സ്ിസ് മലയാളികൾക് മറകാനാകാത ഓണപൂതാലവുമായി ബി ഫഫണ്സ് സ്ിറ്സർലൻഡ്

ഒതത്തൊരുമയുതടെയും സൊഹഹൊദര്യത്തിന്തറെയും സഹജീവികഹളൊടെുള സഹൊനുഭൂതിയുതടെയും
സഹന്ദേശം വിളിഹച്ചൊതി,സ്വിറ്റസർലൊൻഡിതല പപ്രമുഖ സംഘടെനയൊയ ബി പഫ്രണ്ട്സിന്തറെ 16 മ
തത്ത ഓണത്തിന് തസപ്ര്റ്റംബർ 1 ആം തീയതിസൂറെിച്ചിലുള തഹസ്സ്ലി ഹൊൾ ഹവദിയൊയി.
മഹൊപപ്രളയം തകർത്ത സ്വന്തം ജന്മനൊടെിതന അനുസ്രിപ്പിച്ചുതകൊതണ്ടന്നഹപ്രൊതല എത്തിയ പപ്രത
ിികൂല കൊലൊവസ്ഥതയതവല്ലുവിളിച്ചുതകൊണ്ട് ജന്മനൊടെിനൊതയൊരുക്കിയ ജനകീയ ഓണത്തിന്
സ്വിറ്റസർലണ്ടിന്തറെ എല്ലൊ ഭൊഗത്തുനിന്നുംമലയൊളികളും തഹദ്വശിയരും ഒഴുകിതയത്തി.
ഏകഹദശം 11 മണിഹയൊതടെ പപ്രസിഡന്റെ് പശീ ബിന്നി തവങ്ങപ്പളി, ജനറെൽ തസപകട്ടറെി പശീ ഹറ്റൊമി
വിരുത്തിഹയൽ, തപടെഷറെർപശീ ഹജൊയ് തടെത്തിൽ, തറെവ.ഫ്രൊദർ മൊർട്ടിൻ പ്രയ്യപ്പിളി എന്നിവർ ഹച
ർന്ന് തിരി തതളിച്ചു ഈ വർഷതത്ത ബി പഫ്രണ്ട്സ്ഓണപ്രൂത്തൊലം ഉദ്ഘൊടെനം തചയ് ു. തുടെർന്ന്
പശീ ഹജൊസ് തപ്രല്ലിഹശ്ശേരിയുതടെ ഹനതൃത്വത്തിൽ വിഭവസമൃദ്ധമൊയ ഓണസദ്യആരംഭിച്ചു.
ബി പഫ്രണ്ട്സ് കുടെുംബൊംഗങ്ങളുതടെ കൂട്ടൊയ് യുതടെ രുചി വൊരി വിതറെുന്നതൊയിരുന്നു ഓണസദ്യ.
അഥിതികളുതടെ വയറെുംമനസും നിറെച്ച ഓണസദ്യ, മൊത്യു മണികുട്ടിയിൽ, ഹജൊഹമൊൻ പ്രത്തുപ്രൊ
റെയിൽ, ജീവൻ കരിയൊപ്രുരം, ഷൊജി വലിയവീട്ടിൽ,തജർബിൻ ഹജൊർജ് , ഹബൊബി ഹജൊൺ, ബി
ഹനൊയ് അലൊനിക്കൽ, ഹജൊഷി വടെക്കുമ്പൊടെൻ, ഹഡവിസ് വടെക്കുംഹചരി, തറെജിഹപ്രൊൾ, ബിജു പ്രൊറെ
ത്തലക്കൽ, വർഗീസ് തപ്രൊന്നൊനക്കുഹന്നൽ, ഹജൊൺ തവളിയൻ, ഷലിം വലിയവീട്ടിൽതുടെങ്ങിയ
വഹരൊതടെൊപ്പം വനിതൊ ഹഫ്രൊറെവും യൂത്ത് ഹഫ്രൊറെവും ഹചർന്ന് അടെുക്കും ചിട്ടഹയൊടെും കൂടെി വിളമ്പ
ിിയഹപ്പൊൾ സ്വിസ്ലയൊളി സമൂഹത്തിന് സമ്മൊനിച്ചത് ഓണ വിഭവങ്ങളുതടെ കലവറെയൊയിരുന്നു
.
ഹകരളത്തിതല മഹൊമൊരിയിൽ ജീവനർപ്പിച്ചവർക്ക് ആദരൊജ്ഞലിയും, കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന
വർക്ക്കകത്തൊങ്ങൊകുവൊൻ ബി പഫ്രണ്ട്സ് തുടെക്കമിട്ട ഫ്രണ്ട് സമൊഹരണത്തിൽ സഹകരിക്കൊ
ൻ അഹപ്രക്ഷിച്ചുതകൊണ്ടുളവീഡിഹയൊ പപ്രദർശനത്തിന് ഹശഷം, അകൊലത്തിൽ ബി പഫ്രണ്ട്സ് ക
ിുടെുംബത്തിൽ നിന്നും വിടെപ്രറെഞ തജസമ്മതതൊണ്ടൊംകുഴിക്കു പശദ്ധൊഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുതകൊ
ണ്ടും തജസമ്മക്ക് ഈ വർഷതത്ത ഓണൊഹഘൊഷങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുതകൊണ്ടുംസൊംസ്കൊരിക സ
ഹമ്മളനത്തിന് തുടെക്കമൊയി.

മലയൊളിയും, മൊഹവലിയും തമ്മിലുള ബന്ധത്തിന് പ്രുതു ജീവന് നല്കി, തറെവ.ഫ്രൊദർ വർഗീസ്
നടെക്കൽ തിരി തതളിച്ചുഉദ്ഘൊടെനം തചയ് ു. സംഘടെനയുതടെ പപ്രസിഡന്റെ് ബിന്നി തവങ്ങപ്പളി, ജ
നറെൽ തസപകട്ടറെി ഹറ്റൊമി വിരുത്തിഹയൽ, പടെഷറെർഹജൊയ് തടെത്തിൽ, തറെവ.ഫ്രൊദർ മൊർട്ടിൻ പ്രയ്യപ്പി
ളി, ആർട്് കണ്വീനർ തസബൊസ്റ്റ്യൻ കൊവുങ്ങൽ, സ്ഹപ്രൊർട്് കൺവീനർവർഗീസ് തപ്രൊന്നൊന
ക്കുഹന്നൽ വുമൺസ് ഹഫ്രൊറെം ഹകൊഓർഡിഹനറ്റർ ജൂബി അലൊനിക്കൽ, യൂത്ത് ഹഫ്രൊറെത്തിനുഹവ
ണ്ടിശ്യൊമിലി വലിയവീട്ടിൽ എന്നിവരും തിരികൾ തതളിച്ച് ആഹഘൊഷതത്ത വരഹവറ്റു.
സിസ്സി കൊരിയപ്പുറെത്തിന്തറെ പപ്രൊർത്ഥനൊഗൊനഹത്തൊതടെ ചടെങ്ങുകൾക്ക് തുടെക്കമൊയി. സ്വൊഗതം
പപ്രസംഗം നടെത്തിയപപ്രസിഡന്റെ് ബിന്നി തവങ്ങപ്പളി, ബി പഫ്രണ്ട്സിന്തറെ ഈ വർഷതത്ത ഓണ
ിം ജനകീയ ഓണമൊക്കിആഹഘൊഷിക്കുന്നതിനുള സൊഹചര്യം വ്യക്തമൊക്കുകയും സംഘടെന
നടെത്തി വരുന്ന ജീവകൊരുണ്യ പപ്രവർത്തനങ്ങതളപ്രറ്റി വിവരിക്കുകയും, ഐ തഷയർ തപപ്രൊതജക്
ിിനു സ്വിസ് സമൂഹം നല്ിവരുന്ന സഹകരണത്തിനു നന്ദേി അറെിയിക്കുകയുംതചയ് ു. തൻതറെ ഉ
ൽഘൊടെന പപ്രസംഗത്തിൽ ഓണവും ഓര്മ്മകളും മലയൊളികളുതടെ ഹൃദയത്തുടെിപ്പൊയി തുടെരു
ന്നതിന്തറെഅന്തഃസൊരം വിവരിച്ച് ബഹുമൊനതപ്പട്ട നടെക്കലച്ചൻ ഓണ സഹന്ദേശം നല്കി, ഓണൊ
ഹഘൊഷം ഔപ്രചൊരികമൊയി ഉത്ഘൊടെനംതചയ്തു . ബി പഫ്രണ്ട്സ് ഇദംപപ്രദമൊയി തുടെക്കമിട്ട, പപ്രവ
ിൊസ ജീവിതത്തിൽ അൻപ്രതു വർഷം സ്വിറ്റസർലണ്ടിൽ പ്രിന്നിട്ടവതരആദരിക്കൽ ചടെങ്ങിന് മ
ിുഹന്നൊടെിയൊയി അതിനു അർഹരൊയവരൊയ പശീ ഹജൊർജ് വിമലഹശരിതയയും,പശീമതി ഹമരിപ്രഹഴ
ഹങ്കൊട്ടിലിതനയും അനുഹമൊദിച്ചു മൊർട്ടീനച്ചൻ സംസൊരിച്ചു . ജനറെൽ തസപകട്ടറെി ഹറ്റൊമി വിരുത്തി
ഹയൽ എല്ലൊവര്ക്കുംനന്ദേി അർപ്പിച്ചു.
സഹമ്മളനത്തിനു ഹശഷം ഹവദി കലൊസൊംസ്ൊരിക പ്രരിപ്രൊടെിയ്ക്കൊയി അണിതഞൊരുങ്ങി. ആ
ത്മബന്ധങ്ങളുതടെയും,രക്തബന്ധങ്ങളുതടെയും കഥപ്രറെഞ സ്ഹനഹപ്രൂത്തൊലം എന്ന നൊടെകം
അരങ്ങിതലത്തിച്ചൊയിരുന്നു ഓണപ്രൂത്തൊലതമന്നകലൊസന്ധ്യയുതടെ തുടെക്കം. സ്വിസ്സിതല മിക
ച്ച കലകൊരന്മൊർ ജന്മം നല്ിയ ഹവഷങ്ങൾ യഥൊര്ത്ഥത്തില് സദസ്സിതനവിസ്യിപ്പിച്ചു. സ്ഹനഹപ്ര
ിൂത്തൊലതമന്ന നൊടെകത്തിലൂതടെ ഇന്ത്യയിതല വിവിധങ്ങളൊയ ഹദശീഹയൊത്സവങ്ങളുതടെനൃത്തരൂ
പ്രങ്ങളും ഗൃഹൊതുരത്വം തുടെിക്കുന്ന ഓണപ്പൊട്ടുകളുതടെ നൃത്തരൂപ്രങ്ങളും നൊലു വയസ്സുമുതൽ
ഇരുപ്രത്തിയഞ്ചുവയസ്സുവതരയുള നൂറ്റി അൻപ്രതില്രം കലൊപപ്രതിഭകളൊയ സ്വിസ്സിതല രണ്ടൊം
തലമുറെതയ സൂര്യ ,ശില് തളിയത്തുസഹഹൊദരിമൊരുതടെ തകൊറെിഹയൊപഗൊഫ്രിയിൽ ഹവദിയിതലത്ത
ിിച്ചഹപ്പൊൾ സദസ്സ് ഒന്നടെങ്കം കരഹഘൊഷമുയർത്തി. ഹമഴ്സിതവളിയൻ തിരുവൊതിര നൃത്തത്തി
നു ഹനതൃത്വം നൽകി. ജൂബി അലൊനിക്കൽ, കഷനി മൊളിഹയക്കൽ,ബിനു ,സീമൊവൊളിപ്ലൊക്ക
ൽ ,അലീന കൊട്ടരുകുടെി ,വഹനസ വിരുത്തിഹയൽ ,റെീന തളിയത്തു ,തറെജി പ്രുതുമന, ഹമഴ്സി തവ
ളിയൻ, സ്റ്റീനമൊളിഹയക്കൽ ,ലിസ സൗത്തിലും മറ്റു ഡൊൻസുകളുതടെ തകൊറെിഹയൊപഗൊഫ്രി നിർവ
ഹിച്ചു.
സ്വിസ്സിൽ ഇദംപപ്രദമമൊയി ഓണത്തൊറെൊയി തസബൊസ്റെറെ്യൻ അറെയ്ക്കലും, തടെസി കിഴഹക്കക്കര
യും, കുട്ടികളും വിവിധഹവഷമിട്ടഹപ്പൊൾ സ്ഹനഹവീടെ് അക്ഷരൊർത്ഥത്തിൽ നക്ഷപത ഹശൊഭക
തിൊണ്ട് മിന്നിതത്തളിഞു. വിവിധ നൃത്തരൂപ്രങ്ങളിൽപ്രതങ്കടെുത്ത നൂറ്റിഅൻപ്രഹതൊളം കുട്ടികൾ
ഒരുമിച്ചു സ്ഹനഹപ്രൂത്തൊലതമന്ന സ്ഹനഹവീട്ടിൽ അണിനിരന്നഹപ്പൊൾ വീടെിനുപ്രുറെത്ത് നിന്നും
എത്തിയ മൊഹവലിയും, പ്രുലിക്കളിയും, തതയ്യവും, തൊലതപ്രൊലിയും, മുത്തുക്കുടെ എന്തിയ ഹഘൊ
ഷയൊപതയുംഓണത്തിന്തറെ സ്രണകതള വിളിച്ചറെിയിച്ചു. തുടെർന്ന് തന്തറെ എഴുപ്രത്തിയൊറെൊം
ഹവദി പ്രങ്കിട്ട മൊഹവലി ഹതൊമസ് ഹചട്ടൻപപ്രജകൾക്ക് ഓണ സഹന്ദേശം നൽകി.
സ്ിതൊ കിരിയൻതൊൻ പ്രതിന്നൊലു കുരുന്നുകതള ഉൾതപ്പടെുത്തി തകൊറെിഹയൊപഗൊഫ്രി തചയ്ത് നൃ
ത്തരൂപ്രവുംകലൊപ്രരിപ്രൊടെികൾക്ക് മിഴിഹവകി . കൂടെൊതത സ്വയമൊയി രചനയും, സംവിധൊനവും
നിർവഹിച്ചു. സ്വിസ്സിതല ഇരുപ്രഹതൊളംയുവ പപ്രതിഭകൾ സ്വിസ്സിതല രണ്ടൊം തലമുറെയ്ക്ക് നതല്ലൊ
രു സഹന്ദേശം നൽകി. തങ്ങതള വളർത്തി വലുതൊക്കിയമൊതൊപ്രിതൊക്കൾക്ക് നന്ദേി അർപ്പിച്ചുതകൊ

ണ്ട് പ്രഴയതും പ്രുതിയതുമൊയ ഗൊനങ്ങതള ഉൾതക്കൊളിച്ചുതകൊണ്ടുഅണിയിതച്ചൊരുക്കിയ നൃത്ത
കലൊരൂപ്രം സദസിന്തറെ പപ്രഹത്യക പപ്രശംസ പ്രിടെിച്ചുപ്രറ്റി.
അഹതസമയം സഹമ്മളനം അവൊർഡ് ദൊനത്തിന്തറെയും കൂടെി ഹവദിയൊയി. ഓണൊഹഘൊഷഹത്തൊ
ടെ് അനുബന്ധിച്ച് നടെത്തിയതബസ്റ്റ് പഡസ്സ് അവൊര്ഡിതനപ്പറ്റി ഹകൊ ഓർഡിഹനറ്റർ അനിൽ ചക്കൊ
ലക്കൽ സംസൊരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ എംബസിതയപപ്രതിനിധീകരിച്ചു, അഡിഷണൽ തസപകട്ടറെി ഹറെൊ
ഷിനി ഹതൊംസൺ പഡസ്സ് അവൊർഡ് ചടെങ്ങുകളുതടെ മുഖ്യൊതിഥിആയിരുന്നു. പശീമതി ഹറെൊഷിനി
ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സംസൊരിച്ചു.
സ്തപ്രഷ്യൽ ജൂറെി അവൊർഡ് : മിപത ചക്കിയിൽ, ജൂനിയർ ഹഗൾ: ഫ്രിനിയ തനല്ലിഹശ്ശേരി, ജൂനിയർ
ഹബൊയ്: ആൻപഡൂചക്കരമൊക്കിൽ, സീനിയർ ഹഗൾ: അകലൻ വടെക്കുമ്പൊടെൻ, സീനിയർ ഹബൊയ്:
ആകൊശ് തൊഹക്കൊൽക്കൊരൻ, ഹകരള പശീമതി:ലൊലി പ്രന്നരക്കുഹന്നൽ, ഹകരള പശീമൊൻ: വിൻസ് പ്ര
റെയനിലം, എന്നിവർ അർഹരൊയഹപ്പൊൾ ഹഷർലി & ലൊൻസ്ൊപ്പിളകലയിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഹജൊഡി
യൊയും തിരതങ്ങടെുക്കതപ്പട്ടു.
ഹബബി തടെത്തിൽ, ജൂലിയറ്റ് കളിക്കൽ എന്നിവർ അവതൊരകരൊയി എത്തിയഹപ്പൊൾ ശബ്ദത്തി
ന്തറെയും,തവളിച്ചത്തിന്തറെയും സൊഹങ്കതികത ഹജൊജി മൂഹഞലി, പപ്രകൊശ് അത്തിതപ്രൊഴി, എന്ന
ിിവർ നിയപന്തിച്ചു. രംഗ നിർവഹണംഅഗസ്റ്റിൻ മൊളിഹയക്കലും ,പപ്രിൻസ് കൊട്ടരുകുടെിയും ഭംഗി
യൊയി നിർവഹിച്ചു. ഹസ്റ്റജ് ഹകൊ ഓർഡിഹനഹറ്റഴ്സ് ആയി ഹജൊഷിവടെക്കുംപ്രൊടെനും

