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mT];jpNuypahtpd; Kjd;ik nra;jpj;jhs; xd;wpy;> 

mjd; MrphpaH fUj;Jg; gjptpy; jkpoH xUthpd; 

gjpT ,lk;ngw;wpUg;gJ ,JNt Kjy; jlit. ,e;jg; 

ngUik mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; Clfg; 

Ngr;rhsH டாக்டர். ghp. rhk;gtp mtHfSf;F 

fpilj;Js;sik> mT];jpNuypah tho; jkpo; kf;fs; 

midtUk; ngUikg;gl Ntz;ba tplak;. 

 

rpl;dp Nkhdpq; n`uhy;l; gj;jphpifapy;  ntspahd 

fUj;Jg; gjpT: 

 ,uz;L tUlq;fSf;F Kd;dH> ,yq;ifj; 

jkpoHfSf;F vjpuhf me;ehl;L murpdhy;> rhl;rpfs; 

vJTkw;w XU NghH elhj;jp Kbf;fg;gl;Ls;sJ.  

2008 nrg;lk;ghpy;> td;dpg; gFjpapy; gzpahw;wp 

nfhz;bUe;j I.eh mYtyHfs;> 

muR rhHgw;w epWtdq;fs;> Clf gzpahsHfs; 

midtiuAk; ntspNaw;wptpl;L> mq;fpUe;j 

nghJkf;fs; kPJ nfh^ukhd ,uhZtj; 

jhf;Fjy;fis elhj;jpaJ. 

nghJkf;fSf;F vj;jifa ghjpg;GfSk; mw;w ti-

fapy; jkpo; gaq;futhj GypfSf;F vjpuhf Nghiu 

elhj;Jtjhf cyfpw;F $wpaJ ,yq;if muR. 

Mdhy; Gifg;glq;fs;> tPbNah jfty;fs;> mq;Fs;s 

vkJ cwTfSldhd njhiyNgrp ciuahly;fs; 

midj;Jk; NtWtpjkhd fijfis vLj;Jf;$wpd. 

gLfhaKw;w Foe;ijfs;> ghjpg;Gw;w fHg;gpzpg; 

ngz;fs;> epiuapy; fplj;jg;gl;l  

,we;jtHfspd; clyq;fs; Nghd;w Nfhuf; fhl;rpfis 

ehk; ghHf;ff; $bajhf ,Ue;jJ. itj;jparhiyfs; 

kPJ Fz;Lfs; tPrg;gl;ld> mfjp Kfhk;fs; 

n\y;tPr;R jhf;Fjy;fSf;F cs;shdJ. ruzile;j 

nghJkf;fs; nfhy;yg; gl;ldH. fhakile;jtHfisf; 

fhg;ghw;Wtjw;F nrd;w rHtNjr nrQ;rpYitr; 
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rq;fj;jpdH jLf;fg;gl;ldH.  

cyfpd; gy ehLfspy;> rHtNjr r%fj;jplk; 

,t;thW ,uj;jk; rpe;Jtijj; jLf;Fk;gb cyfj; 

jkpoHfs; tPjpfspy; ,wq;fp Mhg;ghl;lq;fs; 

nra;jNghJk;> ,e;j cyfehLfs; vJTNk 

nra;atpy;iy. cyfk; KOtjpYk; gy yl;rj;jpw;F 

Nkw;gl;l kf;fs; cuj;Jf;; FunyOg;gpaNghjpYk;> 

mjpfhu tHf;fj;jpdhpd; fhJfspy;; tpoNtapy;iy. 

md;iwa vkJ gpujkH nftpd; wl; gHkh> rpk;ghNt> 

ypgpah Mfpa ehLfspd; tplaj;jpy; vLj;j 

epiyg;ghLfSf;F Kw;wpYk; khwhf =yq;fhTld; 

nkj;jdg; Nghf;ifNa filg;gpbj;jhH. 

kpff; $ba njhifapduhd nghJkf;fs; ,og;Gfs; 

njhlHghd tplak; I.ehtpw;F ed;F njhpAk; vd;gij 

ehk; czuj;njhlq;fpNdhk;. ntspte;j nra;kjp 

glq;fs; %yk; =yq;fh thd;gilapdH nghJkf;fs; 

tho;tplq;fs; kPJ Fwpitj;J elj;Jk; njhlHr;rpahd 

Fz;Lj; jhf;Fjy;fSk;> n\y;tPr;Rj; jhf;Fjy;fSk; 

I.eh tpw;F ed;F njhpAk;. 

Aj;jfhyj;jpy; =yq;fhtpy; I.eh Ngr;rhsuhf 

gzpahw;wpa N`hHld; it]; mtHfs;> jdJ 

gjtpia ,uh[pdhkh nra;jgpd;dH> 40>000 f;F 

Nkw;gl;l kf;fs; nfhy;yg;gl;ldH vd;W $wpAs;shH. 

Mdhy; Fwpg;gplj;jf;f NtW rpyhpd; $w;Wg; 

gb> ,j;njhif ,d;Dk; mjpfkhf ,Uf;fyhk;. kpfg; 

ngUe;njhifahf ,t;thW nfhy;yg;gLtij ,e;j 

cyfk; vt;thW mDkjpj;jJ? 

=yq;fhtpy;cNghHxeilngw;Wf;;;;xnfhz;bUe;jNtisap

y;> I.eh rigapy; mJgw;wp Muhag;gLtij rPdhTk; 

u\;rpahTk; jLj;JepWj;jpd. ,it =yq;fhtpd; Ner 

ehLfs;. rPdh =yq;fhtpy; ghhpa KjyPLfis 

nra;Js;sJ.   

I.eh nrayhsH ehafk; ghd; fP%d;  mtHfspdhy; 

=yq;fhtpw;fhd jiyik mjpfhhpahf epakpf;fg;gl;l 

tp[a; ek;gpahUf;F - ,we;jtHfspd; vz;zpf;if 

20>000 Nkw;gl;lJ vd I.eh mjpfhhpfspdhy; 

njhptpf;fg;gl;lJ. Mdhy; ek;gpahH mtHfNsh> 

=yq;fhTf;F vjpuhd fUj;Jf;fis $wp - epyik-

fis jlk;Gusr; nra;aNtz;lhk; - vd jdJ 

mjpfhhpfisf; Nfl;Lf;nfhz;lhH. 

gpd;dH fpilj;j mwpf;iffspd;gb> ruzile;j 

Gypg;Nghuhspfs; nfhiynra;ag; gl;l tplaq;fspy;> 

I.eh mjpfhhpfs;> tp[a;ek;gpahH cl;gl> =yq;fhtpd; 

Kf;fpa mjpfhhpfs;> ghJfhg;Gr; nrayhsH Nfhj;jgha 

uh[gf;] ([dhjpgjpapd; rNfhjuH) MfpNahUf;F  

njhlHGfs; cs;sJ njspthfpAs;sJ.    

 

=yq;fhtpy; I.ehtpd; jtWfs; - cz;ikfspd; ntspg;ghL: 

ெதாடர்ச்சி 10 ம் பக்கம்  



சித்திைர மாதம் ஐ.நா நிபுணர் குழுவின் அறிக்ைக 

ெவளியாகியிருந்தது யாவரும் அறிந்தேத. இந்த 

அறிக்ைக பற்றிய தமிழ் மக்களின் நிைலப்பாட்ைட 

ெவளிக்ெகாண்டு வருவதில் எமது ேபரைவயின் சமூகத் 

ெதாடர் பாடல் குழு ஈடுபட்டிருந்தது. இலங்ைக 

அரசினால் நடாத்தப்பட்ட ேபார்க்குற்றங்கைளச் 

சாடியிருந்த இந்த அறிக்ைகயின் சில பகுதிகள் 

ஏற்கனேவ கசிந்திருந்தது. இைதெயாட்டி "த வயர்" என்ற 

ஒரு பத்திரிைக எமது ேபரைவயின் பிரதி நிதிைய ேபட்டி 

கண்டிருந்தது. இைதத் ெதாடர்ந்து பல வாெனாலி 

நிகழ்ச்சிகளிலும் பத்திரிைககளிலும் அந்த ேபட்டி 

ெவளியிடப்பட்டிருந்தது. ேமலும் பல பத்திரிைககள் எமது 

ேபரைவைய ெதாடர்பு ெகாண்டு எமது மக்களின் 

நிைலப்பாட்ைட அறிந்து அவர்களின் பத்திரிைககளில் 

பிரசுரித்திருந்தன. 

 

இதுவைர கலமும் எந்த ஒரு தமிழரினதும் 

ஆய்வுக்கட்டுைரைய பிரசுரித்திராத "சிட்னி ேமார்னிங்க் 
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ெபா சனத் ெதாடர்பாடல் கு வின் அறிக்ைக 

ெஹரால்ட்" பத்திரிைக எமது ேபரைவயின் ேபச்சாளரின் 

ஆய்வுக்கட்டுைரைய ெவளியிட்டிருந்தது. இைதத் 

ெதாடர்ந்து இந்த ஆய்வுக் கட்டுைர "த ஏஜ்", "நஷனல் 

ைடம்ஸ்" என்பனவற்றிலும் ெவளியாகியிருந்தது. ஐ.நா. 

குழு ேநரடிச் சாட்சியங்கைள ேகட்டிருந்த ேபாது எமது 

ேபரைவயின் அங்கத்தவர்கள் கடுைமயாக உைழத்து 

குறுகிய ேநரத்தில் இந்த சாட்சியங்கைள எடுக்க உதவி 

புரிந்திருந்தது என்பது இங்ேக குறிப்பிட 

விரும்புகின்ேறாம்.  

 

எமது ேபரைவ ெதாடர்ந்தும் அவுஸ்திேரலிய 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கைளச் சந்தித்து எமது 

மக்களிற்கு நீதி கிைடக்க உதவும் படி ேகட்டுவருகின்றது. 

இதற்காக எமது ேபரைவ ஒவ்ெவாரு தமிழைனயும் 

அவரவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கைளச் சந்தித்து எமது 

மக்களின் பிரச்சைனகளியும் அபிலாைசகைளஉம் 

எடுத்தியம்புமாறு ேவண்டுகின்றது. ♦ 

அரசியல் ெசயற்பாடுகள் 

 

ஐ.நா. நிபுணர்குழுவின் உத்திேயாகபூர்வமான 

அறிக்ைகயின் ெவளியடீ்ைடத் ெதாடர்ந்து, எமது 

கிைளயின் உறுப்பினர்கள் தமது பகுதியில் உள்ள 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கைளச் சந்தித்து உைரயாடி 

வருகின்றனர். இதன் ேபாது, இலங்ைக அரசினால் எமது 

மக்களின் மீது கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட குற்றச் 

ெசயல்கைள ஆராய பக்கச் சார்பற்ற ஒரு சர்வேதச 

குழுைவ அைமக்கும் படி ேவண்டி வருகின்ேறாம். 

 

அவுஸ்திேரலியாவில் மக்கள் கணக்ெகடுப்பு 2011 

 

எமது கிைளயின் பிரதி நிதிகள் அவுஸ்திேரலிய 

புள்ளிவிபர திைணக்களத்துடன் ெதாடர்ைப 

ஏற்படுத்தியிருந்தனர். அவர்களின் ஆெலாசைனயின் படி, 

எமது மக்கள் எமது பாரம்பரியம் சம்பந்தமான 

ேகள்விகைள எவ்வாறு நிரப்ப ேவண்டும் என்பைத 

ெதளிவு படுத்தி ஒரு அறிக்ைக ஒன்ைற தயாரித்து 

வருகின்றனர். இந்த அறிக்ைகைய எதிர்வரும் சில 

வாரங்களில் ெவளியிட திட்டமிட்டுள்ேளாம். ♦ 

நி  ச த் ேவல்ஸ் மா நில அறிக்ைக 
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ேமற்கு அ ஸ்திேர ய மா நில அறிக்ைக  

mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; Nkw;F 

mT];jpNuypa khepy gphptpdH fle;j Vg;uy; 9k; 

jpfjp> nky;tpy; nghJrd $lj;jpy; kdpj 

chpikfs; ,uhg;Nghrd tpUe;J epfo;T xd;wpid 

xOq;F nra;jpUe;jdH. ,e;j epfo;tpy;; jkpoh; Ngui-

tapd; 100f;F Nkw;gl;l mq;fj;jtHfSk;> 

MjuthsHfSk; fye;J nfhz;ldH. khepy Ngui-

tapd; jiytH jpU uh[d; tbNtY midtiuAk; 

jdJ ciuapy; ed;wp $wp tuNtw;whH. 

 

njhlHe;J mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; 

jtprhsH> KidtH ,uhN[];tud;mtHfs; 

ciuahw;wpdhH. mtuJ ciu kpfr; RUf;fkhf> 

Mdhy; rpe;jidr; rpjwy;fis cUthf;ff; 

$bajhf mike;jpUe;jJ. jtprhsH jdJ ciuapd; 

%yk;> rigapdiu ,yq;ifapd; fyhdpj;Jt 

Ml;rpf;F Kw;gl;l fhyj;J epidTfSf;F 

mioj;Jr; nrd;W> me;j ehl;fspy; ,yq;ifj; jPtpy; 

rpq;fstiug; Nghd;W jkpoHfSk; jkJ 

gpuNjrq;fspy; Rakhf Ml;rp nra;jikia tpsf;fpf; 

$wpdhH. gpd;dH me;epa Ml;rpfspd; NghJ 

NghHj;Jf;fPrH> lr;Rf;fhuH MfpNahhpd; MSiff;F 

cl;gl;lNghJ> njhlh;e;Jk; jkpoHfSk; 

rpq;fstHfSk; jdpj;jdpahfNt epHthfpf;fgl;ldH. 

Mdhy; gphpj;jhdpaH Ml;rpapd;NghJ kl;Lk; 

mtHfsJ epHthf Njit fSf;F trjpahf 

xd;wpize;j ,yq;ifahf khw;wpaikj;J> gpd;dH 

1948y; mt;thNw rpq;fstHfsplk; epHthfk; 

ifaspf;fg;gl;lJ. md;W KjNy jkpoH kPjhd 

rpq;fstHfspd; Mjpfk; jiynaLf;fj; njhlq;fpaJ. 

,jidj; njhlHe;J 2009 Nk tiuapyhd NghH 

KbTw;w fhyk;tiu> jkpoHfs; kPjhd kdpj chpik 

kPwy;fs; njhlHr;rpahf eilngw;W te;Js;sJld;> 

gy;NtW murhq;fq;fs; jkpoH kPjhd =yq;fh 

murpd; kdpj chpik kPwy;fSf;F cjtp 

mspj;jikapdhy;> cyfpd; ve;j xU ehl;L 

kf;fisAk; tpl kpff; $Ljyhd ghjpg;Gf;F 

jkpoHfs; cs;shfpdH. 

 

  ,e;j NghuhdJ vj;jifa rhl;rpfSk; ,d;wp 

eilngw;wNghjpYk;> =yq;fh kPJs;s jkJ 

jdpg;gl;l eydpy; mf;fiwAs;s gy ehLfs;> 

jkpoHfs; kPjhd kdpj chpik kPwy;fis %

bkiwf;f Kw;gl;lNghJk;> jw;fhy etPd njhi-

yEl;g trjpfSk;> Ma;TNfhs; epow;glq;fs; %

yKk; gy;NtW tifahd Mtzq;fs; rhl;rpakhf 

tifg;gLj;jg; gl;Ls;sd. Nghhpd; ,Wjp ehl;fspy; 

nfhy;yg;gl;Nlhhpd; vz;zpf;if 7>000 vd;W 

I.ehtpdhy; Fiwj;J kjpg;gpl g;gl;l NghjpYk;> NghH 

eilngw;w fhyk; KOtJk; =yq;fhtpy; I.eh 

mjpfhhpahf gzpahw;wpa mT];jpNuyp ah; xUthpd; 

$w;Wg;gb nfhy;yg; gl;NlhH njhif 40>000 Mf 

caHe;jJ. Mdhy; =yq;fhtpd; Kf;fpa rpq;fs 

murpay;thjp xUtH 100>000 Nky;; nfhy;yg;gl;ljhf 

kjpg;gpl;L cs;shH. ,j; njhif gpd;tUk; $w;wpd; 

%yk; epahag;gLj;jg;gl;s;sJ. NghH ,lk; ngw;w 

gFjpapy; 2008 xf;NlhgH khjk; tho;e;j kf;fs; 

njhiff;Fk;> ,ilepWj;j jq;F Kfhk;fSf;F 

mDg;gpitf;fg;gl;l kf;fs; njhiff;Fk; 150>000 

FiwT Vw;gl;Ls;sJ> ,e;j kf;fSf;F ele;jJ 

vd;d? vd;w tpdhf;fs; vOe;Js;sJ. ,e;j 

Nfs;tpfSf;F tpil fhz;gJk;> ntw;wpahsHfs; 

tPo;e;Jgl;ltHfSf;F Kiwahd ,og;gPLfs; toq;fp 

mtHfs; kWtho;;T ngWtJ  kdpj chpikfspd; 

gz;ghFk;. 

 

  m.j.Nguit jtprhshpd; fUj;Js;s Mzpj;jukhd 

Ngr;R gyH kj;jpapy; kpFe;j czHtiyfis 

jl;btpl;lhYk;> mjidj; njhlHe;j jpU ,uhkd; 

Fg;Grhkp mtHfsJ tPizapd; %yk; 

toq;fpa ,irahdJ> ,uhg;Nghrd tpUe;;jpid 

Ritj;J cz;Ztjw;F cjtpahf ,Ue;jJ.♦ 
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Fbrd kjpg;G 2011  
  

cq;fs; r%fj;ijAk; fzf;fpy; vLq;fs;; 
Fbrd kjpg;G 2011 - ehs; neUq;FfpwJ 

  

 mT];jpNuypa jkpoH Nguit gpujpepjpfs; fle;j rpy khjq;fshf 

mT];jpNuypa Gs;sptpgu epiyaj;jpdUld; njhlHr;rpahd  re;jpg;Gf;fis 

Vw;gLj;jp mT];jpNuypahtpy; thOk; jkpoH vz;zpf;if njhlHghd rhpahd 

kjpg;gPLfis NgZtjw;fhd topKiwfis Muha;e;J tUfpd;wdH. 

  

ehKk; vy;yh khepyq;fspYk; cs;s vkJ nraw;ghl;lhsHfSld; jFe;j   

MNyhridfis Nkw;nfhz;L> vkJ r%f eyDf;F ed;ik mspf;ff;$ba ti-

fapy; chpa gpur;rhuq;fis tFj;J tUfpd;Nwhk;. 

  
ehk; jkpoH vd milahsg;gLj;j Ntz;ba Kf;fpaj;Jtk; vd;d? 

 
 Kd;ndLg;Gf;fs;: 
 
2006y; vLf;fg;gl;l Fbrd kjpg;gPL juTfspd;gb mT];jpNuypahtpy; thOk; 

jkpoH vz;zpf;if Vwf;Fiwa 8000. ,jw;Ff; fhuzk; vkJ rKfk; njhlHghd 

rpy Fwpg;gpl;l Nfs;tpfSf;F> ehk; jkpo; r%fk; vd Fwpg;gplj; jtwptpl;Nlhk;. 
  
,J vkJ murpay; Kd;ndLg;GfSf;F xU gpd;dilthfTk;> ngUk; jilahfTk; 

,Ue;jJ. ,e;j vz;zpf;ifapid khw;wpaikg;gjw;F> ehk; kpfTk; fLikahf 

ciof;f Ntz;bapUe;jJ. 
  
,jw;F xU cjhuzk;: mT];jpNuypahtpd; =yq;fhTf;F Mjuthd FOtpdH 

ntsptptfhu> tHj;jf jpizf;fsj;jpdUf;F njhptpj;j fUj;Jf;fNs. 
  

r%f gad;ghLfs;: 
  

Fbrd kjpg;gPl;by; vkJ r%fj;jpd; vz;zpf;if rhpahf gpujpgypf;fg; gLkhdhy;> 

vkJ r%fj;jpw;fhd tPl;L trjpfs;> nkhoptop ghlrhiy fSf;fhd cjtpj; 

njhif Mfpatw;Wf;F Kiwahd gq;fPLfs; xJf;fg;gLk;. 

  

xt;nthU khepyKk; Njrpa hPjpapy; xd;Wgl;l 
nra;jpapidNa gpur;rhug;gLj;j Ntz;Lk;. 
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ெதற்கு அ ஸ்திேர ய மா நில அறிக்ைக  

njw;F mt];jpNuypa khepy NguitapdH fle;j 

rpy khjq;fshf> ,q;F mfjpfs; Gfyplk; Nfhhp 

tUgtHfs; njhlHghd tplaq;fspy; jhd; $ba 

ftdk; nrYj;jp tUtJld;> vkJ murpay; 

eltbf;iffspYk; XusT ftdk; nrYj;jp 

tUfpd;Nwhk;. ehk; rpwpa khepykhf ,Ug;gjpdhy;> 

ehk; Ghpe;JzHTld; ,q;Fs;s Vida 

mikg;GfSld; ,ize;J nrayhw;wp tUfpd;Nwhk;. 

,j;jifa nraw;ghlhdJ ,q;Fs;s ,yq;ifj; 

jkpo; rq;fj;jpdUld; ,ize;J murpay; kw;Wk; 

kdpjhgpkhd nraw;jpl;lq;fisAk;> ,e;jpa r%

fj;jtHfs; mq;fk; tfpf;Fk; mlnya;l; jkpo; 

rq;fj;jpdUld; ,ize;J fyhr;rhu eltbf;iffis 

Vw;ghL nra;J gzpahw;wp tUfpd;Nwhk;. 

 

murpaw; nraw;ghLfs;: 

 

,q;Fs;s 11 ghuhSkd;w gpujpepjpfSlDk;> 12 

nrdl;lHfSlDk; kpd;dpay; 

%yk; njhlHGfis Vw;gLj;jp vkJ murpay; 

nraw;ghLfis Nkw;nfhz;L tUfpd;Nwhk;. ehk; 

mbf;fb vkJ murpay; nraw;ghLfisAk;> 

nra;jpfisAk; mtHfSf;F njhptpj;J tUfpd;Nwhk;. 

Fwpg;ghf jpU Rke;jpud mtHfs; tUif njhlHghf 

njhiyNgrp %yk; njhpag;gLj;jpNdhk;. nrdl;lH ]

huh `hd;rd;-aq; mtHfSld; njhlHGfis 

Vw;gLj;jpAs;Nshk;. M]p ghuhSkd;w 

Fotpdhpd; =yq;fh tp[aj;jpw;F Kd;ghf 

nrdl;lH ]huh mtHfis re;jpj;J 

Njitahd jfty;fis toq;fTs;Nshk;. 

 

kdpjhgpkhd nraw;ghLfs;: 

 

1. vkJ mfjpfs; Gfyplk; NfhUNthH njhlHghd 

nraw;ghLfspy;> mlnya;l; `py;]py; mike;Js;s 

jLg;G KfhKf;F tp[ak; nra;J> mtHfSld; 

gzpahw;wp Ntz;ba cjtpfs; Ghpe;JtUfpd;Nwhk;. 

Fwpg;ghf mtHfSila rkag; gzpfSf;fhf> 

khje;NjhWk; ,e;J kjFU xUtiu mioj;Jr; 

nrd;W gpuhHj;jid topghLfis elhj;jp 

tUfpd;Nwhk;. vkJ r%fj;jtH cjtpAld; tpNrl 

epjp Nrfhpg;Gfis Vw;ghL nra;J> ,tHfSf;fhd 

cLg;Gfs;> Njitahd mj;jpahtrpag; nghUl;fs; 

Mfpatw;iwAk; toq;Ffpd;Nwhk;. 

 

NkYk; mtHfs; tpLjiyahfp tUk;NghJ 

njhlHGfis Vw;gLj;jp> mtHfs; r%f kf;fSld; 

fye;JwthLtjw;F tha;g;ghd eltbf;iffis 

vLg;Nghk;. ,tHfspy; gyH NtW khepyq;fSf;Fr; 

nrd;wNghjpYk; mtHfSld; njhlHe;J 

njhlHGfisg; NgzptUfpd;Nwhk;. mj;Jld; me;j 

khepyq;fspd; jkpo;r; r%f 

kf;fSld; njhlHG nfhz;L Gjpa tuTfSf;F> 

mq;F Ntz;ba cjtpfis Vw;ghL 

nra;JtUfpNwhk;. ,j;jifa vkJ Kaw;rpfs; 

ntw;wpaspj;J tUfpwJ. 

 

2. ehk; ����� MRC Nghd;w mikg;GfSld; 

njhlHGfis Vw;gLj;jpaJld;> khepy murpay; 

gpuKfHfspd; mDruidAld; mfjpfs; Gfyplk; 

NfhUNthH> kw;Wk; njhopw; jfikfSld; Gjpjhf 

FbtUNthUf;Fk; Ntz;ba Njitfs; mwpe;J 

cjtptUfpNwhk;. ,j;jifa vkJ xd;wpide;j 

nraw;ghLfs; ey;;y gadspj;Js;sJ. 

 

3. =yq;fhtpy; cs;s njhz;L epWtdq;fSf;F 

NeubahfNt gq;fspg;Gfis toq;Fk;gb 

jdpg;gl;ltHfis Cf;Ftpj;J tUfpd;Nwhk;. 

mj;Jld; ,yq;ifj; jkpo; rq;fj;jpd; epjpNrfhpg;G 

Kaw;rpfSf;F cjtpGhpe;J> mjid =yq;fhtpy; 

cs;s njhz;L epWtdq;fSf;F toq;FfpNwhk;. 

VkJ Nguit cWg;gpdHfs; gyH Ftpd;];yhe;J 

epthuz epjpf;F NeubahfNt gq;fspg;Gfis 

toq;fpdH. 

NkYk; ,yq;ifapy; jkpo; jhjpkhUf;fhd fy;tpj; 

jpl;lk; xd;wpw;F cjtp toq;Ftjw;fhd 

nraw;jpl;lk; njhlHghf Kaw;rpj;J tUfpd;Nwhk;. 

,j; jpl;lk;; 

njhlHghd fsepytu jd;ik fUjp> Rahjpd 

FOnthd;Nw ,r; nraw;jpl;lj;jpy; 

gzpahw;wp> WHO, Aus-Aid Mfpatw;wplkpUe;J 

epjpcjtpfisg; ngWtjw;F Kaw;rpf;fpd;wJ. 

 

epidntOr;rp thuk;: 

 

,J njhHghf ehk; ,U epfo;Tfis xOq;F 

nra;Js;Nshk;. 20 Nk 2011y; ,q;Fs;s Myaj;jpy; 

Mj;k rhe;jpf;fhd tpNrl G+i[Ak; mJ njhlhghd 

NtW epfo;r;rpfisAk; Vw;ghLnra;Js;Nshk;. 

mj;Jld; ,q;Fs;s fpwp];jt r%fj;jtHfisAk; 

tpNrl G+i[fis Vw;ghL nra;Ak;gb NfhhpAs;Nshk; 

,jw;fhd jpfjp ,d;Dk; Kbthftpy;iy. fle;j 

tUlj;ijg; Nghd;Nw ,t; tUlKk; ,jid epidT 

$Uk; Kfkhf Nk21 y; ;r%fey jpl;lk; 

xd;wpidAk;. ,q;Fs;s ,aw;if ts gFjpapy; 

kuf;fd;Wfs; eLk; epfo;T xd;wpidAk; elhj;j 

jpl;lkpl;Ls;Nshk;.♦ 
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நா - நய ம் ..... நாணய ம் 
[ - ெரஜினா சண் கநாதன் - ] 

நா நய ம் நாணய ம் -ெரஜினா சண் கநாதன் 
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ஐ.நா. வின் ேபார்க்குற்ற ஆேலாசைனக் கு  196 பக்க அறிக்ைக  
[  அறிக்ைகயின் சாராம்சம்]  

ெதாடர்ச்சி 10 ம் பக்கம்  
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ஐ.நா. வின் ேபார்க்குற்ற ஆேலாசைனக் கு  196 பக்க அறிக்ைக  
[  அறிக்ைகயின் சாராம்சம்] .    .. ெதாடர்ச்சி  

ெதாடர்ச்சி 11 ம் பக்கம்  
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ஐ.நா. வின் ேபார்க்குற்ற ஆேலாசைனக் கு  196 பக்க அறிக்ைக  
[  அறிக்ைகயின் சாராம்சம்]  ... ெதாடர்ச்சி  

ெதாடர்ச்சி 12 ம் பக்கம்  
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ஐ.நா. வின் ேபார்க்குற்ற ஆேலாசைனக் கு  196 பக்க அறிக்ைக  
[  அறிக்ைகயின் சாராம்சம்]  ... ெதாடர்ச்சி  

,t; tplak; njhlHghf fle;j ,uz;L 

tUlq;fshf> RahjPd tprhuizf;F fhj;jpUe;j 

jkpo; chpikf; FOkq;fs;> rHtNjr Fw;wtpay; 

ePjpkd;wj;jpy; ePjpNfhhp KiwaPL nra;Js;sdH. 

2009 Nk 18y; NghH KbTw;w ehs;Kjy;> =yq;fh 

Kw;whf toikf;Fj; jpUk;gp tpl;lJ - mjdhy; 

mT];jpNuypa cy;yhrg; gazpfs; =yq;fhTf;F 

tuyhk; vd mur rhHG CJFoy;fs; gykhf 

gpur;rhuk; nra;J tUfpd;wdH. mj;Jld; jkpo; 

mfjpfis ,q;F Vw;Wf;nfhs;s Ntz;lhk; vdTk; 

$wptUfpd;wdH.  

  

Mdhy; mq;Nf cz;ikepiy Kw;wpYk; khwhdJ. 

,uhZt kag;gLj;jg;gl;l ,ilj;jq;fy; 

Kfhk;fspy; gy;yhapuf; fzf;fhNdhH 

jq;fitf;fg;gl;ldH. mq;F  njhlHr;rpahd 

fhzhky;;Nghjy;> fw;gopg;G> nfh^u rpj;jputijfs; 

,lk;ngw;wd. ,jdhy; glFfs; %yk; mfjpfshf 

mT];jpNuypah te;JNrUk; ,yq;ifj; jkpoHfspd; 

njhifNah tpz;izj; njhLfpwJ. 

 

Gyk;ngaH tho; jkpoHfspdJk;> kdpj chpikf; 

FOkq;fspdJk; ,iltplhj njhlHr;rpahd 

eltbf;iffs;> nraw;ghLfs; ghd; fP%d; 

mtHfis fl;lhag; gLj;jp %tH nfhz;l ty;YeH 

FO> =yq;fhtpy; eilngw;wjhf $wg;gLk; NghHf; 

Fw;wq;fs;; njhlHgpy; Muha;tjw;F 

Vw;ghLnra;ag;gl;lJ. Mdhy; =yq;fh 

murhq;fNkh ,e;j ty;YeH FO epakdj;jpw;F 

vjpHg;Gj; njhptpj;jJld;> ,e;j 

FOtpdH =yq;fhtpw;F tUtjw;F jilAk; 

tpjpj;jdH. 

 

fle;j ,uz;L thuq;fSf;F Kd;gjhf ,f;FOtpdhpd; 

,Wjpmwpf;if ghd;; fP%d; 

mtHfsplk; ifaspf;fg;gl;L> mJ ,g;NghJ 

ntspaplg;gl;Ltpl;lJ. ,e;j %tH nfhz;l FOthdJ 

NghH Fw;wq;fs; ,lk;ngw;wij cWjp nra;Js;sJld;> 

ngUe;njhifahf nghJkf;fs; nfhy;yg;gLtJ 

njhpe;jpUe;Jk;> me;j kf;fis ghJfhf;Fk; nghWg;gpy; 

I.eh jtwptpl;lJ vd;Wk; Fwpg;gpl;Ls;sJ. =yq;fhtpy; 

,lk;ngw;w NghH Fw;wq;fs; njhlHgpy; rHtNjr 

RahjPd ePjptprhuiz mtrpak; vd ,f;FO ghpe;Jiu 

nra;Js;sJ. 

 

,d;W gy;yhapuf; fzf;fhd jkpoHfs; fhzhky; 

NghAs;sdH. 500 rpWtHfs; cl;gl> 14.000 Nkw;gl;l 

jkpoHfs; fle;j ,uz;L tUlq;fshf 

tprhuizfspd;wp 

,ufrpa rpiwf;$lq;fspy; thLfpd;wdH. ,tHfs; 

capUld; ,Uf;fpd;wduh? vd;gJ $l ahUf;Fk; 

njhpahJ. jkpoHfspd; jhafg;gpuNjrj;jpd; tlgFjpapy; 

,d;W Kw;whf ,uhZtk; Mf;fpukpj;J> mq;F 

jpl;lkpl;l Kiwapy; gyte;jkhf rpq;fs FLk;gq;fs; 

FbNaw;wgl;L> me;j khepy kf;fs; tpfpjhrhu KiwNa 

khw;wpaikf;fg;gl;L tUfpd;wJ. 

 

Utz;lhtpw;Fg; gpd; “,dp vg;NghJk; ,y;iy” vd;W 
$wpaJ cyfk;> 2009y; ,yq;ifj; jkpoUf;F 

eilngw;wJ mjidtpl NkhrkhdJ. I.eh 

mikg;ghdJ jkpo; kf;fSf;F vjpuhd 

nfh^u ,d;dy;fis fhf;fj; jtwpaJld; mjw;F 

cle;ijahfTk; ele;J nfhz;lJ. 

Dr. rhk;gtp> 
mT];jpNuypa jkpoH Nguit Ngr;rhsH. 

28 Vg;uy; 2011  ♦                                   

=yq;fhtpy; I.ehtpd; jtWfs; - 

cz;ikfspd; ntspg;ghL:  ... ெதாடர்ச்சி  
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இ திக்கட்ட த்தத்தில் ஒ  இலட்சம் ேப க்கு என்ன நடந்த  என்ற பிரச்சிைனேய ஐ.நா. 
சைப தைலயிடக்காரணமான  கலாநிதி விக்ரமபாகு க ணாரட்ன 

ஏகாதிபத்திய சக்திகள் தமது ேதைவகளுக்காக 
விடுதைலப் புலிகைளத் ேதாற்கடிக்க முழு அளவில் 
உதவியதாகவும் தற்ேபாது தமது ேதைவகளுக்காக 
மகிந்த ராஜபக்ஷவின் அரசுக்கு 

அழுத்தத்ைதக் ெகாடுப்பதாகவும் நவசமசமாஜக் கட்சி 
ெபாதுச் ெசயலாளர் கலாநிதி விக்ரமபாகு கருணாரட்ன 
ெதரிவித்துள்ளார். 
ஐ.நா.நிபுணர் குழுவின் அறிக்ைக ெதாடர்பாக ஒஸ்வின் 
பாடசாைலயில் நைடெபற்ற கருத்தரங்கில் 
உைரயாற்றும்ேபாேத அவர் இவ்வாறு கூறினார். 
ெதாடர்ந்து ேபசிய அவர்; ஐக்கிய நாடுகள் ெசயலாளர் 
நாயகத்தினால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் அறிக்ைக 
ெவளிவந்ததும் பல்ேவறுபட்ட சர்ச்ைசகள், 
விவாதங்கள், குற்றச்சாட்டுகள் வந்துள்ளன. மகிந்த 
ராஜபக்ஷ அரசாங்கம் இதற்ெகதிராக தமது சக்திகள் 
அைனத்ைதயும் திரட்டி ெசயற்படுகின்றது. உலகம் 
முழுவதும் ஆதரவு ேவண்டி பயணங்கைள 
ேமற்ெகாண்டுள்ளது. 
 
உண்ைமயில் 2009 இல் நைடெபற்ற இறுதி 
யுத்தகாலப் பகுதியில் மிகப்ெபரிய மக்கள் அழிவு 
இடம்ெபற்றிருந்தது. ஒரு இலட்சத்திற்கு ேமற்பட்ட 
மக்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள், 12,000 இைளஞர்கள் 
சிைறைவக்கப்பட்டனர், 2,86,000 மக்கள் 
முகாம்களுக்குள் முடக்கப்பட்டனர். உைடைமகள் 
யாவும் அழிக்கப்பட்டன. அவசரகாலச்சட்டம், 
பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டம் இன்றும் அமுலில் 
உள்ளது. வடக்கு,கிழக்குப் பகுதி இராணுவத்தின் 
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இன்றும் உள்ளது. 
 
ஒரு இலட்சத்திற்கு ேமற்பட்ட மக்கள் எங்ேக என்ற 
ேகள்வி அரசாங்கம் கூறிய கணக்கில் இருந்ேத 
ெவளிக்கிளம்பியது. யுத்தம் ெதாடங்கும் ேபாது 
3,86,000 க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் அப்பகுதியில் 
இருந்துள்ளதாக அரசாங்கம் அறிவித்தது. யுத்தம் 
முடிந்த பின்னர் 2,86,000 ேபேர வந்துள்ளதால் மிகுதிப் 
ேபருக்கு என்ன நடந்தது என்பதற்கு இன்று வைர 
மறுெமாழியில்ைல. 
 
யுத்தத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் புலித்ேதவன், நேடசன் 
ேபான்ேறார் ெவள்ைளக் ெகாடியுடன் சரணைடய 
வரும்ேபாது ெகால்லப்பட்டனர். இதனால் மிகப்ெபரிய 
சர்ச்ைசைய உருவாக்கியிருந்தது. எனேவ இைவ 

அைனத்துக் காரணிகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சைபயின் 
தைலயடீ்டுக்கு வழிவகுத்தது. என்ைனப் ெபாறுத்தவைர 
பான் கீ மூனினால் ெவளியிடப்பட்டுள்ள இந்த 
அறிக்ைகைய நான் ஒரு விதத்தில் ஆதரிக்கின்ேறன். 
அவருக்கு நன்றியும் கூறுகின்ேறன். ஏெனன்றால் நாம் 
ெதாடர்ந்து கூறிவந்தவற்ைற வலியுறுத்தியைத அவர் 
ஏற்றுக்ெகாண்டு அறிக்ைகயாக ெவளியிட்டுள்ளார்.  
 
குறிப்பாக நான் லண்டன் பாராளுமன்ற வளாக 
மண்டபத்தில் இைதக் கூறியைமக்காகேவ ேதசத்துேராகி 
எனக் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு நாடு திரும்பும் ேபாது விமான 
நிைலயத்தில் தாக்கப்பட்ேடன். தற்ேபாது நான் 
கூறியவற்ைறேய ஐக்கிய நாடுகள் ெசயலாளர் நாயகம் 
அறிக்ைகயாக ெவளியிட்டுள்ளார். 
 
இன்று தாய் நாட்ைட ேநசிப்பவர்கள் என்று தம்ைம 
அைழப்பவர்கள் பான் கீ மூனின் அறிக்ைகக்கு எதிராகப் 
ேபார்க்ெகாடி தூக்கியுள்ளனர். ஏகாதிபத்திய சக்திகேள 
இத்தைகய ெசயற்பாட்டின் பின்னணியில் இருப்பதாகவும் 
இந்த ஏகாதிபத்திய சக்திகளுடன் விடுதைலப் புலிகள் 
ெசல்வாக்கு கலந்திருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர். யுத்தத்தில் 
தாம் ஏகாதிபத்திய உதவி இல்லாமல் ெவற்றி ெபற்றதாக 
அறிவிக்கின்றனர். மறுபுறம் பான் கீ மூனின் அறிக்ைக 
வந்தவுடன் எல்லாேம ஈேடறிவிடும் என்ற தரப்பும் உள்ளது. 
இந்த அறிக்ைகைய நீங்கள் ஏன் எதிர்க்கவில்ைல என்று 
சிலர் ேகட்கின்றனர். மறுபகுதியினர் ஏன் ஆதரிக்கவில்ைல 
என்கின்றனர். உண்ைமயில் பான் கீ மூன் யாரின் 
நலனுக்காகச் ெசயற்படுகிறார் என்பைதேய பார்க்க 
ேவண்டும். அறிக்ைகைய ஆதரிப்பது அல்லது எதிர்ப்பது 
என்பதல்ல பிரச்சிைன, இதன் மூலம் நைடெபறப் ேபாகின்ற 
முன்ெனடுப்புகைளேய கவனிக்க ேவண்டும். 
உண்ைமயில் அெமரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் விடுதைலப் 
புலிகைளத் ேதாற்கடிப்பதற்கு முழு அளவில் உதவின. 
தமது நாடுகளில் விடுதைலப் புலிகள் அைமப்ைபத் 
தைடெசய்தன. அவர்களின் நிதிைய முடக்கின. 
உறுப்பினர்கைளக் ைகதுெசய்து சிைறைவத்தனர். இன்றும் 
தைட அமுலில் உள்ளது. இலங்ைக அரசாங்கம் யுத்தத்தில் 
ெவற்றிெபற ஆயுதங்கள், தகவல் ெதாழில்நுட்ப உதவிகள் 
என எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தன. தமிழ் மக்கள் மிகப்ெபரிய 
அழிவுக்குள் நிற்கும்ேபாது பார்த்துக்ெகாண்டு நின்றன. 

 

 ேமலும்  



கடந்த காலங்களில் தமிழ் மக்களின் ஒ  பகுதியினேர அரசிய ல் ஆர்வம் காட் வந்தி க்கின்றார்கள். அவர்க ம் தனித்தனியாகேவ ெசயற்பட்  

வந் ள்ளார்கள். ஆனால் இன்ைறய காலகட்டத்தில் தமிழ் மக்களின் யற்சிகள் யா ம் ஒ ங்கிைணக்கப்பட ேவண் ய ேதைவ எ ந் ள்ள . 

இ வைர கால ம் அைமதியாக இ ந்த மக்கைள ம், இளஞ்சந்ததியினைர ம் அரசிய ல் ஈ பட ைவத்  எம  தமிழ்ச் ச கத்தின் ஒ ங்கிைணந்த 

ேநாக்கத்ைத உலகுக்கு எ த் க் காட் வ  எம  கடைம. 

அ ஸ்திேர ய தமிழ் ேபரைவ பல அரசியல் ேவைலத் திட்டங்கைள அறி கப்ப த்தி ள்ள , எம  அைமப்பினாின் ேநாக்கம் நிைறேவ வதற்க்கு 

எம  ேபரைவயின் அங்கத் வர்களின் எண்ணிக்ைக ம், ெபா ள் பல ம் க்கியமான  என்ப  ம க்கேவா, மைறக்க யாத உண்ைம. அதனால் 

உங்கள் ஒவ்ெவா வைர ம் எம  ேபரைவயில் இைணந்  எம்ைமப் பலப்ப த் ம்ப  ேவண்  நிற்கின்ேறாம். எம  ேபரைவயின் எதிர்காலத்ைத 

வழி நடத் ம் ெபா ப்  ஒவ்ெவா  அங்கத்தவர்களின் ைககளி ம் உள்ள . 

உங்கள  உதவி சிறியதாகேவா ெபாியதாகேவா இ ப்பி ம் எம  நீண்ட கால, இைடத்தர கால, கு கிய கால குறிக்ேகாள்கைள அைடவதற்கு மிக 

க்கியமான . 

நீதிக்காக ம் அைமதிக்காக ம் நாம் ெதாடங்கிய பயணத்தில் உங்கைள ம் உங்கள  நண்பர்கைள ம் உறவினர்கைள ம் இைணத் க் 

ெகாள் ம்ப  தாழ்ைம டன் ேவண்  நிற்கின்ேறாம். 

எம  ேதசிய சஞ்சிைகக்கான கட் ைரகள் ெசய்திகைள கீழ்வ ம் மின்னஞ்சல் கவாிக்கு அ ப்ப ம் 

newsletter@australiantamilcongress.com 

ெபா ப்  ம ப்   

இந்த ெவளியீட் ல் வ ம் கட் ைரகள், ஆக்கங்கள் அைனத் ம் அ ஸ்திேர யத் தமிழர் ேபரைவயின் ெகாள்ைககைளேயா ேநாக்கங்கைளேயா 

பிரதிப ப்பனவல்ல. அைவ அந்தந்த எ த்தாளர்களின் க த் க்கைள பிரதிப ப்பனவாகேவ இ க்கும்.  

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

அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் ேபரைவ  

எம் ெகாள்ைக 
 
“மக்களால் மக்க க்காக ேதாற் விக்கப்பட்ட மக்களின் ேபரைவேய அ ஸ்திேர யத் தமிழ் ேபரைவயாகும். 
எம  ெகாள்ைகயான  நீதிைய ம் சமாதானத்ைத ம் அ ப்பைடயாக ைவத்  எம  மக்களின் வளமான, 
சுதந்திரமான, சமத் வமான, பா காப்பான அைமதிைய ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதற்கு எம  மக்களின் 
ஒ ங்கிைணந்த குரலாக ஒ ப்ப வாகும்.” 
 
 
எம் இலட்சியம் 
 
“அ ஸ்திேர யத் தமிழ்  ேபரைவ அ ஸ்திேர ய ச கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் தமிழர்களின்  ஆக்க 

ர்வமான பங்களிப்ைப ஊக்குவிப்பதாக ம், தமிழர்க க்கு க்கியானற்ைற ெவளிக் ெகாணர்வதாக ம், 
அ ஸ்திேர யப் பண் கைள நிைலநி த் வதா ம், மற்ைறய ச கங்கள், அரசுகள், அைமப் க்கள் 
அைனத்ைத ம் தமிழர்களின் ச க, பண்பாட் , அரசியல் அக்கைறகள், கவைலகளில் ஈ ப த் வதாக ம் 
அைமவேத எம் இலட்சியம்.”  
 
எம் குறிக்ேகாள் 
 
“எம  குறிக்ேகாளான  உலகளாவிய ாீதியில் தமிழ் மக்களின் மனித உாிைமக க்காகக ஒ ங்கிைணந்த 
குரல் ெகா ப்ப , தமிழர்களின் சுயநிர்ணய உாிைமையப் பற்றிய அறிவியைல மக்களிைடேய 
ஏற்ப த் வ , எம  மக்களின் பா காப்பிற்கும், வளைமயான வாழ்விற்கும் ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு 
உத வ , எம  எதிர்கால சந்ததியினாிற்கு எம  நாட் ல் நடந்த இனப்ப ெகாைலையப் பற்றி 
எ த் க்கூ வ  என்பைவயாகும்.” 

அ ஸ்திேர யத் தமிழர் ேபரைவ:  
சமாதானத்ைத ம் நீதிைய ம் ேநாக்கிய அறப்ேபார் 


