
கார்த்திகக பூக்களே நலமா?  
 

கார்த்திகக பூக்கள நா? 
கல்க ததய்யங்கள சுகநா? 
ங்கள் ஊர்கள் நா?அங்ளக உவுகள் நா?  
ீங்கள் துனிலும் தாய்நடி நா? 

 
 தூனயர்கள  ீங்கள் துனின் துனிலும் 

இல்ங்கள் இல்களன...!!! 
ங்ளக ளாீர்கள்? 
ங்கள் நங்கில் ிம்நதி இல்களன...!!! 
 அட னார் அழுயது அங்ளக?..... 
ங்கள் ிள்ககள் கண்படி துனின்து 

தாய்நண்ணின் நடினில் 
அயர்கள் ப்ளாதும் யாழ்யது ங்கின் 

இதனங்கின் அடினில்.....!!! 

ககடசித்தநிமன் இறுதிபச்சு இருக்கும் யகப  

ங்கள் கண்நணிகின்  ிகயிருக்கும். 
அயர்கின் கவும் இருக்கும். 

 
 கார்த்திகக பூக்கள நா? 
கல்க ததய்யங்கள சுகநா? 
ங்கள் ஊர்கள் நா?அங்ளக உவுகள் நா?  
ீங்கள் துனிலும் தாய்நடி நா? 
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 யிகதனாய் யிகதத்ளதாம் 
யிருச்சங்கள  ீங்கள் பகமப்து ப்ளாது? 
கல்ககள் ஒவ்தயான்றும் உள்ள 

கன்தாிபெம் தீக்கிடங்குகள் 
ததாட்டயக சுட்தடாிக்கும் ளயக யரும். 
ாிநககள் தயிளன ாியதும் இல்க 

ததாியதுநில்க. 

 
 கல்க யந்து கட்டினகணத்து- ங்கின்  
கயககள் தசால்துடிக்குது நது 
 வீப ளயங்கககள உங்கின் யிமி திக்காதா ? 
யிகபயில் ங்களுக்கு யமி ிக்காதா? 
 நாவீபர்கள ங்கின் நம் கக்குளத..!!! 
நறுடிபெம் ஒரு  ாள் உனிர்யலிக்குளத..!!! 

 
 கார்த்திகக பூக்கள நா? 
கல்க ததய்யங்கள சுகநா? 
ங்கள் ஊர்கள் நா?அங்ளக உவுகள் நா?  
ீங்கள் துனிலும் தாய்நடி நா? 

 
 நணிளனாகச ளகட்டால் நம் உருகும் துனிலும் 

இல்த்தில் ங்கின் உனிர் கருகும். 
 யிக்குகள் ாிக்ககனில் ங்கின் யிமி 

கங்கும் 
யிகபயிில் யிடிபெம் ன்ள அது தசால்லி 

ாிபெம். 
  

 



யிமி ீர் ஊற்ி யிகதக்கும் ளாது யிம்நி தயடிக்கும் 

நது 

அந்தக்கணம் ழுத்தில் தசால் படினாத உணர்வு. 

 யார்த்கதகால் தசால் படினாத உங்கின் 

தினாகங்கள் 

னாரும் தசய்னளய படினாத உங்கின் னாகங்கள்....!!! 

 தினாக தீங்கள் அகணககனில் அடி யனிறு ாிபெம் 

அருகில் இருந்த உங்களுக்கு நட்டும் தான் 

அது ததாிபெம். 

 அத்தக ாளும் தூங்காத உங்கள் யிமிகள்...!! 

நணிளனாகச ளகட்ட ின்ள அகநதினாய் கண் 

துனிலும். 

 நண்ணில் யிடுதக தீ பண்தடாிபெம்  

அதில்  ிதம் ிதம் உம் ிகவும் ளசர்ந்ததாிபெம். 

 கற்களன தசய்ன படினாத அற்புதங்கள் 

னாரும் தசதுக்க படினாத சிற்ங்கள். 

 கல்கனில் துனிலும் அக்கிிக்குஞ்சுகள் 

கருக்தகாண்டு கிடக்கும் தநிமீமத்தின் ிஞ்சுகள். 

  

கார்த்திகக பூக்கள நா? 

கல்க ததய்யங்கள சுகநா? 

ங்கள் ஊர்கள் நா? 

உவுகள் நா?  

ீங்கள் துனிலும் தாய்நடி நா? 

  

தயள்க நணல் தயினில் உங்கின் கால்த்தடம் 

ததாிபெம் 

யிகபயிில் யிடிவு யரும் ன்று தசால்லிளன அது 

சிாிக்கும். 

 கடற்ககபக்காற்ிில் கந்தக யாசம் யரும் 

கரும்புலிகின் ிகவுகளும் அதில் ளசர்ந்து யரும். 

 தூபத்தில் ததாிபெம் யாம் சியக்கும்- அதில் 

சிந்தின உங்கின் குருதி இருக்கும். 

 யாத்தில் இருந்து யந்து யிழும் நகமத்துினில்- 

ீங்கள் 

சிந்தின யினர்கயனின் உப்புக்காிக்கும். 

 பூத்துக்குலுங்கும் கார்த்திககப்பூக்கில் உங்கின் 

புன்ககபெம் பூத்திருக்கும். 

 பண்தடாிபெம் தீச்சுடாிள உங்கின்  

தசம்பகபம் ளசர்ந்ததாிபெம். 

 தானக ிகவுகள் ஆனிபம் யந்தாலும் அட  

சத்தினநாய் அத்தகனிலும் ீங்கள் இருப்பீர்கள். 

 யிடுதகத்தானின் தசல்ப்ிள்ககள்-ங்கள் 

வீட்டு பற்த்தில் யர்ந்த பல்ககள் 

 கார்த்திகக பூக்கள நா? 

கல்க ததய்யங்கள சுகநா? 

ங்கள் ஊர்கள் நா? 

உவுகள் நா?  

ீங்கள் துனிலும் தாய்நடி நா? 

 காற்ளாடு கந்தாலும்  

கடளாடு ககபந்தாலும் 

நண்ளணாடு புகதந்தாலும் 

நாவீபன் சாயதுநில்க. 

நாவீபம் அமியதுநில்க. 

 யிடிகின் ளயகனில் உங்களுக்கு யிக்தகாிப்ளாம் 

ல்ாம் படிகின் ளாதிள நீண்டும் உம்கந 

யிகதத்திடுளயாம். 

 துயாினும் உங்கக நந்திட நாட்ளடாம் 

ீங்கள் டந்திட்ட ாகதகன யிட்டு யித்திட 

நாட்ளடாம். 

 உறுதினின் உகயிடங்கள…!! 

வீபத்தின் யிக ிங்கள..!!! 

உனிர் தந்த உங்கள் நீது உறுதி… 

யிகபயிில் யிடிபெம் இபவு…!!! 

அன்று யருளயாம் உங்கின் காடினில் 

‘தீம் ற்ி கண்ணீர் யிடுளயாம். 

 கார்த்திகக பூக்கள நா? 

கல்க ததய்யங்கள சுகநா? 

ங்கள் ஊர்கள் நா? 

உவுகள் நா?  

ீங்கள் துனிலும் தாய்நடி நா? 

   

தநிழ்ப்தாடினன் 24.11.2011 

இந்த தயிபட்டில் யரும் கட்டுகபகள், ஆக்கங்கள் 

அகத்தும் அவுஸ்திளபலினத் தநிமர் ளபகயனின் 

தகாள்ககககளனா ளாக்கங்ககளனா ிபதிலிப்யல். 

அகய அந்தந்த ழுத்தார்கின் கருத்துக்கக 

ிபதிலிப்யாகளய இருக்கும் 
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epA rTj; Nty;]; khepy khehl;by; 
njhopw;fl;rp ,isQHfs; xUkdjhf 

jPHkhdk; epiwNtw;wpdH: 
vkJ mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; gpur;rhu 
Kd;ndLg;G fhuzkhf vkJ gpujpepjpfs;> 
njhopw;fl;rp ,isQH gpujpepjpfSld; khepy 
khehl;by; gq;Fgw;wpdH. ,k; kfhehl;by; 
=yq;fh njhlHghd jPHkhdk; xUkdjhf 
epiwNtw;wg;gl;lJ. 

 

epA rTj; Nty;]; khepy. 
njhopw;fl;rp ,isQHfs; mT];jpNuypa jkpoH 
Nguitapd; ,isQHfSlSk;> Vida 
FOf;fSlDk; ,ize;J =yq;fh njhlHghf 
RahjPd tprhuizf;F Mjuthf nray;gl 
cs;sdH. 

 

njhopw; fl;rpapd; Jizf; fz;l 
ez;gHfs; Fohk;  - jfty; fUj;juq;F 

 
njhopw; fl;rpapd; Jizf; fz;l ez;gHfs; 
Fohk; fle;j etk;gH 4e; jpfjp 

,uhg;Nghrd tpUe;Jldhd Jizf; fz;l 
jfty; fUj;juq;F xd;wpid rl;dp fpuhz;l;tpy; 
`pkhyah cztfj;jpy; Vw;ghL nra;jpUe;jdH. 
,e; epfo;T kpf gpukhjkhf mike;jpUe;jJ. 
 

,e; epfo;tpy; gpujk ke;jphpapd; ghuhSkd;w 
nrayhsH cl;gl Kf;fpa kj;jpa> khepy 
rpNu\;l njhopw; fl;rp murpaw; gpuKfHfs; 
gq;Fgw;wpr; rpwg;gpj;jdH. 

 

,e; epfo;tpy; ciuahw;wpa njhopw; fl;rpapd; 
Jizf; fz;l ez;gHfs; Fohk; jtprhsH jpU 
`hp]; Nty;[p mtHfs;> =yq;fhtpd; NghH 
Fw;wq;fs; njhlHgpy; rHtNjr RahjPd 
tprhuiz mtrpak; vd typAWj;jpdhH. 
mj;Jld; ,t; tplaq;fs; njhlHghf rHtNjr 
NghHf; Fw;w tprhuiz rig tprhuiz elhj;j 
Ntz;Lnkd Jizf; fz;l ez;gHfs; Fohk; 
ek;Gtjhf Fwpg;gpl;lhH. 

 

khepy rl;lkd;w cWg;gpdHfshd kpNry; 
Nwhyz;l; - fpwPd;Nt> Nejd; wp]; 

- Jq;fhgP Mfpa ,UtUk;> nghJeytha 
ehLfspd; jiytHfs; khehL Ntisapy; 
=yq;fh NghH Fw;wq;fs; njhlHghf jfty; 
ikaq;fs; $ba Kf;fpaj;Jt nrajpfs; 
ntspapl;lik gw;wp vLj;Jiuj;jdH. 

 

பக்கம் 3 முரசு  மலர்  3  இதழ் 1 1  

epA rTj; Nty;]; khepy nra;jpfs ; 



பக்கம் 4 முரசு  மலர்  3  இதழ் 1 1  

FtPd;];yhe;J khepy nra;jpfs; 

Nghy; fPw;wpq; - hpr;rHl; gpl;yH cldhd ciuahly; 
- 2 etk;gH 2011: 

gphp];gd; vOj;jhsH tpohtpy; jpU Nghy; fPw;wpq; 
mtHfs; jdJ Gj;jfkhd 

“ AfterWords – the post Prime Ministerial 
Speeches” gw;wp ciuahw;wpdhH. ,e; epfo;tpd; NghJ 
vkJ Nguit gpujpepjpfs; Nghy; fPw;wpq;if 
re;jpg;gjw;F xU tha;g;G fpilj;jJ. 

 

M]p. njhopw;fl;rp gphp];gd; tlkz;ly fUj;juq;F 
- 6 etk;gH 2011 

 

Nkw;gb fUj;juq;fpy; Jizg; gpujk ke;jphp kjpjF 
Nta;d; Rthd; gh.c> 
nrdl;lH khHf; NgHdH cl;gl kj;jpa> khepy 
ghuhSkd;w cWg;gpdHfs; fye;J nfhz;ldH. ,e; 
epfo;tpy; vkJ Nguitapd; njhopw;fl;rp mq;fj;j 
tHfSk; gq;Fgw;wpdH.  

 

NrH[H FbtuT jLg;GKfhk; tp[ak; - 11> 13 
etk;gH 2011: 

 

VkJ Nguit gpujpepjpfs; Nkw;gb jLg;GKfhKf;F 
tp[ak; nra;jdH. Nta;gh jLg;GKfhk; 
,isQHfspd; cjtpAld; ,e;Jf;fSf;fhd 
gpuhHj;jid miw xd;W mikf;fg;gl;lJ. FUf;fs; 
xUtH mq;F nrd;W te;Js;shH. 

 

FbtuT jpizf;fsj;jpd; Kf;fpa nraw;ghl;Lf; 
FOtpd; xU gphpthf vkJ Nguit gpujpepjpfs; - 
mikr;rpd; MNyhridf; FotpdUld; ,j; jLg;G 
Kfhkpw;F tp[ak; Nkw;nfhz;ldH.  ,r; 
re;jHg;gj;jpy; ,f;FOtpdH mq;F jLj;J 
itf;fg;gl;Ls;stHfSf;;F - jw;NghJ 
Kd;itf;fg;gl;Ls;s Gjpa nfhs;if khw;wq;fs; 
gw;wpAk;> ,izg;G tprh toq;Fjy;> r%fj;Jld; 
fye;J jLj;Jitj;jy; Nghd;wit Fwpj;J tpsf;fpf; 
$wg;gl;lJ. 

<Nlh]; epfo;T - kjpjF ikf;fy; NfHgp   

Nkw;gb epfo;tpy; gq;Fgw;wpa vkJ Nguit gpu-
jpepjpfs; jpU ikf;fy; NfHgp  

mtHfis re;jpg;gjw;F tha;g;G Vw;gl;lJ. jpU 
ikf;fy; NfHgp mtHfs; 

  “ nghJeytha ehLfs; mikg;gpd; kWrPuikg;G 

    cyfyhtpa ];jhgdj;Jf;F ,Wjpr; 
re;jHg;gk;”   vd;w epiyg;ghl;by; 

nghJeytha ehLfspd; jiytHfs; khehL CHOGM 
– ntw;wp Njhy;tpfs; Fwpj;J ciuahbdhH. 

Vgprp Njrpa thndhyp Kf;fpa ClftpayhsH Nghy; 
ghf;Ny Nfs;tpg; gjpy; epfo;tpid newpg;gLj;jpdhH. 

mtuJ Kjy; Nfs;tp =yq;fhTk; - NghHf;  

Fw;wq;fs; njhlHgpy; mike;jpUe;jJ. 

 

Nftpd; wl;Lld; fhiyczT epfo;T - 26 
etk;gH 2011 
jpU Nuha; gpuhk;]d; mtHfsJ “ Looking for the 
Light on the Hill”  vd;Dk; Gj;jfj;jpd; 

ntspaPl;L epfo;tpy; mikr;rH nftpd; wl; mtHfs; 
fye;Jnfhz;lhH. nrdl;lH %H mtHfspd; 
miog;gpd; Nghpy;> vkJ Nguit gpujpepjpfSk; 
fye;J nfhz;ldH. frpe;Jtplg;gl;l fw;Wf;nfhz;l 
ghlq;fSk;> ey;ypzf;fKk; Mizf; FOtpd; 
mwpf;if njhlHgpy; ciuahlg;gl;lJ. ,J 
njhlh;gpy; fUj;Jj; njhptpj;j mikr;rh; FOtpd; 
mwpf;if rHtNjr juj;Jf;F mikthf ,Uf;f 
Ntz;Lnkd Fwpg;gpl;lhH. mj;Jld; cj;jpNahf 
g+Htkhf mwpf;if ntspahdJk; jhd; mJ 
njhlHghf jhd; fUj;Jf; $Wtjhf vLj;Jiuj;jhH. 

 

Gjpa cwTfSldhd xd;W $ly;: 

vkJ NguitapdH fle;j xf;NlhgH 23e; jpfj> ,q;F 
Gjpa tuTfisAk; mtHfsJ FLk;gj;jtHfisAk; 
mioj;J xd;W $ly; epfo;T xd;wpid Vw;ghL 
nra;jpUe;jdH. 60 NgH tiuapy; gq;Fgw;wpdH. mq;F 
rpWtH Kjy; nghpatHfs; tiu Nghl;bfs; 
elhj;jg;gl;L ghprpy;fSk; toq;fg;gl;ld. kjpa 
Nghrdj;jpidj; njhlHe;J fye;Jiuahly; 
,lk;ngw;wJ. Gjpa tuTfs; njhlHghd NjitfSk; 
gpur;rpidfs; gw;wpAk; Muhag;gl;lJ. 
 

 

vkJ jkpoH Nguitapd; tpf;Nlhhpa khepy 
cWg;gpdHfs; ,q;F Gjpjhf te;Js;Nshiu 
ld;bNehq;fpy; re;jpj;jdH. vkJ Ngui-
tapdH ,tHfSf;F 

gy Jtpr;rf;fu tz;bfs;> kbf; fzzpfs;> 
fk;gpa+l;lHfs;> Gj;jfq;fs;> nghk;ikfs; 
Mfpadtw;iwAk; toq;fpdH. 

vkJ Nguitapdhplk; ,tHfs; ngw;Wf; 
nfhs;sf;$ba cjtpfs; Fwpj;Jk; 
tpsf;fkspf;fg;gl;lJ. ,tHfs; jkf;fspf;fg;gLk; 
Rfhjhu trjpfs; Fwpj;J ngUkpjkile;jdH. 
gy rpWtHfs; jkpo;g; ghlrhiyf;F nrd;W 
tUtjw;F gpuahz trjpfs; nra;J 
nfhLf;fg;gl;ld. ,it vy;yhtw;Wf;Fk; 
Nkyhf> ,tHfs; jkf;F Ntz;ba gy Nrit-
fis ngw;Wf;nfhs;tjw;F trjpahf vkJ 
NguitapdH gy njhlHGfis Vw;gLj;jp 
nfhLj;Js;sdH. 

tpf;Nlhhpa khepy mitapd; 
kdpjhgpkhd nraw;ghLfs; 



ydöGföFjö jipgögplöFKqpa vdJ ijpoö <o nxfhiqqöfxs! vdöDjö 

nps ipdqöfspsö <oiö ijpohö yrdoqpdhMjö jipgöGkdö 

mprdT$qgögLjö jhoPqhö ipdiöri  vjJ xinpa vOnönp mhshf 

yDköbföfpxlhjö.  

Njrpa topghL 

uaprq yhögögppiöiohöfrs mprdT$Uisö vgögb vOnönp 

mhshFjö?ö vjJ mPpök opLirsgö xghqhkökiöipsö “nhopMjö 

ohoöxohjö> oPomöihMjö vOxohjöö“ vdiö ipkjö wfhpbUföfpxlhjö 

vdögJihdö.. Mrfapdhsöihdö jpöpplöfhfTjö jföfSföfhfTjö 

uaphö mPhöiöiohöfrs mdölpAphöTkDjö opföfiöJkDjö mprdT 

$höoJkdö> ymö mpfoöro ClölhfföwfhpL jhoPqqpdö oPqiö 

ipahfiöipdö uphöro usöohqöfp> mhKjö oPqiö ipahfiöJkdö 

vOnönp wglöW xghqhk vjörj iahhö wnaöfpdöxlhjö. ziö 

ipdiöiplöFqpa GdpiiöJoiöri ysösJ idpiöJoiöri jhR 

gLiöihJ> yri vjJ zdiöipdö “Njrpa topghL“ xghsö jipiöJ 

mkmöJ wfhsöSjhW vsöxshrqAjö – tOqöF gLiöJjö 

gppahshöfrsAjö gqöF glöWjö wghJ jföfrsAjö gppTkdö 

xopöLfpdöxldö. 

zgö Gdpi mpfoöro jhR gLiöJjö ysösi wfhnörngö gLiöJjö 

npsösrlnö npörk nnönqTfrsAjö xghköb wghlhrjfrsAjö 

iophöiöJ mkföf zia RiöipAkdö KalönpAqöfsö. zmöi MpöL vjörj 

vköLjö ifosöfsö jpf jpf jd oUiöiiörifö wfhLföfpdöld. 

Kbmöm KsöspohaöföfhMjö wihkUjö xghqhkökKjöö 

zmöi mhspdö mpfoöTfrs KsöspohaöföfhMföF KdöG wnaöiJ xghsö 

vsöshjö wnaöa KbahiriapköL mhjö vsöxshUjö oUmöJfpdöxlhjö. 

Mdhsö zdörla #oMföFj>ö xiroföFj>ö ilöxghria 

nohsöfSföFjö ufmöiihf zmömhrs yDköbgögxi mPipAjö 

wghUiöiKjhdJ. yihoJ jföfSföF  ihafjö jPköf idöDaphö 

mPhöiöi jhoPqqpdö Moömöi yhögögppgörg mprdT gLiöip> zdörla 

#ospsö mhjö viphö wfhsöSjö nohsöfrsAjö JdögqöfrsAjö 

viphöiöJ xghqhk xiroahd jföfsö nföipragö wgUföf 

yohöfSrka MiqroAj tiöJrogörgAjö wglöWfö wfhsöSqöfsö. 

vjJ xghqhkökiöipdö Gipa gqpjhpiöriAj #orsAjö yidö 

wooöxoW nohsöfrsAjö xirofrsAjö zdöDjö mhqöfsö nqpahfgö 

GqpmöJ wfhsösopsörs. Ksöspohaöföfhsö KbmöJ zqpöL 

oUkqöfSföF xjshfpAj>ö xghqhkökiöipdö Gipa fkökiöri mkiöi 

xopöba Gsjöwgahö jföfsö  yipfjhxdhhö zdöDjö nqpahf 

ijöKrka gqörfAjö gppfrsAjö opsqöfopsörs. ziö wispolöl 

mprsxa zdöW vjö jiöipapsö zUföFjö gpqnönprdfsö gpqpoprdfsö 

gsolölplöF fhqpjhapUföfplJ. 

Ksöspohaöföfhspdö Kdö xghUjö xghqhkökKjö odödpiö 

irsrjiöJoiöipdö fPoö <oiöipsö mkmöiJ. Gsjöwgahömöi jföfsö 

uphöopMjö uiopapMjö tdölpiöipUmöidhö. Mdhsö zdöW odödpiö 

irsrjiöJoKjö zsörs> yqF  

Maigö xghUjpsörs> yqöF vQönp zUföFjö vOmöJ mpdöW 

uqpaKrlapsö xghqhk nföipAjpsörs onipAjpsörs. zmö mprsapsö 

Gsjö wgahömöi jföfsö xghhö KbmöihMjö xghqhkökjö wihkUjö> 

oPoömöihMjö vOxohjö> nhopMjö ohoöxohjö vdögilöF tgög 

xghqhkökiöri wihkUfpdöxlhjö. 

xghqhkökiöipdö fkökrjgöGfsö 

zgö Gipa fkökiöiplöF zskönpaiö wispT VlögLiöi oköLfö wfhkörk 

iPhöjhdiöri jPsTjö uWipgö gLiöipxdhjö.zoöopskönpaiöri 

KdöwdLiöJnö wnsös VJohf tU Gipa Kalönpra “mhL fkmöi 

yqnhqöfjö“ vdöl fkökrjgögpsö KaMfpdöxlhjö. vjJ xghqhkökiöipdö 

nhöoxin nohsöfrs nmöipföfTjö wnasögkTjö> Vlöfdxo mhLfspdö 

jkökiöipsö wnalögköL omöi yrjgöGfrs zrpiöJ> usfiö ijpohö 

xgqrora Mqjögpiöxihjö. <oiöipsö vQönpapUföFjö vjJ ulTfrsAjö 

yohöfspdö xirofsö uqprjfrs gpqipiöJogö gLiöJjö „“ijpoö 

xinpafö $kökrjgöG“ ukDjö wghUiöijhd ulroAjö 

wihkhöGfrsAjö xgpp oUfpdöxlhjö. zgögb xghqhkökiöipsö zsqörf 

yqnhqöfiöipkjpUmöJjö nhöo xiniöipkjpUmöJjö oUjö Gipa 

nohsöfrAjö gpqnönprdfrsAjö  nmöipiöJ wnalögLoipsö <L 

gköLsösdhö. 

zxi xorsapsö ymöimöi mhLfspsö zaqöFj yrjgöGfsö jföfrs> 

opxnkjhf zroarq> tdölprpiöJ> yohöfsö nhhögpsö ymöimöi 

yqnhqöfqöfSkDjö yqöxfAsös yqRnhhöglöl mpWodqöfSkDjö 

vjföF nhhöghd gqgöGrqfrsAjö gqpmöJrqfrsAjö wnaöa 

KaMfpdöldhö.. zJ xghqhkökiöipdö tU Kföfpa zdölparjahi 

gFjp.  

mpfoönönpfsö vjföFsö> xgqhkökjö wosp nföipfsö yrjgöGfSkdö 

jföfsö jiöipapsö mkföFjö mpfoönönpfsö  jföfsö-nföipra 

wgUföFoilöF zdölparjahiro. Mdhsö yrofrsgö 

xghqhkökwjdölhlö xghsö yrofspxs KOfö fodiöriAjö wnMiöifö 

$khJ. jdpiDföF nhgögpLoJ ysösJ nföip ipqköLoJ Kföfpajö. 

Mdhsö yJ ohoöohf yrja KbahJ. wnaöa xopöba gppahf 

yrja KbahJ.nföip ipqköLjö mpfoöTfrsAjö xghqhkxopöba nföip-

yrjgöGfrsAjö nqpahf zdqöfpöL wfhsösxopLjö. 

Jqipükopijhf zdöW npshö mprdT mhsö mpfoönönpfrsAjö 

yrjgöGfrsAjö jhiöipqjö rjagö gLiöip mkföfpdöldhö. 

mhjö zskönpaiöri rjagögLiip yrjgöfrsAjö idp 

mghöfrsAjö zskönpaiöipdö gppahshöfshf mkmöJ 

wfhsöxohjhapUmöihsö mjJ xghqhkökjö xofiöipMjö oPqiöipMjö 

KdöxdWjö.  

vjJ opLirsgö xghqhkökiöipdö Gipa fkökiöipdö idörjraAjö 

nohsöfrsAjö upörjahf uphömöJ KjöKqjhfTjö KO oPnöRkDjö 

wnasögk xopöba xmqjpJ.  

<oiöipsö npqöfs yqnhqöfjö zqT gfshf vjö jpörpAjö jföfrsAjö 

yspiöJfö wfhpöL> wosp mhLfspsö wghaögpqnhqiöJkdö 

vjföwfipqhd xghrq KjöKqjhf opüiqpföFjö iUpiöipsö Gsjö 

wgahömöi jföfsö KdöwghUwghOJjö zsöshi orfapsö xghqhk 

xopöba xmqjö zJ. idpiöidp mhLfsö qPipapMjö nhöoxin 

qPipapMjöxghqhk mhjö vsöxshUjö yroföfgö gLfpdöxlhjö.  

Mrfapdhsö> ydöghdohöfxs> isqhi zskönpa uWipAkDjöö> 

wispohd ghhöroAkDjö> Msjhd yhögögppgöGkDjö> wghUiöijhd 

gqöfspgörgnö wnaöa uqöfrs gppTkdö yroföfpdöxlhjö. 

gppahsdö vü. xa. zjöjhDxosö> xahöjdp> 21.11.2011 
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கடந்த காங்கில் தநிழ் நக்கின் ஒரு குதினிளப அபசினலில் ஆர்யம் காட்டியந்திருக்கின்ார்கள். அயர்களும் தித்தினாகளய தசனற்ட்டு 

யந்துள்ார்கள். ஆால் இன்கன காகட்டத்தில் தநிழ் நக்கின் பனற்சிகள் னாவும் ஒருங்கிகணக்கப்ட ளயண்டின ளதகய ழுந்துள்து. 

இதுயகப காபம் அகநதினாக இருந்த நக்ககபெம், இஞ்சந்ததினிகபபெம் அபசினலில் ஈடுட கயத்து நது தநிழ்ச் சபகத்தின் ஒருங்கிகணந்த 

ளாக்கத்கத உகுக்கு டுத்துக் காட்டுயது நது கடகந. 

அவுஸ்திளபலின தநிழ் ளபகய  அபசினல் ளயகத் திட்டங்கக அிபகப்டுத்திபெள்து, நது அகநப்ிாின் ளாக்கம் ிகளயறுயதற்க்கு 

நது ளபகயனின் அங்கத்துயர்கின் ண்ணிக்ககபெம், தாருள் பம் பக்கினநாது ன்து நறுக்களயா, நகக்கபடினாத உண்கந. அதால் 

உங்கள் ஒவ்தயாருயகபபெம் நது ளபகயனில் இகணந்து ம்கநப் ப்டுத்தும்டி ளயண்டி ிற்கின்ளாம். நது ளபகயனின் திர்காத்கத 

யமி டத்தும் தாறுப்பு ஒவ்தயாரு அங்கத்தயர்கின் கககிலும் உள்து. 

உங்கது உதயி சிினதாகளயா தாினதாகளயா இருப்ினும் நது ீண்ட கா, இகடத்தப கா, குறுகின கா குிக்ளகாள்கக அகடயதற்கு நிக 

பக்கினநாது. 

ீதிக்காகவும் அகநதிக்காகவும் ாம் ததாடங்கின னணத்தில் உங்ககபெம் உங்கது ண்ர்ககபெம் உயிர்ககபெம் இகணத்துக் 

தகாள்ளும்டி தாழ்கநபெடன் ளயண்டி ிற்கின்ளாம். 

நது ளதசின சஞ்சிககக்கா கட்டுகபகள் தசய்திகக கீழ்யரும் நின்ஞ்சல் பகயாிக்கு அனுப்வும் 

newsletter@australiantamilcongress.com 

தாறுப்பு நறுப்பு  

இந்த தயிபட்டில் யரும் கட்டுகபகள், ஆக்கங்கள் அகத்தும் அவுஸ்திளபலினத் தநிமர் ளபகயனின் தகாள்ககககளனா ளாக்கங்ககளனா 

ிபதிலிப்யல். அகய அந்தந்த ழுத்தார்கின் கருத்துக்கக ிபதிலிப்யாகளய இருக்கும்.  

Postal Address: 

P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 

Tel: 1300 660 629  

Web: http://www.australiantamilcongress.com 

அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவை 

ம் தகாள்கக 
 

“நக்கால் நக்களுக்காக ளதாற்றுயிக்கப்ட்ட நக்கின் ளபகயளன அவுஸ்திளபலினத் தநிழ் ளபகயனாகும். 

நது தகாள்ககனாது ீதிகனபெம் சநாதாத்கதபெம் அடிப்கடனாக கயத்து நது நக்கின் யநா, 

சுதந்திபநா, சநத்துயநா, ாதுகாப்ா அகநதிகன ற்டுத்திக் தகாடுப்தற்கு நது நக்கின் 

ஒருங்கிகணந்த குபாக ஒலிப்துயாகும்.” 

 

 

ம் இட்சினம் 

 

“அவுஸ்திளபலினத் தநிழ்  ளபகய அவுஸ்திளபலின சபகத்தில் அங்கம் யகிக்கும் தநிமர்கின்  ஆக்க 

பூர்யநா ங்கிப்க ஊக்குயிப்தாகவும், தநிமர்களுக்கு பக்கினாற்க தயிக் தகாணர்யதாகவும், 

அவுஸ்திளபலினப் ண்புகக ிகிறுத்துயதாவும், நற்கன சபகங்கள், அபசுகள், அகநப்புக்கள் 

அகத்கதபெம் தநிமர்கின் சபக, ண்ாட்டு, அபசினல் அக்கககள், கயககில் ஈடுடுத்துயதாகவும் 

அகநயளத ம் இட்சினம்.”  

 

ம் குிக்ளகாள் 

 
“நது குிக்ளகாாது உகாயின ாீதினில் தநிழ் நக்கின் நித உாிகநகளுக்காகக ஒருங்கிகணந்த 

குபல் தகாடுப்து, தநிமர்கின் சுனிர்ணன உாிகநகனப் ற்ின அியினக நக்கிகடளன 

ற்டுத்துயது, நது நக்கின் ாதுகாப்ிற்கும், யகநனா யாழ்யிற்கும் தாருாதாப யர்ச்சிக்கு 

உதவுயது, நது திர்கா சந்ததினிாிற்கு நது ாட்டில் டந்த இப்டுதகாககனப் ற்ி 

டுத்துக்கூறுயது ன்கயனாகும்.” 

அவுஸ்திளபலினத் தநிமர் ளபகய:  

சநாதாத்கதபெம் ீதிகனபெம் ளாக்கின அப்ளார் 
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