,	. அைமதி%கான வி4*ப	 உ'ள அ�தைன 
ேதச.கM	 இதைன மன�வ() ெசBய�தா� ேவ1,	. 
 
/திய ேதசமாக உ4%ெகா'ள*ேபாகிற பால�தீனி� ெதாழி� வள�9சி%காக� 
தனியா�)ைற ஊ%க*ப,�த*ப,	. இத:A ச�வேதச அளவி� ந�ெகாைட 
திர5ட*பட ேவ1,	. 
 
இ)தா� ஜா�^ /_ஷி� 'ேரா5 ேம*' விவ!%A	 �த� க5ட நடவ8%ைகக'. 
இ�?	 இர1, க5ட.க' இ4%கி�றன. அைவ அ,�த இதழி�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 9 அ%ேடாப�, 2005 
 
 
 
 
93 ஜா�^ /_ வைர(த 'ேரா5 ேம*' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ஜா�^ /_ஷி� 'ேரா5 ேம*' வ4ணி�த �த� க5ட அைமதி �ய:சிக' 
ப:றி* பா��ேதா	. இத� இர1டா	 க5ட� தி5ட.க', அதிகாரm�வமாக 
பால�தீ� எ�கிற தனி நா5ைட உ4வா%Aவத:கான, �த�க5ட 
நடவ8%ைகக' ப:றி9 ெசா�Kகி�றன. 
 
இ) விஷய�தி� பால�தீ� அ�தா!8%A இ4%A	 ெபா#*/க' இைவ: 
 
வKவான, க5,%ேகா*/ Aைலயாத பா)கா*/ ஏ:பா,கைள9 ெசBயேவ1,	. 
அச	பாவித.க' எ(த வைகயிK	 அ?மதி%க*பட%Eடா). இ�ேர� அரGட� 
�7ைமயான ஒ�)ைழ*/%A உ�தரவாத	 தரேவ1,	. இ) சா�தியமாகிற 
ப5ச�தி�, ெபா)�ேத�தK%கான நடவ8%ைகக' ேம:ெகா'ள*ப,	. அர/ 
அைம*/க', க5சிக', அரG சாரா� ெதா1, நி#வன.க', ம%க' 
பிரதிநிதிக' ஆகிேயா!� ஒ*/தKட�, /திய ஜனநாயக அரG%கான அரசிய� 
அைம*/9 ச5ட	 உ4வா%க*பட ேவ1,	. ஒ7.கான, வKமி%க ேகபின5 
ஒ�# நி#வ*படேவ1,	. தா:காலிக எ�ைலகMட� E8ய, பால�தீ� 
A8யரG இத�பி� நி#வ*ப,	. 
 
இ�ேர� அரG%A உ'ள ெபா#*/க': 
 



அ1ைட நாடாக அைமயவி4%A	 பால�தீ?ட�, அதிகப5ச ந�Kற�%காக, 
இத:A �� வைரய*ப5ட அ�தைன ஒ*ப(த.கைள>	 மதி�) நட%க 
ேவ1,	. 
 
பால�தீ� உ4வாவத:A� ேதைவயான, அ�தைன �� �ய:சிகைள 
எ,*பதிK	 ஒ�)ைழ%க ேவ1,	. 
 
பிற ேதச.கM%A உ'ள ெபா#*/க': 
 
தா:காலிக எ�ைலகMட� அைமயவி4%A	 /திய ேதசமான பால�தீனி�, 
ெபா)�ேத�த� நைடெப:ற பிறA, பால�தீ� விஷயமாக* ேபGவத:ெகன ஒ4 
ச�வேதச மாநா, E5ட*படேவ1,	. அதி�, /திய ேதச�)%கான நிதி 
ஆதார.கைள வA�தளி%க ேவ1,	. அ1ைட நா,க', பிற ேதச.க' யா�	 
பால�தீ?%A நிதி>தவி அளி%க ��வரேவ1,	. 
 
அர/ ேதச.க' யா�	 இ18ஃபதா�%A ��ன� இ�ேரKட� எ�தைகய 
உற� ைவ�தி4(தனேவா, அ(த* பைழய உறைவ� ெதாடரேவ1,	. 
 
A8நீ�, G:#9Rழ�, ெபா4ளாதார ேம	பா,, அகதிக' பிர9ைன, ஆ>த% 
க5,*பா,க' ேபா�ற விஷய.களி�, ப�ேவ# அதிகார ம5ட.களி� 
(mul t i l at er al engagement ) ேப9Gவா��ைத நட�தி, �8� காண*பட 
ேவ1,	. 
 
இ(த இர1, க5ட நடவ8%ைகக' ெவ:றிகரமாக9 ெசய�ப,�த*ப5ட பிறA, 
F�றாவ) ம:#	 இ#தி%க5ட நடவ8%ைகக' ேம:ெகா'ள*ப,	. 
 
F�றாவ) க5ட	 Ð பால�தீைன நிர(தரமாக அ.கீக!�த�. இ�ேர�, 
பால�தீ� பிர9ைன%A நிர(தர� தீ��:. 
 
பால�தீ� அ�தா!8யி� ெபா#*/க': 
 
நிர(தர� தீ��%A� த�னளவிலான ஆய�த.கைள �7ைமயாக9 ெசB)விட 
ேவ1,	. 
 
மிக வKவான பா)கா*/ ஏ:பா,கM%A* ெபா#*ேப:க ேவ1,	. 
 
பால�தீ� அ�தா!8, இ�ேர� அரG இர1,	 ெசBயேவ18யைவ: 
 
கி.பி. 2005_� நிர(தர� தீ�� எ�கிற இல%ைக ��ைவ�), பால�தீ� 
அகதிக' விஷய�தி�, சா�திய�'ள தீ��%கான நடவ8%ைககைள ேம:ெகா'ள 
ேவ1,	. 
 
ெஜ4சேல	 விஷய�தி�, அரசிய� ம:#	 சமய sதியி� சி%க�க' ஏ)	 
வராம�, ஒ4.கிைண() ஒ4 �8ெவ,%க ��வரேவ1,	. 
 
இ�ேர�, பால�தீ� இர1,	 பிர9ைனயி�றி, >�த.களி�றி அைமதி>ட� 
த�த	 வழிகைள* பா��)%ெகா'ள, உ�தரவாத	 வழ.கேவ1,	. 
 
ச�வேதச* ப.களி*/: 
 
2004_	 ஆ1, இர1டாவ) E5, மாநா, நட�த*ப,	. தா:காலிக 
எ�ைலகMட� நி#வ*ப,	 பால�தீ� A8யரG%A, அ*ேபா) அைன�) 
ேதச.கM	 அ.கீகார	 வழ.கேவ1,	. 
 



2005_	 ஆ1, நிர(தர அைமதி எ�கிற இல%ைக ேநா%கி, அைன�) 
ேதச.கM	 த	மாலான உதவிகைள வழ.கி, தி5ட�ைத ��ென,�)9 ெச�ல 
வழி ெசBயேவ1,	. 
 
இ(த9 ெசய�பா,க' அைன�)	, ம�திய% கிழ%A� ேதச.க' அைன�)%A	 
உவ*பானதாக, அ.A'ள ம:ற பிர9ைனகைள>	 க4�தி�ெகா1, 
அைமவதாக இ4%க ேவ1,	. 
 
அர/ ேதச.க', �7 மன�)ட� இ�ேரைல ஏ:# அ.கீக!%க ேவ1,	. 
 
இ)தா� ஜா�^ /_ வைர(த 'ேரா5 ேம*'பி� ஒ4 வ!9 G4%க.க'. இ), 
எ(த வைகயி� இத:A �(ைதய அைமதி� தி5ட.களிலி4() ேவ#ப,கிற)? 
அ�ல) உ1ைமயிேலேய இ) ேவ#ப5,�தா� இ4%கிறதா? 
 
1979_� ேக	* ேடவி8� ஒ4 ேப9Gவா��ைத நட() ஒ4 தி5ட	 
தீ5ட*ப5ட). பிறA, 1991_� ேம5!8� ஓ� அைமதி ஏ:பா,. 1993_� 
ஓ�ேலா உட�ப8%ைக. அத:A* பிறA மி5ஷ� !*ேபா�5. அத�பி� 
ெடன5 *ளா�. அ*/ற	 மீ1,	 ேக	* ேடவி5 ேப9Gவா��ைத, %ளி1ட� 
��னி�# நட�திய). 
 
இ�தைன%A* பிறA வ(தி4%A	 இ(த ஜா�^ /_ஷி� தி5ட�தி� சிற*/ 
எ�ன? 
 
�தலாவ), பால�தீ� எ�கிற தனிெயா4 ேதச	 அைமவ) Aறி�), �த� 
�தலி� ஆதர�	 அ.கீகார�	 ெத!வி�) வைரய*ப5ட தி5ட	 இ)தா�. 
இத:A �� வைரய*ப5ட எ(த ஒ4 தி5ட�	 ஓ�ேலா உட�ப8%ைக 
உ'பட, Gத(திர பால�தீ� Aறி�)9 சி(தி%கேவ இ�ைல எ�பைத% 
கவன�தி� ெகா'ள ேவ1,	. 
 
அ,�த), பால�தீ� தர*பி� தீவிரவாத� த,*/ Aறி�) வ�ைமயாக 
வலி>#�)	 அேத சமய	, இ�ேர� ராLவ�தின!� அ�)மீற�கைள>	 
Aறி*பி5,, அவ:ைற>	 நி#�த9 ெசா�வ); மா�9 2001_%A* பிறகான aத% 
A8ேய:ற.கைள வாப� ெபற9 ெசா�வ) ேபா�ற அ	ச.க' கவனி%க� 
த%கைவ. இத:A �� தி5ட	 தீ58ய அ�தைன ேப4	, பால�தீ?%A9 சில 
லாப.க' பி9ைசயாக% கிைட*ப) ேபா�ற ேதா:ற�ைத உ4வா%Aவதி� 
கவனமாயி4%க, இ(த 'ேரா5ேம*' ம5,	தா� பால�தீ�, இ�ேர� எ�கிற 
இ4 ேதச.கைள சம அ(த�தி� ைவ�)* ேபGவதாக அைம(தி4%கிற). அ) 
ம5,ம�லாம�, பிர9ைனயி� �%கிய�)வ�ைத% க4�தி� ெகா1,, த�?ைடய 
ம�திய�தமாக ம5,	 அ�லாம�, ச�வேதச மாநா,க' நட�தி, �%கிய 
விஷய.களி� �8ெவ,%க அைழ*பத� Fல	, அைன�)� ேதச.கM%A	 
இதி� ெபா#*/	 கவன�	 ேவ1,	 எ�பைத9 G58%கா5,	 விதமாக�	 
இ) அைம(தி4%கிற). 
 
அேத சமய	, இதி� சில AைறகM	 இ�லாம� இ�ைல. உதாரணமாக, 
A8ேய:ற.கைள நீ%Aவ), ராLவ நடவ8%ைககM%A �:#*/'ளி ைவ*ப) 
ேபா�ற இ�ேர� ெசBயேவ18ய கா!ய.களாக, அெம!%கா ��ைவ%A	 
விஷய.க' மிக�	 �%கியமான பிர9ைனக'. இவ:ைற இ�ேர� ச!யாக9 
ெசBகிறதா அ�ல) ெசB>மா எ�பத:A எNவித உ�தரவாத�	 இ�ைல. 
'ெசBயேவ1,	' எ�#தா� ெசா�ல*ப584%கிறேத தவிர, ச!யாக9 
ெசBகிறா�களா எ�# க1காணி%க எ(த அைம*/%ேகா, நி#வன�)%ேகா 
ெபா#*/ எ)�	 வழ.க*படவி�ைல. 
 
ச�வேதச மாநா,க' E5ட*ப5, விவாதி%க ேவ18ய விஷய.க' எ�# 
G58%கா5ட*ப,பைவ அைன�)	, பால�தீ� பிர9ைன ெதாட�பானைவ. 
இ�ேர� எ,%க ேவ18ய நடவ8%ைககM%A ேம:பா�ைவ கிைடயா) எ�ப), 



மிக�	 அபாயகரமான). இ) நி9சய	 பால�தீ� அ�தா!8யின4%A 
அதி4*தி தர%E8ய). 
 
இர1டாவ) பிர9ைன, ெஜ4சேல	 ெதாட�பான). இ�ேர�-பால�தீ� 
பிர9ைனயி� ேவேர ெஜ4சேலமி�தா� இ4%கிற). இ4தர*/ அரசிய� ஒ4 
ப%க	 இ4%க, அ8*பைடயி� அ) ம%களி� மத உண�� ெதாட�பான 
விஷய	. அேரபிய�கM	 ச!; aத�கM	 ச!. த.கள) வழிபா5, 
உ!ைமகைளேயா, வழிபா5,� தல	 ெதாட�பான உ!ைமையேயா 
வி5,%ெகா,%க, ஒ4ேபா)	 ச	மதி%க*ேபாவதி�ைல. 
 
எ*ப8 அேரபிய�கM%A, ைப�)� �க�த� வளாக	, �க	ம) நபி>ட� 
ேநர8யாக9 ச	ப(த*ப5ட ஒ4 /னித� தலேமா, அேத ேபால, அ(த 
இட�தி�தா� சாலம� ேதவாலய	 இ4(த) எ�கிற பல O:றா1, 
ந	பி%ைகைய, aத�கM	 வி5,%ெகா,%க மா5டா�க'. 
 
அகPவாராB9சி, ஆதார9 ேசக!*/, ச!�திர நியாய.க', சமகால நியாய.க' 
எ�லாேம �%கிய	தா�. ஆனா�, ம%களி� ந	பி%ைகைய% 
ேக'வி%A'ளா%A	 எ(தவிதமான நடவ8%ைக>	, ேதா�வியி�தா� �8>	 
எ�பத:A9 சிற(த உதாரண	 அ).  
 
அ*ப8*ப5ட எ!>	 பிர9ைனயி�, திடமான தீ�� எைத>	 ஜா�^ /_ஷி� 
தி5ட	 ��ைவ%கவி�ைல. மாறாக, இ4 ேதச.கM	 E8*ேபசி ஒ4 �8�%A 
வரேவ1,	 எ�# ெசா�வ), அ��தேம இ�லாத விஷய	. எ�ன 
ேபசினாK	, இ4 தர*பின4	 எைத>	 வி5,%ெகா,%க* ேபாவதி�ைல 
எ�ப) அைனவ4%A	 ெத!(தேத. 
 
ஒேர ேதச�தி� இ4(தப8 அ8�)%ெகா'பவ�க', பால�தீ� உ4வானபிறA, 
அ1ைட ேதச9 ச1ைடயாக இதைன� ெதாட�() ��ென,�)9 ெச�வா�க' 
எ�ப)தா� உ1ைம. 
 
F�றாவ) சி%க�, தீவிரவாத ஒழி*/ ெதாட�பான). இ) ஒ4 க:பைனவாத 
அLA�ைற. Aைற(தப5ச	 பால�தீைன* ெபா#�தவைரயிலாவ). 
 
பால�தீ� அ�தா!8தா�, பால�தீ� ம%களி� அ.கீக!%க*ப5ட ஒேர 
அரசிய� �க	 எ�#, இ�ேரK	 அெம!%கா�	 ஏ:#%ெகா1டாK	 ஒ4 
ஹமாைஸேயா, இ�லாமி% ஜிகா� அைம*ைபேயா, அ� ஃப�தாைவேயா 
நிராக!�)வி5,, எ(தவிதமான அரசிய� தீ��கைள>	 பால�தீனி� 
ெசய�ப,�)வ) சா�தியமி�ைல. ��ேப பா��த) ேபால, ேம:க�திய 
நா,களி� பா�ைவயி�, இைவ தீவிரவாத இய%க.களாக இ4*பி?	 பால�தீ� 
ம%களி� பா�ைவயி�, இைவ ேபாராளி இய%க.க' ம5,ேம. ேபாராளி 
இய%க�)%A	 தீவிரவாத இய%க�)%A	 ெபயரளவி� ெதாட.கி, சி�தா(த 
அ8*பைட வைர O:#%கண%கான வி�தியாச.க' உ1,. 
 
ஹமா�, இ�லாமி% ஜிகா� ேபா�ற அைம*/கM	, பால�தீனி� 
வி,தைல%காக�தா� ேபாரா8%ெகா184%கி�றன. த:ேபா), அரசிய� �க	 
ெப:#வி5ட பால�தீ� அ�தா!8யின4	 ஒ4 கால�தி� இவ�கMட� 
இைண()தா� ேபாரா5ட�ைத ��ென,�)9 ெச�#ெகா184(தா�க'. 
பால�தீ� அ�தா!8%A இ4%A	 ஆதரவாள�க' அள�%ேக அ.ேக 
ஹமாஸூ%A	 ஆதரவாள�க' உ1,. 
 
இ*ப8*ப5ட Rழலி�, தீவிரவாத ஒழி*ைப, பால�தீ� அ�தா!8யி� 
ெபா#*பாக� திணி�), ேம:ெசா�ன இய%க.கைள ஒ,%க நடவ8%ைக எ,%க9 
ெசா�வெத�ப), மிக*ெப!ய விபsத�)%A வழி வA%A	 எ�பதி� 
ச(ேதகமி�ைல. தவிர�	, உ1ைமைய9 ெசா�வெத�றா�, ராLவ sதியி� 
பால�தீ� அ�தா!8ைய% கா58K	, இ(த* ேபாராளி இய%க.க' 
வKவானைவ. பயி:சிெப:ற தரமான ராLவ	 இ(த அைம*/கM%A உ1,. 



 
தீவிரவாத ஒழி*/ எ�கிற ெபய!� பால�தீ� அ�தா!8, இவ�க' மீ) ேபா� 
ெதா,%Aமானா�, ஒேர இன�தவ� தம%A' அ8�)%ெகா1, மா'வதாக* 
ேபாB �8>	. இ(த விஷய�தி�, பால�தீ� அ�தா!8%A அெம!%காேவா 
அ�ல) ேவ# யாேரா, எ(த வைகயி� உதவ�8>	 எ�ப) ப:றி>	 /_ஷி� 
தி5ட�தி� Aறி*/க' ஏ)மி�ைல எ�பைத கவனி%க ேவ1,	. 
 
இெத�லா	, இ�தி5ட�தி� ெவளி*பைடயான Aைறக'. ஆனா�, 
இைதெய�லா	 மீறி>	 ஜா�^ /_ஷி� தி5ட	 உ4*ப8யான ஒ�#தா�. 
காரண	 மிக எளிைமயான). ��ேப பா��த)ேபா�, ேவ# யா4ேம 
��ைவ%காத, Gத(திர பால�தீ� எ�கிற, O:றா1,கால% கன�%A இ) ஒ4 
கத� திற%கிறத�லவா? 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 13 அ%ேடாப�, 2005 
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இ4 நா,க' ச	ப(த*ப5ட ஒ4 பிர9ைனயி� F�றாவதாக ஒ4 நா, 
தைலயி5,, அைமதி%கான �ய:சி ேம:ெகா'வதி�, சில எதி�பாராத 
ச.கட.க' வ4வத:கான வாB*/க' இ4%கி�றன. ஆனா�, அைத* 
ேபசி�தீ��)%ெகா'ள �8>	. ஒேர ேதச�)%A' இ4 தர*பின� இைடேய 
பிர9ைன எ�# வ4	ேபா), F�றாமவ� தைலயி,வ), சி%கைல 
அதிகமா%கிேய தீ4	 எ�பத:A9 ச!�திர	 ெந,க ஏராளமான உதாரண.க' 
உ'ளன. 
 
நம%A ந�A ெத!(த இல.ைகைய ஒ*/ேநா%கி இைத அLகினா� 
எளிைமயாக* /!>	. இல.ைகயி� வசி%A	 தமிழ�க' தனி நா, 
ேக5கிறா�க'. ஒ4 கால�தி� அ.ேக தமிP ம�ன�க' ஆ184%கிறா�க'. 
பி�னா� சி.கள* ெப4	பா�ைமயின!� ஆ%கிரமி*/கைள9 சமாளி%க 
�8யாம�, தமிழ�க' அட.கி*ேபாக ேவ18வ(த). அட%A�ைற மிக�	 
அதிக!�த). தமிழ� பAதிகளி� A8ேய:ற.கைள நி#வி, அ9சF58னா�க'. 
தமிழ�களி� உ!ைமக' ம#%க*ப5டன. ஆகேவ, அவ�க' ெபா.கி எ7() 
ேபாரா5ட�ைத� ெதாட.கினா�க'. �தலி� அைமதி* ேபாரா5ட	; பிறA 
ஆ>த* ேபாரா5ட	. இ�# வைர இ) ெதாட�கிற). ேபாரா5ட	, சமாளி%க 
�8யாத நிைல%A* ேபாA	ேபா), ேபா� நி#�த�)%கான வாB*/க' 
இ4%கிறதா எ�# பா�%கிறா�க'. அைமதி* ேப9G எ�கிறா�க'. ெகா`ச	 
F9G வி5,%ெகா1, மீ1,	 ேபா� ெதாட.கிவி,கிறா�க'. 
 
இ), கால	 காலமாக� ெதாட�() அ.ேக நட() வ4கிற). இைடயி� இ4 
தர*/%A	 உக(த அைமதி�தி5ட�ைத வA�தளி%க, நா�ேவ ��வ() 
ேப9Gவா��ைதக' நட%கி�றன. ஆனா� எ�ன பிரேயாஜன	? இ*ேபா) 
ெபா)�ேத�தைல எதி�ேநா%கியி4%A	 இல.ைக அரசிய�வாதிக', ஓ5,%காக 
அைமதி �ய:சிகைள ேவேரா, பி,.கி எறிய� தயாராக* ேபச 
ஆர	பி�)வி5டா�க'. தமிழ�கM%A� தனி நா, எ�கிற ேப9G%ேக 
இடமி�ைல எ�கிற அ��த�தி�, இல.ைக பிரதம� மஹி(த ராஜபேt 
ெகா%க!�)%ெகா184%கிறா�. 
 
நா�ேவ எ�ன ெசB>	? தமிழ�க'தா� எ�ன ெசBவா�க'? ராஜபேtதா� 
அ.ேக இ*ேபா) ஆM.க5சியி� அதிப� ேவ5பாள�. ேத�தலி� ெஜயி*ப) 
ஒ�#தா� அவர) ேநா%க	. தமிழ�கைள* ப:றி அவ4%A எ�ன கவைல? 
அ�ல) பிர9ைன உடேன தீ�(தாக ேவ1,	 எ�ப)தா� எ�ன க5டாய	? 



எ�லா	 பிறA பா��)%ெகா'ளலா	. �தலி� ெஜயி%க ேவ1,	. 
அNவள�தா�. 
 
/!கிறத�லவா? இ)தா� பால�தீ� விஷய�திK	 நட(த). இல.ைகயி� 
சி.களவ�க' ெப4	பா�ைம ம%க'; தமிழ�க' சி#பா�ைமயின�. அவ�க' 
உ!ைம%A* ேபாரா,கிறா�க'. பால�தீனி� இ�?	 ேமாசமான நிைலைம. 
அ.ேக ெப4	பா�ைமயினராக இ4(த அேரபிய�கைள அ8�)� )ர�தி, 
ம�திய%கிழ%A �7வ)	 அகதிகளாக அைலயவி5,, aத�க' நா5ைட% 
ைக*ப:றி, இ�ேர� எ�# ெபயைர மா:றி, உலெக.கிK	 வசி%A	 aத�கைள 
வரவைழ�), தா.க'தா� ெப4	பா�ைமயின� எ�# 
கண%A%கா58வி5டா�க'. இழ(த ம1ைண� தி4	ப* ெப#வத:காக�தா� 
பால�தீ� ��லி	க' ேபாரா8%ெகா184%கிறா�க'. 
 
இ(த9 RPநிைலயி�, ��லி	களி� இைடவிடாத ேபாரா5ட�)%A ஒ4 தீ�� 
கிைட*ப) ேபா�ற RPநிைல உ4வாவைத, இ�ேர� ம%களா� எ*ப89 
சகி�)%ெகா'ள �8>	? அ�ல) இ�ேர� அரசிய�வாதிகளா�தா� எ*ப8* 
பிைழ�தி4%க �8>	? 
 
பால�தீ� எ�கிற தனி நா5ைட அ.கீக!�)�தா� ஆகேவ1,	 எ�கிற 
அ��த�தி�, அெம!%க அதிப� /_ வA�த தி5ட	, ச(ேதகமி�லாம� ஒ4 
ைம�க�. இத:A�� யா4	 பால�தீைன ஒ4 தனி� ேதசமாக% க4தி* 
ேபசியேத இ�ைல. ெதாட�() ேபாரா8%ெகா184%கிறவ�கM%A� தா:காலிக 
ச(ேதாஷமாக, ஓ!4 நகர.கைள� த() ஆள9 ெசா�லலா	 எ�கிற 
அள�%A�தா�, அவ�களா� சி(தி%க �8(தி4%கிறேத தவிர, ேமைல நா,க' 
எ)�	 பால�தீைன� தனி� ேதசமாக அ.கீக!�ததி�ைல. அவ�கள) 
வைரபட.களி� பால�தீ� எ�ெறா4 ேதச	 இ4%கேவ இ4%கா). (இ(தியா, 
பால�தீைன அ.கீக!�தி4%கிற). ந	ைம* ெபா#�தவைர, பால�தீ� ஒ4 
தனி நா,தா�.) 
 
ஆகேவ, அெம!%காேவ ��ைவ�த தி5ட	 எ�றாK	 ஏ:பத:A aத�க' 
�ர1, பி8�தா�க'. தவிர�	 ெஜ4சேல	 ஒ4 தீ�%க*படாத _ 
தீ�%க�8யாத பிர9ைனயாக இ�?	 ெதாட�()ெகா184%A	 நிைலயி�, 
பால�தீனி� Gயரா^ஜிய�ைத அ.கீக!*ப) ேமK	 ேமK	 >�த�)%A�தா� 
வழி வA%A	 எ�# அவ�க' க4தினா�க'. 
 
இத� விைள�, அைமதி%கான சா�திய	 ெத�ப5ட அ(த ஆக�5 மாத 
(2003) ெதாட%க�திேலேய ெவளி*பட ஆர	பி�)வி5ட). ஆறா	ேததி காைல 
அ�# ெசBதி ேக5டவ�க' ெகா`ச	 விய*பைட(தா�க'. அைமதி �ய:சியி� 
�த� க5ட நடவ8%ைகயாக, இ�ேர� சிைறயி� வா,	 300 அேரபிய�கைள 
வி,வி%க �8� ெசBதி4*பதாக, ஏ!ய� ஷேரா� அறிவி�தா�. இெத�லா	 
ெவ#	 கைத; க1)ைட*/ எ�# உடேன ேபாராளிக' தர*பி� 'பதி� 
ம!யாைத' ெத!வி%க*பட, ேம:A% கைர* பAதி நகரமான ெஹ*ரானி�, ஒ4 
ேபாராளி இய%க�ைத9 ேச�(த �%கிய� தைலவ� ஒ4வைர, இ�ேரலிய ராLவ 
வீர�க' G5,%ெகா�றா�க'. 
 
ஆனாK	 ெபா#ைம கா�தா�, பால�தீனி� /திய பிரதமராக* 
ெபா#*ேப:றி4(த ம	F� அ*பா�. இ�ேர� தர*பி� 300 ைகதிகைள 
வி,வி*பதாக அதிப� ெத!வி�தி4(தா� அ�லவா? அத:A* பதிலாக, ��ன� 
ெஜ4சேல	 நக!� நைடெப:ற ஒ4 A1,ெவ8*/9 ச	பவ�தி� ெதாட�/ைடய 
அ�தைன ேபாராளிகைள>	 ைக) ெசBய உ�தரவி5டா�. இ) நட(த) 
ஆக�5 20 அ�#. 
 
300 ேபைர வி,தைல ெசBய ஷேரா� உ�தரவி5ட), இ�ேரலிய�கM%A* 
பி8%கவி�ைல; ெஜ4சேல	 A1,ெவ8*பி� ச	ப(த*ப5ட ேபாராளிகைள% 
ைக) ெசBய அ*பா� உ�தரவி5ட), பால�தீனிய�கM%A* பி8%கவி�ைல. 
ஆக, இ4 தர*பிK	 ம%கM%A உவ*பி�லாத நடவ8%ைககைள� தைலவ�க' 



ேம:ெகா'ள ேவ18 வ(த). இ(த அைமதி �ய:சி நீ8%க வாB*ேப இ�ைல 
எ�#, அ�தைன ேப4ேம உத5ைட* பி)%கினா�க'. 
 
இ�தைன%A	 அ*பாஸு%A உதவி ெசB>	 வைகயி� ஹமாஸு	 அ*ேபா) 
ேபா� நி#�த�ைத அறிவி�தி4(த) (45 நா' ேபா� நி#�த	). ஆனா�, யா� 
எ�ன �ய:சி ெசBதாK	 பலனி�ைல எ�கிற நிைலைமைய ேநா%கி 
மிக�தீவிரமாக ��ேனற ஆர	பி�த) விதி. 21_	 ேததி ஒ4 F�த ஹமா� 
தைலவைர, இ�ேர� ராLவ	 ரா%ெக5 வீசி% ெகா�ற). உடன8யாக ஹமா� 
அறிவி�தி4(த ேபா� நி#�த	 வாப� ெபற*ப,	 RPநிைல உ4வாகிவி5ட). 
 
இ�மாயி� அm ஷன* எ�கிற அ(த F�த தைலவ!� இ#தி ஊ�வல	, 
ம#நா' காஸாவி� நைடெப:றேபா) ச:#	 ந	ப�8யாத வைகயி�, ப�தாயிர	 
ேப� அதி� கல()ெகா'ள வ() Aவி()வி5டா�க'. இ) இ�ேர� அரG%A 
மிA(த அ9ச�ைத விைளவி�த). ேபாராளிகM%கான ம%க' ஆதர� ச:#	 
Aைற�படாத நிைலயி�, அ*பா� அரG எ�ன �ய:சி எ,�தாK	 அவ�கைள 
�:றிKமாக� த,�) நி#�த �8ய*ேபாவதி�ைல எ�# ஏ!ய� ஷேரா� 
நிைன�தா�. 
 
இைத ேமK	 ேமK	 உ#தி*ப,�)வ)ேபா�, அ,�த சில தின.களி� ேதச	 
�7வ)	 ஆ.கா.ேக, திb�* ப,ெகாைலகM	 தீைவ*/கM	 கலவர.கM	 
A1,ெவ8*/கM	 நட%க ஆர	பி�தன. அ�தைன%A	 ��லி	க'தா� 
காரண	 எ�# ஷேரா� ெசா�னா�. இ�ேரலிய� தர*பி� ஓ� உயி�% Eட* 
ேபாயி4%காத நிைலயி�, எ*ப8 நீ.க' எ.கைள% Aைற ெசா�லலா	? 
கலவர�ைத� U1,வ)	 ெதாட.கிைவ*ப)	 aத�க'தா� எ�# ம	F� 
அ*பா� A:ற	 சா58னா�. 
 
ஆக, மீ1,	 அ8�)%ெகா'ள ஆர	பி�தா�க'. 
 
இத:கிைடயி�, அ*பா� பதவி விலக ேவ1,	 எ�கிற ேகாஷ�	 
உடன8யாக எழ ஆர	பி�)வி5ட). அராஃப�தி� தீவிர ஆதரவாள�கM%A 
அ*பா� பிரதமராக இ4*பதி� )ளி%Eட வி4*பமி�ைல. த.க' தைலவ!� 
�79ச	மதமி�லாம�, அெம!%க நி�*ப(த�தி�ேப!� பிரதமரா%க*ப5ட 
ஒ4வ�, சக ேபாராளி இய%க�தவ�கைள% ைக) ெசB>	 அள�%A* 
ேபாBவி5டா� எ�றா�, அவைர இ�?	 ஆ5சியி� 
உ5காரைவ�)%ெகா184*பதி� அ��தமி�ைல எ�#, Fைல%A Fைல 
ேமைட அைம�)* ேபச ஆர	பி�)வி5டா�க'. 
 
அ8*பைடயி�, அ*பா� ெகா`ச	 சா). அவ4%A அரசிய� ெத!>ேம தவிர, 
ஆதரவாள� பலெம�லா	 கிைடயா). ஆள9ெசா�னா� ஆ'வா�. வீ5,%A* 
ேபாக9ெசா�னா� ேபாBவி,வா�. அNவள�தா�. 
 
யாச� அராஃப�)%A, மிக�	 த�மச.கடமான நிைலைம அ). அ*பா� மீ) 
அவ4%A� தனி*ப5ட ெவ#*/க' ஏ)	 கிைடயா). ஆனா�, தம) ம%களி� 
வி4*ப�)%A �ரணாக, அெம!%கா G58%கா5,	 வழியி� அவ� ஆ5சி 
ெசBவ), அவ4%A* பி8%கவி�ைல. Aறி*பாக, ேபாராளிகைள% ைக) ெசB>	 
விஷய�ைத அவ� மிக% க,ைமயாக எதி��தா�. ெவளி*பைடயாக அவரா� 
இைத* ேபச�8யவி�ைலேய தவிர, அ*பாஸி� அைமதி நடவ8%ைகக' 
நி9சய	 விபsத விைள�கைள�தா� உ1டா%A	 எ�# அவ� திடமாக 
ந	பினா�. 
 
அதிப� எ�கிற �ைறயி�, அவரா� அ*பாஸி� நடவ8%ைககைள% 
க5,*ப,�த �8>	தா�. ஆனா�, ஒ*ப(த�ைத மீ#வதாக ஆகிவி,	. 
அெம!%க� தி5ட	, இ�ேரலி� ஒ�)ைழ*ைப எ�தைன Uர	 ந	பலா	 எ�# 
ெத!யாத RPநிைலயி�, ெதாட�() ேபாராளி இய%க.களி� அதி4*திைய9 
ச	பாதி�)%ெகா1,, எ�ன மாதி!யான அைமதிைய உ:ப�தி 
ெசB)விட�8>	 எ�# அவ� நிைன�தா�. 



 
ஆகேவ, அ*பாைஸ% E*பி5,� தம) அதி4*திைய நாR%காக� ெத!வி�தா�. 
அ*பாஸு%A	 த�மச.கட	தா�. பால�தீனிய�க' அ)வைர ஒ4 'பிரதம!�' 
ஆ5சிைய* பா��ததி�ைல. அதிப�தா�. ச�வாதிகார	தா�. அராஃப�தி� 
ஒ:ைற �8�%A% க5,*ப5,�தா� அவ�கM%A* பழ%க	. இ(த மாதி! 
பிரதம�, அைம9ச�க', ேகபின5 E5ட	, வா%ெக,*/ வைகயறா%கெள�லா	 
அவ�கM%A* பழ%கமி�ைல. தவிர�	, அராஃப�ைத ஓர	 க58 வி5,, ஓ� 
ஆ' அ) அ*பாஸாகேவ இ4%க5,	, �8�க' எ,�)9 ெசய�ப,�)வைத 
ம%க' �:றிK	 வி4	பவி�ைல எ�பைத>	 அவ� உண�(தி4(தா�. 
 
ஆகேவ, அராஃப�தி� கீேழ பணியா:ற �8யாத Rழ� ஏ:ப5,, தா	 பதவி 
விலAவைத� தவிர, ேவ# வழியி�ைல எ�கிற �8�%A வ(தா�. மாெப4	 
தைலவரான அராஃப�)ட� நிர(தர% கச*/%A வழி ேத8%ெகா'ளாம�, 
ந�லவிதமாக ஒ).கி% ெகா1,வி,வேத தம%A ந�ல) எ�# நிைன�தா�. 
 
அ,�த) யா�? எ�ற ேக'வி வ(தேபா), அராஃப�தி� ஆதரவாள�க' 
ஒ5,ெமா�தமாக அகம) Aேரைவ% ைககா58னா�க'. ஏ:ெகனேவ, 
அராஃப�தா� தம) அரசிய� வா!சாக மைற�கமாக அறிவி%க*ப5டவ� அவ�. 
ஆனா�, அகம) Aேரைவ அெம!%கா ஏ:Aமா எ�ப) ச(ேதக	. அவ� 
அ*பாைஸ* ேபால மிதவாதி அ�ல�. இ�ேரKட� சமரச �ய:சிக' 
ேம:ெகா'வதி� எ*ேபா)	 ச(ேதக	 உ'ளவ�. 
 
அகம) Aேர�%A* பதவிைய ஏ:பதி� பிர9ைன ஏ)மி�ைல. ஆனா�, 
அெம!%கா�	 ஐேரா*பிய நா,கM	 தம%A �7 ஆதர� அளி*பதாக9 
ெசா�னா� ம5,ேம, த	மா� பதவி ஏ:க �8>	 எ�#	, இ�ேர� தன) 
ெதாட� தா%Aத� நடவ8%ைககைள நி#�தினா� ம5,ேம, ஆ5சி 
ெசBய�8>ெம�#	 ஒ4 ேப9G%A9 ெசா�லிவி5,, ெச*ட	ப!� பால�தீ� 
அ�தா!58யி� பிரதமராக* ெபா#*ேப:#%ெகா1டா�. 
 
அNவள�தா�. இ�ேர� பைழயப8 த� ேவைலைய ஆர	பி�)வி5ட). 
ேம:A% கைர* பAதியி� உ'ள தன) aத% A8யி4*/கைள% 
கா*பா:#வதாக9 ெசா�லி%ெகா1,, ேம:A% கைரையேய இர1டாக* பி!%A	 
வித�தி�, ஒ4 த,*/9 Gவ� எ7*ப ஆர	பி�)வி5டா�க'. 
 
Gவ� எ7*/	 பணிைய ஆர	பி�த அேத நா' (ெச*ட	ப� 10) காஸாவி�, 
ஒ4 ஹமா� தைலவைர ரா%ெக5 தா%Aத� நட�தி% ெகா�ல �ய:சி ெசB) 
ேதா:#, அ(த ெவ#*பி� பதிைன() பால�தீனிய�கைள இ�ேரலிய வீர�க' 
G5,%ெகா�றா�க'. 
 
��லி	க' மீ1,	 இ18ஃபதாைவ� தீவிரமா%Aவ) ப:றி ேயாசி%க 
ஆர	பி%க, ஏ!ய� ஷேரா� அ	மாத	 ப�னிர1டா	 ேததி ஓ� அறி%ைக 
ெவளியி5டா�. 'யாச� அராஃப� இ4%A	 வைர இ.ேக அைமதி சா�தியேம 
இ�ைல. அவைர நீ%க �8� ெசB)வி5ேடா	!'' எ�பேத அ(த அறி%ைகயி� 
சார	. 
 
நீ%Aவ) எ�றா�? பால�தீனி� இ4(தா, உலக�திலி4(ேதவா? ஒ5,ெமா�த 
��லி	 உலக�)%A	 இ(த% ேக'விதா� எ7(த). ஏெனனி�, இ�ேர� 
அத�பிறA எ,%க ஆர	பி�த நடவ8%ைகக' அ*ப8*ப5டைவ. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 16 அ%ேடாப�, 2005 
 
 
 
95 யாசி� ம:#	 ர18ஸிைய ெகா�றா�க' 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  



 
ஓ� அைமதி �ய:சி, ஒ4 மாதகால	 Eட உயி4ட� இ4%க சா�தியமி�ைல 
எ�றா�, அ(த ேதச�தி� RPநிைல எ*ப8*ப5டதாக இ4%A	 எ�# 
ேயாசி�)* பா4.க'. 
 
யாச� அராஃப�ைத ஒழி*பேத தன) இல%A எ�# இ�ேர� அறிவி�த 
ம#கணேம பால�தீனி� பைழயப8 �7ேவக�தி� ேபாரா5ட	 ெதாட.கிவி5ட) 
எ�#தா� ெசா�லேவ1,	. 
 
அ%ேடாப� 4, 2003 அ�# ைஹஃபாவி� உ'ள ெர�டார15 ஒ�றி�, 
(ேம%ஸி	 ெர�டார15 எ�# ெபய�) ஒ4 த:ெகாைல*பைட* ேபாராளி 
/A(), A1, ெவ8%க9 ெசBததி�, 21 aத�க' தல�திேலேய 
ெகா�ல*ப5டா�க'. ெவA1ெட7(த இ�ேர� அரG, ஈரா� ம:#	 சி!யாவி� 
ஆசீ�வாத�)ட� இ�லாமி% ஜிகா� ம:#	 ஹி�/�லா அைம*/க' 
இைண(), இ(த� தா%Aதைல9 ெசBததாக% A:ற	 சா58ய). 
 
இத:A* பதி� நடவ8%ைகயாக, சி!யாவி� எ�ைல* பAதியி� உ'ள ஐ� - 
ஸஹி* (Ei n Saheb ) எ�கிற இட�தி� அைம(தி4(த ஒ4 ேபாராளிக' பயி:சி 
�காமி� மீ), இ�ேரலிய விமான*பைட தா%Aதைல� ெதாட.கிய). விஷய	 
தீவிரமாவத� ெதாட%க	 இ). ஏெனனி�, பால�தீ?%A' இ�ேர� எ�ன 
ெசBதாK	, அ) உ'நா5, விவகார	. சி!ய எ�ைல%A5ப5ட பAதியி� 
அ�)மீறி� தா%Aத� நட�)வெத�ப), வK9ச1ைட%A* ேபாகிற கா!ய	. 
 
தா%Aத� நட�த*ப5ட இட	 உ1ைமயிேலேய தீவிரவாத* பயி:சி 
�கா	தானா, அைத9 சி!யா அரG ஆத!%க�தா� ெசBகிறதா எ�ெற�லா	 
அ,�த,�) ஏக*ப5ட ேக'விக' வ4	. ஒ4வைரெயா4வ� வ�ைமயாக% 
A:ற	 சா58%ெகா1, இ#தியி� ேமாத ஆர	பி�தா�, மீ1,	 ரணகளமாA	. 
ெகா'ைகயளவி� அைன�) அர/ ேதச.கM	 பால�தீ� ேபாராளி 
இய%க.கM%A ஆதரவளி�) வ4வ)	 உதவி ெசB) வ4வ)	 உ1ைமேய 
எ�றாK	, திbெர�# இ*ப8 எ�ைல தா189 ெச�# தா%Aத� 
நட�)வெத�ப), அ)நா' வைர அெம!%கா ம5,ேம ெசB) வ(த ஒ4 
அ�)மீற� நடவ8%ைக. உலகி� ேவெற(த ேதச�	 அ	மாதி! ெசBயா). 
ஈரா%, ஆ*க� பிர9ைனகளி� அெம!%கா நட()ெகா1ட வித	 எ*ப8ேயா, 
அ*ப8�தா� இ). 
 
அ1ைட ேதச�)ட� ஒ4 பிர9ைன எ�றா�, �தலி� �ைற*ப8 தன) 
A:ற9சா5ைட அ?*பேவ1,	. பதி� வ4கிறதா எ�# பா�%கேவ1,	. 
பதிலி� நியாய	 இ4%கிறதா எ�ப) அ,�தப8யாக. த�னிட	 உ!ய 
ஆதார.க' இ4%கிறெத�றா� அவ:ைற9 சம�*பி%க ேவ1,	. அத:Aேம� 
ச�வேதச எ�ைலகைள மதி�) நட%A	 தா�மீக% கடைம... இ�தியாதிக'. 
எ)�ேம உதவா) எ�கிற நிைல வ4மானா� ம5,ேம, >�த	. 
 
ஆனா�, இ�ேர� எ,�த எ,*பி� எ�ைலதா189 ெச�# தா%Aத� நட�த 
விமான*பைட*பி!� ஒ�ைற அ?*பிைவ%க, சி!யா ேகாப	 ெகா1ட). 
இ�?	 தீவிரமாக* ேபாராளிகM%A உதவி ெசBய� ெதாட.கிய). 
 
ஆ>த.க', பண	, ம4()*ெபா4'க', எ!ெபா4' எ�# எ�ென�ன 
ேதைவேயா, அைன�ைத>	 ரகசிய வழிகளி� அ?*ப ஆர	பி�த). 
��ென*ேபா)	 இ�லாத அள�%A, சி!யா ஆதர� கிைட�ததி� 
மகிP9சியைட(த பால�தீ� ேபாராளி இய%க.க', தம) தா%Aத�கைள 
இ�?	 தீவிரமாக ��ென,�)9 ெச�ல ஆர	பி�தன. 
 
ேபாராளி இய%க.கM%A உதவிக' வ4	 வழி, ெப4	பாK	 ேம:A% கைர* 
பAதியி� இ�ைல. காஸா வழியாக�தா� அவ�கM%A� ேதைவயான 
ெபா4'க' வ() ேச4	. கட� ப%க�தி� இ4%கிற ெசௗக!ய	 எ�ப) ஒ4 
/றமி4%க, இய:ைகயிேலேய காஸா, ேபாராளிகM%A மிக�	 



பா)கா*பானெதா4 பAதி. மைறவிட.க' (Aைகக', Gர.க வழிக') அ.ேக 
ஏராள	. தவிர, ம%கM	 உயிைர%ெகா,�) அவ�கைள அைடகா*பா�க'. 
 
இைத ந�கறி(த இ�ேர� ராLவ	, தன) கவன�ைத, காஸாவி� மீ) 
Aவி�த). �தலி�, எ�ென�ன ெபா4'க' கட�திவர*ப,கி�றன எ�# ஒ4 
ப58ய� தயா� ெசBதா�க'. ஆ>த.க' �தலாவ). அ,�த) அ(நிய9 
ெசலாவணி. F�றாவதாக, ேபாைத* ெபா4'க'. நா�காவதாக, )ணிமணிக'. 
இைவ ெப4	பாK	 எகி*திலி4()தா� வ()ெகா184(தன. இ*ேபா) 
சி!யாவிலி4()	 வர� ெதாட.கியதி�, இ�ேர� ராLவ	 விழி�)%ெகா1, 
ேவைல பா�%க ஆர	பி�த). 
 
காஸா �7வ)	 ச�லைட ேபா5,� )ைள�), ெமா�த	 ெதா1i:# 
இர1, Gர.க வழிகைள இ8�) ஒழி�தா�க'. இவ:றி� ெப4	பாலானைவ 
எகி*திலி4() வ4	 Gர.க*பாைதக'. எ*ேபா) இ�தைன Gர.க*பாைதகைள 
அைம�தா�க', எ�தைன ஆயிர	 ேப� இத:காக* பா,ப584%கேவ1,	 
எ�ெற�லா	 எ1ணி* பா��), விய*பி� உ9சி%ேக ேபானா�க', இ�ேரலிய 
ராLவ வீர�க'. அ)�	 ஒ4 ஈ, கா%ைக%A� ெத!யாம� ேவைலக' 
நட(தி4%கி�றன! O:#%கண%கான ைம�க' நீள�)%A9 Gர.க	 
அைம*பெத�ப), ெப!ய, ெப!ய அரசா.க.கேள நிைன�தாK	 அ�தைன 
Gலப�தி� சா�தியமாக% E8யத�ல. பால�தீ� ேபாராளிகM%A அ) 
சா�தியமாகியி4%கிற). அ)�	 ஒ�றிர1ட�ல. கி5ட�த5ட O# Gர.க.க'! 
 
இ*ப89 Gர.க.கைள% க1டறி() அழி*பதாக9 ெசா�லி%ெகா1,, 
O:#%கண%கான அ*பாவி கிராம ம%களி� வீ,கைள இ8�)� 
தைரம5டமா%கிய)	 நட(த). இ) Aறி�)% ேக'வி எ7(தேபா), 'அ(த 
வீ,கெள�லா	 தீவிரவாதிகளா� ஆ%கிரமி%க*ப5,, அவ�களி� ப).A 
இட.களாக இ4(தைவ. அதனா�தா� அழி�ேதா	' எ�#, ஒ4 வ!யி� பதி� 
ெசா�லிவி5டா�, ஷேரா�. 
 
உ1ைமயி� தீவிரவாத ேவ5ைட எ�கிற ெபய!� காஸா பAதி ம%களிைடேய 
நிர(தரமானெதா4 அ9ச�ைத ஏ:ப,�தி, அவ�களாகேவ இட�ைத 
காலிப1ணி%ெகா1, ேபாவத:காக9 ெசBய*ப5ட கா!யேம அ). எ(த 
ேநர�தி�, எ(த% கிராம�தி� ராLவ	 lைழ>	 எ�ேற ெசா�ல�8யா). 
திbெர�# ஊைர9 G:றிK	 ராLவ ஜீ*/க' வல	 வ4	. ம%க' வீ,கைள 
அைட�)%ெகா1, உ'ேள உயிைர% ைகயி� பி8�)%ெகா1, 
கா�தி4*பா�க'. ராLவ	 lைழ>	ேபா) �தலி� ஒ4 எ9ச!%ைக 
வி,*பா�க'. ம%க' அைனவ4	 ெவளிேயறிவிட ேவ1,	. மீறி யா� 
இ4(தாK	 அவ�க' உயி4%A உ�தரவாதமி�ைல. 
 
இ*ப8ேய ஆயிர%கண%கான அேரபிய�க' ஊைர காலிப1ணி%ெகா1,, 
அகதிகளாக ெவளிேயற ேவ18ய நிைலைம உ1டான). காஸாவி� 
ெத:A*பAதி கிராம.க', ஒ4சில நகர.க' இ(த வைகயி� கி5ட�த5ட 
�7ைமயாக% காலியாகிவி5டன எ�#தா� ெசா�லேவ1,	. இ) நட(த) 
2004-	 ஆ1, ெதாட%க�தி�. 
 
இ(த9 ெசய�, ேபாராளி இய%க�தவ�கைள மிA(த ேகாப	 ெகா'ள9 ெசBய, 
க1ைண F8%ெகா1, அவ�க' த:ெகாைல� தா%Aத� நடவ8%ைககளி� 
மிக� தீவிரமாக இற.க ஆர	பி�தா�க'. ெட� அவிN நக!� சராச!யாக ஒ4 
நாைள%A இர1, இட.களி� A1,ெவ8*/9 ச	பவ.க' நட%க 
ஆர	பி�தன. 
 
ஜா�^ /_ஷு%A% ேகாப	 வ(த). தன) அைமதி�தி5ட	 நாசமான) ம5,	 
காரணம�ல. ஏ!ய� ஷேரானி� நடவ8%ைகக' கி5ட�த5ட அைன�)� 
ேதச.களி� ெக5ட அபி*பிராய�ைத>	 ஒ4.ேக ெபற ஆர	பி�தி4(தன. 
இெத�ன கா5டா5சி எ�# எ�ேலா4	 ஏக கால�தி� இ�ேரைல* பா��) 
ெவ#*/ட� ேபச�ெதாட.கியி4(தா�க'. இ) இ�ேரK%A ந�லத�ல எ�ப) 



ம5,ம�ல; ஈரா% விவகார�தா� உலகளவி� அெம!%காவி� இேம^ மிக�	 
ேமாசமாகி%ெகா184(த ேநர�தி�, அெம!%காைவ>	 கணிசமாக* பாதி%கேவ 
ெசB>	 எ�# நிைன�த /_, உடன8யாக ஏதாவ) ெசBதாகேவ18ய 
க5டாய	 இ�ேரK%A இ4*பதாக, ஏ!ய� ஷேராைன எ9ச!�தா�. 
 
�(ைதய நா' வைர 'ேரா5 ேம*' ேபா5,%ெகா,�த தி5ட.கைள அ*ப8ேய 
அ9G*பிசகாம� கைட*பி8�) வ(தவ�ேபால, காஸாவிலி4() இ�ேரலிய% 
A8யி4*/கைள அ*/ற*ப,�)வத:கான ேநர	 வ()வி5டதாக அவ4	 
அறிவி�தா�. 
 
இதைன ஒ4 'ப*ளிசி8 �ட15' எ�# கி1டல8�தன, இ�ேர� 
எதி�%க5சிக'. ஒ4ேவைள இ) நட%Aமானா�, தா	 ஆத!*பதாக இ�ேர� 
ெதாழி:க5சி ெசா�ன). ஆனா�, ஷேரானி� அைம9சரைவயி� 
இட	ெப:றி4(த தீவிர வல)சா!% க5சியான மஃ*தா� (Maf dal ) ம:#	 ேதசிய 
aனிய� (Nat i onal Uni on ) ேபா�ற சில க5சிக', 'ஒ4ேவைள ஷேரா� 
அ*ப89 ெசBவாேரயானா� க18*பாக� தா.க' அைம9சரைவயிலி4() 
விலகிவி,ேவா	' எ�# பகிர.கமாக மிர5ட� ெதாட.கின. 
 
இதி� ஆ9ச�ய*பட�த%க அ	ச	 எ�னெவனி�, ஓ�ேலா அைமதி ஒ*ப(த	 
ஏ:பட% காரணமாயி4(தவ4	, இ�ேர� அரசி� மிக F�த அரசிய� 
ஆேலாசக4மான ேயாஸி ெபBலி� (Yoss i Bei l i n ) எ�பவேர ஷேரானி� 
இ(த வாப� அறிவி*ைப% க,ைமயாக எதி��த)தா�! 
 
ெபBலி� இத:A9 ெசா�ன காரண	, 'இ4 தர*/%A	 ெபா)வாக ஏதாவ) ஓ� 
ஒ*ப(த	 ெசB)ெகா'ளாம�, aத�கைள% காஸாவிலி4() வாப� 
ெப#வெத�ப), அ.ேக மீ1,	 தீவிரவாத	 ெப4க�தா� வழி ெசB>	.'' 
 
எ�தைன ஒ*ப(த.க'! எ�தைன அைமதி �ய:சிக'! 
 
எ�லாேம அ(த(த ச(த�*ப.களி� R5ைட� தணி*பத:காக9 
ெசBய*ப5டைவதாேன தவிர, நிர(தரமான அைமதிைய ேநா%கி ஒ4 
க�ைல%Eட யா4	 எ,�) நக��தி ைவ%கவி�ைல எ�ப)தா� உ1ைம. 
 
ஆக, ஏ!ய� ஷேரானி� இ(த அறிவி*/	 ெவளிவ(த ேவக�திேலேய உயிைர 
வி5ட). ஒ5,ெமா�த� ேதச�	 திர1, தன%A எதிராக� ேதா'த58வி,ேமா 
எ�கிற அ9ச�தி� உடன8யாக, வாப� ெப#வதாக9 ெசா�னைத வாப� 
ெப:#%ெகா1,, ஏேதா இர1, த:ெகாைல� தா%Aத� நடவ8%ைக%A* 
பதிலாக9 ெசய�படேவ18ய நி�*ப(த	 தன%A ஏ:ப584*பதாக9 
ெசா�லிவி5,, காஸா பAதியி� ��ைன%கா58K	 தீவிரமாக� தீவிரவாத 
ஒழி*/ நடவ8%ைகயி� இற.க� தன) ராLவ�)%A உ�தரவி5டா� ஷேரா�. 
 
அெம!%காவி� ேப9ைச% ேக5, காஸாவிலி4() இ�ேரலிய% 
A8யி4*/கைள% காலி ெசBய உ�தரவி,வதாக9 ெசா�னவ�, ச5ெட�# 
பி�வா.கியத:கான வKவான காரண	 ேவ1,ம�லவா? ஆகேவ, இ	�ைற 
தன) ராLவ�)%A* பலமான உ�தரைவ* பிற*பி�தி4(தா�. கணிசமான 
அளவி� அ.கி4() ேபாராளிகைள% ைக) ெசBயேவ1,	. மீ8யா�� 
அவ�கைள நி#�தி, தைல எ1ண9 ெசா�லி, தா� பி�வா.கியத� காரண	 
ச!தா�; காஸாவி� இ�?	 தீவிரவாத	 தைழ%க�தா� ெசBகிற) எ�# 
நிvபி%கேவ1,	 எ�# நிைன�தா�. 
 
அத�ப8 இர� பகலாக இ�ேர� ராLவ	 காஸாவி� ச�லைட ேபா5,� 
ேதட�ெதாட.கிய). O:#%கண%கான அ*பாவி* ெபா)ம%க' இதனா� 
வீ8ழ()* ேபானா�க'. கைடக' அைன�)	 இ7�) Fட*ப5டன. ஊரட.A 
உ�தரவி� ெசௗக!ய�தி� ராLவ	 நகெர.A	 ரணகள*ப,�திய). Fைல 
�,%ெக�லா	 ேத8, ெமா�த	 எ7ப) ஹமா� ேபாராளிகைள% ைக) ெசB) 
இ7�)வ(தா�க'. 



 
இ(த நடவ8%ைகயி�ேபா)தா� அவ�கM%A ஹமா� இய%க�தி� F�த 
தைலவ�களி� அ�றாட நடவ8%ைகக' ப:றிய சில தகவ�க' கிைட�தன. 
எ�தைன அவசர* பணி இ4(தாK	, எ�னதா� ெந4%க8 இ4(தாK	 
அவ�க' ஒ4நா' தவறாம� ெதா7ைக%A மRதி%A9 ெச�வா�க' எ�ப) 
ெத!ய வ(த) இ(த9 ச(த�*ப�தி�தா�. 
 
உடேன இ�ேர� உள� அைம*பான ெமாஸா5 ஒ4 தி5ட	 தீ58ய). 
ந	பகமான சில ஏெஜ1,கைள, காஸாவி� உ'ள அ�தைன மRதி 
வளாக.களிK	 உலவ வி5,, யா�, யா� எ*ேபா) எ.ேக வ4கிறா�க'? 
எ�# க1காணி�த). 
 
அ*ப8�தா� ஹமாஸி� தைலவ� ேஷ% �க	ம) யாசி� எ*ேபா) எ(த 
மRதி%A� ெதா7ைக%A வ4வா� எ�கிற விவர	 அவ�கM%A% கிைட�த). 
வார%கண%கி� க1காணி�), பா)கா*/ ஏ:பா,கைள ரகசியமாக* 
பல*ப,�தி%ெகா1,, ெதாைலவிலி4() ரா%ெக5 தா%Aத� நட�தி, மRதிைய 
வி5, ச%கர நா:காலியி� அவ� ெவளிேய வ(தேபா) ெகாைல ெசBதா�க'. 
(மா�9 22, 2004) 
 
இ)ப:றிய விவர.கைள ��ேப பா��தி4%கிேறா	. யாசி� ப,ெகாைல%A* 
பிறA, ஹமாஸி� அ,�த தைலவராக* ெபா#*ேப:ற அபி� அ� அஜி� 
ர18ஸி எ�பவைர>	, இேதேபா� ெதா7ைக �8�) வ(த சமய�தி� 
ெஹலிகா*ட!லி4() A1,வீசி% ெகா�றைத>	 பா��தி4%கிேறா	. 
 
ஓ� உ9சக5ட >�த	 ெதாட.கிவி5டதாகேவ பால�தீனிய�க' நிைன�தா�க'. 
அ(த ஆ18� ேம மாத	 ெதாட.கியேபா), காஸா நகர	 �7வ)	 
மயானmமி ேபால% கா5சியளி�த). >�த	, >�த	, >�த	 எ�# அ(த ஒ4 
ச�த�ைத� தவிர அ.ேக ேவெற)�ேம ேக5கவி�ைல. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 20 அ%ேடாப�, 2005 
 
 
 
96 Gத(திர�)%காக* ேபாரா8வ4	 ஓ� இன	 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
>�த	 ஒ4 ப%க	 இ4(தாK	 ஆ5சி இ�ெனா4 ப%க	 இ4()தாேன 
ஆகேவ1,	? இர1டாயிரமாவ) ஆ1,%A* பிறA, எ*ப8 இ�ேர� _ 
பால�தீ� பிர9ைன /)*ப!மாண	 ெப:#, ஓயாத >�த�)%A வழிவA�தேதா, 
அேதேபால, பால�தீ� அ�தா!8யி� ஆ5சி �ைற Aறி�)	 ஏராளமான 
விம�சன.க' வர�ெதாட.கின.  
 
mரண Gத(திர	 எ�கிற ேகா!%ைகைய ��ைவ�), பால�தீனிய�க' 
இ�ேரKட� ேபாரா8%ெகா184(தாK	, கிைட�த இட�தி� (ேம:A%கைர 
ம:#	 காஸா) அவ�க' நட�திய ஆ5சி, அ�தைன ெசா�லி%ெகா'M	ப8யாக 
இ�ைல எ�பைத>	 Aறி*பிட�தா� ேவ1,	. 
 
�தலி�, அதிகார ைமய	 எ) எ�பதிேலேய Aழ*ப	 இ4(த). அராஃப� 
உட	/%A �8யாம� இ4(தாK	 அவ�தா� அதிப�. பிரதம� Fல	தா� 
ஆ5சி நட%கேவ1,	 எ�# நிப(தைன இ4(தாK	 அதிபைர% ேக5காம� 
பிரதம� எ)�	 ெசBய�8யா). ஆ1, ப5ெஜ58�, ெசBயேவ18ய பணிக' 
எ�# ப58யலி5, ஒ)%க*ப,	 ெதாைகயி�, ெப4	பAதி எ.A ேபாகிற) 
எ�# யா4%Aேம ெத!யாத RPநிைல. அ�ல), ெத!()	 ெவளி*ப,�த 
�8யாத RPநிைல. வ4ட	ேதா#	 ெப!ய ெதாைக ஒ�#, அ� ஃப�தாவி� 



த:ெகாைல* பைட*பி!வான அ� அ%ஸா மீ5/* பைட%A* 
ேபாB%ெகா184*பதாக அைனவ4ேம ரகசியமாக* ேபசி%ெகா184(தா�க'. 
 
அராஃப� இைத �:றிKமாக ம#�தாK	, ஒ4 க5ட�தி� அைனவ4%Aேம 
இ) ஒ4 ெப!ய விஷய	 இ�ைல எ�ப)ேபாலாகிவி5ட). 
 
இ(த9 RPநிைலயி�, 2003-	 ஆ18� இ#தியி�, பிரசி�தி* ெப:ற 
ஃேபா�*� ப�தி!ைக (For bes) அ(த ஆ18� உலகி� மாெப4	 
பண%கார�க' ப58யலி� அராஃப�ைத9 ேச��தி4(த)! 
 
இ), கி1டK%A9 ெசBய*ப5ட) எ�# யா4	 க4திவிட�8யாதப8, 
அராஃப�தி� ெசா�) மதி*/ ெமா�த	 �(O# மி�லிய� டால� எ�# 
ெசா�ன)ட� நி#�தாம�, எ(ெத(த இன.களி� அவ� ெசா�)9 
ேச��தி4%கிறா� எ�ெறா4 ப58யைல>	 இைண�) ெவளியி5ட). இ), 
ஒ5,ெமா�த பால�தீனிய�கைள>	 அதி�9சியி� உ9சி%ேக ெகா1, ெச�ற). 
 
ஏெனனி�, பால�தீ� அேரபிய�களி� ெப4	பா�ைமயாேனா� ஏைழக'. 
வ#ைம%ேகா5,%A% கீேழேய பல தைல�ைறகளாக வசி�) வ4பவ�க'. 
ஆயிர	, ல5ச	, ேகா8 எ�பெத�லா	 அவ�கM%A� ெத!யேவ ெத!யா). 
இ(நிைலயி�, தம%காக இர� பக� பாராம�, ெசா(த லாப.கைள% க4தாம�, 
உண� உற%க�ைத%Eட* ெபா45ப,�தாம� ேபாரா8%ெகா184%A	 ஒ4 
தைலவ�, இ�தைன ெசா�)9 ேச��தி4%கிறா� எ�#, ஒ4 பிரபல ப�தி!ைக 
/'ளி விவர�)ட� ெசBதி ெவளியி5டா�? 
 
ம%கM%காக ஒ)%க*ப,	 பணெம�லா	 ம%கைள* ேபாB9ேச4வதி�ைல 
எ�#, ெதாட�() இ�ேர� தர*பி� Eற*ப5, வ(தாK	, அ(த* 
பணெம�லா	 ேபாராளி இய%க.கM%A�தா� ேபாவதாக அவ�க' ந	பி, 
அைமதிகா�) வ(தா�க'. அ)�	 இ�ைல; அ�தைன பண�	 அராஃப�தி� 
பிரா�� மைனவியிட	தா� ேபாB9 ேச�() ெகா184%கிற) எ�# 
ெத!யவ(தா�? 
 
கி5ட�த5ட இேத காலக5ட�தி�, இ�ேரலிய உள��)ைற>	 அெம!%க 
உள��)ைற>	 இைண() ஓ� 'ஆராB9சி'ைய ேம:ெகா1,, அராஃப�தி� 
ெசா�) மதி*/ Gமா� F�# பி�லிய� டால�க' எ�# ஒ4 கண%ைக 
ெவளியி5ட). இத:A� ேதாதாக, ஐ.எ	.எஃ* எ�கிற (I nt er nat i onal  
Moni t ar y Fund ) ரா5சஸ நிதி நி#வன	 ஒ�#, பால�தீ� அ�தா!8யி� 
ஆ1, ப5ெஜ58�, E,தலாக எ5, சதவிகித நிதி (அதாவ) Gமா� 135 
மி�லிய� டால�) ஒNெவா4 ஆ1,	 ேவ18யி4%கிற); ஆனா�, இ*பண	 
எ.Aேபாகிற) எ�ப) அராஃப� ஒ4வைர� தவிர, ேவ# யா4%A	 
ெத!யவி�ைல எ�# ஓ� அறி%ைக ெவளியி5ட). 
 
இெத�லா	 தவிர, ரம�லாவி� நி#வ*ப5ட ேகாேகா_ேகாலா நி#வன�தி� 
*ளா15 ஒ�றி� அராஃப� ரகசியமாக, கணிசமாக �தலீ, ெசBதி4%கிறா� 
எ�#	, ,னிஷியாைவ9 ேச�(த ெச�ேபா� க	ெபனி ஒ�றிK	 அவ� ப.Aக' 
ைவ�தி4%கிறா� எ�#	, அெம!%கா ம:#	 ேகம� தீ�களி�, ப�ேவ# 
தனியா� நி#வன.களிK	 அவ4%A% கணிசமான ப.Aக' 
இ4%கி�றனெவ�#	 ப�ேவ# தர*/களிலி4() /'ளிவிவர.க' 
வ()ெகா1ேட இ4(தன. 
 
இெத�லா	, பால�தீனிய�க' ம�தியி� ெப4	 கல%க�ைத ஏ:ப,�தின. 
த'ளாத வயதி�, உட�நல	 ச!யி�லாம� அராஃப� தன) ரம�லா 
மாளிைகைய வி5, ெவளிேய Eட* ேபாக�8யாம� இ4(த சமய	 அ). 
இ*ப8*ப5ட A:ற9சா5,கைள அவ��� எ,�)9 ெச�#, பதி� ெபற%Eட 
சா�தியம:ற நிைல. 
 



ஆனா�, இ(த* பண விவகார	 ம5,	தா� பால�தீ� அ�தா!8யி� Aைறயா 
எ�றா�, அ)�	 இ�ைல. ேவ# பல விஷய.களிK	 பால�தீ� 
அ�தா!8யி� ஆ5சி�ைற, �க	Gளி%க9 ெசBய%E8யதாக இ4(தி4%கிற). 
 
உதாரணமாக, விம�சன.கைள* ெபா#ைம>ட� ேக5,* பதி� ெசா�வ) 
எ�கிற Aண	, பால�தீ� ஆ5சியாள�களிட	 இ4(ததி�ைல. யா� 
விம�சி�தாK	 உடன8யாக அவ� ைக)ெசBய*ப,வ), வா8%ைகயாக 
இ4(த). 
 
�ஆவியா அ� ம�! எ�பவ�, பால�தீ� ஆ5சி ம�ற% A7வி� ஓ� 
உ#*பின�. அராஃப� மீ) இவ4%A* ப�ேவ# விம�சன.க' இ4(தன. 
அவர) நடவ8%ைகக' எ)�	 ெவளி*பைடயாக இ�ைல எ�ப) அதி� 
�த�ைமயான). பண விவகார.களி� அராஃப�ைத அதிக	 ந	ப�8யா) 
எ�#, அ8%க8 ெசா�லிவ(தவ� இவ�. ஒ4 சமய	, இவ� ஒ4 ேஜா�ட� 
தினச!* ப�தி!ைக%A அளி�த ேப58யி�, இ(த விஷய.கைள* ப:றி 'மன	 
திற()' ேபசிவிட, ம#நாேள ஃப�தாைவ9 ேச�(த சில�, ஒ4 A7வாக அவைர9 
RP()ெகா1,, க�லா� அ8�) வீP�தி, F�# �ைற G5டா�க'! 
 
இெத�லா	, ெதா1ட�க' உண�9சிவச*ப5,9 ெசB>	 ெசய�க'தாேன தவிர, 
பால�தீ� அ�தா!8%A	 இத:A	 ச	ப(தமி�ைல எ�# ெசா�லிவி,வ) 
வழ%க	. ஆனா�, ஒ4�ைற இ4�ைற அ�ல. பல�ைற இ�தைகய தா%Aத� 
ச	பவ.க' பால�தீனி� நைடெப:றி4%கி�றன. 
 
அ,�தப8யாக, ப�தி!ைக9 Gத(திர	. பால�தீனிய�களி� )யரேமா, 
அவ�களி� அ�*பணி*/ண��ைடய ேபாரா5டேமா ச(ேதக�)%A 
இடமி�லாதைவ. அதி�, அராஃப�தி� ப.களி*/ கணிசமான) எ�பதிK	 
ச(ேதக	 கிைடயா). ஆனா�, பால�தீ� அ�தா!8யி� ஆ5சி அதிகார�)%A 
உ5ப5ட காஸா ம:#	 ேம:A%கைர* பAதிகளி�, எ(த* ப�தி!ைகேயா, 
ெதாைல%கா5சிேயா பால�தீ� அ�தா!8ைய விம�சி%A	 ேநா%கி�, ஏதாவ) 
ஒ4 விஷய�ைத எ7திேயா, ேபசிேயாவி5டா� ேபா)	. ம#நா' அவ�க' 
ெசய�பட �8யா). ப�தி!ைக ெவளிவர�8யாதப8 ெசB)வி,வா�க'. 
 
'எ.க' )யர.கைள எ7).க'; எ.கைள விம�சி%காதீ�க'' எ�ப) 
பால�தீ� அ�தா!8யி� Gேலாக� ேபாலேவ இ4(த). 
 
ெச*ட	ப� 11, 2001-	 ஆ1,, அெம!%காவி� உ'ள உலக வ��தக 
ைமய�தி� மீ), அ�ெகாBதா அைம*/ தா%Aத� நட�தி வீP�தியைத% 
ெகா1டா,	 வித�தி�, பால�தீ� வீதிகளி� ம%க' ஆ8*பா8* ப5டாG 
ெவ8�)%ெகா184(தா�க'. உலகேம பைத�)%ெகா184(தேபா), இ*ப8யா 
ஓ� அழி�9 ச	பவ�ைத% ெகா1டா,வா�க' எ�கிற விய*/ட�, கிறி ெசBதி 
நி#வன�தி� ஒளி*பதிவாள� ஒ4வ�, அ%கா5சிகைள* 
பட	பி8�)%ெகா184(தா�. 
 
இைத* ேபாராளி இய%க�தவ�க' சில� பா��), உடன8யாக அவைர% 
கட�தி%ெகா1,ேபாBவி5டா�க'. அ(த9 ெசBதியாள� எ.ேக ேபானா� எ�ேற 
யா4%A	 ெத!யாத நிைலயி�, பால�தீ� அ�தா!8யி� பா)கா*/�)ைற 
அKவலக�தி� அவ� சிைறைவ%க*ப584%A	 தகவ�, இர1,நா' கழி�)� 
ெத!யவ(த). அவைர வி,வி%A	ப8 ெசBதி நி#வன	 ேக5டத:A, 
'ச	ப(த*ப5ட வீ8ேயா பட	 ஒளிபர*ப*ப,மானா� அவர) உயி4%A 
உ�தரவாதமி�ைல' எ�# பால�தீ� அ�தா!8யி� ேகபின5 ெசகர5ட!, 
பகிர.கமாக மிர5ட� வி,�தா�. 
 
இ(த9 ச(த�*ப�திெல�லா	, யாச� அராஃப� க4�) ஏ)	 ெசா�லாம� 
அைமதி கா�தைத>	 Aறி*பி5டாக ேவ1,	. 
 



பால�தீ� அ�தா!8யி� ஆ5சியி� Aறி*பிடேவ18ய இ�ெனா4 அ	ச	, 
தீவிரவாத ஆதர� நிைல*பா,. இ)Aறி�), ஏ:ெகனேவ பா��)வி5ேடா	 
எ�றேபா)	 Aைறகளி� ப58யலி� இ)�	 மிக �%கியமானெத�பதா�, இ(த 
இட�தி� ேச��தாக ேவ18யி4%கிற). 
 
ஜனநாயக sதியி� ஆ5சி நட�)வ)ேபால ஒ4 ேதா:ற�ைத ஏ:ப,�திவி5,, 
உ'M%A' மிக� தீவிரமாக* ேபாராளி இய%க.கைள ஆத!�)	 
உ:சாக*ப,�தி>	 நிதி உதவி ெசB)ெகா1,	 இ4(த)தா�, யாச�அராஃப� 
தைலைமயிலான அரசி�மீ) ந	பி%ைக வராம� ெசBதத:A மிக �%கிய% 
காரண	.  
 
பால�தீ� ேபாராளி இய%க.க' எ�தைன �%கியமானைவ, அைவ 
இ�லாவி5டா�, பால�தீ� ம%களா� இ(தள�%A%Eட 
F9Gவி5,%ெகா184%க �8(தி4%கா) எ�பெத�லா	 உ1ைமதா�. 
ஆனா�, ேமK%A சமாதான�	 ஜனநாயக�	 ேபசி%ெகா1,, உ'M%A' 
இ(த இய%க.கைள ஆத!*ப) எ�கிற இர5ைட நிைல*பா5ைட அராஃப� 
எ,�த) மிக*ெப!ய தவறாகி* ேபான). ஒ�#, ஹமா� இ�லாமி% ஜிகா�, 
ஹி�/�லா ேபா�ற இய%க.கMட� ேபசி, அவ�கைள>	 அராஃப� அைமதி 
வழி%A� தி4*பியி4%க ேவ1,	. அ�ல) அ(த இய%க.கMடனான 
ெதாட�/கைள �:றிKமாக� )18�)% ெகா184%க ேவ1,	. 
அ)�மி�லாவி5டா�, தம) பைழய ேபாராளி �க�ைதேய இ#திவைர 
கழ:றாம� அணி() ெகா184%க ேவ1,	. இ(த F�# வழியிK	 
ெச�லாம�, /திதாக ஒ4 பாைதைய அவ� ேத�(ெத,�ததனா�தா�, ேம:க�திய 
நா,க' இ�#வைரயிKேம Eட பால�தீனிய�கைள9 ச(ேதக% க1Lட� 
பா�%கி�றன. 
 
தம) இ#தி%கால�தி� அராஃப�, ஃப�தாவி� த:ெகாைல* பைட*பி!வான 
அ� அ%ஸா மா�ைட�� *!ேக,%A (Al aqsa Mar t y r s  ' Br i gade) ஏராளமான 
ெபா4Mதவி ெசBதி4%கிறா�. 2003_	 ஆ18� இ#தியி�, பி.பி.சி. ெசBதி 
நி#வன�தி� ஒ4 Aறி*பி5ட /லனாB�* பி!�* ப�தி!ைகயாள�க', இ) 
விஷயமாக� ேதா18�)4வி ஆராB9சி ெசBதத� பலனாக, இ(த இய%க�)%A 
ஃப�தாவி� Fல	 மாத	 தவறாம� 50,000 டால� ெதாைக ேபாB9ேசர 
அராஃப� ஏ:பா, ெசBதி4(த விவர	 ெவளி9ச�)%A வ(த). 
 
இ(த இய%க�தி� ஆ>த� ேதைவக', ம4�)வ� ேதைவக', பண�ேதைவக' 
எ�ென�ன எ�# ப5ெஜ5 ேபா5,, ெல5ட�ெஹ58� எ7தி அராஃப�)%A 
அ?*/வ)	, அராஃப� அவ�க' ேக5A	 பண�)%A அ?மதி அளி�)% 
ைகெய7�)* ேபா5, அ?*/வ)	, பலகாலமாக நட()வ(தி4*பைத, 
இ�ேரலிய பா)கா*/* பைட அதிகா!க', தA(த ஆதார.கMட� 
க1,பி8�) அ	பல*ப,�தினா�க'. 
 
ஒ4 க5ட�தி�, அ� அ%ஸா த:ெகாைல* பைடயின4%A	 ஃப�தா 
இய%க�)%A	 எ(த9 ச	ப(த�	 இ�ைல எ�பதாக% Eட ஒ4 வத(திைய 
தி5டமி5,* பர*ப* பா��தா�க'. (இதி� பால�தீ� அ�தா!8 
அதிகா!கM%A% கணிசமான ப.A1,.) ஆனா�, மா�9 14, 2002 அ�# 
>.எ�.ஏ. ,ேட�%A ேப58யளி�த அ� அ%ஸா த:ெகாைல* பி!வி� 
தைலவ�, தா.க' யா� எ�பைத மிக�ெதளிவாக ெவளி*ப,�திவி5டா�. 
 
'நா.க' அ� ஃப�தாைவ9 ேச�(தவ�க'தா�. ஆனா�, ஃப�தாவி� ெபய!� 
நா.க' இய.Aவதி�ைல. ஃப�தாவி� ஆ>த* பி!வின� நா.க'. எ.கM%A 
ஃப�தாவிலி4()தா� உ�தர�க' வ4	. எ.கM%A யாச� அராஃப�ைத� 
தவிர, ேவ# யா4	 கமா1ட�க' கிைடயா).'' 
 
இ*ப8ெயா4 ஒ*/த� வா%AFல�)%A* பிறA, யா� எ�ன ெசBய�8>	? 
 



பிரதம� ம	F� அ*பாஸுட� க4�) ேவ#பா,, அ8%க8 அவைர ம5ட	 
த5,த�, ெவ#�)*ேபாB அவேர பதவி விலA	 அள�%A9 RPநிைலைய 
ேமாசமா%கிய), ேபாராளி இய%க.கM%A உத�	 பணியி� �	�ரமாக 
இ4()வி5,, ம%களி� அ8*பைட� ேதைவகைள%Eட� தீ��) ைவ%காம� 
இ4(த), பால�தீ� ப'ளி%Eட* பாட O�களி� இ�ேர� எ�ெறா4 
ேதச�ைத இ45ட8*/9 ெசB), இ�ேர� மீ) விேராத	 வள�%A	 விதமான 
வ!கைள தி5டமி5,9 ேச��த) (எ7ப)களி� பாகி�தா� ப'ளிகளி� இ(த 
வழ%க	 உ1,. ப'ளி*பாட O�களி� f or Enemy  எ�# எ7தி எதிேர ஓ� 
இ(திய!� பட	 வைரய*ப584%A	!), ெதாழி� வள�9சி%A, விவசாய 
வள�9சி%A உ4*ப8யான தி5ட.க' எைத>	 தீ5டாம� வி5ட) எ�# 
பால�தீ� அ�தா!8யி� ஆ5சி%கால% Aைறகைள* ப58யலி5டா�, அ) 
நீ1,ெகா1ேடதா� ேபாA	. 
 
ஆனா�, இைதெய�லா	 காரணமாக ைவ�), பால�தீ� Gத(திர�)%A 
ேவ5,ைவ%க நிைன%க�8யா). ஐ	பதா1, கால�)%A ேமலாக 
Gத(திர�)%காக* ேபாரா8வ4	 ஓ� இன	; க�வியிேலா ெபா4ளாதார�திேலா 
வள�9சி காணாத இன	, ெதாட�() பாதி%க*ப5,%ெகா1ேட வ(தி4%A	 
இன	, >�த	 எ�பைத தினச!% கடைமயாக எ1ணிேய 
ெசய�ப5,%ெகா184(த இன	, உதவி ெசBவத:A ஒ4வ� Eட ��வராத 
நிைலயி�, தன%A� ெத!(த வழிகளி� ேபாரா5ட�ைத ��ென,�)9 
ெச�#ெகா184%A	 இன	 எ�கிற sதியி� க4ைண>ட�தா� பா��தாக 
ேவ1,	. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 23 அ%ேடாப�, 2005 
 
 
97 ஏ!ய� ஷேரா� அ`சிய ஓேர மனித� 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
Aைறயி�லாத மனித�க' இ�ைல. ஓ� அரசிய�வாதியாக யாச� அராஃப�தி� 
ச!�கைள, ச#%க�கைள* பா�%A	 அேத சமய�தி�, ஒ4 ேபாராளியாக அவ� 
நி�# சாதி�தைவ எ)�	 நிைனவிலி4() த*பேவ த*பா). அராஃப� 
எ�ெறா4 மனித� பால�தீனி� ேதா�றாம� ேபாயி4(தா�, இ�ைற%A நா	 
ேபGவத:A 'பால�தீ�' எ�ெறா4 ெபா4' இ4(தி4%Aமா எ�ப) 
ச(ேதக	தா�. க�வி அறிவி� மிக�	 பி�த.கிய பால�தீனிய�கைள 
ஒ�#திர58, அவ�கM%A9 Gத(திர தாக�ைத ஏ:ப,�தி, ேபாராட9 
ெசா�லி%ெகா,�), தாேன தைலைம தா.கி, ெநறி*ப,�தி, பால�தீ� 
பிர9ைனைய �த��தலி� ச�வேதச கவன�)%A எ,�)9 ெச�#, 
ேபாரா5ட�ைத� ெதாட�(தப8ேய, விடாம� அைமதி �ய:சிகM%A	 ஆதர� 
ெகா,�) வ(தா�. 
 
அவர) பாணி ெகா`ச	 /தி�தா�. ஆனாK	, அவர) அரசிய� பாணிதா� 
இ�ேர� விஷய�தி� எ,பட%E8யதாக இ4(த). அ�லாதப5ச�தி�, 
ஒ5,ெமா�த பால�தீ� ம%கைள>	 'பால�தீ� அகதிகளா'%கி உலெக.A	 
உலவவி584*பா�க'. அராஃப� எ�கிற ஒ4 நப4%A�தா� இ�ேரலிய 
அதிகா!க' பய(தா�க'. ஏ!ய� ஷேரா� அ`சிய)	 அவ� 
ஒ4வ4%A�தா�. அராஃப�ைத% ெகா�#வி5டா� த�?ைடய பிர9ைனக' 
தீ4	 எ�ேறEட அவ� க4தி, ெவளி*ப,�தியி4%கிறா�. அராஃப� மீ) 
அ,�த,�) ஊழ� A:ற9சா5,கைள9 Gம�தி, அ8%க8 அவர) வீ58� 
ேத,த� ேவ5ைட நட�தி, அவைர வீ5,9 சிைறயி� ைவ�), ெவளிேய 
ரா%ெக5 தா%Aத� நட�தி எ*ப8ெய�லா	 �8>ேமா அ*ப8ெய�லா	 
அ9சF58* பா��தா�க'. அவராக எ.காவ) ஓ8*ேபானா�Eட� ேதவைல 
எ�# நிைன�தா�க'. 
 



அைச()ெகா,%கவி�ைல அவ�. ேபாராளி இய%க.கM%A நிதி>தவி அளி�தா� 
எ�கிற ஒ4 A:ற9சா5ைட� தவிர, அராஃப� மீ) Gம�த*ப5ட எ(த% 
A:ற9சா5,	 ஆதாரm�வமாக நிvபி%க*ப5டதி�ைல எ�பைத கவன�தி� 
ெகா'ள ேவ1,	. அவ� ஒ4 ச�வாதிகா! எ�# A:ற	சா58னா�க'. அதி� 
ச(ேதகெம�ன? அவ� ச�வாதிகா!தா�. ஒ4 ேபாராளி இய%க� தைலவ�, 
ஆ5சி அதிகார�ைத% ைகயி� எ,%A	ேபா), ஜனநாயகவாதியாக எ*ப8% 
கால	 த'Mவா� எ�# எதி�பா�%கலா	? அவர) அைமதி* ேப9Gவா��ைத 
�ய:சிக', அவ4%A அ*ப8ெயா4 ேதா:ற	 அளி�தைத ம#%க�8யா). 
ஆனா� அராஃப�, ஒ4ேபா)	 த�ைன ஒ4 ஜனநாயக அரசிய�வாதியாக9 
ெசா�லி%ெகா1டதி�ைல. எ*ப8 அவ� த�ைன ஒ4 ச�வாதிகா!யாக�	 
ெசா�லி%ெகா'ளவி�ைலேயா, அ*ப8! 
 
அரG*பண�ைத, அவ� தம) ெசா(த உபேயாக�)%A எ,�)%ெகா1டா�, 
மைனவி ேப!� நிைறய ெசா�) ேச��)வி5டா� எ�கிற 
A:ற9சா5,கM%ெக�லா	 ஆதார	 கிைடயா). பலேப� ப�ேவ# 
ச(த�*ப.களி� இ%A:ற9சா5,கைள ��ைவ�தி4%கிறா�க' எ�ப) 
உ1ைமதா�. ஆனா�, உ#தியான ஆதார.க' எத:A	 இ�ைல எ�ப)	 
உ1ைம. அராஃப�தி� வீ58� பல�ைற ேசாதைனயி5ட இ�ேர� பா)கா*/* 
பைடயின�, அ.கி4() ேபாராளி இய%க.கM%A அவ� எ7திய க8த.க', 
அ?*பிய பண�)%கான ரசீ) ேபா�றவ:ைற�தா� ைக*ப:றினா�கேள தவிர, 
ேகாேகாேகாலா நி#வன�திேலா, ெமாைப� ேபா� நி#வன�திேலா அவ4%A 
இ4(ததாக9 ெசா�ல*ப5ட ப.AகM%கான ப�திர.கைள அ�ல. 
 
இெத�லா	 பால�தீனிய�கM%A ந�றாக� ெத!>	. ஆனாK	, அவ�க' 
அராஃப� மீ) மன�தா.க� ெகா1டத:A* ப�ேவ# காரண.க' உ1,. 
ெதாட�() மீ8யா அவ�மீ) Gம�திய A:ற9சா5,க', பிர9ைன ஒ4 �8�%A 
வராம� இ7�)%ெகா1ேட ேபாவ) ப:றிய எ!9ச�, த'ளாத வயதி� 
அராஃப� ெசB)ெகா1ட தி4மண	, பால�தீ� அ�தா!8 அைம*/%A' 
ஏ:ப5ட அதிகார* ேபா58, எ(த% A:ற9சா5,%A	 பதி� ெசா�லாம� இ4(த 
அவர) விேநாதமான ெமௗன	 எ�# ப58யலிடலா	. �%கிய% காரண	, 
இ�ேரKட� அைமதி* ேப9G எ�கிற ஒ4 விஷய�ைத அவ�தா� 
ஆர	பி�)ைவ�தா� எ�ப). இ) பால�தீனிய�கM%A9 G�தமாக* பி8%காத 
ஒ4 விஷய	. அைமதி* ேப9G%A இ�ேர� லாய%கி�லாத ஒ4 ேதச	 எ�ப), 
அவ�களி� தீ�மானமான �8�. அராஃப�, அத:கான �ய:சிகைள 
ேம:ெகா1ட) அவ�கM%A ேவ#விதமான ச(ேதக.கைள% கிள*பிவி5ட). 
 
ஒ4 ப%க	 அவர) ெசா�)க' ப:றிய பய.கர வத(திக' வர ஆர	பி%க, 
ம#ப%க	 அவ� இ�ேரKட� அைமதி ேபசி%ெகா184%க, எ.ேக த.க' 
தைலவ� விைலேபாBவி5டாேரா எ�#, அவ�க' மன�)%A' ச(ேதக*பட 
ஆர	பி�)வி5டா�க'. இ)தா� பிர9ைன. இ)தா� சி%க�. ந,வி� சிலகால	 
அராஃப�தி� இேம^ ெநா#.கியத:கான காரண	 இ)தா�. 
 
ஆனா�, உட�நல	 ச!யி�லாம� ப,%ைகயி� கிட(த அராஃப�ைத இ�ேர� 
வீ5,9 சிைறயி� ைவ�)வி5,, ேம:A%கைர �7வதிK	 ேத,த� ேவ5ைட 
நட�தி, A8யி4*/கைள நாச	 ெசB), சைள%காம� ரா%ெக5 வீசி� தா%க� 
ெதாட.கியேபாேத, அராஃப� மீ) அவ�கM%A அ?தாப	 பிற()வி5ட). 
த.க' தைலவ� உயி4%A ஆப�) எ�கிற எ1ண	 எ*ேபா) அவ�கM%A 
�த��தலி� ேதா�றியேதா, அ*ேபாேத பைழய கச*/கைள மற() அவைர% 
கா*பா:ற �8� ெசB), ஒ5,ெமா�த பால�தீனிய4	 ேபாரா5ட�தி� 
Aதி�தன�. 
 
அராஃப� மீதான அவ�களி� அ�/ எ�தைகய) எ�பத:A ம:ெற(த 
உதாரண�ைத9 ெசா�Kவைத% கா58K	 அவர) மரண	 ஒ4 மிக9சிற(த 
உதாரணமாக இ4%க �8>	. 
 



ெச*ெட	ப� 2004_லிேலேய அராஃப�தி� உட�நல� மிக ேமாசமாக* 
பாதி%க*ப5,வி584(த). அவ4%A எ�ன பிர9ைன எ�ப) ப:றி யா4%A	 
ச!யாக� ெத!யவி�ைல. வயதான பிர9ைனதா� எ�# ெபா)வாக9 
ெசா�லி%ெகா184(தா�க'. உ1ைமயி�, ர�த	 ச	ப(தமான சில 
ேகாளா#க' அவ4%A இ4(தன. நர	/�தள�9சி ேநா>	 இ4(தி4%கிற). 
அ%ேடாப� மாத இ#தியி� அவர) உட�நிைல �:றிK	 சீ�Aைல() 
சிகி9ைச%காக அவ� பாsG%A% ெகா1,ெச�ல*ப5டேபாேத பால�தீனிய�க' 
/!()ெகா1,வி5டா�க'. மிக*ெப!ய தா%Aத� நடவ8%ைகக' 
ேம:ெகா'ள*ப5டேபாெத�லா	 ரம�லாைவ வி5, நகராம� இ4(த அராஃப�, 
இ*ேபா) பாsG%A� 'U%கி9 ெச�ல*ப,கிறா�' எ�# ேக'வி*ப5டேபாேத, 
அவ�களா� எ�ன நட%க*ேபாகிற) எ�பைத* /!()ெகா'ள�8(த). 
 
தா.க�8யாம� அ*ேபாேத வீதி%A வ() அழ ஆர	பி�)வி5டா�க'. 
த.கைள அநாைதகளா%கிவி5,� த.க' தைலவ� ேபாBவிட*ேபாகிறா� எ�கிற 
அ9ச�தி� அவ�க' அ7தா�க'. இனி யா� த.கM%A மீ5சியளி*பா�க' 
எ�# ைகேய(தி� ெதா7தா�க'. 
 
ஆனா�, அராஃப�ைத பாsG%A அைழ�)9 ெச�றேபாேத, தைலவ�கM%A 
விஷய	 /!()வி5ட). சிகி9ைச எ)�	 அவ4%A ம#வாP� அளி%கா) 
எ�ப) அைனவ4%Aேம ெத!()வி5ட). பாsசி� உ'ள ெப�ஸி ராLவ 
ம4�)வமைனயி� அவ� ேச�%க*ப5டா�. ேப9G கிைடயா). F9G ம5,	 
ேலசாக வ()ெகா184(த). ேகாமா நிைல%A அவ� ேபாB%ெகா184*பதாக 
டா%ட�க' ெசா�னா�க'. அதிலி4() மீள �8>மா எ�# ெத!யா) எ�#	 
ெசா�னா�க'. 
 
கி5ட�த5ட ஒ4 வாரகால	 இ(த* ேபாரா5ட	 இ4(த). ஒ4 க5ட�தி� இனி 
அவைர மீ5கேவ �8யா) எ�# டா%ட�க' ைகவி!�)விட, பால�தீ� 
அரசிய�வாதிக', த.க' கணவைர% ெகா�#விட �8� ெசB)வி5டதாக, 
பாsசி� இ4(த அராஃப�தி� மைனவி Gஹா ஒ4 A:ற9சா5ைட 
��ைவ�தா�. 
 
க4ைண%ெகாைல Aறி�த ேப9G%க' எ7(தி4%கலா	. வாB*பி4%கிற). 
ஆனா�, அெத�லா	 aக.க'தா�. உ#தியாக அ*ப8 யா4	 ேபசியத:கான 
ஆதார.க' கிைடயா). தவிர�	 அராஃப� ேபா�ற ஒ4 ம%க' தைலவ� 
விஷய�தி� அவர) அைம9ச�க' அ*ப8ெய�லா	 அதிர8 �8� 
எ,�)விட�	 மா5டா�க'. ஒ4ேவைள டா%ட�கேள அைத9 சிபா!G 
ெசBதி4*பா�க' எ�#	 ெசா�னா�க'. இத:A	 ஆதார	 கிைடயா). 
 
மிக*ெப!ய ேபாரா5ட�)%A* பிறA, நவ	ப� 11_	 ேததி (2004) அதிகாைல 
4.30 மணி%A யாச� அராஃப� இற()வி5டதாக ெப�ஸி ராLவ ம4�)வமைன 
டா%ட�க' அதிகாரm�வமாக� ெத!வி�தா�க'. 
 
அவர) வாP%ைகைய* ேபாலேவ, அவர) மரண�	 ேக'வி%AறிகMட�தா� 
இ4%கிற)! உ1ைமயி� அவ� ��ேப இற(தி4%க ேவ1,	; சமய	 பா��) 
அறிவி*பத:காக�தா� கால	 கட�தினா�க' எ�# பலமான வத(தி எ7(த). 
பால�தீனிலி4() அவைர பாsG%A அைழ�)9 ெச�றேபாேத அவ� 
இற(தி4%க%E,	 எ�# Eட ஒ4 வத(தி உ1,. ெசா�) விவர.க' Aறி�த 
இ#தி �8�கைள எ,*பத:காக�	, பால�தீ� அ�தா!8யி� அ,�த தைலவ� 
யா� எ�ப) Aறி�த ஒ4மி�த �8�%A வ4வத:காக�ேம இ(த% காலதாமத	 
ேவ1,ெம�ேற ெசBய*ப5ட) எ�#	 ெசா�னா�க'. எ�லா	 வத(திக'! 
 
அராஃப�தி� மரண9 ெசBதிைய ேம:A% கைரயி� அவர) உதவியாள� தெய* 
அ*):றஹீ	 எ�பவ� அறிவி�தா�. E8யி4(த ஆயிர%கண%கான ம%கM	 
கதறினா�க'. ெந`சி� அ8�)%ெகா1, அ7தா�க'. பால�தீ� நகர.களி� 
வசி�த ஒNெவா4 தா>	 த�?ைடய மக� இற(ததாக% க4தி அ7தா�க'. 
ஒNெவா4 ெப1L	 த�?ைடய சேகாதர� இற()வி5டதாக நிைன�)� 



ேத	பினா�க'. ஒNெவா4 ஆ1மக?	 த� ஆ�மாைவ� 
ெதாைல�)வி5டதாக% க4தி% கதறினா�க'. 
 
எ*ேப�*ப5ட இழ*/ அ)! பால�தீ� எ�கிற ஒ4 கன� ேதச�தி� �கமாக 
அ�லவா இ4(தா� அவ�? பால�தீ� ம%களிைடேய Gத(திர% கனைல ஊதி 
வள�*பத:காகேவ த� வாPநா' �7வைத>	 அ�*பணி�தவர�லவா அவ�? 
ஆயிர	 ேதா�விக', ல5ச	 A:ற9சா5,க', ேகா8%கண%கான அவமான.க' 
ப5டாK	 த� ெமௗன�ைதேய த� �கவ!யாக% ெகா1,, ேபாரா5ட	 
ஒ�ைற� தவிர ேவெறா�ைற9 சி(தி%காமேலேய வாP() மைற(தவர�லவா 
அவ�? 
 
அ:பமாக ஆயிர	 A:ற9சா5,க' ��ைவ�) ஒ4வர) ெபயைர% 
ெக,%கலா	. எ�ன ெசBதாK	, ஐ	பதா1, காலமாக* ேபாரா5ட�ைத 
��னி�# நட�தி, பால�தீனி� த(ைத எ�கிற ெபயைர* ெப:றவைர அ(த 
ம%களி� மன�திலி4() �:றிKமாக அழி�) ஒழி�)விட �8>மா எ�ன? 
 
அராஃப�தி� இ#தி ஊ�வல�தி� கல()ெகா1ட ல5ச%கண%கான ம%களி� 
�க.களி� பட�(தி4(த ேசாக	, இ�?ெமா4 O:றா1, கால�)%A ந	 
க1கைள வி5, நகர*ேபாவதி�ைல எ�ப) நி9சய	. அவ�க' கதறைல 
ெதாைல%கா5சியி� பா��ேதாேம? மற%க%E8யதா அ(த% கா5சி? 
 
ஆனா�, அராஃப�தி� மரண9 ெசBதி ெவளியான�டேனேய அெம!%க அதிப� 
ஜா�^ /_ ஓ� அறி%ைக ெவளியி5டா�. 'பால�தீ� பிர9ைன இனி மிக 
விைரவி� G�க நிைலைய ேநா%கி நக4	. விைரவி� தீ�� காண*ப,	' எ�# 
ெசா�னா�. 
 
இத� அ��த	, அராஃப� ஒ4வ�தா� அைமதி%A� தைடயாக இ4(தா� 
எ�ப)தா�! அதாவ) அைமதி%கான ேநாப� ப!ைச இ�ேரலிய* பிரதம� 
இ5ஸா% ராபி?ட� இைண() ெப:ற அராஃப�! )*பா%கி ஏ(திய கர.களி� 
ஆலிN இைல ஏ(தி ஐ.நா. சைப%A9 ெச�# உைரயா:றிய அராஃப�! தன%A% 
ெக5ட ெபய� வ(தாK	 பரவாயி�ைல; தம) ம%கM%A9 Gத(திர	 
கிைட%காதா எ�கிற ஒேர எதி�பா�*/ட� ஓ�ேலா உட�ப8%ைகயி� 
ைகெய7�தி5,, தம) ெசா(த ம%களாேலேய இழி�)* ேபச*ப5ட அராஃப�! 
ேபாராளி இய%க.கM%A உதவி ெசBவ) ஒ4 ப%க	 இ4(தாK	 
அைமதி%கான கத�கைள>	 எ*ேபா)	 திற(ேத ைவ�தி4(த அராஃப�! 
 
ஜா�^ /_ஷி� அறி%ைக விவர�ைத அறி(த அ�தைன பால�தீனிய�கM	 
ெமௗனமாக மன�)%A' )8�தா�க'. இ*ப8%Eடவா ஒ4 மனித� இ4%க 
�8>	? ஒ4 மாெப4	 தைலவ!� மரண� த4ண�தி� Eடவா வ�ம	 
கா5ட�8>	? 
 
இ(த9 ச	பவ	தா� ஹமாைஸ அ*ேபா) பலமாக9 சீ18ய). அராஃப� 
இற()வி5டா�. இனி அைமதி தி4	பிவி,	 எ�# அெம!%க அதிப� 
ெசா�கிறா�. ஆமா	, அ*ப8�தா� எ�# ஏ!ய� ஷேரா� பதி� பா5, 
பா,கிறா�. பா��)%ெகா1, G	மா இ4*பா�களா? 
 
அ�ைறய தினேம ஹமா� ஓ� அறி%ைக ெவளியி5ட). 'இ�ேர� மீதான 
எ.க' /னித*ேபாைர அராஃப�தி� மரண	 இ�?	 தீவிர*ப,�)கிற). 
தா%Aத� ெதாட4	. இ�?	 வKவாக.'' 
 
F�ேற வ!க'. ெவலெவல�)வி5ட) இ�ேர�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 27 அ%ேடாப�, 2005 
 
 
 



98 காஸாவி� ஹமாஸி� ெச�வா%A 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
யாச� அராஃப�தி� மரண	, ச�வேதச அளவி� உ4வா%கிய கவன ஈ�*/ 
ம:#	 )%க�ைத� தா18 F�# �%கிய விைள�கM%A% காரணமான). 
 
�தலாவ), அராஃப�)%A* பிறA, பால�தீ� அ�தா!8யி� தைலைம* 
ெபா#*/%A� ேத�� ெசBய*ப5ட ம	F� அ*பா�, எ*பா,ப5டாவ) 
பால�தீனி� அைமதிைய% ெகா1,வ(ேத தீரேவ18ய க5டாய�)%A 
ஆ5ப5ட); 
 
இர1டாவ), அராஃப�தா� அைமதி%A வி�லனாக இ4%கிறா� எ�# 
ெதாட�() ேபசிவ(த இ�ேர�, இனி ஏதாவ) ெசBேத ஆகேவ1,	 எ�கிற 
ச�வேதச ெந4%க8%A உ'ளான); 
 
F�றாவ), அராஃப� இற(த)	 அெம!%க அதிப� ம:#	 இ�ேரலிய* 
பிரதம� ஆ:றிய உைரக' ம:#	 ெவளியி5ட அறி%ைககளா� சீ1ட*ப5ட 
ஹமா�, தம) ஆ>த* ேபாரா5ட�ைத ��ைன%கா58K	 ப�மட.A 
தீவிர*ப,�த �8� ெசBத). 
 
�த� இர1, விைள�கM%A	 இ(த F�றாவ) விைள�, ெப4	 எதி!. 
ம	F� அ*பாேஸா, இ�ேரலிய அரேசா ஹமாைஸ% க5,*ப,�)வெத�ப), 
இயலாத கா!ய	. தவிர�	 ஹமா� தன) இர1, ெப4	 தைலவ�கைள 
அ*ேபா)தா� ரா%ெக5 தா%AதK%A பலிெகா,�தி4(த). அ(த% ேகாப�	 
உட� ேச�(தி4(த). 
 
ஆகேவ, எ(த ரா%ெக5 தா%Aதலி� தன) தனி*ெப4	 தைலவ�கைள 
இழ(தா�கேளா, அேத ரா%ெக5 தா%Aத� Fல	 இ�ேரைல நிைலAைலய9 
ெசBவ) எ�#, ஹமா� �8� ெசBத). கஸ	 (Qassam) எ�?	 தன) 
பிர�ேயக ரா%ெக5,கைள ஏவி, இ�ேரலிய இல%Aகைள அழி%க� 
தீ�மானி�த). 
 
 
இ(த% கஸ	 ரா%ெக5,%A ஒ4 ச!�திர	 உ1,. ஒ4 ேபாராளி இய%க	, 
தன%ெகன தனிெயா4 ரா%ெக5 ெதாழி�l5ப�ைத% க1,பி8�), ெவ:றிகரமாக 
ரா%ெக5,கைள உ4வா%கி* பய�ப,�தலா	 எ�#, உலA%A �த� �தலி� 
ெசB) கா58ய) ஹமா�தா�. ேமேலா5டமான பா�ைவ%A கஸ	 
ரா%ெக5,க' மிக9 சாதாரணமானைவ. ரா%ெக5 வ8வ ெவளி*/ற	; உ'ேள 
அைட%க*ப5ட ெவ8ம4()க' எ�ப)தா� R�திர	. ஆனா�, இதி� F�# 
விதமான ரா%ெக5,கைள அவ�க' தயா!�தா�க'. A#கிய இல%Aகைள� 
தாழ* பற() தா%A	 ரக	, ச:ேற நீ1டUர இல%Aகைள� தா%கவ�ல ரக	, 
ேவக	 அதிக!%க*ப5ட, ந,ேவ திைசமா:றி9 ெசK�த�த%க தானிய.கி ரக	 
ஒ�#. 
 
ஆனா�, இ(த F�# வித ரா%ெக5,கM%A	 விள%க* /�தகேமா, தயா!*/% 
ைகேயேடா கிைடயா). ஹமாஸி� மிக9 சில F�த நி/ண�கM%A ம5,ேம 
இ(த ரா%ெக5,கைள உ4வா%க� ெத!>	. அ)Eட 2004_	 ஆ1,%A* 
பிறAதா�. 
 
அத:A ��, கஸ	 ரா%ெக5ைட உ4வா%கிய ெதாழி�l5ப வ�Kந� அ5னா� 
அ� ெகௗ� (Adnan al  Ð Ghoul ) எ�பவ4%A ம5,	தா� அ(த ரா%ெக5 
R5Gம	 ெத!>	. ஒேர ஒ4 உதவியாளைர ைவ�)%ெகா1,, ப�லா1, 
கால	 ஆராB9சி ெசB), ஹமாஸு%ெக�# பிர�ேயகமாக இ(த ரா%ெக5ைட 
உ4வா%கி� த(தவ� அவ�. 2004_அ%ேடாப!� அவ� இ�ேரலிய* 
பைடயினரா� ெகா�ல*ப,வத:A மிக9 சில வார.க' ��ன�தா� எத:A	 



இ4%க5,	 எ�# ரா%ெக5 ெதாழி�l5ப�ைத ஹமாஸி� சில F�த 
ெபாறியிய� வ�Kந�கM%A அவ� க:பி�தி4(தா�! 
 
கஸ	 ரா%ெக5,கைள ஹமா�, ெப4	பாK	 காஸா பAதிகளி�தா� 
பய�ப,�திய). அ(த ரா%ெக5,கைள� தயா!%A	 ெதாழி:சாைல>	 
காஸாவி�தா� இ4(த). ேம:A% கைர* பAதி%A� தைர மா�%கமாக, அைத 
எ,�)9 ெச�வதி� இ4(த பிர9ைனக' காரணமாக, கஸ	 ரா%ெக5,க' 
காஸாவி� பிர�ேயக ஆ>தமாகேவ க4த*ப5, வ(த). 
 
அ5னா� அ� ெகௗ�, எ*ப8யாவ) காஸாவி� ஏவினா� ெட� அவிN வைர 
ேபாB ெவ8%க%E8ய வித�தி� இ(த ரா%ெக5 ெதாழி�l5ப�ைத 
ேம	ப,�திவிட ேவ1,	 எ�#தா� இ#திவைர பா,ப5டா�. ஆனா�, அ) 
நட%கவி�ைல. 
 
ஹமாஸி� கஸ	 உ4வா%கிய 'பாதி*பி�' பால�தீனி� உ'ள பிற 
ேபாராளி%A7%கM	 தம%ெகன பிர�ேயகமான ரா%ெக5 ெதாழி�l5ப�ைத 
வள��)%ெகா'ள* ெப4	பா, ப5டன. கஸ	 ேபால, �:றிKமாக Gேதசி 
ெதாழி�l5ப�தி� தயா!%க �8யவி�ைல. எ�றாK	, அவ�கM	 ஓரள� 
பல� தர�த%க ரா%ெக5,கைள� தம%ெகன உ4வா%கேவ ெசBதா�க'. 
 
உதாரணமாக, பால�தீ� இ�லாமி% ஜிகா� ேபாராளி இய%க	, ஒ4 
ரா%ெக5ைட உ4வா%கி, அத:A அ� க5� (Al  -quds) எ�# ெபய!5ட). 
பா*/ல� ெரஸி�ட15 கமி58 அைம*/, அ� ந�ஸ� (Al  -Nasser ) 
எ�ெறா4 ரா%ெக5ைட� தன%ெகன தயா!�)%ெகா1ட). ஃப�தா 
அைம*பின�, கஃபா (Kaf ah) எ�ெறா4 ரா%ெக5ைட* பய�ப,�தின�. 
டா�ஸி	 அைம*பின�, ெஸரயா (Ser aya) எ�கிற ரா%ெக5ைட* 
பய�ப,�தின�. 
 
ஒ4 தா%Aத� நட()�8(தபிறA, தா%Aதைல9 ெசBதவ�க' யா�? எ�பைத% 
க1டறிய, இ(த* பிர�ேயக ரா%ெக5,க'தா�, இ�ேரலிய* பா)கா*/* 
பைடயின4%A உதவி ெசBதன. 
 
ஹமாஸி� 'கஸ	' ரா%ெக5,க', Aைற(தப5ச	 5.5 கிேலா எைட>	 
அதிகப5ச	 90 கிேலா எைட>	 உ'ளைவ. இ(த ரா%ெக5,க', 
F�றிலி4() ப�) கிேலா ெவ8ெபா4'கைள9 Gம() ெச�# ெவ8%க9 
ெசBயவ�லைவ. அதிகப5ச	 ப�) கிேலாமீ5ட� Uர	 வைர இைவ பற() 
ெச�# தா%A	. பிற இய%க.களி� ரா%ெக5 ெதாழி�l5ப	, கஸ	 
ரா%ெக5,ட� ஒ*பிட%Eட �8யாதைவ. அதிகப5ச	 அ(த ரா%ெக5,க' சில 
O# மீ5ட�க' வைர ம5,ேம பற%A	. 
 
அராஃப� இற(த ம#தினேம ஹமா� த�?ைடய >�த�ைத� ெதாட.கிவி5ட). 
நஹ� ஓ^ (Nahal Oz) , க'ஃப� தேரா	 (K'f ar Dar om ) எ�ற இ4 இ�ேரலிய 
இல%Aகைள% Aறிைவ�), O:#%கண%கான ரா%ெக5,கைள வீச 
ஆர	பி�தா�க'. இதி�, கஃப� தேரா	 பAதியி� இ4(த ஒ4 கி1ட�கா�ட� 
ப'ளி%Eட	, மிக% க,ைமயான ேசத�)%A உ'ளான). பல க5டட.க' 
இ8() தைரம5டமாயின. நக!� மி�சார� ெதாட�/ �:றிKமாக� 
)18%க*ப5ட). ம%க' ெவளிேய வ(தா�, உயி4%A உ�தரவாதமி�ைல 
எ�கிற நிைலைம. 
 
இ�ேர� ராLவ�தா�, ஹமாஸி� இ(த அGர� தா%Aதைல� 
த,%க�8யவி�ைல. எ.கி4() ரா%ெக5,க' வ4கி�றன எ�# திைசைய� 
தீ�மானி*பேத ெப!ய பிர9ைனயாக இ4(த). �த� �ைறயாக ஹமா� 
வீர�க', தா	 இ4%A	 இட�ைத ெவளி*ப,�தி%ெகா'ளாம�, 
நாலா/ற.களிலி4()	 ரா%ெக5,கைள ம5,	 சலி%காம� ெசK�தி%ெகா1ேட 
இ4(தா�க'. 
 



பால�தீ� அ�தா!8யி� தைலவராக* ெபா#*ேப:#, இ4ப�)நா�A மணி 
ேநர	 Eட ஆகியிராத நிைலயி�, ம	F� அ*பா�, ஹமாஸி� இ(த% ேகாப� 
தா1டவ�ைத% க1, மிக�	 கவைல ெகா1டா�. அராஃப�தி� மரண	 
நிகP(த R5ேடா, பால�தீ� பிர9ைன%A ஒ4 நிர(தர� தீ�� க1,விட 
�8(தா�தா� உ1,; இ�லாவி5டா�, இ�?	 ப�லா1,% கண%கி� இ) 
இ7�)%ெகா1ேடதா� ேபாA	 எ�# அவ� நிைன�தா�. 
 
ஆகேவ, அெம!%கா ��ன� ேபா5,%ெகா,�த ேரா5 ேம*பி� 
அ8*பைடயிேலேய, அைமதி%கான சா�திய.கைள மீ1,	 உ5கா�() ேபசி, 
இ4 தர*/%A	 ச	மத	 தர�த%க� தீ�ைவ ேநா%கி நக4வேத, தன) �த� 
பணி எ�# அவ� உ�ேதசி�தி4(தா�. ஆனா�, ஹமாஸி� உ%கிரதா1டவ	, 
இ(த அைமதி �ய:சி அ�தைனைய>	 ந,வீதியி� Aவி�)ைவ�) ேபாகி% 
ெகா1டா8% Aளி�காB()வி,	 ேபாலி4(த). 
 
ஆகேவ, அ�தைன ேவைலகைள>	 வி5,வி5,, அராஃப�தி� இ#தி ஊ�வல	 
நட(தத:A ம#நாேள, அ*பா� சி!யா�%A* பற(தா�. சி!யாவி� 
எ�ைல*பAதியி� �கா	 அைம�)� த.கியி4(த ஹமா� தைலவ�கைள9 
ச(தி�), 'தா%Aதைல தய�ெசB) நி#�).க'' எ�#, காலி� விழாத 
Aைறயாக% ெக`சினா�. ஆனா�, ஹமா� அத:A ெசவிசாB%கவி�ைல. 
 
'' 'பிர9ைன%A அைமதி�தீ��' எ�# இ#திவைர ெசா�லி%ெகா184(த 
அராஃப� மைற()வி5டா�. அைமதி ஏ:படாதத:A% காரணேம அராஃப�தா�' 
எ�#, அெம!%க அதிப� ெசா�Kகிறா�. அ�தைகய அேயா%கிய�கMட� 
நீ.க' எ�ன அைமதி உட�ப8%ைக ெசB)ெகா'ள*ேபாகிறீ�க'? இ)வைர 
ெசB)ெகா1ட உட�ப8%ைகக', எ*ேபாதாவ) நீ1டநா' ேநா%கி� பல� 
தர�த%கதாக இ4(தி4%கி�றனவா? அவ�கM%காக நீ.க' ஏ� வ() 
எ.களிட	 ெக`Gகிறீ�க'?'' 
 
ேக'விக' அைன�)ேம நியாயமானைவதா� எ�ப) அ*பாஸு%A� 
ெத!(தி4(த). ஆனா�, பால�தீ� அ�தா!8யி� தைலைம* ெபா#*ைப ஏ:ற 
ஒ4வ�, இ) நியாய	 எ�# ஒ*/%ெகா'ள �8யா). அைமதி நடவ8%ைக எ) 
ஆர	பமாவெத�றாK	 �த� ப8 ேபாராளி இய%க.கைள� த,�) 
நி#�)வதாக�	 ேபாராளிகைள% ைக) ெசBவதாக�	 ம5,ேம இ4%A	. 
 
இ) ஹமா� தைலவ�கM%A	 ெத!>	. ஆனா�, தா%Aதைல நி#�த%ேகா! 
வ(த அ*பா� மீ), அ*ேபா) அவ�கM%A% ேகாப	 ம5,ேம வ(த). 
'தய�ெசB) ேபாBவி,.க'' எ�#தா� ெசா�னா�க'. ேவ# வழியி�லாம�, 
அ*பா� ேதா�வி>ட� தி4	பேவ18யதாகிவி5ட). 
 
அ*பா� வ() ேபானத� ெதாட�9சியாக 8ச	ப� 12_	 ேததி ஹமா� ஒ4 
மிக*ெப!ய தா%AதK%கான ஆய�த.கைள உடன8யாக9 ெசBத). காஸா 
�ைனயி�, எகி*) எ�ைலேயார	 அைம()'ள ரஃபா எ�கிற இட�தி� ஒ4 
Gர.க*பாைதயி� 1.5 கிேலா எைட>'ள ெவ8ெபா4'கைள% ெகா1, 
ேச��), அ4கிK'ள இ�ேரலிய ராLவ �காைம� தா%A	 எ1ண�)ட� 
ெவ8%க9 ெசBதா�க'. 
 
F�# வீர�க' பலி. அைத%கா58K	 ெப!ய பாதி*/, அ(த9 Gர.கேம 
நாசமாகிவி5ட). பல க5டட.க' க,	 ேசத�)%A'ளாயின. A1,ெவ8*/ 
அதி�9சியிலி4() இ�ேர� ராLவ�தின� மீ'வத:A'ளாகேவ, )*பா%கி� 
தா%Aதைல>	 ெதாட.கி, க1ணி� ப5ட அ�தைன வீர�கைள>	 Gட� 
ெதாட.கினா�க'. பலியான) இர1,ேப�தா� எ�றாK	, ஏராளமானவ�க' 
ேமாசமான தா%AதK%A உ'ளாயின�. 
 
ஹமா�, இ(த� தா%Aதைல ஃப�தா அைம*/ட� இைண() 
ேம:ெகா1டதாக* பி�னா� ெத!யவ(த). 'யாச� அராஃப� இற%கவி�ைல. 
அவ�க'தா� 'ெகா�#'வி5டா�க'. அத:A* பழிதீ�%கேவ இ�தா%Aதைல 



நிகP�திேனா	' எ�# அm மஜா� எ�கிற ஃப�தாவி� ேப9சாள� ஒ4வ� 
Eறினா�. 
 
நிைலைம, ேமK	 ேமாசமைடய� ெதாட.கிய). ஹமாஸி� ேகாப	 ஏைனய 
பால�தீ� ேபாராளி இய%க.கM%A	 பரவ, ஒ4 �7நீள >�த	 
ெதாட.Aவத:கான அ�தைன சா�திய.கM	 மிக ெவளி*பைடயாக� ெத�பட 
ஆர	பி�தன. ம	F� அ*பா� கவைல ெகா1டா�. காரண	, 2005_	 
ஆ1, ஜனவ! பிற(த)ேம (9_	 ேததி) பால�தீ� அ�தா!8%A* 
ெபா)�ேத�த� தி5டமிட*ப584(த). தா:காலிக அதிபராக இ4(த ம	F� 
அ*பாைஸ, �ைற*ப8 ேத�த� Fலேம பால�தீ� அ�தா!8யி� தைலவராக 
நியமி�), பிர9ைனைய� தீ�%A	 வித�தி�, ஏதாவ) நடவ8%ைக 
ேம:ெகா1டாக ேவ18ய ெந4%க8 இ�ேரK%A இ4(த). 
 
ஆனா�, ேத�த� ஒ7.காக நைடெப#மா எ�ப) மிக*ெப!ய ேக'வி%Aறியாக 
இ4(த). ஒ4 ப%க	 ஹமாைஸ9 சமாதான*ப,�தி அவ�கைள>	 ஜனநாயக 
அரசியK%A' இ7*பத:கான �ய:சிக' நட()ெகா184%க, இ�ெனா4 
ப%க	 'ைகதாகி சிைறயி� இ4(த பல பால�தீ� ேபாராளிகைள 
வி,வி�தா�தா� உ.கM%A% கா) ெகா,%கவாவ) ெசBேவா	' எ�# ஹமா� 
�ர1,பி8%க, இர1, ப%க�	 மா58%ெகா1, �ழிபி).கி%ெகா184(தா� 
அ*பா�. 
 
அைமதி எ�# இனி எ*ேபா) ேபGவதாக இ4(தாK	, இ)வைர ைக) ெசBத 
அ�தைன ேபாராளிகைள>	 வி,வி�)வி5,�தா� ேபசேவ1,	 எ�# 
தீ�மானமாக9 ெசா�ன) ஹமா�. அ(த விஷய�தி�, ஏதாவ) ஏமா:# ேவைல 
ெசBயலா	 எ�# நிைன�தா�, காஸாவி� யா4	 ஓ5,*ேபாட வரமா5டா�க' 
எ�# எ9ச!�தா�க'. மீறி ேத�த� நட%Aமானா�, ஹமா� சா�பி� 
யாைரயாவ) ேபா58யிட ைவ*ேபா	 எ�#	 எ9ச!�தா�க'. 
 
ஹமா� ேத�தலி� ேபா58யிட �8�ெசB)வி5டதாக அ��தமி�ைல இத:A. 
சாைலயி� நட()ேபாA	 எ(த* பரேதசிையயாவ) பி8�), ஹமா� த�?ைடய 
ஆதர� அவ4%A�தா� எ�# ெசா�லி ேத�தலி� நி:கைவ�தாK	, காஸாவி� 
அவ4%A�தா� ஓ5, வி7	! எதி��) நி:ப) ம	F� அ*பாஸாகேவ 
இ4(தாK	 ெடபாசி5 கிைட%கா)! 
 
காஸாவி� ஹமாஸி� ெச�வா%A அ�தைகய). ேம:A%கைரயி� இ) 
சா�தியமி�ைல எ�றாK	, காஸாவி� ம5,	 ேத�த� சீ�Aைல(தாK	 
ேபா)ேம? அ) ஓ� உழ%Aதா�. ச(ேதகமி�லாம� உழ%Aதா�. அத:A' 
கிழ%A ஒ4 சாரா!ட�	 ேம:A இ�ெனா4 சாரா!ட�	 இ4(த)தா� 
விஷய	. 
 
எ�ன ெசBயலா	 எ�# ேயாசி�தா� அ*பா�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 30 அ%ேடாப�, 2005 
 
 
 
99 இ�ேர� அரG தி4(திவி5டதா? 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ஆயிர�ெத5, பிர9ைனக' இ4(தாK	 தி5டமி5டப8, ஜனவ! 9_	 ேததி 
பால�தீ� அதிப� ேத�த� நட%க�தா� ெசBத); ம	F� அ*பா� அதிபராக� 
ேத�(ெத,%க*ப,வதி� பிர9ைன ஏ)	 வரவி�ைல. ஹமாஸி� ேகாப	, 
அ��தமி�லாதத�ல. எ.ேக மீ1,	 தம) ம%க' ஏமா:ற*பட* 
ேபாகிறா�கேளா எ�கிற பைத*பி� வ(த ேகாப	 அ). ஆனா�, பால�தீ� 
அ�தா!8யின4	 பிற ேபாராளி இய%க.கM	 'ேத�த� �தலி� ஒ7.காக 



நட%க5,	; ம:றவ:ைற* பிறA ேபசி%ெகா'ளலா	' எ�# ஹமா� 
தைலவ�களிட	 எ,�)9 ெசா�லி சமாதான*ப,�தியத� விைளவாக, ேத�த� 
நட(த). 
 
ெவ:றிெப:ற ைகேயா,, அ*பா�, ஹமா� உ'ளி5ட அ�தைன* ேபாராளி 
இய%க.கM%A	 ஒ4 ேகா!%ைக ைவ�தா�. தய�ெசB) )*பா%கிகைள% கீேழ 
ேபா,.க'. >�த�ைத நி#�).க'. இ�ேரலிய* பைடயிடமி4() உ.கைள% 
கா*பா:#வ) எ�?ைடய ெபா#*/. அேதேபா�, பிர9ைன%A ஒ4 நிர(தர� 
தீ�� காLவத:A	 நாேன ெபா#*/. 
 
இ(த% ேகா!%ைக இ�ேரK%A* பி8%கவி�ைல. ேபாராளிகளிட	 அ*பா� 
ெக`Gகிறா� எ�# விம�சி�த). ைக) ெசB) உ'ேள த'M.க' எ�# 
க�திய). அ)ம5,ம�லாம�, அ� அ%ஸா த:ெகாைல* பைடயின� ம:#	 
ஹமா� தைலவ�கMட� அ*பா� இ4*ப) ேபா�ற பைழய 
/ைக*பட.கைள� ேத8ெய,�), அ*பா� தீவிரவாத இய%க.கMட� 
ைவ�தி4%A	 ெதாட�/ கவைலயளி%கிற) எ�# ேபசினா� ஏ!ய� ஷேரா�. 
ஷேரானி� இ(த* /திய கவைல%A அெம!%காவிலி4() காலி� பாெவ� 
ப%கவா�திய	 வாசி�தா�. 
 
அைமதிைய ேநா%கிய ேப9Gவா��ைதக' ஆர	பமாவத:A உ!ய ஏ:பா,கைள9 
ெசB>.க'. அைத வி5,வி5,, தீவிரவாதிகMட� ெகா`சி% 
ெகா184%காதீ�க' எ�றா� அவ�. 
 
ெசா�லிைவ�தமாதி! ஜனவ! 13_	 ேததி காஸா �ைனயி� ஒ4 
த:ெகாைல*பைட� தா%Aத� நைடெப:ற). ஆ# aத�க' பலியான அ(த9 
ச	பவ�ைத% காரணமாக ைவ�), ஏ!ய� ஷேரா� மிக% க,ைமயான அறி%ைக 
ஒ�ைற ெவளியி5டா�. 'இனி எ%காரண	 ெகா1,	 பால�தீ� அ�தா!8>ட� 
ேப9Gவா��ைத இ�ைல. தீவிரவாத�ைத அ*பா� �7ைமயாக% 
க5,*ப,�தினாெலாழிய அைமதி*ேப9G சா�தியமி�ைல. பால�தீ� 
அ�தா!8>டனான அ�தைன ெதாட�/கைள>	 அ*ப8 அ*ப8ேய நி#�தி 
ைவ%கிேறா	' எ�# ெசா�லிவி5டா�. 
 
இெத�லா	 எ*ேப�*ப5ட நைக9Gைவ! அதிபராக� ேத�வான ம	F� அ*பா�, 
இ�?	 ஒ4 நா'Eட பாராMம�ற	 ெச�#, நடவ8%ைக எைத>	 
ெதாட.கியி4%கவி�ைல அ*ேபா)! அத:A' உறைவ �றி�)%ெகா'ள ஒ4 
சா%A. தா� பதவி ஏ:பத:A ��னதாகேவ, ேபாராளி இய%க.கைள அைமதி 
கா%க ேவ1,ேகா' வி,�த அ*பாஸு%A இ�?	 அத:கான பதி� Eட 
வரவி�ைல. அவர) ேகா!%ைக, ஹமா� உ'ளி5ட இய%க.களி� 
தைலவ�களி� கர.கM%A* ேபாB9 ேச�(தி4%Aமா எ�ப) Eட9 ச(ேதகேம. 
(அ�தைன தைலவ�கM	 சி!யாவி� இ4(தா�க'. ேத�தலி� ெவ�றத:A 
ம#நா' மாைல அதாவ), ப�தா	ேததி மாைல அ*பா� அறி%ைக 
ெவளியி5டா�. பதிF�றா	 ேததி இ(த� த:ெகாைல*பைட� தா%Aத� 
நைடெப:ற). ஒ4ேவைள இ) ��னேமேய தி5டமிட*ப584%கலா	. அ�ல) 
அ*பாஸி� அறி%ைக%A* பிறேக Eட� தீ�மானி%க*ப584%கலா	. ச!யான 
விவர	 ெத!யவி�ைல.) 
 
ஒ4 வார அவகாச	 Eட� தராம� உற� �றி� எ�# அறிவி�தா�, எ�ன 
அ��த	? ஆனாK	 அ*பா� த�னாலான அ�தைன �ய:சிகைள>	 
உடன8யாக ேம:ெகா1டா�. பால�தீ� அ�தா!8யி� காவ� )ைறயினைர, 
ெமா�தமாக� திர58 காஸா�%A �தலி� அ?*பினா�. அ.A'ள aத% 
A8யி4*/கM%A வKவான காவ� ஏ:பா,கைள �தலி� ெசB)வி5,, 
ேபாராளி இய%க.களி� ரா%ெக5 தா%AதK%A� த,*/ அர1க' ஏ:ப,�தி, 
ரா%ெக5 எதி�*/ பீர.கிகைள>	 அ.ேக ெகா1, நி#�த9 ெசா�னா�. 
 
இவ:ைற9 ெசBத ைகேயா, ேபாராளி இய%க.களி� தைலவ�கM%A	 
உ4%கமான ேவ1,ேகா' வி,�தா�. தய�ெசB) அைமதி கா%கேவ1,	. 



என%A9 ச:# அவகாச	 ெகா,.க'. ஏதாவ) ந�ல) நட%Aமா எ�#தா� 
நா?	 பா�%கிேற�. உ.க' ஒ�)ைழ*/ட�தா� எ)�ேம சா�திய	 எ�# 
ெக`சினா�. இ�ேர� எ�ன கி1ட� ெசBதாK	, எ�தைன 
அவமான*ப,�தினாK	 இய%க.களி� ஒ�)ைழ*/ இ�லாம� பால�தீனி� 
அைமதி இ�ைல எ�ப) அ*பாஸு%A� ெத!>	. 
 
அ*பாஸி� இ(த �ய:சிக' ஓரள� பலனளி�தன எ�#தா� ெசா�லேவ1,	. 
எ(த அள�* பல� எ�றா�, ஏ!ய� ஷேரா� ெகா`ச	 இற.கிவ(), 
'ஆமா	, நீ.க' அைமதி%கான �ய:சிகைள எ,%க�தா� ெசBகிறீ�க', 
உ.கMட� உ5கா�() ேபசலா	 எ�# �8� ெசBதி4%கிேற�' எ�# 
ெசா�K	 அள�%A. 
 
2005 பி*ரவ! 8_	 ேததி எகி*தி� உ'ள ஷா	 அ� ேஷ% (Shar m al  
Shei kh) எ�கிற இட�தி� அ(த* பிரசி�தி ெப:ற அைமதி மாநா, 
நைடெப:ற). எகி*) அதிப� ேஹாஸினி �பார%, ேஜா�ட� ம�ன� 
இர1டா	 அ*)�லா ஆகிேயா� ��னிைலயி� ஏ!ய� ஷேரா?	 ம	F� 
அ*பாஸு	 ைகAK%கி%ெகா1, ஓ� ஒ*ப(த	 ெசB)ெகா1டா�க'. 
 
இதைன அைமதி ஒ*ப(த	 எ�# ெசா�வைத% கா58K	 ேபா� நி#�த 
ஒ*ப(த	 எ�# ெசா�வ)தா� ச!யாக இ4%A	. பால�தீ� தர*பி�, 
அைன�)* ேபாராளி இய%க.கM	 இ�ேரலிய இல%Aக' மீ) தா%Aத� 
நட�)வைத நி#�)	 எ�# அ*பாஸு	, அேத ேபால, பால�தீனிய இல%Aக' 
மீ) இ�ேர� பா)கா*/*பைட இனி தா%Aத� நட�தா) எ�# ஏ!ய� 
ஷேரா?	, ஒ4வ4%ெகா4வ� உ#திெமாழி அளி�தா�க'. 
 
இ(த* ேபா�நி#�த உட�ப8%ைக ஏ:பட% காரணமாக இ4(தவ�, எகி*) 
அதிப� ேஹாஸினி �பார%. ம#நாேள உலெக.A	 உ'ள நாளிதPக' இ(த9 
ச	பவ�)%A சிற*பிட	 ெகா,�), �த� ப%க�தி� ெப!ய அளவி� பிரG!�) 
ச(ேதாஷ*ப5டன. ஒ4 வழியாக, பால�தீ?%A அைமதி வ()வி5ட) எ�# 
இனி*/ ெகா,�)% ெகா1டா8னா�க'. ஏ!ய� ஷேரா?	 அ*பாஸு	 
க58*பி8�) ேபா� ெகா,�)வி5,, �பார%Aட� ைகAK%கிவி5, ஊ� 
ேபாB9 ேச�(தா�க'. 
 
உ1ைமயி� நட(த) எ�னெவ�ப), கட(த எ5, மாதகால ச	பவ.கைள% 
கவனமாக* பி�ப:றி வ4	 அைனவ4%Aேம ெத!>	! 
 
பால�தீ� ேபா�ற சி%க� மி%க பிரா(திய�தி�, ேபாராளி இய%க.கைள% 
கல(தாேலாசி%காம� அரசா.க.க' எ,%A	 எ(த �8வாK	 
பிரேயாஜனமி�ைல எ�ப)தா�, அ�ேதச�தி� கட(த ஐ	பதா1,கால 
ச!�திர	 G58%கா58 வ(தி4%கிற). ஹமா�, இ�லாமி% ஜிகா� ேபா�ற 
அைம*/கைள� தீவிரவாத இய%க.க' எ�# இட)ைகயா� ஒ)%கிவி5,, 
நாமாக ஒ4 �8ெவ,%கலா	 எ�# நிைன*ப), உ1ைமயிேலேய 
�5டா'தனமான). ஏென�றா�, அ(த அைம*/கM%A இ4%A	 ம%க' 
ஆதர� அ.ேக ஆM	 வ�%க�தின4%A% கிைடயா) எ�பைத, 
ந	ப�8யாவி5டாK	 ஜீரணி�)�தா� ஆகேவ1,	. 
 
ேம:ப8 ேபா� நி#�த ஒ*ப(த	 நட(த�டேனேய இ) Aறி�)% க4�)� 
ெத!வி�த ஹமா�, 'இ(த ஒ*ப(த�ைத இ�ேரலிய ராLவேம ெப!தாக 
எ,�)%ெகா'ளவி�ைல; நா.க' எத:காக இைத* ெபா45ப,�த ேவ1,	?' 
எ�# ேக5ட). 
 
ஏ!ய� ஷேரா� இதைன உடன8யாக ம#�தாK	 பி�ன� நட(த ச	பவ.க', 
இைத�தா� உ1ைம எ�# நிvபி�தன. ஒ4 ப%க	 இ�ேர� அரG எ(த� 
தா%Aத� நடவ8%ைக>	 நைடெபறவி�ைல எ�# 
ெசா�லி%ெகா184%A	ேபாேத, காஸாவி� சில A8யி4*/* பAதிக' 
தா%க*ப,	. இ.ேக ேம:A%கைர* பAதியி�, வழிேயா, ேபாA	 யாராவ) 



நாK பால�தீனிய�கைள, இ7�) ைவ�)% க58 உைத�)% ைக) 
ெசB)ெகா1, ேபாBவி,வா�க'. அ(த9 ெசBதி வ(த ம#கணேம இ(த9 
ெசBதி>	 ேச�() வ4	! 
 
இ(த அப�த.க' தைலவ�கM%A�தா� உைற%கவி�ைலேய தவிர, ஒ*ப(த	 
ைகெய7�தான�டேனேய இ*ப8�தா� நட%A	 எ�# ஹமா� ெசா�லிவி5ட)! 
 
ஹாஸ� aஸுஃ* எ�கிற ஹமாஸி� F�த தைலவ� ஒ4வ�, அ� ஜஸீரா 
ெதாைல%கா5சி%A ஒ4 ேப58யளி�தா�. அ(த* ேப58யி�, 'அ*பாஸி� ேபா� 
நி#�த அைமதி நடவ8%ைகைய நா.க' எதி�%கவி�ைல. E8யவைர 
ஒ�)ைழ*/ அளி%க�தா� பா�*ேபா	. ஆனா�, பால�தீனிய�க' மீ) 
எ.ெக�லா	 தா%Aத� நட%கிறேதா, அ.ெக�லா	 ஹமா� இ�ேரலிய�க' மீ) 
தா%Aத� நட�த� தய.கா)' எ�# ெசா�னா�. 
 
அ*ப8�தா� ெதாட.கிய). F�# மாத.க'. ேம, ஜூ� மாத.களி� '/திய 
ஏ:பா,'கெள�லா	 ஒ)%கிைவ%க*ப5,, பைழயப8 இ4தர*பிK	 
அ8�)%ெகா'ள� ெதாட.கிவி5டா�க'. பைழயப8ேய, ஒ4வைரெயா4வ� 
A:ற	 சா58%ெகா1,, பைழயப8ேய ஆ%கிரமி*/க' ெசB)ெகா1,, 
பைழயப8ேய த:ெகாைல*பைட� தா%Aத�க' நட�தி, பைழயப8ேய ப� 
A1,க' ைவ�).. 
 
அராஃப� இற(தா� அைமதி எ�# ெசா�ன இ�ேர� இ*ேபா) எ�ன 
ெசா�கிற)? 
 
இைத�தா� உலக	 ேக5ட). இ�ேரலி� உயி��ேதாழனான அெம!%காேவ 
ேக5ட). ஐ.நா.வி� பா)கா*/ க��சி� ேக5ட). அ�தைன ��லி	 
ேதச.கM	 ேக5டன. அைமதி%காக மாநா, E58 8ப� காபி ெகா,�), 
ைகAK%கி அ?*பிைவ�த ேஹாஸினி �பார% ேக5டா�. 
 
எ�லாவ:#%A	 ேமலாக, இ�ேரலி� நட%க*ேபாகிற ெபா)�ேத�த� 
ேக5,%ெகா184%A	 ெமௗன% ேக'வி>	 இ)தா�. எ�ன 
ெசBய*ேபாகிறா�க'? 
 
ஏதாவ) ெசB)தா� ஆகேவ1,	. ஆனா�, நிர(தர� தீ��%ெக�லா	 
இ*ேபா) சா�தியமி�ைல. அதாவ) வி4*பமி�ைல. ஆகேவ, தா:காலிகமாக 
அைமதிைய% ெகா1,வ4வத:A ஷேரா� ஓ� உபாய	 ெசBதா�. 
 
பைழய ஒ*ப(த.கைள எ,�), Uசி த58* ப8�)* பா��தா�. தன%A 
உடன8யாக ந�லெபய� ெகா1,வ() ேச�%க%E8ய கா!ய	 எ)வாக 
இ4%A	 எ�# ேயாசி�தா�. ேவ# வழியி�ைல. பால�தீ� அ�தா!8யி� 
அதிகார எ�ைல%A5ப5ட இட.களி� இ4%A	 aத% A8யி4*/கைளெய�லா	 
காலி ெசB)வி,கிேறா	 எ�# அறிவி�)வி5,, ேவைலைய ஆர	பி�தா�. 
 
அபாரமான �8�தா�. அைமதி%கான மிக*ெப!ய �ய:சி>	 Eட. ச(ேதகேம 
இ�ைல. கட(த ஆக�5 மாத�திலி4() இ(த9 ெசBதிைய அ8%க8 
ெசBதி�தா'களி� ப8�)%ெகா1,	 ெதாைல%கா5சிகளி� பா��)%ெகா1,	 
இ4(தி4*பீ�க'. இ(த% காலக5ட�தி�, பால�தீனி� ேபாராளி இய%க.களி� 
தா%Aத� நடவ8%ைககM	 கணிசமாக% Aைற(தி4*பைத>	 
கவனி�தி4%கலா	. 
 
திbெர�#, இ�ேர� இ*ப8ெயா4 நடவ8%ைக எ,%க% காரண	 எ�ன? 
ப�லா1,களாக ஓ!ட�தி� வசி�)%ெகா184%A	 தம) ம%கைள, அ) 
அ�)மீறிய A8ேய:றேம எ�றேபாதிK	, அ*ப89 ெசBத)	 இ�ேர� 
அரGதா� எ�ற ேபாதிK	 - வK%க5டாயமாக ெவளிேய:றி, ஊைர 
காலிப1ணி%ெகா1, ேபாக9 ெசா�Kமள�%A, இ�ேர� அரG 
தி4(திவி5டதா? உ1ைமயிேலேய அைமதிைய ேநா%கி நகர 



ஆர	பி�)வி5டா�களா? Gத(திர பால�தீ� க1L%ெக5,	 Uர�தி�தா� 
இ4%கிறதா? இ�தைன ஆ1,கால* ேபாரா5டெம�லா	 ஒ4 �8�%A 
வர*ேபாகிறதா? 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 3 நவ	ப�, 2005 
 
 
 
100 பால�தீ� பிர9ைன%A� தீ��தா� எ�ன? 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
ேம:A% கைர ம:#	 காஸா பAதிகளி� 1977_	 ஆ1, ெதாட.கி 
நி#வ*ப5ட அ�)மீறிய aத% A8யி4*/கைள இ�ேர� இ*ேபா) காலி ெசBய 
�8� ெசB) நடவ8%ைக ேம:ெகா1ட). இ) ச�வேதச அளவி� கவன	 
ெப:றைத>	, அைன�)� தர*பின4	 ஏ!ய� ஷேராைன* பாரா5,வைத>	 
பா��ேதா	. 
 
அேரபிய�க' வா7	 பAதிகளி� வசி�) வ(த aத�க' அ�தைன ேபைர>	 
வK%க5டாயமாக ெவளிேய:#வத�Fல	, அேரபிய�களி� நில*பAதி 
அவ�கM%ேக ெசா(த	 எ�பதாக இ�ேர� ஒ*/%ெகா'வதாகிற). அைமதி 
நடவ8%ைக இேத sதியி� அ,�த க5ட�ைத ேநா%கி நக4மானா�, காஸா 
பAதியி� எ*ேபா)	 க1காணி*/* பணியி� ஈ,ப584%A	 இ�ேரலிய 
ராLவ	, அ,�தப8யாக �7வ)மாக வில%கி%ெகா'ள*ப,	. காஸாைவ 
ஒ58ய கட� எ�ைலகM	 பால�தீ� அ�தா!8யி� �7%க5,*பா5,%A 
அ,�தப8யாக வ() ேச4	. 
 
அத:Aேம� ஒ�#மி�ைல. mரண Gத(திர	தா�. 
 
அNவள�தானா? இதைன ேநா%கி�தா� இ�ேர� ேபாB%ெகா184%கிறதா? 
எ�றா�, இ*ேபாைத%A பதி� 'இ�ைல' எ�ப)தா�. 
 
A8ேய:ற.கைள% காலி ெசBவெத�# இ�ேர� எ,�த �8� தா:காலிக 
நடவ8%ைகதா�. இ�ேரலி� விைரவி� ெபா)�ேத�த� நைடெபறவி4%கிற 
RPநிைலயி� பால�தீ� ேபாராளி இய%க.கைள9 ச:ேற அைமதி*ப,�தி 
ைவ%க ேம:ெகா'ள*ப5ட நடவ8%ைகேய இ). மிக அதிக விைல 
ெகா,�)�தா� இ�ேர� இ(த நடவ8%ைகைய எ,�தி4%கிற) எ�பதி� 
ச(ேதகமி�ைல. ஆனா�, எ*ேபா) ேதைவ*ப5டாK	 பால�தீ� எ�ைல%A' 
தி4	ப�	 தன) அதிகார ேமலாதி%க�ைத நி#வி%ெகா'ள �8>	 எ�கிற 
ந	பி%ைகயி� ெசBய*ப5ட கா!ய	தா� இ). 
 
ஏெனனி� �*ப) நா:ப) வ4ட.களாக, ஒேர இட�தி� வசி�)வ(த 
ஆயிர%கண%கான ம%கைள, நா:ைற* பி,.கி ந,வ) ேபால* 
பி,.கி%ெகா1,ேபாB ேவறிட�தி� வாழ9 ெசா�Kவெத�ப) aத�க' ம�தியி� 
மிக*ெப!ய அ9ச�ைத உ4வா%கிேய தீ4	. இத:கான அரசிய� நியாய.க' 
ஏ!ய� ஷேரா?%A இ4%கலா	. இ�ேர� ம%கM%A இதி� எ(த நியாய�	 
ெத!வத:A நியாயமி�ைல! 
 
அரசா.க	தா� அவ�கM%A வீ, க58%ெகா,�)% ெகா1,ேபாB ேம:A% 
கைரயிK	 காஸாவிK	 A8ைவ�த). அேத அரG இ*ேபா) வK%க5டாயமாக 
ெவளிேய:றி, A8யி4*/கைள இ8�)� தைரம5டமா%கி>	 இ4%கிற). 
பால�தீனிய�களி� அைமதி%காக� த.க' அைமதி பறிேபாவைத aத�க' 
ஒ4ேபா)	 ச	மதி%கமா5டா�க'. 
 



ேபாராளி இய%க.க' அைமதி கா�), இ�ேர� ெபா)�ேத�த� ேவ1,மானா� 
பிர9ைனயி�லாம� நட%கலா	. ஆனா�, இ�ேரலிய�க' அ,�) 
அைமய*ேபாA	 அரைச நி	மதியாக இ4%கவிடமா5டா�க'. 
 
இ*ப8*ப5ட RPநிைலயி� எத:காக ஷேரா� இ*ப8ெயா4 கா!ய	 
ெசBயேவ1,	 எ�# ேக5டா�, அத:A	 ஒேர பதி�தா�. ��னேர நா	 
பா��)வி5ட பதிK	 Eட. அராஃப�)%A* பிறA அைமதி! அைத 
நிvபி*பத:காக9 ெசBய*ப5ட கா!யேம தவிர ேவறி�ைல. 
 
எ�றா�, பால�தீ� பிர9ைன%A� தீ��தா� எ�ன? 
 
நா�காயிர	 ஆ1,கM%A ேமலாக ப�ேவ# விதமான வ8வ.களி� அ.ேக 
உலவி%ெகா184*ப) பிர9ைன ஒ�#தாேன தவிர, அைமதி அ�ல. சமகால	 
நம%A� ெத!கிற). ச!�திர�ைத* ப8�)� ெத!()ெகா'கிேறா	. /ராண.க' 
கைத வ8வி� கிைட%கி�றன. எ(த% கால�திK	 பிர9ைன ம5,	 
ஒ�#ேபாலேவதா� இ4()வ(தி4%கிற). 
 
தைலவ�க' மாறலா	, ஆ5சி மாறலா	, அதிகார	 மாறலா	. அNவ*ேபா) 
அைமதி ஒ*ப(த.க' அர.ேகறலா	. நிர(தர� தீ�� எ�கிற மாெப4	 கன� 
நனவாவத:A எ)தா� தைடயாக இ4%கிற)? 
 
�தலாவ) காரண	, இ�ேரலிய ஆ5சியாள�க'. அ8*பைடயி� அவ�கM%A 
பால�தீைன ஒ4 Gத(திர ேதசமாக வாழவி,வதி� வி4*ப	 இ�ைல. 
அேரபிய�களா� aத�கM%A எ*ேபா)	 ஆப�)தா� எ�ப) அவ�கள) 
க4�). அட%கிைவ�தி4%A	 வைரதா� ஜீவி�தி4%க �8>	 எ�ப) aத�க' 
தம%A�தாேன வA�)%ெகா1,வி5ட சி�தா(த	. ச!�திர	 �7வ)	 ஒ).க 
ஓ!டமி�லாம� ேதச	 ேதசமாக ஓ8%ெகா184(த இன	 அ). எ�தைனேயா 
ேபாரா8, எNவளேவா RP9சிக' ெசB), பி9ைச எ,�), ெக`சி% E�தா8, 
படாதபா, ப5, 1948_	 ஆ1, இ�ேர� எ�கிற ஒ4 aத ேதச�ைத 
அவ�க' தம%A� தாேம உ4வா%கி%ெகா1டா�க'. அ*ப8 உ4வானத:A 
அவ�க' பால�தீ� அேரபிய�கைள�தா� கள*பலியாக% 
ெகா,%கேவ18யி4(த).  
 
ஆயிர	 அைமதி ேபசினாK	 இ(த அ8*பைட* பைக இ4 தர*/%A	 எ(த% 
கால�திK	 மன�திலி4() அழிய*ேபாவதி�ைல. ஆகேவ, இ*ேபா) 
பால�தீ?%A Gத(திர	 வழ.கிவி5டா� நிர(தர அ1ைடநா5,9 ச1ைட 
எ�றாகிவி,	. தவிர�	 Gத(திரமைட(த பால�தீ�, பிற அர/ ேதச.கMட� 
இைண() இ�ேரைல� தா%கலா	. Gத(திர	, தனி நா, எ�கிற ச(ேதாஷ	, 
ஒ4 ேதச�) ம%கM%A எ�தைன மானசீக பல	 த4	 எ�பத:A இ�ேர� 
பிற(தேபா) க1ட மாெப4	 ெவ:றிகேள சா5சி. அ(த வாB*ைப�தா� 
அவ�க' இ*ேபா) பால�தீ?%A� த4வத:A� தய.Aகிறா�க'.  
 
அ,�தப8யாக பால�தீ?%A Gத(திர	 எ�# ேபசினா�, ெஜ4சேல	 
யா4ைடய) எ�கிற ேக'வி%A �தலி� பதி� க1,பி8�தாக ேவ1,	. 
Aறி*பாக அ(த மRதி வளாக	.  
 
பாப� எ�கிற ஒ4 ம�ன� க58ய மRதிைய இ.ேக இ8�)வி5, இ�# 
வைரயிK	 நா	 எதி�ெகா'ளேவ18யி4%A	 சி%க�கைள எ1ணி* 
பா�%கலா	. ெஜ4சேல�தி� இ4%A	 மRதி பாபைர*ேபா� ஒ4 ம�ன� 
ெதாட�/ைடய) அ�ல. இ�லா�ைத� ேதா:#வி�தவரான �க	ம) நபி>ட� 
ேநர8யாக9 ச	ப(த�'ள). ஒNெவா4 இ�லாமிய4%A	 அ) ஒ4 
/னித�தல	. ெம%காவி� உ'ள க'அபா�%A அ,�தப8யாக ெஜ4சேல	 
மRதிதா� அவ�கM%A.  
 
அ*ப8*ப5ட தல�ைத இ8�) அகPவாராB9சி ெசB) அ.ேக இர1டாயிர	 
ஆ1,கM%A ��ன� சாலம� ம�ன� க58ய ேகாயி� இ4%கிறதா எ�# 



பா�%க நிைன*பைத எ(த ��லிமாK	 சகி�)%ெகா'ள�8யா). இ)வைர 
ெசBய*ப5ட ஆராB9சிகளி� உ4*ப8யாக ஓ� ஆதார�	 அக*படாத 
நிைலயி� ெதாட�() அ.ேக இ�ேரலிய அரG அகPவாராB9சி ேம:ெகா'ள 
நிைன*ப) அரசியேல அ�லாம� ேவற�ல. உயிைர விடாம� 
நி�#ெகா184%A	 ஓ� உைட(த ஒ:ைற9Gவ�தா� aத�களி� ஆதார	. 
அ(த9 Gவ� சாலம� ம�ன� எ7*பிய ஆலய�தி� G:#9Gவ� எ�# 
அவ�க' ெசா�கிறா�க'. 
 
எ�தைன O:றா1,களானாK	 இ(த* பிர9ைன%A ஒ4 தீ�� கிைடயா). 
ஆகேவ ெஜ4சேல	 ஒ4 நிர(தர* பிர9ைன mமியாகிற). இ(நிைலயி� 
ஒ4ேவைள mரண Gத(திரேம கிைட�தாK	 ெஜ4சேல	 அ�லாத Gத(திர�ைத 
��லி	க' மன�வ() ஏ:ப) சா�தியேம இ�ைல. ெஜ4சேல�ைத ைமயமாக 
ைவ�) அ,�தப8யாக >�த	 ஆர	பமாA	. ெசா�ல*ேபானா� இ)வைர 
நட(தவ:ைற% கா58K	 உ%கிரமைடய�	 வாB*/க' அதிக	. 
 
இர1டாவ) தைட, ேபாராளி இய%க.களி� ெசய�பா,. நவீன உலகி� இ�# 
ஆ>த*ேபாரா5ட.க' ெவ:றி அைடவத:கான சா�திய.க' மிக% Aைற�. 
ஆ>த	 தா.கியவ�கைள உலக	 எ*ேபா)	 அ9ச�)ட� ம5,ேம பா�%A	. 
ெந4.கி* ேபச� தய.Aவா�க'. ேபாராளிகைள வில%கிவி5,, 
அைமதி*ேப9Gவா��ைத நட�தேவ ெப4	பாலான அரGக' வி4	/கி�றன. 
பால�தீ� ேபா�ற ேதச�தி� அ) சா�தியமி�ைல எ�# ெத!(தாKேம Eட 
ெதாட�() அைதேய ஏ� ெசB)வ4கிறா�க' எ�# ேயாசி�)* பா�%கலா	. 
தா:காலிகமாகவாவ) இய%க.க' ேபா� நி#�த	 அறிவி�)வி5, அைமதி* 
ேப9G%A உட�ப5டா� ஓரள� நியாயமான பல�கைள எதி�பா�%க �8>	.  
 
யாச� அராஃப� அைமதி%A* ப9ைச%ெகா8 கா58ய அேத ச(த�*ப�தி� 
ஹமாஸு	 அவ4%A� ேதா' ெகா,�தி4(தா� நிைலைம ேவ# 
விதமாகியி4%A	. ஹமா� ஓ� அரசிய� இய%கம�ல எ�பைத ஒ4 
காரணமாக9 ெசா�ல �8யா). பால�தீைன* ெபா#�தவைர அரசிய� 
ெதாட.கி அைமதி வைர தீ�மானி%A	 மிக*ெப!ய ச%தி அ). ஆனா�, 
அவ�க' ெசBயவி�ைல. இத:A யாைர% Aைற ெசா�ல �8>	? 
 
பால�தீ� பிர9ைன%A� தீ�� காண� தைடயாக இ4%A	 F�றாவ) அ	ச	, 
அர/ நா,களி� ஒ:#ைமயி�ைம. ச:# ேயாசி�)* பா4.க'. இ�ேர� 
எ�ப) மிக9 சிறியெதா4 ேதச	. aத இன	 எ�ப) ஒ*பீ5டளவி� 
மிக%Aைறவான எ1ணி%ைகேய ெகா1ட ம%களா� ஆன). அவ�களா� 
ஒ:#ைமயாக9 ெசய�ப5,� தம%ெகன ஒ4 ேதச�ைத உ4வா%கி%ெகா'ள 
�8(தி4%கிற). ஆனா� பல ேகா8%கண%கான ம%கMட� உலகி� 
இர1டாவ) ெப!ய மத	 எ�கிற ெபய4ட� விள.A	 இ�லா�ைத9 
ேச�(தவ�களா� ஏ� தம) இன ம%கM%A உதவி ெசBய �8யவி�ைல? 
 
உலகி� வசி%A	 ��லி	கM' ெப4	பா�ைமயாேனா� ம�திய% கிழ%கி�தா� 
இ4%கிறா�க'. ம�திய% கிழ%கி� இ�ேர� தவிர ம:ற அைன�) ேதச.கMேம 
இ�லாமிய ேதச.க'தா�. அவ�க' ஒ�# ேச�() பால�தீ� பிர9ைன%A 
ஒ4 �8� காண �8யாதா? அைமதி� தீ�ைவ% Eட வி5,விடலா	. 1948 
ெதாட.கி எ�தைன >�த.க' அ.ேக நட(தி4%கி�றன! எ(த ஒ4 >�த�திK	 
ஏ� பால�தீனிய�களா� ெவ:றி ெபற �8யவி�ைல? சேகாதர ேதச.க' 
எ�லா	 அ*ேபா) எ�ன ெசB)ெகா184(தன? 
 
அர/ ேதச.களி� E5டைம*/ இ4%கிற). அ8%க8 E8 மாநா, நட�தி 
இ)நா' வைர எ�ன சாதி�தா�க' எ�# ஏ� தம%A� தாேம அவ�க' 
ேக5,%ெகா'ளவி�ைல? உ1ைமயி� பால�தீ� Gத(திர�தி� அவ�கM%A 
வி4*பமாவ) இ4%கிறதா இ�ைலயா?  
 
இத:கான ச!யான காரண	 ெபா4ளாதார	 ச	ப(த*ப5ட). ெசா�னா� 
வலி%A	 எ�றாK	 ெசா�லாம� இ4%க �8யா). ம:ற அைன�) 



அர/ேதச.கMட� ஒ*பிடேவ �8யாத அள�%A பால�தீ� ஒ4 ஏைழ நா,. 
அ.ேக ெப5ேரா� கிைட*பதி�ைல. இைத ஏ:ெகனேவ பா��தி4%கிேறா	. 
ேமK	 ஆ1,%கண%கி� ேபாரா5ட�தி� வாP%ைகைய% கழி�த ம%க'. 
அ8*பைட வசதிக' Eட கிைடயா). விவசாய	 ெச�)வி5ட). க�வியறி� 
சதவிகித	 Aைற�. ேவைல வாB*/க' Aைற�. ெதாழி� ெதாட.கி நட�)	 
சா�திய.க' Aைற�. ெவளிேதச� ெதாழி� நி#வன.க' பால�தீனி� �தலீ, 
ெசBவெத�ப)	 மிக மிக% Aைற�. வசதி வாB*/கள:ற, தினச! >�த	 
நட%கிற ஒ4 ேதச	 அ). ெசா(த இனேம எ�றாK	 ஆதர� ெத!வி�)வி5,* 
பி�னா� யா� அரவைண�) வள�*ப) எ�கிற ப).க� மன*பா�ைம 
அைன�) அர/ ேதச.கM%A	 உ1,. இதனாேலேய பால�தீ� 
பிர9ைன%A	 தம%A	 ெதாட�பி�லாத) ேபால அவ�க' கால	 காலமாக 
நட()ெகா1, வ4கிறா�க'. 
 
பிர9ைன%A� தீ�� கா1பதி� உ'ள நா�காவ) தைட, அகதிக'. 1948_	 
ஆ1, ெதாட.கி இ�# வைர பல ல5ச%கண%கான பால�தீனிய�க' வாழ 
வழியி�லாம� ம�திய% கிழ%A �7வ)	 அகதிகளாக9 
G:றி%ெகா184%கிறா�க'. Gத(திர	 எ�# வ4மானா� அ�தைன ேப4	 
பால�தீைன ேநா%கி�தா� வ() ேச4வா�க'. இ(த ஐ	பதா1,களாக* 
ெப4கி>'ள ம%க' ெதாைக%A% கி5ட�த5ட சம அளவி� அகதிகளி� 
எ1ணி%ைக>	 இ4%A	. Gத(திர பால�தீனி� எ�ைல%A உ5ப5ட 
நில*பர*/ கன	 தா.காம� த'ளா,	. ஆகேவ எ�ைலகளி� ஊ,4வ� 
நட%A	. அ) ச1ைட%A வழி வA%A	. பால�தீனிய�களி� எ1ணி%ைக 
அதிக!*ப) இ�ேரலி� பா)கா*/%A% ேக, எ�# இ�ேர� ஆ5சியாள�க' 
க4)கிறா�க'. இன sதியி� ஒ�றானவ�கைள� ேதசிய அைடயாள sதியிK	 
ஒ�# ேச�() ஒேர இட�தி� வசி%க அ?மதி*ப) தன) தைலயி� தாேன ம1 
அ'ளி*ேபா5,%ெகா'வத:A9 சம	 எ�# இ�ேர� க4)கிற). 
 
ஐ(தாவ) தைட, விவ!%கேவ அவசியமி�லாத ஈேகா பிர9ைன. இ) இ�ேரலிய 
ஆ5சியாள�க' ம5ட�தி� ம5,ம�லாம� aத ம%களிட�திK	 ஆழமாக 
ேவேரா8யி4*ப)தா� ேவதைனயி� உ9ச	. ஐ	பதா1, காலமாக பால�தீ� 
அேரபிய�கைள அட%கி ஆ1,ெகா184(த ஆணவ	, அ�தைன Gலப�தி� 
அவ�கைள வி5, இற.க ம#%கிற). >�த�	 இழ*/கM	 
பழ%கமாகிவி5டப8யா� ஒ4வைர ஒ4வ� அழி�)%ெகா'M	 மேனாபாவ	 
ம5,ேம ேமேலா.கியி4%கிற). ச!�திர	 த.கM%A� )ேராக	 இைழ�தைத 
இ�# வைர மற%காத aத�க', சேகாதர அேரபிய�கM%A� தா.க' 
இைழ*ப)	 )ேராக	தா� எ�பைத எ1ணி* பா�%க ம#%கிறா�க'. 
 
இ(த% காரண.களா�தா� ஆயிர	 �ைற அைமதி நடவ8%ைகக' 
ேம:ெகா'ள*ப5டாK	 பால�தீ� பிர9ைன இ�#வைர தீராத ஒ�றாகேவ 
இ4() வ4கிற). 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 6 நவ	ப�, 2005 
 
 
 
101 பால�தீ� Gத(திர	 சா�தியமானேத 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா. ராகவ�  
 
எ�லா பாைலவன.களிK	 எ*ேபாதாவ) ஒ4நா' மைழ ெபாழிய�தா� 
ெசB>	 எ�# ஒ4 பழெமாழி இ4%கிற). பால�தீ� Gத(திர	 எ�ப)	 
சா�தியமானேத. 
 
அறிவிய�, ெதாழி�l5ப	 ேபா�ற )ைறகளி� இ�ேர� இ�# ெப:றி4%A	 
அப!மிதமான வள�9சி, உலக நா,க' ம�தியி� இ�ேரலிய� 
ெதாழி�l5ப.கM%A இ4%A	 மதி*/, ம!யாைத ஆகியவ:#ட� ஒ*பி5,* 



பா�%A	ேபா), இ(த இன9 ச1ைடைய இ�?	 ெதாட�வ) அ�ேதச�தி� 
மிக*ெப!ய அவமானேம. 
 
பால�தீ� ேபாராளி இய%க.கMட� ேபா!,வத:காக இ�ேர� ெசலவி,	 
ெதாைக எ�தைன எ�# ெத!(தா� அதி�9சியைடவீ�க'. ஆ1, வர� 
ெசல�% கண%கி� சராச!யாக நா�கி� ஒ4 ப.ைக அவ�க' இத:A9 
ெசலவி5,%ெகா184%கிறா�க'. சிறிய)	 ெப!ய)மாக எ�தைன >�த.க', 
எNவள� இழ*/க'? 
 
பால�தீனி� Gத(திர�ைத உ#தி*ப,�தி வி5,, ேம:A% கைர* பAதிகைள>	 
காஸாைவ>	 �:றிKமாக அவ�க' வச	 அளி�) வி5, இ�ேர� 
விைடெப:#%ெகா1,,வி5டா�, அ�ேதச�தி� வள�9சி சதவிகித	 இ�?	 
அதிகமாA	 எ�பதி� ச(ேதகேம இ�ைல. இைத9 ெசBய அவ�கைள� 
த,*பைவ எ�ென�ன எ�பைத�தா� �(ைதய அ�தியாய�தி� பா��ேதா	. 
ஆனா�, இதைன9 ெசB)தா� ஆகேவ1,	 எ�கிற RPநிைல இ�?	 
ஐ(திலி4() ஏ7 ஆ1,கM%A' வ(ேத தீ4	 எ�ெறா4 கணி*/ 
இ4%கிற). 
 
இ4பதா	 O:றா18� �:பAதி வைர aத�கM%A இ4(த இ4*பிய� சா�(த 
பிர9ைனகM	 பத:ற.கM	 இ*ேபா) அறேவ இ�ைல. உலக	 ஒ4 ெப!ய 
கிராமமாகிவி5ட RPநிைலயி� அவ�களா� எ.A ேபா>	 தம) இ4*ைப 
�தாபி�)%ெகா'ள �8>	. மத, இன அைடயாள.க' பி�த'ள*ப5,, 
திறைம இ4*பவ� பிைழ�)%ெகா'வா� எ�கிற ெபா)வான சா�திய�தி� 
உலக	 இய.க� ெதாட.கிவி5ட). இ(நிைலயி�, இன9 ச1ைடகளி� 
வாP%ைகைய வீணா%கி%ெகா184%க, aத�க' வி4	பமா5டா�க'.  
 
ஆனா�, இ(த மனமா:ற	 ஓ!ரவி� வர%E8யத�ல. ெகா`ச	 ெகா`சமாக 
வ4	. வ(ேத தீ4	. அ)வைர அைமதி கா%கேவ18ய அவசிய	 
பால�தீனிய�கM%A	 இ4%கிற). ெதாட� >�த.களா� இ)வைர தா.க' 
சாதி�தெத�ன எ�# அவ�கM	 ேயாசி�)* பா��தாக ேவ18யி4%கிற). 
அைமதி* ேப9Gவா��ைதகளி� ப.Aெகா'ளலா	 எ�# அராஃப� �8� 
ெசBத பிறAதா�, ஓ!4 நகர.களாவ) அேரபிய�க' ஆ'வத:A% கிைட�தன. 
அேத அைமதி* ேப9Gகைள ம	F� அ*பா� ��ென,�)9 ெச�றத� 
விைளவாக�தா� இ�ைற%A ேம:A%கைர ம:#	 காஸா பAதிகளிலி4() aத% 
A8யி4*/க' �:றிKமாக அக:ற*ப584%கி�றன. 
 
ஆனா� ஆ>த* ேபாரா5ட	 இ)வைர சாதி�த) எ�ன? ஆ1டவ?	 
ஆ1டவ�கM	 ைகவி5ட நிைலயி� ஆ>த�ைத�தா� ந	பேவ1,	 எ�# 
அ	ம%க' க4தியைத% Aைற ெசா�ல�8யா). ஆனா�, ஆ>த.கைள% 
கா58K	 ேப9Gவா��ைதக' வலிைமமி%கைவ எ�பைத ச!�திர	 ெதாட�() 
நிvபி�) வ(தி4*பைத அவ�க' கண%கி� எ,�)%ெகா1டாக 
ேவ18யி4%கிற). இ4ப�ேதாறா	 O:றா18� ஆ>த* ேபாரா5ட	 
சாதி%க%E8யைவயாக உலகி� ஏ)மி4*பதாக� ெத!யவி�ைல. 
 
உ1ைமயி� பால�தீ� Gத(திர�)%A ��னா� அ.ேக நிைறய ேவைல 
வாB*/கைள உ4வா%கேவ18ய க5டாய	 அ*பாஸு%A இ4%கிற). அ) 
ஒ�#தா� இைளஞ�கைள ஆ>தேம(தவிடாம� த,%A	. ஒ4 /திய ேதச�ைத% 
க5,வெத�ப) சாதாரண கா!யம�ல. ேதச	 பிற%க5,	, பிறA 
பா��)%ெகா'ளலா	 எ�# இ4%காம� இ(த விஷய�தி� ம5,	 அ*பா� 
இ�ேரைலேய ஒ4 ��?தாரணமாக% ெகா1, ெசய�படலா	, த*பி�ைல. 
 
ஐ	ப) ஆ1,களி� பால�தீ� அேரபிய�க' எ�தைன ேபாரா5ட.கைள 
எதி�ெகா1டா�கேளா, அேத அள� ேபாரா5ட.கைள இ�ேரK	 
ச(தி�தி4%கிற). அதனா� இ�ேரலி� வள�9சி பாதி%க*ப584%கிறதா? 
இ�ைல அ�லவா? பால�தீனிய�க' ம5,	 ஏ� இ�?	 ம�திய% கிழ%கி� 
ேநா`சா� Aழ(ைதகளாகேவ இ4%கிறா�க'? 



 
இ�ேர� ஒ4 ேதச	; பால�தீ� ஒ4 கன� எ�# இத:A* பதி� ெசா�லலா	. 
ஆனா� கன� நனவாக*ேபாகிற நா' ெவAUர�தி� இ�ைல எ�பைத 
மன�தி� ெகா1, இனியாவ) ஆ%கm�வமான �ய:சிகைள ேம:ெகா'ள 
பால�தீனிய�க' மன�தளவி� தயாராகேவ1,	. பால�தீ?%A உத�வைத 
உலக நா,க' அைன�)	 தம) கடைமயாக நிைன�)9 ெசய�ப5டாக 
ேவ1,	. ஒ4 O# ப�னா5, நி#வன.க' பால�தீனி� ஒேர சமய�தி� 
கிைள திற(தா� நட%க%E8ய ந�லவ:ைற9 ச:# ேயாசி�)* பா4.க'. 
இத:A ஏ� யா4	 �ய:சி எ,%கவி�ைல? 
 
ெஜ4சேல	. இதைன வில%கிவி5, பால�தீ� பிர9ைன Aறி�)* ேபசேவ 
�8யா) எ�ப) எ�தைன உ1ைமேயா, அேத அள� உ1ைம ெஜ4சேல	 
Aறி�த பிர9ைனைய� தீ�%க�	 �8யா) எ�ப). 
 
ஐ.நா.வி� சிற*/% க1காணி*பி� கீP இ4%A	 இ(நகைர* 
பா)கா%க*படேவ18ய, /ராதன நகரமாக சிற*/ கவன�)%A5ப5ட 
G:#லா�தலமாக, �	மத�தவ4	 வ() வண.கிவி5,9 ெச�ல%E8ய 
வழிபா5,� தலமாக, அைனவ4%A	 ெபா)வான ெதா�லிய� நகரமாக ஆ%கி, 
பராம!*/* ெபா#*ைப நிர(தரமாக ஐ%கிய நா,க' சைபேய ஏ:ப) ஒ�#தா� 
வழி. 
 
இ�ேரேலா, /திதாக மலரவி4%A	 பால�தீேனா, ப%க�) ேதசமான 
ேஜா�டேனா ேவெற(த ேதசேமா ெஜ4சேல�ைத9 ெசா(த	 ெகா1டா8னா� 
எ*ேபா)	 பிர9ைனதா�. இதி� கிழ%A ெஜ4சேல	, ேம:A ெஜ4சேல	 
எ�கிற பி!விைனக' Eட* பிர9ைன%A வழிவA%க%E8ய)தா�. 
 
ெஜ4சேல	 யா4ைடய) எ�கிற ேக'வி இ4%A	 வைர பால�தீ?%A 
அைமதி கிைடயா). மன�தளவி� அைனவ4	 உண�(த இ(த உ1ைமைய9 
ெசய� அளவிK	 கைட*பி8%க இ4 தர*பின4	 தயாராகிவி5டா�, பால�தீ� 
Gத(திர	 ைக%ெக5,	 Uர	தா�. 
 
ந�றி: A�த	 !*ேபா�5ட� 10 நவ	ப�, 2005 
 
 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 - பா.ரா- நிைற�ைர 
 
கள�)%A ேநேர ெச�# ஆராB9சி ெசB) எ7)	 ஆBவாள� அ�ல நா�. 
அத:கான வசதி வாB*/கMமமி.ேக இ�ைல. /�தக.க' ம:#	 ஆவண.க' 
த4	 ெசBதிகளி� அ8*பைடயி� ம5,ேம இ(த வரலா# எ7த*ப584%கிற). 
சில வ�Kந�க' அNவ*ேபா) பிைழ தி4�தி உதவியி4%கிறா�க' எ�பைத>	 
Aறி*பிட வி4	/கிேற�. 
 
இனி, A�த	 !*ேபா�5ட� இதழி� ெவளியான ஆதார.களி� ப58ய� ம:#	 
ந�றி% Aறி*/: 
 
உதவிய O�களி� ப58ய�: 
 
1. ப!G�த ேவதாகம	 (ைபபி' ெசாைஸ8 ஆஃ* இ(தியா ெவளியீ,) 
2. The Hol y Qur   - An  - Engl i sh Tr ans l at i on of t he Meani ngs and       
comment ar y - The Pr es i dency of I s l ami c Resear ches     , I FTA, Soudi Ar abi a  
ெவளியீ,. 

The Year Hi s t or y of t he Jewi sh Peopl e a3. '  5000       nd Thei r Fai t h  . 
(மா�58� கி�ப�5, Phoeni x ெவளியீ,) 
4. A Hi s t or ey of t he Mi ddl e East      - Pet er Mansf i el d  , ெப.Aயி� 
ெவளியீ,. 



The Pol i t i cs of Di spossess i on5.     - Edwar d Sai d   
Peace and i t s Di scont ent s6.     - Edwar d Sai d   
Muhammad Hi s l i f e based on t he e7. :      ar l i es t sour ces  - Mar t i n Li ngs   

8. ரஹீ%, ஸஃபிB>� ரyமா� (ெமாழிெபய�*/: ஏ. ஓம� ெஷsஃ*, தா4� 
ஹுதா, ெச�ைன 1 ெவளியீ,.) 

O Jer usal em9. ,  - Lar r y Col l i ns Domi ni que Lapi er r e  ,   
The Mi ddl e East Yest er day and Today10.    :    - Edi t ed by Dav i d W Mi l l er    . , 

Cl ar k D Moor e Bant om Books.  (  ) 
Umar The Gr eat11.    - Al l amah Shi bl i Nu mani Muhammad Ashr af Pak i s t an   '  (  , ) 

12. ம�திய% கிழ%கி� சிற*/ வரலா# - அ. உ�மா� ெஷs*, தமிPநா5,* 
பாடO� நி#வன	 

I s r ael and t he Ar abs13.     - I s r ael Communi cat i ons Jer usal em  ,  
Mi nu14. 90 t es at Ent ebbe Wi l l i am St evenson Bant am Books New Yor k  ,   (  ,  ) 

15. நபிக' நாயக	, அ*): றஹீ	 (aனிவ�ஸ� ப*ளிஷ��, ெச�ைன) 
16. இ�லா	 ஓ� எளிய அறி�க	 - நாE� vமி (கிழ%A பதி*பக	, 
ெச�ைன) 
17. ஃபல�தீன ��லி	க' அகதிகளான வரலா#, �. Aலா	 �ஹ	ம) 
(இல%கிய9 ேசாைல, ெச�ைன 600 003) 
18. பால�தீன வரலா# (பாக	 1), எ	.ெஹ9. ஜவாஹி4�லாy 
(/�ெதாளி*பதி*பக	, ெச�ைன 600 001) 

Cr oss Roads t o I s r ael Chr i s t opher Sykes col l i ns UK19.    ,   ( , ) 
St at e of Pal es t i ne Esam Shashaa20.   ,   
Pal es t i ne Ref ugees Esam Sha21.  ,  shaa 
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UN Repor t I nt i f ada Uni t ed Nat i ons Publ i cat i on23.  , ,    
Anc i ent Hi s t or y of Pal es t i ne Abu Shar ar24.    ,   

 
சில ெசா:க': 
 
ேம:ெசா�ன /�தக.க' தவிர O:#%கண%கான சி# ெவளியீ,க', ஏராளமான 
இைணய�தள.களி� தகவ� உதவிக' இ�லாம� இ�ெதாட� 
சா�தியமாகியி4%க �8யா). 
 
நிலெம�லா	 ர�த	 ெதாடைர எ7த ஆர	பி�ததிலி4(), அ�தியாய	 ேதா#	 
இத� தகவ�கைள9 ச!பா��), உ!ய தி4�த.க' ெசB)த(தேதா, 
ம5,ம�லாம�, என%A மிக�	 ேதைவ*ப5ட பல அm�வமான O�கைள>	 
அளி�) உதவியவ� ேபராசி!ய�, எ7�தாள� நாE� vமி. (ம�ஹv� உu	 
க�u!, ஆ	m�.) இ(த� ெதாட4%காக அவ4%A* பல U%கமி�லாத 
இர�கைள வழ.கியி4%கிேற�. ெபா#ைம>ட� உதவிக' /!(த அவ4%A 
எ� ந�றி. 
 
ெச�ைன இ�லாமி% ஃப�1ேடஷ� 8ர�5 அைம*/	 சமரச	 மாத இதழி� 
ஆசி!ய� சிராஜு� ஹஸ� அவ�கM	 சில �%கியமான /�தக.கைள வழ.கி 
உதவினா�க'. என%A ��பி� அறி�கமி�லாத ஏராளமான வாசக அ�ப�க' 
பால�தீ� ெதாட�பாக� த	மிட	 இ4(த அ�தைன /�தக.கைள>	 சி# 
ெவளியீ,கைள>	 இ(த ஒ4 வ4டகால�	 என%A அ?*பி%ெகா1ேட 
இ4(த அ�/%A ந�றி ெசா�ல% கடைம*ப584%கிேற�. 
 
Aறி*பாக ம)ைரைய9 ேச�(த வாசக�க' ஏ. ஜாகீ� ம:#	 Uளா�; ெச�ைன 
Rைளேம5ைட9 ேச�(த வாசக� ெவ.கேடச�, ஊ58 ர�னிேம, பAதிைய9 
ேச�(த வாசக� ேதவசகாய	, ேகாைவைய9 ேச�(த �க	ம) கனி ஆகிேயா!� 
ஆ�வ�ைத� தனிேய Aறி*பிட வி4	/கிேற�. பால�தீ� பிர9ைன ெதாட�பாக 
இ)கா#	 இ(தியாவி� ெவளியாகி>'ள அ�தைன ப�தி!ைக% Aறி*/க', 
ேப58க', க5,ைரக', ஆB�% Aறி*/கைள>	 எ.ெக.கி4(ேதா ேத8 
நகெல,�) என%A அ?*பி%ெகா1ேட இ4(தவ�க' இவ�க'. இ(த� 
ெதாட�, ச�வேதச� தமிP வாசக�க' அ�தைன ேபைர>	 ெச�றைடயேவ1,	 



எ�கிற ேநா%கி�, !*ேபா�5ட!� ெவளியான�டேனேய ஒNெவா4 வார�	 
பிரதிெய,�), த5ட9G ெசB), !*ேபா�5ட4%A ந�றி ெசா�லி� தன) 
பிர�திேயக வைல*பதிவி� ெவளியி5,வ(த ைதவாைன9 ேச�(த !*ேபா�5ட� 
வாசக� கிறி�ேடா ப� ஜா� (ht t p://chr i s t opher _j ohn.bl ogspot .com/) 
அவ�கM%A எ� அ�/. 
 
இ(த* பணி இ(த அளவி� சா�தியமானத:A ேநர8யாக�	 மைற�கமாக�	 
உதவிக' /!(த அ�தைன ேப4%A	 மீ1,	 எ� மன*m�வமான 
ந�றிகைள� ெத!வி�)%ெகா'கிேற�. ஆ�வ�ட� வாசி�), அNவ*ேபா) 
க8த.க' Fல�	 மி�ன`ச� Fல�	 ெதாைலேபசி Fல�	 உ:சாகF58ய 
வாசக* ெப4ம%கM%A	. 
 
பா. ராகவ�. 


