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Operation Sovereign Borders 

தகவல் ஏடு 

ஆஸ்திரேலிய அேசாங்கம் நாட்டின் எல்லைகலைப் பாதுகாக்கவும் ஆட்கடத்தலை முறியடிக்கவும் 

கடுலையான எல்லைப் பாதுகாப்புக் கட்டுப்பாடுகலைக் ககாண்டுள்ைது. 

Operation Sovereign Borders என்பது என்ன? 

Operation Sovereign Borders என்பது, ஒஸ்திரேலிய அேசின் பலடத்துலறயின் முலனப்பில் 

கசயல்படுகின்ற எல்லைப் பாதுகாப்பு, வள்ைங்கலைத் தடுப்பதும், ைக்கைது வாழ்வு கடல் ஆபத்தில் 

சிக்காது தவிர்ப்பதும் ைற்றும் ஒஸ்திரேலியக் குடிவேவுத் திட்டத்தின் ரநர்லைலயக் காப்பதுைாகும். 

 

நீங்கள் வீசா இல்ைாைல் படகில் ஏறினால் நீங்கள் ஆஸ்திரேலியாலவச் கசன்றலடய முடியாது. 

சிாியா ைற்றும் ஈோக் யுத்தத்தினால் இடம்கபயர்ந்த 12000 அகதிகலை 

ைீைக்குடியைர்த்துவதற்கு ஆஸ்திரேலியா தன்லன அர்ப்பணித்துள்ைது.  

இது ஆஸ்திரேலியா அேசாங்கக் ககாள்லக இைகுவாக்கப்பட்டுள்ைதாகப் 

கபாருள்படுைா? 

இல்லை. சிாியா, ஈோக் ரைாதல்கைால் கவைிரயறும் அகதிகலை ைீள்குடிரயற்றம் கசய்வதற்கான 

ஆஸ்திரேலிய அேசாங்கத்தின் அறிவிப்பானது, சட்டவிரோதைாக படகில் ஆஸ்திரேலியாவுக்குப் 

பயணிக்க எத்தனிக்கும் ஆட்கலைத் தடுத்து நிறுத்தும் ஆஸ்திரேலியாவின் ககாள்லகயில் ஏந்தவித 

தாக்கத்லதயும் ஏற்படுத்தாது. 

 

UNHCRஇல் பதிவுகசய்துககாண்டு தற்ரபாது கைபனான், ர ார்டான், துருக்கி ரபான்ற நாடுகைில் 

உள்ை அகதிகளுக்காக ரைைதிக ைனிதாபைான இடங்கள் உள்ைன. சட்டவிரோதைாகப் படகில் 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரும் எவருக்கும் இந்த இடங்கள் வழங்கப்படைாட்டாது. 

 

ஆஸ்திரேலியா தனது எல்லைகலைப் பாதுகாபபதற்குத் கதாடர்ந்தும் உறுதிபூண்டுள்ைது. 

சட்டவிரோதைாகப் படகில்வே எத்தனிக்கும் எவலேயும், தடுத்து நிறுத்துவது கதாடர்ச்சியாக 

நீடிக்கும்- அவர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் என்பது கபாருட்டல்ை. 
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ஆஸ்திரேலியாவில் புதிய பிேதைர் வந்திருக்கிறார். இதனால் 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு விசா இல்ைாைல் வருபவர்களுக்கு என்ன நடக்கும்? 

ஆஸ்திரேலியாவின் புதிய பிேதைாின் ைாற்றம், படகுகலைப் பாதுகாப்பாகத் திருப்பி அனுப்புதல், 

அல்ைது கசயைாக்கம் ைற்றும் ைீள்குடிரயற்றத்திற்காக ைக்ககலை ரவறு நாடுகளுக்கு இடைாற்றம் 

கசய்யும் ஆஸ்திரேலியாவின் ககாள்லகயில் ைாற்றத்லத ஏற்படுத்தாது. 

 

ஆஸ்திரேலியாவின் கடற் பிேரதசத்திற்குள் பிேரவசிக்க அல்ைது ஆஸ்திரேலிய 

கடற்பிோந்தியத்தினூடாக நியூசீைந்துக்கு பயணிக்க எத்தனிக்கும் எந்தகவாரு ஆட்கடத்தும் படகும் 

இனம் காணப்பட்டு, தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு, பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தப்படும். 

 

ைனுஸ் (பப்புவா நியூகினி), ஆஸ்திரேலியாவிலுள்ை நாஉரு ஆகிய நாடுகைில் ைீள்குடிரயற்றம் 

இடம்கபறாகதன பிேதை ைந்திாி குறிப்பிட்டுள்ைார்- அவர்கள் ஒருரபாதும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 

வேைாட்டார்கள். 

படகுகள் இப்பவும் ஆஸ்திரேலியாலவ கவற்றிகேைாகச் கசன்றலடவதாக நான் 

ரகள்விப்பட்ரடன். இது உண்லையா? 

இல்லை. ைக்கலைக் கடத்துபவர்கைின் கபாய்கலை நம்பாதீர்கள். ஒரே ஒரு படகு ைாத்திேம் 2014 

இல் ஆஸ்திரேலியாலவ அலடந்தது. அத்துடன், அந்தப் படகிலிருந்த ஒவ்கவாருவரும் நாஉரு 

நாட்டுக்கு கசயல்முலறக்காக இடைாற்றம் கசய்யப்பட்டார்கள். 

இந்ரதாரனசியாவிலிருந்து ைீள்குடிரயற்றத்திற்கு என்ன ைாற்றங்கள் 

கசய்யப்பட்டுள்ைன? 

இந்ரதாரனசியாவிலிருந்துவரும் அகதிகளுக்கான அகதிகள் ைீள்குடியைர்வு விதிகலை 

ஆஸ்திரேலியா அேசாங்கம் ைாற்றிவிட்டது. 

 

நீங்கள் யூஎன்எச்சீஆர் இல் பதிவு கசய்வதற்காக இந்ரதாரனசியாவுக்குப் பயணித்தால், 

ஆஸ்திரேலியாவில் ைீள்குடிரயற்றத்திற்காக ஆரைாசிக்கப்படைாட்டீர்கள். 

 

விதிகள் எல்ரைாருக்கும் கபாருந்தும் விதிவிைக்குகள் கிலடயாது. 

1 யூலை 2014 க்கு முன்னர் இந்ரதாரனசியாவில் யூ என் எச் சி ஆர் உடன் நான் 

ஏற்கனரவ பதிலவ ரைற்ககாண்டிருந்தால் நிலைலை என்ன? 

1 யூலை 2014 க்கு முன்னர் இந்ரதாரனசியாவில் யூ என் எச் சி ஆர் உடன் பதிவு கசய்துள்ை சிை 

அகதிகலை ஆஸ்திரேலியா கதாடர்ந்தும் ைீள்குடிரயற்றம் கசய்யும். 

 

எவ்வாறாயினும், கூடியைவு இடங்கள் பகிர்ந்தைிக்கப்பட ைாட்டாது- அதாவது ஆஸ்திரேலியாவில் 

ைீள்குடிரயற்றப்படுவதற்காக இந்ரதாரனசியாவில் காத்திருக்கரவண்டிய காைம் ைிக நீண்டதாக 

இருக்கும். 
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ஆஸ்திரேலியா படகுகலை இந்ரதாரனசியாவுக்குத் திருப்புவதாக ைட்டும் 

ரகள்விப்பட்ரடன். இது உண்லையா? 

இல்லை. எந்த நாட்டிலிருந்து ைக்கள் வருகிறார்கை, எந்த வழிலய எடுக்கிறார்கள், அல்ைது எந்த 

நாட்டிலிருந்து கவைிரயறுகிறார்கள் என்பது காாியைில்லை. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சட்டவிரோதைாக 

படகில் பயணம் கசய்பவர்களுக்கு இரு வித முடிவுகள் உண்டு. 

 

 அவர்கள் இலடைறிக்கப்பட்டு ஆஸ்திரேலிய கடற்பேப்பிலிருந்து பாதுகாப்பாக 

அகற்றப்படுவார்கள். அல்ைது,  

 அவர்கள் பிோந்திய நலடமுலறக்காக இன்ரனார் நாட்டுக்கு 

அனுப்பப்படுவார்கள். 

எனது உறவினர்கள் ஒஸ்திரேலியாவில் ஏற்கனரவ இருந்தால் அதனால் எனக்கு 

ஏதாவது சாதகம் உண்டா? எனது உறவினர்கள் ஏற்கனரவ வீசா கபற்றவர்கைாக 

அல்ைது ஒஸ்திரேலியக் குடியானவர்கைாக இருந்தால் அதில் ஏதாவது ைாற்றம் 

உண்டா? 

உங்களுக்கு ஒரு குடும்பம் ஏற்கனரவ ஒஸ்திரேலியாவிலிருந்தால் அது எவ்வித ைாற்றத்லதயும் 

ஏற்படுத்தாது. ஒஸ்திரேலியாவிற்கு சட்ட விரோதைாக வள்ைத்தில் வே முயற்சிக்கும் யாவருக்கும் 

சட்டம் ஒரே ைாதிாியாகத்தான் அமுைாகும். 

ஒஸ்திரேலியாவில் குடியைே நான் தகுதியுலடயவன் என ைக்கலைக் 

கடத்துபவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள். 

ைக்கலைக் கடத்துபவர்கைின் கபாய்கலை நம்பாதீர்கள். இக் குற்றவாைிகள் உங்கள் பணத்லதச் 

சூலறயாடி உங்கைது உயிலேயும் உங்கைது குடும்பத்தின் உயிர்கலையும் ஆபத்தில் 

தள்ைிவிடுவார்கள். 

 

நீங்கள் வீசா இன்றி வள்ைத்தில் ஒஸ்திரேலியா வருவீர்கைாயின், நீங்கள் சகைலதயும் இழக்கும் 

ஆபத்லதச் சந்திப்பரதாடு உங்கள் உயிலேயும் உங்கள் குடும்பத்தின் உயிலேயும் இழக்கும் 

ஆபத்லதயும் சந்திப்பீர்கள். 

சட்டவிரோதைாகக் கடல்வழி வந்து ரசர்பவர்கள், இலடைறிப்புக்குள்ைாகாது 

ஒஸ்திரேலிய நிைப்பேப்லப அலடந்தால் என்ன நடக்கும்? 

ஆஸ்திரேலியாவின் கடுலையான எல்லைப் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் என்பது படகுகள் 

வழிைறிக்கப்படாைல் கபருநிைப்பேப்புக்குச் கசல்ை முடியாது என்பதாகும். 

 

ைக்கள் ஒஸ்திரேலியாவிற்குச் சட்ட விரோதைாக வே முயற்சித்தால், ஒஸ்திரேலியாலவ 

வதிவிடைாக்க எப்கபாழுதுரை முடியாது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கான பாலத மூடப்பட்டுள்ைது. 

அந்தக் ககாள்லக கபண்கள், குழந்லதகள் ைற்றும் கூடிவோத இைவயதினருக்கும் 

கபாருந்துைா? 

ஆம். இவ்விதிகள் சகைருக்கும் கபாருந்தும்: குடும்பங்கள், பிள்லைகள், துலணயாருைற்ற 

பிள்லைகள், கற்றவர்கள், ைற்றும் கசயல்த்திறமுள்ைவர்கள்.விதிவிைக்குகள் கிலடயாது. 


