
தநிமீம யிடுதலப் புலிகள் அலநப்ிது 

ததலயக்கா ஆபெதக் கடத்தல் டயடிக்லகக்குப் 

னன்டுத்தப்ட்ட ’ம்.யி ஜகாதா’ ன் கப்லின் 

தலலநப் பாினினாபாக குிப்ிட்ட இந்த 

யிண்ணப்தாாி 1993ஆம் ஆண்டு இபைந்திபைக்கிார்.  

தது நலயி நற்றும் ிள்லகளுடன் 

உல்ாசப்னணிகளுக்கா னண அநநதிபெடன் 

2001ஆம் ஆண்டு குிப்ிட்ட இந்த யிண்ணப்தாாி 

ிபேசிாந்திற்கு யந்திபைந்தார்.  

 

யிடுதலப் புலிகளுக்குச் பசாந்தநா கப்ல் ஒன்ில் 

தான் இபைக்கிார் ன்தா அல்து அந்தக் கப்ல் 

அந்த அலநப்புக்கு ஆபெதங்கலக் கடத்துகிது த் 

தக்குத் பதாினாது ன் யிண்ணப்தாாினின் 

யாதத்தில ற்கபடினாது  அகதிகளுக்கா 

தநல்பலபட்டு ஆலணக்குழு பன்ார் 

கூினிபைந்தது. ” இதுதான்பதாபை பாறுப்புயாய்ந்த 

தயிக்கு குிப்ிட்ட ாின் யிசுயாசம் பதாடர்ாக 

துவும் பதாினாநல் யிடுதலப் புலிகள் அயலப 

ினநித்திபைக்கநாட்டார்கள்”  அதிகாாிகள் 

கூினிபைந்தார்கள்.  

 

குிப்ிட்ட இந்தக் கடற்னணத்தில் யிண்ணப்தாாி 

ங்குபகாண்டலநனாது ”யிடுதலப் புலிகள் புாிந்த 

குற்ங்கில் இயபைக்கும் பதாடர்ிபைக்கிது” ன்றும் 

யிடுதலப் புலிகள் நித குத்திற்கு திபா 

குற்ங்கலப் புாிந்தலநக்கு இயர் 

துலணின்ிபைக்கிார் ன்றும் சட்டநா அதிர் 

யாதிட்டிபைந்தார்.  

இந்தினக் கடற்லடனிபால் இந்தக் கப்ல்  

     (தநலும்)  

  யிடுதலப் புலிகளுக்குச் பசாந்தநா கப்ல் ஒன்ின் 

நாலுநினாக இபைந்த ஒபையர் ிபேசிாந்தில் அகதி 

அந்தஸ்திலக் தகாபையதற்கு யிண்ணப்ிக்காம்  

அந்த ாட்டு உனர்ீதிநன்ம் கூினிபைக்கிது.  

 

பனர் குிப்ிடப்டாத இந்த யிண்ணப்தாாி அகதி 

அந்தஸ்திலக் தகாபையதற்குத் தகுதிபெலடனயர் ன் 

தீர்நாத்திற்கு திபா சட்டநா அதிாின் நநயில 

உனர்ீதிநன்ம் கநதாகத் தள்ளுடி 

பசய்திபைக்கிது.  

 

ிபேசிாந்திது சட்டங்கள் நற்றும் அகதிகளுக்கா 

சாசம் ன்யற்ில் கூப்ட்டுள்லநக்கு 

குிப்ிட்ட இந்த யிண்ணப்தாாி அகதி 

அந்தஸ்திலக் தகாபையதற்கு உாித்துலடனயபா 

ன்து பதாடர்ில் ஆதாசல யமங்குநாறு 

ீதிநன்ம் அகதிகளுக்கா பலபட்டு 

ஆலணக்குழுயிடம் தகாாினிபைந்தது.  

 

ிபேசிாந்திது சட்டத்திற்கு அலநன நிதகுத்திற்கு 

திபா குற்ங்கள் நற்றும் தநாசநா அபசினல் சாபாக் 

குற்ங்கல தநற்பகாண்டயர்கள் அகதி 

அந்தஸ்திற்கா தகாாிக்லகனில பன்லயக்க 

படினாது.  

 

”குிப்ிட்ட இந்த பைக்கு அகதி அந்தஸ்திலக் 

தகாபைம் உாிலந நறுக்கப்டதயண்டும் ன்ில்ல. 

தநல்பலபட்டு ீதிநன்ிது கட்டலக்கு 

அலநயாகதய இது பதாடர்ில் நீள்ாிசீல 

பசய்னப்டதயண்டும்”  உனர்ீதிநன்ம் இந்த 

யமக்குத் பதாடர்ா தது தீர்ப்ில் கூினிபைக்கிது.  

முசு 

அவுஸ்திரயித் திறர் ரபவல  

யிடுதலப் புலிகின் கப்ல் நாலுநினாக இபைந்தயர் 

அகதி அந்தஸ்து ப ிபேசிாந்து அநநதி     
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ஆயணி நாதம் லடபற் அவுஸ்திதபலினத் 

ததர்தல் ிபச்சாபச் பசனற்ாடுகில் பன்ின்று 

உலமத்த உறுப்ிர்கிற்கு அவுஸ்திதபலினத் 

தநிமர் தபலயனின் அபசினல் குழு தது 

நநார்ந்த ன்ிலனத் 

பதாியித்துக்பகாள்ளுகின்து. அவுஸ்திதபலினா 

பழுயதுபள் 150 ததர்தல் பதாகுதிகில் சுநார் 30 

பதாகுதினில் தாட்டினிட்ட ிபதா கட்சிகின் 

தயட்ார்களுடன் நது தபலயனின் 

பதாண்டூமினர்கள் இலணந்து பசனற்ட்டார்கள். 

பதன் பலனாக்  பதாகுதிகில் ஒதப தபத்தில் 

இடம்பற் நது பசனற்ாடுகின் பயற்ிக்கு 

நது அங்கத்தயர்கின் அனபாத உலமப்த 

காபணநாகும்.  

 

ாம் நது நக்கின் அிாலசகிற்கு 

பதாடர்ந்தும் ஆதபயித்து யபைம் அபசினல் 

தயட்ார்கலச் சந்தித்து அயர்கிற்கா நது 

ஆதபலய உறுதிப்டுத்திதாம். தநலும் புதிதாக 

அபசினலில் நுலமந்த  தயட்ார்கலச் 

சந்தித்து நது நக்கள் தாக்கும் ிபச்சலகல 

டுத்துக் கூிதாம். இந்தச் சந்திப்புக்கின் 

தாதுநது தபலயனிால் பயினிடப்ட்ட 

பகாள்லக யகுப்புத் திட்ட நூலபெம் 

யமங்கியந்ததாம்.  

 

நது தபலயனின் சக நா ி கிலகிதும் 

கூட்டு பனற்சினாக இடம் பற் இந்தப் ிபச்சாபச் 

பசனற்ாடுகள் திர்யபைம் காங்கில் நக்கு 

தபைதயினாக இபைக்கும்  ம்புகின்தாம். ♦ 
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அசில் குழுலின் அமிக்வை 

நது நா ிக் கிலனின் அபசினல் குழு 

யிக்தடாாினா நா ித்தில் தாட்டினிட்ட 9 

தயட்ார்களுடன் இலணந்து ிபச்சாபச் 

பசனற்ாடுகில் ஈடுட்டது. அத்துடன் நது குழு 

'க்ாீன்ஸ்' ற்கா தநிமர் குழுயிற்கு தது 

ஆதபலயபெம் பயிப்டுத்தினது. இந்தப் ிபச்சாபச் 

பசனற்ாடுகில் பன்ின்று உலமத்த நது 

கிலனின் அங்கத்தயர்கிற்கு நது அபசினல் குழு 

லிக்ர ோரிோ ோநிய அவல அமிக்வை 

தது ன்ிலனத் பதாியித்துக் பகாள்கின்து. ♦ 



’ சண் சீ’ கப்ல் பம் கடாயிற்கு யந்துள் 

குடியபயார்களுள் குிப்ிட்ட இபண்டு பண்கின் 

புகலிட தகாாிக்லககளுக்கு பன்நாிலந 

யமங்கப்டவுள்தாக பதாினயபைகிது.  

 

இது பதாடர்ாக ’சி.ி.சி ிபேஸ்’ ன் ஆங்கி 

இலணனத்தத்தில் பயினா பசய்திக் கட்டுலபலன ’

புதிப்லக’க்காக பநாமினாக்கம் பசய்திபைப்து 

தி.யண்ணநதி.  

 

அதன் பழுயடியம் யபைநாறு,  

கடாயில் தற்தாது தடுப்ில் லயக்கப்ட்டிபைக்கும் 

குிப்ிட்ட இபண்டு பண் குடியபயார்களுக்கு 

பன்நாிலந யமங்கப்டதயண்டும்  அண்லநனில் 

ிாிட்டிஸ் பகாாம்ினாயிலச் பசன்லடந்த 

சிிங்காயிலச் தசர்ந்த தநிழ் சட்டயிதபாத 

குடியபயார்கள் நத்தினிலுள் சி பண்கலணப் 

ிபதிிதித்துயப்டுத்தும் சட்டத்தபணி ஒபையர் 

கூறுகிார்.  

 

இயர்கில் ஒபையர் குண்டுச் சிதலிால் 

கானநலடந்திபைக்கிார் ன்றும் நற்லன பண் 

சித்திபயலதக்கு உட்ட்டிபைக்கிார் ன்றும் அயர் 

கூறுகிார்.  

 

சிிங்காயில் இடம்பற் தாாின்தாது ற்ட்ட 

கானத்திால் ஒபை பண் அயதிபெற்று யபையதாக கடந்த 

பயள்ினன்று யன்கூயாில் இடம்பற் 

அகதிகளுக்கா பதாயது அநர்யின் தாது 

அகதிகாக யந்திபைக்கும் ான்கு பண்கலப் 

ிபதிிதித்துயப்டுத்தும் துலண கவுண்சிர் நாலிி 

லடதாசினஸ் கூறுகிார்.  

 

குிப்ிட்ட இந்தப் பண் ப்தாது கானநலடந்தார் 

நற்றும் தால் இந்தக் கானம் ற்ட்டது ன் 

பதியாகத் பதாினாத தாதும் இயபது காலின் 

நத்தினிலுள் குண்டுச்சிதலிால் இந்தப் பண் தாய்த் 

பதாற்றுக்குள்ாகும் அானம் ழுந்திபைப்தாக நாலிி 

கூறுகிார்.  

 

குிப்ிட்ட இந்தப் பண் தது கானத்திற்கு நபைத்துயம் 

பசய்பெம் தாக்கில் சிிங்காயிலுள் நபைத்துயநல 

ஒன்றுக்குச் பசன்ிபைந்ததாதும் தது உனிபைக்கு ஆத்து 

தபாம் ன் காபணத்திால் அயர் 

நபைத்துயநலனிலிபைந்து பயிதனினிபைக்கிார்  

நாலிி பதாடர்ந்து பதாியித்தார்.  

 

பதாற்று ீக்கிகள் நற்றும் யலிீக்க நாத்திலபகள் 

ன்யற்ல குிப்ிட்ட இந்தப் பண் பற்ிபைக்கின் 

தாதும் கடாயிற்கு யந்தது பதல் கானத்திால் 

ற்ட்ட தயதல அதிகாித்திபைப்தாகக் கூறுகிார்.  

 

இதததயல,தடுப்ிலுள்யர்கள் நத்தினிலுள் 

இன்பாபை பண்ணின் அகதி அந்தஸ்திலக் தகாபைம் 

தயண்டுலகபெம் தயகப்டுத்தப்ட தயண்டும் க் 

கூறுகிார் நாலிி.  

குிப்ிட்ட இந்தப் பண்ணின் கணயன் சிிங்கா 

இபாடயத்திபால் சுட்டுக் பகால்ப்ட்டதாகக் 

கூப்டுகிது.  

(தநலும்)  

’ சண் ச’ீ ைப்பயில் ைன ோ லந்த அைதிைரில் லன்முவமோல் 
போதிக்ைப்பட்  இரு பபண்ைள்  
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ிபதந நந்திாிபெடா சந்திப்பு - 13 ஆம் ாள் ஆயணி 

2010 

ப்க் படௌன் இல் 

லடபற் ிபதந 

நந்திாிபெடா 

கால உணவு 

ிகழ்ச்சினில் 

அவுஸ்திதபலினத் 

தநிமர் தபலயனின் பண்கள் ிாியின் ிபதிிதிகளும் 

அலமக்கப்ட்டிபைந்தர். இதில் கந்துபகாண்ட நது 

உறுப்ிர்கள், அவுஸ்திதபலினத் தநிமர் தபலயனின் 

பகாள்லககள் அடங்கின ஆயணத்லத ிபதநாிடம் 

லகனித்தர். இன் ிகழ்ச்சினில் தநற்கு சிட்ினில் 

அலநந்துள் ததர்தல் பதாகுதினின் தயட்ார்கள் 

அலயபைம் கந்திபைந்தர்.  

 

தர் கட்சினின் 'சிஃப்லி' ற்கா தயட்ார் திபை ட் 

ஹுசிக் உடன் சந்திப்பு - 14 ஆம் ாள் ஆயணி 2010 

நது கிலனின் ிபதிிதிகளும் 'சிஃப்லி' பதாகுதினில் 

யாழும் நக்களும் தர் கட்சினின் 'சிஃப்லி' ற்கா 

தயட்ார் திபை ட் ஹுசிக் உடன் சந்தித்திபைந்தார்கள். 

இந்த சந்திப்ில் நது தானகத்தில் நக்கள் டும் 

இன்ல்கலபெம் நது தாபாட்டத்தின் யபாற்லபெம் 

ற்ி கந்துலபனாடிதாம்.  

 

இந்த சந்திப்ின் படியில் ாம் நது தபலயனின் 

பகாள்லக யகுப்புத் திட்டம் நூலபெம் 

ஆண்டிக்லகலனபெம் யமங்கினிபைந்ததாம். 

 

அலநச்சர் பீற்ர் கர்பபட்ட் உடா சந்திப்பு - 18 ஆம் 

ாள் ஆயணி 2010 

நிபசல்ல் பபௌண்ட் அயர்கிற்கு ிதிபெதயி திபட்டும் 

இபவுப்தாச யிபைந்து ஒன்ில் கந்து பகாண்ட நது 

ிபதிிதிகள் அலநச்சர் பீற்ர் கர்பபட் அயர்களுடன் 

சந்திக்கும் யாய்ப்பு ற்ட்டது. இதன் தாது, ாம் நது 

தாய் ாட்டில் இடம் பறும் ிபச்சலகல 

தீர்த்துலயக்க அவுஸ்திதபலின வ்யாறு ங்கிப்ல 

ஆற்ாம்  கந்துலபனாடினிபைந்ததாம். 

 

நது கிலனின் ிபதிிதிகள் தநலும்  ததர்தல் 

தயட்ார்களுடன் சந்தித்து அயர்கின் ிபச்சாபத்திற்கு 

உதயி புாிந்திபைந்தர். இயர்கில் திபை க்பபக் 

பகாம்பட், அலநச்சர் அந்பதாி அல்ிஸ், பசல்யி 

தகட் லிஸ், தநதகு பௌாி ஃபர்குபசான், தநதகு 

பஜான் பர்ஃி, அலநச்சர் படாி புர்க், பசல்யி ஜுலி 

ஔன்ஸ், பசல்யி நிபசல் பபௌண்ட் ன்யர்களும் 

அடங்குயர். ♦ 

பக்கம் 4 முரசு  மலர் 2  இதழ் 8  

நியூ சவுத் ரலல்ஸ் ோநிய அவல அமிக்வை 

நது கிலனின் அபசினல் குழு லிபபல் கட்சினின் 

பசற்ர் காி ஹும்ஃப்ாிஸ் ற்கு தது ஆதபலய 

யமங்கினது. நது நக்கின் ிற்காக 

ஒழுங்கலநக்கப்டும் கூட்டங்கில் காி ப்தாதும் 

சிப்பு யிபைந்திபாக கந்து பகாள்யர். அது 

நட்டுநல்ாநல் இயர் நது நக்கின் ிற்காக 

பயிப்லடனாக தசி யபையர் ஆயார். 

 

நது குழு க்ாீன்ஸ் கட்சினின் பசற்ர் தயிக்கு 

தாட்டினிட்ட பசல்யி லின் ஹட்ஃில்ட் படாட்ட் ற்கும் 

ஆதபவு யமங்கினது. துபதிஷ்டயசநாக இயர் இந்தத் 

ததர்தலில் பயற்ிப படினயில்ல. ஆாலும் 

இயபைடன் ாம் பதாடர்ந்தும் பபைங்கின பதாடர்லப் 

தடதயாம். ♦ 

கன்பரா அவல அமிக்வை 



[Piy 25:  Gjpjhf te;Js;NshUldhd 

xd;W$ly; epfo;T: 

  vkJ jkpoH Nguitapd; khepy mitapdhpd; 

Kd;ndLg;Gld;> ,q;F Gjpjhf 

te;Js;Nshiu> ,q;Fs;s jkpo; kf;fSlDk;> 

ngUk;ghd;ikr; rKfj;jpdUlDk; 

fye;JwthLtjw;F Vw;w tifapy; epfo;r;rpfs; 

Vw;ghL nra;ag;gl;bUe;jJ. ,jd; Kf;fpa ep-

fo;thd cijge;jhl;lg; Nghl;bapy;> 

vk;ktH> ,isQHfs; kw;iwa r%fj;jtH 

cl;gl 75 Nkw;gl;NlhH gq;Fgw;wpr; rpwg;gpj;jdH. 

 

  ABC apd; njhiyf;fhl;rpg; gphptpdh; 

,e;epfo;it xspg;gjpT nra;jJld;> mtHfs; 

“jkpo; mfjpfspd; fij” vDk; tptuzj; 

njhFg;gpw;fhf> Gjpa tuTfs; gyiu 

NeHfhzy; gjpTfs; nra;jdH. ,j; njhFg;G 

$ba tpiutpy; xspgug;gg;glyhk;. 

khepy Ehw;whz;L caHepiyf; fy;Yhhpapd; 

[pd;Nly; ikjhdj;jpy; eilngw;w 

,e;epfo;T BBQ cld; KbTw;wJ. Gjpa 

tuTfspdhy; toq;fg;gl;l czTfis 

vy;NyhUk; Urpj;J cz;L kfpo;e;jdH.  

  ,e;j epfo;thdJ> gq;Fgw;wpa midtUk; 

xd;W$b fye;JwthLtjw;Fk;> NkYk; 

njhlHe;J Ghpe;JzHTld; nraw;gLtjw;Fk; 

tha;g;ghf mike;Js;sJ. 

 

[Piy 31 – jpU Wayne Swan  MP> - NjHjy; 

gpur;rhu Kd;ndLg;G: 

vkJ jkpoH Nguit cWg;gpdHfs; jpU Wayne 

Swan  MP mtHfsJ NjHjy; gpur;rhu epfo;tpy; 

gq;Fgw;wpaJld;> njhlHe;J thf;fhsH re;jpg;G> 

Jz;Lg;gpuRu tpepNahfk; Nghd;w gy ep-

fo;Tfspy; <Lgl;ldH. NkYk; NjHjy; jpdj;jd;W 

thf;Fr;rhtbfspd; Kd;wypy; 

cjtpahsHfshf ,Ue;jJld;> md;W ,uT 

eilngw;w ntw;wptpoh epfo;TfspYk; 

gq;Fgw;wpdH. 

Mf];l; 2:  gRikf;fhd jkpoH FO [Tamils 

for Green] 

vq;fs; Nguit cWg;gpdHfs; jq;fs; NjHjy; 

gpur;rhu eltbf;ifapd; Xuq;fkhf> gphp];gd; 

njhFjp Ntl;ghsH> Kd;dhs; nrdl;lH Andrew 

Barttell,  nrdl; rig 

Ntl;ghsH Larissan Waters  Mfpa ,UtiuAk; 

mioj;J> mtHfsJ NjHjy; Kd;ndLg;GfSf;F 

jkJ g+uz Mjuit toq;fpaJld;> mfjpfs; 

gpur;rpid> kdpj chpik nraw;ghLfs; gw;wpAk; 

mtHfSld; fye;JiuahbdH. tUfpd;w Gjpa 

ghuhSkd;wj; njhlhpy;> jPHkhdpf;Fk; rf;jpahf 

fPwpd; fl;rpf;F tha;g;G fpilf;fTs;sjhy;> ,e;j 

tplaq;fspy; jq;fsJ fhj;jpukhd gq;fspg;gpid 

toq;Ftjhf cWjp $wpAs;sdH. 

 

Mf];l; 9 y; vkJ Nguit cWg;gpdHfSk; 

cs;;SH gpujpepjpfSk; jpU Kerry Rae  MP mtH-

fis mtuJ mYtyfj;jpjy; re;jpj;J> mtuJ 

NjHjy; gpur;rhu 

eltbf;iffSf;F MjuT ey;fpNdhk;. jpU Ker-

ry mtHfs;> kdpj chpikfs; njhlHghd 

Jizf; FOtpd; jiytuhf ,Ug;gjdhy;> vkJ 

gpur;rpidfs; njhlHghd tplaq;fspy; $ba 

ftdk; nrYj;Jk;gbAk;> =yq;fh njhlHghd 

Ieh rigapd; tprhuizf;F> njhopw; 

fl;rpapdhpd; MjutpidAk; xj;JioigAk; 

குலனீ்ஸ்யோந்து ோநிய அவல அமிக்வை 

பதோ ர்ச்சி 5ம் பக்ைம்  

பக்கம் 5 முரசு  மலர் 2  இதழ் 8  



பக்கம் 6 முரசு  மலர் 2  இதழ் 8  

ரற்கு அவுஸ்திரயி ோநிய அவல அமிக்வை 
ஆயணி நாதம் லடபற் ததர்தலில் ிபச்சாப 

தயலகில் ஈடுட்ட அவுஸ்திதபலினத் தநிமர் 

தபலயனின் அங்கத்தயர்கிற்கு தநற்கு 

அவுஸ்திதபலினாயின் அபசினல் குழுயிர் தநது 

நநார்ந்த ன்ிலனத் பதாியித்துக் பகாள்கின்ர். 

நது கிலனின் அங்கத்தயர்கின் கடும் 

உலமப்ிாததன நது நக்கின் அிாலசகல 

அவுஸ்திதபலின அபசினல்யாதிகிற்கு டுத்துலபக்க 

படிந்தது. 

 

தற்தாலதன ிபதந நந்திாி தநதகு 'ஜுலினா கில்ாட்' 

அயர்களுடன் சந்திப்பு 

நது கிலனின் அங்கத்தயர் ஒபையாிால் 

ஒழுங்குபசய்னப்ட்ட சந்திப்பு ிகழ்ச்சி ஒன்ில் நது 

கலனின் ிபதிிதிகள், தற்தாலதன ிபதந நந்திாி 

தநதகு 'ஜுலினா கில்ாட்' அயர்கல சந்தித்து 

உலபனாடிர்.  

'லிபபல்' கட்சினிாின் தயட்ார் டாக்டர். படிஸ் 

பஜன்பசன் அயர்களுடன் சந்திப்பு. 

நது கிலனின் ிபதிிதிகள் 'லிபபல்' கட்சினிாின் 

தயட்ார் டாக்டர். படிஸ் பஜன்பசன் அயர்கல 

சந்தித்து அயர் நது நக்கிற்கு யமங்கியபைம் ஆதபவுக்கு 

ன்ி பதாியித்தர். தநலும் ததர்தல் ான்று அயபது 

யாக்குச்சாயடி ஒன்ில் ின்று துண்டுப்ிபசுபம் யமங்கி 

உதயி புாிந்தர். 

பயி ாட்டு அலநச்சர் தநதகு ஸ்படஃபன் ஸ்நித் 

உடநம், குடியபவுத் திலணக்க அலநச்சர் தநதகு க்ாிஸ் 

இயான்ஸ் உடநம் சந்திப்பு 

சுயான் ததர்தல் பதாகுதினின் ிபச்சாப ஆபம்ிப்பு 

இமாயில் கந்துபகாண்ட நது கில உறுப்ிர்கள், 

அவுஸ்திதபலினாயின் 

பயி ாட்டு அலநச்சர் 

தநதகு ஸ்படஃபன் 

ஸ்நித் உடநம், 

குடியபவுத் திலணக்க 

அலநச்சர் தநதகு க்ாிஸ் 

இயான்ஸ் உடநம், 

தபார் கட்சினின் பசற்ர் க்பன் ஸ்படர்த 

அயர்களுடநம் சந்தித்து உலபனாடிர்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

நது கிலனின் அபசினல் துல 

உறுப்ிர் ஃப்ாீநன்ட்ல் ததர்தல் பதாகுதினின் ிபதிிதி 

பசல்யி பநலிஸ்சா ார்க்க் அயர்கல சந்தித்து, அயர்கள் 

நது அிாலசகிற்கு யமங்கியபைம் ஆதபவுக்கு ன்ி 

பசால்லி நது ஆதபலய உறுதிப்டுத்திர். 

தநலும் நது நக்கிற்கு சார்ாக குபல் பகாடுத்துயபைம் 

அபசினல் தயட்ாகள் அறுயலப சந்தித்து 

உலபனாடினிபைந்ததுடன் ிதிபெதயிபெம் யமங்கினிபைந்தர். 

அத்துடன் ிபே சவுத் தயல்ஸில் கிீன்ஸ் கட்சி சார்ில் 

தாட்டினிட்ட பசல்யி ப்பநி பஜகிற்கும் ிதிபெதயி 

யமங்கினிபைந்தர்..♦ 



பக்கம் 7 முரசு  மலர் 2  இதழ் 8  

Mf];l; 10y;  vkJ khepy nrdl;lH jpU 

Mark  Furner mtH;fs;> vk;ikr; re;jpj;J 

njhopw; fl;rpapd; NjHjy; gpur;rhuk; njhlHghf 

vk;Kld; fye;J ciuahbdhH. mg;nghOJ 

=yq;fhtpw;F vjpuhd nghUshjhu 

jilKaw;rpf;F 

njhopw;rq;fq;fspd; Mjuit ngw;Wj; 

jUtjw;F nfhs;ifastpy; ,zf;fk; 

njhptpj;jhH. vkJ gpur;ridfSf;F gy 

jlitfs; ghuhSkd;wj;jpy; Fuy; 

nfhLj;jikf;fhf> ehk; mtiug; ghuhl;bNdhk;. 

fle;j tUlj;ijg; Nghd;W njhlHe;Jk; gy 

ftd<Hg;G eltbf;iffis xOq;F nra;J 

elj;JkhW mtH 

Nfl;Lf;nfhz;lhH. 

Mf];l; 12y; “kdpj chpikfSk; kj;jpa 

murpd; rl;lthf;fKk;” vd;w fUj;jha;T> 

Fapd;];yhe;J ghuhSkd;w tshfj;jpy; 

eilngw;wJ. gy;NtW Kf;fpa jug;gpduhYk; 

Vw;ghL nra;ag;gl;l ,f; fUj;jha;tpy; 

,q;Fs;s gy gy;fiyf;fofq;fspd; gpu-

jpepjpfSk;> rl;l ty;YdHfSk; 

Ngr;rhsh;fshfTk;> Ma;thsHfshTk; 

fye;Jnfhz;ldH. 

Mf];l; 20y; - “Remember the Tampa” 

mfjpfSf;fhd MjuTf; FOtpdUk; (RAC)> 

jkpoH NguitapdUk; ,ize;J 

,J njhlHghd vjpHg;G mzp xd;wpid> 

gphp];gd; rJf;fj;jpy; NjHjYf;F Kd;jpdk; 

Vw;ghL nra;jpUe;Njhk;. ,J„Tampa‟ glF ep-

fo;tpd; 9k; Mz;L epiwT> 

2001 Mz;L NjHjy; gpur;rhuk; Mfpatw;iw 

epidTgLj;jpaJ. 

Mf];l; 20y;: NjHjy; jpd thf;fspg;G 

Gy jkpoH Nguitj; njhz;lHfs;> jq;fs; 

NjHjy; njhFjpfspy;> jkJ MjuT 

mNgl;rfHfSf;fhd NjHjy; gzpfspYk;> 

gpd;dH mJ njhlHghd epfo;TfspYk; 

fye;Jnfhz;ldH. 

Nkk;ghl;L nraw;jpl;lk;: jLg;G 

Kfhk;fspypUe;J,q;F te;Js;s ,isQHfis 

Nkk;gLj;Jtjw;fhd jpl;lj;jpid vkJ 

njhz;lHfs; Kd;ndLj;J tUfpd;wdH. 

,jd; %yk; ,tHfsJ fy;tp> njhopw;gapw;rp> 

Ntiytha;g;G Nghd;w tplaq;fspy; Nghjpa 

MNyhridfis toq;fp> ,e;j ,isQHfspd; 

Kd;Ndw;wj; 

njhlH Kaw;rpfspy; <Lgl;L tUfpd;wdH. ,e;j 

njhz;lH Fohkpd; nraw;ghLfs; 

midj;jpw;Fk;> jkpoH Nguitapd; 

Fapd;];yhe;J khepy mitapdH jkJ g+uz 

Mjutpid toq;fptUfpd;wdH.  ♦ 

குலனீ்ஸ்யோந்து ோநிய அவல அமிக்வை... பதாடர்ச்சி  



கடந்த காங்கில் தநிழ் நக்கின் ஒபை குதினிதப அபசினலில் ஆர்யம் காட்டியந்திபைக்கின்ார்கள். அயர்களும் தித்தினாகதய பசனற்ட்டு 

யந்துள்ார்கள். ஆால் இன்லன காகட்டத்தில் தநிழ் நக்கின் பனற்சிகள் னாவும் ஒபைங்கிலணக்கப்ட தயண்டின ததலய ழுந்துள்து. 

இதுயலப காபம் அலநதினாக இபைந்த நக்கலபெம், இஞ்சந்ததினிலபபெம் அபசினலில் ஈடுட லயத்து நது தநிழ்ச் சபகத்தின் ஒபைங்கிலணந்த 

தாக்கத்லத உகுக்கு டுத்துக் காட்டுயது நது கடலந. 

அவுஸ்திதபலின தநிழ் தபலய  அபசினல் தயலத் திட்டங்கல அிபகப்டுத்திபெள்து, நது அலநப்ிாின் தாக்கம் ிலதயறுயதற்க்கு 

நது தபலயனின் அங்கத்துயர்கின் ண்ணிக்லகபெம், பாபைள் பம் பக்கினநாது ன்து நறுக்கதயா, நலக்கபடினாத உண்லந. அதால் 

உங்கள் ஒவ்பயாபையலபபெம் நது தபலயனில் இலணந்து ம்லநப் ப்டுத்தும்டி தயண்டி ிற்கின்தாம். நது தபலயனின் திர்காத்லத 

யமி டத்தும் பாறுப்பு ஒவ்பயாபை அங்கத்தயர்கின் லககிலும் உள்து. 

உங்கது உதயி சிினதாகதயா பாினதாகதயா இபைப்ிநம் நது ீண்ட கா, இலடத்தப கா, குறுகின கா குிக்தகாள்கல அலடயதற்கு நிக 

பக்கினநாது. 

ீதிக்காகவும் அலநதிக்காகவும் ாம் பதாடங்கின னணத்தில் உங்கலபெம் உங்கது ண்ர்கலபெம் உயிர்கலபெம் இலணத்துக் 

பகாள்ளும்டி தாழ்லநபெடன் தயண்டி ிற்கின்தாம். 

நது ததசின சஞ்சிலகக்கா கட்டுலபகள் பசய்திகல கீழ்யபைம் நின்ஞ்சல் பகயாிக்கு அநப்வும் 
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நறுப்பு  

இந்த பயிபட்டில் யபைம் கட்டுலபகள், ஆக்கங்கள் அலத்தும் அவுஸ்திதபலினத் தநிமர் தபலயனின் பகாள்லககலதனா தாக்கங்கலதனா 

ிபதிலிப்யல். அலய அந்தந்த ழுத்தார்கின் கபைத்துக்கல ிபதிலிப்யாகதய இபைக்கும்.  
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ம் பகாள்லக 
 

“நக்கால் நக்களுக்காக ததாற்றுயிக்கப்ட்ட நக்கின் தபலயதன அவுஸ்திதபலினத் தநிழ் தபலயனாகும். 

நது பகாள்லகனாது ீதிலனபெம் சநாதாத்லதபெம் அடிப்லடனாக லயத்து நது நக்கின் யநா, 

சுதந்திபநா, சநத்துயநா, ாதுகாப்ா அலநதிலன ற்டுத்திக் பகாடுப்தற்கு நது நக்கின் 

ஒபைங்கிலணந்த குபாக ஒலிப்துயாகும்.” 

 

 

ம் இட்சினம் 

 

“அவுஸ்திதபலினத் தநிழ்  தபலய அவுஸ்திதபலின சபகத்தில் அங்கம் யகிக்கும் தநிமர்கின்  ஆக்க 

பூர்யநா ங்கிப்ல ஊக்குயிப்தாகவும், தநிமர்களுக்கு பக்கினாற்ல பயிக் பகாணர்யதாகவும், 

அவுஸ்திதபலினப் ண்புகல ிலிறுத்துயதாவும், நற்லன சபகங்கள், அபசுகள், அலநப்புக்கள் 

அலத்லதபெம் தநிமர்கின் சபக, ண்ாட்டு, அபசினல் அக்கலகள், கயலகில் ஈடுடுத்துயதாகவும் 

அலநயதத ம் இட்சினம்.”  

 

ம் குிக்தகாள் 

 
“நது குிக்தகாாது உகாயின ாீதினில் தநிழ் நக்கின் நித உாிலநகளுக்காகக ஒபைங்கிலணந்த 

குபல் பகாடுப்து, தநிமர்கின் சுனிர்ணன உாிலநலனப் ற்ின அியினல நக்கிலடதன 

ற்டுத்துயது, நது நக்கின் ாதுகாப்ிற்கும், யலநனா யாழ்யிற்கும் பாபைாதாப யர்ச்சிக்கு 

உதவுயது, நது திர்கா சந்ததினிாிற்கு நது ாட்டில் டந்த இப்டுபகாலலனப் ற்ி 

டுத்துக்கூறுயது ன்லயனாகும்.” 

அவுஸ்திதபலினத் தநிமர் தபலய:  

சநாதாத்லதபெம் ீதிலனபெம் தாக்கின அப்தார் 
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