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mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; nghJrdj; 
njhlHG FotpdUk;> murpay; FOTk; xd;wpide;J> 
mT];jpNuypa ghuhSkd;w tshfj;jpy; kdpj 
chpikfs; xd;W$ly; epfo;T xd;wpid Vw;ghL 
nra;jpUe;jdH. mjd; Kf;fpa Nehf;fk;> =yq;fhtpd; 
jw;Nghija fs epytuq;fis vLj;Jf; $wp> 
gphpl;ld; gpujkhpd; epiyg;ghl;bidg; Nghd;W> 
mT];jpNuypahTk; =yq;fh kPJ Rkj;jg;gl;Ls;s 
NghH Fw;wq;fSf;F RahjPdkhd rHtNjr tprhuid 
mtrpak; vd;w epiyg;ghl;bid vLf;f Ntz;Lk; 
vd;gNj. mq;F ciuahw;wpatHfs;> =yq;fhtpy; 

jw;NghJ ,lk;ngw;W tUfpd;w mj;JkPwpa 
FbNaw;wq;fisAk;> epy mgfhpg;G jpl;lq;fisAk; 
tpsf;fpaJld;> jkpo; kf;fis kPsf; FbNaw;wtjpy; 
Vw;gLk; jhkjq;fisAk; tpsf;fpdH. 

 

,it njhlHghd tpguf;nfhj;J xd;W> jkpoH   

Nguitapd; murpay; Fotpduhy; jahhpf;fgl;L>; 
tUif je;jpUe;j midtUf;Fk; toq;fg;gl;lJ. 
,e;j epfo;T kpfTk; ntw;wpfukhf mike;jJ. 
$Ljyhd ghuhSkd;w cWg;gpdHfs;> nrdl;lHfs;> 
kw;Wk; FbtuT jpizf;fsk;> ntsptptfhu 
jpizf;fsk; Mfpatw;wpd; caH mjpfhhpfs;> 

rl;lj;Jiw NguhrphpaHfs;> kdpj chpikfs; 
nraw;ghl;lhsHfs;> Clfj;Jiw gpujpepjpfs; 
MfpNahH fye;J nfhz;ldH. ,e;j epfo;thdJ 
vkJ jkpoH NguitxkPJ ,tHfs; itj;jpUf;Fk; 
ek;gpf;ifapidAk;> kjpg;gpidAk; vLj;Jf; 
fhl;Ltjhf mike;jJ.  

 

,q;F tUif je;jpUe;j gyH gq;Fgw;Wk; jkpoH 
Nguitapd; Kjy; epfo;T Mifapdhy;> tplaq;fis 
MHtj;Jld; Nfl;lwpe;jdH. ,jpy; gq;F 
gw;wpatHfspd;..fUj;J ntspg;ghLfs; kpfTk; 

MNuhf;fpakhf ,Ue;jJ. Fwpg;ghf Nguitapdhy; 
toq;fg;gl;l tplaq;fsp;d; juKk;> mtw;wpd; 
ek;gfj;jd;ikAk; rigapdiu ntFthf ftHe;jJ. 

,e;j epfo;thdJ vkJ jkpoH Nguitapd; ngUk; 
rhjidahf fUJtJld;> ,jpy;.fye;Jnfhz;l vkJ 
murpay;thjpfSk; kw;wath;fSk; mwpe;J nfhz;l 
tplaq;fs;> fhyg;Nghf;fpy; jkpoH Nguitapd; ePz;l 
gazj;jpy; jkpo; kf;fSf;F. ey;y ePjpahd gad; 

fpilf;Fk; vd ek;GNthk;. ♦ 
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mT];jpNuypa ghuhSkd;w tshfj;jpy; 

kdpj chpikfs; xd;W$ly; epfo;T 



மௌணத்ின் 

குல் ணத் 

ணனப்திடப்தட்ட 

எரு ஏிக் 

கண்காட்சி 

ிக்பாநிா  

ாினத்ில் கார்த்ிணக ாம் 19ஆம் ிகிிலிருந்து 

21 ஆம் ிகி ண இடம்மதற்நது. இில் பெத்த்ின் 

படிிற்கு திநகும் து க்கள் தடும் இன்ணல்கணப 

டுத்துக்.காட்டும்xபுணகப்தடங்கள்xகாண்திக்கப்தட்டிரு

ந்ண. இப்தடங்கள் மல்லி மாநிஸ் ன்ந புணகப்தட 

ல்லுணால்xதடம்திடிக்கப்தட்டிருந்ண.  

 

ணி உாிணகபிற்காகக் குல் மகாடுக்கும் இந்ப் 

புணகப்தட ல்லுணர், பெத்த்ால் தாிக்கப்தட்ட ன்ணி 

திபசத்ில் பன்று கிணகள் இருந்து, அங்குள்ப 

உண்ண ினணகணபபெம், பதாாிணால் தாிக்கப்தட்ட 

க்கபின் அனுதங்கணபபெம் புணகப்தடத்ின் பனம் 

மாகுத்பித்ிருந்ார். அர் ணது அனுதத்ண 

தின்ருாறு சித்ாிக்கிநார். "ன்ணிில் ான் 

தார்த்ணபெம் பகட்டணபெம் ணக்கு அிர்ச்சிபெம் 

கணனபெம் அபித்து. அவுஸ்ிபலிா ிரும்தி தின் 

அந் க்கபின் துங்கணபபெம் அர்கபின் 

பணகணபபெம் இந் உனகிற்கு டுத்துச் மசால்ன 

பண்டும் ன்ந கடண உர்வு பான்நிது. அந் 

க்கபிற்காகக் குல் மகாடுக்க பண்டும் ன்ந கடண 

உர்வு பான்நிது." 

 

சிநப்பு விருந்ிணாக கனந்து மகாண்ட 'ான் ன் ருட்ட்', 

இந் இணப புணகப்தட ல்லுணாின் துிணபெம் 

கடண உர்ச்சிணபெம் தாாட்டிணார்.  பலில் 

உணாற்நி மல்லி மாநிஸ், இனங்ணக ாழ் க்கள் 

து உிணத் துச்சாக ித்து அவுஸ்ிபலிாிற்கு 

மசல்லுற்காக அடிப்தணட சிபில்னா 

கப்தல்கபில் றும் காத்ணக் கண்டநிப ான் 

ன்ணிிற்க்குச் மசன்நாகக் கூநிணார். பலும் இந் 

தத்ின் பதாது தன ிணகணபபெம், 

பிர்கணபபெம், அணாணகணபபெம் அர் சந்ித் 

அனுதங்கணபபெம் தகிர்ந்து மகாண்டார். 

 

 

 

 

இந் 

கண்காட்சிக்கு ிர் பதண உட்தட தன ணி 

உாிணகபிற்காகக் குல் மகாடுக்கும் அணப்புக்களும் 

து ஆணத் மாிித்ிருந்ண. து க்கபின் 

இன்ணல்கணப மபி உனகிற்குக் மகாண்டு  

கடுணாக உணத் மல்லி மாநிஸிற்கும் அது 

சகாக்கபிற்கும் து பதண ன்நி மசலுத்துகின்நது. ♦ 
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விக்ராமிா நாி அவை அிக்வை 

Shelly Morris at the  opening of 

the exhibition 



etk;gH 3 – kjpjF gPw;wH fwhl; cldhd re;jpg;G: 

vkJ jkpoH Nguit gpujpepjpfSf;Fk; kj;jpa 

murpd; ghlrhiy fy;tp>; ,isQH விவங்களுக்கான 
mikr;rH kjpjF gPw;wH fwhl; mtHfSf;fpilapyhd 
re;jpg;nghd;W fle;j etk;gH 3e; jpfjp  khd;ypapy; 

cs;s mtuJ NjHjy; njhFjp mYtyfj;jpy; 
,lk;ngw;wJ. ,r; re;jpg;gpd;NghJ vkJ jkpoH 

Nguit gw;wpAk;> mjd; nraw;ghLfs; குமித்தும்  
mikr;rUf;F tphpthf vLj;Jf; $wg;gl;lJld;> 
mT];jpNuypa jkpoHfs; gw;wpa tplaq;fSk; 
..Muhag;gl;ld. 

 

; பின்வரும் tplaq;fs; mikr;rhpd; ftdj;Jf;F 

nfhz;Ltug;gl;ld: 

 

=yq;fh jkpoHfs; mfjpfs; Gfyplk; NfhUtjw;fhd 

mbg;gil fhuzpfs;. 

jkpo; mfjpfs; jpUg;gp mDg;gg;gLk; NghJ> 

=yq;fhtpy; jw;NghJ epyTk; ghJfhg;gw;w epytuk;. 

kdpj chpikfs; FOkk; - =yq;fhtpy; ,lk;ngw;w 

NghH Fw;w kPwy;fs; njhlHghd RahjPdkhd  

tprhuidf;fhd mtrpaj;jpid typAWj;jp> ,jw;F 

mT];jpNuypahtpd; Mjuthd epiyg;ghL. 

NkYk; mikr;rH gPw;wH fwhl; mtHfs;> 
mt];jpNuypa murpdhy; toq;fg;gl;l epjp 

cjtpapdhy; Nghhpdhy; ghjpf;fg;gl;l gpuNjrq;fs; 
vj;jifa gpujpgyd;fisg; ngw;Ws;sd vd;gJ gw;wp 

njhpe;J nfhs;s kpFe;j MHtk;fhl;bdhH. NkYk; 
mt];jpNuypah toq;Fk; epjp cjtpfs; tlf;F 

fpof;F gFjpfspy; அவுஸ்திரயி TAFE  

fy;YhhpfSk; ghlrhiyfSk; Muk;gpg;gJ njhl-
Hghd NahridfisAk; nrtpkLj;jhH. 

 

etk;gH 3: STARTTS   epjpNrfhpg;G 

STARTTS ez;gHfs; Fotpduhy; 

xOq;fikf;fg;gl;l epjpNrfhpg;G epfo;thd  

“Refugee Ball 2000”  epfo;tpy; gy jkpoH Nguit 

gpujpepjpfs; fye;Jnfhz;ldH. ,e;j mikg;ghdJ> 
nfh^u rpj;jputijfSf;Fk;> nfhLikfSf;Fk; 
,yf;fhd mfjpfis>mtHfspd; me;j Nfhu ep-
izTfspypUe;J kPl;nlLj;J> Gjpa ghJfhg;ghd 
MNuhf;fpakhd tho;f;ifapid Nkw;nfhs;tjw;F 
cjtpfs; Ghpe;JtUfpd;wdH. ,e;epfo;tpy; gy 

முக்கி gpuKfHfs; fye;Jnfhz;ldH. ,tHfSld; 

vkJ Nguit gpujpepjpfs; fye;Jiuahb vkJ 

Nguitapd; nraw;ghLfs; gw;wp vLj;Jf; $Wtjw;F 
ey;y tha;g;ghf ,Ue;jJ. 

 

,e; epfo;tpd; Kf;fpa ehd;F mDruidahsHfsp;y;> 
vkJ jkpoH NguitAk; xd;whFk;. 

vkJ NguitapdH “tpLjiy” Fotpdhpd; xU 
eldepfo;tpid Vw;ghL nra;jpUe;jdH. mjd; %yk; 
=yq;fhtpy; vkJ jkpo; kf;fs; gLk; 
Jd;gq;fisAk;> Jauq;fisAk; vLj;Jf;fhl;bdH. 

 

etk;gH 7  epA rTj; Nty;]; khepy Nguit - 
nghJf; $l;lk;: 

epA rTj; Nty;]; khepy Nguit nraw;FotpdH 
jkpo;r; r%fj;jtUldhd re;jpg;G xd;wpid 
Vw;gLj;jp jkJ nraw;ghLfs; gw;wp vLj;Jf; $wp> 
mit njhlHghd nghJthd fUj;Jg; 
ghpkhwy;fSf;Fk; ,lkspj;jdH. 
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ிம சவுத் ரைல்ஸ் நாி அவை அிக்வை 

ததாடர்ச்சி 5 ம் க்ைம்  

Refugee Ball 2010– STARTTS fundraiser 
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ிம சவுத் ரைல்ஸ் நாி அவை அிக்வை 
... மாடர்ச்சி  

,e;epfo;tpy;: 

fyhepjp. nfshpghyd; - (epA rTj; Nty;]; khepy 
Nguit ,af;FdH) mtHfs; Nguitapd; Nehf;Fk;>  
mjd; vjpHfhy nraw;jpl;l tiuGfs; gw;wpAk; 
tpsf;fp $wpdhH. 

 

fyhepjp ghyh tpf;Nd];tud; (mfjpfs;> 
FbtuTfSf;fhd Njrpa ,izg;ghsH) mtHfs; 
mfjpfs; Gfyplk; NfhUNthH njhlHghd Ngui-
tapd; nraw;ghLfs; gw;wp tphpthf vLj;Jf; 
$wp> ,J tplak; njhlHghf ,d;Dk; $Ljyhd 
gq;fspg;ig r%fk; toq;fNtz;Lk; vd;Wk; 

Ntz;LNfhs; tpLj;jhH.  

 

 

jpU ny];yp Fznul;zk;  (epA rTj; Nty;]; 
khepy Nguit – murpay; FO ,izg;ghsH)  
mtHfs; khepy Nguitapd; murpay; nraw;ghLfs; 
gw;wp vLj;Jf; $wpaJld;> fle;j xU tUlj;Js;  
40 Nkw;gl;l ghuhSkd;w cWg;gpdHfSld; njhlHG-
fis Vw;gLj;jp nkw;nfhz;l eltbf;iffis 
tpsf;fpdhH. 

fyhepjp rhk;gtp mtHfs; Nguitapd; nghJrdj; 
njhlHghly;> Clfj;Jiw eltbf;iffs; tphpthf 
vLj;Jf; $wp> mtw;wpd; %yk; mt];jpNuypahtpd; 
Kf;fpa gpuKfHfshd ghuhSkd;w cWg;pgdHfs;> 
kdpj chpikfs; rl;l ty;YdHfs;> fy;tpkhd;fs; 
Nghd;NwhUldhd njhlHGfs; %yk; nra;j rhjid-
fis tpghpj;jhH. 

mj;Jld;  NghH Fw;wq;fs; tprhuiz Fotpd;; 
nraw;ghLfs; gw;wpa tpguq;fisAk; tpsf;fpdhH. 

jpUx=ghyd;xghyRg;ukzpak;cmtHfs; 
mq;fj;jtHfs; NrHg;G gw;wp vLj;Jf; $wpaJld;>  
Nguitf;F NkYk; $Ljyhd mq;fj;jtHfis 
NrHf;f Ntz;ba mtrpaj;jpid typAWj;jpf; 
$wpdhH. 

 

epA rTj; Nty;]; khepy jkpoH Nguitapd;  

jiytH jpU kNdh khzpf;ftpehafk; mtHfs; 
jdJ ciuapy; mq;fj;jtHfl;F ed;wp $wpaJld;> 

njhlHe;Jk; midtuJ g+uz xj;jiog;gpid 

ததாடர்ச்சி 6 ம் க்ைம்  

“Freedom” -Tamil dance group at the Refugee Ball 
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njhlHe;J Nfs;tp - gjpy; epfo;T xd;wpid epA 
rTj; Nty;]; khepy jkpoH Nguitapd;  nghUshsH 
jpU m epHkNye;jpud; mtHfs; newpg;gLj;jpdhH. ,e; 
epfo;thdJ =yq;fhtpd; jw;Nghija epytuq;fs; 
njhlHghfTk; vkJ jkpoH Nguitapd; rpy 
eltbf;iffs; njhlhghfTk; ntspg;gilahf 

NgRtjw;F ey;y tha;g;ghf mike;jJ. 

 

etk;gH 17  jpU luy; Nka;fk; (ghuhSkd;w 
cWg;gpdH) cld; re;jpg;G: 

jkoH Nguitapd; murpay; FOtpd; epA rTj; 
Nty;]; - tpf;Nlhhpah khepyq;fspd; gpujpepjpfs; 
ghq;]; njhFjp ghuhSkd;w cWg;gpdH jpU luy; 
Nka;fk; mtHfis re;jpj;J gpd;tUk; tplaq;fs; 
njhlHghf ciuahbdH. 

 

1948 Kjy; ,d;Wtiu jkpoHfs; vjpHNehf;Fk; 
gpur;ridfs; njhlHghd NkNyhl;lk;. 

,yq;ifapd; jw;Nghija epytuk;> jkpo; gFjpf-
spy; Mf;fpukpg;G FbNaw;wk; - NghH KbTw;w 
gpd;duhd jPHTj;jpl;lk; ,y;yhj epiy. 

kdpj chpik kPwy;fs;> =yq;fhtpy; ,lk;ngw;w 
NghH Fw;w kPwy;fs; njhlHghd RahjPdkhd 

tprhuidf;fhd mtrpaj;jpid typAWj;jp> ,jw;F 
mT];jpNuypahtpd; Mjuthd epiyg;ghL>  epue;ju 

jPHTj; jpl;lk;. 

vkJxePz;l 
fhy ,dg;gpur;rpidf;F 
jPHT.fhz;gjpy; 
mT];jpNuypah Kf;fpa 
gq;Fxtfpf;f 
Ntz;bajpd; 
mtrpaj;jpidcehk; 
typAWj;jpNdhk;. jpU 
luy; Nka;fk; mtHfs; 
kpFe;j fhpridAld; 
jdJ fUj;Jf;fis 
$wpdhH. 

etk;gH 20  - “mfjpfSf;fhf cq;fs; ,jaq;fis 
jpwTq;fs;.” 

gy Njthyaq;fisAk; mtw;wpd; 

gq;Fr;rigfisAk; rhHe;j mT];jpNuypa 
nghJkf;fs; xd;wpide;J mfjpfspd; ghpjhgkhd 
epiyikfis vLj;Jf; fhl;lf;$ba tifapy; 
tpopg;GzHT epfo;T xd;wpid VwghL nra;J 
mT];jpNuypa kf;fis mtHfs; ,jaq;fis 
jpwe;J mfjpfis ngUkdJld; tuNtw;Fk;gb 

Nfl;Lf;nfhz;ldH. 

gq;Fr;rigfSld; kpf neUf;fkhf ,ize;J 
gzpahw;Wk; jkpoH Nguit gpujpepjpfSk;>  

gq;Fr;rigfspd; cjtpfs; ngw;w jkpoHfSk; ,e; 
epfo;Tf;F miof;fg;gl;bUe;jdH.  

jkpoH Nguit gpujpepjp jdJ ciuapy; jkpoHfs; 
jkJ jhafj;jpid tpl;L Gwg;gl;L mfjpfs;  

Gfyplk; NfhUtjw;fhd mbg;gil fhuzpfis 
vLj;Jf; $wpaJld;> jkpoHfspd; gpur;rpidfspd; 
tuyhw;wpidAk; XusT tpsf;fpf; $wpdhH. 

அங்கிருந்த jkpoHfs; gyH jkJ nrhe;j 

mDgtq;fisAk; gfpHe;J nfhz;ldH. 

,e; epfo;tpy; gy gq;Fr;rigfspd; FO 
cWg;gpdHfs;> FUthdtHfs; kw;Wk; gy Kf;fpa 

gpujpepjpfSk; fye;J nfhz;ldH. ,e; epfo;tpd;  

%yk; vkJ ,dg;gpur;rpid gw;wp ,Jehs; tiu 
tpgukhf mwpe;jpuhj gy gq;Fr;rigfspd; FOf;fs;> 

vkJ epiyAzh;e;J jkpo; mfjpfSf;fhf 

njhz;lhw;w Kd;te;Js;sdH.♦ 

 

 

பக்கம் 6 முசு  யர் 2  இதழ் 1 1  
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சமூைத் ததாடர்ாடல் குழுைின் அிக்வை  
,k; khj Muk;gj;jpy; vkJ jkpoH Nguitapd; 
nghJrdj; njhlHG FOtpdH> ,yq;if fphpf;fl; 
Fotpdhpd; mT];jpNuypa tp[aj;jpid 
gad;gLj;jp ,yq;ifapy; njhlHe;J nfhz;bUf;Fk; 
kdpj chpikfspd; mlf;FKiw  njhlHghd 
tpopg;Gzh;tpid 

Vw;gLj;Jk; eltbf;ifapy; <Lgl;lJ. vkJ  

Nguitapd; nghJrdj; njhlHG FOthdJ> 

rpl;dp gy;fiyf;fof rkhjhdKk; 
gpzf;FfSf;Fkhd fw;ifnewp epiyaj;jpduhy; 

elhj;jg;gLk;  “,yq;ifapy; kdpj chpikfs; 

nraw;jpl;lj;jpy;” ,ize;J nraw;gl;L> 

“=yq;fhNt – eLepiyahd kj;jpa];jHfis 

mDkjp” vd;W Nfhhp ,yq;ifapy; njhlHe;J epyTk; 

kdpj chpikfspd; mlf;FKiw njhlHghf> 
rHtNjr fphpf;fl; fofk; ,yq;iff;F jil tpjpf;f 
Ntz;Lk;  vd;w nra;jp mwpf;if xd;wpid 
ntspapl;lJ. ,yq;ifapy; kdpj chpikfs; 
nraw;jpl;lj;jpd; NguhrphpaH N[f; ypQ;r; 

mtHfspd; NeHfhzy; thndhypapy; ,lk;ngw;wJ. 
itj;jpa fyhepjp nry;tp rhk;gtp  

mtHfspd;; “rpk;ghNt kPJ KbAkhdhy;> Vd; =yq;fh 

kPJ ,y;iy? “ vd;w nra;jp jiyg;G fUj;J xd;W 

ABC nra;jpapy; gpuRukhfpaJ. 

fle;j etk;gH 10k; jpfjp my; [rPuh njhiyf;fhl;rp 
Nkyjpf Gifg;glq;fspd; Mjhuq;fSld;> =yq;fh 
kPJ Rkj;jg;gl;Ls;s Nghh; Fw;wq;fs; njhlHghd 
mwpf;if xd;wpid ntspapl;lJld;> itj;jpa 
fyhepjp nry;tp rhk;gtp mtHfspd; NeHfhzy; 

xd;wpidAk; xspgug;gpaJ. ,e; epfo;thdJ 
mT];jpNuypa jkpoH Nguitf;F rHtNjr hPjpapy; 
fpilj;j mq;fPfhukhfNt fUjg;gLfpwJ. 

 

fle;j etk;gH 11e; jpfjp> mT];jpNuypa caH 
ePjpkd;wk; ,U jkpo; mfjpfs; njhlHghf toq;fpa 
jPHg;ghdJ> mfjpfs; njhlh;ghd tprhuidfspy; 
Gjpa mZFKiwfs; Vw;gLtjw;F toptFj;Js;sJ. 
,j;jifa eilKiwj; jPHTf;F topNfhYtjw;F 
fLikahf cioj;j tof;FiuQHfs;>  

epahathjpfs; midtUf;Fk; mtHfspdJ 
nraw;ghLfis mq;fPfhpj;J jkpoH Nguitapd; 
rhHgpy; fyhepjp ghyh tpf;Nd];tud; mtHfspdhy; 
fbjk; mDg;gg;gl;lJ. 

 

fle;j thuj;jpy;> jkpoH Nguitapd; epArTj;Nty;]; 
khepy mikg;gpd; nghJrdj; njhlHG FotpdH 
Nkw;F rpl;dp gy;fiyf;fofj;jpdhy; elhj;jg;gl;l 

“kdpj chpikfs; gw;wpa NghjidfSk;>- 

rkhjhdKk; xd;wpide;j fyhr;rhuKk; gw;wpa 

ciuahly;” vd;w epfo;tpy; fye;Jnfhz;ldH. ,jd; 

%yk; Kf;fpa tpNrl gpuKfHfs;> fy;tpkhd;fs;> 
cs;SH> rHtNjr kdpj chpikfs; 
nraw;ghl;lhsHfs; cl;gl gyiu re;jpj;J 
ciuahLtjw;F tha;g;G fpilj;jJ. 

etk;gH 2e; jpfjp:  ,yq;ifapd; NghH Fw;wq;;fs; 

tprhuid njhlHghd FOtpdH> ,J njhlh;ghd 
tplaj;jpy; rhl;rpakspf;f tpUk;GNthUf;F Ntz;ba 
cjtpfs; mspg;gjw;F jahuhf cs;sdH. 

Fwpg;G:  Nkw;gb tplaq;fs; gw;wpa KOtpguq;fs;> 
njhlHGfspd; kpd; mQ;ry;  ,izg;Gfs; Mq;fpy 

gpujpapy; tpgukhf jug;gl;lLs;sd. ♦ 

இன்னுிர் ஈந்பார்க்கு..  



அவுஸ்பலிக் கிாிக்மகட் அிின் ீி சிகன் ன்ந 

ணகில், சிநினங்கா அிிணர் எவ்மாரு பணநபெம் 

சிக்ஸ் அடிக்கும் பதாது ாங்கள் சலித்துக்மகாள்கிபநாம்.  

 

பதார்க் குற்நங்கபிலும் ணி உாிண ீநல்கபிலும் 

ஈடுதட்டாகக் குற்நம் சுத்ப்தடும் ாமடான்றுடன் 

ாங்கள் கிாிக்மகட் ிணபாடுணிட்டு ாங்கள்ான் 

மட்கப்தடபண்டும்.  

 

இவ்ாறு அவுஸ்பலி ABC News இணத்பத்ில் 

அவுஸ்பலி ிழ்ப் பதணண பசர்ந் Dr Sam Pari 

ால் ழுப்தட்டுள்பது. அணண புிணப்தனணகக்காக 

மாிாக்கம் மசய்ர் ி.ண்ி.  

 

ிணபாட்ணடபெம் அசிணனபெம் என்றுடன் என்று 

கனக்கக்கூடாது ணச் சினர் ாிடனாம். 

வ்ாநிருப்தினும், சிம்தாப அவுஸ்பலி ண்டக்கு 

பற்மகாள்பிருந் கிாிக்மகட் சுற்றுப்தத்ண 

அவுஸ்பலிர்கபாண ாங்கள் புநக்கித்ணத் 

மாடர்ந்து இந் ிணன ாநிிட்டது ணனாம்.  

 

எருதடி பபன மசன்ந அப்பதாண அவுஸ்பலிப் 

திர் அமனக்சாண்டர் மடௌணர் சர்பச கிாிக்மகட் 

சணதிலிருந்து சிம்தாப ணடமசய்ப்தடபண்டும் 

ண அணப்பு  

ிடுத்ிருந்ார்.  

 

இந் ிணனில் சிம்தாபக்கு ிாக ாங்கள் 

புநக்கிப்புப் பதாாட்டத்ிணண டாத் படிபெமணில் 

ன் சிநினங்காிற்கு ிாக அணணச் மசய்க்கூடாது 

ண ான் பகட்கிபநன்.  

 

உண்ணணக் கூநப்பதாணால் சிநினங்காில் 

அசிலும் ிணபாட்டும் என்றுடன் என்று தின்ணிப் 

திணந்து. சிநினங்கா கிாிக்மகட் அிின் பன்ணாள் 

அித் ணனர்கபாண சணத் மெசூாி ற்றும் 

அர்ச்சுணா துங்க ஆகிபார் அசிலுக்குள் தணந்து 

ிட்டார்கள். அெந் மண்டிஸ் சிநினங்கா 

இாடத்ின் ஆட்னநிப் தணடப்திாிில் 

திாற்றுகிநார்.  

 

2010ம் ஆண்டுக்காண அணிக்காண அணணத்துனகப் 

தட்டிலில் 133ஆது இடத்ிலிருக்கும் 

சிநினங்காிணது [தர்ாிணணிடக் கணட 

ிணனிபனப சிநினங்கா உள்பது] ணி உாிண 

ிணனணகள் என்றும் புகழும்ணகில் இல்ணன.  

 

25 ஆண்டுகளுக்கும் பனாகத் மாடர்ந் இணப்பதாண 

படிவுக்குக் மகாண்டுந்துிட்படன் ண ார்ட்டும் 

சிநினங்கா அசு பதார்க் குற்நங்கபிலும் ணி உாிண 

ீநல்கபிலும் ஈடுதட்டாகக் குற்நம் சுத்ப்தடுகிநது.  

 

இந் ிணனில் பற்குநித் இந்க் குற்நச்சாட்டுக்கள் 

மாடர்தில் சுந்ிாண அணணத்துனக ிசாணகள் 

பற்மகாள்பப்தடபண்டும் ண ணி உாிணக் 

கண்காிப்தகம், அணணத்துனக ன்ணிப்புச் சணத 

ற்றும் அணணத்துனக மருக்கடிகளுக்காண குழு பதான்ந 

ணி உாிண அணப்புக்கள் அணப்பு 

ிடுத்ிருக்கின்நண.  

 

பதாாின் இறுி ாட்கபில் சிநினங்கா அச 

தணடிணாிடம் சணடந் ிடுணனப் புலிகபின் 

உறுப்திணர்கள் சித்ிணத் மசய்து 

மகாணனமசய்ணக்காண ஆாங்கணபக் மகாண்ட 

சனணப் தடங்கள் ற்றும் எபிப்தடங்களும் 

மபிாகிபெள்பண.  

 

ன் சிநினங்கா இாடத்ிணர் இத்ணக 

குற்நங்கணபப் புாிந்ார்கள் ண அர்கபது பதிகளும் 

கபபணணச் சிப்தாய்களும் ங்கி ாக்குபனங்கள் 

கூட எலிப்திில் உள்பண.  

 

சிநினங்காப் தணடிணால் மதாதுக்கள் மசநிாக 

இருந் திபசங்கள் ற்றும் ருத்துணணகள் ன்தண 

பண்டுமன்பந இனக்குணக்கப்தட்டணக் காட்டும் 

பதாி ஆாங்கள் உள்பண.  

 

பக்கம் 8 முசு  யர் 2  இதழ் 1 1  

சிம்ாரைவனப் புக்ைணிக்ை முடிமதநில் ஏன் 
சிிங்ைாைிவப் புக்ைணிக்ை முடினாது  

ததாடர்ச்சி 9 ம் க்ைம்  



பக்கம் 9 முசு  யர் 2  இதழ் 1 1  

சிம்ாரைவனப் புக்ைணிக்ை முடிமதநில் ஏன் ... மாடர்ச்சி  

சிம்தாபின் பகாபதிணணப் பதான சிநினங்காின் 

ாெதக்ச அசாங்கம் அணணத்துனக கணனகணபத் 

மாடர்ந்தும் ற்க றுத்து ருகிநது.  

 

சிநினங்காில் இடம்மதற்நாகக் கூநப்தடும் பதார்க் 

குற்நங்களுக்காண அணணத்துனக ிசாண ற்றும் 

மதாறுப்புச்மசால்லும் ன்ண மாடர்தாக .ா 

மசனாபர் ாகம் தான் கீ பன் அர்கள் ணக்கு 

ஆபனாசணண ங்குற்காக அணத்ிருந் 

ல்லுர்கள் குழுின் உறுப்திணர்களுக்காண ிசாிணண 

ங்குற்குச் சிநினங்கா அசாங்கம் றுத்ிருந்து.  

 

அசாங்கத்ில் அங்கம் கிப்தர்கள் வீிக்கிநங்கி 

.ாின் இந் பணணப்புக்களுக்கு ிாக 

பதாாட்டங்கபில் ஈடுதட்டணர். மகாழும்திலுள்ப .ா 

மசனகத்ிற்கு பன்ணால் அச அணச்சர் ில் 

வீன்ச பதாாட்டத்ில் ஈடுதட்டன் பனம் .ா 

மசனகத்ின் மசற்தாடுகணப படக்கிபாடு அன் 

திாபர்கள் மசனகத்ிற்குச் மசல்னாாறும் 

மசனகத்ிலிருந்து மபிபநாாறும் டுத்து 

ின்நணர்.  

.ாிற்கு ிாண சுமாட்டிப் தப்புணிணண 

பற்மகாண்ட இந் அணச்சர்கள் தான் கீ பணின் 

உருப்மதாம்ணிணணக் கூட டுவீிில் ணத்து 

ாித்ிருக்கிநார்கள்.  

 

சிம்தாபதின் ிர்க்கட்சித் ணனர்; பார்கன் 

ஸ்ங்கிநாய் அர்கணபப் பதான சிநினங்காிணது 

ிர்க்கட்சிகளும் தனற்நணாகக் காப்தடுகின்நண.  

 

சிநினங்கா அசாங்கத்ில் அங்கம்கிக்கின்ந 

அிகாாிகள் சினர் பதார்க் குற்நங்கபில் 

ஈடுதட்டிருக்கக்கூடும் ன்றும் அது மாடர்தாண 

ஆாங்கள் ன்ணிடிருக்குிடத்து அற்ணந 

மாடர்புணட அணணத்துனக ிசாணாபர்கபிடம் 

மபிப்தடுத்துற்குத் ங்காட்படன் ன்றும் 

பன்ணாள் இாடத் பதிபெம் ிர்க்கட்சிகபின் 

மதாது அிதர் பட்தாபருாண சத் மதான்பசகா 

குநிப்திட்டிருந்ார்.  

 

மதான்பசகா இந்க் கருத்ிணணத் மாிித் சின 

ிபங்களுக்குள் அர் ணகதுமசய்ப்தட்டுத் 

டுப்தில் ணக்கப்தட்டார்.  

இாட ீின்நின் பன்ணால் ிறுத்ப்தட்ட சத் 

மதான்பசகாிற்கு 30 ாகானச் கடூிச் 

சிணநத்ண்டணண ங்கப்தட்டு ற்பதாது சிணநில் 

அணடக்கப்தட்டிருக்கிநார்.  

 

சிநினங்காிணணப் மதாறுத்ணில் 

தத்ிாிணகாபர்கள், ணி உாிண ஆர்னர்கள் ற்றும் 

ிடுணனப் புலிகபின் பன்ணாள் உறுப்திணர்கள் 

இன்ணபம் தாதுகாப்தற்நமாரு சூணிபனப 

இருப்தாக அகிகளுக்காண க்கி ாடுகள் 

சணதிணது உர் ஆணானம் ணநிக்ணகில் 

குநிப்திட்டிருக்கிநது.  

 

டுப்தில் ணக்கப்தட்டிருக்கும் ிடுணனப் புலிகபின் 

உறுப்திணர்கள் பணநபகட்டிற்கு உள்பாாகவும் 

குற்நச்சாட்டுக்கள் பன்ணக்கப்தடுகின்நண.  

ாட்டில் ஊடக சுந்ிம் மதாிதும் 

ட்டுப்தடுத்ப்தட்டிருக்கிநது.  

 

ன் கிந் ாெதக்சிணது அசிணண ிர்ச்சித்து 

தத்ிகணப ழுிிருந் பற்கிலிருந்து மபிரும் 

ஆங்கின சஞ்சிணகாண  க்மகாிஸ்டிணது திிகள் 

சுங்க அிகாாிகபால் ணககப்தடுத்ப்தட்டிருக்கின்நண.  

 

சிம்தாபின் கூபதிணணப் பதான கிந் ாெதக்ச 

அிக அிகாங்கணபத் ன் திடிில் ணத்ிருக்கிநார். 

சிநினங்காிணது தாாளுன்நில் கடந் மசப்மம்தாில் 

மகாண்டு ப்தட்ட 18து அசினணப்புச் 

சீர்ிருத்த்ின் திகாம் குநித் எருர் இண்டு 

பணநான் அிதாக ஆட்சிிலிருக்கனாம் ன்ந 

ிணனண ாற்நததட்டிருக்கிநது.  

 

அத்துடன் மதாலிஸ்ா அிதர், உர் ீின்ந 

ீிசர்கள், பர்ல் ஆணக்குழு ற்றும் த்ி 

ங்கிின் திாபர்கணப ிிக்கும் ிடத்ிலும் 

அிதர் ாெதக்சிடப அிகாங்கள் குிந்ிருக்கிநது.  

 

ததாடர்ச்சி 10 ம் க்ைம்  



18து அசினணப்புச் சீர்ிருத்ாணது 

ஆட்சிிகாத்ின் ீாண ாெதக்சின் திடிிணண 

பலும் அிகாித்துிட்டது.  

 

அிதர் ாெதக்சின் பன்று சபகார்கள் பக்கி 

அணச்சுப் மதாறுப்புக்கணப கிக்கிநார்கள். அிக 

அிகாங்கணபத் ன்ணகத்ப மகாண்டிருக்கும் ாட்டிணது 

தாதுகாப்புச் மசனாபாகவும் கிந்ின் சபகாப 

உள்பார்.  

 

ாெதக்சின் கன் ால் தாாளுன்ந உறுப்திணாக 

இருக்கும் அபபம் அது குடும்த அங்கத்ர்கள் 

தனர் அசாங்கத்ின் பக்கி திகளுக்கும் 

மதாறுப்புக்களுக்கும் ிிக்கப்தட்டிருக்கிநார்கள்.  

 

ாட்டிணது மாத் மசனவீணத்ில் 75 சவீாண 

ிிிணணச் மசனிடும் மதாறுப்பு ாெதக்ச 

குடும்தத்ிணாிடப இருக்கிநது.  

 

"சணாகம் பாசாகிப்பதாிருக்கும் 

சிநினங்காிணணக் மகாடுங்பகால் ஆட்சிக்கு 

இட்டுச்மசல்லும் எரு பணணப்புத்ான் 18து 

அசினணப்புச் சீர்ிருத்ம்" ண ணி உாிணக் 

கண்காிப்தகம் இந்ச் சட்டச் சீர்ிருத்த்ிணண 

ர்ித்ிருந்து.  

 

சிநினங்காில் உண்ணாண சணாகம் ப்பதாபா 

ித்துிட்டது ண க்கி ாடுகள் சணதின் 

இனங்ணகக்காண பன்ணாள் பத் அிகாாிாக 

ிபங்கி பகால்டன் ணஸ் கூநிிருக்கிநார்.  

 

இந்ப் புநிணனில் சிம்தாபிணணப் புநக்கித் 

அவுஸ்பலிா ன் சிநினங்கா கிாிக்மகாட் அிிணணப் 

புநக்கிக்கக்கூடாது ணக் பகட்கத் பான்றுகிநது.  

 

சிநினங்காிணணச் பசர்ந் புகலிடக் 

பகாாிக்ணகாபர்கள் மாடர்தில் அவுஸ்பலிாில் 

இன்ணபம் ாறுதட்ட ாப் திிாங்கள் 

இடம்மதற்றுக்மகாண்டுான் இருக்கின்நண.  

 

அண்ண ாட்கபாக சிநினங்காிணது ிழ் அகிகள் 

அவுஸ்பலிா பாக்கிப் தணடமடுப்தது மதாிதும் 

அிகாித்துக் காப்தடுகிநது.  

 

இவ்ாநாக அவுஸ்பலிாிற்குள் தண பற்தடும் 

மதரும்தானாண ிர்கபின் புகலிடக் பகாாிக்ணககள் 

உண்ணாணாகவும் பர்ணாணாகவுப 

இருக்கின்நண.  

 

அர்கள் சிநினங்காில் மாடர்ந்ிருக்க பணணந்ால் 

அச தணடிணாின் திாங்கல்களுக்கு ஆபாகக்கூடி 

அதாம் அிகம் இருக்கிநது.  

 

இவ்ாநாக அவுஸ்பலிாிற்கு அகிகள் 

தணடமடுப்தற்காண அடிப்தணடக் காம் அகிகள் 

மாடர்தாண அவுஸ்பலிாிணது மகாள்ணகன்று. 

ாநாக, சிநினங்காில்  

ினவுகின்ந திச்சிணணகள்ான் இற்காக காம்.  

 

ஆலிணால் அவுஸ்பலிாிலுள்ப அகிகளுக்காண 

டுப்பு பகாம்கள் ிம்தி ிற்காண பழுபற் 

காம் சிநினங்கா அசாங்கபன்நி பறு ரும் 

அல்ன.  

 

ஆலிணால் ங்கபது பசத்ிணண பாக்கி 

ஆிக்கக்காண அகிகள் தடகுகள் பனம் 

தணடமடுப்தற்கு ிமசய் சிநினங்காவுடன் ாங்கள் 

கிாிக்மகட் ிணபாட பண்டுா?  

 

தர்ாின் பெண்டா அணப்திணபா அன்நி 

ஆப்காணிஸ்ாணின் லிதான்களுடபணா ாங்கள் 

கிாிக்மகட் ிணபாடுபாா? ஆலிணால் 

சிநினங்காவுடன் ிணபாடாட்படாம் ணக் கூறுது 

என்றும் நன்று.  

 

சிம்தாப அிிணண ாங்கள் வ்ாறு 

புநக்கித்பாபா அவ்ாபந சிநினங்கா அிணபெம்  

 

 

பக்கம் 10 முசு  யர் 2  இதழ் 1 1  

சிம்ாரைவனப் புக்ைணிக்ை முடிமதநில் ஏன் ... மாடர்ச்சி  
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பக்கம் 11 முசு  யர் 2  இதழ் 1 1  

சிம்ாரைவனப் புக்ைணிக்ை 
முடிமதநில் ஏன் ... மாடர்ச்சி  

 

 

 

 

 

ாம் 

புநக்கிக்கத் துிபண்டும். அப்பதாதுான் ணி 

உாிணகணபப் தற்நிப் திடிக்கபண்டின் 

அசித்ிணணச் சிநினங்கா அசாங்கம் 

ிபங்கிக்மகாள்ளும்.  

 

சிநினங்கா அசாங்கத்ின் ீது அழுத்த்ிணணத் 

ிிப்தற்கு இதுான் குந் ி.  

 

ஆதிாிக்காின் குநிந் இந் ஆட்சிாபர்களுக்கு ிாக 

அணணத்துனக அபில் பன்மணடுக்கப்தட்ட 

புநக்கிப்புப் பதாாட்டங்கள்ான் அந் 

ஆட்சிாபர்கணப அடிதிணத்ண இங்கு 

ிணணிற்மகாள்பத்க்கது.  

 

சிநினங்காிணது ிழ் சபகத்துக்குாி அந்ஸ்துக்கள் 

ங்கப்தடுபாடு தத்ிாிணகாபர்களும் ணி 

உாிணச் மசற்தாட்டாபர்களும் ங்கபது திிணண 

ங்குணடின்நி பன்மணடுப்தற்கு 

ிமசய்ப்தட்டபண்டுமணில் சிநினங்கா 

அசாங்கத்ின் ீது காத்ிாண அழுத்ம் 

திபாகிக்கப்தடபண்டிது அசிாகிநது.  

 

இந் ிணனில் சிப்தாபக்கு ிாக இதுபதான்ந 

புநக்கிப்புப் பதாாட்டத்ிணண பன்மணடுக்க 

படிபெமணில் ன் சிநினங்காிற்கு ிாக அணணத் 

ிருப்த படிாது?  

 

*Dr Sam Pari was a panellist at the International Peace 

Research Association Conference 2010. She is the 

ஈxிடுணனப்xபதாாட்டத்ின்பதாதுமகால்னப்தட்ட

ர்கணப ிணணவுகூரும் ணகில் புனம்மதர் ிர்கள் 

ாழும் பசங்கள் அணணத்ிலும் ாவீர் ாள் ிகழ்வுகள் 

எழுங்கு மசய்ப்தட்டிருக்கின்நண. 

 

இருப்தினும், கடந் ஆண்டு ிடுணனப் புலிகபணப்பு 

இல்னாது எிக்கப்தட்டுிட்ட ிணனில் சிநினங்காில் 

ாழும் ிர்கள் ம்தர் 27ம் ாபன்று ாவீர் ாணப 

ிணணவு கூபடிா ிணனக்குத் 

ள்பப்தட்டிருக்கிநார்கள்.  

 

இவ்ாறு திதிசிின் மன்ணாசி மசய்ிச் பசணின் 

மசய்ிாபர் சுாிான் டாென் ழுிபெள்பார். 

அன்xமாிாக்கம்xஇது.  

 

ாவீர் ாள் ிகழ்வுகணப எழுங்குமசய்ால் 

கடுணாகத் ண்டிக்கப்தடுவீர்கள் ன்ந சிநினங்காின் 

உத்ிபாகபூர் அச்சுறுத்ல் எருபுநிருக்க சிநினங்கா 

ாழ் ிர்கள் பதாாிணால் கணபப்தணடந்தும், 

சலிப்தணடந்தும் பதாிருக்கிநார்கள்.   

 

இது இவ்ாநிருக்க சிநினங்காில் கடந் பப்தது 

ஆண்டுகளுக்கும் பனாகத் மாடர்ந் பதாாில் 

மகால்னப்தட்ட ிழ் இணபஞர்கபது 20,000 

கல்னணநகள் அணந்ிருக்கும் துினகங்கணபபெம் ாவீர் 

ிணணவுத் தூதிகணபபெம் சிநினங்கா அச தணடிணர் 

அித்மாித்து ருகிநார்கள்.  

இதுபதான்ந ாவீர் துினகங்கள் ிணபாட்டுத் 

ிடல்கபாகவும்xதணடத்பங்கபாகவும் 

ாற்நப்தட்டிருக்கின்நண.    (பலும் ) 

இவ்ாண்டு சிநினங்காிலுள்ப ிர்கள் 

ாவீர்கணப ிணணவுகூ படிால் பதாணபன்?: 

திதிசி  

http://www.puthinappalakai.org/view.php?20101128102584
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ஈபசு-27.11.2010 

 
. ாின் பதார்க்குற்ந ிசாண....ிர்கபப! சாட்சிபிக்க பன்ாருங்கள்  

 





கடந் கானங்கபில் ிழ் க்கபின் எரு தகுிிணப அசிலில் ஆர்ம் காட்டிந்ிருக்கின்நார்கள். அர்களும் ணித்ணிாகப மசற்தட்டு 

ந்துள்பார்கள். ஆணால் இன்ணந கானகட்டத்ில் ிழ் க்கபின் பற்சிகள் ாவும் எருங்கிணக்கப்தட பண்டி பண ழுந்துள்பது. 

இதுண கானபம் அணிாக இருந் க்கணபபெம், இபஞ்சந்ிிணணபெம் அசிலில் ஈடுதட ணத்து து ிழ்ச் சபகத்ின் எருங்கிணந் 

பாக்கத்ண உனகுக்கு டுத்துக் காட்டுது து கடண. 

அவுஸ்ிபலி ிழ் பதண தன அசில் பணனத் ிட்டங்கணப அநிபகப்தடுத்ிபெள்பது, து அணப்திணாின் பாக்கம் ிணநபறுற்க்கு 

து பதணின் அங்கத்துர்கபின் ண்ிக்ணகபெம், மதாருள் தனபம் பக்கிாணது ன்தது றுக்கபா, ணநக்கபடிா உண்ண. அணால் 

உங்கள் எவ்மாருணபெம் து பதணில் இணந்து ம்ணப் தனப்தடுத்தும்தடி பண்டி ிற்கின்பநாம். து பதணின் ிர்கானத்ண 

ி டத்தும் மதாறுப்பு எவ்மாரு அங்கத்ர்கபின் ணககபிலும் உள்பது. 

உங்கபது உி சிநிாகபா மதாிாகபா இருப்தினும் து ீண்ட கான, இணடத் கான, குறுகி கான குநிக்பகாள்கணப அணடற்கு ிக 

பக்கிாணது. 

ீிக்காகவும் அணிக்காகவும் ாம் மாடங்கி தத்ில் உங்கணபபெம் உங்கபது ண்தர்கணபபெம் உநிணர்கணபபெம் இணத்துக் 

மகாள்ளும்தடி ாழ்ணபெடன் பண்டி ிற்கின்பநாம். 

து பசி சஞ்சிணகக்காண கட்டுணகள் மசய்ிகணப கீழ்ரும் ின்ணஞ்சல் பகாிக்கு அனுப்தவும் 
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மதாறுப்பு றுப்பு  

இந் மபிபட்டில் ரும் கட்டுணகள், ஆக்கங்கள் அணணத்தும் அவுஸ்ிபலித் ிர் பதணின் மகாள்ணககணபபா பாக்கங்கணபபா 

திிதலிப்தணல்ன. அண அந்ந் ழுத்ாபர்கபின் கருத்துக்கணப திிதலிப்தணாகப இருக்கும்.  

Postal Address: 

P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 

Tel: 1300 660 629  

Web: http://www.australiantamilcongress.com 

அவுஸ்திரபினத் தநிழர் 
ரபவை  

ம் மகாள்ணக 
 

“க்கபால் க்களுக்காக பாற்றுிக்கப்தட்ட க்கபின் பதணப அவுஸ்ிபலித் ிழ் பதணாகும். 

து மகாள்ணகாணது ீிணபெம் சாாணத்ணபெம் அடிப்தணடாக ணத்து து க்கபின் பாண, 

சுந்ிாண, சத்துாண, தாதுகாப்தாண அணிண ற்தடுத்ிக் மகாடுப்தற்கு து க்கபின் 

எருங்கிணந் குனாக எலிப்ததுாகும்.” 

 

 

ம் இனட்சிம் 

 

“அவுஸ்ிபலித் ிழ்  பதண அவுஸ்ிபலி சபகத்ில் அங்கம் கிக்கும் ிர்கபின்  ஆக்க 

பூர்ாண தங்கபிப்ணத ஊக்குிப்தாகவும், ிர்களுக்கு பக்கிாணற்ணந மபிக் மகார்ாகவும், 

அவுஸ்ிபலிப் தண்புகணப ிணனிறுத்துாவும், ற்ணந சபகங்கள், அசுகள், அணப்புக்கள் 

அணணத்ணபெம் ிர்கபின் சபக, தண்தாட்டு, அசில் அக்கணநகள், கணனகபில் ஈடுதடுத்துாகவும் 

அணப ம் இனட்சிம்.”  

 

ம் குநிக்பகாள் 

 
“து குநிக்பகாபாணது உனகபாி ாீிில் ிழ் க்கபின் ணி உாிணகளுக்காகக எருங்கிணந் 

குல் மகாடுப்தது, ிர்கபின் சுிர் உாிணணப் தற்நி அநிிணன க்கபிணடப 

ற்தடுத்துது, து க்கபின் தாதுகாப்திற்கும், பணாண ாழ்ிற்கும் மதாருபாா பர்ச்சிக்கு 

உவுது, து ிர்கான சந்ிிணாிற்கு து ாட்டில் டந் இணப்தடுமகாணனணப் தற்நி 

டுத்துக்கூறுது ன்தணாகும்.” 

அவுஸ்ிபலித் ிர் பதண:  

சாாணத்ணபெம் ீிணபெம் பாக்கி அநப்பதார் 
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