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சிட்டுக் குருவி 
“அேதா  அந்தப்  பறைவ  
ேபால  வாழேவண்டும்” 
என்ற  ஆயிரத்தில்  
ஒருவன்  திைரப்படப்  
பாடல்  கண்முன்  
வி கிறது . அந்தப்  
பறைவ  11அடி  11அங்குல  
(4 மீட்டர் ) ஒரு  சிறகு  
நுனியிலிருந்து  மற்றச்  
சிறகு  நுனிவைர  
அகலமுள்ள  
அல்ேபற்றர்ஸ்  ஆக  
இருந்தாெலன்ன? பலாக்  
ெகாட்ைடக்  குருவியாக  
இருந்தாெலன்ன? 
வானெவளி  அதற்கு  
எங்கும்  ேபாகலாம்  
என்பைத  
நிர்ணயிக்கிறது . வன்னி  
வானத்ைத  தம்  
எண்ணப்படி  அளந்த  நம்  
சிட்டுக்  குருவிகள்  இன்று  
கூண்டுக்  கிளிகளாக  
பறக்க  இயலாது  
வாடுவது  கண்டு  நாம்  
வாடுகிேறாம் . 
ெவம்புகிேறாம் . 
ெவதும்புகிேறாம் . 
ெகாதிக்கிேறாம் . இந்த  
உணர்வுகைள  விட்டுக்  
கடைம  என்கின்ற  அடுத்த  
உயர்ந்த  தளத்துக்கு  நாம்  
ேபாகிேறாம் .  
என்று? எவ்வாறு? 
எப்படி? என்று  
வினாக்கள்  எழுகின்றன . 
இவற்றுக்கு  விைட  
எழுதப்  புகுந்தால்  
இடியப்பச்  சிக்கலுக்குள்  
நாம்  மாட்டிக்  
ெகாள்ேவாம் . சுற்றி  
ைவத்த  கயிறு  முதல்  
இரண்டு  மூன்று  
சிக்கல்கைள  
எடுத்தவுடன்  முழுவதும்  
சிக்கலின்றி  வருவது  
அனுபவம்  கூறும்  
உண்ைம . எம்  பல  வித  
முயற்சிகளில்  ஏேதா  
ஒன்று  அந்த  முதல்  
இரண்டு  மூன்று  
சிக்கல்கைள  அவிழ்க்கும் . 
அப்ேபாது  அந்தக்  
கூண்டின்  கதவுகள்  

தாமாகேவ  திறக்கும் .  
அந்தக்  கூண்டின்  
கதவுகள்  திறக்கும்  
ெபாழுது  அதனுள்  இருந்து  
ெவளி வரும்  கிளிகள்  
சிட்டுக்களாகித்  தாமாகப்  
பறக்க ,  தம்  உணைவத்  
ேதட ,  தம்  உறவுகைளத்  
ேதட ,  தமக்ெகன  ஒரு  
கூடு  கட்ட  இயக்கமின்றி  
எம்  ேதாள்களில்  வந்து  
அமரும் . நாம்  எம்ைமத்  
தயார்  ெசய்ேவாம் . ேதாள்  
ெகாடுப்ேபாம் .  
நாம்  வல்லூறுகளாகேவா  
பருந்துகளாகேவா  
அவற்ைறப்  பதம்  பார்க்க  
ேவண்டாம் . ஒரு  தாய்க்  
குருவியாகி  அவற்றுக்கு  
உண ட்டுேவாம் . 
தாமாகப்  பறக்கும்  வைர  
பாதுகாப்ேபாம் . “விட்டு  
விடுதைலயாகி  நிற்பாய்  
அந்தச்  சிட்டுக்  
குருவிையப்  ேபாேல ”.  
பாரதியின்  வ கள்  தமிழ்  
கூறும்  நல்லுலெகங்கும்  
ஒலிக்கட்டும் . அந்த  
வ கள்  ெசால்வைத  நாம்  
ெசய்ேவாம் . தமிழ்  கூறும்  
நல்லுலகம்  எம்ைமத்  
ெதாடரும் .  
தண்ணீ ல் தள்ளாடும் 
இடம் மாறிய பூக்கள் 
மூன்று  லட்சம்  கூண்டுக்  
கிளிகைளச்  சிட்டுக்  
குருவிகளாக்கி  வானில்  
பறக்க  விட  எண்ணும்  
ேபாது  மூன்று  விதமாக  
இடம்  மாறிய  பூக்கள்  
தண்ணீ ல்  
தள்ளாடுகின்றன .  
“ஓசியானிக்  ைவக்கிங் ” 
கப்பலில்  இருப்பவர்கள் ,  
கடலில்  உைடந்து  சிலர்  
மூழ்கி  இறந்த  கப்பலில்  
மிஞ்சி  இருப்பவர்கள் ,  
என்ேறா  வந்து  
இந்ேதாேனசியாவில்  
தங்கியிருந்து  இன்று  
ெவளிவந்தவர்கள்  
என்பவர்கள்  அந்த 
மூன்று வைகக்குள் 
அடங்குகின்றனர் .  
இந்த மூன்று 
வைகயினருக்கும் 
ெபாதுவானைவ ,  
இலங்ைகத் தமிழ் 

அகதிகள் ,  
அவுஸ்திேரலியா ,  
இைடேய உள்ள 
மேலசியா ,  
இந்ேதாேனசியா ஆகிய 
நாடுகள் .  அகதிகள் 
பற்றிய  1951ல் 
ஒப்பமிட்ட ஐ .நா 
உடன்படிக்ைக  1967ல் 
ஒப்பமிட்ட 
அகதிகளுக்கான 
ஐ .நா .வின் மரபு முைற 
இரண்டும் அகதிகைள 
எப்படி 
நடத்துவெதன்பைதச் 
சர்வேதச அளவில் 
நிர்ணயிக்கின்றன .  
அவுஸ்திேரலியா உட்பட 
141 நாடுகள் 
இரண்டிலுேம 
ஒப்பமிட்டன . இலங்ைக , 
இந்தியா , மேலசியா ,  
இந்ேதாேனசியா 
எைவயுேம இவற்றில் 
ஒப்பமிடவில்ைல . 
எனேவ இலங்ைக 
அகதிகளின் வழிகள் 
என்ன?  
ேமற்ேகயும் வடக்ேகயும் 
இந்தியா . அங்கு 
ேபாவைதத் தடுக்க இரு 
நாடுகளின் கடற் 
பைடயினரும் கங்கணம் 
கட்டி நிற்கின்றனர் . 
ேபானாலும் விடியாத 
இரவும் காவல் 
இருக்கிறது . ெதற்ேக 
ெதன் துருவம் . கிழக்ேக 
ஐ .நா .வின் 
விதிமுைறகளுக்கு 
இணங்கிய இரு நாடுகள் 
அவுஸ்திேரலியா , 
நியூசீலாந்து மட்டுேம . 
அவுஸ்திேரலியா ேநாக்கி 
அகதிகள் கப்பல் மூலம் 
ெவளிேயறுவது 
நியாயமானது . 
இலங்ைக , 
அவுஸ்திேரலியா , 
நியூசீலாந்து மூன்றுேம 
தீவுகள் . விமான மூலம் 
ெவளிேயறக் 
கட்டுநாயக்கா விமான 
நிைலயேம ஒேரவழி . 
அந்தப் பாைதைய விடக் 
கடல் ஆபத்தில்லாதது 
என்பது அகதிகள் கண்ட 
உண்ைம .  
“ஓசியானிக்  ைவக்கிங் ” 

ஆசி யர் தைலயங்கம் 

கப்பலில் இருப்பவர்கள் 
அைனத்து விதத்திலும் 
அவுஸ்திேரலியாவிேல
ேய இருக்கின்றனர் . 
அவர்கைளச் சட்டப்படி 
ஐ .நா . விதிகளின் மூலம் 
விசா க்கும் , 
அனுமதிக்கும் , திருப்பி 
அனுப்பும் அதிகாரம் 
உள்ள அவுஸ்திேரலியா 
அவர்கைள நடுக் 
கடலில் விட முடியாது .  
அைனத்துலகக் கடல் 
விதிகளின் படி கடலில் 
தத்தளிப்பவைரக் 
காக்கும் உ ைம அதன் 
அருகில் இருக்கும் 
கப்பலுக்கும் அந்தக் 
கப்பல் பதிவு ெசய்யப் 
பட்ட நாட்டுக்கும் 
உண்டு . இரண்டாவது 
வைகயினைர 
அவுஸ்திேரலியாைவச் 
ேசர்ந்த கப்பல் அல்லது 
அவுஸ்திேரலியாவின் 
அறிவிப்பின் படி 
காப்பற்றப் பட்டால்  
அவுஸ்திேரலியா 
அவர்கைளயும் நடுக் 
கடலில் விட முடியாது .  
என்ேறா  வந்து  
இந்ேதாேனசியாவில் 
இரகசியமாகத்  
தங்கியிருந்து  இன்று  
ெவளிவந்தவர்கைள   
இந்ேதாேனசியா திருப்பி 
இலங்ைகக்கு அனுப்ப 
முடியும் . தாம் 
இலங்ைகயில் வாழ 
முடியாது என்று 
வந்தவைரத் திருப்பி 
அனுப்புமா? அவர்களும் 
அகதிகள் என்பதால் 
அவர்கள் ெவளிேயற்றப் 
படுவைதத் தடுக்கும் 
உ ைமயும் 
அவுஸ்திேரலியாவினேத .  
தன் கடைமகளிலிருந்து 
அவுஸ்திேரலியா 
தவறுவைத 
நிறுத்துவதும் , நியாயப் 
படுத்துவதும் , 
அவுஸ்திேரலியா வாழ் 
மக்களுக்குத் 
ெதளிவாக்க 
ேவண்டியதும் எம் 
கடைம .  
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இலங்ைகயிலிருந்து 
எப்படிேயா ெவளிேயறி 
ெவளிநாடுகளில் தஞ்சம் 
ேகாரும் 
மனப்ேபாக்கு  நம்மவர்கள் 
மத்தியில் அதிக த்து 
வருகின்றைம குறித்து 
பிரஸ்தாபிக்கப் 
பட்டிருக்கின்றது. 
இலங்ைகயிலிருந்து 
படகுகளில் ஏறி, 
உயிைரேய பணயம் 
ைவக்கும் ஆபத்து மிகுந்த 
பயணங்களில் ஈடுபட்டு, 
சட்ட விேராதமாக 
ெவளிநாடுகளில் குடிேயற 
முயலும் இலங்ைகய ன் 
விவகாரம் குறித்து 
இலங்ைக அரசுடன் 
உயர்மட்டப் ேபச்சுகளில் 
ஈடுபடுவதற்காக, 
ஆஸ்திேரலியப் பிரதம ன் 
விேசட தூதுவராக 
இலங்ைகக்கு வருைக 
தந்திருக்கும் 
ஆஸ்திேரலியாவின்  பிரப
ல இராஜதந்தி யான 
ேஜான் மக்காந்திேய 
இவ்விடயத்ைதக் குறிப் 
பிட்டுள்ளார். 
இலங்ைக அரசினால் 
தமிழர்களுக்கு ஏராளமான 
விடயங்கள் ெசய்யப்பட 
ேவண்டியுள்ளன. 
அப்படியான விடயங்கள் 
நிைறவு 
ெசய்யப்பட்டால்தான், சட்ட 
விேராதமான 
முைறயிேலனும் நாட்ைட 
விட்டுத் தப்பிேயாட 
ேவண்டும் என்ற 
சிந்தைனயிலிருந்து 
தமிழர்கள் விடுபடுவார்கள். 
இவ்வாறான உயிராபத்து 

மிகுந்த பயணங்கைள 
ேமற்ெகாண்ேடனும் 
நாட்ைட விட்டுத் தப்ப 
ேவண்டும் என்ற 
ேபாக்ைகத் தடுத்து 
நிறுத்தும் சூழலும் 
அப்ேபாது தான் ஏற்படும் 
என்று அவர் 
சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார். 
ஆழ்ந்த கருத்துகள் 
ெபாதிந்த விடயம் இது. 
அந்தப் பின்புலத்தில் 
இக்கருத்ைத 
ேநாக்கேவண்டும். 
இலங்ைகயில் யுத்தம் 
முடிந்துவிட்டது. நாட்டுக்கு 
ஏற்பட்ட ேதசிய 
அச்சுறுத்தல் 
முறியடிக்கப்பட்டு விட்டது 
என்று கருதி, 
திருப்திப்பட்டுக் 
ெகாள்கின்றது 
ெதன்னிலங்ைக. அரசுத் 
தைலவர்கள் அந்தச் 
"சாதைனைய' 
ெவளிப்பைடயாகேவ 
குறிப்பிட்டு 
ஆசுவாசப்பட்டுக் 
ெகாள்கின்றார்கள். 
ஆனால் இப்பிரச்சிைனயில் 
பாதிக்கப்பட்ட தரப்பான 
“சிறுபான்ைமயினரான” 
தமிழ் மக்களின் 
மனநிைலைம அப்படி 
இல்ைல. ஏேதா நிரந்தர 
பதீிக்குள் வழீ்ந்துவிட்ேடாம் 
என்ற ேபரச்சேம 
அவர்கைளப் படீித்து 
நிற்கின்றது. இலங்ைகத் 
தீவில் இனி, மீளமுடியாத 
அடிைமத்தனேம தங்கள் 
இனத்துக்கு 
சாசுவதமானது, 
மாற்றமுடியாதது என்ற 

அவநம்பிக்ைக இருள் 
தமிழ் இனத்தின் மனைதச் 
சூழ்ந்து ஆக்கிரமித்து 
நிற்கின்றது. 
தங்களின் நீதி, நியாயமான 
அபிலாைஷகள் நிைறவு 
ெசய்யப்படப் 
ேபாவதில்ைல,மற்ைறய 
இனத்தவருடன்  குறிப்பாக
ப் ேப னத் 
தரப்பினருடன்  சம 
அந்தஸ் துடனும், ஒேர 
ெகௗரவத்துடனும் வாழும் 
பாக்கியம் நமக்குக் 
கிட்டேவ மாட்டாது என்ற 
மனநிைலேய தமிழர்கள் 
மனதில் ஓங்கி 
நிற்கின்றது. 
உ ைமகளுக்காக, விழ 
விழ எழுந்து நின்று 
ேபாராடிய தமிழினம், 
இன்று யுத்தப் 
ேப ழப்புகளின் முடிவில் 
துவண்டுேபாய்க் 
கிடக்கின்றது. ஆனால் 
அப்படிப் பாதிக்கப்பட்டுக் 
கிடக்கும் தமிழினத்ைத 
அரவைணத்துத் தூக்கி 
நிறுத்தி, நீதி, நியாயம் 
வழங்கும் தாராண்ைம 
யுத்தத்தில் 
ெவற்றியடீ்டிேனாம் என 
மார்தட்டும் தரப்புக்கு 
இல்லேவ இல்ைல; 
அறேவ இல்ைல. 
கடந்த ேம மாதம் 
நடுப்பகுதிக்குப் பின்னர் 
இலங்ைகத் தீவில் 
கட்டவிழ்ந்த சம்பவங்கள், 
ேபாக்குகள் இத 
ைனத்தான் தமிழர்களுக்கு 
உணர்த்தி நிற்கின்றன. 
இதனால்தான், இனிேமலும் 

வலைச ேபாகும் மக்கள் கூட்டத்ைத தடுத்து நிறுத்த 
முயலும் ேதசங்கள் 

இங்கிருந்தால் 
ஆகப்ேபாவது 
ஒன்றுமில்ைல, 
எப்படிேயனும் இலங்ைகத் 
தீைவ விட்டு ெவளிேயறி, 
அைமதியும், 
சமாதானமும், ெகௗரவ 
வாழ்வும் கிட்டும் ஏேதனும் 
ஓ டத்துக்கு  பூமிப்பந்தின் 
ஏேதா ஒரு 
பிரேதசத்துக்கு  தப்பிச் 
ெசல்ேவாம் என்ற கருத்து 
நிைலப்பாடு தமிழர்கள் 
மனதில் வளர்ந்து 
வருகின்றது. 
அதன் ெபறுேபறாகேவ 
பல்ேவறு  நாடுகளுக்குள்ளு
ம் நுைழய முயலும் 
சட்டவிேராதக் 
குடிேயற்றக்காரர்களான 
ஈழத் தமிழர்கள், 
ஆங்காங்ேக பிடிபடும் 
சம்பவங்கள் பற்றிய 
ெசய்திகள் தாராளமாக 
ெவளியாகத் 
ெதாடங்கியிருக்கின்றன. 
இவ்வாறு குடிேயற 
முயலும் மக்கைளத் 
தடுத்து நிறுத்தி, அவர்கள் 
மீது தத்தமது சட்டங்களின் 
இரும்புப் பிடிைய 
ஏவிவிடும் இந்த நாடுகள், 
அந்த மக்கைள ேநாகாமல், 
அவர்களுக்கு அந்த 
நிைலைய ஏற்படுத்தக் 
காரணமான அந்த 
மக்களின் ேதச 
ஆட்சியாளர்கைள 
ேநாவதுதான் நியாயமாக 
இருக்கும்.  

(ெதாடர்ச்சி 3ம் பக்கம்) 
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”சீனா, பாகிஸ்தான் 
ேபான்ற ெவளிநாடுகளின் 
இலங்ைக மீதான 
ஆதிக்கத்ைதக் குைறக்கும் 
ெபாருட்டுப் 
ேபார்க்காலத்தில் 
இலங்ைகக்கு இந்தியா 
ஆயுதங்கைள வழங்கியது 
உண்ைமேய. அதில் 
எவ்வித சந்ேதகமும் 
இல்ைல. அதுமட்டுமன்றி 
யுத்த காலத்தில் இந்தியா 
கப்பல்கைளயும் மற்றும் 
புலனாய்வு வசதிகைளயும் 
இலங்ைகக்கு வழங்கியதும் 
உண்ைமேய.� இவ்வாறு 
ெத வித்திருக்கிறார் 
இந்திய ெகாள்ைக ஆய்வு 
மத்திய நிைலயத்தின் 
அங்கத்தவர்களில் 
ஒருவரான ேபராசி யர் 
பிரம்மா ெசல்லச்சாமி. 
விடுதைலப்புலிகளின் 
அரசியல்துைறப் 
ெபாறுப்பாளர் பா.நேடசன், 
சமாதானச் ெசயலகத் 
தைலவர் புலித்ேதவன் 
மற்றும் மூத்த 
உறுப்பினர்களும் 
குடும்பத்தினரும் 
சரணைடந்த ேவைள 
ெகாைல ெசய்யப்பட்டதும் 
உண்ைமேய என்றும் 

ேபராசி யர் பிரம்மா 
ஊர்ஜிதம் 
ெசய்துள்ளார்.                     
                                          
                 
புதுடில்லியில் உள்ள 
இந்திய ெகாள்ைக ஆய்வு 
மத்திய நிைலயத்தின் 
அங்கத்தவர்களில் 
ஒருவரான ேபராசி யர் 
பிரம்மா ெசல்லச்சாமி 
இைணயத்தளம் ஒன்றுக்கு 
இலங்ைகயில் நடந்த 
ேபார், அதில் இந்தியாவின் 
பங்கு,  இப்ேபாைதய உறவு 
மற்றும் இலங்ைகயின் 
எதிர்கால அரசியல் 
உத்திகள் குறித்து நீண்ட 
ேபட்டி ஒன்ைற 
வழங்கியுள்ளார். 
அந்தப் ேபட்டியின் முக்கிய 
பகுதிகள் சில வருமாறு: 
யுத்தகாலத்தில் 
சரணைடந்த விடுதைலப் 
புலிகளின் சிேரஷ்ட 
உறுப்பினர்கள் 
ெகாடுைமயாக 
ெகால்லப்பட்டைம 
உண்ைமேய. அரசியல் 
துைற ெபாறுப்பாளர் 
நேடசன் மற்றும் சமாதான 
ெசயலக தைலவர் 
புலித்ேதவன் உள்ளிட்ட 
சிேரஷ்ட உறுப்பினர்கள் 
ெவள்ைள ெகாடிகளுடன் 
ேம மாதம் 17ம் திகதி 

காலப்பகுதியில் 
சரணைடந்தனர்.  இது 
ெதாடர்பில் 
சரணைடவதற்கு முன்னர், 
ஐக்கிய நாடுகள் சைபயின் 
ெபாது ெசயலாளர் பான் கீ 
மூன், ஐக்கிய நாடுகளின் 
தைலைம அதிகா  விஜய் 
நம்பியார் மற்றும் ஐக்கிய 
நாடுகளின் பல சிேரஷ்ட 
உறுப்பினர்களுடனும் 
அவர்கள் ெசய்மதி 
ெதாைலேபசியில் ெதாடர்பு 
ெகாண்டு ேபசியுள்ளனர். 
இதில் ெவளிவிவகார 
அைமச்சின் ெசயலாளர் 
பாலித்தேகாெகான்னவும் 
இைணந்திருந்தார்.  எனினு
ம் சரணைடந்த புலி 

இலங்ைகப் ேபா ல் இந்தியப் பங்கு  
புதுடில்லியிலிருந்து ஒரு குரல்  

உறுப்பினர்களும், 
அவர்களின் 
குடும்பத்தினரும் ெகாைல 
ெசய்யப்பட்டனர்.  இதற்கு 
இந்திய ேதசிய புலனாய்வு 
துைறயினர் ெபரும் 
ஒத்துைழப்பு வழங்கினர் 
மனித உ ைம 
மீறல்களும், யுத்த 
குற்றங்களும் யுத்த 
காலங்களில் 
ெசய்யப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் இரண்டு 
தரப்பினர் மீது  ெபாதுவான 
குற்றச்சாட்டு 

இப்படி சட்டவிேராதக் 
குடிேயற்றவாசிகளாகக் 
குடி ேயற முயலும் 
மக்கள் விடயத்தில், 
தங்களின் எல்ைல கைள 
இறுக்கிப் பூட்டி, கடற் 
பிராந்தியங்களில் 
பந்ேதாபஸ்து 
நடவடிக்ைககைளத் 
தீவிரப்படுத்தும் இந்த 
நாடுகள், அந்த மக்கைள 
அப்படி உயிைரயும் 
பணயம் ைவக்கும் 
பயணங்களில் ஈடுபடத் 
தூண்டும் அடிப்பைடப் 
பிரச்சிைனைய  பிரதான 

விவகாரத்ைத  கவனிக்கா
மல் இருப்பது 
கவைலக்கு யது. 
இலங்ைகத் தீவில் 
சிறுபான்ைமயினரான 
தமிழர்களுக்குத் ெதாடர்ந்து 
அநியாயம் 
இைழக்கப்படுகின்றது; 
நியாயம் 
மறுக்கப்படுகின்றது; 
அவர்கைளத் ெதாடர்ந்தும் 
அடிைமப்படுத்தும் 
ேப னவாத 
ேமலாண்ைமேய 
இத்தீவின் 

காட்டாட்சியாகத் 
ெதாடர்கின்றது. 
இந்தப் ேபாக்கு நீடிக்கும் 
வைர இங்கிருந்து மக்கள் 
நியாயம் ேதடி “அைமதி 
வாழ்வு ேதடி - ெகௗரவம் 
கிட்டும் நிைல ேதடி” 
வலைச ேபாகும் 
பறைவகளாகப் பறந்து 
ெசல்ல முயல்வது 
தவிர்க்க முடியாததாகேவ 
இருக்கும். 
இந்த மக்கள் இப்படிப் 
புறப்பட்டு, அைலவதற்குக் 
காரணமான “உள்நாட்டு 

நிைலவரத்ைத” இங்கு ச  
ெசய்வதற்கு முயலாமல், 
அப்படி அந்த மக்கள் 
தத்தமது நாடுகளுக்குள் 
நுைழயாமல் 
இருப்பதற்கான இரும்பு 
ேவலிைய மட்டும் 
அைமப்பதற்கு அந்தந்த 
நாடுகள் முயல்வது 
Ôகயிற்ைற விட்டுவிட்டுத் 
தும்ைபப் பிடிப்பதற்கு” 
ஒப்பானதாகும். 
(நன்றி உதயன் கார்த்திைக 
13, 2009, இலங்ைக) 

வலைச ேபாகும் மக்கள் (ெதாடர்ச்சி) 

(ெதாடர்ச்சி 11ம் பக்கம்) 



அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவயின் 
விக்ேடா ய மாநில 
அைவ, நாடளாவிய 
ரீதியில் கடித மூலமாக 
நடாத்தப் பட்ட கவன 
ஈர்ப்புப் ேபாைர 
முன்ெனடுத்திருந்தது. 
தமிழ் மக்கள் மீது, 
இலங்ைக அரசின் 
மனித உ ைம 
மீறல்கைளயும், ேபார்க் 
குற்றங்கைளயும், 
நிர்வாக 
முைறேகடுகைளயும் 
ெபாதுநலவாய 
நாடுகளின் ெசயலாளர் 
நாயகத்திடம் 
ஆதாரங்களுடன் அக் 
கடிதத்தில் எடுத்துக் 
காட்டியிருந்தது. 
ெபாதுநலவாய 
நாடுகளின் 
விதிமுைறகளின்படி, 
இலங்ைக அரேச 
இதற்கான முழுப் 
ெபாறுப்ைபயும் ஏற்க 

ேவண்டும் என்றும் 
அதில் வலியுறுத்தப் 
பட்டிருந்தது. 

இவ்வாண்டு Trinidad 
and Tobago நாட்டில் 
நைடெபற உள்ள 
ெபாதுநலவாய 
நாடுகளின் 
தைலவர்களின் 
கூட்டத்தில் (CHOGM) 
இலங்ைக அரசின் 
கடந்த கால 
நைடமுைறகள் 
பற்றியும் ேபசப் படல் 
ேவண்டும் என்றும் 
அத்தைலவர்களுக்கு 
ேவண்டுேகாள் விடுக்கப் 
பட்டிருந்தது. 
ெபாதுநலவாய 
நாடுகளின் மில்புறூக் 
ெசயற் 
திட்டத்திற்கைமய 35 
ஆண்டுகளுக்கும் 
ேமலாக நடந்து 
ெகாண்டிருக்கும் 
இலங்ைகயின் 
உள்நாட்டுக் குழப்ப 

நிைலக்கு ஒரு 
தீர்க்கமான முடிைவ 
எடுக்கும் என 
அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவ 
எதிர்பார்க்கிறது. 

நவம்பர் மாதம் 10ம் 
திகதி Ôஇலங்ைக Ð 
மனித உ ைமகளும், 
ஊடகத்துைறயின் 
பிரதிநிதித்துவமும்Ô 
என்ற தைலப்பில் 
ெமானாஷ் பல்கைலக் 
கழக ஊடக இயல் 
துைறப் ேபராசி யர் 
கிறிஸ் நாஷின் 
தைலைமயில் 
கருத்தரங்கு நடாத்தப் 
பட்டது. இைத Victorian 
Trades Council, Amnesty 
International, Human 
Rights Law Resource 
Centre, Alfred Deakin 
Research Institute, Herb 
Faith Foundation, The 
Centre for Peace and 
Conflict Studies – Uni-
versity of Sydney 

விக்ேடா ய ெசயலறிக்ைக 
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ஆகியன இைணந்து 
நடாத்தியிருந்தன. இதில்
- 

• இலங்ைகயில் தமிழர் 
பிரச்சிைனக்கான 
காரணிகள் 

• இலங்ைகயில் ஊடக 
சுதந்திரமின்ைம 

• பல தசாப்தங்களாகத் 
தமிழருக்கு 
இைழக்கப்படும் 
அநீதிகள் 

• ேபா ன் ேபாது 
கட்டவிழ்த்து விடப் 
பட்ட தமிழின அழிப்பு 

ஆகியைவேய 
இலங்ைகத் தமிழர்கள் 
அவுஸ்திேரலியாைவப் 
புகலிடமாகத் ேதடிவர 
முக்கியமாக 
அைமந்துள்ளது எனக் 
குறிப்பிடப் பட்டது. 
இந்தக் கருத்தரங்ைக 
ெவற்றிகரமாக நடாத்த 
டாக்டர் ெபாபி 
சுந்தரலிங்ம் அயராது 

ெமானாஷ் பல்கைலக் கழகத்தில் நடாத்தப் பட்ட கருத்தரங்கு 
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உைழத்திருந்தார். 

இலங்ைகத் தமிழர்கள் 
மீதான 
ெதாடர்வன்முைறகைள
க் கண்டித்து The Na-
tional Council of the Mari-
time Union of Australia 
தீர்மானம் ஒன்ைற 
நிைறேவற்றியுள்ளது. 
இதில் Ð 

• மக்கள் எப்ெபாழுதும் 
வன்முைறகளில் 
இருந்து தப்பிச் 
ெசல்லேவ 
முற்படுவர். 

• இலங்ைகயில் 
தமிழர்ருக்கு எதிரான 
வன்முைறகளுக்கு 
அவுஸ்திேரலியா 
பாராமுகமாக 
இருக்கும்வைர 
அவர்கள் இங்ேக 
வந்த வண்ணேம 
இருப்பர். 

• இலங்ைகயில் 
இராணுவக் 
கட்டுப்பாட்டுப் 
பிரேதசங்களில் 
உள்ள தமிழர்களுக்கு 
மனித ேநய 
உ ைமகள் 
ெசன்றைடயும் 
வைரயும், அவர்கள் 
மீது திட்டமிட்டு 
நடாத்தப்படுகிற 
இனஅழிப்பும் 
வன்முைறயும் 
முடியும் வைரயும், 
அவுஸ்திேரலிய அரசு 

எந்த ஒரு 
முதலீட்ைடயும் 
இலங்ைகயில் 
ேமற்ெகாள்ளக் 
கூடாது. 

என்று வலியுறுத்தப் 
பட்டிருந்தது. இந்த்த் 
தீர்மானத்துக்காக Mari-
time Union of Australia 
வின் விக்ேடா யப் 
பி வுச் ெசயலர் 
ெகவின் பிறக்கன் 

(Kevin Bracken) 
முன்னின்று 
ெசயற்பட்டார். 

அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவக்கு 
அங்கத்தவர்கைளத் 
திரட்டெவன Vermont 

Community Centre ல் 
நைடெபற்ற கூட்டத்தில் 
பல இைளஞர்கள் 
ேசைவயாற்ற 
முன்வந்திருந்தனர். 

சர்வேதச மன்னிப்புச் 
சைபயின் 
அவுஸ்திேரலியக் 
கிைள, விக்ேடா யப் 
பல்கலாச்சார ைமயம் 
ஆகியவற்றின் 
அனுசரைணயுடன் Hu-
manitarian Crisis Hub  

ஏற்பாடு ெசய்த 
பட்டைறயில் Ð 

• அரசியல்வாதிகைளயு
ம், அவர்களின் 
ெகாள்ைக 
வகுப்பாளர்கைளயும் 
அணுகுவது எப்படி? 

• அவர்களுடன் 
ெதாடர்புகைள 
ஏற்படுத்துவது 
எப்படி? 

• அவர்களின் 
தீர்மானங்களில் எம் 
ெசல்வாக்ைகச் 
ெசலுத்துவது எப்படி? 

ேபான்றைவ பற்றி 
அலசப்பட்டது. 

ஒக்ேடாபர் மாதம் 24ம் 
திகதி விக்ேடா யத் 
ெதாழிற் சங்க 
மண்டபத்தில் நடந்த 
கூட்டத்தில் 
அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவயின் 
விக்ேடா ய மாநில 
அைவயின் ஊடக, 
அரசியல் குழுக்களில் 
அங்கம் வகிக்கும் திரு. 
அன்டனி கிேறசியன், 
திரு. ெஜானி கிறிஸ் 
ேடாட்டம் ஆகிேயார் 
Ôஇலங்ைகயில் மனித 
உ ைமகளும் மக்கள் 
சுதந்திரமும்� என்ற 
தைலப்பில் உைர 
நிகழ்த்தினர். இக் 
கூட்டத்தில் 
அவுஸ்திேரலியப் 
பழங்குடி மக்கள், 
ெவஸ்ட் பப்புவா (West 

Papua) மக்கள், 
ஜப்பானியர்கள், லத்தீன் 
அெம க்க மக்கள் 
கலந்து ெகாண்டனர். 
அவர்கள் 
முதன்முைறயாகத் 

விக்ேடா ய ெசயலறிக்ைக (ெதாடர்ச்சி) 

இலங்ைகத் 
தமிழர்களின் 
பிரச்சிைன, அவர்களது 
நியாயமான ேகா க்ைக, 
ேபான்றவற்ைற 
முதன்முைறயாகத் 
ெத ந்து ெகாண்டனர். 

எதிர்வரும் டிசம்பர் 
மாதம் 10ம் திகதி 
ெமல்ேபர்ன் சுதந்திர 
சதுக்கத்தில் நைடெபற 
உள்ள உலக மனித 
உ ைமகள் தின 
நிகழ்வுகளில் 
அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவையச் 
சார்ந்த இைளஞர் பலர் 
பங்கு பற்ற உள்ளனர். 
இந் நிகழ்வில் 
ெமல்ேபர்ன் வாழ் 
(விக்ேடா ய மாநிலம் 
வாழ்) தமிழ் மக்கள் 
அைனவைரயும் கலந்து, 
சிறப்பித்து, ஈடுபடுமாறு 
அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவ 
ேவண்டுகிறது. 

Maritime Union of Aus-
tralia வினால் 
நிைறேவற்றப்பட்ட 
தீர்மானத்திைன 
முழுைமயாக காண்பதற்கு 
எமது இைணயத்தளத்துக்கு 
ெசல்லுங்கள். 
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அங்கத்துவ உந்துதல் 

வடீு வடீான பிரச்சாரம் 
நாளாந்தம் வடீு வடீாகச் 
ெசன்று வியக்கத் தக்க 
விதத்தில் ெசயல்படும் நம் 
அங்கத்தவர்கைள நாங்கள் 
மறந்து விடல் கூடாது. 
நாங்கள் என்ன 
ெகாள்ைககளுக்காகவும், 
ேநாக்கங்களுக்காகவும் 
ெசயல்படுகிேறாேமா, 
அவற்ைறத் தமிழ் மக்கள் 
மத்தியில் ேவரூன்ற 
ைவக்க நம் 
அங்கத்தவர்கள் 
ைகயாளும் முைறகளும், 
அவர்களின் சிந்தைனத் 
திறனும், இவற்றால்; 
ஏற்பட்ட பலன்களும் 
வியக்கத்தக்க 
ெபறுேபறுகைளகைளத் 
தந்துள்ளன. சமுதாயத்தில் 
க சைன ெகாண்ட 
சிலருடன் நம் 
அங்கத்தவர்கள், ேநருக்கு 
ேநர் தனித்தனியாக ஆற 
அமர உட்கார்ந்து 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவயின் 
தனித்துவத்ைத 
விளக்கியேதாடு, 
அங்கத்துவத்தின் 
ேதைவையயும் எடுத்து 
உைரத்துள்ளனர்.  
இத்தைகய சந்திப்புகள் 
ெபாதுமக்களுக்கு தம் 
தனிப்பட்ட க சைனகைள 
எழுப்பவும், ேகள்விகைளக் 
ேகட்கவும் சந்தர்ப்பம் 
அளித்தன. அவர்கள் 
திறைமயான முைறயில் 
தம் பங்களிப்ைப எப்படி 
வழங்கலாம் எனக் ேகட்டு 
அறியவும் அவர்களுக்குச் 
சந்தர்ப்பம் ெகாடுத்தது. 
நீங்கள் அறிந்தபடி நம் 
ேபரைவயானது நம் 
அங்கத்தவர்கைளப் 
பற்றியேத! Ðஅவர்கள் 
எப்படித் தத்தம் 
கருத்துக்கைளயும், 
ெகாள்ைககைளயும் 
திரும்பத் திரும்பத் 
ெத வித்தாலும், 
தற்ேபாதிருக்கும் 
அங்கத்தவர்கள் இத்தைகய 
கருத்துக்கைளக் ேகட்டு 
அறிவதும், இைவ மூலம் 
கற்று அறிவதும் நம் 
ேபரைவயின் அங்கத்துவ 
எண்ணிக்ைகையப் 
ெபருமளவு 
அதிக த்துள்ளது.  

ேபரைவ பற்றிப் பலரும் 
அறிந்து ெகாண்டும் 
உள்ளனர்.                       
2009ம் ஆண்டு நவம்பர் 
மாதம் முதலாம் திகதி 
நடத்திய ெபாதுக்கூட்டம் 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவயின் நியூ சவுத் 
ேவல்ஸ் அைவ நடத்திய 
ெபாதுக்கூட்டத்தில் 
கருத்துகளும் 
விமர்சனங்களும் 
ப மாறப்பட்டதுடன் 
ேபரைவயின் வளர்ச்சியும் 
கணிக்கப்பட்டது. பலரும் 
மாற்றம் ஏற்படுத்தும் 
கருத்துக்கைள 
எடுத்துைரத்தனர். 
ஒவ்ெவாருவ ன் 
கருத்திலும் தனித்துவம் 
ேவரூன்றிக் காணப்பட்டது. 
எதிர்காலத் திட்டங்கள் 
பற்றி ஒவ்ெவாரு 
இைணப்பாளரும் அறிக்ைக 
விடுத்திருந்தனர். 
இைளஞர் அங்கத்துவத்தில் 
ேசர்வைத 
ஊக்குவிப்பைதயும், தமிழ் 
மக்களின் ஒருங்கிைணந்த 
குரலின் 
முக்கியத்துவத்ைதயும் 
வலியுறுத்துவேத 
கூட்டத்தின் முக்கிய 
ெதானிப் ெபாருளாக 
அைமந்திருந்தது. எனினும் 
கூட்டத்தின் உச்சக் 
கட்டமாக இரு நியூ சவுத் 
ேவல்ஸ் 
அத்தியட்சகர்களின் 
கருத்து நாடிய ேபச்சுக்கள் 
விளங்கின. இது 
சம்பந்தமாக நல்ல 
விமர்சனங்கள் 
ெபற்றுள்ேளாம். 200க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள் 
கூட்டத்தில் பங்குபற்றினர். 
அவர்களில் 40க்கும் 
அதிகமானவர் 
அங்கத்தவர்களாகினர். 

மானியங்கள் 
கடந்த ெசய்தித்தாளில் 
முதல்தடைவ அறிமுகப் 
படுத்தப்பட்டபடி நம் 
மானிய ேவைலத் திட்டக் 
குழுக்கள் யதார்த்தமான 
முைறயில் நைடமுைறச் 
சாத்தியமாகும் 
சந்தர்ப்பங்கைள ஆராய்ந்து 
வருகின்றனர். நம்; புள்ளி 
விபரப் பட்டியலில் இைவ 
ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன. 
தற்ேபாது இக்குழுவானது 
மூன்று மானியங்கைளப் 

ெபற விண்ணப்பித்துள்ளது. 
ஏைனய மானியங்கைளப் 
ெபறுவதிலும் கண்ணும் 
கருத்துமாயுள்ளது.  

அரசியல் பிரச்சாரம்  
அவுஸ்திேரலிய தமிழ் 
ேபரைவயின் அரசியல் 
பிரச்சாரப் பி வு பா ய 
முன்ேனற்றம் 
கண்டுள்ளது. அகதி 
முகாம்களில் சிக்குண்டு 
தவிக்கும் 300,000 தமிழ் 
மக்களின் அவலநிைல 
பற்றி அவுஸ்திேரலிய 
தமிழர் ேபரைவயின் நியூ 
சவுத் ேவல்ஸ் பி வு சகல 
பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்களுக்கும், ேமற் 
சைப உறுப்பினர்களுக்கும் 
கடிதம் அனுப்பியதுடன் 
ெபாதுநலவாய நாடுகளின் 
தைலவர்களின் மாநாட்டில் 
ஈழப்பிரச்சிைன பற்றி 
கலந்துைரயாட ேவண்டிய 
ேதைவ  பற்றியும் 
குறிப்பிட்டுள்ளது. அரசியல் 
பி வு ஒவ்ெவாரு 
ெதாகுதியிலும் 
ஒருங்கிைணப்பாளர்கைள 
நியமித்துள்ளதுடன் இந்த 
இைணப்பாளர்கள் 
விைரவில் தத்தம் 
ெதாகுதிகைளச் சார்ந்த 
பிரதிநிதிகளுடன் சந்தித்துப் 
ேபச உள்ளனர்.   
இந்தக் குழு ரீட் ெதாகுதி 
பராளுமன்ற உறுப்பினர் 
ெலா  ேபகுசைனச்; 
சந்தித்துத் தடுப்பு 
முகாம்கள், அகதிகள்; 
பற்றிப் ேபசியதுடன் 
அவுஸ்திேரலியா இைவ 
சம்பந்தமான 

நியூசவுத்ேவல்ஸ் ெசயலறிக்ைக 

நிைலப்பாெடான்ைறக் 
ெகாண்டிருக்க ேவண்டிய 
ேதைவையயும் 
வலியுறுத்தியது.     
 ரீட் ெதாகுதி பராளுமன்ற 
உறுப்பினர் ெலா  
ேபகுசன், 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவக் குழுவினருடன் 
நடத்திய 
ேபச்சுவார்த்ைதகளின் 
முக்கிய அம்சங்கைள, 
ெவளிவிவகார அைமச்சர் 
ேமதகு ஸ்டீவன் 
ஸ்மித்;;;;;;;;; அவர்களுக்குக் 
கடித மூலம் 
ெத வித்துள்ளைதயிட்டு 
நாம் ெபருமகிழ்ச்சி 
ெகாள்கிேறாம். அதில் 
கலந்;தாேலாசிக்கப்பட்ட 
முக்கிய அம்சங்கள் 
பின்வருமாறு.  

 
தடுப்புமுகாம்களிலிருந்து 
விடுதலயானவர்கள் என்று 
கூறப்படும் சிறிய 
அளவிலான 
மக்களுக்குள்ள 
வசதியனீங்கள் - 
1. சிங்கள ேப னவாத 
வி வுபடுத்தல், 
ஆக்கிரமிப்புத் திட்டத்தின் 
கீழ் தமிழ்ப்பிரேதசங்களில் 
புத்த ேகாவில்கள் 
கட்டிெயழுப்பல் ஆகியைவ 
2. ெவளிநாட்டு நிவாரணப் 
பற்றாக்குைற, ெவளிநாட்டு 
நிருபர்கள், அரசு சார்பற்ற 
நிறுவனங்களின் 
பிரதிநிதிகளுக்கு 
முகாம்களுடன் 
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ெதாடர்பின்ைம 
ேபான்றைவ 
3. சுகாதார வசதியின்ைம, 
மருந்து பற்றாக்குைற, 
மைழக்காலத்தில் 
ேநாய்பரவும் ஆபத்துப் 
ேபான்றைவ  
4. தடுத்து 
ைவக்கப்பட்டுவர்களின் 
விபரங்கள் இன்ைம 
5. குடும்பங்கள் பி த்து 
ைவக்கப்பட்டு 
உறவினர்களால் தம் 
உறவுகைளப்பற்றி அறிய 
முடியாைம  
6. தடுப்பு முகாம்களின் 
நிரந்தரத்தன்ைமயுடன் 
கூடிய கால 
வைரயைறயற்ற தன்ைம 
ெபாதுநலவாய நாடுகளின் 
தைலவர்களின் மாநாட்டில் 
பலம் வாய்ந்த நாடுகள் 
முன்னிைலயில் இைவ 
எழுப்பப்பட்டும் தகுந்த 
தீர்வு காணப்படாத 
பட்சத்தில் ெபாருளாதார 
நிதியுதவித்தைட விதிப்பது 
ேபான்றைவ ஆராயப்படும் 

மாதர் பிரச்சாரப் பி வு 
நவம்பர் கைடசியில் ெபண் 
பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்களுடன்; 
கூட்டம் ஒன்று 
நடத்தப்படவுள்ளது. 
இக்கூட்டத்தில் தடுத்து 
ைவக்கப்பட்டுள்ள 
ெபண்கள், பிள்ைளகள் 
நிைல பற்றி எழுப்ப 
உள்ேளாம். இது 
அவுஸ்திேரலிய 
சமுதாயத்தினருக்கு நம் 
பிரச்சிைனகைள 
எடுத்துைரக்க 
வாய்ப்பளிக்கும் ஒரு 
சந்தர்ப்பமாகும். இது 
பரமட்டா ெதாகுதி 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
ஜுலி ஓவன்ஸ் 
அம்ைமயாரால் ஒழுங்கு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது.  
ெவகு சன ஊடக 
அறிவுறுத்தல் பிரச்சாரம்  
நவம்பர் 6ம் திகதியன்று 
300,000 காரணங்கள் 
ெகாண்ட பிரச்சாரம் 
மகத்தான ெவற்றியுடன் 
அமுல் படுத்தப்பட்டது. 
2,000க்கும் அதிகமான 
மின்னஞ்சல்கள் பிரதமர் 
ெகவின் ரட் அவர்களுக்கு 
எதிர்வரும் ெபாதுநலவாய 

நாடுகளின் தைலவர்களின் 
மாநாட்டில் எழுப்பக் ேகா  
அனுப்பப்பட்டள்ளன. நியூ 
சவுத் ேவல்ஸ் மாநில 
அங்கத்தவர்களின் 
கருத்தின்படி இந்தப் 
பிரச்சார நடவடிக்ைக 
மிகவும் ெவற்றிகரமாக 
ெகாண்டு 
நடத்தப்பட்டுள்ளது.    
ேநர்முகத் ெதாடர்பு 
இைணயத்தளம் மூலமாக 
ஆரம்பிக்கப்பட்டு 700க்கும் 
அதிகமானவர்கள் 
ஏற்ெகனேவ குறுகிய 
காலத்தில் ேசர்ந்துள்ளனர். 
அத்துடன் ேசர்பவர்களின் 
எண்ணிக்ைகயும் நாளுக்கு 
நாள் அதிக த்துக்ெகாண்டு 
வருகின்றது. 300,000 
காரணங்கள் என்ற 
பிரச்சாரத்தின் 
முக்கியத்துவமும் 
ெவகுவாக 
உணரப்படுகிறது. 'ஸ்ைக 
நியுஸ்' என்கிற ஊடகம் 
இைதப்பற்றி ெசய்தி 
ெவளியிட்டுள்ளது. 
இத்துடன் டிரக் வண்டி 
ஒன்றில் வாரஇறுதியில் 
பிரச்சார நடவடிக்ைக 
ஒன்ைறயும் 
ேமற்ெகாண்ேடாம். பல ன் 
ைகெயாப்பங்கைளப் 
ெபற்று ெவற்றியுடன் 
இந்நடவடிக்ைக 
முடிவுற்றது.  

ெசய்திக்ேகாைவ      
Tamils for Justice என்கிற 
இைணயத்தளத்தில் 
அவுஸ்திேரலிய 
தமிழர்ேபரைவ ெசய்திகள் 
ஒழுங்காக ெவளிவந்த 
வண்ணம் உள்ளன. 
ஆதலால் மினனஞ்சல் 
உள்ளவர்கள் உடனடியாக 
தம் மின்னஞ்சல் 
முகவ ைய 
nsw@australiantamilcongress.
com  என்கிற மின்னஞ்சல் 
முகவ க்கு அறியத்தரவும்.  

அகதி சந்திப்பு 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவ (NSW) தன் 
வரம்புகைள 
அவுஸ்திேரலிய 
சமுதாயத்தின ைடேய 
வி வு படுத்தி வருகிறது. 
இதன்படி அகதி சந்திப்பு 
ஒன்று 'Friends of 
STARTTS'. என்கிற 
நிறுவனத்தின் 
உறுதுைணயுடன் 

நடத்தப்பட்டது. 
இந்நிறுவனமானது ஆசிய, 
ஆபி க்க, மத்திய கிழக்கு 
நாடுகளிலிருந்து புலம் 
ெபயர்ந்தவர்களுக்கு ஏற்ற 
ஆேலாசைனகளுக்கும், 
உடலியக்க மருத்துவ 
வசதிகளுக்கும் நிதி திரட்டி 
உதவி வருகிறது.    
இந்தப் பல்கலாசார 
நிகழ்ச்சியில் 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவ அங்கத்தவர் ஏழு 
ேபர் பல்ேவறு கலாசார 
பின்னணி ெகாண்ட 
மக்களுடன் ஒன்றுகூடி 
தம் பாரம்ப யங்கைள 
ெவளிக் ெகாணர்ந்தனர். 
தம் பாரம்ப யங்கைள 
மற்றவர்களுக்கு 
உணர்த்தியதுடன் 
மற்றவர்களின் 
பாரம்ப யங்கைளப் 
பற்றியும் நம் 
அங்கத்தவர்கள் அறிந்து 
ெகாண்டனர். ேபச்சாளர் 
'அவுஸ்திேரலியாவில் 
புலம் ெபயர் வருைக' 
பற்றி தம் 
அனுபவங்கைளப் 
பகிர்ந்;ததுடன் தமிழ்க் 
கலாச்சாரம் ேமாசமாகி 
வரும் தற்ேபாைதய நாட்டு 
நிலவரம் பற்றியும் 
எடுத்துைரத்தனர். 
ெவகுசனத் ெதாடர்பு 
ஊடகங்கள் சில 
சமயங்களில் எம்ைமப் 
புறக்கணித்தாலும், 
அவர்களின் மனித 
ேநயமும் கருைணயும் 
நிைலயான ஆறுதைலத் 
தருகின்றது.  
அத்துடன் ெவௗ;ேவறு 
சமூகத்தினருடனும்; 
அரசியல்வாதிகளுடனும் 
நாம் ெதாடர்பு 
ெகாண்டுள்ேளாம். 
அத்துடன் 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவ ஒருமுைற 
விேசட ஆைட ெகாடுத்து 
அகதிையக் ெகௗரவித்தது. 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவக்கும் விேசட 
நன்றி நவிலப்பட்டது.     

சமுதாயத் திட்டங்கள் 
கிறிஸ்மஸ் தீவுக்கு 
நன்ெகாைடகள் 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவ அங்கத்தவர்கள் 
STRATTS 
நிறுவனத்தினருடன் 

நியூசவுத்ேவல்ஸ் ெசயலறிக்ைக (ெதாடர்ச்சி) 
இைணந்து கிறிஸ்மஸ் 
தீவிலுள்ள தமிழ் 
அகதிகளுக்கு நன்ெகாைட 
அடங்கிய ெபட்டி ஒன்ைற 
அனுப்பியுள்ளனர். 
இத்துடன் ேமற்கு 
அவுஸ்திேரலியத் 
ெதாடர்புகள் மூலமாக 
ேமலும் நன்ெகாைடப் 
ெபட்டிகள் 
அனுப்பப்பட்டுள்ளன.  
இவற்றில் கைதப் 
புத்தகங்களும், 
சஞ்சிைககளும், இந்து 
கிறிஸ்தவ ெஜப 
புத்தகங்களும், ெதய்வ 
வழிபாட்டுக்கு உ ய 
படங்கள், சிைலகள், 'கரம்' 
விைளயாடும் தளம், தமிழ்; 
திைரப் படங்கள் 
ஆகியனவும் அடங்கும். 
நனெகாைடயாக 
ெபாருட்கள் வழங்க 
விரும்பும் அங்கத்தவர்கள் 
எம்முடன் 1300 660 629 
என்ற இலக்கத்தில் 
ெதாடர்பு ெகாண்டு 
அறிவித்தால் 
ெபாருட்கைள ேசக த்து 
அனுப்ப நாங்கள் ஒழுங்கு 
ெசய்ேவாம்.  
விலாவுட் 
தடுப்புமுகாமிலுள்ள 
அகதிகளுக்கு உதவி 
ஆேலாசைன மற்றும் 
உதவி வழங்கும் அகதி 
உதவிக் குழுக்களுடன் 
இைணந்து நாம் 
ெசயல்பட்டு விலாவுட் 
தடுப்பு முகாமிலுள்ள 
அகதிகளுக்கு உதவி; 
வழங்கி வருகிேறாம். 
விலாவுட் தடுப்பு 
முகாமிலுள்ள அகதிகள் 
அைனவருக்கும் உதவி 
ெசய்யத் தயாராக 
இருப்பதாக அறிவித்துக் 
கடிதம் அனுப்பியுள்ேளாம். 
ெதாைலேபசி மூலம் சில 
அைழப்புகள் எமக்கு 
விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
அவர்கள் ேவண்டிக் 
ெகாண்ட ேபாெதல்லாம் 
நம் ெதாண்டர்கள் 
அவர்களுக்கு உதவும் 
நிறுவனங்கள் மூலம் 
உதவி வழங்கி 
வருகின்றனர்.     
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ஊக்கம் தர இப்படி ஒரு பாடைலத் திைர 
உலக வாயிலாகத் தந்தது பா. விஜய் Ð 
ஆசி யர் 

ஒவ்ெவாரு பூக்களுேம ெசால்கிறேத! 
வாழ்ெவன்றால் ேபாராடும் 
ேபார்க்களேம! 
ஒவ்ெவாரு விடியலுேம ெசால்கிறேத! 
இரவானால் பகெலான்று வந்திடுேம! 

நம்பிக்ைக என்பது ேவண்டும் நம் 
வாழ்வில் 

லட்சியம் நிச்சயம் ெவல்லும் ஒரு 
நாளில் 
மனேம! ஓ! மனேம! நீ மாறிவிடு. 

மைலேயா? அது பனிேயா? நீ 
ேமாதிவிடு. 

உள்ளம் என்றும், எப்ேபாதும் 

உைடந்து ேபாகக் கூடாது. 
என்ன இந்த வாழ்க்ைக? என்ற 

எண்ணம் ேதான்றக் கூடாது. 

எந்த மனிதன் ெநஞசுக்குள் 

காயம் இல்ைல ெசால்லுங்கள்? 

காலப் ேபாக்கில் காயம் எல்லாம் 

மைறந்து ேபாகும் மாயங்கள். 

உளி தாங்கும் கற்கள் தாேன 

மண்மீது சிைலயாகும். 

வலி தாங்கும் உள்ளம் தாேன 

நிைலயான சுகம் காணும். 

ஒரு கனவு கண்டால்.. 

அைதத் தினம் முயன்றால்.. 

ஒரு நாளில் நிஜமாகும். 

வாழ்க்ைகக் கவிைத வாசிப்ேபாம். 

வானம் அளவு ேயாசிப்ேபாம். 
முயற்சி என்ற ஒன்ைற மட்டும் 

மூச்சுப் ேபால சுவாசிப்ேபாம். 

லட்சம் கனவு கண்ேணாடு, 
லட்சியங்கள் ெநஞ்ேசாடு, 

உன்ைன ெவல்ல யாருமில்ைல. 
உறுதிேயாடு ேபாராடு. 

மனிதா! உன் மனைதக் கீறி 
விைத ேபாடு! மரமாகும். 

அவமானம், படுேதால்வி 
எல்லாேம உறவாகும். 

ேதால்வி இன்றி வரலாறா? 

துக்கம் என்ன? என் ேதாழா! 
 
ஒரு முடிவிருந்தால்.. 

அதில் ெதளிவிருந்தால்.. 

அந்த வானம் வசமாகும். 

ஊக்கம் தர ஒரு பாடல் 
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ஈழத் தமிழர் விவகாரத்தில் 
தமிழக முதல்வர் கைல 
ஞர் கருணாநிதியின் 
"அங்கிடுதத்தி"த் தனத்தால் 
அவ ருக்குத் தீராப்பழி 
ஏற்பட்டுவிட்டது. "உலகத் 
தமிழினத் தின் தைலவர்" 
என்று தன்ைனத் தமிழினம் 
மதிக்கும் என்றுதான் 
இதுகாறும் கருதி வந்தார் 
கைலஞர் கருணா நிதி. 
ஆனால் ஈழத் தமிழர்கள் 
வரலாற்றில் 
ேபரவலத்ைத  மிக 
ேமாசமான ேபா யல் 
அழிவுகைள  சந்தித்துக் 
ெகாண்டிருந்தேபாது, 
தன்னுைடயதும் தனது 
குடும்பத் தினதும் சுயநல 
அரசியலுக்காகத் 
தமிழர்கைள நட்டாற்றில் 
விட்டு, ெபரும் பழிையச் 
சுமந்து ெகாண்ட அவைர 
"தமிழினத்தின் தைலவிதி" 
என்று ெநாந்து சபிக்கும் 
நிைலயிேலேய உலகத் 
தமிழர்கள் உள்ளனர். 
தமிழ்நாட்டில் அரசியல் 
அணிகள் ெதாடர்பான 
கணக்கு  வழக்குகள், 
கூட்டல்  கழித்தல்கள், 
இன்ைறய நிைலயில் 
கைலஞர் கருணாநிதியின் 
காட்டில் நல்ல மைழ 
என்ற நிைலைமைய 
ஏற்படுத்தினாலும்  
ஈழத் தமிழர்கைள 
அந்த க்க விட்டு  
அதற்காகத் தமது 
அரசியலில் "அந்தர் பல்டி" 
அடித்த கைலஞைர 
உலகத் தமிழினம் எந்தக் 
கட்டத்திலும் மன்னிக்காது 
என்பது அவருக்கு நன்கு 

ெத யும்; பு யும். 
எப்படியும் தமது இறுதிக் 
காலத்துக்கு முன்னர் 
அந்தப் பழிையத் துைடத்து 
அழித்துவிடலாம் என்ற 
நப்பாைச யில் 
அவ்வப்ேபாது சில 
ஆரவாரங்கைளப் 
பண்ணுவது இவரது 
அரசியல் தகிடுதத்தமாக 
இருந்து வருகிறது. 
உலகத் தமிழாராய்ச்சி 
மாநாடு, சர்வேதச 
ெசந்தமிழ் மாநாடு 
என்ெறல்லாம் 
"கப்ஸா"பண்ணிப் 
பார்த்தார். ஈழத் தமிழர் 
விடயத்தில் தம்மீது 
விழுந்துள்ள பழிையத் 
துைடப்பதற்கு அவர் 
நடத்தும் கபட நாடகேம 
இந்த மாநாடு என்பது 
பகிரங்கமாக 
விமர்சிக்கப்பட்டைமைய 
அடுத்து சற்று 
அடங்கிப்ேபானார். 
இப்ேபாது "நம் ெமௗன 
வலி யாருக்குத் ெத யப் 
ேபாகின்றது?"  என்ற 
தைலப்பில் ஈழத் 
தமிழர்களுக்காக 
நீலிக்கண்ணரீ் வடித்து  
ஈழத் தமிழர்களுக்கு 
ஏற்பட்ட ேபரவலத்துக்கு 
விடுதைலப் புலிகள் 
இயக்கத்ைதயும், அதன் 
தைலவைரயும் குற்றம் 
சுமத்தி  அவர் ெவளியிட்ட 
அறிக்ைகயும் 
இேதமாதி யில் 
விவகாரத்ைதத் திைச 
திருப்பும் எத்தனமின்றி 
ேவறில்ைல. 
இலங்ைகயில் தமிழர்கள் 

ெகாத்துக் ெகாத்தாகச் 
ெசத்து மடிந்து 
ெகாண்டிருந்தேபாது 
ெகான்ெறாழிக்கப் பட்டுக் 
ெகாண்டிருந்தேபாது  
அத்தைகய ெகாழும்பு 
அரசின் அத்துமீறிய 
ேபாக்ைக ஆத த்து, 
அங்கீக த்து, அதற்கு 
உதவி, ஒத்தாைச வழங்கி, 
உறுதுைணயாகச் 
ெசயற்பட்டது இந்திய 
மத்திய அரசு  புதுடில்லி 
நிர்வாகம். 
இலங்ைக விவகாரத்தில், 
அப்படி இந்திய மத்திய 
அரசு எடுக்கும் 
நடவடிக்ைககேள தனது 
மாநில அரசின் முடிவும் 
கூட என்றும் பகிரங்கமாக 
அறிவித்ததன் மூலம், 
இலங்ைகயின் தமிழின 
அழிப்புக்குத் துைணேபான, 
இந்திய மத்திய அரசுக்கு 
முழு அளவில் முண்டு 
ெகாடுத்து, அந்த மத்திய 
அரசின் பழி பாவத்தில் 
தன்ைனயும், தனது 
இயக்கத்ைதயும், 
கட்சிக்காரர்கைளயும் 
பங்குதாரர் ஆக்கிக் 
ெகாண்டார் கைலஞர். 
இப்ேபாது அதிலிருந்து 
ெவளிேய வர  பழிையத் 
துைடக்க  பகீரதப் 
பிரயத்தனம் 
பண்ணுகின்றார். ஆனால் 
அைவ எல்லாம் 
எடுபடாமல், அவ ன் 
ேகாமா ளித்தனங்களாக 
அர்த்தம் 
பண்ணப்படுகின்றைமதான் 
அவருக்கு இன்று 
ேநர்ந்துள்ள அவலமாகும். 
இலங்ைகத் தமிழர்கள் 
ஆயிரக் கணக்கில் 
ெகான்ெறாழிக்கப்பட்ட 
ேபாது, அதற்குத் 
துைணேபான புதுடில்லி 
ஆட்சிப் படீத்துக்கு முண்டு 
ெகாடுத்து, தனது அரசியல் 
பிைழப்ைப லாபகரமாக 
நடத்திய கைலஞர், 
அச்சமயம் மறுபக்கத்தில், 
மனித சங்கிலிப் 
ேபாராட்டம், தமிழக 
எம்.பிக்கள் கூண்ேடாடு 
இராஜிநாமா என்ற கபட 
நாடகம், மூன்று மணி 
ேநரம் நடத்திய 

பழிையத் துைடக்க பகீரதப் பிரயத்தனம் 
சாகும்வைரயான 
உண்ணாவிரதப் ேபாராட்ட 
நடிப்பு, இலங்ைகயில் யுத்த 
நிறுத்தம் வந்துவிட்டது 
என்ற பித்தலாட்ட அறிவிப்பு, 
பல கட்சிப் 
பிரதிநிதிகைளயும் 
புதுடில்லிக்குக் கூட்டிச் 
ெசன்று இந்திய மத்திய 
அரைச மிரட்டுவது என்ற 
ேகாணங்கித்தனம் என 
அவ்வப்ேபாது அடித்த 
அரசியல் "பல்டி"கள்  
அல்லது "ஸ்டண்ட்"கள்  
பலப்பல. 
அைவ எைவயுேம 
அப்ேபாதும் ச , பின்னரும் 
ச  எடுபடேவயில்ைல 
என்பதுதான் யதார்த்தம். 
இப்படித் தீராப்பழி தம்மீதும், 
தமது குடும்பம் மீதும் 
விழுந்திருப்பதால், 
அைதெயண்ணி 
இப்ேபாதாவது ெநாந்து 
அழுவதற்கான 
மனச்சாட்சிைய அவருக்கு 
இைறவன் 
ெகாடுத்திருக்கின்றான் 
ேபாலும். அதனால்தான், 
தமது பிந்திய இந்த 
அறிக்ைகக்குள் ேவறு ஏேதா 
உளறிக்ெகாட்டியிருந்தாலும் 
கூட, அதன் தைலப்ைப "நம் 
ெமௗன வலி யாருக்குத் 
ெத யப் ேபாகின்றது?" 
என்று வைரந்திருக்கின்றார் 
அவர். 
வன்னியிேல தமிழினம் 
கதறக் கதறக் ெகான் 
ெறாழித்து 
அழிக்கப்பட்டேபாது, அதன் 
கதறைல ெசவி மடுக்கத் 
தவறி  அதன் அவலத்ைத 
உணரத் தவறி  சுயலாப 
அரசியல் நடத்திய 
இத்தைகய தைலவர்களுக்கு 
உண்ைமயில் மனச்சாட்சி 
இருந்து, அதில் 
ஏற்படக்கூடிய 
ெமௗனவலிைய உணரும் 
பக்குவம் அவர்களின் 
பிரக்ைஞக்கு உண்டா என்பது 
சந்ேதகேம. அப்படி அவர் 
களுக்கு ெமௗன வலி 
ேநர்ந்தாலும் அைதத் 
தமிழினம் உணர்ந்து, பு ந்து 
ெகாள்வதற்கு அதில் எதுவும் 
இல்ைல என்பதுதான்  
உண்ைம.  

(நன்றி உதயன் கார்த்திைக 
21, 2009, இலங்ைக) 
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(அருட்தந்ைத ெஜகத் 
கஸ்பர் அவர்கள் தமிழ் 
சஞ்சிைக நக்கீரனில் 
எழுதிவரும் ெதாட ன் 
ஒரு பகுதியாக 
முகாம்களில் 
அைடத்துைவக்கப் 
பட்டிருக்கும் தமிழர்கள் 
பற்றி எழுதிய பகுதி எமது 
அங்கத்தவர்களுக்காக 
இங்கு தரப்படுகிறது) 
 

இரண்டாவதாக அவர்கள் 
அறிய விரும்பியது: 
"இந்தியாவில் -
தமிழ்நாட்டில் ஆறு ேகாடி 
தமிழர்கள் இருப்பதாகச் 
ெசால்கிறார்கேள, 
அப்படிெயன்றால் 
இப்படிேயார் இன 
அழித்தல் நடந்தபின்னரும் 
ஏன் இங்கு எழுச்சிேயா 
ஒருங்கிைணந்த 
ெசயற்பாடுகேளா 
நிகழவில்ைல? காரணம் 
என்ன? குறிப்பாக ஏன் 
இந்தியப் 
பாராளுமன்றத்தில் 
இவற்ைற முக்கிய 
பிரச்சைனயாக 
விவாதிக்கவில்ைல? 
ேபார்க் குற்றங்களும், 
ெதாடரும் மனித உ ைம 
மீறல்களும், இன்னும் 
லட்சக்கணக்கான மக்கள் 
வைத முகாம்களில் 
ெதாடர்வதும் எங்கள் 
நாடுகளது 
பாராளுமன்றங்களில் 
முக்கிய பிரச்சைனகளாய் 
விவாதிக்கப்படுைகயில் 
உங்கள் நாட்டு 
பாராளுமன்றத்தில் இைவ 
குறித்த ெவற்றிடம் 
மிகவும் வியப்பாக 
இருக்கிறது'' என்றார்கள். 
நாண்டு ெகாண்டு சாகலாம் 
ேபாலிருந்தது. 
 
இதில் மிக 
முக்கியமானேதார் 

உண்ைம என்னெவன்றால் 
இந்த அதிகா களில் 
இருவர் மட்டும் முதலில் 
ெசன்ைனக்கு வந்து 
சந்தித்தது ஒரு குறிப்பிட்ட 
அைமப்பினைர. ெமாத்தேம 
ஆேறழு ேபர்தான் இந்த 
அைமப்பில் இருப்பார்கள். 
ஆனால் ஆறு ேகாடித் 
தமிழர்களின் கருத்து 
இதுதான் என உலகின் 
அதிகார ைமயங்களுக்கு 
கருத்து உள்ளடீு வழங்கும் 
வைலப்பின்னல்கைள 
உருவாக்கி 
ைவத்திருப்பார்கள். 
இவர்கள்தான் நஞ்சூறிய 
தமிழின எதி கள். 
இவர்கைள அம்பலப்படுத்தி 
அகற்றும் பணிைய "ேம-
17'' என்ற இயக்கம் நடத்தி 
வரும் திருமுருகன் 
ேபான்ற கூர்த்த மதியும், 
ஒருமித்த கவனமும், 
தளரா உைழப்பும் ெகாண்ட 
புதிய தமிழ் இைளஞர் 
கூட்டத்தால் மட்டுேம 
முடியும். ஆங்காங்கு 
அக்னிக் குஞ்சுகளாய் பலர் 
இருக்கிறார்கள். 
அறப்ேபாராளிகளாய் 
அைனவரும் 
களமிறங்கிேய ஆக 
ேவண்டிய காலக்கட்டம் 
இது. அந்த "நஞ்சூறிய' 
கருத்துக்களத் தினர் 
ஐேராப்பிய அதிகா களுக்கு 
என்ன 
ெசால்லியிருந்தார்கள் 
ெத யுமா? 
 
அவர்கள் ஐேராப்பிய 
நாடுகளது மற்றும் 
ஐேராப்பிய பாராளுமன்ற 
அதிகா களுக்குக் 
கூறியிருந்தது: 
"தமிழகத்தில் 
ெபருவா யானவர்களிடத்
ேத ஈழத்தமிழ் மக்களுக்கு 
ஆதரவு இல்ைல. 
விடுதைலப் புலிகள் 

ராஜவீ்காந்தி 
படுெகாைலைய ெசய்தது 
மட்டுமல்லாமல் 
தமிழகத்தில் ேபாைதப் 
ெபாருள் கடத்தல், ஆயுத 
விற்பைன, திருட்டு, 
ெகாைல, ெகாள்ைள 
ேபான்ற பல்ேவறு குற்றச் 
ெசயல்களிலும் 
ஈடுபட்டிருந்ததால் 
ெபாதுவாகேவ இங்கு 
ஈழத்தமிழ் மக்கள் மீது 
ெவறுப்பு நிலவுகிறது. 
விடுதைலப்புலிகளின் 
அழிவு இங்குள்ள 
மக்களுக்கு 
மனநிைறைவேய 
தந்துள்ளது'' என்பதாக 
கைதயளந்துள்ளார்கள். 
நான் அவர்களுக்கு தந்ைத 
ெப யார், சமூக நீதி 
அரசியலின் வரலாறு, 
சமகால தமிழக 
அரசியலின் கைளப் பூட்டும் 
முரண்பாடுகளால் 
ஈழப்பிரச்சைன குறித்து 
வலுவான ெபாதுக்கருத்து 
எழ முடியாத துயர நிைல- 
இைவ குறித்ெதல்லாம் 
வி வாக 
எடுத்துைரத்ேதன். வியந்து 
ேகட்டார்கள். "காைலயில் 
நாங்கள் சந்தித்தவர்கள் 
முற்றிலும் மாறுபட்ட 
காட்சிையயல்லவா 
எங்களுக்கு வி த்தார்கள்?'' 
என ஓர் அதிகா  
கூறினார். நான் 
ெசான்ேனன், "தயவு ெசய்து 
தமிழகத்தின் இந்தியாவின் 
சமூக வரலாற்ைறத் 
ெத ந்துெகாள்ளாமல் 
சமகால அரசியைல அறிய 
முற்படாதீர்கள். அப்படிச் 
ெசய்தால் ெபரும்பான்ைம 
மக்களுக்கு அநீதி ெசய்ேத 
நீங்கள் முடிவுகள் 
எடுப்பரீ்கள்'' என்ேறன். 
 
உணர்வும், இைணயளவு 
அறிவுத் ெதளிவும் 

ஒருங்ேக ெபற்ற 
இைளயர்கள் ேசர்ந்து 
ெசயற்படும் "நாம்'' என்ற 
அைமப்புக் களத்திைன 
அந்த அதிகா களுக்கு 
அறிமுகம் ெசய்ேதன். 
வரும் டிசம்பர் மாதம் 
முக்கிய மனித உ ைம 
நிபுணர்கேளாடு உள் 
அரங்க விவாதெமான்று 
புதுடில்லியில் நைட 
ெபறப்ேபாவதாகவும் அதில் 
"நாம்' அைமப்பு பங்ேகற்க 
ேவண்டுெமனவும் ேகட்டுக் 
ெகாண்டனர். 
 
உைரயாடல் நிைறவில் 
அவர்கைளக் ேகட்ேடன். 
"இத்துைண அழிவுகள், 
ெகாடுைமகள் 
நடக்குெமன்பது 
உங்களுக்குத் 
ெத யாதிருந்தது என்பைத 
ஏற்றுக் ெகாள்வது 
கடினமாக இருக்கிறது. 
தமிழினத்ைத 
ஒட்டுெமாத்தமாக 
எல்ேலாரும் ைகவிட்டு 
விட்டீர்கேள...'' என்று. 
அதற்கு ஒரு அதிகா  
ெசான்னார்: "இலங்ைகத் 
தமிழர்கைள உலகம் 
ைகவிட்டு விட்டதாக 
நீங்கள் நிைனக்க 
ேவண்டாம். நிச்சயம் 
உலகம் அவர்கைளக் ைக 
விடாது. எங்களது 
நாடுகளில் வாழும் படித்த 
தமிழர்கள் அைமதியாக 
நல்ல பணி ெசய்து 
வருகிறார்கள். எங்களது 
ேதசிய அரசுகைள 
பாராளுமன்றத்திற்குள் 
உறுப்பினர்கள் இப் 
பிரச்சைன பற்றி ெதாடர் 
ேகள்விகள் 
எழுப்புகின்றனர். ஆதலால் 
எமது அரசுகள் 
இப்பிரச்சைனயிலிருந்து 
விலகி நிற்க முடியாது, 
இயங்கித்தான் ஆக 
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ேவண்டும். ராஜபக்ேச 
அரசின் ெசயற்பாடுகள் மிக 
உன்னிப்பாக 
கவனிக்கப்படுகின்றன. 
அடுத்த ஓராண்டு 
காலத்தில் ராஜபக்ேச தமிழ் 
மக்கள் ெதாடர்பான 
ெசயற்பாடுகள் 
உண்ைமயில் அடுத்த 
இருபது ஆண்டுகளுக்கு 
இலங்ைகயின் முழு தைல 
விதிையேய 
தீர்மானிப்பதாக இருக்கும்'' 
என்றார். 
 
"ஆறு ேகாடி தமிழ் மக்கள் 
இங்கு இருப்பதாகக் 
கூறுகிறரீ்கள். அரசியற் 
கட்சிகளுக் கிைடயான 
முரண்பாடுகைள பு ந்து 
ெகாள்ள முடிகிறது. 
ஆனால் ஏன் 
கல்வியாளர்கள், 
அறிவுஜவீிகள், கைலத் 
துைறயினர் மற்றும் 
ெபாதுெவளிகள் (Civil Soci-
ety) ஈழ மக்களின் 
இன்ைறய அவலங்கைள 
ெபாது மானுடத்தின் 
மாண்பு மற்றும் 
உ ைமகள் ெதாடாபான 
பிரச்சைனயாக 
அணுகவில்ைல?'' என்ற 
ேகள்வி மற்றும் 
விவாதத்ேதாடு பயனுள்ள 
அச்சந்திப்பு நிைறவுற்றது. 
 
அெம க்காவில் வாழ்ந்து 
வரும் தமிழ் உணர்வாளர் 
ஒருவர் இரு நாட்களுக்கு 
முன் ெதாைலேபசி 
உைரயாடலூேட ேகட்டார், 
"ஈழப் பிரச்சைன 
ெதாடர்பான குைறந்தபட்ச 
ெகாள்ைகத் திட்டம் 
மற்றும் ேகா க்ைககளாக 
தமிழகத்தில் 
ெபாதுக்கருத்ெதான்று 
உருவாக்கி கைலஞர், 
ெஜயலலிதா, ராமதாஸ், 
ைவேகா உள்ளிட்ட எல்லா 
கட்சிகளது தைலவர்களும் 
இைணந்து புதுடில்லி 
ெசன்று 
முக்கியமானவர்கைள 
சந்திக்கக் கூடாதா? 
தமிழகத்தின் எல்லா 
பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்களும் 
அக்ேகா க்ைககைள- 
குளிர்கால பாராளுமன்றக் 
கூட்டத்தில் 
விவாதிக்கக்கூடாதா...?'' 
இப்படி பல ேகள்விகள் 

ேகட்டார். இேயசு 
ெபருமான் பல 
அதிசயங்கள் ெசய்ததாக 
ைபபிளில் 
ெசால்லப்பட்டுள்ளது. 
அவ்வாேற எல்லா 
மதங்களது அவதார 
புருஷர்களும் அற்புதங்கள் 
நிகழ்த்தியதாக அந்தந்த 
மத புத்தகங்கள் பதிவு 
ெசய்துள்ளன. அதிசயங்கள், 
அற்புதங்கள், 
அருங்குறிகளில் எனக்கு 
நம்பிக்ைகயுண்டு. 
ஈழமக்களின் 
பிரச்சைனயில் தமிழக 
அரசியற் கட்சிகள் 
இைணந்து வந்தால் அைத 
விடப் ெப ய அதிசயம் 
இப்ேபாைதக்கு 
ேவெறதுவும் இருக்க 
முடியாது. பக்தர்கள் 
பரம்ெபாருைள 
இைறஞ்சுேவாம். 
 
தமிழகத்தின் தகுதியுைடத்த 
பத்தி ைகயாளர்கள் 
"ேபாருக்ெகதிரான 
பத்தி ைகயாளர்கள் என்ற 
அைமப்பாக இைணந்து 
புத்தக ெமான்ைற 
ஆக்கியுள்ளார்கள். "ஈழம் 
நமது ெமௗனம். 
தாய்ப்பாலில் நஞ்சு'' எனத் 
தைலப்பிடப்பட்டுள்ள 
இப்புத்தகத்ைத "நல்ேலர்' 
பதிப்பகம் ெவளியிடுகிறது. 
ெவளியடீ்டு விழா நவம்பர் 
14 குழந்ைதகள் தினமாகிய 
சனிக்கிழைம 
ெசன்ைனயில் நைட 
ெபறுகிறது. ெசன்ைன 
மாநக ன் உணர்வுைடய 
வாசகர்கள் இப்புத்தக 
ெவளியடீ்டு நிகழ்வில் 
கலந்துெகாள்வது சிறப்பு. 
மிக முக்கியமாக 
ஒவ்ெவாருவரும் ஈழப் 
பிரச்சைன பற்றின 
அக்கைறேயா, 
பிரக்ைஞேயா இல்லாத 
இருைரேயனும் உடன் 
அைழத்து வந்தால் அது 
ெபாது ெவளி (Civil Society) 
ேநாக்கி அம்மக்களின் 
துயர்கைள நகர்த் தும் 
முயற்சிக்கும், 
எதிர்காலத்தில் 
ெபாதுெவளியின் 
ஜனநாயக அழுத்தத்தால் 
அரசியற் கருத் 
ெதாற்றுைம உருவாகிற 
வாய்ப்புக்கும் நாம் ெசய்கிற 
காத்திரமான பங்களிப்பாக 

இருக்கும். என்னளவில் 
ஈழப்பிரச்சைனயில் 
திைனயளவு தானும் 
இதுவைர அக்கைற 
காட்டாத 500 ேபைர 
வரைவத்திட புத்தகம் 
ஆக்கியவர்களுக்கு 
வாக்குறுதி 
தந்திருக்கிேறன். 
 
"ஈழம். நமது ெமௗனம். 
தாய்ப்பாலில் நஞ்சு.'' 
இப்புத்தகத்ைத ஆக்கிய 
பத்தி ைக யாளர்கள் 
உண்ைமயில் தங்கள் 
எண்ணங்கள் எைதயும் 
எழுதவில்ைல. மாறாக 
முல்ைலத்தீவு- 
முள்ளிவாய்க்கால் 
அவலங்கள், வலிகளின் 
நூறு புைகப்படங்கைள 
ெத வு ெசய்து நூறு 
பிரபலங்களிடம் ெகாடுத்து 
அக்காட்சிையப் 
பார்க்ைகயில் தங்கள் 
ெநஞ்சில் எழுகிற 
உணர்வுகைள பத்து 
வ களுக்குள் பதிவு 
ெசய்யச் 
ெசால்லியிருக்கிறார்கள். 
சத்குரு ஜக்கி வாசுேதவ், 
திைரக்கைலஞர்கள் 
கமல்ஹாசன், சூர்யா, 
சத்யராஜ், பிரகாஷ்ராஜ், 
நந்திதாதாஸ், கவிஞர்கள் 
ைவரமுத்து, அப்துல் 
ர மான், மு.ேமத்தா, 
அறிவுமதி, கனிெமாழி, 
கபிலன், முத்துக்குமார், 
பா.விஜய், தபூசங்கர், 
யுகபாரதி, இன்குலாப், 
தமிழச்சி, தாமைர, சல்மா, 
பத்தி ைகயாளர்கள் 
நக்கீரன் ேகாபால், அனிதா 
பிரதாப், அருந்ததிராய், 
இயக்குநர்கள் ஏ.ஆர். 
முருகதாஸ், ேசரன், பாலா, 
சீமான், அமீர், மிஷ்கின், 
பாலாஜி சக்திேவல் 
இவர்கேளாடு இன்னும் 
பல முக்கியமானவர்கள் 
தம் ெநஞ்சில் துன்புறும் 
மானுடத் தின் வலிகைள 
உள்வாங்கி 
குளிர்ெநருப்பாய் பதிவு 
ெசய்துள்ளார்கள்.  
 
தனித்துவமான இப் 
பணியிைன காலத்தின் 
பதிவாக வும் வரலாற்றுக் 
கடைமயாகவும் நிைறவு 
ெசய்துள்ள 
"ேபாருக்ெகதிரான 
பத்தி ைகயாளர்'' 

அணியினர் 
ேபாற்றுதற்கு யவர்கள். 
 
இப்புத்தகத்திைன 
ஆங்கிலம், இந்தி 
ெமாழிகளில் ஆக்கும் 
கடைமயிைன "நாம்'' 
அைமப்பு 
ஏற்றுக்ெகாள்கிறது.  
 
மனித குலத்தின் இன்று 
வைரயிலான அரசியல் 
வரலாற்றின் 
ெமாத்தத்ைதயும் கணக்கீடு 
ெசய்ேதா ெமன்றால் 
பத்துசத வரலாறுதான் 
ெதருக்களில் 
தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 
 
எஞ்சிய 90 சத 
வரலாெறன்பது மூடிய 
அைறகளுக்குள்ளும், 
முக்கிய மனிதர் 
களுக்கிைடயான 
உைரயாடல்களிலும், அரசு- 
பாராளுமன்ற-பிரபுக்கள்-
சட்டமன்ற அைவகளிலும் 
நீதி மன்றங்களிலும், 
அறிஞர் ேபரைவகள்- 
பல்கைலக்கழகங்களிலும் 
இைட விடாதியங்குகின்ற 
விழிப்பைடந்த "ெபாது 
ெவளி'யினாலுேம 
(Enlightened Civil Society 
நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது- 
நிகழ்ந் திருக்கிறது. 
 
ஈழத்தமிழ் மக்களின் 
பிரச்சைன முக்கியமான 
இக்காலங்களில் மிகவும் 
பலவனீமாக இருக்கிறது. 
"ேபாருக்ெகதிரான 
பத்தி ைகயாளர்''களின் 
இந்த ஆக்கம் அத்தகு 
களங்கைள 
காத்திரப்படுத்தும். 
குறிப்பாக, ெபாது 
ெவளிைய "நாம்'' 
அைமப்பும் 
அத்திைசயிேலேய இயங்க 
விைழகிறது. 

 
(நன்றி Ð நக்கீரன், 
அருட்தந்ைத ெஜகத் 
கஸ்பர். அருட்தந்ைத 
ெஜகத் கஸ்ப ன் 
கட்டுைரகைளத் ெதாடர்ந்து 
வாரம் இருமுைற படிக்க 
http://www.nakkheeran.in/ ல் 
Ôசிறப்புக் கட்டுைரÔ 
பகுதிக்குச் ெசல்லவும்.) 
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பைழயன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல. 
விடுதைல இயக்கமும் ேபாராட்டமும் நடந்த ெபாழுது எத்தைனேயா இைணயத் தளங்கள் 
காளான்களாய் முைளத்தன. இன்று எங்ேக அைவ என்று ேதடினால் மைழ நின்றதும் மைறந்து விட்ட 
காளான்களாகேவ மைறந்துவிட்டன. எனினும் புதிய தளங்கள் வந்து ெகாண்டிருக்கின்றன. எப்ெபாருள் 
எந்த இைணயத் தளத்தில் வாசித்தாலும் அப்ெபாருளில் ெமய்ப்ெபாருைளக் காணேவண்டியது எம் 
அறிவின் திறன். எனேவ தண்ணரீ் கலந்த பாலில் பாைல மட்டும் உண்ணும் அன்னப்பறைவ 
ஆகுங்கள். இேதா சில புகுந்த புதியைவ. 
http://www.2tamil.com/,  

http://www.seithy.com/,  

http://www.tamilheroesday.com/ 

புதிதாய்த் ேதான்றுவது விடிெவள்ளியா? அக்கினிக் குஞ்சா? 
புத்தகங்கள் புதிதாகத் ேதான்றுகின்றன. நக்கீரன் இதழ் வாரம் இருமுைற ெவளிவரும் பத்தி ைக. 
அதில் இரண்டு புதிதாய் ெவளிவர உள்ள புத்தகங்கள் பற்றி இருந்தது. இரண்டுேம ஒன்றுதானா? என்ற 
சந்ேதகம் ேமலிட ெசன்ைனயிலிலுள்ள காந்தளகத்துக்கு எழுதியுள்ேளன். www.nakkheeran.in .  
விபரங்கள் அடுத்த ெசய்தி மடலில்... 

ஆனந்த விகடன் Ð ெபாட்டு மாவரீர் தின உைர????? 
ஆனந்த விகடனின் 18-11-2009 இதழில் 16, 17, 18ம் பக்கங்களில் ெவளியான இந்தச் ெசய்திக் கட்டுைர 
மிகப் ெப ய வினாைவ ஈழத் தமிழர் மனங்களில் எழுப்பி உள்ளது. கட்டுைர ஆசி யர் பா. 
திருமாேவலனுக்கும், ஆனந்த விகடனுக்கும் எம் நன்றி.  

Ôஈழம் - ெமளனத்தின் வலிÔ புத்தக ெவளியடீு  
இந்த மடலில் பிரசு க்கப் பட்ட படங்கள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சலில் கிைடத்தன. எப்படி வந்தாெலன்ன? 
கீேழ உள்ள இைணயத் தி கள் வழி காட்டும். இந்த மூன்று இைணயங்களுக்கும் நன்றி. 
http://www.dailythanthi.com/article.asp?NewsID=527235&disdate=11/15/2009,  
http://www.dinamani.com/edition/story.aspx?&SectionName=Tamilnadu&artid=154720&SectionID=129&MainSec
tionID=129&SEO=&Title=,  
http://www.tamilwin.com/view.php?22YpNcc3nW34di2h302HQ64d30jv0bj9E2e2ILB3b37Gue 

Remembrance Day 2009 
Please refer below for details of nationwide remembrance day 
commemorations 
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ஆனந்த விகடனில் ெவளியாகியிருந்த படங்கள் 

ஈழம் ெமளனத்தின் வலிÑபுத்தக ெவளியடீு 

எத்தைன இழந்திருந்தால் 

இத்தைன வலித்திருக்கும் 



பக்கம்  14 முரசு     Volume 1,  Issue 2 

சிங்களர்களின் ஆக்கிரமிப்பில் வடீுகள் 
இலங்ைகத் தமிழர்கள் அதிர்ச்சி 

ெகாழும்பு, நவ.2- 

இலங்ைகயில் நிவாரண 
முகாம்களில் இருந்து 

ெசாந்த இடங்களுக்கு 
திரும்பும் தமிழர்களின் 
வடீுகைள சிங்களர்கள் 
ஆக்கிரமித்துள்ளதாக 
தகவல்கள் 
ெவளியாகியுள்ளன. 
இத்தைகய ேவதைன 
அனுபவம் சுமார் 1500 

தமிழர் குடும்பங்களுக்கு 
ஏற்பட்டுள்ளதாக 
கூறப்படுகிறது.  

இந்த தகவைல நாேளடு 
ஒன்றுக்கு அளித்த 

ேபட்டியில் இலங்ைக 
தமிழ் அரசு கட்சி தைலவர் 
ஆ யேநத்திரன் 
ெத வித்துள்ளார். 
சுமார் 1500 குடும்பங்கள் 
தி ேகாணமைல, 

வவுனியா, மட்டக்களப்பில் 
உள்ள தமது வடீுகளுக்கு 
திரும்பினர். ஆனால், 

அவர்களது வடீுகைள 
சிங்களர்கள் 
ஆக்கிரமித்துள்ளது கண்டு 
அவர்கள் 

அதிர்ச்சியைடந்தனர். 
ேபாருக்கு முன்னர் இந்த 
பகுதிகள் தமிழர்களுக்கு 
ெசாந்தமானைவயாக 
இருந்தன. தற்ேபாது அந்த 
இடங்கைள சிங்கள 
குடும்பங்கள் ஆக்கிரமித்து 
வடீுகைள கட்டிக்ெகாண்டு 
தமிழர்களின் நிலங்களில் 
விவசாயத் ெதாழிைல 
ெசய்து வருகின்றனர் என்று 
அவர் கூறியுள்ளார்.  
(ந்ன்றி தினமணி) 

சரத் ெபான்ேசகாைவக் ெகாைல ெசய்ய முயற்சி: அரசு மறுப்பு  

 கூட்டுப்பைடகளின் 
பிரதானியாகக் 
கடைமபு ந்து ஓய்வுெபற்ற 
சரத் ெபான்ேசகாைவ 
ெகாைல ெசய்ய அரசு 
முயற்சிப்பதாக 
ெவளியிடப்படும் 
தகவல்களில் எதுவித 
உண்ைமயும் இல்ைல 
என்றும் இந்த ெசய்தி 
ெதாடர்பான 
விசாரைணகள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு 
வருவதாகவும் அரசாங்கம் 
இன்று ெவள்ளிக்கிழைம 

அறிவித்துள்ளது.  
 
அனர்த்த முகாைமத்துவ 
மற்றும் மீள்குடிேயற்ற 
அைமச்சு ஜனாதிபதி 
ெசயலகத்தில் ஏற்பாடு 
ெசய்திருந்த 
ஊடகவியலாளர் 
மாநாட்டில், ேதசிய 
பாதுகாப்புக்கான ஊடக 
மத்திய நிைலயத்தின் 
பணிப்பாளர் ல மன் 
ஹுலுகல்ல 
இக்கருத்திைன 
ெவளியிட்டார். 
 
சரத் ெபான்ேசகாவின் 
பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் 
ஏற்பட்டிருப்பதாக மக்கள் 
விடுதைல முன்னணி 
ஆதரவான 'லங்கா' 

பத்தி ைகயில் 
ெவளியாகியுள்ள ெசய்தி 
ெதாடர்பாக கருத்து 
ெத விக்கும்ேபாேத அவர் 
இவ்வாறு கூறினார். 
 
"சரத் ெபான்ேசகாைவக் 
ெகாைல ெசய்யும் முயற்சி 
நைடெபற்று வருவதாகப் 
பத்தி ைகயில் ெசய்தி 
ெவளியாகியுள்ளது. 
அதற்கு அரசாங்கத்துடன் 
ெதாடர்பிருப்பதாக 
ேநரடியாகச் சுட்டிக் 
காட்டப்பட்டுள்ளைமயான
து பாரதூரமான 
விடயமாகும். ஆைகயால் 
இதைன தீர விசா க்க 
ேவண்டியுள்ளது. 
 
பாதுகாப்பு அைமச்சின் 

ெசயலாளர் ேகாத்தபாய 
ராஜபக்ஷ ெபாலிஸ் மா 
அதிபருக்கும் புலனாய்வுப் 
பி வினருக்கும் இது 
ெதாடர்பான உத்தரவிைன 
பிறப்பித்துள்ளார். இது 
ெதாடர்பாகக் குறிப்பிட்ட 
பத்தி ைக ஆசி ய ன் 
விளக்கமும் 
ேதைவப்படுகின்றது.  
 
அவ்வாறானெதாரு ெசய்தி 
தமக்குக் கிைடக்குமிடத்து, 
அவர் உடனடியாகப் 
ெபாலிஸாருக்கு 
அறிவித்திருக்க ேவண்டும்" 
என அவர் ேமலும் 
ெத வித்தார். 
என்ன தான் நடக்கும்? 
நடக்கட்டுேம Ð நன்றி வரீேகச  
Ð ஆசி யர் 

இலங்ைக அரசின் இனெவறி யுத்தம் எமது தாயகத்தில் ஏற்படுத்திய ேபரழிைவயும், முட்கம்பி ேவலிகளால் 
அைடக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு இனத்தின் ஆதங்கத்ைதயும் இப் படங்களில் காண்க. (நன்றிெகற்றி இேமஜஸ்) 
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இலங்ைக ெசன்ற தமிழக எம்பிக்கள் குழு ேசானியா காந்தியுடன் சந்திப்பு 
இலங்ைக பயணம் குறித்து விளக்கம் 

இலங்ைக மீது காஸா மாதி யிலான விசாரைண நடத்தப்பட ேவண்டும் 
ஐக்கிய நாடுகள் சைப  

இலங்ைகயில் நைடöற்ற 
26 வருட கால யுத்தத்தின் 
இறுதிக்கட்டத்தில் யுத்தக் 
குற்றச் ெசயல்கள் 
பு யப்பட்டனவா 

என்பைதக் 
கண்டறிவதற்கு, 
காஸாவில் இடம்ெபற்ற 
யுத்தம் குறித்து 
நடத்தப்பட்ட விசாரைண 
ேபான்றெதாரு 
விசாரைண நடத்தப்பட 
ேவண்டும் என்று 
ஐக்கிய நாடுகள் சைப 
ெத வித்துள்ளது. 
யுத்தத்தின் இறுதி 
மாதங்களில் என்ன 
நடந்தது அல்லது என்ன 
நடக்கவில்ைல என்பது 
குறித்து பூரண 
விசாரைண ஒன்று 

நடத்தப்படவில்ைல என்று 
மனித உ ைமகளுக்கான 
ஐக்கிய நாடுகள் 
உயர்ஸ்தானிக ன் 
ேபச்சாளர் றுேபர்ட் 
ெகால்வில் ெத வித்தார். 
 
இலங்ைக பைடயினரும், 
விடுதைலப் புலிகளும் 
ேமற்ெகாண்ட 
நடவடிக்ைககள் குறித்து 
ஐக்கிய நாடுகள் மனித 
உ ைம ேபரைவயினால் 
ஜுரர் றிச்சட் 
ேகால்ட்ஸ்ேரான் 
தைலைமயில் நடத்தப்பட்ட 
காஸா யுத்த விசாரைண 

ேபான்றெதாரு விசாரைண 
நடத்தப்பட ேவண்டுெமன 
அவர் ெத வித்துள்ளார். 
இலங்ைகயின் சிவில் யுத்த 
முடிவில் இடம்ெபற்ற 
அட்டூழியங்கள் குறித்து 
அெம க்க இராஜாங்கத் 
திைணக்களம் விவரமாக 
அறிக்ைக ெவளியிட்ட 
மறுநாள் றுேபர்ட் இந்தக் 
கருத்ைதத் 
ெத வித்துள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்கது.  

நன்றி வரீேகச  

24/10/2009 

5 நாட்கள் பயணமாக 
இலங்ைக ெசன்ற தமிழக 
எம்பிக்கள் குழு இன்று 
அகில இந்திய காங்கிரஸ் 
தைலவர் ேசானியா 
காந்திைய சந்தித்து 
தங்கள் பயணம் குறித்து 
விளக்கினர். 

நாடாளுமன்ற 
திமுக தைலவர் 
டி.ஆர்.பாலு 
தைலைமயில் 
கடந்த 10ஆம் 
ேததி திமுக 
கூட்டணிையச் 
ேசர்ந்த தமிழக 
எம்பிக்கள் குழு 
இலங்ைக 
ெசன்றது.  

5 நாட்கள் 
இலங்ைகயில் 
சுற்றுப் பயணம் 
ெசய்த அவர்கள், 

தங்கள் பயணம் குறித்த 
அறிக்ைகைய தமிழக 
முதல்வர் 
கருணாநிதியிடம் 
அளித்தனர். அேதேபால் 
இன்று காைல இந்திய 
பிரதமர் மன்ேமாகன் 
சிங்கிடம் இலங்ைக 
பயணம் குறித்த 

அறிக்ைகைய அளித்தனர். 
அப்ேபாது இலங்ைக 
தமிழர்கைள விைரவில் 
அவர்களுைடய ெசாந்த 
இடத்திேலேய குடியமர்த்த 
இலங்ைக அரசிடம் 
வலியுறுத்துமாறு 
ேகட்டுக்ெகாண்டனர்.  

இேதேபால் இன்று 
(ெவள்ளிக்கிழைம) மாைல 
அகில இந்திய காங்கிரஸ் 
தைலவர் ேசானியா 
காந்தியிடம் இலங்ைக 
ெசன்ற தமிழக எம்பிக்கள் 
குழுவினர் சந்தித்துப் 
ேபசினர். அப்ேபாது 
இலங்ைகயில் தாங்கள் 5 
நாட்கள் ேமற்ெகாண்ட 
பயணம் குறித்து 
விவ த்தனர். ேமலும் 
இலங்ைக முகாம்களில் 
தமிழர்களின் நிைல 
குறித்தும், அவர்கள் 
ேகா க்ைககள் குறித்தும் 

தமிழக எம்பிக்கள் குழு 
ேசானியாவிடம் 
விவ த்தது.  

விைரவில் இலங்ைக 
முகாம்களில் உள்ள 
தமிழர்கைள அவர்களுைடய 
ெசாந்த இடத்தில் 
குடியமர்த்த இலங்ைக 
அரசிடம் இந்திய அரசு 
வலியுறுத்த ேவண்டும் 
என்று தமிழக எம்பிக்கள் 
குழு ேசானியா காந்தியிடம் 
வலியுறுத்தியது.  

இலங்ைக பயணத்தில் 
இடம் ெபற்றிருந்த 
விடுதைலச் சிறுத்ைதகள் 
கட்சித் தைலவர் 
ெதால்.திருமாவளவன் 
எம்.பி., இன்ைறய பிரதமர் 
மன்ேமாகன் சிங் மற்றும் 
காங்கிரஸ் கட்சித் தைலவர் 
ேசானியா காந்தி சந்திப்பில் 
கலந்து ெகாள்ளவில்ைல 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

இலங்ைகத் தமிழர்கள் ெகௗரவமாக வாழும் வைகயில் அரசியல் தீர்வு ேதைவ: 
கனிெமாழி 
ெசன்ைன, நவ.2- இலங்ைகயில் தமிழர்கள் ெகௗரவமாக வாழும் வைகயில் அரசியல் தீர்வு காணப்பட ேவண்டும் என்று 
திமுக எம்.பி. கனிெமாழி கூறினார். ெசன்ைனயில் ெசய்தியாளர்களுக்குப் ேபட்டியளித்தேபாது அவர் இவ்வாறு 
ெத வித்தார். 'தமிழக எம்.பி.,க்கள் குழு இலங்ைகக்குச் ெசன்று வந்த பின்னர், அங்குள்ள அகதிகள் முகாம்களின் 
நிைலயில் சில முன்ேனற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. 50 ஆயிரத்திற்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் தங்கள் ெசாந்த 
இருப்பிடங்களுக்கு திரும்பியுள்ளனர். முகாம்களில் உள்ள அைனத்து மக்கைளயும் விைரவில் அவர்களின் இடங்களில் 
குடியமர்த்த ேவண்டும் என்பேத திமுகவின் விருப்பம். ேமலும் தமிழர்கள் ெகளரவமாக வாழும் வைகயில் அரசியல் 
தீர்வு காணப்பட ேவண்டும்'' என்று கனிெமாழி கூறினார். (நன்றி தினமணி) 
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அரசியல் ஆதரவு நாடல் 

அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவயின் 
குவனீ்ஸ்லாந்து அைவ, 
மத்திய அரசின் 
உறுப்பினர்கள், அரசியல் 
கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள், 
ெதாழிற் சங்கப் 
பிரதிநிதிகள் பலைரச் 
சந்தித்து, சிைற 
முகாம்களில் வாடும் தமிழ் 
மக்கள், அரசியல் லாபம் 
ேதடும் நாடுகளினால் நடுச் 
சமுத்திரத்தில் 
தத்தளிக்கும் தமிழ் மக்கள், 
மனித உ ைம மீறல்களில் 
அகப்பட்டும் கவனிப்பார் 
அற்றுக் கிடக்கும் தமிழ் 
மக்கள், ஆகிேயா ன் 
அநாதரவான நிைல பற்றி 
எடுத்துக் கூறி, அவர்களின் 
அனுதாபத்ைதயும், 
ஆதரைவயும் ெபற்றனர். 
கடந்த ெசய்தி மடலின் 
பின்னர் எமது 
நடவடிக்ைககைளச் 
சுருக்கமாகத் தருகிேறாம். 
அரசியல் புகலிடம் 
ேதடுபவர்கள் 

• லிபரல் கட்சிையச் 
ேசர்ந்த ேமற்சைப 
உறுப்பினர் சூ 
ெபாயிைஸ, 
இளங்ேகாவும், 
ேசாசலிஸ்ட் அணிையச் 
சார்ந்த ேபால் 
ெபனடிக்டும் சந்தித்தது. 

• ேலபர் கட்சிையச் 
ேசர்ந்த ேமற்சைப 
உறுப்பினர் மாக் 
ேபனைரயும், 
அவருைடய ெகாள்ைக 
வகுப்பாளர் ஜஸ்மின் 
புல்மைனயும் இளங்ேகா 
சந்தித்தது. 

• லிபரல் கட்சிையச் 
ேசர்ந்த ேமற்சைப 
உறுப்பினர் றசல் 
ட்ரூட்ைடயும், 
இளங்ேகாவும், அருட் 
தந்ைத பான் ேஜாடனும், 
ெஜேராம் 
அருணகுமாரனும் 
சந்தித்தது. 

இம்மூன்று 
உறுப்பினர்களும் 
அவுஸ்திேரலியாவில் 
புலம் ெபயர்ந்து வாழும் 
தமிழர்களில் 
அக்கைறையயும், களத்தில் 
வாடும், களத்ைதவிட்டு 

புகலிடம் ேதடும் 
தமிழர்களின் அநாதரவான 
நிைலையயும், தத்தம் 
தைலவர்களிடமும் தத்தம் 
சகாக்களிடமும் எடுத்துச் 
ெசல்வதாக 
உறுதியளித்தனர். இைவ 
ேபான்ற முயற்சிகளின் 
பலைன எமது ஆங்கிலச் 
ெசய்தி மடலின் 
கைடசியில் காணலாம். 
ேமற்சைப உறுப்பினர் சூ 
ெபாயிஸ், ேபால் 
ெடாமினிக்கின் வழியில், 
கிழக்குத் தீேமார் ேபான்ற 
நாடுகளில் அகதிகள் 
மறுவாழ்வில் புலம் ெபயர் 
வாழ் மக்களின் பங்கில் 
ஆர்வம் காட்டினார். 
வியட்னாம் நாட்டிலிருந்து 
கப்பல்கள் மூலம் 23,000 
அகதிகள் வந்தெபாழுது 
முன்ைனநாள் 
அவுஸ்திேரலியப் பிரதமர் 
மல்கம் பிேறஸர் 
வழிையப் புலம் ெபயர் 
வாழ் தமிழ் மக்கள் அறிய 
ேவண்டிய 
அவசியத்ைதயும் அவர் 
முன்ெமாழிந்தார். எமது 
மக்களின் நிைல, எம் 
நிைலப்பாடு 
ேபான்றவற்ைற எதிர்க் 
கட்சித் தைலவர் மல்கம் 
ேரண்புல்லிடமும், நிழல் 
அைமச்சர் ஷர்மன் 
ஸ்ேரானிடமும் தாேன 
எடுத்துச் ெசால்வதாகவும் 
உறுதியளித்தார். 
ேமற்சைப உறுப்பினர் மாக் 
ேபனர், தான் 
அவுஸ்திேரலிய 
நாடாளுமன்றத்தில் 
ேபசியைத, இங்ேக 
வாழ்கின்ற சிங்கள மக்கள் 
விவாதத்துக்கு 
உட்படுத்தியைதத் 
ெத வித்தார். அவர் எமது 
முயற்சிகளுக்கு மிக 
ஆதரவாய் இருந்தார். 
அவ ன் விருப்பத்திற்கு 
இணங்கி அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவயின் 
உத்திேயாக பூர்வ 
கடிதமாக, அவ ன் 
முன்ெமாழிந்த 
கடிதத்துடன் பின் 
வருேவாருக்குக் கடிதங்கள் 
அனுப்பப் பட்டன. 
• உள் விவகார அைமச்சர் 
ேமதகு. பிரண்டன் 
ஓெகானர் Ð பிரதி: 

பிரதமர் ேமதகு. ெகவின் 
ரட் 

• குடிவரவு, குடியகல்வு, 
குடியு ைம அைமச்சர் 
ேமதகு. கி ஸ் 
இவான்ஸ் Ð பிரதி: 
ெவளி விவகார 
அைமச்சர் ேமதகு. 
ஸ்டீபன் ஸ்மித் 

ேமற்சைப உறுப்பினர் மாக் 
ேபன ன் ெகாள்ைக 
வகுப்பாளர் ஜஸ்மின் 
புல்மன் பிரதம ன் 
அலுவலகத்துடன் ெதாடர்பு 
ெகாண்டு புலம் ெபயர் 
வாழ் தமிழ் மக்கைளப் 
பிரதமர் சந்திக்க ஏற்பாடு 
ெசய்வதாகவும், 
தவறினால் பிரதம ன் 
ெகாள்ைக 
வகுப்பாளைரயாவது 
சந்திக்க ஏற்பாடு 
ெசய்வதாகவும், கூறினார். 
இச் சந்திப்ைபத் ெதாடர்ந்து 
ேமற்சைப உறுப்பினர் மாக் 
நாடாளுமன்றத்தில் 
அரசியல் புகலிடம் 
ேதடுபவர்களின் மனித 
உ ைம மீறல்கள் பற்றி 
உைரயாற்றினார். அவர் 
அகதிகள் நிைல பற்றி 
ெவளி விவகார அைமச்சர் 
மூலமும் ெதாடர உள்ளார். 
இைவ தவிர கீேழ 
காண்பனவும் 
முக்கியமானைவ. 
• ஒக்ேடாபர் 20ந் திகதி 
ேலபர் கட்சியின் 
ல்வின் கிைளயின் 

கூட்டத்தில் இளங்ேகா 
ேபசியது, அக் கிைள 
தனது அடுத்த 
கூட்டத்தில் இந்தத் 
தமிழர்களின் நிைல 
பற்றித் தீர்மானம் 
நிைறேவற்ற முடிவு 
ெசய்தது. 

• ஒக்ேடாபர் 25ந் திகதி 
ேலபர் கட்சியின் 
தைலவர் ஸ்டீவ் 
பிைரஸ் இந்த அகதிகள் 
நிைல அரசின் 
நிைலக்ேக ஊறு 
விைளவிக்கும் 
என்பதால் 
அவுஸ்திேரலியப் 
ெபாருளாளைரச் சந்திக்க 
ஏற்பாடு ெசய்து 
தருவதாக உறுதி 
அளித்த்து. 

• ேமற்சைப உறுப்பினர் 

குவனீ்ஸ்லாந்து ெசயலறிக்ைக 

கிைளயர் ேமா ன் 
அலுவலகத்திலிருந்து 
அரசியல் புகலிடம் 
ேதடுபவர்கள் பற்றிய 
நிைலப்பாட்டில் அவர் 
காட்டும் 
அக்கைறையயும், 
முன்ெனடுப்புக்கைளயும் 
ெகாண்ட அறிவித்தல் 
கிைடத்தது. 

 

சிைற முகாம்களும் மனித 
உ ைம மீறல்களும் 

• நவம்பர் மாதம் முதலாந் 
திகதி டாக்டர் பிைறயன் 
ெசனிவிரத்னவும், 
இளங்ேகாவும், 
நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினரும் மனித 
உ ைம உபகுழுவின் 
தைலவருமான ெகறி ற ீ
அவர்களுக்கு 2010ம் 
ஆண்டு நாடாளுமன்றக் 
கூட்டத் ெதாட ல் 
இலங்ைக மனித உ ைம 
மீறல்கைள 
விவாதத்துக்கு எடுத்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டிக் 
கடிதம் அனுப்பினர். 

• டாக்டர் பிைறயன் 
ெசனிவிரத்ன கடந்த 
நான்கு வாரங்களுள் 
மூன்று ேநர்காணல்கள் 
ABC 612AM ன் ஸ்டீவ் 
ஒஸ் னுடன் 
வழங்கியிருந்தார். இைவ 
அைனத்தும் 
வாெனாலியின் ேநயர்கள் 
கூடுதலான ஓய்வு நாள் 
முன்னிரவு ேவைளயில் 
அைமந்தது குறிப்பிடத் 
தக்கது. 

• நவம்பர் மாதம் நாலாந் 
திகதி இளங்ேகாவுடன் 
ேடவிட் ேபாட், ஸ்டீவ் 
பிைறஸ் ஆகிய ேலபர் 
கட்சியின் கிைளத் 
தைலவர்கயுடன் 
பாதுகாப்பு உபகுழுவின் 
தைலவரும், 
நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினருமான ஏ. 
ெபவிைஸச் சந்தித்தனர். 
ெபவிஸ் ெவளிவிவகார 
அைமச்சர் ேமதகு 
ஸ்டீவன் ஸ்மித்துடன் 
ேபசிப் 
பின்வருவனவற்றிற்கான 
விைடகைளப் ெபறுவதன் 
ெபாறுப்ைப ஏற்றுக் 
ெகாண்டார் Ð 
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• இலங்ைகக்கான 
அவுஸ்திேரலியத் 
தூதவராலயத்தின், 
Ôஉள்நாட்டில் இடம் 
ெபயர்ந்த மக்கள்� 
பற்றிய ெகாள்ைக 
நிைலப்பாடுகைளப் 
பகிரங்கப் படுத்துதல். 

• மீள்குடியமர்வு ெசாந்த 
மண்ணில் இடம் 
ெபறுதல் 

• அைனத்துலக சமூகம் 
எடுக்கும் எந்த அரசியல் 
அழுத்தங்களுக்கும் 
ஆதரவு ெகாடுத்தல் Ð 
உயர் மட்ட அரசியல் 
அழுத்தங்களும் 
ெகாடுத்தல்.  

 

குவனீ்ஸ்லாந்து ெசயலறிக்ைக (ெதாடர்ச்சி) 

அைனத்துலகச் சமூகம் 
நவம்பர் மாதம் ஏழாந் 
திகதி இளங்ேகாவும் 
ேயாகியும் ஐக்கிய 
ராச்சியப் பிரதம ன் 
விேசஷ அதிதி ெடஸ் 
பிரவுைணச் சந்தித்தனர். 
ெடஸ் பிரவுண் புலம் 
ெபயர் தமிழ் மக்கள் 
இலங்ைகப் பிரச்சிைனத் 
தீர்வில் முக்கிய 
பங்காற்றுவர் என்றும் 
ெத வித்தார். 
அங்கத்துவத்ைத 
உயர்த்தல் 

அருணகி  பின்வரும் 
முைறகள் மூலம் 
குவனீ்ஸ்லாந்து 
அைவயின் 

அங்கத்துவத்ைத 2009ம் 
ஆண்டு முடியமுன் 100ஆக 
உயர்த்த முயற்சிகள் 
எடுக்கின்றார். 
• ஐவர் ெகாண்ட 
அங்கத்துவ உபகுழு. 
ஒவ்ெவாரு புறநகருக்கும் 
இருவர் ெகாண்ட குழு. 

• புதிய அங்கத்தவர்கைளச் 
ேசர்க்கக் கூடிய 10 
ெதாண்டர்கள். 

• இதற்கான 
ஆவணங்கைள எம் 
ேபரைவக் 
குழுவிடமிருந்து ெபறல். 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவயின் ெசய்தி 
மடல்கைளயும், 
இைணயங்கைளயும் 

பாவித்தல். 
• தமிழ் மூத்ேதாைர 
அங்கத்தவர்கள் ஆக்கல். 

• தமிழ் இைளஞர்கைள 
அங்கத்தவர்கள் ஆக்கல். 

• புதிதாக்க் 
குவனீ்ஸ்லாந்துக்குப் 
ெபயர்ந்த தமிழர்கைள 
அங்கத்தவர்கள் ஆக்கல். 

• குவனீ்ஸ்லாந்தின் 
நாட்டுப் புறத்தில் வாழும் 
தமிழர்கைள 
அங்கத்தவர்கள் ஆக்கல். 

• மின்னஞ்சைலத் 
ெவகுசனத் ெதாடர்பு 
ஊடகமாக்கல். 

மீண்டும் அடுத்த இதழில் 
சந்திப்ேபாம். 

இலங்ைகப் ேபா ல் இந்தியப் பங்கு (ெதாடர்ச்சி) 

சுமத்தப்பட்டுள்ளதாக 
குறிப்பிட்டார்.  அரசாங்கம் 
தமது பா ய எறிகைன 
வசீ்சுக்கைள நடத்தில் 
ஆயிரக்கணக்கான ெபாது 
மக்கைள ெகான்று 
குவித்தது, விடுதைலப் 
புலிகள் ெபாது மக்கைள 
தடுத்து 
ைவத்துேகடயங்களாக 
பயன்படுத்தியைமயும் அது 
ேபான்றதுதான்.  ஆனால் 
அைவ அைனத்தும் 
சாட்சியமற்று மைறந்து 
ேபாயின.  அரசாங்கம் 
யுத்த பிரேதசங்களுக்கு 
சுயாதீன 
ெசய்தியாளர்கைள 
அனுப்பாததன் மூலம் 
அைவ அைனத்ைதயும் 
மைறத்து விட்டது 
என்பேத உண்ைம. 
 
இந்தியா கண்காணிக்கிறது  
 

ெவளிநாட்டு ஆதிக்கம் 
அற்ற, சமாதானமான 
இலங்ைகையேய இந்தியா 
விரும்புவதாக ெத வித்த 
அவர், அதன் காரணமாக 
பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா 
ேபான்ற நாடுகளின் 

இலங்ைக மீதான 
ஆதிக்கத்ைத இந்தியா 
கண்காணித்து 
வருவதாகவும் 
ெத வித்துள்ளார்.  பிராந்
திய வல்லரசுக்கான 
ேபாட்டியின் மத்தியில் 
இலங்ைக மக்கள் 
உட்படுத்தப்படுவது, 
இலங்ைக மற்றும் 
ஆசிய மக்களுக்கு 
உகந்தது இல்ைல.  இந்த 
நிைலயிேலேய 
இலங்ைகயின் மீள் 
கட்டுமானம் மற்றும் 
சீர்படுத்தலுக்கான 
முைனப்புகைள இந்தியா 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய 
நிைல உருவாகியுள்ளது. 
இந்த ஒரு நடவடிக்ைக 
மாத்திரேம, தமிழர்களின் 
நீண்டநாள் கலாசார 
மற்றும் அரசியல் 
அபிலாைசகள் மீதான 
சந்ேதகங்களுக்கு 
விைடயாக அைமயும். 
 
இந்தியா மட்டும் 
ெசய்யக்கூடியதல்ல 
 
இதற்கிைடயில் 
இலங்ைகயின் 

நீண்டநாள் பிரச்சிைனக்கான 
தீர்வு ெதாடர்பில் 
இந்தியாவில் மாத்திரம் 
ெசய்யக்கூடிய விடயம் 
என்ற ஒன்ைற தனியாக 
அைடயாளப்படுத்த 
முடியாது உள்ளது. இந்த 
விடயம் ெதாடர்பில் 
இலங்ைக அரசாங்கேம 
அக்கைற ெசலுத்தி தமது 
முன்ெனடுப்புகைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும் 
எனவும், அது,தமிழ் மற்றும் 
முஸ்லிம் 
சிறுபான்ைமயின ைடேய 
நம்பிக்ைக ஏற்படுத்த 
ேவண்டும் எனவும். இதற்கு 
முன்னர், இலங்ைகயின் 
முப்பைடயிலும், 
இனரீதியாவும், சமய 
ரீதியாகாவும் 
ஒதுக்கப்படாமல், 
சமூகத்தின் அைனத்து 
அங்கங்களும் இைணத்துக் 
ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். 
அத்துடன் இலங்ைகயில் 
சமாதானத்ைத 
ஏற்படுத்துவதற்கு அக்கைற 
ெசலுத்த ேவண்டியதும், 
விரும்ப ேவண்டியதும் 
அைனவ னதும் 
ெபாறுப்பாகேவ  நான் 
கருதுகிேறன். 

தமிழக அரசியல்வாதிகளின் 
அரசியல் நடவடிக்ைககள் 
முத்துேவல் கருணாநிதி 
ேபான்ற தமிழக அரசியல் 
வாதிகள், இலங்ைக 
தமிழர்கைள ைவத்து, 
அரசியல் நாடகங்கைள 
அரங்ேகற்றி வருகின்றனர். 
அவர்கள் முகாம்களில் 
சிக்கயிருக்கின்ற மக்கள் 
ெதாடர்பில் உண்ைமயான 
அக்கைற ெகாண்டவர்கள் 
அல்லர் தமிழக மக்களின் 
மத்தியில் ஓர் மாையைய 
ஏற்படுத்தும் 
வைகயிேலேய, தமிழக 
நாடாளுமன்ற குழுைவ 
இலங்ைகக்கு 
அனுப்பிைவத்தனர். இதன் 
அடிப்பைடயிேலேய 
இலங்ைகயின் 
முகாம்களுக்குள் இந்திய 
நாடாளுமன்ற குழு 
அனுமதிக்கப்பட்டனர்  என்
றார். 

(நன்றி உதயன்) 
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(தமிழ் நாட்டு 
அரசியல்வாதிகள் குழு 
இலங்ைக ஜனாதிபதிையச் 
சந்தித்தது பற்றித் தமிழ் 
நாட்டிலிருந்து ஒரு குரல் Ð 
நன்றி தினமணி, பழ 
கருப்ைபயா Ð ஆசி யர்) 
ஒரு தமிழ்ப் ெபண் தன் 
ேதாைளத் தழுவச் 
சம்மதிக்காமல் தனித்ேத 
வாழும் திருமாவளவன், 
ராஜபட்சவுக்குச் சால்ைவ 
ேபார்த்தித் தழுவியிருக்கிறாேர! 
தழுவும்ேபாது கம்பளிப்பூச்சி 
ஊர்வது ேபால் 
உணரவில்ைலயா? 

கட்சிகெளல்லாம் கிடக்கட்டும்! 
எழுபதாயிரம் ஈழத்தமிழர்கள் 
சாகவும், ஐந்து லட்சம் 
தமிழர்கள் புலம் ெபயரவும், 
மூன்று லட்சம் தமிழர்கள் 
சிங்கள அரசின் 
முள்ேவலிகளில் 
சிைறைவக்கப்படவும், இரண்டு 
லட்சம் தமிழர்கள் 
அகதிகளாய்த் தமிழ்நாட்டில் 
கதி ெகட்டு அைலயவும் 
காரணமான ராஜபட்ச ைவத்த 
விருந்ைத உண்ணவும், 
அவேராடு மனங்ெகாள்ளாமல் 
சி த்துப்ேபசி மகிழவும் டி.ஆர். 
பாலுவாலும், 
கனிெமாழியாலும், 
திருமாவளவனாலும் எப்படி 
முடிந்தது? 

"ஏன்டி... உன் புருசைனக் 
ெகான்னவேனாட 
உனக்ெகன்னடி சி ப்பு 
ேவண்டிக்கிடக்கு'', என்று தாய் 
மகளிடம் சினந்து 
ேகட்டாளாம்."ேபானவன் 
ேபாயிட்டான்; நான் 
இருக்ேகேன'' என்று மகள் 
புன்முறுவேலாடு விைட 
இறுத்தாளாம்! 

"கைடசி ேநரத்தில் நீங்களும் 
பிரபாகரனுடன் 
இருந்திருந்தால் உங்கள் 
கைதையயும் 
முடித்திருப்ேபன்'' என்று 
இலங்ைக அதிபர் ராஜபட்ச 
தமிழ்நாட்டில் இருந்து ெசன்ற 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் 
திருமாவளவனிடம் 
ேநருக்குேநர் நின்று 
ெசால்லியிருக்கிறார்! 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் 
என்றால் ஏேதா வாைழக்காய் 
பஜ்ஜி, ெவங்காய பஜ்ஜி ேபால 
ராஜபட்சவுக்கு அவ்வளவு 
சாதாரணமாகத் ெத கிறது. 
பஜ்ஜி மாவுக்குத் தனித்து எந்த 
மதிப்புமில்ைல! அது 
ெவங்காயத்ேதாேடா, 

வாைழக்காேயாேடா 
ேசரும்ேபாதுதான் அதற்குப் 
ெபயரும் கிைடக்கிறது; 
வடிவமும் கிைடக்கிறது! 

இந்தப் பஜ்ஜி மாவுக்ெகல்லாம் 
வடிவம் ெகாடுப்பவர் 
கருணாநிதி என்பது 
ராஜபட்சவின் எண்ணமாக 
இருக்கலாம்! அப்படிப்பட்ட 
கருணாநிதியின் 
உயிர்நாடிேயா, ெசன்ைனக் 
ேகாட்ைடயில் இருக்கிறது. 
ெசன்ைனக் ேகாட்ைடயில் 
கருணாநிதி நீடிப்பேதா, 
ேசானியாவின் தயவில் 
இருக்கிறது. ேசானியாேவா 
சிங்களவர்களின் உற்ற நண்பர். 
ஆகேவ, ேசானியாவின் 
ேதாழைம இருக்கும்வைர 
இவர்கைள எல்லாம் ஒரு 
ெபாருட்டாக நிைனக்கத் 
ேதைவயில்ைல என்பது 
ராஜபட்சவின் எண்ணம்! 

ஆனாலும் விடுதைலப் 
புலிகைளப் பார்த்து 
விடுதைலச் சிறுத்ைதகள் 
என்னும் அைமப்ைபத் 
ேதாற்றுவித்துக் ெகாண்ட 
திருமாவளவன், ராஜபட்ச "உன் 
கைதையயும் முடித்திருப்ேபன்' 
என்று ெசான்னைதக் ேகட்டுத் 
திைகத்துப்ேபாய்த் திரும்பி 
வந்திருக்கலாமா? திருப்பிக் 
ெகாடுத்திருக்க ேவண்டாமா? 

"ராஜபட்ச! உன் கைதைய 
முடிப்பதற்குப் பதிலாகப் 
புத்திெகட்டுப்ேபாய் இந்தியா 
ஈழத்தின் கைதைய 
முடித்துவிட்ட காரணத்தால், 
உன்னால் இவ்வளவு 
எக்காளமாகப் ேபச முடிகிறது. 
எந்த விடுதைல 
இயக்கத்துக்கும் 
பின்னைடவுகள் வருவது 
இயற்ைக; ஆனால், ஒரு 
விடுதைல இயக்கம் 
என்றாவது ஒரு நாள் 
தன்னுைடய இலக்ைக 
அைடயாமல் முடிந்ததாக 
வரலாறு இல்ைல''-என்று ஒரு 
வார்த்ைத ெசால்லிவிட்டு 
வந்திருந்தால் திருமாவளவன் 
உலகத் தமிழினத்துக்ேக 
தைலவராகி இருப்பாேர! 

ராஜபட்சவின் நாட்டுக்ேக 
ேபாயும் ராஜபட்சைவ 
ேநருக்குேநர் நின்று 
உலுக்குகிற வாய்ப்ைபத் தவற 
விட்டுவிட்டாேர! அதுவும் 
ராஜபட்ச, "ஈழத்துக்கு நீ 
வந்திருந்தால் உன்ைனயும் 
சுட்டிருப்ேபன்' என்று ெசால்லி 
அசிங்கப்படுத்திய பிறகும், 
அங்கு வாைய மூடிக் 

ெகாண்டிருந்துவிட்டு, இங்ேக 
நம்முைடய மூலக்கைட 
முச்சந்தியில் நின்று ெகாண்டு, 
"இரத்தம் ெகாதிக்கிறது' என்று 
திருமாவளவன் முழங்குவைத, 
இனி யார் நம்புவார்கள்? 

அப்படி ேநருக்குேநர் 
ேகட்டிருந்தால் என்ன 
ெசய்திருப்பார் ராஜபட்ச? 
ெகாழும்புச் சிைறக் 
ெகாட்டடியில் 
அைடத்திருப்பாரா? 
அைடத்திருந்தால் 
திருமாவளவைன விடுவிப்பது 
ஆறு ேகாடித் தமிழர்களின் 
கடைமயாகி இருந்திருக்குேம! 

இப்ேபாது முகத்ைத அழுத்தித் 
துைடத்துக் ெகாண்டு, 
தைலையக் கவிழ்ந்து 
ெகாண்டு, ராஜபட்ச 
அசிங்கப்படுத்தியதற்கு 
என்ெனன்னேவா 
அைமவுகைளத் 
திருமாவளவன் ெசான்னாலும், 
யார் ேகட்பதற்குத் தயாராக 
இருக்கிறார்கள்? 

ேபான இடத்தில் 
அப்படிெயல்லாம் ேபசினால், 
"நன்றாக இருக்குமா?' என்று 
திருமாவளவனாகச் ெசால்லிக் 
ெகாண்டிருக்க 
ேவண்டியதுதான்! தன்னுைடய 
நாட்டுக்கு வந்த 
விருந்தாளியிடம் அப்படிப் 
ேபசியிருக்கலாமா என்று 
ராஜபட்ச 
கவைலப்படவில்ைலேய! 

இகழ்பவனின் பின்னால் 
ேபாய்ப் ெபறப் ேபாவெதன்ன 
என்று நம்முைடய அப்பன் 
வள்ளுவன் ேகட்பான்! 
""என்மற்று இகழ்வார் 
பின்ெசன்று நிைல'' (966). 

முன்ெபாருமுைற 

அடிவயிற்ைற முறுக்கவில்ைலயா?  
பழ. கருப்ைபயா 

தமிழ்நாட்டில் இந்தி எதிர்ப்பு 
உச்சத்திலிருந்தேபாது 
மாநிலங்களின் 
அைமச்சர்கெளல்லாம் 
பங்ேகற்ற கூட்டத்தில், 
ெசல்வாக்குமிக்க மத்திய 
அைமச்சர் ெமாரார்ஜி ேதசாய், 
"இந்தி இல்லாமல் இந்தியா 
இல்ைல' என்று ேபச, "இந்தி 
இருக்குமானால், இந்தியாேவ 
இருக்காது' என்று அன்ைறய 
தமிழக அைமச்சர் ெச. மாதவன் 
ேபசிவிட்டார் என்பதற்காக, 
ஊர்ஊராக நான்கு குதிைரகள் 
பூட்டிய சாரட் வண்டியில் ெச. 
மாதவைன உட்காரைவத்து 
ஊர்வலம் விட்டு, ஐந்து ஆண்டு 
அரசியைல இைதச் ெசால்லிேய 
ஓட்டினார்கேள தி.மு.க.வினர்! 

அன்று மாமன்னன் அேசாகன் 
இலங்ைகக்குத் தன் மகள் 
சங்கமித்திைரைய அனுப்பிப் 
ெபௗத்தத்ைத வளர்த்ததுேபால, 
இன்று தன் மகள் 
கனிெமாழிைய அனுப்பிச் 
சிங்களவர்கேளாடு ேநசத்ைத 
வளர்க்கும் கருணாநிதி, 
ராஜபட்சைவ எதிர்த்துத் 
திருமாவளவன் ேபசுவைத 
ரசிக்க மாட்டார் என்றாலும், 
கருணாநிதி ரசிக்காதைத 
எல்லாம் 
ெசய்யாமலிருப்பதற்குத் 
திருமாவளவன் என்ன 
தி.மு.க.வின் ஆயிரம் விளக்குப் 
பகுதிச் ெசயலாளரா?  

தமிழுக்கும், தமிழனுக்கும் ேகடு 
என்றால் சீறிவரும் 
சிறுத்ைதயாக இருந்தவைர, 
நாடாளுமன்றப் பதவிையக் 
ெகாடுத்து அடங்கிப் ேபாகும் 
நிைலக்கு ஆளாக்கிவிட்டாேர 
கருணாநிதி! 

முள்ேவலி முகாம்கைளப் 
பார்ைவயிட, அவற்றின் 
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உண்ைம நிைலையக் 
கண்டறிய மனித உ ைமப் 
பாதுகாப்புக் கழகத்தினைரயும், 
ெசய்தியாளர்கைளயும் 
அனுமதிக்காத ராஜபட்ச, 
காங்கிரைஸயும் 
தி.மு.க.ைவயும் மட்டும் 
அைழத்தாராம்! ஈழத்ைதச் 
சுடுகாடாக்கிய ராஜபட்ச, 
ேசானியா, கருணாநிதி என்னும் 
முக்கூட்டணி தங்களின் 
சிைதந்துேபான முகங்கைளச் 
சீர்படுத்திக் ெகாள்ளும் 
முயற்சிதாேன இது? 
ெபாத்துக்கிழிந்துேபான 
ெபயைர இழுத்துைவத்துத் 
ைதத்துக் ெகாள்ளும் முயற்சி 
அல்லாமல் ேவெறன்ன? 

முள்ேவலி முகாம்களில் ஈழத் 
தமிழர்கைள ஆடுமாடுகைளப் 
ேபால் அைடத்துைவத்துக் 
ெகாடுைமப்படுத்துவைத ஓர் 
அெம க்கப் ெபண்மணி 
சத்தம்ேபாட்டு உலகுக்குச் 
ெசால்லிக் ெகாண்டிருப்பைதத் 
தமிழ்நாட்டுக்கும் வந்து 
ெசால்ல விரும்பியேபாது, 
அவருக்கு "விசா' 
வழங்கவிடாமல் தடுத்து 
நிறுத்தியவர்தாேன இந்தக் 
கருணாநிதி! அந்தப் 
ெபண்மணியின் வருைக 
தன்னுைடய சாயத்ைத 
ெவளுக்கச் ெசய்துவிடும் 
என்னும் அச்சம்தாேன 
காரணம்! 

இந்தப் பத்து நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர்களின் "உல்லாசப் 
பயணத்தில்' இங்கிருந்ேத 
இலங்ைக அதிகா கள் உடன் 
வந்தார்களாம். ெகாழும்பில் 
சிவப்புக் கம்பள வரேவற்பு 
அளிக்கப்பட்டதாம்; 
ெஹலிகாப்டர்களில் 
பறந்தார்களாம்; ஐந்து நட்சத்திர 
விடுதிகளில் தங்கினார்களாம்; 
முப்ெபாழுதும் 
முப்பழங்கேளாடும் 
விருந்துகளாம்; ேவதேம 
பாராட்டிய ேசாம 
பானங்களுக்கும் 
குைறவில்ைலயாம்! அரசியல் 
ெநறியற்ற டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா கூட்டிைவத்த 
கூட்டத்தில் 
கலந்துைரயாடினார்களாம்! 
இதற்குச் 
சிங்களவர்கேளாேடேய 
உைரயாடியிருக்கலாேம! 

ஈழத்துக்கான ேபார் 
சிங்களக்காைடயர்கேளாடு 
மூன்றுமுைற நடந்தது; 
முப்பதாண்டுக் காலம் 
நடந்தது; அப்ேபாெதல்லாம் 
இைடயிைடேய ேபார் 
நடக்கும்; சிங்களக்காைடயர்கள் 

அடிவயிற்ைற முறுக்கவில்ைலயா? (ெதாடர்ச்சி) 

முண்டிப் பார்ப்பார்கள்; பின்பு 
பின்வாங்கி ஓடிப்ேபாவார்கள்.  

ஈழத்தில் வ வசூல் நடந்தது; 
காவல் நிைலயங்கள் 
இருந்தன; நீதிமன்றம் நடந்தது; 
பராம ப்புப் பணிகளும், 
நிர்வாகப் பணிகளும் 
ெசவ்வேன நடந்தன. அந்தக் 
காலகட்டம் முழுவதும் 
அறிவிக்கப்படாத சுதந்திர 
நாடாகேவ ஈழம் இயங்கியது! 

நான்காம் ஈழப் ேபார் 
ஈழத்ைதச் சுடுகாடாக்கியது. 
சிங்களக்காைடயர்கள் ஒன்றும் 
ஓ ரவில் வரீர்களாய் 
மாறிவிடவில்ைல. இந்தியப் 
ெபருநாடு சிங்களவர்கைள 
முன்னிறுத்தி அந்தப் ேபாைர 
நடத்தி இந்தக் ெகாடுைமைய 
அரங்ேகற்றியது! 

பாரதி ெசான்னதுேபால 
எல்லாேம "ெபாய்யாய்க் 
கனவாய்ப் பழங்கைதயாய்ப் 
ேபானதுேவ!” 

ேநற்றுவைர சிங்களத்துக்கு 
நிகராகத் தமிழுக்கு 
ஆட்சிெமாழி உ ைம 
ேவண்டும்; அரசு ேவைலகளில் 
உ ய பங்கு ேவண்டும்; 
இலங்ைகயின் வடக்கு - 
கிழக்கு மாகாணங்கைள 
உள்ளடக்கிய ஈழத்துக்குச் 
சுயநிர்ணய உ ைம ேவண்டும் 
என்ெறல்லாம் 
ேபாராடியவர்கள், இன்று 
முள்ேவலிச் சிைறகளில் 
இருந்துெகாண்டு குடிக்கவும், 
குளிக்கவும் தண்ணரீ் 
ேவண்டும் என்று 
கண்ணரீ்விடும் நிைலக்கு 
ஆளாகி விட்டார்கேள! 
பிள்ைளக்குப் பாலில்ைல; 
முதிேயாருக்கு மருந்தில்ைல; 
கர்ப்பிணிப் ெபண்கள் பிள்ைள 
ெபற வசதியில்ைல. 

ஈழத்துக்கு முற்றாக விடுதைல 
ேகட்டவர்கள் இன்று 
முள்ேவலிச் சிைற 
முகாம்களிலிருந்து வடீ்டுக்குப் 
ேபாக மட்டும் விடுதைல 
ெகாடுத்தால் ேபாதும் என்று 
ேகட்கிறார்கள்; இந்த நிைலக்கு 
இவர்கைள ஆளாக்கிய 
ேசானியா காந்தி, கருணாநிதி 
கட்சிகளின் நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர்கள் ராஜபட்சைவச் 
சந்தித்து,"நாட்டுக்கு விடுதைல 
ேகட்கவில்ைலேய; வடீ்டுக்குப் 
ேபாகத்தாேன விடுதைல 
ேகட்கிறார்கள்; 
ெகாடுத்துவிட்டுப் 
ேபாங்கேளன்'' என்று எடுத்துச் 
ெசால்லப் ேபாய் 
இருக்கிறார்கள்! தமிழனின் 
தைலவிதிையப் பார்த்தீர்களா? 

இவர்கள் ேபானதன் 
விைளவாக 50,000 தமிழர்கள் 
முள்ேவலி முகாம்களிலிருந்து 
மறுநாேள 
விடுவிக்கப்படுவார்கள் 
என்னும் அறிவிப்பு 
இலங்ைகயில் 
ெவளியாகவில்ைல; 
ேகாபாலபுரத்தில் 
ெவளியாகிறது; ராஜபட்சவும் 
கருணாநிதியும் 
ேவறுேவறல்லேவ; யார் 
ெவளியிட்டால் என்ன? 
ஆனால், 
ெவளிவிடப்பட்டவர்கள் 
ஐம்பதாயிரம் ேபரா? ஐயாயிரம் 
ேபரா? அல்லது ெவறும் 
அறிவிப்ேபாடு 
முடிந்துவிட்டதா 
என்பெதல்லாம் யாருக்குத் 
ெத யும்? யார் இைத அந்த 
அரக்கர் நாட்டில் ச பார்க்க 
முடியும்? 

இப்படிக் கருணாநிதி அறிவித்த 
மறுநாேள சிங்காரச் 
ெசன்ைனயில் சுவெராட்டிகள் 
மின்னின. ""நான்ேக நாளில் 
ஈழத் தமிழர்களுக்கு விடுதைல 
வாங்கிக் ெகாடுத்த கைலஞைர 
வணங்குகிேறாம்.'' 

அண்ணா விடுதைல 
இயக்கமாகத் ேதாற்றுவித்த 
ஒரு கட்சியில் விடுதைல 
என்பைத எவ்வளவு 
ெகாச்ைசயாகப் பு ந்து 
ெகாண்டிருக்கிறார்கள் 
என்பதுதான் இதிலுள்ள 
அவலம்; அைதயும் ரசிக்கிறார் 
கருணாநிதி என்பதுதான் 
அைதவிடப் ேபரவலம்! 

உலகத் தமிழ் மாநாடு நடத்த 
முற்பட்டிருக்கிறார் 
முதலைமச்சர் கருணாநிதி. 
ஈழப் ேபரழிவுகளுக்குப் பிறகு 
உலகத் தமிழர்கள் இந்த 
மாநாட்ைடக் கருணாநிதி 
நடத்துவைத ஏற்கவில்ைல! 
சில மாதங்களுக்கு இந்த 
மாநாட்ைடத் தள்ளிைவத்து 
அவர்கைள 
அைமதிப்படுத்தலாம் என்னும் 
கருணாநிதியின் எந்த 
முயற்சியும் எடுபடவில்ைல. 
இப்ேபாது உலகத் தமிழ்ச் 
ெசம்ெமாழி மாநாடு என்று 
ெபயைர மாற்றி நடத்தப் 
ேபாகிறார்கள். உலகத் 
தமிழர்களின் சினம் 
நியாயமானதுதாேன! 

உலகத் தமிழ் மாநாட்ைட 
அண்ணா நடத்தினார்; எம்ஜிஆர் 
நடத்தினார்; ெஜயலலிதா 
நடத்தினார்; ஆனால், 
கருணாநிதியால் நடத்தேவ 

முடியால் ேபாய்விட்டேத!  

தமிைழத் தாயாக உருவகிப்பது 
தமிழர்களின் வழக்கம். தாய் 
ஒருத்தி; பிள்ைளகள் இருவர்! 
இரண்டு பிள்ைளகளுக்கும் 
இரண்டு மார்பிலும் 
தமிழ்ப்பால் சுரந்தாள் அவள்! 
அவர்கள் இனத்தால், 
நிறத்தால், ரத்தத்தால், 
பழக்கவழக்கங்களால், 
பண்பாட்டால் அைனத்தாலும் 
ஒன்று; நிலத்தால் மட்டுேம 
ேவறு, ேவறு! 

அண்ைமயில் அவளுைடய 
சிறிய பிள்ைளக்கு ஊறு 
ேநர்ந்துவிட்டது; ெபாறுப்பாளா 
அவள்? அந்தப் பிள்ைளக்கு 
ஊறு விைளவித்த அரக்கன் 
அழிந்து, அந்தப் பிள்ைள 
தன்னுைடய மண்ணில் 
காலூன்றும் வைர உறக்கம் 
வருமா அவளுக்கு? 

அந்தச் சிறிய பிள்ைளயின் 
மண்ைணப்பிடுங்கிக் ெகாள்ள 
ஓர் அரக்கன் முயன்றான் 
என்பைதப் பு ந்துெகாள்ள 
முடிகிறது. அந்த 
அரக்கனுக்குத் துைணபு ய 
தில்லிவாசிகள் 
விரும்பியைதயும் 
பு ந்துெகாள்ள முடிகிறது! 
ஆனால், மூத்த பிள்ைளயின் 
மண்ணிலிருந்ேத சிலர் 
தில்லியின் 
விருப்பத்தின்ேப ல் 
அரக்கனுக்கு உதவியாக 
இருந்தைதத்தான் தாயால் 
ெபாறுத்துக் ெகாள்ள 
முடியவில்ைல! கண்ணகி 
அழுதைதப் ேபால் அரற்றி 
அழுகிறாள் தாய்! தன் இைளய 
மகனின் வம்சத்தில் 
எண்பதாயிரம் ேபர் மண்ைணச் 
சிவப்பாக்கி விட்டு 
மாண்டுமடிந்தைத எண்ணி 
அழுகிறாள். 
இைளஞர்கெளல்லாம் ெசத்து, 
இளம்ெபண்கேள விஞ்சி 
நிற்கும் ெகாடுைமைய எண்ணி 
அழுகிறாள். அறத்ைத 
"மடேவாய்' என்று வாயாற 

(ெதாடர்ச்சி 21ம் பக்கம்) 
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அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவயின் ெதன் 
அவுஸ்திேரலியக் 
கிைளையப் ெபாறுத்த 
வைரயில் கடந்த ஐப்பசி 
(ஒக்ேடாபர்) மாதம் மிக 
முக்கியமானதாகும். 
புதிதாகத் ேதர்வு 
ெசய்யப்பட்ட 
நிர்வாகத்தினர்  மிகக் 
குறுகிய காலத்தில் 
ேபரைவைய 
அறிமுகப்படுத்தும் 
வைகயிலும், தமது 
வழியில் பிரச்சாரத்ைத 
முன்ெனடுக்கும் 
விதத்திலும் மிகவும் 
சிறப்பான நிகழ்ெவான்ைற  
(Multiculturel Extravagaza) 
ெவற்றிகரமாக நடத்தி 
முடித்தனர். இதில் இங்கு 
வாழும் பல்லின சமுக 
மக்கைளயும்  இைணத்தது 
சிறப்புக்கு யது. எம் 
கிைளயின் வரலாற்றில் 
இந் நிகழ்வு ஒரு ைமல் 
கல்லாக அைமந்துள்ளது 
என்பது ெபருைமக்கு யது.  

எமது ெபாதுக்கூட்டம் 
ஐப்பசி (ஒக்ேடாபர்) மாதம் 
4ந் திகதி நைடெபற்றது. 
இதில் நாற்பதிற்கும் 
ேமற்பட்ட உறுப்பினர்கள் 
சமூகமளித்திருந்தனர். 
கூட்டத்தில் இைடக்காலத் 
ேதசிய இைணப்பாளர் 
ேபரைவயின் 
முன்ேனற்றம், 
எதிர்காலத்தில் நிதி 
ைகயாளல், ஆகியன பற்றி 
வி வாக 
விளக்கமளித்திருந்தார். 
பின்பு வாக்ெகடுப்பு 
மூலமாக 
நடப்பாண்டுக்கான 
நிர்வாகக் குழுவினர் 
ேதர்வு ெசய்யப்பட்டனர். 
ேபரைவயின் நிர்வாகக் 
குழுவிற்கு ேதர்வு 
ெசய்யப்டபட்டவர்களின் 
விபரங்கள் பின்வருமாறு: 

தைலவர்: Dr .பரா 
பரசுராமர், உதவித் 
தைலவர்: Dr.ெசல்வி 
சதானந்தன், கா யத சி: 
ெசல்வி சங்க  
விேஜயந்திரா, ெபாருளாளர்: 
ெசல்வி துர்க்கா 

பிரகதீஸ்வரன், ஊடக 
பிரச்சார இைணப்பாளர்: 
Dr.கமல் நாதன். 

கடந்த ஐப்பசி (ஒக்ேடாபர்) 
10ந் திகதி நடந்ேதறிய 
பல்லினக் கலாசார 
நிதிேசக ப்பு நிகழ்வில் 4500 
ெவள்ளிகள் ேசக க்கப் 
பட்டேதாடு புதிய 
உறுப்பினர்களும் ேசர்த்துக் 
ெகாள்ளப் பட்டார்கள். இது  
ஒரு முக்கியமான 
இரவாகும். ஏெனனில் 
இதில் ேசக க்கப்பட்ட நிதி 
தடுப்பு முகாம்களில் 
உள்ளவர்கைள மீள் 
அமர்வுப் பணியிைன 
முன்ெனடுக்க உந்து 
ேகாலாகப் 
பயன்படுத்தப்படும். 
அத்ேதாடு பல்லின 
கலாசார மக்கள் இந்த 
நிகழ்வில் கலந்து ெகாண்டு 
தங்களது கலாசார 
நிழ்ச்சிகைள 
வழங்கியைமயும், 
விேசடமாக ெதன் 
அவுஸ்திேரலிய Ôகானா� 
பூர்விக  குடிமக்களின் 
பாரம்ப ய நிகழ்ச்சிைய  
நடத்தியைமயும் 
ெவற்றிகரமான 
முன்ெனடுப்பாகும். இந்த 
நிகழ்வில் இரு ெதன் 
அவுஸ்திேரலிய 
பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்கள் வருைக 
தந்திருந்தார்கள். 
ெதாழிலாளர் (ேலபர்) 
கட்சியின் சார்பாக மாநில 
சம்ேமளனப்  ேபச்சாளர் 
ேமதகு ஜாக் ஸ்ெநலிங் 
அவர்களும், லிபரல் 
கட்சியின் பிரதித்  

தைலவி திருமதி விக்கி 
சப்மன்  அவர்களும் 
பிரதம விருந்தினராக  எம் 
அைழப்பிைன ஏற்று 
வருைக தந்திருந்தனர். 
இந்த முக்கியமான 
நிகழ்விைன 
ெதாண்டர்களின்  
உதவியுடன் முன்நின்று 
திறம்பட நடாத்தி முடித்த 
திருமதி சரஸ் பரஞ்ேசாதி 
அவர்கள் 
பாராட்டுக்கு யவர். 

ேமலும் ேமதகு ஜாக் 
ஸ்ெநலிங் அவர்கள்  
உைரயாற்றுைகயில் எமது 
தாய் மண்ணில் நடக்கும் 
மனித அவலங்கைளக் 
கண்டித்துப் ேபசியதுடன் 
தங்கள் இரத்த உறவுகள் 
தடுப்பு முகாமில் படுகின்ற 
துன்பத்ைதயும், 
தாய்மண்ணில் சேகாதர 
சேகாத கைள இழந்து 
நிற்பவர்களுக்குத் தனது 
ஆழ்ந்த அனுதாபத்ைதயும் 
ெத வித்துத் தனது 
ேபச்சிைன நிைறவு 
ெசய்தார். அதைனத் 
ெதாடாந்து ேபசிய திருமதி.  
விக்கி சப்மன் அவர்கள் 
1983 நடுப்பகுதியில் 
ெவளிவந்த ெசய்திகளில் 
இலங்ைகத் தமிழர்கள் 
இனம், ெமாழி, கல்வி, 
ெபாருளாதாரம், பாலியல், 
பிரேதசம் ஆகிய 
அைனத்து ரீதியாகவும்  
நசுக்கப்படுகிறார்கள் 
என்பதன் பாரதூரத்ைத, 
அப்ேபாது தான் 
உணரவில்ைல எனவும், 
ஆனால் தற்ேபாைதய 
பூதாகரமான 

ெதன் அவுஸ்திேரலிய ெசயலறிக்ைக 

பிரச்சைனைய நான் 
பூரணமாக அறிந்துள்ேளன் 
எனவும், ேமலும் அங்கு 
அல்லற்படும் மக்களுக்கு 
உதவ உலக நாடுகள் 
தாமதியாது 
முன்வரேவண்டும் 
எனவும், தனது 
அனுதாபத்ைதத் 
ெத வித்தும் ேபசியைம 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

வன்னியில் ஏற்பட்ட 
மனிதப் ேபரவலத்ைதயும் 
உயி ழப்புக்கைளயும் 
நிைனவுகூரும் 
விதமாகவும் 
மற்றவர்களுக்கு 
எடுத்துக்காட்டும் 
வைகயிலும் 
சமயவழிபாடுகள் ஏற்பாடு 
ெசய்யப்பட்டு 
இருக்கின்றன. இம்மாதம் 
கார்த்திைக (நவம்பர்) 13ந் 
திகதி இந்து ஆலயத்தில் 
ஒரு ஞாபகாத்த 
வழிபாடும், கார்த்திைக 15ந் 
கிறிஸ்த்தவ 
ேதவாலயத்தில் ஒரு 
வழிபாடும் தமிழர் ேபரைவ 
நிர்வாகத்தினால் ஏற்பாடு 
ெசய்யப்பட்டுள்ளது. 
தற்ேபாது 75ந்தாக 
இருக்கும் ேபரைவ 
உறுப்பினர்கைள இந்த 
வருட இறுதிக்குள் 100 
உறுப்பினர்களாக 
அதிக க்கும் திட்டம் 
முக்கிய இலக்காகக் 
ெகாள்ளப்பட்டு, 
ெசயல்படுத்தப்பட்டு 
வருகிறது எனபதும் 
குறிப்பிடத்தக்கது 
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ைவகிறாள். நான் உயிர் 
பிைழத்திருப்ேபேனா என்று 
அரற்றுகிறாள்! மறேனாடு 
தி யும் ேகால் 
""மன்ேமாகன்'' தவறு 
இைழப்ப அறன் எனும் 
மடேவாய் யான் அவலம் 
ெகாண்டு அழிவேலா?'' (-

சிலம்பு, துன்பமாைல 40). 

இைளய பிள்ைளயின் 
வம்சத்ைத அழிக்க 
மூத்தபிள்ைளயின் 
வழியின ல் சிலேர 
மாற்றானுக்கு 
உதவிவிட்டு, தன்னுைடய 
ெவக்ைக தணியத் 
தனக்ேக விழா எடுக்க 
நிைனக்கிறார்கள் என்பைத 
அறிந்து, அவர்களின் 
விழாவிைனப் புறந்தள்ளி 
விட்டாள் தாய்! உலகத் 
தமிழ் மாநாட்ைட அவள் 
ஏற்கவில்ைல! 
தாயல்லேளா அவள்!  

அது மட்டுமன்று; தமிழ் 
மாநாட்டில் அகதிகளாய் 
வாழும் ஈழத் 
தமிழர்களுக்கு இந்தியக் 
குடியு ைம அளிக்கப்பட 
ேவண்டும் எனக் 
காஞ்சிபுரத்தில் தீர்மானம் 
ேபாட்டிருக்கிறார் 
கருணாநிதி!  

ெசன்ற மத்திய ஆட்சிக் 
காலகட்டத்தில் 
ேசானியாேவாடு 
ேசர்ந்துெகாண்டு ஈழத்ைதச் 
சுடுகாடாக்கியைத இது 
ேபான்ற தீர்மானங்களால் 
ஈடுகட்டிவிட முடியும் 
என்று கருதுகிறார் 
கருணாநிதி!  

"ஈழத் தமிழர்களுக்கு எந்தச் 
சலுைககள், உ ைமகள் 
அளித்தாலும் எனக்கு 
உடன்பாேட! ஆனால், 
இங்ேக ஈழத் தமிழர்கள் 
மட்டும் அகதிகளாய் 
இல்ைல. திெபத்தியர்கள், 

பர்மியர்கள், 
வங்கேதசத்தினர் என்று 
ஏராளமாேனார் 
அகதிகளாய் 
இருக்கிறார்கள். ஈழத் 
தமிழர்கைள மட்டும் 
மத்திய அரசு தனித்துப் 
பி த்துப் பார்க்குமாறு 
கருணாநிதியால் ெசய்ய 
முடியுமா?  

ஈழத் தமிழர்களுக்குக் 
குடியு ைம என்றால் 
அவர்களுக்கு உயர்கல்வி, 
அரசு ேவைலவாய்ப்புப் 
ேபான்ற எல்லாம் உண்டா? 
அப்ேபாது தாேன அது 
முற்றான குடியு ைமயாய் 
இருக்க முடியும்!'' 
என்ெறல்லாம் அடுக்கி 
அடுக்கி எதிர்க்கட்சித் 
தைலவர் ெஜயலலிதா 
ேகட்டாேர! ஒன்றுக்காவது 
விைட ெசான்னாரா 
முதலைமச்சர் 
கருணாநிதி?  

கருணாநிதி தான் அங்கம் 
வகிக்கும் மத்திய அரைச 
ஏற்கும்படி ெசய்ய 
ேவண்டும்; அல்லது அரைச 
விட்டு ெவளிேய வந்து 
அதற்காகப் ேபாராட 
ேவண்டும்! 
அப்படிெயல்லாம் 
இல்லாமல் ஏேதா ஒரு 
ேபச்சுக்குப் ேபாட்டு 
ைவப்ேபாம் என்று, தான் 
நம்பாதைதேய 
தீர்மானமாக்குவது முழு 
ேமாசடி இல்ைலயா?  

ஈழத் தமிழர்களுக்கு 
மத்திய அரசிலிருந்து 
என்ன உ ைமகள் ெபற்றுக் 
ெகாடுத்தாலும் 
அைனவருக்கும் இைசேவ!  

கருணாநிதியும், 

ேசானியாவும் அந்த 
இனத்துக்குச் ெசய்த 
ெகாடுைமகளுக்கு 
ஈடுகட்டவும், 

பாவங்களுக்குக் கழுவாய் 
ேதடவும், எந்தச் சலுைக 
ேவண்டுமானாலும் 
அளிக்கட்டும்; அளிக்க 
ேவண்டும்! ெவறும் 500 

ேகாடி ரூபாைய அளித்துக் 
ைககழுவி விடும் ஏமாற்று 
ேவைல ேவண்டாம்!  

ஆனால் அவர்கள் 
பிறப்பால் ஈழத் தமிழர்கள்; 
ஈழம் அவர்களின் தாயகம்! 
அங்ேக அவர்களுக்கு வடீு 
வாசல், நிலம் கைர 
அைனத்தும் உண்டு. 
அவர்களுக்குச் 
ெசாத்துகளும் அங்ேகதான்; 

ெசாந்தங்களும் 
அங்ேகதான்!  

ராஜபட்ச, ேசானியா, 

கருணாநிதி என்னும் 
முக்கூட்டணி அரசியலில் 
ஆக்கம் இழந்த பிறகு.... 
அது நடக்காதா என்ன? 
முன்பு 
ெதருவிலிருந்தவர்கள் 
இப்ேபாது திருைவ 
அைடந்திருக்கிறார்கள்; 
மீண்டும் திருைவ இழந்து 
ெதருவுக்குப் ேபாக 
எவ்வளவு ேநரமாகும்? 

அப்ேபாது தாங்கள் 
விரும்பும்வண்ணம் தங்கள் 
தாயகத்ைத ஈழத் 
தமிழர்கள் உருவாக்கிக் 
ெகாள்வார்கள்!  

தமிழர்களுக்கு இரண்டு 
தாயகங்கள் உண்டு. ஒன்று 
தமிழ்நாடு; இன்ெனான்று 
ஈழம்! 

ேபார்த் ேதால்வி 
காரணமாகச் 
ேசார்வுற்றிருக்கும் 
தமிழர்கைள 
விரட்டிவிட்டால், இலங்ைக 
முற்றாகச் 
சிங்களவர்களின் 
நாடாகிவிடும் என்பது 
ராஜபட்சவின் எண்ணம்! 
கனடா, அெம க்கா, 

பி ட்டன், பிரான்ஸ், 
ெஜர்மனி, நார்ேவ, 

தமிழ்நாடு என்று 
ேபானேபான இடங்களில் 
ஏதாவெதாரு உ ைம 
ெபற்று அவர்கள் 
ஆங்காங்ேக இருந்துவிட 
ேவண்டும் என்பதுதான் 
ராஜபட்சவின் விருப்பம்! 
அவர்கள் ஈழத்துக்குத் 
திரும்பிவிடும் 
எண்ணத்ைதக் ைகவிடச் 
ெசய்வதற்காகத்தான் 
ெகாடுைமகள் மிகுந்த 
முள்ேவலிச் சிைற 
முகாம்களின் காலத்ைத 
நீட்டித்துக் ெகாண்ேட 
ேபாகிறார் ராஜபட்ச! 

இைறமகன் ஏசுைவ 
சிலுைவயில் அைறயக் 
காரணமான யூத மத 
ேபாதகர்கள் யாைரயாவது 
ஏசுவின் உண்ைமச் 
சீடர்கள் பதிேனாரு ேப ல் 
எவனாவது 
கட்டிப்பிடித்ததுண்டா?  

யூத இனத்ைதேய 
கருவறுத்த மன ேநாயாளி 
ஹிட்லருக்கு எந்த 
யூதனாவது பட்டாைட 
ேபார்த்திப் 
பாராட்டியதுண்டா?  

கல் ேதான்றி மண் 
ேதான்றாக் காலத்தில், 
முன் ேதான்றிய மூத்த 
தமிழினத்ைதக் கருவறுத்த 
ராஜபட்சவுடன் 
நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர்கள் பத்துப் 
ேபரும் சி த்து 
மகிழ்வைதயும் சிலர் 
கட்டித் தழுவிக் 
ெகாள்வைதயும் 
நிழற்படங்களில் 
பாருங்கள்! 

அடிவயிற்ைற 
முறுக்கவில்ைலயா?  
 
நன்றி தினமணி 
(21/10/2009) 

அடி வயிற்ைற முறுக்கவில்ைலயா? (ெதாடர்ச்சி) 



In the past, only a fraction of Tamils have participated in politically active groups.  Today the need is for a united 
and concerted action.  We need to draw the silent majority and fresh blood into political awareness to convey the 
collective view of our community effectively.   
  
We have some major projects and we cannot succeed without membership numbers and the funds that can gener-
ate! We are aware that a strong membership base is paramount to have a viable platform to make an impact. We 
earnestly request your help at this critical time to join our efforts. Being member of ATC, you will be entitled to par-
ticipate in various ATC working groups and influence the direction.  

You can contribute in various ways to our long-, medium- and short-term activities in humanitarian, legal, political, 
community, and communication fronts. 

Please join us in our crusade for peace and justice by having your family and friends join ATC! 

Articles to the National Newsletter 

Please send us your views and creations to be included in our Newsletters to 

newsletter@australiantamilcongress.com 

Postal Address: 
P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 
Tel: 1300 660 629  
Web: http://www.australiantamilcongress.com 

Vision 

“Australian Tamil Congress is formed in order to create a congress of our people, for our people 
and by our people based on the principles of justice and peace amongst ourselves, and to provide 
for a common voice in promoting our general welfare, prosperity, independence, equality, security 
and peace”                            

Mission 

“The Australian Tamil Congress encourages the positive participation of Tamils in Australian 
society, highlights issues of importance to Tamils, upholds core Australian values and engages 
other communities, governments and organisations in addressing the socio-cultural and political 
concerns of Tamils. ”                            

Objective 

“As part of an international Tamil human rights and political organization dedicated to generating 
change through ‘Collective Global Tamil’ action to institute and educate people on Tamils’ right 
to survival and self-determination, and to promote the safety, welfare, economic development of 
Tamils worldwide; and to teach the lessons of the Tamil Genocide in Sri Lanka for future genera-
tions. ” 

Australian Tamil Congress: On a Crusade for Peace and Justice 

அவுஸ்திேரலிய தமிழர் ேபரைவ  


