
 

ம 18.... 

ங்கள் மசம் ரிந்து மதரணது.. 

ங்கள் உநவுகள் கபைகிப்மதரணரர்கள்.. 

ங்கள் கணவுகள் கலனந்து மதரிண... 

ங்கும் சரவீட்டு சத்ம கரில் ிழுந்து. 

 

த்லண ரட்கள் லி சுந்மரம்! 

த்லண ரட்கள் உிர் கபைகிமணரம்! 

த்லண ரட்கள் தசிில் துடித்மரம்! 

த்லண ரட்கள் கநி அழுமரம்! 

 

துண்டுதுண்டரய் சிநிப்மதரணது சின்ணப்திஞ்சு 

கண்பன்மண திள்லபின் உிர் திரி கட்டிலக்க 

லகில்னர அம்ர 

குண்டு துலபத்து குடல் கிிந்து தரங்கி குற்றுிரய் 

குநி அழுரலும்  

கண்கள் திதுங்கி ிழுந்து  ஏனம் ழுப்திணரலும்  

ின்று துர் ீர்க்க மம் இன்நி உில ட்டும் 

லகில் தகரண்டு ஏடிமணரம!!! 

 

பலனில் தரல் ற்நி குபைி டிபெம் 

அலபெம் தசிரல் திஞ்சு குடிக்க லிரல் துடித் 

ரய்!! 

கஞ்சிக்கும் தபிில் லகீட்ட ிின்நி ததுங்கு 

குிில் சுபைண்டுகிடந் உநவுகள்!! 

தரலமரம் உிபைக்குகரய் ஏனிடும் உநவு 

ின்று அலண தூக்க பன் ந்து ிழும் குண்டு 

கண்பன்மண அன் கரலும் லனபெம் மறுமநரய் !!!! 

 

குண்டு லச் சத்ம் கரலடக்க குபைி சகிில் 

உிலக்லகில் திடித்து ஏடிமணரம்! 

தகரத்துக்தகரத்ரய் உநவுகள் த் தள்பத்ில் 

முரசு 

அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் ரேரவை  
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ிந்து  ினத்ிிட்டு ஏடிமணரம்! 

ங்கள் ண்ில் ங்மகனும் எபைஇடத்ில் தரதுகரப்பு 

மடி ஏடிமணரம்! 

ஏடிக்தகரண்டிபைந் மதரது எவ்தரன்நரய் பநிந்து 

ிழுந்ண கரல்கள்... 

தசிரல் நண்ட கண்கள் தரர்ல இந்து மதரிண... 

குண்டுச்சன்ணங்கள் உிர் துலபத்து திரய் 

ண்ில் சுபைண்டு ிழுந்மரம். 

 

திக்குிலுக்குள்ளும் குபைிச் சகிிலும் ின்று 

கநி அழுமரம்! 

கநி அழுது அழுது கண்ில் ீர் ற்நி குல் நண்டு 

குற்றுிரமணரம்! 

ங்களுக்கரகவும் குல் தகரடுங்கமபன் ன்று 

தகஞ்சிக் கநிமணரம்! 

னும் மில்லன! ங்கபின் அனக்குலும் 

ரபைக்கும் மகக்கம இல்லன! 

ங்களுக்கரகமனும் மதசுங்கமபன் ன்று கநி 

அழுமரம! 

உிர் லி ரரது எப்தரரி லத்து குநிமணரம! 

லட திங்கபரய் ரிற்று ின்று ர குந குல் 

தகரடுத்மரம! 

அப்மதரது ங்கள் அனக்குல் ரபைக்கும் 

மகக்கமில்லனம...! 

அப்மதரது ங்கள் உிர்லி ரபைக்கும் 

புரிமில்லனம...! 

ரங்கள் தசய் குற்நம் ன்ண? திலரன் ன்ண? 

தசரந் ண்ில் ிிர்ந்து ின்நது நர? 

ிடுலன தற்நி மதசிது நர? 

அற்கரய் உிர்ிலன தகரடுத்து மள்ி தசய்து 

நர? 

ததொடர்ச்சி 2 ம் ேக்கம்  
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உரிலகலப உர்மரடு மகட்டது நர? 

ங்கள் பற்நத்ில் ரமண பூம் ட்டு லத்மரம் 

ங்கபின் வீட்டு ரசலில் ரமண மகரனம் மதரட்தடரம் 

ங்கபின் ண்ில் ரமண கிட்டிப்புள்ளு 

ிலபரடிமணரம் 

ங்கபின் ண்ில் ரமண ல் ிலத்மரம். 

 

ட்டி லக்கும் எவ்தரபை அடிின் கீழும் உநவுகபின் 

உிர்த்டம் 

கரற்மநரடு கனந்து பைம் கந்க தடிில் 

கபைமங்லககபின் கணவுகள் 

இடித்து தூபரக்கி கற்குில்கபரய் 

கல்னலநக்கண்ிகபின் ிரகங்கள் 

ிணரய் திநந்து குற்நர?  

ன்ரணத்மரடு ர ிலணத்து குற்நர? 

லன ிிர்ந்து ின்நது குற்நர?இல்லன  

ிீம் மகட்டதுரன் குற்நர? 

து குற்நம்?  

 

அப்புவும் ஆச்சிபெம் பூட்டனும் பூட்டிபெம் ததரத்ிப்ததரத்ி 

பர்த் மசம் 

ன் மதன் ர் பூட்டி உவு தசய்து தச்லச ல் தகரண்ட 

மசம் 

தத்லிபெம் சூலடபெம் கலனபெம் மனமனர தரட்டும் 

தரடி தய்ல் மசம் 

 

எடிற்கூழும் ணிப்தலணக்கள்ளும்  

புட்டும் ண்டுக்கநிபெம் 

வீச்சுலன ீன்ததரரிலும் 

கலலன ரடிச்தசரிபெம் 

தரலனப்தபம் தணங்கிங்கும் 

ரற்தபம் தணம் தபம் 

ங்கள் மசபம் ம் இணபம் ன்றுரமண இபைந்மரம் 

ந்மரலபெம் ரலக்கும் பூிரகத்ரமண 

ரழ்ந்மரம் 

 

தும் ன்நரல் மரளும்  

ஆதத்து ன்நரல் உிலபெம் தகரடுக்கும் இணம் ரமண 

ிிணம் 

னுக்கும் மகடு தசய்பெம் இணல்னம ரங்கள் 

தலக தகரண்டு ந்லண ட்டும் ரமண தலட டுத்து 

ிட்டிமணரம் 

ங்கபின் மசத்ல ிட்டு ணின் ண்ிலும் எபைதிடி 

கூட டுக்கில்லனம!  

ன்ண தில தசய்மரம் ?ங்கலப ன் அித்ீர்கள்? 

 

ஆிரிம் ஆண்டுகபரய் ஆிமர்ிட்டு ரழ்ந் 

பூி 

ஆனங்கபரய் ிழுது ிட்ட அன்லண பூி 

தலணங்கபரய் ிிர்ந்து ின்ந ன்ரணம் 

பப்தலட தகரண்ட கரிகரனன் மங்லககள் 

லணபெம் லகமந்ர ததரபைண்ி பர்ச்சி 

சிங்கபூம பக்கில் ிலன லக்கும் ீிபெம் ிர்ரகபம் 

திச்லசகரமண இல்னர மசம் 

கரந்ி கண்ட கணவு மசம் 

மரஜிபெம் சுதரஸ் சந்ிமதரசும் ஆலசப்தட்ட சுந்ி 

மசம் 

தரி கண்ட புதுலப்ததண்கள் 

இப்தடித்ரமண ிீம் இபைந்து 

 

இதுர உங்கள் கண்ல குத்ிது? 

ன்ண தில தசய்மரம்? ன் ங்கலப அித்ீர்கள்? 

 

சிங்கபமரடு ின் மசர்ந்துரன் ரழ்ந்ரன் 

அப்புகரி வீட்டுக்கு கறுத்தகரழும்தரனும் 

கந்ப்பு வீட்டுக்கு ஈப்தினரக்கரபெம் லகரநி கரனம் எபை 

கரனம் 

"திற்நக்தகரட்டுில்" இபைந்து "ரப்தர தட்டு"வுக்கு 

ரழ்மி மதரணது எபை கரனம் 

ததரடி தணிக்கரல ததரன்ணம்தனத்ரர் கலிரம் 

படித்து எபை கரனம் 

ததொடர்ச்சி 5 ம் ேக்கம்  
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டுத்ிபைிரிலும் ன்ணரரிலும் சில்ரவும் 

சின்ணப்புவும் என்நரய் உநங்கிது எபை கரனம் 

 

ப்மதரது ிணின் லனில் இடி ிழுந்து? 

ப்மதரது ிணின் அடிிற்நில் அடி ிழுந்து? 

 

ிச்சிின் தஞ்சு ிநந்து சிநினங்கர ன்று 

சிங்கபன் ரன் சூடு லத்ரன்! 

தகரிக்கும் ரபைக்குள் உிமரடு ிலண மதரட்டு 

சிங்கபன் ரன் ரித்ரன்! 

கட்டி துிமரடு ிலண கப்தல் த்ி சிங்கபன் 

ரன் கலனத்ரன்! 

ிணின் உடலகலபபெம் உரிலகலபபெம் 

சிங்கபன் ரன் ீிட்டு தகரழுத்ிணரன்! 

ிச்சிின் கற்லத கரதநிதகரண்டு சிங்கபன் 

ரன் சூலநரடிரன்! 

அலப உிமரடு துண்டுதுண்டரய் தட்டி சிங்கபன் 

ரன் சுடுகரட்டில் மதரட்டரன்! 

சின்ணப்திஞ்சு ன்று தரர்க்கரல் அலபெம் சிலத்து 

சிங்கபன் ரன் சிணம் கரட்டிணரன்! 

தள்பிக்கூடம் தசல்லும் சின்ணப்திள்லபலபெம் கர 

தசிக்கு சிங்கபன் ரன் தகரன்று ின்நரன்! 

குஞ்சும் குபைனுரய் தகரத்துக்தகரத்ரய் சிங்கபன் 

ரன் தகரன்மநரித்ரன்! 

ஆசுப்தத்ிரிக்கும் ஆனங்களுக்கும் குண்டு மதரட்டு 

சிங்கபன் ரன் தகரலனதநிரடிணரன்! 

இணதநிப்மதரல ஈண்ின் மல் சிங்கபன் 

ரன் தரடுத்ரன்! 

 

ல்னரற்லநபெம் த்லண ரட்கபரய் ிணரல் 

ததரறுத்துக்தகரள்ப படிபெம்? 

 

ன் ன்று மகட்மடரம்? ட்டி ிித்ரர்கள்? 

ீண்டும் ற்கு ன்று உத்து மகட்மடரம்! நி 

ிித்ரர்கள்! 

 

அணரல்ரன் மலுதிள்லபின் கன் மலும் ரளும் 

தூக்கிணரன் 

தூக்கி மலும் ரளும் ங்கபின் உிலக்கரப்தற்மக 

சிங்கபணின் உில குடிப்தற்கு அல்ன!! 

ங்கபின் வீட்டு மலி திரித்து பற்நத்ில் 

ந்னுக்குத்ரமண அடித்மரம் 

ங்கள் ல் தபி நி ிித்லணத்ரமண 

அடித்மரம் 

ங்கள் ரணம் நி ந்து குண்தடநிந்லணத்ரமண 

குநி லத்து அடித்மரம் 

ங்கள் கடல் அன்லண டிில் லகலத்லணத்ரமண 

தடி லத்து படித்மரம். 

 

ன்ண தில தசய்மரம் ரங்கள்?ங்கலப ன் 

அித்ீர்கள்? 

 

பள்பிரய்க்கரல் ல ிலண ிட்டி அடித்து 

படித்து ிட்ட கரம் ன்ண? 

சிங்கபலண மகட்கில்லன!! 

ீில கரக்கும் சர்மச சபகம 

உங்கலபத்ரன் .......தில் தசரல்? 

ன்ண தில தசய்மரம்?ன் அித்ீர்கள்? 

 

பள்பிரய்க்கரலில் ின்று ரணம் அி குநிமணரம 

.ரின் கரதுகளுக்கு ிமில்லனர? 

அப்மதரது தரன் கி பனுக்கு ன்ண கரில் மகரபரநர? 

ஆண்டுகள் ஆணரலும் ீி சரகரது ன்று கூநனரம் 

அிரரய் தகரன்தநரித் உநவுகள் 

ிபைம்திபைரமர? 

அநிக்லகபெம் ஆய்வுகளும் கண்டணங்களும் 

கண்துலடப்புகள் ரமணர? 

தறும் ரய்மதச்சும் வீண் கலகளும் ததரய் மசம் 

ரமணர? 

 

தகரன்தநரித்து ரிபேட்டி சரம்தலனபெம் இபைந் 

ததொடர்ச்சி 6 ம் ேக்கம்  
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fLikahf coif;f Ntz;bapUe;jJ. 

 

=yq;fhtpd; Kd;dhs; flw;gilj; jsgjpapid 
mT]jpNuypahTf;fhd Gjpa JhJtuhf 
mq;fPfhpj;jikia mwpe;J> chpa Ntisapy; ehk; 
Clfq;fSf;F mwpf;if ntspapl;lJld;> „ j 
V[;‟  gj;jphpifapy; ,t; tplak; Kf;fpa nra;jp 
ahf ,lk;ngwr; nra;Njhk;. 

 

,Jehs; tiu vkJ ntsptptfhu mikr;rH nftpd; 
wl; mtHfNsh> my;yJ vkJ gpujk ke;jhp [{ypah 
fpshl; mtHfNsh> Ieh epGzH FO mwpf;if 
njhlHghf vJtpj fUj;Jf;fSk; 
ntspg;gLj;jtpy;iy.  mj;Jld; =yq;fhtpd; NghHf; 
Fw;wq;fs; njhlHghf Rje;jpu ePjptprhuid mtrpak; 
vdTk; njhptpf;f tpy;iy. ,t; tplak; gw;wpa vkJ 
Nguitapd; njhiyefy; nraw;ghLfs; ,d;Dk; 
njhlHfpd;wJ. ,J njhlHghd tplaq;fis 
m.j.Nguitapd; ,iza js gf;fq;fspy; 
ghHitaplyhk;. ,t; tplaj;jpy; njhlHe;J cq;fsJ 
$ba gq;fspg;gpid ehk; vjpHghHf;fpd;Nwhk;. 

 

vkJ Clf njhlHghly; FOtpdH jkJ njhlH 
eltbf;iffs; %yk;> =yq;fhtpd; NghHFw;wq;fs; 
tplaj;jpy; mT];jpNuypa murhq;fk; njhlHe;J 
nksdk; rhjpj;J tUtJ ,q;Fs;s rfy Kd;ddp 
Clfq;fspYk; Kf;fpa nra;jpfshf ntsp-
tUfpd;wd. ,Jtplaj;jpy; Vida ehLfSk;> Vd; 
,q;Fs;s Vida murpaw; fl;rpfSk; 
ntspg;gilahf jkJ fUj;Jf;fis njhptpj;J 
tUfpd;wdH.  

 

,Jehs; tiuapy; gRikf; fl;rpapdH ,t; 
tplaj;jpy; gy jlitfspy; jq;fs; fUj;Jf;fis 
$wpAs;sdH. kpf mz;ikapy; ,tHfsJ 
ghuhSkd;w cWg;gpdH Mld; ghz;l; mtHfs; XH 

பக்கம் 4 முரசு  மலர் 3  இதழ் 5  

ததரதுசணத் தரடர்தரடல் குழுின் அநிக்லக 

NeHfhzypy; jkpoH tplaq;fspy; M]p. murhq;fk; 

nrayw;W ,Ug;gijr; rhbAs;shH. kpf rkPgj;jpy; 
vjpHf;fl;rpahd ypguy; fl;rp Jizj; jiytp [{yp 
gp\g; mtHfs; ,g; NghHf;Fw;w tplaq;fs; 
tprhuizf;F cl;gLj;j Ntz;baJ mtrpak; 
vdTk;> Ieh epGzH FotpdJ mwpf;ifapy; 
=yq;fh murk; tpLjiyg; GypfSk; ghhpa 
NghHf;Fw;w kPwy;fs; ,lk;ngw;W ,Ug;gJ 
ftdj;Jf;FhpaJ vd;Wk; $wpAs;shH. 

 

mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; murpay;-nghJrd 
njhlHG Fotpdhpd; njhlHr;rpahf mT];jpNuypa 
ghuhSkd;wj;jpy; cs;s rfy murpaw; fl;rp 
cWg;gpdHfSld; Nkw;nfhz;LtUk; nraw;ghLfs; 
fhuzkhf ghuhSkd;w cWg;gpdHfspd; 
eltbf;iffspy;  gy khw;wq;fs; Vw;gLtij ehk; 
czuf; $bajhf cs;sJ. vkJ gpur;rhu 
eltbf;iffs; murpay;thjpfSld; kl;Lk; ,d;wp> 
fy;tpkhd;fs;> ClftpayhsHfs;> rl;l ty;YdHfs;> 
Kf;fpa tpNrl gpuKfHfs; cl;gl gyUlDk; njhl-
HGfis Vw;gLj;jp gpur;rhuk; nra;J tUfpd;Nwhk;. 
njhlHe;J Clfq;fspy; vkJ epiy njhlHghd 
gy;NtW tplaq;fs; ntsptUfpd;wd. Fwpg;ghf 
Kd;dhs; =yq;fhTf;fhd cjtpj; JhJtH G&]; 
nfa;> kpfg; gpurpj;jkhd kdpj chpikfs; rl;l 
ty;YdH ];hPgd; n`a;k; MfpNahuJ fUj;Jg; 
gjpTfs; ,k;; khjk; Clfq;fspy; gpuRukhfpAs;sJ. 

 

mT];jpNuypa 
Clfj;JiwapdUld; ehk; 
vkJ epiynjhlHghf 
Nkw;nfhz;L tUk; njhlH 
re;jpg;Gfspd; gydhf> 
,q;Fs;s Kd;dzp 
gj;jphpiffshd rpl;dp 
NkhHdpq; n`uhy;l;> j V[; 
gj;jphpiffs;> ,izajs 
gpuRuq;fshd gphp];gd;]; 
ilk;]; Nerdy; ilk;]; 
Mfpatw;wpy; Kf;fpa 
fl;Liufs; 

ntspahfpAs;sd. 

 

vkJ Nguitapd; NghH Fw;w tprhuizf; FOtpdH 
rkHg;gpj;j rhl;rpa Mtzq;fs; gy> Ieh epGzH 
FOtpdJ mwpf;ifapd; ntspg;ghl;by; ngUk;  

gq;F tfpj;Js;sJ. njhlHe;J mLj;j Rw;W 
rhl;rpaq;fs;> Mtzq;fs; Nrfhpg;G ,k; khjk; 

ele;NjwpAs;sJ.♦ 

Ms Pillay joined Professor Patrick Dodson and Paris Aristotle AM 
D
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பக்கம் 5 முரசு  மலர் 3  இதழ் 5  

மற்கு அவுஸ்ிமலி ர ின அநிக்லக  

epidNte;jy; ehs; …… “Kd; efHNthk; ……” 

 

Nkw;F mT];jpNuypa jkpoHfsJ epidNte;jy; ehs; 
- Nk 2011 epfo;thdJ> 21 Nk 2011 rdpf;fpoik 
khiy 6.30 kzpf;F khdpq; r%f kz;lgj;jpy; 
mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; Nkw;F 
mT];jpNuypa khepy mikg;gpduhy; Vw;ghL nra;ag; 
gl;L kpfr; rpwg;gghf eilngw;wJ. gy Ehw;Wf;F 
Nkw;;gl;lkf;fs; fye;J rpwg;gpj;jdH. 
 

md;iwa epfo;Tfs;> jkpoPo ,yl;rpaj;Jf;fhf jkJ 
capHfis <e;j kf;fis epizT $He;J> ,Uepkpl 
nksd mQ;rypAld; Muk;gkhfpaJ. njhlHe;J vkJ 
Njrpa fPjq;fs; ,irf;fg;gl;ld.  

 

epfo;r;rpfis jpUkjp nu[pdh rz;Kfehjd; 
newpg;gLj;jpdhH. Kjy; epfo;thf mf tzf;fKk;> 
njhlh;e;J rigapdH midtUk; epidTr; rpd;d 
Nkirapy; tpsf;Ffs; Vw;wp> kyHfs; itj;J 
mQ;ryp nrYj;jpdH. mt; Ntisapy; kdjpid 
cUf;Fk; jkpoPo czHr;rpg; ghly;fs; gpd;dzpapy; 
nkJthf xypj;Jf; nfhz;bUe;jJ. 

 

jpU. ,. rz;Kfehjd; mtHfs; jdJ Muk;g 
ciuapy; md;iwa epfo;tpd; Kf;fpaj;Jtj;ij 
tphpthf tpsf;fpf; $wpaJld;> vkJ ePz;l 
gazj;jpy; ehk; vjpHnfhs;Sk; rthy;fSk;> 
mtw;wpf;fhd vkJ mHg;gzpg;Gld; $ba 
nraw;ghLfspd; mtrpak; gw;wp vLj;Jf; $wpdhH. 

 

njhlHeJ mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd;  

jiytH KidtH ,uhN[];tud; mtHfs; rpwg;Giu 
Mw;wpdhH. mtH jdJ ciuapy; Nk 2009y; 
,lk;ngw;w Ngutyq;fis epidTgLj;jp> mjpy; 
jkJ ,d;DapHfis <e;jtHfis epidT$He;J> 
mtHfs; fdTfs; njhlHghd vkJ cWjpahd 
eltbf;iffs; %yk; ehk; “Kd; efHNthk;” vd;W 

vLj;Jiuj;jhH. NkYk; ,J Nghd;w epidNte;jy; 
epfo;Tfs; mtrpak;> Mdhy; ,it njhlHghd 
nraw;ghLfspy; ehk; njhlHe;J nraw;gl Ntz;Lk;. 
mj;Jld; jpdKk; 5 epkplq;fis fhiyapNyh 
my;yJ khiyapNyh ,e;j Ngutyq;fis kdjpy; 
epWj;jp vkJ ehshe;j nraw;ghLfisj; jpl;lkply; 
Ntz;Lk; vd $wpdhH. njhlHe;J jkpoH Nguit 
nraw;ghLfs; gw;wp tpgukhf vLj;Jf; $wp> 
mT];jpNuypa jkpoH NguitAld; jkpoHfs; mid-
tUk; xd;wpide;J “Kd; efHNthk;” thUq;fs; vd 
miog;G tpLj;jjhH. 

 

vkJ ,dg;gpur;rpidia> tpLjiyg; Gypfspd; 
MAjf; fpsHr;rp eilngw;w fhyq;fSf;Fs; kl;Lk; 
kl;Lg;gLj;jptpl KbahJ vd;gjid rHtNjr r%
fj;jpw;F czHj;j Ntz;ba mtrpaj;jpid 
typAWj;jpf; $wpdhH. vkJ Nghuhl;lj;jpd; ePz;lfhy 
tuyhw;wpid tpgukhf vLj;Jf; $wp> <oj;jkpoHfs; 
jkJ RaepHza chpikfSld;> mq;fPfhpf;fg;gl;l 
jkJ Njrj;jpy; Rje;jpukhf tho;tjw;F top 
nra;ag;gly; Ntz;Lk; vd typAWj;jpdhH. 

 

If;fpa ehLfs; rigahdJ> jdJ Muk;g fhyj;jpy; 
Njrq;fspd; RaepHza chpikfis 
mq;fPfhpj;jpUe;jJ> Mdhy; fhyg;Nghf;fpy; Ieh 
“ehLfspd; fofk;” Mf khwpAs;sJld;;> Njrq;fspd; 
RaepHza chpikfis kl;Lg;gLj;jpAs;s Jld>; 
Majq;fspd; Nguopg;G vd;w NghHitapy; ,e;j 
cyifNa xU ];jpu kw;w epiyikf;Fj; 
js;spAs;sJ. mjd; ntspg;ghNl Nk 2009 Ngutyk; 

vd tpghpj;jhH 

 

mtH jdJ 
KbTiuapy;> Ieh 
epGzHfspd; FO 
mwpf;ifahdJ 
KOik 

ngwtpy;iyahapDk;> vkJ “Kd; efHNthk;” 
nraw;ghLfSf;F jpwTNfhyhf> me;j mwpf;ifapd; 
tpjg;Giufis eilKiwg;gLj;Jk; gb NfhUNthk; 
vd $wpdhH. 

 

njhlHe;J Nk2009 Ngutyj;jpid epidT$He;J 
czHr;rpG+Htkhd ftpijfs; rigapy; 
ciuf;fg;gl;ld. ,Wjp epfo;thf ehk; 
jkpoH ,af;fj; jiytd; nre;jkpod; rPkhd; mtH-
fspd; czHr;rpg; NgUiuapd; fhnzhsp rigapy; 

fhz;gpf;fg;gl;lJ. ♦ 



பக்கம் 6 முரசு  மலர் 3  இதழ் 5  

ர - பம் ..... ரபம் 

[ - தஜிணர சண்பகரன் - ] 
பள்பிரய்க்கரல் ிலணவுகூல் 2009 ... தரடர்ச்சி  

டத்லபெம் இல்னரதரித் தின் 

ல லத்து குற்நரபி ன்பீர்? 

மதரம டக்கில்லன ன்தரன்! 

குண்மட மதரடில்லன ன்தரன்! 

ரலபெம் தகரல்னில்லன ன்தரன்! 

சிலநில் ரபைம் இல்லன ன்தரன்! 

ன்லண ரபைம் புடுங்மகனரது ன்தரன்! 

 

கிந்லண ிர் லத்து கூன் ிழுந் தின்மதர 

கூண்டில் ற்றுவீர்? 

 

சிங்கபன் தகரன்நது என்நல்ன இண்டல்ன நூநரிம் 

உநவுகபின் உிர்கள் 

அன் இப்மதரதும் தகரல்ன ிலணப்தது 

தனமகரடி ிணின் ிீ ரகத்ல...... 

 

தசரந் புத்ி இல்னர தநிரய்கள் சிங்கபணின் 

குள்பரி கூட்டத்மரடு  

தசரந் ன்ில் ரழ்ந் ிலண அித்துிட்டரர்கள் 

மசரணிர ன்ந தநிரய் ஆிரிம் ிச்சிகபின் 

ரலி அறுத்து -அள் 

கட்டி தள்லபச்மசலனல ந்துிட்டரள். 

தரழ்தடுரள் பந்ரலணில் இப்மதரதும் எிந்ிபைக்கும் 

சூடு சுலில்னர மகரடரரிக்கரம்புகள்...!! 

 

ன்ண தில தசய்மரம் ரங்கள்?ன் ங்கலப 

அித்ீர்கள்?? 

 

பப்தது ஆண்டுகபரய் லி சுக்கும் மசம் 

ிடுலனம பச்சரக ரழும் க்கள் 

கரற்மநரடு கனந்ரலும் கடமனரடு கலந்ரலும்  

ண்மரடு புலந்ரலும் அடங்கரது ங்கள் ரகம் 

ிழுதுகலப தட்டி நிந்ரலும் மமரடு புடுங்கி 

நிந்ரலும்  

ீண்டும் துபிர் ிடும் ிடுலன மட்லக 

கரனத்ரல் அிர லி ரினும் லில தகரண்தடழும் 

ன்ரண உர்வு 

இப்புகலப கண்டு இடிந்து மதரகர இங்கள் 

துரினும் வீழ்ந்து கிடக்கர ிிணம் 

 

 

உனகம உன் ரட்குநிப்மதட்டில் குநித்து ல 

பள்பிரய்கரல் ன்தது குபைிில் ீக்குபித் மசத்ின் 

அலடரபம் 

அது படில்ன  ிணின் ன்ரணப்மதரரின் ரன்கரம் 

அத்ிரத்ின் ஆம்தம் 

 

பள்பிரய்க்கரலில் கண்ீமரடு ிலத்மரம்....!!!! 

ிீத்ில் தகபத்மரடு அறுலட தசய்மரம்....!!! 

ிழ்ப்ததரடின் 

18.05.2011 

குவீன்ஸ்னரன்து ர ின அநிக்லக 

epidNte;jy; ehs;: 

 

Ftpd;];yhe;J khepy mT];jpNuypa jkpoH Ngui-
tapdhpd; epidNte;jy; ehs; epfo;Tfs; Nk 22e; jpfjp 
eilngw;wJ. Kf;fpa Ngr;rhsHfs;> rkag; gpuKfHfs;> 
rpWtHfs; nraw;ghl;lhsHfs; cl;gl 
ngUe;njhifahd kf;fs; tUifje;jpUe;jdH. 

 

Nk 19e; jpfjp tz gpjh ghd; N[hHld; mtHfs; 
elhj;jpa gpuhHj;jid $l;lk; xd;wpy; gyH gq;Fgw;wpr; 
rpwg;gpj;jdH. gpwp];gd; gps;isahH Myaj;jpy; tpNrl 
G+i[ topghL eilngw;wJ. 

 

tuT nryT jpl;lj;jpy; ntspehLfSf;fhd epjp 
xJf;fPL: 

 

gpwp];gdpy; nrdl;lH fpshaH %H mtHfspdhy; 
xOq;F nra;ag;gl;l“tuT nryT jpl;lj;jpy; ntspeh-
LfSf;fhd epjp xJf;fPL” vDk; rpwg;G epfo;tpy; 
ntsptptfhu mikr;rH kjpjF nftpd; wl; mtHfSk; 
gq;Fgw;wpr; rpwg;gpj;jhH. jkpoH NguitapdH cl;gl> 
Fwpg;gplj;jf;f r%fg; gpujpepjpfs; gyH ,e; epfo;Tf;F 
miof;fg;gl;bUe;jdH.  

ததொடர்ச்சி 11 ம் ேக்கம்  



பக்கம் 7 முரசு  மலர் 3  இதழ் 5  

தசணற்நர் தடௌக் கததரன் உடன் சந்ிப்பு 

து ரின அசில் குழு லகரசி ரம் 5ஆம் ரள் 

தசணற்நர் தடௌக் கததரன் உடன் சந்ித்து 

உலரடிணரர்கள். இன் மதரது, .ர. ின் ிபுர் 

குழுரல் தபிிடப்தட்ட அநிக்லகலப் தற்நிபெம், 

அலப் தற்நி அவுஸ்ிமலி அசு தௌணம் சரிப்தன் 

கரத்லப் தற்நிபெம் கனந்துலரடிணர். மலும் 

அவுஸ்ிமலிரவுக்கரண இனங்லகத் தூதுரக எபை 

பன்ணரள் கடற்தலடத் பதில 

ற்றுக்தகரண்டலிட்டு து க்கள் அசின் ீது 

தகரண்டுள்ப அிபைப்ிலபெம் டுத்துக் கூநிணரர்கள் 

 

தரிற்கட்சிிணரின் ண்தர்கபரல் எழுங்கு 

தசய்ப்தட்டிபைந் இவுப் மதரசண ிபைந்து 

ிபே சவுத் மல்ஸ் ரின தரரளுன்நத் மர்லிற்கு 

உிபித்ர்கபிற்கு ன்நி தசலுத்துற்கரக 

"தரிற் கட்சிின் ண்தர்கபரல்' எழுங்கு 

தசய்ப்தட்டிபைந் இவுப் மதரசண ிபைந்ிற்கு து 

கிலபின் திிிிகளும் அலக்கப்தட்டிபைந்ணர். இந் 

ிபைந்துதசரத்ில் கனந்து தகரண்ட தரிற்கட்சி 

தரரளுன்ந உறுப்திணர்கள் து கிலபின் 

அங்கத்ர்கபின் உிக்கு ன்நி தரிித்ிபைந்ணர். 

அத்துடன் .ர ிபுர் குழுின் அநிக்லகல ரம் 

ரசித்ரகவும் அது ங்கபிற்கு கலன அபிப்தரகவும் 

கூநி, ிழ் க்கபிற்கு ீி கிலடக்கும் ல ரம் 

அர்களுடன் மசர்ந்து உலப்தற்கு ரர் ணவும் 

உறுிபித்ிபைந்ணர். 

 

ததரதுனர ரடுகபின் கூட்டம் 2011 

ததரதுனர ரடுகபின் கூட்டத்ல பன்ணிட்டு இடம் 

ததற்ந ஆமனரசலணக் குழுின் கூட்டத்ில் து 

கிலபின் திிிிகள் கனந்ிபைந்ணர். இன் மதரது 

இனங்லகில் ிழ் க்கபின் ீது கட்டிழ்த்து 

ிடப்தட்ட மதரர்க்குற்நம் தற்நிபெம் உலரடல் இடம் 

ததற்நது. ♦ 

ிபே சவுத் மல்ஸ் ர ின அநிக்லக 

“ ம்பு ீறுகிநரர் ீம்திள்லப“ –  

சிநினங்கர அசு ச்சரிக்லக 

ீம்திள்லபின் 

ிர்சணப் தரங்கரண இந் டடிக்லக 

சிநினங்கரவுடணரண .ரின் உநவுகபில் ிரிசலன 

ற்தடுத்க் கூடும் ன்றும் அர் ச்சரித்துள்பரர். 

 

[மலும்] 

http://www.puthinappalakai.com/view.php?20110531103980
http://www.puthinappalakai.com/view.php?20110531103980
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epidNte;jy; thuk;: 

 

,t; tUl epidNte;jy; thu nraw;ghLfs; rw;W 
tpj;jpahrkhf Vw;ghL nra;ag;gl;lJ. fNzrH 

Mya topghL> fp;நி];jt Njthya xd;W $ly;> 
kuk; eLif Mfpad ,lk;ngw;wd. ,t; tUlk; 
mT];jpNuypa jkpoH NguitAk; ,yq;ifj; 
jkpo; rq;fKk; ,ize;J $l;lKk; nkOFtHj;jp 
Ntz;LjYk; Vw;ghL nra;jpUe;jdH. 

 

fNzrH Mya - tpNrl gpuhHj;jid  20 Nk 
2011 nts;spf;fpoik: 

 

fNzrH> rptd; MfpNahUf;fhd mgpN\f Mu-
hjidfSld; epfo;Tfs; Muk;gkhfpaJ. njhl-
He;J ciuahw;wpa guk; guk;Nrhjp mtHfs;> mt; 
thu epfo;Tfspd; Kf;fpaj;Jtj;ij tpgukhf 
vLj;Jf; $wpaJld;> md;iwa jpd epfo;r;rpfis 
tpsf;fkhf vLj;Jiuj;jhH. ,e; epfo;Tf;F gyH 
tUifje;jJld;> Mya gf;jHfSk; ,tw;wpy; 
gq;Fnfhz;ldH. 

 

r%f nraw;jpl;lk;: kuk; eLif - 21 Nk 2011 

rdpf;fpoik: 

 

,e; epfo;T fle;j tUlk; 
eilngw;w ,lj;jpNyNa ,k;KiwAk; ,lk; 
ngw;wJ. fle;j tUl nraw;ghLfs; gyd-
spj;Js;sikiag; ghHj;J gyUk; 
Mr;rhpag;gl;ldH. ,t; tUlKk; gy kuf;fd;Wfs; 
ehl;lg;gl;ld. Kd;ida kuq;fSf;F 
itf;fg;gl;l ghJfhg;G jLg;Gfs; mfw;wg;gl;L> 
Gjpjhf itf;fg;gl;l kuf; fd;WfSf;F mit 
itf;fg;gl;ld. ,e;j nraw; jpl;lj;jpy; mlnya;l; 
r%f nraw;jpl;l gphptpd; gpujpepjpfshd nkyhdp> 

Md;l;& MfpNahUf;F ehk; flikg;gl;Ls;Nshk;. 
,tHfsJ topfhl;Ljy;fSk;> MNyhridfSk; 
vkJ nraw;ghLfSf;F nghpJk; 
cjtpahf ,Ue;jd. 

 

gg;hp\; Njthya epfo;T: 28 Nk 2011 
rdpf;fpoik: 

 

,j; Njthyaj;jpy; khjhe;jk; eilngWk; tzf;f 
xd;W$ly; epfo ;Tfspy ; jkpoH> r pq ;fstH> 
gwq;fpaH> mT];jpNuypaH vd gy r%f kf;fSk; 
gq;Fnfhs;tJ tof;fk;. vkJ epidNte;jy; thu 
e p f o ; t p d ;  xU mq ; f k h f >  =yq ; f h t p y ; 
gpur;rpidfspy; ghjpf;fg;gl;l kf;fSf;fhd tpNrl 
epfo;thf gpuhHj ;jid eilngw;wJ. gy;ypd 
kf;fSf;Fk; Vw;wtifapy; tpNrl gpuhHj;jidfs; 
RrPyh ey;iyah mtHfspdhy; tbtikf;fg;gl;L 
kpfTk; rpwg ;ghf elhj ;jg ;gl ;lJ. fle;j 25 
tUlq;fSf;F Nkyhf ,lk;ngw;w gpur;rpidfshy; 
Vw;gl ;l caphpog ;GfisAk; > f\;lq;fisAk; 
epidT$He;J gpuhHj;jid eilngw;wJ. mj;Jld; 
mq;Fs;s kf;fis topelhj;Jk; jiytHfs; 
kj;jpapy; rkhjhdKk;> Ghpe;JzHTk; Vw;gl;L ehL 
tpiutpy; RgPl;rkila Ntz;Ljy; nra;ag;gl;lJ. 
me;j mkHTf;F Vw;wtifapy; nghUj;jkhd gpu-
hHj;jid ghly;fSk; ghlg;gl;ld. Ik;gJf;F 
Nkw ; g l ; l  ng h p at HfSk ; >  r p w p at HfSk ; 
,e;epfo;tpy; gq;Fgw;wpapUe;jdH. =yq;fhtpd; 
jw;Nghija epiyapypUe;J 

kPz;LtUtjw;F ,JNghd;w mZFKiwfs; 

ngh pJk ; cjtpahf ,Uf ;Fk ; . ,JNghd ;Nw 
ngUk;ghd;ik mT];jpNuypa r%fj;jpdUlDk; 
,ize ;J gz pa hw ; w p  rk hj hdj ;Jf ; f hd 
Kaw;rpfspy; <Lgly; Ntz;Lk;. 

 

murpaw; nraw;ghLfs;: 

 

Ieh epGzH FO mwpf;if ntspahdijj; njhl-
He;J> ehk; mT];jpNuypa ghuhSkd;w 
cWg;gpdHfSldhd njhlHghly;fis 
jPtpug;gLj;jp tUfpd;Nwhk;. murpay; gpujpepjpfs; 
kj;jpapy; “ rHtfl;rp jkpoH Neaf; FO”  xd;W 
mikf;Fk; Kaw;rpfSf;F MjuT jpul;b 
tUfpd;Nwhk;. Ieh kdpj chpikf; fTd;rpy; 
cWg;gpdHfSld; njhlHGfis Vw;gLj;jp> Ieh 
epGzH FO mwpf;if ghpe;Jiufs; njhlHghf 
eltbf;if Nkw;nfhz;L> rHtNjr RahjPd 
tprhuizf; fkp\d; mikf;f Ntz;ba 
mtrpaj;jpid typAWj;jp tUfpd;Nwhk;.  

தற்கு அவுஸ்ிமலி ர ின அநிக்லக 
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து மதலின் அசில் குழு தரடர்ந்தும் அலணத்து 

ரினத்ிலுபள்ப அசில்ரிகலபச் சந்ித்து 

துரக க்கபின் அதினரலசகலபபெம் அர்கபின் 

மலகலபபெம் டுத்துக் கூநிபைகின்நணர். 

 

.ர ிபுர் குழுின் அநிக்லக 

லகரசி ரம் து குழு அலணத்து தரரளுன்ந 

உறுப்திணர்கபிற்கும் .ர. ிபுர் குழு அநிலகின் 

சரரம்சத்ல அனுப்திிபைந்து. அலத் தரடர்ந்து 

அர்கள் எவ்தரபைலபெம் சந்ித்து .ர. ிபுர் 

குழுின் அநிக்லகலிட்டு அஸ்ிமலி அசரங்கம் 

எபை ிலனப்தரட்லடபெம் டுக்கரல் இபைப்தலிட்டு 

து க்கள் தகரண்டுள்ப அிபைப்ிலபெம் 

கலனலபெம் தரிித்ிபைந்மரம். தன தரரளுன்ந 

உறுப்திணர்கள் து கலனல தபிரட்டு 

அலுனர்கபிற்கு தரிிப்தரக உறுிபித்ிபைந்ணர். 

 

அவுஸ்ிமலிரவுக்கரண இனங்லகத் தூதுரக 

பன்ணரள் கடற்தலடத் பதி 

அவுஸ்ிமலிரவுக்கரண இனங்லகத் தூதுரக 

பன்ணரள் கடற்தலடத் பதில இனங்லக அசரங்கம் 

ிித்ிபைக்கின்நது. இலண அவுஸ்ிமலி அசும் 

ற்றுக் தகரண்டுள்பது. இனங்லகில் ிகழ்ந் 

மதரர்க்குற்நங்கபில் இனங்லகக் கடற்தலடபெம் 

ஈடுதட்டிபைந்து ண .ர. ிபுர்குழுின் அநிக்லகில் 

தரிித்ிபைந் மதரதும் எபை கடற்தலடத் பதில 

அவுஸ்ிமலிர ற்றுக் தகரண்டலிட்டு ரம் தன 

தரரளுன்ந உறுப்திணர்கலபச் சந்ித்ிபைந்மரம். 

இலத் தரடர்ந்து அர்கள் அவுஸ்ிமலி தபிரட்டு 

அலச்லசக் கண்டித்து தன கடித்ங்கள் ழுிிபைந்ணர். 

இபைந் மதரதும் தபிரட்டு அலச்சு அந் 

கடற்தலடத்பதில ிபைப்தினுப்த பற்தடரது 

க்கு ிகவும் கலனபிக்கின்நது. 

தங்கரத்ல மரற்கடிப்தது ப்தடி - இனங்லகின் 

தரதுகரப்பு அலச்சின் கூட்டம் 

தங்கரத்ல மரற்கடிப்தது ப்தடி ன்தல 

உனகுக்கு தபிப்தடுத்ப் மதரரகக் கூநிக்தகரண்டு 

இனங்லகின் தரதுகரப்பு அலச்சு எபை கூட்டம் என்லந 

எழுங்குதடுத்ிிபைந்து. து ரட்டு க்கலபம 

தகரன்நித் அசின் ஆமனரசலணக் கூட்டத்ிற்கு து 

ரட்டின் திிிிகள் கனந்து தகரள்பக் கூடரதண து 

குழு மண்டுமகரள் ிடுத்ிபைந்து. அவுஸ்ிமலி 

அசின் தரதுகரப்பு அலச்சு, இனங்லக அசின் 

மண்டுமகரலப ிரகரித்து ிட்டரக க்கு 

தரிபைகின்நது. 

 

தபிரட்டலச்சுடணரண சந்ிப்பு 

இண்டு ஆண்டுகபிற்கு பன் இனங்லக அசு 

மதரர்க்குற்நம் ிகழ்த்ிிபைந்ரக .ர. ிபுர் குழு 

அன் அநிக்லகில் சுட்டிக்கரட்டிிபைந்து. அல 

மற்மகரள் கரட்டி தன மற்குனக ல்னசு ரடுகள் 

இனங்லக அலச கடிந்ிபைந்ண. இபைப்தினும் 

அவுஸ்ிமலி அசு தௌணம் சரித்து பைதணரல் 

அவுஸ்ிமலிர ரழ் ிழ் க்கள் தகரண்டுள்ப 

அிபைப்ில மடிரகத் தரிிக்கும் லகில் து 

குழுின் திிிிகள் தபிரட்டலச்சின் 

திிிிகலப லகரசி 18ஆம் ரள் சந்ித்ிபைந்ணர். 

இந்ஸ் சந்ிப்தில் கனந்ிபைந் திிிிகள் து 

ிலனப்தரட்லட தபிரட்டலச்சரிற்குத் தரிிப்தரக 

உறுிபித்ிபைந்ணர்.  

 

தபிபெனக அசில் தசற்தரடுகள் 

லகரசி ரம் இந்ிரின் ிகத்ில் லடததற்ந 

ரினத் மர்லில் தசல்ி தஜனலிர அமரக 

அசில் குழுின் அநிக்லக  

ததொடர்ச்சி 11 ம் ேக்கம்  
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தற்நிலடந்ிபைந்ரர். இலண பன்ணிட்டு து 

மதல எபை ரழ்த்து தசய்ில அரிற்கு 

அனுப்திிபைந்து. மர்ல் படிவுகள் தபிரண தின் 

லடததற்ந தத்ிரிலகரபர் ரரட்டில் இனங்லக ரழ் 

ிழ் க்கபிற்கு அர் உவுரக உறுிபித்ிபைந்ரர்.  

 

.ர. ிபுர்குழுின் அநிக்லகலப் தற்நி ணது 

ிலனப்தரட்லடத் தரிித்ிபைந் தரி 

ஜணரகட்சிிணரிற்கு து ன்நிகலபத் 

தரிித்ிபைந்மரம். அத்துடன் கணடரில் இடம்ததற்ந 

மர்லில் தற்நிபட்டி பல் ிழ்ப் ததண் ரிகர 

சிற்சமதசணிற்கும் எபை ரழ்த்துச் தசய்ி 

அனுப்திிபைந்மரம். 

 

ிப் திள்லபபெடன் சந்ிப்பு 

க்கி ரடுகள் சலதின் ணி உரிலக் குழுின் 

தூதுர் ிப் திள்லப அர்கள் அவுஸ்ிமலி 

தரளுன்ந ணி உரிலகபிற்கரண துலக்குழுல 

சந்ித்து உலரடிிபைந்ரர். இன் மதரது இனங்லகில் 

இடம் ததற்ந மதரர்க்குற்நங்கலபப் தற்நிபெம் 

ிரிக்கப்தட்டது. அப்மதரது ிப் திள்லப அர்கள் 

அவுஸ்ிமலி அசு .ர. ிபுர்குழுின் 

அநிக்லகின் ீது எபை ிலனப்தரட்லட டுக்க மண்டும் 

ண மண்டுமகரள் ிடுத்ிபைந்ரர். 

 

தரரளுன்நத்ில் டரக்டர்.தடன்ணிஸ் தஜன்சன் உல 

கலடசிரக இடம் ததற்ந தரரளுன்ந கூட்டத்ில் 

ங்க்ணி தரகுி உறுப்திணர் டரக்டர். தடன்ணிஸ் 

தஜன்தசன் அர்கள் து ரக க்கள் ீது இனங்லக 

அசு கட்டிழ்த்து ிட்ட குற்நச் தசற்தரடுகலபப் தற்நி 

உஅலரற்நிிபைந்ரர். இந் உலில் அவுஸ்ிமலி 

அசு ணது ிலனப்தரட்லட தரிிக்க மண்டும் ணவும் 

மண்டிிபைந்ரர். 

 

இனங்லகின் ிழ்த் மசிக் கூட்டலப்திற்கு த 

உி 

இனங்லகில் ிர்கள் சரர்தில் மதரட்டிிடும் ிழ்த் 

மசிக் கூட்டலப்பு து மதலிடம் ிிபெி 

மகட்டிபைந்து. ரகத்ில் இடம்ததறும் சம்தங்கலப 

ஆரய்ந் தின் அர்கபிற்கு உவுற்கு து மதல 

படிதடுத்துள்பது. இந் படிரணது ரகத்ில் 

இடம்ததறும் சம்தங்கபிற்மகற்த ரற்நிலக்கதடும் 

ணவும் பகரலத்துக் குழு அநிித்துள்பது.♦ 

அசில் குழுின் அநிக்லக  ... தரடர்ச்சி  

ePjpf;Fk; rkhjhdj;Jf;Fkhd Mizafj;jpd; jpU 
gpl;lH MHld; mtHfs; Ieh ty;YeH FO mwpf;if 
njhlHghfTk; jkpo; r%fj;jpdhpd; tplaq;fs; njhl-
HghfTk; ntsptptfhu mikr;rUld; Nfs;tpfs; 
vOg;gp RUf;fkhf ciuahbdhH. 

 

jfty; njhlHG: 

 

ABC Njrpa njhiyfhl;rp epWtdk; Ftpd;];yhe;J 
khepy mT];jpNuypa jkpoH NguitapdUld; 
,ize;J>  “=yq;fhtpd; NghUk; Ieh mwpf;ifAk;” 
vd;w jiyg;gpy; fhnzhsp fij tbtk; xd;wpid 
jahhpj;J tUfpd;wJ. ,f; fhnzhsp jahhpg;G 
KbTw;W ntspahdJk; mq;fj;jtHfl;F 
mwptpf;fg;gLk;. 

 

 

njhopyhsH jpdk;: 

 

khepy jkpoH Nguit gpujpepjpfs; mT];jpNuypa 
njhopw;; rq;fq;fspd; A+dpad; jiytp n[l; nfHdp 
mtHfisr; re;jpj;J Ieh ty;YeH FO mwpf;if 
njhlHghf ciuahb> ,t; mwpf;if njhlHghf 
mT];jpNuypahTk; Nkw;Fyf ehLfspd; fUj;Jg;gl 
jdJ mwpf;ifapid ntspapl Ntz;Lnkd vLj;Jf; 

கூநிிபைந்ணர்;. ♦ 

குவீன்ஸ்னரன்து ர ின அநிக்லக... 

.....தரடர்ச்சி  



பக்கம் 12 முரசு  மலர் 3  இதழ் 5  



பக்கம் 13 முரசு  மலர் 3  இதழ் 5  

ிலணமந்ல் ரள் - ம 18  

ிக்மடரரி ரின அவுஸ்ிமலி ிர் மதலின் 

ிலணமந்ல் ரபிலண இலந்து ற்தரடு தசய்ணர். 

இந் ிகழ்வுக்கு த்ி, ரின அசிற் திபகர்கள் 

அலக்கப்தட்டிபைந்ணர்.  

 இந் ிகழ்ில் ததபைந்தரலகரண க்கள் கனந்து 

தகரண்டு பள்பிரய்க்கரல் மதனத்ின் உிர் ீத் 

க்களுக்கு அஞ்சலி தசலுத்ிணர், 

 குடிசண ிப்பீடு 2011  

ிர் மதலின் ிக்மடரரிர ரின திரிிணர்-

குடிசண ிப்பீடு 2011 தரடர்தரண திச்சர 

டடிக்லககபில் ஈடுதட்டு பைகின்நணர். இது 

தரடர்தரண மதலின் மதச்சரபரின் மர்கரல் 3zzz 

இல் இடம் ததற்நது. 

 அசிட் தசற்தரடுகள் 

து ரின மதலின் இங்குள்ப தரரளுன்ந 

உபைதிணர்களுடனும் கல்ிரன்கலுடனும் தரடர்புகலப 

ற்தடுத்ி, அர்கள் பனம் அவுஸ்ிமலி 

அசரங்கத்ிலண  ர ீி ிசரல மகரரிக்லகக்கு 

ஆரக தசற்தடலப்தற்கு உலத்து பைகின்நணர். 

பன்ணரள் அவ்பைட அவுஸ்த்மபிணரக தரிவு 

தசய்ப்தட்ட மதரசிரிர் தட மகரரி அர்கள் 

சுந்ிரண  ர ீிிசரல அசிம் ன்று 

அநிக்லக ிடுத்துள்பரர். இவ் அநிக்லகிலண 

மதலின் இல பத்ில் தரர்லிடனரம். 

 குந்லகள் கல்ிக்கு கம் தகரடுங்கள் 

 தல்மதரர்ன் ிர் இலபஞர் அலப்பு மண்டுமகரள் 

 மதரரிணரல் லிவுற்ந ிீ குலந்கபின் கல்ி 

அதிிபைத்ிப் திகபில் தல்மதரர்ன் ிர் இலபஞர் 

அலப்பு பலணப்தரக தசற்தட்டு பைகின்நது. இக் 

குலந்கபின் கல்ி பர்ச்சிக்கு ததரது க்கபிணது 

தங்கபிப்திலண ததரிதும் ிர்தரர்கின்நணர். 

 பழு ிதங்கலபபெம்   www.tyomelbourne.org ன்ந 

இல ப பகரிில் தரர்லிடனரம். 

 

ிக்மடரரிர ரின அநிக்லக  



கடந் கரனங்கபில் ிழ் க்கபின் எபை தகுிிணம அசிலில் ஆர்ம் கரட்டிந்ிபைக்கின்நரர்கள். அர்களும் ணித்ணிரகம தசற்தட்டு 

ந்துள்பரர்கள். ஆணரல் இன்லந கரனகட்டத்ில் ிழ் க்கபின் பற்சிகள் ரவும் எபைங்கிலக்கப்தட மண்டி மல ழுந்துள்பது. 

இதுல கரனபம் அலிரக இபைந் க்கலபபெம், இபஞ்சந்ிிணலபெம் அசிலில் ஈடுதட லத்து து ிழ்ச் சபகத்ின் எபைங்கிலந் 

மரக்கத்ல உனகுக்கு டுத்துக் கரட்டுது து கடல. 

அவுஸ்ிமலி ிழ் மதல தன அசில் மலனத் ிட்டங்கலப அநிபகப்தடுத்ிபெள்பது, து அலப்திணரின் மரக்கம் ிலநமறுற்க்கு 

து மதலின் அங்கத்துர்கபின் ண்ிக்லகபெம், ததரபைள் தனபம் பக்கிரணது ன்தது றுக்கமர, லநக்கபடிர உண்ல. அணரல் 

உங்கள் எவ்தரபைலபெம் து மதலில் இலந்து ம்லப் தனப்தடுத்தும்தடி மண்டி ிற்கின்மநரம். து மதலின் ிர்கரனத்ல 

ி டத்தும் ததரறுப்பு எவ்தரபை அங்கத்ர்கபின் லககபிலும் உள்பது. 

உங்கபது உி சிநிரகமர ததரிரகமர இபைப்தினும் து ீண்ட கரன, இலடத் கரன, குறுகி கரன குநிக்மகரள்கலப அலடற்கு ிக 

பக்கிரணது. 

ீிக்கரகவும் அலிக்கரகவும் ரம் தரடங்கி தத்ில் உங்கலபபெம் உங்கபது ண்தர்கலபபெம் உநிணர்கலபபெம் இலத்துக் 

தகரள்ளும்தடி ரழ்லபெடன் மண்டி ிற்கின்மநரம். 

து மசி சஞ்சிலகக்கரண கட்டுலகள் தசய்ிகலப கீழ்பைம் ின்ணஞ்சல் பகரிக்கு அனுப்தவும் 

newsletter@australiantamilcongress.com 

ததரறுப்பு றுப்பு  

இந் தபிபட்டில் பைம் கட்டுலகள், ஆக்கங்கள் அலணத்தும் அவுஸ்ிமலித் ிர் மதலின் தகரள்லககலபமர மரக்கங்கலபமர 

திிதலிப்தணல்ன. அல அந்ந் ழுத்ரபர்கபின் கபைத்துக்கலப திிதலிப்தணரகம இபைக்கும்.  

Postal Address: 

P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 

Tel: 1300 660 629  

Web: http://www.australiantamilcongress.com 

அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவை  

ம் தகரள்லக 
 

“க்கபரல் க்களுக்கரக மரற்றுிக்கப்தட்ட க்கபின் மதலம அவுஸ்ிமலித் ிழ் மதலரகும். 

து தகரள்லகரணது ீிலபெம் சரரணத்லபெம் அடிப்தலடரக லத்து து க்கபின் பரண, 

சுந்ிரண, சத்துரண, தரதுகரப்தரண அலில ற்தடுத்ிக் தகரடுப்தற்கு து க்கபின் 

எபைங்கிலந் குனரக எலிப்ததுரகும்.” 

 

 

ம் இனட்சிம் 

 

“அவுஸ்ிமலித் ிழ்  மதல அவுஸ்ிமலி சபகத்ில் அங்கம் கிக்கும் ிர்கபின்  ஆக்க 

பூர்ரண தங்கபிப்லத ஊக்குிப்தரகவும், ிர்களுக்கு பக்கிரணற்லந தபிக் தகரர்ரகவும், 

அவுஸ்ிமலிப் தண்புகலப ிலனிறுத்துரவும், ற்லந சபகங்கள், அசுகள், அலப்புக்கள் 

அலணத்லபெம் ிர்கபின் சபக, தண்தரட்டு, அசில் அக்கலநகள், கலனகபில் ஈடுதடுத்துரகவும் 

அலம ம் இனட்சிம்.”  

 

ம் குநிக்மகரள் 

 
“து குநிக்மகரபரணது உனகபரி ரீிில் ிழ் க்கபின் ணி உரிலகளுக்கரகக எபைங்கிலந் 

குல் தகரடுப்தது, ிர்கபின் சுிர் உரிலலப் தற்நி அநிிலன க்கபிலடம 

ற்தடுத்துது, து க்கபின் தரதுகரப்திற்கும், பலரண ரழ்ிற்கும் ததரபைபரர பர்ச்சிக்கு 

உவுது, து ிர்கரன சந்ிிணரிற்கு து ரட்டில் டந் இணப்தடுதகரலனலப் தற்நி 

டுத்துக்கூறுது ன்தலரகும்.” 

அவுஸ்ிமலித் ிர் மதல:  

சரரணத்லபெம் ீிலபெம் மரக்கி அநப்மதரர் 

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

