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அதானிக்கு எதிான ஆஸ்திரலிப் பழங்குடி க்களின் ரபாாட்டத்தத ஆதாிப்ரபாம் 

பிதர் நரந்தி ரடிக்கு நநருக்கன, விருப்பன இந்திவின் நபருந் 

நதழிற்குழுங்களில் ஒன்மன அதனி குழும் ஜல், ஜங்குல், ஜமீன் (நியம், நீர், கட்டு) 

லரங்களரக் நகள்ளரயிடுலளத திர்த்து ஆஸ்திரலிவின் பறங்குடி க்கள் நதடர்ந்து 

ரபடிலருகின்மனர். இப்ரபட்டம் நியம் நீர் கடு ஆகிலற்றின் மீது க்களுக்குள்ர 

உரிளளப் நபறுலதற்கக உயகு தழுவி அரவில் நளடநபறும் ரபட்டத்தின் பிரிக்க 

முடித பகுதி ஆகும். 19,500 ரகடி முதலீட்டுடன் குயின்ஸ் ரயண்ட்டில் உள்ர நியக்கரி 

சுங்கத்ளதப் புதுப்பிப்பதற்கன ஒப்பத்தந்தில் ஆஸ்ரலி அசங்கத்துடன் அதனி குழும் 

ளகநழுத்திட்டுள்ரது.  தங்கள் ரபட்ட லழியில், ற்கனரல க்கள் நீதின்மத்தின் கதவுகளரத் 

தட்டத் நதடங்கியுள்ரனர். து கட்சி ஆஸ்திரலி பறங்குடி க்களின் ரபட்டத்தின் மீது 

மிகுந்த  ஆர்லமும் ஈடுபடும் நகண்டுள்ரது. அப்ரபட்டத்ளத இதப்பூர்லக 

ஆதரிக்கின்மது. அதனி குழுத்தின் நியக்கரி சுங்கத் திட்டத்ளதத் தடுத்து நிறுத்த இன்னும் அதிக 

லலிளரடு நதடர்ந்து ரபடுறு ஆஸ்ரலிப் பறங்குடிகளர ரலண்டிக் நகள்கிரமம். 

 ஒடுக்கப்பட்ட நடுகளரச் ரசர்ந்த க்களின் ரதள்கள் மீது தனது நநருக்கடிளச் சுத்த 

உயக நிதி மூயதனம் முன்று லருகின்மது. அந்த லளகயிரயர, நதடர்ந்து அதிக அரவில் நபரி 

அளைகள், நபருந் நதழில்கள், நபருங் சுங்கத் திட்டங்கள், சிமப்புப் நபருரத ண்டயங்கள் 

ஆகிளல நதடர்பன புரிந்துைர்வு ஒப்பந்தங்கள் ளகநழுத்து இடப்பட்டுள்ரன. இந்த 

திரின ஒப்பந்தத் திட்டங்கள் நளடமுளமப்படுத்துலளத விளவுப்படுத்தரல பச்ளச ரலட்ளட 

நடலடிக்ளக ன்னும் நபரியன க்கள் மீது ரபர் முடக்கி விடப்பட்டுள்ரது. இந்திவின் 

லனப் பகுதிகளில் லழும் க்களில் மிகப் நபரும்பயரனர் பறங்குடிகள் ஆலர். அலர்கள் டட, 

ஸ்ஸர், ஜிண்டல், மித்தல், நநரக, ரலதந்த, ரபஸ்ரக, சலீம், டிபிஜி முதயன உள்நட்டு, 

நலளிநட்டுப் பன்னட்டுப் நபருந் நதழில்குழுங்களர திர்த்து, நியம் நீர் கட்டு லரங்கள் 

மீதுள்ர தது உரிளள நிளயநட்ட நன்கு அளப்பகி, ரபர்குைம் மிக்க லழியில் 

ரபரிடுகின்மனர். க்கள் யுத்தத்ளதயும் க்கள் இக்கங்களரயும் நன்கு ஒருங்கிளைந்து நடத்தும் 

து கட்சியின் தளயளயில் நபரும் பகுதி க்கள் ரபடி லருகின்மனர். தண்டகண்த்தில், 

பிகரில், ஜர்கண்டில் தன்னட்சிள நிறுவியுள்ரனர். சுண்டும் அசு அதிகத்ளதத் தூக்கிநறிந்து 

விட்டு, கருலடிவியன க்கள் ஜனநக அதிகத்தின் அயகுகளர, ஜன்தன் சர்க்கரின் அயகுகளர 

உருலக்கியுள்ரனர். உண்ளன லரர்ச்சிள அளட க்கள் முன்று லருகின்மனர். 

 உயக நிதி மூயதன நயன்களுக்குச் ரசளல நசய்யும் நபருட்டு, அதன் மூயம் நகள்ளரயில் 

பங்கும் கமிசனும் நபறுலதற்கு, இந்தித் தகு முதயளித்துல லர்க்கத்தினர் பின்தங்கியுள்ர உயகின் 

பிம நடுகளில் தது மூயதனத்ளத இடுகின்மனர். பிதனதிலிருந்து ரடி தனக்கு நநருக்கன, 

விருப்பன முதயளி நண்பர்களுக்கு விசுலசத்ளதக் கட்டும் நபருட்டு, இந்திவிலும் 

நலளிநட்டிலும் நியங்கள், சுங்கங்கள், ஒப்பந்தங்கள், குத்தளககள், முதலீடு நசய்லதற்கன 

லய்ப்புகள் ஆகிலற்ளமப் நபற்றுத்தப் பல்லும் நகமும் ரதக் கடுளக உளறத்து லருகிமர். 

அதனியின் ஆஸ்திரலி குயின்ஸ் ரயண்ட் சுங்கத் திட்டம் இந்தத் நதடர்பில் ளலத்து ட்டுர 

பர்க்க ரலண்டும். இது ரபன்ம திட்டங்கரல் ஆஸ்திரலிப் பறங்குடி க்களின்  சமூக 

லழ்க்ளக மிகக் கடுளகப் பதிக்கப்பட்டுள்ரது. இது ட்டுல்ய, லழிடத்திலிருந்து 



நலளிரற்மப்படும் அபமும் ற்கனரல ழுந்துள்ரது. சுற்றுச்சூறல் சநிளய மிக ரசகப் 

பதிக்கப்பட்டுள்ரது. நபருரத லழ்க்ளக, பண்பட்டு லழ்க்ளக, லழ்முளம, சமூகக் கூட்டு 

ன ல்யம் முற்றிலும் அழிக்கப்படுகிமது. துர் சூழ்ந்த லழ்நிளயயில் உள்ர க்களுக்குச் 

சுண்டும் ஆளும் லர்க்கங்கள் நசய் ஒன்றுமில்ளய. அலர்கள் இயமீட்ட, நன்ரலும் 

இயபமீட்டரல ண்ைம் நகண்டுள்ரனர். 

 அதனி குழுத்திற்கு தின ரபட்டத்தில் அழுத்தக ஊன்றி நின்று முன்ரனறுறு 

மீண்டுநரு முளம து கட்சி ஆஸ்திரலிப் பறங்குடி க்களுக்கு ரலண்டுரகள் விடுக்கிமது. 

உயக நிதிமூயதனத்தின் ஒடுக்குமுளமக்கும் சுண்டலுக்கும் தின ரபட்டத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட 

க்களுடன் ப்ரபதும் உறுதிக நிற்ரபம் ன்று து கட்சி அறிவிக்கிமது. ஆயுதப் ரபட்டம், 

சட்டலழி ரபட்டம், க்கள் திள் இக்கங்கள் முதயன ல்ய லளக ரபட்ட 

லழிமுளமகளரயும் விரிலகப் பன்படுத்துறு அளமகூவி அளறக்கின்ரமம். உயகத்திலும் 

இந்திவிலும் உள்ர நதழியரர், உறலர், பறங்குடி சமூக இக்கங்களரயும் னித உரிள 

அளப்புகளரயும் அதனி குழுத்திற்கு தின ரபட்டத்தில் ஆஸ்திரலிப் பறங்குடி 

க்களரச் சத்திமுள்ர அளனத்து லழிகளிலும் ஆதரிக்குறு அளமகூவி அளறக்கின்ரமம். 

 

 
ஹுட்ச உரசந்தி, 

நசய்தித் நதடர்பரர், 

தண்டகண்ச் சிமப்பு ண்டயக் குழு, 

இநபக (ரலயிஸ்ட்). 

           


