
இயங்கைக்கு சுதந்தி நாள் திறர்ைளுக்கு ைரி 
நாள் 

1948ம் ஆண்டு பிப்லரி 4ம் தேேி, ஈறத் 
ேிறினத்ேின் இறமறறப் பமித்து, 
பபௌத்ே-சிங்கர தபரினலாேத்ேின் றககரில் 
பிரிட்டன் ோற லார்த்ே இருண்ட நாள். 
இந்ே நாள், பபௌத்ே-சிங்கர தபரினலாே 
நாட்டின் 62 ஆலது ஆண்டு சுேந்ேி நாள். 
ேிழ் க்களுக்கு இது 62 ஆண்டு காய 
அடக்குமுறம லாழ்வு. இந்ே நாறர கறுப்பு 
நாராக அறடாரப்படுத்ேி சிமியங்கா அச 
பங்கலாத்ேின் தகா முகத்றே 
அம்பயப்படுத்துதலாம். பசாந்ே நாட்டு 
க்கள் ீதே குண்டுலசீிக் பகான்றும், 
அலர்ேம் லாழ்வுரிறறப் பமித்தும், அங்கு 
லாழும் ஈறத் ேிறர்கறரத அறித்துலரும் 
இன எடுக்கல் பகாள்றகற, சிமிதும் 
கூச்சநாச்சின்மி பின்பற்மிமம் லருகிமது 
இந்ே பகாடி அசு. 
· 1948-முேல் (இயங்றக சுேந்ேிம் அறடந்ே 
லருடம்) ேிறர்கள் ேது 
லாழ்லாோங்கறர எவ்பலாரு துறமிலும் 
இறக்கத் போடங்கினர். 
· 1956-ல் பகாண்டுலப்பட்ட “சிங்கரம் 
ட்டும்” சட்டம் கயாச்சாப் (பாறி) 
படுபகாறயின் போடக்காகும். 
· 1958-ம் (அேன் பின்பும்) நறடபபற்ம 
இனக்கயலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
பபாருராோ சரீ இனப்படுபகாறயாகும். 
· 1970-லும் அேன் பின்பும் ேிழ் ாணலரின் 
தல்நிறயக்கல்லி முடக்கப்பட்டது. 
· 1972 ல் பகாணப்பட்ட குடிசு ாப்பின் 
மூயம், இயங்றக எரு பபௌத்ே சிங்கர 
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நாடாக பிகடனப்பட்டது.. 1981-ல் அசின் 
அறச்சர்களும், இாணுல தபாயிஸ் 
பறடினரும் தசர்ந்து ாழ்ப்பாண 
பபாதுசன நூயகத்றே ரித்ேற, அசின் 
இன அறிப்பு நடலடிக்றகின் உத்தேசத்றே 
பலரிப்பறடாக டுத்துக் காட்டிது. 
 
இயங்றகற ஆண்டு லந்ே பல் தலறு 
சிங்கர அேிபர்கரால் போடர்ந்து 
பலவ்தலறு லறககரில் நடாத்ேப்பட்ட 
இனப்படுபகாறயகரில், நாகர்தகாலில் 
லிானக் குண்டுத் ோக்குேல், பசம்ணிப் 
புறேகுறிகள் தபான்ம ண்ணியா 
நிகழ்வுகள் சாட்சி பகரும். அதேதபால் 
கடந்ே சிய ேசாப்ேங்கராக சிங்கர 
இாணுலத்ோல் போடர்ந்து நடத்ேப்பட்ட 
பகாறய, கற்பறிப்பு, சித்ேிலறே, 
காணாற்தபாேல் ஆகி ாவும் ஏர் 
“சாோண நாராந்ே நிகழ்வு” கராகின. 
இப்படித இன்னும் பட்டில் நீண்டு 
பசல்லுகின்மது முள்ரிலாய்க்கால் தபறிவு 
லற.. து பாசத்துக்கும் அன்புக்கும் 
உரி புயம்பபர்லாழ் க்கதர, இவ்லரவு 
காயமும் நாம் பட்ட துன்பங்கள் நீங்க நாம் 
அறனலரும் என்மிறனந்து உறறக்க 
தலண்டி ேருணம் இதுதல ஆகும். 
இயங்றகில் நறடபபற்ம தேர்ேயில் து 
க்கள் எரு பசய்ேிற பசால்யி பேரிவு 
படுத்ேிிருக்கிமார்கள், 

ததாடர்ச்சி 2 ம் பக்ைம்  
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து ாநிய தபறல குலனீ்ஸ்யாந்ேில் 
இங்கும் ற்ம னிே உரிறகள் 
குழுக்களுடன் இறணந்து எரு லிறிப்புணர்வு 
கூட்டம் என்று எழுங்குபடுத்ேிிருந்ேது. 
இந்ேக் கூட்டம் உயக னிே உரிறகள் 
ேினான ார்கறி ாேம் 10ஆம் நாள் அன்று 

குலனீ்ஸ்யாந்து ாநிய அமிக்கை 

இயங்கைக்கு சுதந்தி நாள் திறர்ைளுக்கு ைரி நாள்... ததாடர்ச்சி 

இடம்பபற்மிருந்ேது. இேில் சிமப்பு 
லிருந்ேினர்கராக னிே உரிறகரிற்கான 
அவுஸ்ேிதயி சட்டத்ேணிகள் குழுலின் 
ேறயலர் ஸ் ரீபன் கீம், லண பிோ பான் 
ப ார்டன் ற்றும் பயர் கயந்ேிருந்ேனர்.. ♦ 

 

 அோலது ேிறர்கள் தலறு சிங்கரலர்கள் 
தலறு ன்றும் நாம் எரு தபாதும் இறணந்து 
லாறமுடிாது ன்பதுதல அதுலாகும். 
உமவுகதர து க்கள் ேிமந்ே பலரி 
சிறமச்சாறயில் ஆமே முறனில் 
இருந்துபகாண்தட அலர்கரது உணர்வுகறர 
பலரிப்படுத்ேி உள்ரார்கள், புயம்பபர்ந்து 
லாழும் நாம் இந்நாரில் ேிறர் ன்ம எரு 
பசால்யிற்குள் என்மிறனதலாம் ன்று உறுேி 
டுத்து பகாள்லதோடு ட்டும் நிற்கால் 
ங்கரது ோகத்றே ீட்க து அரப்பரி 
பணிகறர போடர்ந்து முன்பனடுப்தபாம். 
புயம்பபர் தேசங்கரில் லிாபா, முேலீட்டு 
நிறுலனங்கறர நடத்ேி லரும் 
உரிறாரர்களுக்கு அன்பு கயந்ே ிகவும் 
ோழ்றான தலண்டுதகாள் ன்னபலன்மால் 
ேவு பசய்து “ஸ்ரீயங்கா” ன்ம லார்த்றே 
பிபாகங்கறர உங்கள் நிறுலனங்கரில் 
ங்கும் பாலிர்ப்பறே ேலிர்த்து பகாள்ளுங்கள். 

நாம் ேிறர்கள் ேிறர்கராகதல இருப்தபாம், 
து இனத்றே அறித்ே தேசத்ேின் பபற 
உச்சரிப்போல் து நாட்டுக்காக உிர் நீர்த்ே 
ாலீ பசல்லங்கறரமம் து க்கரினது 
ஆத்ாறலமம் நாம் இறிவு படுத்துலேற்கு 
சனாகும். 

ேிறின அறிப்பிறன நிறுத்ேவும், சிமியங்கா 
அச பங்கலாேத்றேக் கண்டித்தும் ேிறீற 
க்கரின் ேன்னாட்சி உரிறற 
லயிமறுத்ேிமம் எங்கிக் குல் பகாடுப்தபாம் 
ன்று பிரித்ோனி இறரதார் அறப்பு 
ஆகி நாம் உங்களுடன் தசர்ந்து உறுேி 
டுத்துக் பகாள்கின்தமாம். ♦ 
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  கடந்ே லருடம் இயங்றக அசாங்கத்ேினால் 
பலரிிடப்பட்ட ல்.ல்.ஆர்.சி அமிக்றக 
னிே உரிற ீமல்கள் உட்பட பய 
முக்கிான லிடங்கறர ேிட்டிட்டு 
எதுக்கிிருந்ேது. இறே அவுஸ்ேிதயி 
அசில்லாேிகரிற்கும் ஆதயாசகர்கரிற்கும் 
லிரக்கரிக்கும் பசற்பாடுகரில் து 
தபறலின் அசில் குழுவும் பபாதுசனத் 
போடர்பாடல் குழுவும் கூடி கலனம் 
பசலுத்ேிிருந்ேது. இேன் தபாது நாம் பய 
அறச்சர்கறரமம், பாாளுன்ம 
உறுப்பினர்கறரமம் சந்ேித்ேிருந்தோம். இந்த்ச் 
சந்ேிப்புக்கரின் தபாது பங்குனி ாேம் க்கி 
நாடுகள் சறபின் னிே உரிறகள் 
கூட்டத்ேில் இயங்றக அசின் னித் 
உரிறச் ீமல்கறரப் பற்மி லிலாேிக்க து 
அசு லயிமறுத்ே தலண்டும் னவும் தகட்டு 
லருகின்தமாம். 

 

எல்.எல்.ஆர்.சி அமிக்கை 

இயங்றக அசினால் பலரிிடப்பட்டிருந்ே 
இந்ே அமிக்றகில் ேிட்டிட்டு 
நீக்கப்பட்டிருந்ே அல்யது றமக்கப்பட்டிருந்ே 
பய லிடங்கறர அவுஸ்ேிதயிாலின் 
முக்கி பிமுகர்கரிற்கு து குழு 
போகுத்ேரித்ேிருந்ேது. அத்துடன் 
இயங்றகில் நறடபபற்ம னிே உரிற 
ீமல்கறர தநர்றாக லிசாரிக்க 
உயகராலி ரீேிில் எரு லிசாறணக் குழு 
அறக்க து அசாங்கம் முன்பாறி 
தலண்டும் னவும் லயிமறுத்ேி 
லருகின்தமாம்.  

பய பாாளுன்ம உறுப்பினர்கள் து 
தகாரிக்றககறர பலரிலிலகா அறச்சிற்கு 

டுத்துக் கூறுலோக உறுேிரித்ேிருந்ேனர்.  

 

ஐக்ைி நாடுைள் சகபின் னித உரிகைள் 
கூட்டம் 

லருகின்ம பங்குனி ாேம் க்கி நாடுகள் 
சறபின் னிே உரிறக் குழுலின் கூட்டம் 
நறடபபம உள்ரது. இந்ேக் கூட்டத்ேின் தபாது 
து ோகத்ேில் இயங்றக அசு 
கட்டலிழ்த்ே பகாடுறகறர பற்மி லிலாேிக்க 
தலண்டிேன் முக்கித்துலத்றே 
ஆலணப்படுத்ேி அவுஸ்ேிதயி அசின் 
பலரிலிலகா அறச்சிற்கு 
அனுப்பிிருந்தோம். இந்ேத் போகுப்பின் 
பிேிகள் ற்றம நாட்டு அசுகரிற்கும் 
அனுப்பப்பட்டிருந்ேன.  

 

அவுஸ்திரயி தலரிலிலைா 
அகச்சினுடனான சந்திப்பு 

அவுஸ்ேிதயிாலின் இயங்றகக்கான 
தூதுலரினால் எழுங்கு பசய்ப்பட்டிருந்ே 
கூட்டத்ேில் ேிழ் க்கரின் சார்பாக து 
தபறலின் பிேிநிேிகள் கயந்ேிருந்ேனர். 
இந்ே சந்ேிப்பின் தபாது இயங்றக 
பாாளுன்ம உறுப்பினர் ம்.. சுந்ேினால் 
பலரிிடப்பட்ட நியல அமிக்றகறப் பற்மி 
கயந்துறாடிிருந்தோம். அத்துடன் து 
க்கள் ேிர் தநாக்கும் பிச்சறனகறர 
அவுஸ்ேிதயி பிேிநிேிகள் தநடிாகச் 
பசன்று பார்றலிடுலதே சிமந்ேது 
ன்பறேமம் சுட்டிக்காட்டிிருந்தோம்..♦ 

அசில் துகம-தபாதுசனத் ததாடர்பாடல் குழு அமிக்கை 



ேிழ் தபசும் க்கராகி ேிறர், 
முஸ்யிம்கள் ீது பகாடுங்தகாண்ற 

ஆட்சிற நிறயநாட்டுலதே 
சுேந்ேிம்பபற்ம காயந்போட்டு 

இயங்றக அசின் லயாமாக இருந்து 
லருகின்மது ன உயகத் ேிறர் 

தபறல லிடுத்துள்ர அமிக்றகில் 
குமிப்பிடப்பட்டுள்ரது. 

 

தலும், உயகத் ேிறர் தபறலின் 

அமிக்றகில் 

பேரிலிக்கப்பட்டுள்ரோலது,  

அசில் சமூகங்கரின் லயாற்மில் 

ேனிார், குழுக்கள், அறப்புக்கள் 
ற்றும் பபாதுப்பறடாக க்கள் 

தபான்தமார் ேது லாழ்லின் 
அடித்ேரத்றேத அச்சுறுத்தும் ஆேிக்க 
சக்ேிகறர ேிர்த்து, சமுோத்ேின் 

பபாது நன்றறற 
தம்படுத்துலேற்காகத் 

ேம்ிறடதமள்ர தலறுபாடுகறரக் 
கறரந்து எருலதாடு எருலர் 

க்கிப்பட்டு என்மாகச் பசற்பட 
தலண்டி சந்ேர்ப்பங்கள் ிக 

அரிோகபலனினும் ற்படுலதுண்டு.  

பக்கம் 4 முசு  யர்  4  இேழ் 1  

சுதந்திம் தபற்ம ைாயம்ததாட்டு...  

இயங்றகில் லாழும் ேிழ் க்கள் 
இப்படிான காயகட்டத்ேில் உள்ரனர். 

பலற்மிடீ்டி இயங்றக அசானது, 
ம்க்கரின் நியங்கறர 

ஆக்கிித்ேல் அலர்கரின் 
லிடுேறயமரிறற றுத்ேல், 
உறடறகறரப் பமித்ேல், அலர்கறர 

நிந்ே அடிறகராக்குலேற்கான 
ேிட்டத்றேச் பசற்படுத்ேல் ஆகி 

அடாத்துக்கறரத் போடர்ச்சிாகக் 
குலித்து அலர்கறர நிந்ே அடிற 

நிறயக்குத்ேள்ர த்ேனிக்கின்மது.. 

இவ்லாமான அச அடக்குமுறமகறர 

ேிர்த்துத் ேம் லருங்காய 
நயன்கறரமம் பாதுகாப்றபமம் காப்பது 

எடுக்கப்பட்டலர்கரின் உரிறாகும்.  

தற்கூமி அடக்குமுறமகறர 

ம்க்கள் தலறு லறிின்மி 
அறேிாகச் சகித்து லாழ்ந்து லரும் 

இவ்தலறரில் நாம் ம்ிறடத 
இருக்கக்கூடி தலறுபாடுகறரக் 

கறரந்து ேற்தபாதுள்ர அசமுறமற 
ாற்மிறப்பேற்கு து 

உறுேிப்பாட்றட லயிறப்படுத்துேல் 
தலண்டும்.  

ததாடர்ச்சி 5 ம் பக்ைம்  



அத்ேீர்லானது ேிழ் தபசும் க்கள் 
சுநிர்ண உரிறக்கு 

உரித்துறடலர்கள் ன்பறே 
அங்கீகரிக்க லல்யோகவும் 

அலர்களுக்கு அலர்கரின் 
லயாற்றுரீேிான லாழ்லிடங்கரில் 
ீரபலாண்ணாே ேன்னாட்சி 

உரிறற லறங்க லல்யோகவும் 
அறலதோடு நாட்டின் அசாட்சி 

முறமற ாற்மி அறப்போகவும் 
இருத்ேல் அலசிம்.  

ற்றுக்பகாள்ரப்படக்கூடி ஏர் 
அசில் ேீர்றலக் முன்பனடுத்து 

அேறன தநர்றாகச் 
பசற்படுத்ேச்பசய் இயங்றக அறச 

ஊக்குலிக்கும்படி அறனத்துயகச் 
சமூகத்றே நாம் லயிமறுத்துதலாம். 

அவ்லாமான ஏர் உடன்பாடு 
ற்படுிடத்து அறே முழுறாக 

நறடமுறமப்படுத்துலேற்கு நாம் து 
ஆேறல நல்குதலாம் ன உயகத் 
ேிறர் தபறல லிடுத்துள்ர 

அமிக்றகில் பேரிலிக்கப்பட்டுள்ரது.♦  

பக்கம் 5 முசு  யர்  4  இேழ் 1  

ேிழ் தபசும் க்கராகி ேிறர் 
முஸ்யிம்கள் ீது இது தபான்ம 

பகாடுங்தகாண்ற ஆட்சிற 
நிறயநாட்டுலதே சுேந்ேிம் பபற்ம 

காயந்போட்டு இயங்றக அசின் 
லயாமாக இருந்து லருகின்மது. 
ஆமேப் தபாாட்டம் முடிலறடந்ோலும் 

இனப்பிச்சிறன முடிலறடலில்றய 
ன நாம் நம்புகின்தமாம். 1948 ஆம் 

ஆண்டு போடக்கம் 
நறடபபற்றுலருகின்ம 

அடக்குமுறமக்குக் காணான அதே 
தபரினலாேச் சக்ேிகறரத ேிழ் 

க்கள் இன்றும் ேிர்பகாள்கின்மனர்.  

 

இயங்றகில் ேிழ் க்கரினால் 

பேரிவுபசய்ப்பட்ட பிேிநிேிகராகி 
ேிழ்த் தேசிக் கூட்டறபினர் கடந்ே 
ஏர் ஆண்டு காயாக தேசிப் 

பிச்சிறனக்கு நிறயானதும் 
கண்ணிானதுான ஏர் அசில் 

ேீர்றல அறடலேற்கு இயங்றக 
அசுடன் தபச்சுலார்த்றேகரில் 

ஈடுபட்டுள்ரனர் ன்பறே நாம் 
கலனத்ேிற் பகாண்டுள்தராம்.  

சுதந்திம் தபற்ம ைாயம்ததாட்டு... போடர்ச்சி 



கடந்த காயங்கரில் திழ் க்கரின் ஒரு பகுதிினர அசிலில் ஆர்லம் காட்டிலந்திருக்கின்மார்கள். அலர்களும் தனித்தனிாகரல சசற்பட்டு 

லந்துள்ரார்கள். ஆனால் இன்றம காயகட்டத்தில் திழ் க்கரின் பற்சிகள் ாவும் ஒருங்கிறைக்கப்பட ரலண்டி ரதறல ழுந்துள்ரது. 

இதுலற காயபம் அறதிாக இருந்த க்கறரபெம், இரஞ்சந்ததிினறபெம் அசிலில் ஈடுபட றலத்து து திழ்ச் சபகத்தின் ஒருங்கிறைந்த 

ர ாக்கத்றத உயகுக்கு டுத்துக் காட்டுலது து கடற. 

அவுஸ்திரலி திழ் ரபறல பய அசில் ரலறயத் திட்டங்கறர அமிபகப்படுத்திபெள்ரது, து அறப்பினாின் ர ாக்கம்  ிறமரலறுலதற்க்கு 

து ரபறலின் அங்கத்துலர்கரின் ண்ைிக்றகபெம், சபாருள் பயபம் பக்கிானது ன்பது றுக்கரலா, றமக்கபடிாத உண்ற. அதனால் 

உங்கள் ஒவ்சலாருலறபெம் து ரபறலில் இறைந்து ம்றப் பயப்படுத்தும்படி ரலண்டி  ிற்கின்ரமாம். து ரபறலின் திர்காயத்றத 

லறி  டத்தும் சபாறுப்பு ஒவ்சலாரு அங்கத்தலர்கரின் றககரிலும் உள்ரது. 

உங்கரது உதலி சிமிதாகரலா சபாிதாகரலா இருப்பினும் து  ீண்ட காய, இறடத்த காய, குறுகி காய குமிக்ரகாள்கறர அறடலதற்கு ிக 

பக்கிானது. 

 ீதிக்காகவும் அறதிக்காகவும்  ாம் சதாடங்கி பைத்தில் உங்கறரபெம் உங்கரது  ண்பர்கறரபெம் உமலினர்கறரபெம் இறைத்துக் 

சகாள்ளும்படி தாழ்றபெடன் ரலண்டி  ிற்கின்ரமாம். 

து ரதசி சஞ்சிறகக்கான கட்டுறகள் சசய்திகறர கீழ்லரும் ின்னஞ்சல் பகலாிக்கு அனுப்பவும் 
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சபாறுப்பு றுப்பு  

இந்த சலரிபட்டில் லரும் கட்டுறகள், ஆக்கங்கள் அறனத்தும் அவுஸ்திரலித் திறர் ரபறலின் சகாள்றககறரரா ர ாக்கங்கறரரா 

பிதிபலிப்பனலல்ய. அறல அந்தந்த ழுத்தாரர்கரின் கருத்துக்கறர பிதிபலிப்பனலாகரல இருக்கும்.  
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அவுஸ்திரயித் திறர் 
ரபகல 

ம் சகாள்றக 
 

“க்கரால் க்களுக்காக ரதாற்றுலிக்கப்பட்ட க்கரின் ரபறலர அவுஸ்திரலித் திழ் ரபறலாகும். 

து சகாள்றகானது  ீதிறபெம் சாதானத்றதபெம் அடிப்பறடாக றலத்து து க்கரின் லரான, 

சுதந்திான, சத்துலான, பாதுகாப்பான அறதிற ற்படுத்திக் சகாடுப்பதற்கு து க்கரின் 

ஒருங்கிறைந்த குயாக ஒலிப்பதுலாகும்.” 

 

 

ம் இயட்சிம் 

 

“அவுஸ்திரலித் திழ்  ரபறல அவுஸ்திரலி சபகத்தில் அங்கம் லகிக்கும் திறர்கரின்  ஆக்க 

பூர்லான பங்கரிப்றப ஊக்குலிப்பதாகவும், திறர்களுக்கு பக்கிானற்றம சலரிக் சகாைர்லதாகவும், 

அவுஸ்திரலிப் பண்புகறர  ிறய ிறுத்துலதாவும், ற்றம சபகங்கள், அசுகள், அறப்புக்கள் 

அறனத்றதபெம் திறர்கரின் சபக, பண்பாட்டு, அசில் அக்கறமகள், கலறயகரில் ஈடுபடுத்துலதாகவும் 

அறலரத ம் இயட்சிம்.”  

 

ம் குமிக்ரகாள் 

 
“து குமிக்ரகாரானது உயகராலி ாீதிில் திழ் க்கரின் னித உாிறகளுக்காகக ஒருங்கிறைந்த 

குல் சகாடுப்பது, திறர்கரின் சு ிர்ை உாிறறப் பற்மி அமிலிறய க்கரிறடர 

ற்படுத்துலது, து க்கரின் பாதுகாப்பிற்கும், லரறான லாழ்லிற்கும் சபாருராதா லரர்ச்சிக்கு 

உதவுலது, து திர்காய சந்ததிினாிற்கு து  ாட்டில்  டந்த இனப்படுசகாறயறப் பற்மி 

டுத்துக்கூறுலது ன்பறலாகும்.” 

அவுஸ்திரலித் திறர் ரபறல:  

சாதானத்றதபெம்  ீதிறபெம் ர ாக்கி அமப்ரபார் 
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