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ப"#னண" 
உ"#$ வரலா* வ +,கிய01 தமி4 வரலா* ம5*6 ப8பா9 ப5றிய க;9ைரக" பல 

ேவ$கைள, ெகா89"ளன. அவ5றி1 ஒD* 2020 ஆ6 ஆ89 ஏGர1 மாத6 

ெதாடIகGப;ட ஒJ K;9L ெசய5தி;டமாN6. அO ேநா$ேவய01 உ"ள பல 

Qல6ெபய$ தமி4 சRகG பIகாள$களS5N6 ேதசிய TலகUதி5N6 இைடேயயான ஒJ 

K;9L ெசய5தி;டமாN6. இUதி;டUதிD உWO ச,தியாக ஒJ பண0,NY 

ெசய1ப9கிறO. TRVS இWத ெசய5தி;டUதி5கான ஒJ அZசரைணயாள$ ஆN6. அேத 

ேநரUதி1 ேநா$ேவய0ய உ"#$ வரலா5* நி*வன6 (Norsk Lokalhistorisk Institutt - NLI) ஒJ 

வழிகா;]G பாUதிரUைத ெகா89"ளO. இ,க;9ைரகளSD ம5ெறாJ ேவ$ உமாபாலD 

சிDனOைரய0D T1 தி;ட6 ஆN6.  அO 2016 ஆ6 ஆ89 ெவளSய0டGப;டO. இWத 

TலிலிJWO வ +,கிய01 ெவளSய0டGப;ட இJT*,N6 ேம5ப;ட க;9ைரகைள 

பயன$க" ^தWதிரமாகG QOGப0,க _]`6. 

Lokalhistoriewiki.no இ1 உ"ள «Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie» (ஒJ 

பD_கUதDைமயான கைதக" – ேநா$ேவய0யU தமிழ$களSD வரலா*) எZ6 

ெசய5தி;டமானO 20.09.2021 அD*  «Snøfnuggpalmen-c6பனSGபைன» எDற ெபயd1 ஒJ 

இலLசிைனையG ெப5றO. 

Lokalhistoriewiki.no எDபO ேநா$ேவய0D ேதசிய TலகUதி1 உ"ள ேநா$ேவய0ய உ"#$ 

வரலா5* நி*வனUதா1 (NLI)  நி$வகி,கGப96 ஒJ இைணயதள6 ஆN6. இO 

ேநா$ேவய0D உ"#$ வரலா5ைற தDனா$வG பண0 Rல6 எYOவத5கான ஒJ 

இைணயவழிU தளமாN6. 

«Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie» எDற ெசய5தி;டUதிD Rல6, இWதU 

தி;டUதி5கான பண0,NY ேநா$ேவய01 உ"ள தமி4 அைமGQக" தமO உ*Gப0ன$கைள 

இWத தDனா$வG பண0ய01 ஈ9ப9Uதf6 ஊ,Nவ0,கf6 அைழ,கிDறO. 
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Du kan lese mer om prosjektet i tidsskriftet Notam (mai 2022): http://notam.eu/wp-content/uploads/2022/08/notam_22.pdf   
og på DiasporA Tamil Archives: https://diasporatamil.no/snofnuggpalmen-lokalhistoriewiki-no/.  Her er veiledning og konkrete forslag til 

artikler du kan skrive: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Tamilsk_historie_og_kultur/Brukerveiledning 
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Malsamtale:M%C3%A5nedens_dugnad_2022-05 

 

!ய ஆவண'ப)*த, 

ந"#ட கால ேநா*க+தி.கான ஒ+1ைழ45 
இWத ெசய5தி;டUதிD Rல6, ேநா$ேவய01 உ"ள Qல6ெபய$Wத தமிழ$களSD ^ய ஆவணGப9Uதh,கான களUைத 

இWதG பண0,NY உJவா,கி`"ளO. ேநா$ேவய01 உ"ள தமி4L சRக6 ம5*6 நி$வாக அதிகார6 ெகா8ட தமி4 

அைமGQக" ப0DவJ6 RD* ெசய5பா9கைள ஒYIN ெசiய ஒUOைழ,Nமா* பண0fடD ேக;9, ெகா"கிறO. 

1. உIக" நி$வாக, NYfடD வ +,கி ெசய5தி;ட6 ப5றிய தகவ1 K;ட6 ஒYIN ெசiத1 (ெமiநிக$ 

சWதிGQ 30 நிமிட6-1 மண0 ேநர6) 

2. சRக ஒD*Kடhடனான இய5ப0ய1 வ +,கிG ப;டைற. அIN க;9ைரகைள எYத, K]ய எYUதாள$கைள 

ேச$Uத1. ேநா$ேவய0ய ெமாழிய01 எYத,K]ய இைளஞ$களாகேவா அ1லO ெபdயவ$களாகேவா 

இJ,கலா6. (^மா$ 3-4 மண0ேநர இய5ப0ய1 வ +,கிG ப;டைற) 

3. உIக" நி*வன6/_D_ய5சி ப5றிய க;9ைர(கைள) எYOத1 அ1லO QOGப0Uத1 ெபா*Gைப ஏ5ற1 

 

6ய ஆவண4ப<+த=*கான வ "*கி4 ப>டைறய@A B*கிய+1வC 
_த1 தைல_ைற Qல6ெபய$Wத தமிழ$க", தமிழ$களSD Qல6ெபய$Wத வரலா5றிD ெதாட,கGQ"ளS ஆN6. 

“Qல6ெபய$ தமிழ$” (Tamil Diaspora) எD* ச$வேதச அளவ01 அறியGப;ட அைடயாளUதி5N அவ$க"தாD ஆதார6. 

ேநா$ேவ ம5*6 உலெகIகிh6 உ"ள Qல6ெபய$ தமிழ$களSD தகவ1, சாD*க", நிைனவக6, அைடயாள6, 

ப8பா;9G பார6பdயUதி5கான ேதா5ற_6 அ]Uதள_6 அவ$களSD வரலாேற ஆN6. அO ப1ேவ* நா9களS1 

வாY6 இர8டா6, RDறா6 ம5*6 வJIகால சWததிய0னdD அைடயாளUதிD அ]GபைடயாN6. “நா6 யா$” எDற 

ேக"வ0,N அவ$கேள ஒJ வாY6 பதி1. Qல6ெபய$Wத தமி4 அைமGQகளS1 சRக ெதாட$பாட1களSD ஆவணIக" 

இ1லாைமயா1, ^ய ஆவணGப9Uத1 இDZ6 அவசியமாகிறO. ஒJ ெவ5றிகரமான ^ய ஆவணGப9UதலிD 

வ0ைளf6, ^ய ஆவணGப9Uத1 இ1லாததD வ0ைளf6 ந+8ட கால ஓ;டUதிேலேய QலGப96. வJIகால 

சWததிய0ன$ ேநா$ேவய01 தIகளSD ேவ$க" ப5றிய தகவ1கைள`6 ஆதாரIகைள`6 ேதடU ெதாடIN6 ேபாO, 

சமகால ஆவணIகளSD இ1லாைம அ1லO ப5றா,Nைற இJGப0D அவ$களSD அைடயாளUைத இழWத நிைல,ேக 

த"ளGப9வா$க". 

 

!ய ஆவண'ப)*த, ஏ. /0கியமான6? 

• ேநா$ேவய01 தமிழ$களSD N]ேய5ற வரலா5றிD ெதாட$LசிையG ப0ரதிபலி,N6 ஆவணIக" இ1லாைம 

• தமி4 அைமGQகளS1 தமிழ$களSD சRக ெதாட$பாட1க" ப5றிய ஆவணIக" இ1லாைம 

• தமி4 அைமGQகளS1 ஆவணIகளSD அ{,க6 கிைட,காைம 

• ேநா$ேவய01 தமிழ$களSD Qல6ெபய$Wத வரலா5றிD ப0ரதிநிதிUOவUைத, கா;ட,K]ய ேநா$ேவய0ய 

ஆவண, காGபகIக", TலகIகளS1 தமி4 அைமGQகளSD ^வ]க" இ1லாைம 

• தமி4 அைமGQகளS1 சிதற],கGப;ட ஆவணIக" 

 

வ 70கி' ப8டைற ப<.வ=> வ<டய?கைள !ய ஆவண'ப)*த, 

Aல> ஊ0Dவ<0D> 

நிைனfக", அZபவIக", நிக4fக", பயணIக", ெசய1_ைறக", வள$Lசிக", மா5றIக", ேவ$க", பார6பdய6, 

வரலா*, ப8பா9, உ"#$ ம5*6 வரலா5*, கைதக"

 


