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���ைர
 சேகாதர� ��� ேடா�ஹ� (B r .  E u g e n e  D o v g a n ) 
அவ�க�� ���கமான ச�ைத இ�ேக வழ�க�ப���ள�. 
ஆ��ல��� அவர� ெபயைர   Dowhan   எ�� உ�ச��ேபா�. 
இ�, �ல ஆ��க��� ���, அவரா� ைக�பட 
எ�த�ப�ட��, ��னா� 1997 உ�ேர�ய ெச��மட�� 
ெவ��ட�ப�ட�மான ச�ைதயா��. அவர� நா�� 
�மார��க�� ஒ�வரான ேஸா�யானா ேபா���� அவ�க�             
(S r .  Z o r i a n a  B o j c z u k )     ச�ப���  அைத  ஆ��ல��� 
ெமா�ெபய�����தா�.

 ஒ�வ� தன� ெசா�த வா��ைக�� �ல �க��கைள� 
ப�� எ��ைக��, அ� எ�ேபா�� இர��ன� ���கமாகேவ 
இ����. நா�க� உ�ைர�� ேசாேலா�� (Z o l o ch i v )  எ�� 
�ராம�����த ேடா�ஹ� அவ�க�� ������ ெச��� 
ஒ�ெவா� �ைற��, சைமயலைற����� உண� 
வ��ெகா������; ���தைனக�� ெம��ைச பாட�க�� 
பா��ெகா����பா�க�; ேம��, ேவதாகம ேக��க�, 
�வாத�க�, ஆரா���க� ம��� பாட�க� ேபா�� -

ெகா������; ��ன� 
�ைன� ம��� 
வா��ைக�� 
எ����கா��க� ப�� 
ெசா�ல�ப�டன; 
அவ�ைற வா��தவரா� 
மா��ரேம அைவகைள� 
���� ெசா�ல ���த�. 
இ�த உலக��� 

அ�தகார��டனான ேபாரா�ட�, ச��ய� ம��� ெவ��ச��� 
எ�ரா�களா� வ�த எ���� ஆ�யவ�ேறா��ட, ��சயமாக சக 
ப���தவா�க�� ���ப� ம��� சேகாதர�க�� அ��ட�, 
பல வ�ட�க�� ஊேட அவைர� கட�க ைவ�த  அவ�ைடய 
��வாச�, ைத�ய�, ந���ைக ம��� ��வாச��� ச�ேதாஷ� 
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ஆ�யவ�ைற அவ�ைடய க�க�� எ�களா� காண ���த�. 
எ�த�ப�டைவ �க�� ெசா�பேம. இ�ேக 
����ட�ப���ள ஒ�ெவா� ெபய����, இட����� 
த�ேய ெசா�த வரலா� இ����ற�; ெசா�ல�ேபானா�, ஒ� 
த� ��தகேம ேதைவ�ப��!

 1998 – இ�, �தலா� ைச��யா��கான (Tulun Siberia) 
எ�க�ைடய ஆர�ப� பயண�க�� ஒ���ேபா�, ேசா�ய� 
ஒ��ய��� அ�பரான �டா��� கால�க�ட��� உ�ேரா� 
�ைழ����த ��ட�த�ட 20 ேவத மாணா�க�கைள �த�� 
நா�க� ச���ேதா�. ேபால�� ம��� உ�ைர����� வ�� 
இவ�க���� ேபா��த சேகாதர�க�� ெபய�கைள நா�க� 
ேக�க ேந��ட�. அஃபன� ேடா��� (A f a n a s i y  D o n c h u k ) , 
ஹ���கா (Halushko), �ேகாப� (Kopak), �ேவா��� (Dvorchyk) 
ேபா�ற ெபய�கைள� ேக�க ேந��ட�. அ�� �ல� ஒ� ம�னா 
��தக�ைதேயா, ஒ� ெதா��ையேயா அ�ல� ������� 
�ழ�பட�கா�� எ�� Photo Drama Of Creation – ஐ அ��பேவா 
அ�ல� ெகா��வரேவா ெச�����றா�க�; ஆனா�, 
இ���தக�க� அைன��� ஒ�ெவா�வ��காக� ைக�பட 
எ�த�ப�� நகெல��க�ப�ட �ர�களாக இ��தன! ��ன� 
ம�ெறா� ெபய�� ப�ர�ப�ட�: �ெடப� வ�ேவாடா (Stefan 
V a z i v o d a )  எ�� சேகாதர� அ�ேகேய த�� அவ�க���� 
க�������றா�. இ�த வ�ேவாடா ெபய� இ�ேபா� 
ேடா�ஹ� அவ�க�� ��வ�� ச�ைத��� 
����ட�ப���ள�, ஆனா� ெகா�சமாக� 
����ட�ப���ள�. �மா� 1950 – இ�, ேசா�ய� 
அ�கா�களா� சேகா. வ�ேவாடா, ைச��யா��� நா� 
கட�த�ப��������றா�. ைச��யா����த க��த�ைடய 
ம�ைத�� ம�ற ஆ�க��காக ஒ� ேம��பைனேய அவ�க� 
நா� கட���றா�க� எ�ப� அவ�க���� ெத�யா�! 
ெசா�ல�ப�வத�� �ைறய உ�ள� ��யமானவ�கேள!

 என� ��ன�ச��� சேகாத� ேஸா�யானா 
��வ�மா� ப�ல�����தா�:
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“... ஆமா�, என� த�ைத தன� வா��ைகைய� ப����, 
சேகாதர�க�� வா��ைகைய� ப���� எ�க�ட� ���� 
ெசா�ன பல �க��க� இ����றன; அவ�க�� பலைர 
என� தாயா� இ��� �ைன�� ைவ�����றா�.

ஆனா� நா� த�க��� அ���யேதா, த��ப�ட 
�ைற�� அவரா� எ�த�ப�ட ச�ைதயா��.
அவ� அ�ேடாப� 9, 1928 – இ� �ற�தா�; ேம 8, 2021 – அ�� 
தன� �����ய ஓ�ட�ைத �ைற�ெச�தா�; அ�நா� 
தாயா�டனான அவ�க�� 65 – வ� ��மண நாளாக�� 
இ��த�.

ஆ�, �தலா� – எ�� ஊைர� ேச��த அேத சேகா.வ�ேவாடா 
தா�. எ�க� தா� த�ைதய��� அவ� ந�� ப��சயமானவ�.

...நா�க� எ�க� த�ைத�� ��வா� �க�� 
வ����ேறா�, எ�றா��, இ�ேபா� அவ� �ைர�� 
அ�பா� (க��தேரா�) இ��பா� எ�பதா� எ�க��� 
ம����ேய.”

 இ��� அ�கமானைவ, ெவ��ப��த� 3:5; 21:27 – 
ஆ�ய வசன�க�� ����ட�ப���ள 
“ஆ������யானவ�� �வ��தக���” எ�த�ப���ள�. 
அைனவ�� ெபா�ைம�ட� �த��ள ச�ைத ��வைத�� 
வா����ப���� ப��ட�  ேக���ெகா��ேறா�.

— சேகா. ெஜ�� ெல��, 2021 
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¶Â¼¦VÃì 9, 1928 - ¼\ 8, 2021

 ஒ� க�� ெவ�பமான 
அ�வைட கால� அ�... ஒ� ெப� 
வய�� அவசர அவசரமாக 
அ�வைட ெச�� ெகா����தா�; 
கன�த க��க�� சரசர ஒ��� 
ஊேட “இ�த �கவ��� வ���� 
ஒ� ம�தைர நா� க�டைடய 
என��� தா�க� உதவ ���மா?” 
எ�� ேக�ட ேந���யாக 
உைடய�����த அ��ய� 
ஒ�வ�� �ர� அவ� கா�க�� 

���த�. �கவ�ைய�� ெபயைர�� ேக�ட��, ச�� 
ஆ�ச�ய�ப�ட அ�த ெப�, “நா� அவ�� மைன� தா�...” 
எ�� ப�ல��தா�.

 ஒ� ��னா� பா��யா��, (காவ�ேகா�ர�) 
ெசாைச���� சக ப�யாள��, சேகாதர� ரச�ட� 
ப����தவ�மான சேகாதர� ேகா�யா� (Br. Khomyak), அ�ேபா� 
ைர�� / Rykiv எ���, இ�ேபா� ேபா�யா� (Polyany) எ��� 
அைழ�க�ப��ற �ராம���� வ����தா�; அ�� 
வ��பவ�க�� ஒ�வ�� �கவ� அவ� ைக����த�. அவ� 
த��ட���த �க�� �ைலேயற�ெப�ற ெபா��ஷமான            
ேதவ வா��ைத�� ச��ய�ைத� த��ட� ெகா�� 
வ����தா�! அ�நப�� �கவ� த��ட���பதா�, அவைர� 
ச���� தா� ெப����த “ெபா��ஷ�ைத�” ப���� 
ெகா�ள ��� ெச����தா�. �ராம�ைத 
��� �ற�ப��ேபா�, அவ�, 
காவ�ேகா�ர� ப���ைக�கான ச�தாைவ 
அ�நப�ட� ���� ெச����தா�. ஆனா� 
அ�த ம�தேனா அ�ேபா� ச��ய��� 
அ�வள� ஆ�வ� கா�ட��ைல; 
அேதேபால அவர� உட��ற�தவ�� 
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மகனான (nephew) – சேகாதர� வா�� ேகா���� (Br. Vasily Kostiv), 
��ன� அவர� சேகாதர� ைம�ேக��, ம��� அவர� 
ைம��ன� அெல�� ேகாவா�� (Alexey Kovaliv), அவர� மைன� 
ஓ�கா (Olga) ம��� அவ�கள� அ�ைட ����காரரான �� 
(K u z )   �ட  ச��ய���  அ�வள�  ஆ�வ�  அ�ேபா� 
கா�ட��ைல. 

 70 �ேலா ��ட���� அ�கமான �ர�����த ��� / 
Lviv நக�� ஒ� மாநா� நட�தேபா�, இ�த� சேகாதர�க���� 
ேபா��வர���கான ஒேர வ�யாக, ஒ� ��ைர��, அ� இ��� 
ெச�ல ஒ� வ������தன. ஆனா� அவ�க� ��ைரக� �ல� 
��� ெச�ல��ைல, மாறாக நகர������ பல �ேலா��ட� 
ெதாைல�ேல அைவகைள ������, கா�நைடயாக நட�க� 
ெதாட��ன�. இைடேவைள�� ேபா�, அவ�க� 
��ைரக���� ���ேபாட ����ன�; ேபா����� 
���� ��� மாநா����� ெச�றன�.

 ெஜ�மா�ய ஆ��ர����ேபா�, நா� உ�பட என� 
உற�ன�க� அைனவ�� �ேர�க க�ேதா��க சைப��� 
ெச��ெகா����ேதா�. அ�ப� ஒ�நா�, ஏேதாெவா� சமய 
���ைற நா��ேபா�, என� தாயா� ேதவாலய����� 
ெச��ெகா����தா�; அ�ப�� ெச��� வ��� 
ேதவாலய������ ���� வ��ெகா����தவ�கைள� 
ச���தா�. “எ�ன ஆ���?” எ�� �சா��தா�. �ஷய� 
எ�னெவ��, ேசா�ய� பைட�� �� வ�ைச�ன� ஏ�கனேவ 
ேபா�மான அள� �ராம�ைத ெந�����டதா�, 
அ�பைட�� வ�ைக�� அ�� பா��யா� உடன�யாக 

 இர�டா� உலக� ேபா� நட��ெகா����த சமயமான 
1943 – இ�, ம�ெறா� சேகாத� ச��ய�ைத அ�����தா�; அவ� 
ெபய� சேகாத� அகாஃ�யா �ெட�ேகா (Agafia Stepko); அவ� 
ேதவ�ைடய இர����� ��ட�ைத ந��னா�. �ைர�� 
சேகாத��� ���� ஒ� ��ட� நட�க ஆர���த�. ேகாவ� 
(K o v a l )  ���ப���  அ�ைட ��டாராக இ��த சேகாதர� 
�ேயாட� ேப�ைஸ�� (Br. Theodore Bayus) ச��ய� ெதா�ட�.
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�ராம�ைத ��� ஓ���டா� எ�� �������றன�. “இ� 
எ�ப� நட�கலா�? ஆ�கைள அ�ப�ேய ������ 
ேம��ப� ஓ��ேபா���டாரா?” எ�� என� தாயா���� 
ேதா��ய�. அவ�� அ�த உ�ளா��த ���ேவ அவர� 
வா��ைகைய ��வ�மாக மா��யைம�த�. அ��த�, அவ� 
தன� சேகாத� அகாஃ�யா �ெட�ேகா�� ���� 
நைடெப�� ��ட�க�� ப��ெகா�ள ஆர���தா�.

 ஆனா�, நா� ேதவாலய����� ெச�வைத 
���த��ைல, இ����� நா� அ�வ�ேபா� எ� அ�ைத 
அகாஃ�யா�� ������ பாடைல� ேக�க� ெச��ேவ�, 
ேம��, ேபால�� ெமா��� ச�ட�ேராதமாக 
ெவ��ட�ப�ட ஒ� ப���ைகைய வா��க�� ஆர���ேத�. 
அத� கைட�� ப�க�க�� ஆ�த� ஏ�த ம��ததா� ��ற� 
சா�ட�ப�� மரண�த�டைன ���க�ப�டவ�க�� 
கைட�� க�த�க� இ��தன. ெஜ�மா�ய�க�, அவ�க� 
ம��பத�� ���, அ�தைகய க�த�க� அவ�க�ைடய 
���ப�தா��� அ��ப அ�ம��தன�.

 ...�ல க�த�க� எ� 
�ைன�����ற�... ஒ� மக� த� 
த�ைத��� ��வ�மா� 
எ�����தா�: “எ� ��யமான 
த�ைதேய. நா� உ�க� ��றாவ� 
மக�, மரண�ைத ஏ�க�ேபா�ேற�, 
என�� ேவ� வ���ைல.” 
����, “க��ேராேட 
�ைத��றவ�க� ெக��ர�ேதாேட 
அ��பா�க�” எ��ற ச��த 
வசன�ைத (126:5) அவ� ேம�ேகா� 
கா�����தா�. இர�டாவ� 

க�த� ஒ� கணவ� தன� மைன��� ��வ�மா� 
எ�����தா�: “அ���ள ம�ேகா�யா (M a l g o s i a ) ,  நாைள, 
��க� மா� �க���� வ��ேபா�, நா� 
ம����ேபா���ேப�... நா� க��த�ட� இ��ேப�.” 
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நா� க��த�ட� இ��ேப�.” ��றாவ� க�த���: “உலகேம, 
நா� ெச��ேற�. உ�ைன� ப�� ந�ைமயான� ஒ����ைல. 
� �தைவக� ம��� அனாைதகளா� �ர������றா�...” 
எ����த�. ம�ெறா� க�த� ��வ�வைத �வ��த�: 
உ�ேர�ய கர�த�� ேபாரா�க� (g u e r r i l l a s  –  வழ�க���� 
மாறாக �� ���களாக� தா��பவ�க�) ஒ� சேகாதரைன 
ஆ�த� ஏ���ப� க�டாய�ப�������றா�க�. அவ� 
ம��தேபா�, தளப� அவர� க���� ஒ� வைளய�ைத மா��, 
அைத மர����� ெதா�க�ட உ�தர������றா�; ��ன� 
அவ���� கைட� எ�ச��ைகயான வா��ைதைய� 
ெகா������றா�. அத��ற�, அவைர ேமேல 
இ����ப����, ��� ேநர����� �ற� அவைர  
������ப���� �ர�க��� உ�தர������றா�. 
ெசா�வத�� இண�க ம���ற இ�ம�தைன� 
பய����வேத அ�தளப��� ���ேகாளாக இ��த�; ஆனா� 
அவ� �ேழ இற�க�ப�டேபா�, அவ� ஏ�கனேவ ம�����தா�. 
தளப� அவ�� தைல����த ��ைய� ����னா�...

 நா� இைத வா��� ���ேத�; அ�� நைடெப��� -
ெகா����த ��ட��� பாட�ப�ட பாட�கைள� ேக�ப� 
என�� �க�� ������த�, ஆனா� உலக� இ��� 
எ�ேம� அ�க வ�ைலைம� (ஆ��க�ைத�) ெகா����த�. 
என� தாயா�, ���பாக என�காக இரவ� வா�����த 
ேவதாகம�ைத வா���மா� எ��ட� ேக���ெகா�டா�. 
அவ��� உ��ய���� வ�ணமாக, நா� ஒ� ப��ைய 
வா��ேத�, ��ன� ேகாசா�� ம��� உ�ைர� ப��ய என��� 
���த ��தக�க��ேக ���� ����ேன�.

 பைட�� �� வ�ைச�ன� ெந����ெகா����தன�. 
������ ெதாட�����த�; அ� எ�க� �ராம�ைத 
���ைவ�க��ைல. அ�தைகய ஒ� �������ேபா�, 
என� தாயா�, சேகாதர� ேகாவா��ைடய (Br. Kovaliv) ���� 
நைடெப���ெகா����த ஒ� ��ட��� இ��தா�. என� 
த�ைத, சேகாதர�க� ம��� பல ���ப�க� ப�க�� ���� 
அ��தள��� இ��தா�க�. ��� ஒ� ெப�ய அைறைய� 
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தா��ய�. �ல��� 
கா�க�� 
அ��ப����தன, 
ஆனா�� அைனவ�� 
உ��ட� இ��தா�க�. 
அ�ேபா� நா� 
‘ஒ�ேவைள, என� 
தாயா�� ெஜப�தா� 
எ�க� உ�ைர� 
கா�பா��யேதா?’ எ�� �ைன��� ெகா����ேத�. 
அ��தா�, நா� இ� உ��ட� இ��தா�, நா� ��� 
ேபால�லாம� ���யாசமாக வாழ�ேபா�ேற� எ�� ��� 
ெச�ேத�. அ�ேவ ேதவ��� ��பாக என� உ��ெமா�யாக / 
ெபா��தைனயாக (vow) இ��த�. 

 பைட�� �� வ�ைச�ன� ெச����டேபா�, எ�க� 
���ப��னரான, தா�தா, பா��, த�ைதய�க�, தாயா�க� 
ம��� சேகாதர�க� என அைனவ�� ��ைகக���� ெச�ல 
ஆர���தா�க�. அ�த� சமய���, �ைறய ேப� ��ைகக��� 
வ�தன�, பல வா�ப�க� பாட ����, ஒ� பாடக� ��ைவ 
ஏ�பா� ெச�ய �ய�றன�. அவ�க�� �ல� ��ன� 
��ட�கைள ��� ெவ�ேய�ன�, எ�றா��, பல� த�க� 
��ய��� இ�� வைர உ�ைம��ளவ�களாக இ��தன�.

 ச��ய�ைத �த�� ஏ���ெகா�டவரான சேகாதர� 
வா�� ேகா��� அவ�க� ��யா����� �������தா� 
(அவ� ேசா�ய� இரா�வ����� பலவ�தமாக அைழ��� 
ெச�ல�ப��, ��ன� ஒ� வைத �கா�� 

 சேகாதர� அெல�� ேகாவா�� வ��க�டாயமாக 
இரா�வ���� அைழ��� ெச�ல�ப�டா�. அவ� ஆ�த� ஏ�த 
ம��� பல �ரம�கைள அ�ப��தா�; மரண��� எ�ைல�ேக 
ெச��, உ��ட� �� ����னா�. அவ�ைடய ����� ம�ற 
சேகாதர�க�� ��க��� நா�க� அ��க� ��ட�கைள 
நட��ேனா�.
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ைவ�க�ப����தா�; ��ன� அ����� அவ� 1946 – இ�, 
ஊன��றவராக� ����னா�). அைடயாள���லான த��� 
ஞான�நான�ைத நா�க� எ����ெகா�ேடாமா எ�� அவ� 
எ�க�ட� ேக�டா�. எ�க�� ஒ�வ��ட அ�வைர த��� 
ஞான�நான� எ�����க��ைல. எனேவ, எ�க� சைப�� 
ெப��பாலானவ�க� ஞான�நான� ெபற �ராம���� 
அ����ள �ள����� ெச�றன�. அ�� �மா� 30 சேகாதர�க� 
ஞான�நான� ெப�றன�.

 ஒ� சேகாதர� எ�க���� �ர��ட� பாட� க��� 
ெகா��தா�, இ�ப�யாக எ�க� ம���� ஒ� ��ய பாடக� �� 
ஏ�ப�ட�; பாட�கைள� ேக�க பல� வ�தன�.

 1963 – இ�, ேசா�ய� அ�கா�க� ��ட�கைள� தைட 
ெச�ய� ெதாட��னா�க�. அ�ேபா� ��ேசஷ பா���� 
���தவ�க�� அைன��� க�� க����� தைலைம�� �� 
ஓ� ஒ���ைண�த ப��� இ��ததா�, நா�க� ஒ� மத 
ச�கமாக� ப�� ெச�ய�பட��ைல. ���� ����, 
ேக�� – �� (KGB – ேசா�ய� ஒ��ய��� ேத�ய பா�கா�� 
ெசய���) �ர���க� எ�க�ட� வ�தன�; நா�க�� 
பல�ைற அவ�க�� அ�வலக���� அைழ�க�ப�ேடா�, 
எ�ச��க�ப�ேடா�, அ����த�ப�ேடா�. ஆனா��, நா�க� 
ெதாட��� இரக�யமாக�� எ�ச��ைகயாக�� 
���ெகா����ேதா�.

 1950 வா���, ேசா�ய� அ�கா�க� சேகாதர�கைள 
ைச��யா��� நா� கட�த� ெதாட��ன�. அவ�க�� ஒ�வ� 
ெட�ேனா�ைல� (Ternopil) ேச��த சேகாதர� வ�ேவாடா ஆவா�; 
அவ� ேநர� அைம��ேபா� எ�க� ��ைகக�� 
கல��ெகா�வா�.

 1951 – இ�, நா�க� ��� ம��� ����� (L u t s k ) 
இ��� வ�த சேகாதர�கைள� ச���ேதா�. ஒ�ெவா� வ�ட�� 
����ம� ம��� ஈ�ட� ���ைற நா�க�� நா�க� 
ெபா�யா� (P o l i a n y )  நகர��� ��� நா� ��ைககைள 
நட��ேனா�.
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 இ�ேபாேதா நம��� �த��ர� உ�ள�, கட�த கால��� 
நட�த இ�ேபா�ற �ஷய�கைள �ைன��� பா��பத��� 
க�னமாக உ�ள�. இ�����, இ�த� �த�தர���ட ஒ� 
�����ட கால���� மா��ரேம எ�பைத நா�க� அ�ேவா�, 
ஏென�றா� ஒ�வ�� ��ைய� ெச�ய��டாத “இரா�கால�” 
வர�����ற�. எனேவ, இ�ேபா� நா� ெப������ 
நா�கைள ம���ண�ேவாமாக! “� மரணப�ய�த� 
உ�ைமயா��, அ�ெபா�� �வ��ட�ைத உன��� த�ேவ�” 
எ�� ெவ��ப��த�� (2:10) வா��ைதகைள �ைன�� 
ைவ�ேபாமாக! 

--------------------------
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Memoirs of Sister Maria Kravets

 உ�ைர�� நட�த �த� ேவத மாணா�க� வ���க�� 
கைதைய� ����� ெசா���ப� சேகாதர�க� எ��ட� 
ேக���ெகா�டா�க�. ஒ�ேவைள எ�னா� அ�க� ெசா�ல 
��யா� ேபாகலா�, ஏென�� இர�டா� உலக� ேபா� 
நட�தேபா� என�� ஒ�ப� வய�தா� ஆ����த�. யா�� 
எ�த� ����கைள�� எ��க��ைல, ஏென��, ேசா�ய� 
ஆ���� அ� ��கைல ஏ�ப��������. ப�ேவ� 
சேகாதர�க�ட����� எ� த�ைத�ட����� நா� 
ேக���ப�ட அைன�ைத�� �தாவா�ய ேதவ�ைடய 
உத��ட� �வ��க ���ெம�� நா� ந���ேற�.

 உ�ைர���� 
ச��ய� எ�ேபா�, 
எ�ப� �த�� வ�த� 
எ�ப� ப�� ச�யாக 
என��� ெத�யா�. 1911 – 
இ�, சேகா. ரச� அவ�க�, 
��� ெல�ெப�� / 
L e m b e r g  எ�றைழ�க�-
ப�ட��, இ�ேபா� 
��� / L v i v  எ�றைழ�க�ப��ற�மான நகர���� �ஜய� 
ெச�தா�; ஆனா� எ�க���� ெத��தவைர, அ�த� 
ச�த��ப��� �த�கைள� ச���பேத அவர� வ�ைக�� 
ேநா�கமாக இ��த�. அ�த ேநர��� உ��� சேகாதர�க� ப�� 
எ��� அ�ய�பட��ைல. ஒ�ேவைள, ச��ய� 
ேபால������ ��ன� வ����கலா�. 1925 – 1935 
ஆ��க��, ��� – இ� நைடெப�ற வ��பான� ேவகமாக 
வள���யைட�த�. ��� ������த ப��க�� நைடெப�ற 
ஆ� ��ய வ���க�ட� ேச��� �மா� 400 – 500 சேகாதர�க� 
அ�ேபா� இ��தா�க�. 
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 அ�ேபாெத�லா� ஒ�ெவா� ஞா��, ெச�வா� ம��� 
�யாழ� ஆ�ய �ழைமக�� ��ட�க� நைடெப�றன. 
ெபா�வாக, �க�க� ப��ய ேதவ�ைடய ெத��க� ��ட�, 
ஆச�����டார �ழ�க� ம��� ப���த ேவதாகம� ஆ�யைவ 
ஆ��  ெச�ய�ப�டன. இ�����, “ஜா�ச�� ேபாதைன” 
ஆன� உ�ைமயான ��தைல அ��க� ெதாட��ய�ட�, 
(சேகாதர�க� ம����) ஒ� ��� ஏ�ப�ட�; சேகாதர�க� 
ம�ெறா� ம�டப�ைத வாடைக�� எ���, ெச�ட�ப� 1939 
வைர த�க� ��ட�கைள நட��னா�க�.

 1937 – இ� தா�, நகர ��ப� (city reporter) ஒ�வ� ��� 
நக�� நைடெப�ற (ஆ����ய) மாநா���� வ�ைக த�தா� 
எ�� �ைன��ேற�. �ல சேகாதர�க�ட� ேப�வ��, 
நட�பைத எ�லா� உ���பாக� ேக���, பா����ெகா��� 
இ��த அவ�, ��ன� “இ��ல�� இ��தா��, 
இ��லக�தார�லாத ஜன�” (“The people who are in this world, but not of 
this world”) எ��ற தைல��� ஒ� க��ைரைய எ��னா�.

 (இர�டா� உலக�) ேபா�� �வ�க���, �ல� அத� 
பல�த கா�றா� அ���� ெச�ல�ப�டன�, �ல� ேபால����� 
ெச����டன�, எனேவ அ�ேக எ�����த� – ஒ� �� 
சேகாதர ��ட� மா��ரேம. ெஜ�மா�ய அ�கா�க� அ�தைகய 
��ட�கைள �க�� ���பாததா�, சேகாதர�க� ��ய 
எ���ைக�� த�க�ைடய ��க�� ச����� ெகா�டன�. 
பல�  ெக�டேபா  (g e s t a p o )   எ��  ‘நா�  ெஜ�மா�ய

மைறவான ஒ�ற� 
காவ�பைட’�� 
அைழ�க�ப��, 
�கா�க�� 
த�ள�ப�டா�க�. 
1944 – இ�, 
ேசா�ய��க�� 
வ�ைக�ட� 
உப��ரவ�க� 
�க�� 
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க�ைமயானதாக மா�ய�. �ல சேகாதர�க� ைக� ெச�ய�ப�� 
உ�ைர����� கஜக�தா��� �ர�ட�ப�டன�. அ�ப�� 
ெச�றவ�க� யாெர�றா�, சேகாதர�க�� ெப�ெஹெர� 
(Br.Penherek), �ளா�ெச� (Br.Gladysek), ேபா�ன� (Br.Bodnar), 
�ெல�� (Br .Bi le tcky)  ம��� சேகாத�க�� �ராேடா��கா 
(Sr.Gradovska), க��சா� (Sr.Galushchak) ம��� ���ேகா��கா 
(Sr.Kuchkovska) ஆ�ேயா�ேம. அவ�க�  சர�� இர��க�� 
�ல��களாக ஏ��� ெச�ல�ப��, ெகா�ரமாக 
நட�த�ப�டா�க�. கஜக�தா�� அவ�க��� மாெப�� 
�ரம�க� இ��தன: சேகா.ெப�ெஹெர� அ���� 
�����த�ப�டா�, இதனா�, அவர� ப�க� அைன��� 
ெகா�ட�ப�டன. 

 சேகாத� க��சா� (ஒ� �தைவ) தன� இர�� 
�ழ�ைதக�ட� அைழ��� ெச�ல�ப�டா�. சேகாத��� ��த 
மக��� அ�ேபா� ப��ெர�� வய�தா�, சர�� இர��� 
க�� ���� உைறப��க�யா� (f r o s t b i t e )  பா��க�ப�� 
அ���வ� அ�பயண��ேலேய ம����ேபானா�. ஒ�ேவைள 
அவன� உட� இர������ ெவ�ேய 
���ெய�ய�ப����கலா�. சேகாத� க��சா� 
��யா����த ���ேஷ� (K u i b y s h e v )  நகர��� உ��� 
வ�க��� ஒ� ���ர�� ெப�ணாக� ப����தா�. அவ�� 
அ�வ� அ�கா� (ஒ� ெப�), சேகாத��� க�டன���கான 
காரண� ேதவ�ைடய வா��ைத எ�பைத அ���ெகா�� 
சேகாத��ட� ேபச �க�� ஆ�வமாக இ������றா�. ஒ� நா� 
அவ� அ�வலக��� கதைவ �����, ேதவ�, இேய�, ப���த 
ேவதாகம�, ெதா��க� (volumes) ம��� ஆ�ரமா�� ���� 
எ�லாவ�ைற�� ெசா���ப� சேகாத� க��சா��ட� 
ேக���ெகா�டா�. இ�ப�யாக ேதவ�ைடய மக��வ�ைத� 
���� ெவ��ப��த சேகாத��� ஒ� வா��� ���ய�. 
சேகாத� க��சா��� ஐ�� வய� �மார�� உைற�ட� ப�� 
ஒ��� (b o a r d i n g  s c h o o l )  ேச��க�ப�டா�; அத� ��ன� 
அவ�ைடய தாைய� பா��க அ���� 
அ�ம��க�பட��ைல. �ைற�த�டைன கால� ���த��, 
அவ� தன� தா�ட� ேபால����� ����, அ�� வ��� 
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வ�தா� ம��� �ேரா�லா (Wroclaw) வ���� அ�க��னராக�� 
இ��தா�.

 1951 – இ�, அேத கைத ���� நட�த�. ���தவ�க�� 
அைன�� ச�ட�ேராத ���க�ைடேய ஒ� “��த� ெச���” 
ப� ேம�ெகா�ள�ப�ட�. அ�த வைக�� ேவத 
மாணா�க�க�� அ�ப��ப�ட ஒ� ��ெவ�� 
���க�ப�டன�; ஆனா�, எ�க�� �ல� மா��ரேம 
இ��ததா�, சேகா. ������ (Br. Wituszynsky) ம��� சேகாத� 
�ளா�ெச� (Sr. Gladysek) எ�� இ�வைர மா��ர� அவ�க� 
����ெகா�� ேபானா�க�. நா�� சேகாத� ���� (Sr. Kitz) 
எ�க� சேகாதரைன�� சேகாத�ைய�� க�����க இர�� 
�ைலய��� சர��� ப����� ெச�ேறா�. ைக�க� 
அைனவ�� சர�� இர��க�� ஏ�ற�ப����தா�க�; 
அவ�கேளா ��ய ஜ�ன�க� வ�யாக எ���பா���, 
ெவ��� த�க��� ெத��த ஒ�வைர அ�ல� எ�ன நட��ற� 
எ�பைத� பா��க �ய��ெகா����தன�.

 எ��ட� நம� 
சேகாதர���� 
சேகாத���� 
ெகா��பத�� ஒ� 
ெபா�டல� (p a c k a g e ) 
இ��த�. ஒ� காவலா�, 
எ�லாவ�ைற�� 
உ���பாக� ச�பா���, 
எ�ைன இர��� 
அ��� வர அ�ம��தா�. ெபா�டல� ��யதாக இ�ைல, 
எனேவ அ�காவலா� ஒ� கண���� என�காக� கதைவ� �ற�க 
ேவ�����த�. நாேனா சேகா. ������ ைகைய� 
���ேத�, சேகாத� �ளா�ெச��� �டேவ கதைவ ேநா�� 
�ைர�தா�; ஆனா� சேகாத� �க�� தாமதமாக வர, கத�� 
�ட�ப�ட�. இ�����, நா�க� ��ய ஜ�ன� வ�யாக ேபச 
ஆர���ேதா�. நா� “தைடெச�ய�ப�ட” ப����� 
�ைழ�தைத� கவ��க� தவ���ேட�. இைத� கவ�����ட, 

\V]ö \V]ö 
Açï©Ã¦DAçï©Ã¦D

\V]ö 
Açï©Ã¦D
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ஒ� பா�காவல� ேவகமாக ஓ� வ��, “உன�� அவ�கேளா� 
இ��க அ�வள� ���பமா, ெச�, ��� அவ�கேளாேட ெச�” 
எ�� ெசா��, �ற�த இர�� ெப�� ஒ��� எ�ைன�� ஏ�� 
அ��ப, எ�ைன உ�ேள த�ள� ெதாட��னா�. சேகாத� ��� 
��ச��� எ�ைன� �ேழ இ��க �ய�றா�. இைத�ேக�� 
ம�ெறா� ெப� சேகாத��� உதவ ஓ� வ�தா�; இ�ப�யாக 
அவ�க� எ�ைன (��யா�� ஒ� ப��யான) ைச��யா���� 
ெச��வ����� கா�பா��னா�க�. 

 ெம��ைச� ேபா�ற ேப�ைச� ெகா�ட ஒ� ந�ல 
சேகாத�யான �ளா�ெச� அவ�க� ைச��ய கா�க�� �க�� 
க�னமாக உைழ�க ேந��த�. சேகா. ������ ைச��யா�� 
ஆ� மாத�க� மா��ர� உ�ேரா� இ��தா�; ��ன� அவ� 
ம����ேபானா�. சேகாத� �ளா�ெச��ட� அவர� 
�ைண�யா� வ�� தன� கணவைர அட�க� ெச�ய 
உத��ப���� ேக���ெகா�டா�. சேகாதர�க� யா�� 
அ���ைல. சேகாத� �ளா�ெச� �ைலைம �க�� க�னமாக 
இ��த�. ச�ர� ைவ�க�ப�ட இட���� வ�த�ட�, 
சேகாத��� ெயேகாவா�� சா��க����த ஒ� சேகாத��� 
ேச��� “பல� ���ைரப���றா�க�, ஆனா� 
���ய����ம�ல” (“Many sleep, but not forever”) எ��ற பாடைல� 
பா�னா�க�. �ற� சேகாத� �ளா�ெச� ம�����, 
ம��ேதா����� உ���ெத�த� ேபா�றவ�ைற� ������ 
வழ�க�ைத �ட ச�� ��ட ெஜப� ெச�தா�. இ� அவ��� ஒ� 
க�னமான அ�பவமாக இ��தா��, அவ� இைத� ெச�ய 
ேவ�����த�.

 சேகாதர� ம��� சேகாத� �ளா�ெச� ஆ�ேயா�� 
வா��ைக��� பல க�னமான ேசாதைனக� இ��தன. 
��மணமான உடேன, சேகாதர� ைக� ெச�ய�ப�� 
��யா����த �ரா�ேநாயா��� (K r a s n o y a r s k )  எ�� 
நகர���� அ��ப�ப�டா�. �ற�தா� ைச��யா��� சேகாத� 
�ளா�ெச� அ��ப�ப�டா�. ஆ�ர�கண�கான ைம�க�� 
��ட �ர� அவ�கைள� ���த�. த�டைன� கால���ேபா� 
இ�வ�� ஒேர இட��� ப�யா�ற அ�ம� தர� ேகா� 
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மா�ேகா��� பல க�த�கைள எ��னா�க�. பல 
ஆ��க���� �றேக இ�த ம� ஏ�க�ப�ட�. ஆனா� 1958 – 
ஆ� ஆ���, ேபால�� ம�க� ேபால����� ெச�வத�கான 
உ�ைமைய அ�ம���� ஆைண �ற���க�ப�ட�. 
சேகாதர�� சேகாத��� �ளா�ெச� இ�த வா��ைப� 
பய�ப����ெகா��, சேகாதர� �ளா�ெச��� ெசா�த 
நகரமான �ஸாேனா���� (K s z a n o w )  ����னா�க�. அ�ேக 
அவ�க��� ஒ� ந�ல �� இ��த�. 1967 – இ� நா� 
அவ�கைள� ச�������ேற�. இ�வ�� இ�ேபா� த�க� 
�����ய ஓ�ட�ைத �ைற�ெச����டன�.

 இ�ேபா�, நா�, ���யா� (D u b l i a n y  –  உ�ைர�� 
இ���� ஒ� நகர�) எ�� எ��ைடய ப���� எ�ப� 
�த�� சேகாதர�க� வ�தா�க� எ�ப� ப�� ெசா�ல 

�����ேற�. எ� 
த�ைத�� 
உற�னரான, ம�யா 
ப���கா (M a r i a 
P a s i r s k a ) ,  ஒ� 
ேநாயா���, தா� 
தக�ப� இ�லாத-
வ�மாவா�. அவ� 1931 – 
1934 ஆ��க��, 

(��� அ�ேக இ��த) ���யா���  ஒ� ேபரா��ய�ைடய 
���ப��� ப�ெச�� வ�தா�. அ�வ�ேபா�, ��� நகைர� 
ேச��த எ�க� சேகாத� ஒ�வ�, ேபரா��ய�� அ�ைட 
��டாைர� ச���க� ெச�� வ�வா�. அவர� ெபய� 
ஓ�ேலா��கா (O r l o w s k a ) .  அவ� ம�யாைவ� 
ச���த�ேபாெத�லா�,  சகல�� சமமாக��, ம����யாக�� 
இ���� காலமான வர�ேபா�ற ேதவ�ைடய இரா�ய�ைத� 
ப�� ெசா�� அவ��� எ�ேபா�� ஆ�த� �� வ�����றா�. 
எ�க� சேகாத�, ம�யா அ�ைமயா�ட� ஒ� ேவதாகம�ைத�� 
ெகா��தா�. ம�யா அவ�க� அதைன வா������, தா� 
ச�யான வ�ைய� ேத��ெத������ேறனா எ�� ேயா��க 
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ஆர���தா�. க�ேதா��க ேதவாலய���� அ��� வ���� 
அவ�, எ�ேபா�� �ரா��தைன ெச�வத�காக அ�� ெச��வா�. 
(அ���ள வழ�க���ப�) ஈ�ட��� ��, பா��யா� தன� 
(பாவ) அ��ைகைய� ெபற ேவ��� எ�� அ�ைமயா� 
����னா�, ஆனா� பா��யாேரா எ�ேபா�� தாமதமாகேவ 
வ�����றா�, �� மாவ�ட��� (பாவ) அ��ைகைய� 
ேக�ப�� �க�� ���ரமாக (busy) இ������றா�. பல�ைற 
வ��, பல ம� ேநர� கா�������� ��, கைட��� இ� 
அ�த� ேதவாலய����� ெச�வ��ைல எ�� ��ெவ��தா�.

 �த� �ைறயாக� ��ட���� வ��ேபா�, அவ� 
�வ����த ஆச�����டார��� பட�ைத� பா��தா�. அ�� 
ஆசா�ய�க�, �ல��க�, �த�யன இ��தன. தா� ஓ� 
ஆ��காக “��த மாதாைவ�” ப�மா��ெகா�டைத �ைன�� 
அவ� அ��னா�! இ�����, சேகாதர�க� ேதவ�ைடய 
வா��ைதைய� ப�� பாட�� ேபச�� ஆர���தேபா�, 
அவ�ைடய பய� ம��, அ���ள அைன�ைத�� அவ� 
ம���ணர ஆர���தா�.

(வல��ற�) 
சேகாத� 

ம�யா 
ப���கா 

ம��� 
ம�ெறா� 
சேகாத� 
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 சேகாத� ப���கா உட�ப��ைக ெச��ெகா�டா�; 
அதைன� ��ெதாட��� உடன�யாக க�னமான ேசாதைனக�� 
வ�தன. அவர� உட�நல� அவைர அ��த� ேபரா��ய�� 
���� ேவைல ெச�ய �டாம� த��த�; ஆைகயா�, வாழ இட�  
இ�லாததா�, ஒ� ��ய ம� ��ைட க��� த�வதாக ��வ�த 
அவ�ைடய சேகாதர�� உத�ைய சேகாத� ஏ���ெகா�டா�. 
அத���ன�, அவர� ��த சேகாத� ேகத��யா�� ��த 
�மார�, ஒ� ��ைர வ���� இ�த� க��ட����� 
ேதைவயான �ல மர�கைள ஏ�� வ�ைக��, அவ��� ஒ� 
�ப�� ஏ�ப�ட�. ஏேதாெவா�றா� ��ைரக� �ர�� ஓ�ட� 
���ததா�, “��த மாதா��” �ைல (அ�கால��� ஒ�ெவா� 
�ராம���� அ� இ��த�) அ�ேகேய அ�த �ப�� ேந��ட�. 
(24 வயதான) அ��மார� ச�கர�க��� அ��� 
������டா�; அைவ அவ� �ேத� அவர� �ைர�ர�கைள 
ந�����டன. ��� நா�க� க���, அவ� ம����ேபானா�. 

 இதனா�, இ�த� சேகாத��� எ�ராக ஒ��ெமா�த 
�ராம�� �ள��ெத��த�. ஜன�க� அ�சேகாத� �� ம�ைண 
வா�� ���ய���, அவர� �க��� ���, “��த மாதா” தா� 
சேகாத��� �ேராக���� அவைர இ�ப�� த���பதாக�� 
��னா�க�. ஆ����ட, அவர� உற�ன�க��, அேத ேபா�, 
��� நகைர� ேச��த நம� சேகாதர�க�� �ல�� க��ட�ைத� 
க�����க அ�ைமயா���� ெதாட��� உத�னா�க�. 
��கால���, அ���ய �ேட சேகாதர�க� ��வத�கான 
வழ�கமான இடமாக மா�ய�. ��ன�, அவ�ைடய ��த 
சேகாத��� ச��ய����� வ�� உட�ப��ைக�� 
ெச��ெகா�டா�. எனேவ அ�த இட��� அ�ேபா� இர�� 
ேபரா����தன�. 

 1935 – ஆ� ஆ���, என� த�ைத��, அவர� ��த 
சேகாத��� ச��ய��� ஆ�வ� கா�ட ஆர���தா�க�. “நம� 
�ழ�ைதக��� எ�ன நட��ேமா?!” என என� தாயா� �த�� 
எ���தா�. ��ன�, அவ�� எ�க� த�ைத�� ��மா��ைய� 
��ப��னா�. ஒ�ெவா� ஞா�����ழைம�� நா�க� 
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���யா����த சேகாத� ம�யா�� ���� ��ேனா�. 
இர�� அ�ல� அத�� ேம�ப�ட சேகாதர�கைள 
ஆராதைன�காக ��� – இ� இ��த சேகாதர�க� அ��� 
ைவ�தன�; அவ�க� 10 – 15 �.�. �ர� நட�ேத வ�வா�க�. �ல 
சமய�க�� எ�க� த�ைத�� ��� – இ� நட�த  
மாநா�க���� ெச��வா�; ேபா� வ�த �ற�, சேகாதர�கைள� 
ப����, சேகாதர� �தா� (Brother Stahn) ப���� எ�க�ட� 
��வா�; இ�த �தா� சேகாதர�, வா��ைதயா��, 
��மா��யா�� சேகாதர�க��� ஆ�தல��க���யவரா� 
இ��தவ� – அவ� அ��க� ப�ேவ� வ���க�� உ�ள 
சேகாதர�கைள� ச���� அவ�கைள� பல�ப��த��ெச�தா�. 

 ேபா��� �� பல வ���க� நட�� வ�தன. 
ெதா��கைள��, �ற ��தக�கைள�� ெப�வ�� எ�தாக 
இ��த�. ேபா� ெதாட��ன�����, அைன�� ச��ய 
��தக����� ப�றா��ைற ஏ�ப�ட�. அ�னா�, சேகாதர�க� 

தா�களாகேவ, பாட� 
��தக�, ம�னா, 
�ள�க�ைரக�, 
ெதா��க� ம��� ஒ� 
ேவதாகம அகரா� 
ஆ�யவ�ைற� 
ைக�பட எ�� 
நக�கைள உ�வா�க� 
ெதாட��னா�க�.

 (இர�டா� உலக� ேபா�� ஆர�ப ஆ�டான) 1939 – ஆ� 
ஆ���வ�� நா�க� ச�ட�ேராதமாக� 
ச�����ெகா�ேடா�. ஒ�ெவா� ��ைக�� ஏேதாெவா� 
சா���ேபா��� ெசா�ல�ப��� �ட�ப�ட�: �ற�தநா�, 
ஆ���ழா அ�ல� ேவ� ஏதாவ� காரண�கா��� ��ேனா�. 
வா�ப�க� �ைறவாக இ��ததா� ��மண�க� �ைறவாக 
இ��தன. இ��தேபா���, �ல சமய�க�� நா�க� 
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ேவைல����� �ர�ட�ப�டா��, அ�ல� க�� 
��வன���ேகா க����ேகா ெச�ல ��யாம� ேபானா��, 
(இ���ைகக�னா�) எ�க��� அ�வள� ம������, 
அ�வள� ைவரா��ய�� ���ன. அவ�க� எ�கைள ஒ�றாக� 
ச���க அ�ம��பா�க� எ�பத�காக நா�க� எ�ேபா�� 
எ�வள� ேமாசமான ம��� க�னமான ேவைலயாக இ��தா�� 
ச�, அதைன� ெச�ய� தயாராக இ��ேதா�. உத��ப���� 
��பாசன��ன�ைட வர எ�க��� எ�ேபா�� ஒ� காரண� 
இ��த�. பரம�தா�� எ�ெபா��� உதவ� தயாராக 
இ���றவ��, இர���க வ�லவ�மா����றா�. 

 1946 – இ�, நட�த ஒ� �க�� என�� �ைன����ற�. 
சேகா. ������ (Br. Wituszynsky) வா��த ப����, ஒ�ெவா� 
��ைட�� ேத��ப�யான ஓ� ஆைண�ட� ஓ� 
அர�காவ�பைட அ��ப�ப����த�. சேகா. ������ 
���ேலா, ஒ� ��தக அலமா� ��வ��, அெம��கா�� 
ெவ��ட�ப�ட�� ேபாலா�� பாைஷ����த�மான 
ேவதாகம ��தக�களா� �ர�����த�. உட�ப��ைக 
ெச�யாத அவ�ைடய �ைண�யாேரா ���� இ��தா�. 

ேதவ� எ�லாவ�ைற�� 
பா����ெகா�வா� எ�� 
சேகாதர� அவ�ைடய 
�ைண�யா��� உ��ய��தா�. 
��வா��த�ப�ேய நட�த�. ஒ� 
காக�, தா� க�����த ஒ� 
ெபா��ட� ���ரமாக ஏேதா 
ெச��ெகா��������ற�; 
இ� நம� சேகாதர�ைடய 
��ைட� ேத�வத�காக� ெச�� 
ெகா����த ��பா�� 
க�கைள ஈ����ள�. அவ�� அ�காக��� அ�பழ�க�ைத 
��ட ேநரமாக ைவ�த க� வா�காம� கவ���� 
ெகா��������றா�; இத��ைட�� ம�ற� ��பா�க� 
ப�க�� ���� த�க� ேதடைல ������� வ����டன�, 
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அவ�க� இ�த� ��பா� தன� ேவைலைய� ெச�� ���� 
��டா� ேபா��, அதனா�தா� ெவ��� ���றா� எ�� 
�ைன�� அவைர� ����டா�க�, இ�த� ��பா�� அ�ப�ேய 
அவ�க�ட� ெச����டா�. (ேதவ��� �ேதா��ர�!)

 என�� இ�ெனா� சா���� ஞாபக����ற�. ஒ� நா� 
மாைல ெகா�ைள�கார�க� எ�கைள� ெகா�ல எ�க� 
����� வ�தா�க�, ஆனா� எ�க� த�ைதேயா ேதவ�ைடய 
இரா�ய�ைத� ���� அவ�க�ட� எ���ைர�க ஆர���தா�. 
ந��ைடய பரம�தா அ�� அ�த �ஷய�ைத 
ேம�பா�ைவ���, எ�க� அைனவைர�� உ�ேராேட 
இ����ப���� பா����ெகா�டா�. ��ன� அ�ெகா�ைள� 
��ப�� ஒ�வ� ��ப��, ��ம�ற��� ���த�ப�டா�; 
அவ�ட� ‘ஏ� பாச����� (Pasirsky) ������ ெச�றா�?’ 
என� ேக�க�ப�ட�. அவேனா “அவ�கைள� ெகா���ப��� 
என�� உ�தர� ெகா��க�ப����த�, ஆனா�, நா� ஏ� 
அவ�கைள� ெகா�ல��ைல எ�ப� இ��வைர என��� 
ெத�ய��ைல” எ�� ��னா�. (ேதவ��� �ேதா��ர�!) 

ேதவ�ைடய 
�ேச��த 

பராம����� 
ம�ெறா� உதாரண� 

��வ�மா�: 
இர�டா� உலக� 

ேபா��ேபா�, ��� 
������ 

தா�க�ப�டேபா�, 
நம� சேகாத� ஒ�வ�, 

வா�வ�� தா��த� எ�ச��ைக ஒ�ைய� (s i r e n )  ேக��, 
ெவ���� கா�� �க�ட���� (bomb shelter) ஓ�னா�, ஆனா� 
ஜன�கேளா, “� ஒ� தவறான ந���ைக�ைடயவ�. உ�னா� 
நா�க� எ�ேலா�ேம அ�யலா�” என� ��, அ�சேகாத�ைய 
உ�ேள அ�ம��க��ைல. அ�சேகாத��� �� ����வைத� 
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த�ர ேவ� வ���ைல. எ�லாவ����� ச�வவ�லைம��ள 
ேதவ��� �ேதா��ர� �����, ேவதாகம�ைத� ைக�� 
எ����ெகா�டா�. இத��ைட�� அ�த ெவ���� கா�� 
�க�டேமா, ேநர� தா��தலா� அ��க�ப�ட�, அதனா� 
உ�ேள இ��த அைனவ�ேம ெகா�ல�ப�டன�. ேதவ�ைடய 
வ�க� எ�வள� எ��பாராதைவ! (ேதவ��� �ேதா��ர�!)

 ம�ெறா� சா��: ச�ப� எ�� நகர���� (S a m b i r ) 
அ����ள ெபெர��யா��� (Berestiany), மத ��தக�கைள 
ப��த� ெச�வத�காக, ேக�� – ைய� சா��தவ�க� (KGB – 
ேசா�ய� ஒ��ய��� ேத�ய பா�கா�� ெசய���) �ல 
சேகாதர�க�� ������ ெச�����றா�க�. ஆனா� �� 
அைற�� �வன�க�ட� ஒ� ெப�ய ெதா�� இ������ற�. 
இ�ல�தர�யான சேகாத� ஸாேபா� (Z a b o j )  அவ�க�� 
க���ேன அ�த� ெதா���� உ�ேள ஒ� ேவதாகம�ைத 
ைவ�����றா�. இ�வா�, �� ���ப����� ேதைவயான 
ஆ����ய ேபாஜன�ைத அ�வ�ைமயா� அ�� 
பா�கா���ெகா�டா�.

 ம�ெறா� �க�� ���� (Lutsk) எ�� நகர�����த 
சேகாதர� ��னென��� (Br.Vignanetc) நட�த�. 1944 – இ� அவ� 
ஆ�த� ஏ�த ம��ததா�, அவ��� மரண�த�டைன 
���க�ப�ட�. ஆனா� அ�த� ெகா�ய த�டைன����� 
க��த� அவைர� கா�பா��னா�. ��றா� ����, 10 ஆ��க� 
�ைற�� அைட�க�ப�டா�. அ�சமய� அவ�ைடய 
�ைண�யா���� க�த� எ�த�� அவ��� உ�ைம 
ம��க�ப����த�. ஆனா�, ��ன� அவ�க� அவைர 
அ�ம��தன�. அவ� த� �ைண�யா�ட� �த�� 
ேவதாகம�ைத அ��� ைவ���ப���� ேக���ெகா�டா�.  
�ைண�யா�� ஒ� ேவதாகம� உ�ளட��ய ஒ� ��ப�ைத 
(ெபா�டல� / p a r c e l )  அவ��� அ���னா�; ஆனா� அவ� 
அைத� ெபற வ�தேபாேதா, அ�கா�க� அைத அவ�ட� 
ெகா��க ம�����டன�.  இதனா� அவ� �க�� ேசாகமாக 
இ��தா�, இ� �கா�� தைலைம அ�கா�க�� ஒ�வரா� 
கவ��க�ப�ட�. அவர� ேசாக���கான காரண�ைத அ��த 
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தைலைம அ�கா�,  ��ப�ைத� 
(ெபா�டல� / p a r c e l )    ெபற 
அவ��� உத�னா�. அ�த� 
சேகாதர� இர�� ஆப�தான 
��றவா�க�ட� ஒேர �ைற 
அைற�� இ��தா�. ஒ� 
நாைள�� இர�� �ைற அவ� 
�ழ�கா��� ெஜப� ெச�தா�, 
�ட இ��த அவ�க�� இைத� 
கவ��தன�. ��� கால� க���, 
த�க���� ெஜ��க 
க���ெகா����ப� அவ�ட� 

ேக���ெகா�டா�க�. ெஜப� எ�றா� எ�ன எ�பைத 
அவ�க��� �ள��, க��த�ைடய ெஜப�ைத அவ�க���� 
க��� ெகா��தா�. இ�த ெஜப�ைத� �வ�� எ���ப��� 
அவ�ட� அவ�க� ேக���ெகா�டா�க�;  
ேக���ெகா�டத�� இண�க அவ�� அவ�க��� அைத� 
ெச��ெகா��தா�. அவ� அ�த அைறைய ��� ெவ�ேய�� 
சமய� வ�த�, ம�ற ைக�கேளா அவைர� �வ�� எ��னைத 
���ைவ��மா� ேக���ெகா�டா�க�.

 ஒ��ைற, ெஜ�மா�ய இரா�வ� இ�� இ��தேபா�, 
ெபா�யா� (Poliany) நகர�����த சேகாதர�க�, ெக�டேபா 
(g e s t a p o )  எ�� நா� ெஜ�மா�ய மைறவான ஒ�ற� 
காவ�பைட�� கவன�ைத ஈ��தா�க�; அ�பைட�ன� 
சேகாதர�கைள� ைக� ெச�வத�கான �ல தகவைல� ெபற ஒ� 
ப�ேவ�� அ�வலக���� வ���ளன�. அவ�க� ெஜ�ம� 
ெமா� ேப�� ஒ� ெப�ைண ெமா�ெபய��பாளராக 
அைழ�தன�. ெக�டேபா பைட�ன� நம� சேகாதர�கைள 
ஒ��� ெச�யாம�, சமாதான��� ���� ெச��மள���, 
அ�ெப�ம� நம� சேகாதர�க�� ந�னட�ைத� ���� ஒ� 
ந�ல��ைகைய� ெகா���������றா�. ��னா�� அவ�� 
நம� சேகாத�யானா�. அவர� �மார� ேசா�ய��� ஓ� உ��� 
தைலைம அ�கா�யாக இ��தா�; இதனா� அவ� எ�ேபா�� 
சேகாதர�க��� உத���, அவ�க� சா�பாக� 
ேபச��ெச�����றா�.
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 இ�ேபா�, ேதவ��� �ேதா��ர�, நா� �த��ரமாக 
ஒ�றாக� ச���க ����ற�; அவ���� ேசைவ ெச�வத�கான 
இ�த வா����காக ேதவ��� நா�க� ந����ளவ�களாக 
இ���ேறா�!

(�தாவா�ய ேதவ��� க��தரா�ய இேய� �����னா� 
சதாகால�க���� ம�ைம உ�டாவதாக!) 

--------------------------
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