
கறுப்பு ஜு (ஜு 23, 1983) 

கறுப்பு ஜு சூத்திபதாாிகில் எபையப னாழ் 

நாயட்டத்தின் தற்ாதன இபாடய ததி!  

ஈமத் தநிமர்கின் யாழ்யில் ஆமப்திந்த பணங்கில் 

என்ா கறுப்பு ஜூ இப்டுகாக்கு 

யித்திட்ட, 1983 ஆம் ஆண்டு யலிக்கட 

சிச்சானில் தநிழ் அபசினல் கதிகள் கா 

சய்னப்ட்ட சம்யத்திற்கு நபகநாக உதயிார் 

க் குற்ஞ்சுநத்தப்ட்டிபைந்த இபாடய அதிகாின 

தற்ாதன னாழ் ிபாந்தின கட்டத் ததி நஜர் 

ஜபல் நகிந்த அத்துபைசிங்க த் தாினயந்துள்து. 

நஜர் ஜபல் நகிந்த அத்துபைசிங்க 1983ஆம் ஆண்டு 

ஜூ டுகாகள் இடம்ற்ாது 

யலிக்கட சிச்சானின் ாதுகாப்ிற்கு 

ாறுப்ாகயிபைந்த பீபங்கிப் டப் ிாியின் 

ப்டிாக ணினாற்ிார் ன் தகய, 

அன்ன தாக்குதலில் உனிர் ிமத்தயபைம், அன்ன 

அபசினல் கதினாகவும் இபைந்தயபைநா தற்ாதன 

அபசாங்கத்தின் அநச்சர் டக்ஸ் தயாாந்தா 

யினிட்டுள்ார். 

னாழ்ப் ிபாந்தின கட்டத் ததினின் கீழ் தநிழ் 

நக்கள் திர்ாக்கும் சிபநங்கள் அதிஉனர் ாதுகாப்பு 

யனம் சம்ந்தநா ிபச்சிகள் குித்து 

னாழ்ப்ாண நக்கள் சிபைடன் டற் 

ச்சுயார்த்தனின்ாத அயர் இந்தத் தகய 

யினிட்டுள்ார். 

1983 ஜூ 27ம் திகதி இடம்ற் இந்த 

நிச்சத்தநா காகத் தடுப்தற்காக 

இபாடயத்திாின் உதயினப் ற்றுத்தபைநாறு 
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சிச்சா அதிகாாிகள் யிடுத்த காாிக்க 

அப்ாதன ப்டிா நகிந்த 

அத்துபைசிங்கயிால் கயத்தில்காள்ப்டயில். 

தாக்குதலில் கானநடந்த அபசினல் கதிக அயசப 

யித்து ிாியிற்கு அமத்துச் சன்று சிகிச்சனிக்க 

இடநிக்காது அத்துபைசிங்க தடன 

ற்டுத்தினதாகவும் தாினயந்துள்து. ஜீயா 

இணக்கப்ாடுகளுக்கு அநன திாிகள் 

கானநடந்தாலும் அயர்களுக்கு உடடினாக 

சிகிச்சனிக்க நற்ன தபப்பு கடநப்ட்டுள்து. 

யலிக்கட சிச்சாத் தாக்குதலில் கானநடந்த 

தநிழ் கதிக யத்தினசாக்கு டுத்துச் 

சல்யதத் தடுத்ததன் பம் நகிந்த அத்துபைசிங்க, 

சர்யதச நிதாிநாச் சட்டத்த நீிபெள்ார். 

இபாடயச் சட்டத்திற்கு அநன இது ார்க் 

குற்நாக கபைதப்டுகிது. ஜூ தாக்குதலில் 33 

தநிழ் அபசினல் கதிகள் கால்ப்ட்டதுடன் 

உடடி சிகிச்சனிக்கப் டாநனிான 

இயர்கள் பைம்ாாார் உனிாிமந்தர். 

காகள் சம்ந்தநாக டத்தப்ட்ட ீதயான் 

யிசாபணகின் ாது, சாட்சினநித்த 

அப்ாதன தில் சிச்சா ஆணனார் 

சீ.டி.ஜனன்ஸ், யலிக்கட சிச்சா 

அத்தினட்சகர் லினாத சில்யா, சிச்சா யத்தின 

அதிகாாி தான் ாின்ானகம் ஆகினாாின் 

யாக்குபங்கில், ப்டின் நகிந்த 

அத்துபைசிங்கயின் குற்ச் சனற்ாடுகள் தாடர்ாக 

பக்கினத் தகயல்கள் யினாகிபெள்.♦ 



சிிங்கா அதிபால் ாதுகாப்பு 

உத்தபயாதம் அிக்கப்ட்டு 

சபணடபெம் தநிழ்ப் ாபாித் 

தயர்கின் கதன படித்து 

யிடுநாறு சிிங்காயின் 

ாதுகாப்புச் சனர் காத்தான பாஜக்ச, ிாிகடினர் 

சவீந்திப சில்யாவுக்குப் ணித்திபைந்ததாக சல்-4 

தாகாட்சினிடம் சிிங்கா இபாடய அதிகாாி 

எபையர் சாட்சினம் அித்துள்ார்.  

 

அதய, 58யது டியிசில் ணினாற்ின நற்ாபை 

சிிங்கா இபாடய அதிகாாி, தயனா 

டயடிக்கக டுத்து யன படித்து யிடுநாறு 

ிாிகடினர் சவீந்திப சில்யாவுக்கு காத்தான பாஜக்ச 

உத்தபயிட்டிபைந்ததாக சாட்சினம் அித்துள்ார்.  

 

இது டனிர் காகச் சய்யதற்கு 

யமங்கப்ட்ட அனுநதி ன்றும் அயர் குிப்ிட்டுள்ார்.  

 

சல்-4 தாக்காட்சி சிிங்காயின் 

ார்க்குற்ங்கள் தாடர்ா நலும் இபண்டு புதின 

சாட்சிகின் சவ்யிக ற்று யினிட்டுள்து.  

 

இதில் இறுதிக்கட்டத் தாக்குதலில் சிிங்கா 

இபாடயத்தின் 58யது டியிசன் டப்ிாியில் 

ங்கடுத்த ர்ான்டா ன் ட அதிகாாி, 

சிிங்கா டனிபால் ண்களும் சிறுயர்களும் 

வ்யாறு கால்ப்ட்டார்கள் ன்த 

யிாித்துள்ார்.  

 

அயர் சல்-4 தாக்காட்சிக்கு அித்துள் 

சவ்யினில் அபசடனிபால் ஆண்கள், ண்கள், 

சிறுயர்கள் சிின ஆபெதங்கால் இக்கு 

யக்கப்ட்டதாகக் கூிபெள்ார்.  
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“கால்யதற்கா உாிநன யமங்கிார் காத்தான“ –  இறுதிப்ாாில் ங்கற் 

டஅதிகாாினின் தயக்கும் யாக்குபம்  

“ான் யினில் இபைந்து ார்க்கும் ாது அயர்க 

யறுந காடூபநா யிங்குகள் ன்று தான் 

ிக்கின். அயர்களுடன இதனங்கில் நித 

உணர்வு இல். யிங்குகள் ான்று தான் 

உணர்கின்.  

 

அயர்கள் ாதுநக்கள் நீது கண்டடி சுட்டார்கள். 

ாதுநக்கக் குத்திார்கள். அயர்கின் ாக்குக 

அறுத்தார்கள். ண்கின் நார்கங்க 

யட்டிார்கள்.  

 

இயற்னல்ாம் ான் து கண்கால் ார்த்தன். 

சிறுயர்கள் இந்து கிடந்தத கண்டன்.  

 

பைநவு சிறுயர்கள் இந்து கிடந்தார்கள். அயர்கள் 

அப்ாயிகள். பைநவு பதினயர்களும் 

கால்ப்ட்டுக் கிடந்தர்.  

 

ீபாினக் கடந்து யந்தாது ண்கள், சிறுயர்கள் 

ன்று ாதுநக்கள் நீது டனிர் சுட்டார்கள். 

அயர்கள் புலிப்ாபாிகள் அல். சாதாபண 

ாதுநக்கள். சாதாபண குடிநக்கள் கால்ப்ட்டத 

து கண்கால் ார்த்தன்.  

 

தாபெம் பன்று குமந்தகளுநாக எபை சிின குடும்ம் 

தப்ிச் சன்று காண்டிபைந்தத ான் கண்டன். 

அயர்கில் எபை சிறுயின் காலில் சூடுட்டு கிம 

யிளந்தார்.  

அந்தக் குமந்தன ான் இந்தக் ககால் 

தூக்கின். தானார் கதி அளதார். அந்தத் துன்த்தின் 

நத்தினிலும் ன் ன்ிபெணர்யாடு ார்த்தர்.  

 

எபை ாள் ஆறு டனிர் தநிழ்ப் ண் எபையப 

ததொடர்ச்சி 3 ம் ேக்கம்  
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“கால்யதற்கா உாிநன யமங்கிார் காத்தான“   ...தாடர்ச்சி  

ாலினல் யன்புணர்வு சய்யத து கண்கால் 

கண்டன்.  

 

தான் எபை டப்ிணம் ாய இபைக்கின்.  

 

எபை தநிழ் ண்ண யன்புணர்வு சய்ன 

யண்டுநாால் அய அயர்கால் அடிக்க படிபெம். 

அயது ற்ார் அதத் தடுக்க பந்தால் 

அயர்க அடிக்கயா கால்யா படிபெம்.  

 

அங்கு அயர்கின் ஆட்சி தான் இபைந்தது.  

 

ார் பனில் இபைந்த டனிாின் இதனங்கள் 

கற்காகிப் ானிபைந்த.  

 

இபத்தம், காகள், நபணம் ன்று ார்த்துப் ார்த்து 

அயர்கள் நிதஉணர்வுக இமந்து யிட்டார்கள்.  

 

அயர்க ன்ால் காட்டிகள் ன்று தான் கூ 

படிபெம்.  

 

த நற்றும் ி உடற்ாகங்கள் இல்ாத ண்கின் 

உடல்க ான் கண்டன்.  

இந்து கிடந்த தாய் நற்றும் குமந்தனின் 

சடங்கபெம் ார்த்தன், ஆால் குளந்தனின் 

த இபைக்கயில்.  

 

ாாின் இறுதிக் கட்டத்தில் பைம் ண்ணிக்கனா 

சிறுயர்களும், ண்களும், ஆண்களும் 

கால்ப்ட்டர்.  

 

புதுநாத்தில் நட்டும் 1500இற்கும் அதிகநா 

ாதுநக்கள் இந்து கிடந்தத ான் கண்டன்.  

 

அய அத்தபெம் அயர்கால் அடக்கம் சய்ன 

படினயில். அயற் என்ாக அடுக்கி புல்டாசர் 

பம் நண் பப்ி எபை அணா அநத்து அய 

புதக்கப்ட்ட.  

 

புதுநாத்தில் 1500 சடங்க ான் கண்டன். 

ஆால் அதுா 50,000 இற்கும் அதிகநா 

நக்களுக்கு டந்திபைக்கும் ன்று ான் ிக்கின்.  

 

ாாின் இறுதிக்கட்டத்தில் ான் கடசினாக தமந்த 

ாது புதுநாத்தன் குதி பளயதும் சடங்காக 

ிந்திபைந்தது.  

 

அயற் அமிப்தற்கு அயர்களுக்கு ாாின யாகம் 

என்ப் ற்ர். சடங்கின் நீது நண்ணப் 

ாட்டு ிபப்ிார்கள்.  

 

சி இடங்களுக்கு ீங்கள் சல் படினாதவுக்கு 

அமிந்து ா உடல்கில் இபைந்து துர்ாற்ம் வீசும்.  

 

அயர்கள் யறும் அப்ாயி குடிநக்கள். ாாிடும் 

தபப்ிபைடன் ந்தத் தாடர்பும் இல்ாதயர்கள்.  

 

அயர்கின் இப்புக்காக தான் அளகின். இப்ாது 

அத யின சால் படிவு சய்துள்ன்.  

 

ன்ால் 2009 ந நாதம் கடற்கபனின் எபை சிறு 

துண்டுப் குதிக்குள் டந்த காடூபநா குற்ங்கள் 

குித்து உகம் தாிந்து காள் யண்டும்.  

 

ான் ன்ாக இபைக்கின்.ான்  சடங்கப் 

ார்த்துள்ன். கானநடந்தயர்கள் பப் 

ார்த்துள்ன்.  யன்புணர்வுக் காட்சிகக் 

கண்டுள்ன்.  

 

து இதனத்த திந்து யிப்டுத்த யண்டும் 

ன்தற்காகய ான் ன்ாக இபைக்கின்.“ ன்று 

அயர் நலும் கூிபெள்ார். ♦ 
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Mtzg;glk; xspgug;gg;gLtJ njhlHghf 
tpsk;guk; nra;tjpy; Kidg;ghf <Lgl;ldH. 
,J njhHghf ,U nra;jp mwpf;iffisAk; 
ntspapl;bUe;jdH. 

 

,t; mwpf;iffis njhlHe;J ABC, SBS 
thndhypfs; jkpoH Nguitia NeHfhzy; 
nra;jdH. ,it njhlHghf gy jug;gl;l 
nra;jpfs;> fUj;jha;Tfs MrphpaUf;fhd 
fbjq;fs; Kf;fpa gj;jphpiffspy; 
ntspahdJld;> ,Jgw;wp nky;NgHd; 3AW 
thndypapy; fUj;Jg; gfpHTfSk; ,lk;ngw;wJ. 

 

ABC njhiyf;fhl;rp ,izajs gf;fj;jpy; 
,JnjhHghd nra;jpfSf;F vkJ Nguit 
ATC ,izajs gf;fk; njhlHG 
gLj;jg;gl;bUe;ejJ. ,e;j Mtzg;gl 
ntspaPl;bw;Fg; gpd;dH> vkJ ,izajs  

gpurhuj;jpYk; jkpoH my;yhjtHfSk; 
xg;gkpLtjw;fhd khw;wq;fs; nra;ag;gl;ld. 
,e;j gpurhuj;jpy; 1500 NgH tiu KiwaPl;by; 
xg;gkp;l;Ls;sdH. ,it njhlHghf gy 
ghuhSkd;w cWg;gpdHfs; gjpy; mspj;Js;sdH. 

 

fphpnfl; Gwf;fzpg;G 

 

vkJ Nguit nghJrd njhlHghly; FOTk;> 
murpay; FOTk; ,t; tplak; njhl-
Hghf ,q;Fs;s Kf;fpa gpuKfHfSf;F 
“=yq;fhtpd; njhiyf;fsk;” Mtzg;glj;Jld; 
fbjq;fs; mDg;gpAs;sdH. ,e;j Kaw;rpf;F 
Mjuthf gy re;jpg;GfSk; Vw;ghL 
nra;ag;gl;Ls;sd. 

♦ 
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ாதுசத் தாடர்ாடல் 

குளயின் அிக்க 

 

vkJ Nguit gpujpepjpfs;; Nfs;tpfs; Nfl;gjw;F 
re;jHg;gk; toq;fg;gl;lJ.  

njhlHe;J $l;l Kbtpd; gpd;dh; fye;J 
ciuahLtjw;Fk; tha;g;G fpilj;jJ. 

 

“ =yq;fhtpd; njhiyf;fsk;”  Mtzg;gl 
fhl;rpfSf;Fg; gpd;dUk;> =yq;fhtpd; 
ey;ypzf;f Mizf;FO njhlHghf Ieh 
mwpQH FO> rh;tNjr neUf;fbf;fhd 

FOtpdH ntspapl;Ls;s mwpf;iffisj; njhl-
He;J ypguy; $l;likg;G ,J njhlHghd 
rHtNjr RahjPd tprhuizf;F MjuT 
toq;Fkh vd;w Nfs;tp Kd; itf;fg;gl;lJ. 

 

,J njhlHghf kjpjF [{ypah gp\g; fUj;Jf; 
$Wifapy;> me;j Mtzg;glk; 

kpfTk; nfh^ukhdJ> mjpHr;rp juf;$baJ. 
,jw;F Ieh jhd; topNfhy Ntz;Lk;. 

ey;ypzf;f Mizf;FOtpd; mwpf;iff;Fg; 
gpd;dH jpU ghd; fp %d; RahjPd tprhuizf;F 
miog;G tpLj;jhy;> $l;likg;gpdH ,jw;F 

MjuT toq;FNthk; vd $wpdhH ♦ 

ATC representatives attended Ms Michelle Rowland’s luncheon 

with Hon Tony Burke MP—Minister for Environment and 

sustainability 

ிபே சவுத் யல்ஸ் நாி அிக்க 

...தாடர்ச்சி  
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ிபே சவுத் யல்ஸ் நாி அிக்க 

“rpwPyq;fhtpd; njhiyf;fsk;”  ABC 
njhiyf;fhl;rpapy;: 
 

vkJ Nguitapd; khepy murpay; FotpdUk;> 
nghJrd njhlHG FOtpdUk;, ,q;Fs;s  

murpay;thjpfs;> nfhs;if tFg;ghsHfs;> 
Kf;fpa gpuKfHfs; Nghd;NwhUf;F ,e;j 
Mtzg;glj;jpid ABC njhiyf;fhl;rpapy; 
ghHj;J> ePq;fNs KbT nra;Jnfhs;Sq;fs; 
vd;W Nfl;L kpd;dQ;ry;fs; mDg;gpapUe;Njhk;. 

 
,Jtplak; njhlHghd vkJ Nguit 
cWg;gpdHfs; Vida mikg;GfSlDk;> 
jdpg;gl;ltHfSlDk; ,ize;J Jz;Lg; 
gpuRq;fis tbtikj;J> mr;rpl;L tpepNah-
fpj;Njhk;. 

 
epA rTj; Nty;]; njhopw;fl;rp khehL: 

 

rpl;dp efuhl;rp kz;lgj;jpy; eilngw;w epA 
rTj; Nty;]; njhopw;fl;rp khehl;by; vkJ 
khepy Nguit gpujpepjpfSk; gq;Fgw;wpdH. kpN-
ry; Nwhyd;l;> vl; `{Arpf;> Nejd; wP]; Mfpa 
ghuhSkd;w cWg;gpdHfs; jq;fs; ciufspy; 
mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; 
nraw;ghLfisf; Fwpg;gpl;Lk;> “ =yq;fhtpd; 
njhiyf;fsk;”   Mtzg;gl fhl;rpfs; gw;wpAk; 
NgrpapUe;jdH. vkJ Nguit gpujpepjpfs; NkYk; 

gy njhopw;fl;rpg; gpuKfHfisr; re;jpg;gjw;F 
xU tha;g;ghf ,Ue;jJ. 

 
fphpnfl; Gwf;fzpg;G 

 

,e;j Kaw;rpf;F Mjuthf gy re;jpg;Gfs; 
eilngw;Ws;sd. ,t; tplak; njhlHghf jkpo; 
r%fj;jpdhpd; czHT Fwpj;J rfy 
jug;GfSf;Fk; fbjq;fs; mDg;gg;gl;Ls;sd. 
njhlHe;Jk; xU FOtpdH ,t;tplak; njhlHghf 
Kidg;Gld; nraw;gl;LtUfpd;wdH. 

 
ntsptptfhu mikr;rUld; Nguit 
cWg;gpdHfs; re;jpg;G: 

njhopw; fl;rpapd; Xgd; fpisf; $l;lj;jpy; vkJ 

Nguit cWg;gpdH jpUkjp. =ghyd; mtHfs; 
gq;Fgw;wpdhH. ,f; $l;lj;jpy; rpwg;Gg; 
Ngr;rhsuhf ntsptptfhu mikr;rH kjpjF. 
nftpd; wl; mtHfs; fye;Jnfhz;lhH.;  
mg;NghJ =yq;fhtpd; kdpj chpik kPwy;fs; 
njhlHgpy; mT];jpNuypahtpd; epiyg;ghL vd;d 
vd;gJ Fwpj;J jpUkjp. =ghyd; mtHfs; 
ntsptptfhu mikr;rhplk; Nfs;tp Nfl;gjw;F 

xU tha;g;G fpilj;jJ. 

 
epoy; ntsptptfhu mikr;rUld; Nguit 
cWg;gpdHfs; re;jpg;G: 

 

rHtNjr tplaq;fSf;fhd mT];jpNuypa ep-
Wtd - $l;likg;gpd; ntsptptfhu 

nfhs;if mikg;G Vw;ghL nra;jpUe;j ep-
fo;nthd;wpy; vkJ Nguit gpujpepjpfs;;> 
cWg;gpdHfs; gyH fye;Jnfhz;ldH. epoy; 
ntsptptfhu mikr;rH kjpjF [{ypah gp\g; 
rpwg;Gg; Ngr;rhsuhf fye;Jnfhz;lhH.; 
ntsptptfhu nfhs;if njhlHghf ed;F 
mwpe;J njhs;tjw;F ,e; epfo;T cjtpahf 
mike;jJ. 
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பக்கம் 6 முரசு  மலர் 3  இதழ் 7  



பக்கம் 7 முரசு  மலர் 3  இதழ் 7  

r%f jLg;GKfhk;fspy; cs;s Gjpa 
tuTfSf;fhd cjtpfs;: 

 

vkJ jkpoH Nguit cWg;gpdHfs; ,q;F 
gphp];gdpy; cs;s r%f jLg;G Kfhk;fspy; 
cs;s Gjpa tuTfSf;F ey;y MNuhf;fpakhd 
#oiy cUthf;fp mtHfSf;F Ntz;ba cjtp-
fis toq;Ftjpy; jw;NghJ <Lgl;L tUfpd;wdH. 

Fwpg;ghf vkJ Nguit cWg;gpdHfs; 
njhlHr;rpahf mq;Fs;s FLk;gq;fisr; re;jpj;J 
mtHfSf;F Ntz;ba gpuahz trjpfSf;Fk;> 
cldbj; Njitfis fSf;Fk; cjtp 
tUfpd;wdH. 

 

FbtuT xd;W$ly;  13 [{iy 2011 
Gjd;fpoik: 

 

13 [{iy 2011 Gjd;fpoik ,q;F eilbgw;w 
FbtuT xd;W$lypy; vkJ Nguit 
cWg;gpdHfSk; gq;Fgw;wpdH. ,e; epfo;tpy; 
ghuhSkd;w cWg;gpdHfs; 

hpNurh fk;Nuh> ];nfhl; nkhhp]d>; epoy; FbtuT 
mikr;rH MfpNahH rpwg;Giu 

Mw;wpdhHfs;. 

 

gy;ypdfyhr;rhu tpUe;Jgrhuk;:  

 

FbtuT> gpu[hThpik mikr;rH kjpjF fpwp]; 
gpwTd; gh.c> mtHfs;; cldhd 

gy;ypd fyhr;rhu ,uhg;Nghrd tpUe;Jgrhu ep-
fo;nthd;wpid fle;j [{iy 15e; 

jpfjp NkhHwd; njhFjp ghuhSkd;w cWg;gpdH 
jpU fpwfk; NguHl; mtHfs; 

Vw;ghL nra;jpUe;jhH. 

 

,e; epfo;tpy; vkJ jkpoH Nguit 
cWg;gpdHfSk; gw;Fgw;wpdH. vkJ Nguit 

cWg;gpdHfs; mikr;rUld; mfjpfs; tplak; 
njhlHghf fye;JiuahLtjw;F 

ey;ynjhU re;jHg;gkhf mike;jJld;> mthplk; 
vkJ Nfhhpf;iffis ifaspg; 

gjw;Fk; tha;g;ghf ,Ue;jJ. 

 

FbtuT  ,izg;Gf; FO: 

 

„ gy;ypdfyhr;rhuk;‟   njhlHghd nghJkf;fs; 
fUj;jwpAk; epfo;nthd;W fle;j 

[{iy 11e; jpfjp Fapd;];yhe;J ghuhSkd;w 
tshfj;jpy; eilngw;wJ. ,jd; 

FO cWg;gpdHfshf hpNurh fk;Nuh> khpah 
tk;thfpet;> Nuhdp ]g;gpah Mfpa ghuhSkd;w 
cWg;gpdHfs; nraw;gl;ldH. 

 

“ =yq;fhtpd; njhiyf;fsk;”  Mtzg;gl 
fhl;rpfs;: 

 

vkJ jkpoH NguitapdH 
gpd;tUk; ];jhgdq;fSld; ,ize;J ,e;j  

Mtzglf; fhl;rpfis xOq;Fnra;J 
elhj;jpAs;sJ. 

 

 kd;dpg;G rig : [{d; 8  Gdpj Nghy; 
mq;fpypf;fs; Njthyak;> ];g;tpr;. 

 Rpwg;G Ngr;rhsH – jpU N]apd; epAkd;>  
gh.c 

 Nrh]yp];l; xd;wpak;:  [{d; 23 

 =yq;fh ePjpf;fhd xd;wpak; - 
Fapd;];yhe;J Njthyaq;fs; 
midj;Jf;Fk; Mtz gpujpfs; 
mDg;gg;gl;ld. 

 fj;Njhypf;f ePjpf;Fk; rkhjhdj;Jf;Fkhd 
mikg;gpd; fpisfs;. 

 mq;fpypf;fd;: r%f nghWg;ghz;ikf; 
FOf;fs;. 

 Aidl;bq; NrHr;: rHtNjr kp\d;fs;. 

குவீன்ஸ்ான்து நா ி அிக்க. 



பக்கம் 8 முரசு  மலர் 3  இதழ் 7  

அவுஸ்திபலினத் ததாக்காட்சினில் (.பீ.சீ) 

எிபப்ா “இங்கனின் காகம்” 

எித்தாகுப் 600, 000 ற்கும் நா நக்கள்  

ார்த்திபைந்தர்.  

இந்த எிபப்த்  தாடடர்ந்து நதuது  பயனின் 

அபசினல் குள உறுப்ிர்கள் அத்து  ாபாளுநநன் 

உறுப்ிர்கபெம் தாடர்பு காண்டு அயர்கின் 

கபைத்த  யிப்டனாகச் சால்லுநாறு  கட்டிபைந்தாம்.  

இதுயப காபம் நௌம்  சாதித்து யந்த நது 

யிாட்டநச்சர் திபை கயின் பட், இந்த எிபப்ின் 

ின் ‘இங்க  அபசு இந்தக் காகிற்கு தில் சால் 

யண்டும்  கூினிபைந்தார்.  

நலும் சுநக் கட்சினின் தயர் சற்ர் ாப். 

ப்பௌன் அயர்கால் காண்டு யபப்ட்ட இங்கனில் 

டந்த  ார்க்குற்ங்கிற்கா தீர்நாம் 

ாபாளுநன்த்தில் கநதாக அங்கீகாிக்கப்ட்டது.  

 

தநிழ்த் தசினக் கூட்டநப்ிற்கு  அவுஸ்திபலினத் தநிமர் 

பய ஆதபவு 

தநிழ்த் தசினக் கூட்டநப் தற்ாது இங்கனில் 

தநிமர்கப் ிபதிிதித்துகப் டுத்ததும் எபை அபசினல் 

கட்சினாக உள்து.நது  நக்கப் ிபதிிதித்துயப் 

டுத்தும் அயர்கிற்கு ம்நாா உதயினச் சய்யதது 

நதது  கடநனாகும். இத கபைத்தில் காண்டு கடந்த 

நாதம் டம் ற் உள்ளூபாட்சித் தர்தல் ிபச்சாபத்திற்கு 

நது பய அயர்கிற்கு ிதிபெதயி அித்திபைந்தது.  

 

கிாிக்கட்ட புக்கணிப்ாம் 

ார்க்குற்ங்கள் புாிந்த இங்க அபசின் குற்யாிக 

ீதினின் பன் ிறுத்தும் யப அயர்களுடன் ந்த எபை ாடும் 

கிாிக்கட் யினாடக் கூடாத நது பய கட்டுக் 

காள்கின்து. அத சனற்டுத்தும் பள பனற்சினிலும் 

ஈடுட்டுள்து.  

ாதுயான ாடுகள் குளக் கூட்டம் 

இந்த யபைடம் ாதுயான ாடுகின் கூட்டம் 

அவுஸ்திபலினாயின் ர்த் காில் ட இபைப்து 

அயபைம் அிந்தத. இங்க அபசு கட்டயிழ்த்த 

ார்க்குற்ங்கிற்காக ீதி கிடக்கும் யப அந்ாட்ட 

இக்குளயிலிபைந்து தற்காலிகநாக ீக்குயதற்கு நது பய 

பனற்சிகள் டுத்து யபைகின்து.♦ 

 

அபசினல் குளயின் அிக்க  

யிக்டாின நாி அிக்க  

நது நாித்தில் பயனிால் சர்க்கப்ட்ட 

ிதினின் எபை குதின இங்கனின் கிமக்கு 

நாகாணத்திலுள் நட்டக்கப்பு நாயட்டத்தின் எபை 

தாண்டு ிறுயத்திற்கு யமங்கிாம். இந்தத் தாண்டு 

ிறுயம் சட்டிப் ானம், திபைப்ாலுகநம் ன்கி 

ஊர்கில் சிறுயர் அாத இல்ங்க டாத்தி 

யபைகின்து. இதில் சுநார் 112 சிறுயர் சிறுநினர் யாழ்ந்து 

யபைகின்ர்.   

 

அத்துடன் நது நாித்தின் சார்ாக கணிசநா எபை 

தாக இங்கனிலுள் தநிழ்த் தசினக் 

கூட்டநப்ிற்கு அனுப்ப்ட்டிபைந்தது.♦ 
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சிிங்காயில் இடம்ற் யிப்டனா பெத்தக் 

குற்ங்கள் தாடர்ாக அத்துக யிசாபண என்று 

நற்காள்ப்ட யண்டும்  அவுஸ்திபலின 

ாட்டச் சர்ந்த அபசினல்யாதிகள் கட்டுள்ர்.  

 

சிிங்காயில் இடம்ற் உள்ாட்டுப் ாாின் ாது 

நற்காள்ப்ட்ட ாலினல் யன்புணர்வுகள், 

துன்புறுத்தல்கள், சித்திபயதகள் நற்றும் நிதப் 

டுகாகள் ான்யற் உள்டக்கின 

ஆயணப்டம் அவுஸ்திபலினாயின் ABC1's Four Cor-

ners தாக்காட்சினில் திங்கள் இபயன்று 

காண்ிக்கப்ட்டது.  

 

சிிங்காயில் இடம்ற் உள்ாட்டுப் ாாின் ாது 

40,000 ாதுநக்கள் கால்ப்ட்டதற்கா 

சாட்சினங்கள் உள்தாக கடந்த ஆண்டில் க்கின ாடுகள் 

ச யல்லுர் குளயால் நற்காள்ப்ட்ட 

ஆய்யிலிபைந்து தாினயந்துள்து.  

 

ிாிட்டின் சல் 04 தாக்காட்சி ிறுயத்தால் 

யினிடப்ட்டுள் திபப்டத்தில் தநிழ்ப் புலிகள் 

தநது கட்டுப்ாட்டின் கீமிபைந்த ாதுநக்க நிதக் 

கடனங்காகப் னன்டுத்திபெள்ந நற்றும் 

ாதுகாப்பு யனங்கள்  அியிக்கப்ட்ட இடங்கில் 

தஞ்சம் புகுந்திபைந்த தநிழ் நக்கள் நீது சிிங்காப் 

டனிர் இடயிடாத ிகணத் தாக்குதல்க 

நற்காள்கின்ந ான் காட்சிகள் 

உள்டக்கப்ட்டுள்.  

 

அவுஸ்திபலினா அபசாங்கத்தில் அங்கம் யகிக்கும் இபை 

தபப்பு ாடாளுநன் உறுப்ிர்களும் சிிங்காயில் 

இடம்ற் ார்க் குற்ங்கள் தாடர்ா யிசாபண 

உடடினாக நற்காள்ப்ட யண்டும்  

யலிபெறுத்திபெள்ர்.  

 

இவ்யிடனம் தாடர்ாக க்கின ாடுகள் சனின் நித 

உாிநகள் ச நீவும் யிசாபணக நற்காள் 

யண்டும்  அவுஸ்திபலின ாட்டின் யிபெவு 

அநச்சர் கயின் றுட் தாியித்துள்ார்.   

 

"நித உாிநகள் சனாது சிிங்கா யியகாபம் 

தாடர்ாக ாதினவு கயம் சலுத்தத் 

தயினள்தால், உடடினாக இது தாடர்ாக நீள் 

யிசாபணக நற்காள் பன்யபையதுடன், 

சிிங்காயில் இடம்ற் பெத்த நீல்கள் தாடர்ா 

உண்நனா ிப்ாட்ட உறுதிப்டுத்திக் 

காள்யதற்கு துயா சுனாதீ யிசாபணன 

நற்காள் பன்யபயண்டும்"  அவுஸ்திபலின 

யிபெவு அநச்சர் நலும் தாியித்துள்ார்.  

  

அடிப்டனில், அவுஸ்திபலினாயாது  நித உாிந 

நற்றும் அத்துக நித உாிநகள் சட்டம் 

தாடர்ில் நிகவும் ம்ிக்க காண்டுள் எபை 

ாடாகும்.  

  

சல் 04 தாக்காட்சிச் சயனால் 

யினிடப்ட்டுள் காணாி தாடர்ாக சிிங்கா 

அபசாங்கம் நறுப்புத் தாியித்துள்து. 

 

"இதில் காண்ிக்கப்ட்டுள் அத்துக் காட்சிகளும் 

உண்நனாக இபைக்கும் ன்தக் கூபடினாது ஆால் 

இதில் காண்ிக்கப்ட்டுள் காட்சிகள் நத நிகவும் 

குமப்புகின். பெத்தம் ன்து ப்ாதும் னங்கபநா 

சம்யங்கன காண்டிபைக்கும். ஆால் ந்தயாபை 

பெத்தம் நற்காள்ப்டுகின் ாதிலும், ார்ச் 

சட்டங்கள் நற்றும் அத்துக நித உாிநச் 

சட்டங்கள் ன் அதில் நதிக்கப்ட யண்டும்"  

அவுஸ்திபலினாயின் தாமிற்கட்சி ாடாளுநன் 

உறுப்ிபைம், க்கின ாடுகள் சனின் பன்ாள் 

சட்டயாபைநா நலிசா ார்க் தாியித்துள்ார். 

"சல் 04 ிறுயத்தால் யினிடப்ட்டுள் 

காணாலிக் காட்சிகில் சி அத்துக ார்ச் சட்ட 

யிதிபக நீி நற்காள்ப்ட்ட பெத்தக் 

குற்ங்க உள்டக்கிபெள்து  (தாடர்ச்சி) 

'சிிங்காயின் காக்கம்' : அவுஸ்பலினாயின் அதிர்யகள்  

http://www.puthinappalakai.com/view.php?20110706104219


கடந்த காங்கில் தநிழ் நக்கின் எபை குதினிப அபசினலில் ஆர்யம் காட்டியந்திபைக்கின்ார்கள். அயர்களும் தித்தினாகய சனற்ட்டு 

யந்துள்ார்கள். ஆால் இன்ன காகட்டத்தில் தநிழ் நக்கின் பனற்சிகள் னாவும் எபைங்கிணக்கப்ட யண்டின தய ளந்துள்து. 

இதுயப காபம் அநதினாக இபைந்த நக்கபெம், இஞ்சந்ததினிபபெம் அபசினலில் ஈடுட யத்து நது தநிழ்ச் சபகத்தின் எபைங்கிணந்த 

ாக்கத்த உகுக்கு டுத்துக் காட்டுயது நது கடந. 

அவுஸ்திபலின தநிழ் பய  அபசினல் யத் திட்டங்க அிபகப்டுத்திபெள்து, நது அநப்ிாின் ாக்கம் ியறுயதற்க்கு 

நது பயனின் அங்கத்துயர்கின் ண்ணிக்கபெம், ாபைள் பம் பக்கினநாது ன்து நறுக்கயா, நக்கபடினாத உண்ந. அதால் 

உங்கள் எவ்யாபையபபெம் நது பயனில் இணந்து ம்நப் ப்டுத்தும்டி யண்டி ிற்கின்ாம். நது பயனின் திர்காத்த 

யமி டத்தும் ாறுப்பு எவ்யாபை அங்கத்தயர்கின் ககிலும் உள்து. 

உங்கது உதயி சிினதாகயா ாினதாகயா இபைப்ினும் நது ீண்ட கா, இடத்தப கா, குறுகின கா குிக்காள்க அடயதற்கு நிக 

பக்கினநாது. 

ீதிக்காகவும் அநதிக்காகவும் ாம் தாடங்கின னணத்தில் உங்கபெம் உங்கது ண்ர்கபெம் உயிர்கபெம் இணத்துக் 

காள்ளும்டி தாழ்நபெடன் யண்டி ிற்கின்ாம். 

நது தசின சஞ்சிகக்கா கட்டுபகள் சய்திக கீழ்யபைம் நின்ஞ்சல் பகயாிக்கு அனுப்வும் 
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ாறுப்பு நறுப்பு  

இந்த யிபட்டில் யபைம் கட்டுபகள், ஆக்கங்கள் அத்தும் அவுஸ்திபலினத் தநிமர் பயனின் காள்ககனா ாக்கங்கனா 

ிபதிலிப்யல். அய அந்தந்த ளத்தார்கின் கபைத்துக்க ிபதிலிப்யாகய இபைக்கும்.  
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அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவை  

ம் காள்க 
 

“நக்கால் நக்களுக்காக தாற்றுயிக்கப்ட்ட நக்கின் பயன அவுஸ்திபலினத் தநிழ் பயனாகும். 

நது காள்கனாது ீதினபெம் சநாதாத்தபெம் அடிப்டனாக யத்து நது நக்கின் யநா, 

சுதந்திபநா, சநத்துயநா, ாதுகாப்ா அநதின ற்டுத்திக் காடுப்தற்கு நது நக்கின் 

எபைங்கிணந்த குபாக எலிப்துயாகும்.” 

 

 

ம் இட்சினம் 

 

“அவுஸ்திபலினத் தநிழ்  பய அவுஸ்திபலின சபகத்தில் அங்கம் யகிக்கும் தநிமர்கின்  ஆக்க 

பூர்யநா ங்கிப் ஊக்குயிப்தாகவும், தநிமர்களுக்கு பக்கினாற் யிக் காணர்யதாகவும், 

அவுஸ்திபலினப் ண்புக ிிறுத்துயதாவும், நற்ன சபகங்கள், அபசுகள், அநப்புக்கள் 

அத்தபெம் தநிமர்கின் சபக, ண்ாட்டு, அபசினல் அக்ககள், கயகில் ஈடுடுத்துயதாகவும் 

அநயத ம் இட்சினம்.”  

 

ம் குிக்காள் 

 
“நது குிக்காாது உகாயின ாீதினில் தநிழ் நக்கின் நித உாிநகளுக்காகக எபைங்கிணந்த 

குபல் காடுப்து, தநிமர்கின் சுனிர்ணன உாிநனப் ற்ின அியின நக்கிடன 

ற்டுத்துயது, நது நக்கின் ாதுகாப்ிற்கும், யநனா யாழ்யிற்கும் ாபைாதாப யர்ச்சிக்கு 

உதவுயது, நது திர்கா சந்ததினிாிற்கு நது ாட்டில் டந்த இப்டுகானப் ற்ி 

டுத்துக்கூறுயது ன்யனாகும்.” 

அவுஸ்திபலினத் தநிமர் பய:  

சநாதாத்தபெம் ீதினபெம் ாக்கின அப்ார் 

mailto:newsletter@australiantamilcongress.com
http://www.australiantamilcongress.com

