
புணி ‘டலன னாா‘ உடன் அவுஸ்ிரலித் ிர் 

ரதல சந்ிப்பு 

கடந் ஆணி ாம் 10ஆம் ாள் மல்ரதர்ண் கண்காட்சிக் 

கூடத்ில் புணி டலன னாா அர்கலப ரற்கும் 

ிகழ்ச்சி இடம்மதற்நது. மல்ரதர்ண் மாகுிின் 

தாாளுன்ந திிிி ‘அடம் தண்ட்’ அர்கபால் எழுங்கு 

மசய்ப்தட்டிபைந் இந் ரற்புக் கூட்ட்த்ிற்கு து 

ரதலிற்கும் அலப்பு அனுப்தப் தட்டிபைந்து. து 

ரதலின் சார்தாக ிபை. ட்ாின் சின்ணப்பு அர்கள் 

கனந்து மகாண்டார். 

‘டலன னா’ அர்கள் அலிர உபைாணர். 
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பன்மணடுத்லக்காக இாிற்கு 1989ஆம் ஆண்டு 

சாாணத்ிற்காண ராதல் தாிசு கிலடத்ிபைந்த்து. இர் 

62இற்கும் ரற்தட்ட ாடுகபிற்கு மசன்று தன அசில் 

லனர்கலபபெம் த் லனர்கலபபெம் சந்ித்து 

உள்பார். மல்ரதர்ில் டந் சந்ிப்தில் 

அவுஸ்ிரலி தசுலக் கட்சிின் லனர், கட்சி 

உறுப்திணர்கள் ண தன அசில்ாிகள் 

கனந்ிபைந்ணர். இந்க் கூட்டத்ில் அவுஸ்ிரலிா 

ாழ் ிழ் க்கலபப் திிிித்துதடுத் 

படிந்லிட்டு து ரதல கிழ்ச்சிலடகின்நது.   



கடந் ஆணி ாம் ‘மௌணத்ின் அனநல்’ ணத் 

லனப்திடப்தட்ட எபை கண்காட்சி ‘மல்லி மாநிஸ்’ 

இணால் கன்தா தாாளுன்ந பாகத்ில் எழுங்குதடுத்ப் 

தட்டிபைந்த்து. 2010 ஆம் ஆண்டு ன்ணிப் திரசத்ல 

சுற்நிப் தார்லிட்ட இர் அந்ப் தத்ின் ரதாது 

கண்ட காட்சிகபால் மதாிதும் தாிக்கப்தட்டிபைந்ார். 

அத்துடன் மபிாட்டு தத்ிாிகாபர்கபிற்கு அனுி 

றுக்கப்தட்டிபைந் திரசங்கபில் உள்ப க்கலபச் 

சந்ிக்கும் ாய்ப்பும் அாிற்கு கிலடத்ிபைந்து. அந் 

க்கள் தட்ட துங்கலப ரகட்டு ணம் உலடந்ிபைந் 

இர் ான் டுத் புலகப்தடங்கலபத் மாகுத்து இந் 

கண்காட்சில டிலத்ிபைந்ார். இன் பனம் 

அவுஸ்ிரலிாில் ாழும் க்கபிற்கு து ாகத்ில் 

உள்ப க்கபின் இன்ணல்கலப டுத்துலப்தர இாின் 

ராக்காகும். இந்க் கண்காட்சிிற்கு து மதாதுசண 

மாடர்புக் குழு ணது பழு ஆலபெம் ங்கிிபைந்து.  

 

இந்க் கண்காட்சி அவுஸ்ிரலி அசின் தாாளுன்ந 

பாகத்ில் இடம்மதற்நணால் தன அலச்சர்கள், 

தாாளுன்ந உறுப்திணர்கள் பைலக ந்ிபைந்ணர். இந் 

கண்காட்சில தார்லிட்ட இண்டு தாாளுன்ந 

உறுப்திணர்கள் இனங்லக அசின் ணி உாில 

ீநல்கலப ிசாாிக்க தக்கச்சார்தற்ந சர்ரசக் குழு 

அலக்க அவுஸ்ிரலி அசு லிபெற்த் ரண்டும் ண 

தாளுன்ந உலில் குநிப்திட்டிபைந்ணர். 

 

ரலும் கடந் ாம் அவுஸ்ிரலி ஊடகங்கபில் து 

ாகத்ில் க்கள் தடும் இன்ணல்கலபப் தற்நிபெம் 

இனங்லக அசு ிழ் க்கள் ீது கட்டிழ்த் ணித் 

உாில ீநல்கள் தற்நிபெம் தன மசய்ித் மாகுப்புக்கள் 

மபிந்ிபைந்ண. அற்நில் சின பைாறு: 

அவுஸ்ிரலி எபிதப்புக் கூட்டுத்ாதணம்: ‘இனங்லகில் 

டந் மகாடுலகள்’ 
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மதாதுசணத் மாடர்தாடல் குழுின் அநிக்லக 

சிட்ணி மார்ணிங்க் மெல்ட்: இனங்லக ீாண மௌணம் 

எபை இட்லட ரடம் 

ணல் லடம்ஸ்: மகாழும்தில் மகாலனக்குற்நத்ிலிபைந்து 

ீட்சி 

அத்துடன் ிர்கபின் உாிலக்காக மாடர்ந்தும் குல் 

மகாடுத்து பைம் அந்மாணி மனாமன்ஸ்ன் இனங்லகல 

புநக்கிக்க ரண்டின் பக்கித்தும் தற்நி 

குநிப்திட்டிபைந்ார். அபைடணாண ரர்காலன இங்கு 

ரகட்கனாம். 

அவுஸ்ிரலிா அசு .ா. சலதின் ிபுர் குழுின் 

அநிக்லகலப் தற்நி ணது மௌணத்ல கலனக்க 

ரண்டி து ரதல எபை ின்ணணு பனாண 

திச்சாத்ில் இநங்கிபெள்பது. இில் து க்கள் 

அலணலபெம் கனந்து மகாள்ளுாறு து குழு ரண்டி 

ிற்கின்நது. 

♦ 

M
s S

h
e

lly
 M

o
rris w

ith
 h

o
st 

Ms Maria Vamvakinou MP with Dr Sam Pari 

http://www.australiantamilcongress.com/en/media/special-announcements/178-the-sound-of-silence.html
http://www.shelleymorrisphotography.com/
http://www.abc.net.au/7.30/content/2011/s3243813.htm
http://www.abc.net.au/7.30/content/2011/s3243813.htm
http://www.smh.com.au/opinion/politics/silence-on-sri-lanka-screams-of-duplicity-20110602-1fiqr.html
http://www.smh.com.au/opinion/politics/silence-on-sri-lanka-screams-of-duplicity-20110602-1fiqr.html
http://www.nationaltimes.com.au/opinion/politics/getting-away-with-murder-in-colombo-20110622-1gfan.html
http://www.nationaltimes.com.au/opinion/politics/getting-away-with-murder-in-colombo-20110622-1gfan.html
http://web.overland.org.au/previous-issues/issue-203/feature-antony-loewenstein/
http://web.overland.org.au/2011/06/antony-loewenstein-on-boycotts-and-literary-festivals/
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ிபே சவுத் ரல்ஸ் ாின அநிக்லக 

‘மௌணத்ின் அனநல்’ கண்காட்சி 

து ாின ரதல  ‘மௌணத்ின் அனநல்’ ண  

மதாிடப்தட்ட எபை புலகப்தடக் கண்காட்சில கடந் 

ஆணி ாம் 3ஆம் ாள் சிட்ணிில் எழுங்குமசய்ிபைந்து.  

‘மல்லி மாநிஸ்’ ன்ந புலகப்தட ல்லுணாிணால் 

ஆப்தடுத்ப்தட்ட தன புலகப்தடங்கள் இன் ரதாது 

காட்சிக்கு லக்கப்தட்டிபைந்ண.  

இந் கண்காட்சிின் சிநப்பு ிபைந்ிணாக  .ா சலதின் 

பன்ணாள் ரதச்சாபர் ிபை. மகார்டன் மய்ஸ் அர்கள் 

கனந்ிபைந்ார்.  அவுஸ்ிரலி தசுலக் கட்சிின் 

மசணற்நர் மசல்ி. லீ ாின்ணன், தூங்கதி தாாளுன்ந 

உறுப்திணர் ரகு ரன் ாீஸ், மடாக்மடார். லட் 

ரொல், ிபை. ரதால் மதௌமர் ரதான்ந பக்கி 

திபகர்கள் இில் கனந்து மகாண்டிபைந்ணர். இலத் 

oமாடர்ந்து இந்க் கண்காட்சி கன்தாில்  

இடம்மதற்நது.  

கடந்  ாம் இடம்மதற்ந  தாாளுன்ந  கூட்டத் 

மாடாில் ங்கப்தட்ட இண்டு உலகபில் து  

ரதலின் து  ாின அசில் குழுின் 

அங்ககத்ர்கபின் மசற்தாடுகள் 

குநிப்திடப்தட்டிபைந்ண. 

  

Former UN Spokesperson Mr. Gordon Weiss– opening 

night on 2 June 2011 

Public art project at the exhibition 
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சணல் 4 மாலனக்காட்சிிணால் மபிிடப்தட்ட 

இனங்லகபின் மகாலனக்கபங்கள் காமாபி 

மாடர்தாக இனங்லக அசு ம்தகாண 

ிசாலகலப டுக்கத் றும் தட்சத்ில் 

அலணத்துனக சபகத்ின் லனபட்டின் பனம் 

டடிக்லக டுக்கப்தடும் ண க்கி ாடுகள் 

சலதின் ணி உாில ஆலபாபர் ீம் திள்லப 

ச்சாித்துள்பார். 

இற்கு பன்ணாக இனங்லக அசால் 

ரற்மகாள்பப்தட்ட கற்றுக் மகாண்ட தாடங்கள் ற்றும் 

ல்லிக்க ஆலக்கு பெத் குற்நங்கள் மாடர்தாண 

ிசாலகலப ரற்மகாண்டது. 

இபைப்தினும் இக் குழுின் அநிக்லக தகிங்காக 

மபிிடப்தடில்லன. ிசாலகபிலிபைந்து 

ந்மாபை தலபெம் குற்நாபிாக அசாங்கம் 

இணங்காட்டில்லன ணவும் அர் மாிித்துள்பார். 

இவ்ாநாணமாபை ரதாக்லக சணல் 4 காமாபி 

மாடர்தாண ிசாலின் ரதாதும் இனங்லக அசு 

டந்து மகாள்ளுாக இபைந்ால் அலணத்னக சபகத்ின் 

பனம் ரனிக டடிக்லககள் டுக்கப்தடும் ணவும் 

அர் ச்சாித்துள்பார். 

இரரலப .ா ணி உாிலகள் உறுப்பு ாடுகள் 

த்ிில் இனங்லக அசிற்கு லுாண ிர்ப்பு 

காப்தடாகவும் ீம் திள்லப சுட்டிக் 

காட்டிபெள்பார். 

இனங்லக சர்ரச சபகத்ின் லனபட்டிற்கு உட்தடுத்ப்தடும் –  

ீம்திள்லப ச்சாிக்லக 

திழ் அசில் ககதிககை விடுதகல சசய்யுாறு ககாரி ஆர்ப்பாட்டம் 

சிலநச்சாலனினள்ப ிழ் அசில் லகிகலப 

ிடுலன மசய்பொறு ரகாாி இன்று ாலன ஆர்ப்தாட்டம் 

என்று இடம் மதற்நது. 

இந் ஆர்ப்தாட்டம் மகாழும்பு –  ரகாட்லடத்ி 

ிலன ில் ிலனத்ிற்கு பன்தாக லடமதற்நது. 

லகது மசய்ப்தட்டு ீண்ட கானாக சிலநச்சாலனகபில் 

டுத்து லக்கப்தட்டுள்ப ிழ் அசில் லகிகலப 

ிடுலன மசய்பொறும் காால் ரதாண து 

உநவுகலபத் ரடித்பைாறும் ஆர்ப்தாட்டத்ில் 

ஈடுதட்ரடார் ரகட்டுக் மகாண்டணர். 

ிபைரகாலன ாட்டத்ிலிபைந்து காால் 

ரதாணர்கபின் உநவுகளும் டுப்திலுள்ப ிழ் அசில் 

லகிகபின் உநிணர்களும் இந் ஆர்ப்தாட்டத்ில் 

ஈடுதட்டிபைந்ணர். 

இர்கள் து காாற் ரதாரணார் ற்றும் 

டுப்தில் உள்ப உநவுகபின் புலகப்தடங்கலப 

லககபில் ந்ி கண்ீர் ல்க ஆர்ப்தாட்டத்ில் 

ஈடுதட்டணர். 

ஆர்ப்தாட்டத்ில் ஈடுதட்ரடார்  ங்கபது 

உநவுகலப ீட்டுத் ாபைங்கள், ங்கபது 

திள்லபகலப ீட்டுத் ாபைங்கள், கலண, கலப 

ிடுலன மசய்பெங்கள் ரதான்ந ரகாங்கலப 

ழுப்திணர். 

இந் ஆர்ப்தாட்டத்ல ாம் இனங்லகர் அலப்பு 

ற்தாடு மசய்ிபைந்து 
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அவுஸ்ிரலி அசின் மபிாட்டலச்சர் 

மகின் ட் உடன் அவுஸ்ிரலித் ிர் 

ரதலின் திிிிகள் சந்ிப்பு 

 

அவுஸ்ிரலி அசின் மபிாட்டலச்சர் மகின் ட் 

அவுஸ்ிரலித் ிர் ரதலின் திிிிகலப கடந் 

ாம் 22ஆம் ாள் தாாளுன்நத்ில் சந்ித்து 

உலாடிணார். இந்ச் சந்ிப்தின் ரதாது குடிவு 

குடிகல்வு அலச்சிணதும், மபிாட்டலச்சிணதும் 

திிிிகள் கனந்து மகாண்டிபைந்ணர். இண்டு ி ரம் 

ீடித் இந்ச் சந்ிப்தில் ட்டு ிழ்ப் திிிிகள் 

கனந்ிபைந்ணர். இில் ால்ர் து ரதலலப் 

திிிித்துப்தடுத்ிணர். ற்லந ால்ாில் இபைர் து 

ரதலின் அங்கத்ர்கள் ன்தது குநிப்திடத்க்கது.  

 

மகின் ட் அர்கள் து ாகத்ில் இடம் மதறும் 

அசில் டடிக்லககலபப் தற்நி து 

திிிிகபிடிபைந்து அநிில் ஆர்ம் காட்டிணார். ாம் 

து ாகத்ின் னாலந சுபைக்காகக் கூநி லகாசி 

2009 ஆம் ஆண்டின் தின் டப்தலகலபப் தற்நி 

டுத்ிம்திரணாம். இன் ரதாது து ாகத்ல 

இாணுாக்கும் பற்சி, மாடபைம் ணி உாில 

ீநல்கள், அசில் ீர்லக் காண்தில் தின்ணடிக்கும் அசு 

ன்தண தற்நிபெம் ிபக்கபிக்கப்தட்டது. இனங்லக 

அசிணால் ரற்மகாள்பப்தட்ட ணித் உாில ீநல்கலப 

தற்நி அநிக்லகலப் ப்ற்நி ற்லந அசாங்கங்கள் 

ரதானல்னாது அவுஸ்ிரலிா மௌணம் சாிப்தது தற்நி 

து அிபைப்ிலத் மாிித்ிபைந்ராம். 

இந்ச் சந்ிப்தின் ரதாது ழுப்தப்தட்ட ரகள்ிகபிற்கு 

மகின் ட் அபித் திலன கீர மாகுத்பித்துள்ரபாம். 

 இனங்லகில் உள்ப ிர்கபின் ீள் குடிிபைப்திற்கு 

அவுஸ்ிரலி அசு மாடர்ந்தும் ணிி உி 

அபிக்கும் 

 இனங்லகில் கடந் கானங்கபில் ரால்ிலடந் 

அசில் ீர்வுத் ிட்டங்கலபப் தற்நி அவுஸ்ிரலி 

அசு ன்கு அநிபெம். இனங்லகில் ற்தடும் அசில் 

ாற்நாங்கலப அவுஸ்ிரலி அசு மாடர்ந்தும் 

கணித்து அற்ரகற்த படிவுகள் டுக்கும் 

 அவுஸ்ிரலி அசு இனங்லக அசிணால் 

உபைாக்கப்தட்ட ல்.ல்.ஆர்.சி .ா சலதின் 

அநிக்லகல லடபலநப்தடுத்தும் ண 

ிர்தார்க்கின்நது. அவுஸ்ிரலி அசின் ிர்கான 

அசில் மகாள்லககள் ந் பைட படிில் 

மபிபைம் ல்.ல்.ஆர்.சி அநிக்லகலப் மதாறுத்து 

ாறுதடும் 

 

மபிாட்டு ிிபெி 

கடந் கானங்கபில் இடம் மதற்ந சந்ிப்புக்கபின் ரதாது து 

திி ிிகபால் ங்கப்தட்ட குநிப்புக்கலப எஸ் ய்ட் 

திிிிகள்கபைத்ில் டுத்து மசற்தடுத்ி பைகின்நார்கள் 

ண அந் குழுின் திிிிகள் கூநிணர். பக்கிாக 

ணிாதிாண உித்ிட்டங்கள் டக்கு கிக்கிரனர 

இடம்மதற்று பைகின்நண ணவும் தின்ங்கி 

திரசங்கபிற்கு பைத்து உி, கல்ி உி, 

லகம்மதண்கபிற்காண உி ன்தணற்நில் அிக கணம் 

மசலுத்ப்தடுகின்நாகவும் அர்கள் குநிப்திட்டிபைந்ணர்.  

 

து ாகத்ிலிபைந்து புனம் மதர்ந்து இங்கு அலடக்கனம் 

ரகட்டு அவுஸ்ிரலி தாதுகாப்புக் குழுிணால் 

ிாகாிக்கப்தட்ட இலபஞர்கள் தற்நி ாம் ரகள்ி ழுப்தி 

ரதாது, அவுஸ்ிரலி தாதுகாப்புக் குழுின் மசற்தாடுகள் 

தற்நி ாம் ந் ி கபைத்தும் மாிிக்க படிாது ண 

அர்கள் கூநிணார்கள்.  

அவுஸ்ிரலி மபிாட்டலச்சர் ிழ்ப் திிிிகலபச் 

சந்ிப்தது இதுர பல் டலாகும். து ரதல 

அசில் குழுின் அநிக்லக  

ததொடர்ச்சி 7 ம் ேக்கம்  



பக்கம் 7 முசு  லர் 3  இதழ் 6  

உறுப்திணர்கபின் அா பற்சிர இந்ச் சந்ிப்திற்கு 

ிரகாலிிபைந்து. அவுஸ்ிரலிாின் ற்ரதால 

மபிாட்டுக் மகாள்லக தற்நி து ரதல 

மபிப்தலடாக கலன மாிித்து பைகின்நது. 

இபைப்தினும் து க்கபின் திச்சலணகலப 

மபிாட்டலச்சாிற்கு ரடிாக மசால்ன சந்ர்ப்தப் 

கிலடத்து து தத்ின் பல் தடிாக இபைக்கும் ண 

ாம் ம்புகின்ரநாம். 

 

கடந் ாம் இடம் மதற்நா தாாளுன்ந கூட்டத்மாடாில் 

து ாகத்ில் உள்ப க்கபிற்கு ீி ரகட்டு இண்டு 

தாாளுன்ந உறுப்திணர்கள் உலாற்நிிபைந்ணர். இன் 

ரதாது இர்கள் து க்கபின் ீது இலக்கப்தட்ட 

மகாடுலகபிற்கு தக்கச் சார்தற்ந சர்ரச ிசால ரற் 

மகாள்பப்தட மண்டும் ண கூநிிபைந்ணர்.  

மசல்ி. ிமசல்ல் ரநானண்ட் அர்கபின் உல  

ிபை. ட் ெுசிக் அர்கபின் உல. 

♦ 

 

அசில் குழுின் அநிக்லக  

 ...மாடர்ச்சி  

  

 

 

 

இறுிக் கட்ட பெத்த்ின் ரதாது தலடிணர் ரதார்க் குற்நச் 

மசல்கபில் ஈடுதட்டாக ிதாிக்கும் “இனங்லகின் 

மகாலனக்கபம்” ன்ந ஆப்தடம் மாடர்தில் 

ிசால டத்ப்தட ரண்டுமண அசாங்கம் ன் 

ிடீர் ீர்ாணம் டுத்து ண க்கி ரசிக் கட்சி 

ரகள்ி ழுப்திபெள்பது. 

மதாதுனா ாடுகள் மசனகத்ிணால் அண்லில் 

மபிிடப்தட்ட ஊடக அநிக்லகில் சணல்4 

ஆப்தடம் மாடர்தில் இனங்லக அசாங்கம் 

ிசால டத்துற்கு உத்ரசிதுள்பல 

ரற்கத்க்கது ண அநிித்துள்பாக க்கி ரசிக் 

கட்சி சுட்டிக்காட்டிபெள்பது. 

சணல்4 ஆப்தடத்ல பற்று பழுாக ிாகாித்து ந் 

அசாங்கம் ிடீமண ீர்ாணத்ல ாற்நி ிசால 

டத் ரண்டுமண அநிித்ல ஆச்சாிபிப்தாகக் 

குநிப்திட்டுள்பது. 

ாபைஸ்ான் அநிக்லக மாடர்திலும் அசாங்கம் இர 

ிபலநலப் தின்தற்நிாகக் குற்நம் 

சுத்ப்தட்டுள்பது. க்கி ாடுகபின் மதாதுச்மசனாபர் 

தான் கீ பணிணால் ிிக்கப்தட்ட ிபுர் குழு 

உறுப்திணர்கலப இகசிாக சந்ித் அசாங்கம், 

தகிங்காக ிபுர் குழுிலண ிர்சணம் மசய்து 

ந்ாகத் மாிிக்கப்தடுகிநது. 

சணல்4 ஆப்தடம் மாடர்தாண அசாங்கத்ின் 

மய்ாண கபைத்து மபிப்தடுத்ப்தட ரண்டுமண 

லிபெறுத்ப்தட்டுள்பது.♦ 

சணல் 4ன் குற்நச்சாட்லட ற்றுக்மகாள்ளும் 

இனங்லக அசு (ஈம் திஸ்) 
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Mr. Yamunarajan, Dr Mano Mohan, Dr Raagavan, Father Jegasothy, Mr. 

http://www.australiantamilcongress.com/en/news/184-mp-calls-for-independent-war-crimes-investigation-and-acknowledges-work-of-atc.html
http://www.aph.gov.au/hansard/reps/latesthansard/rhansard.pdf
http://www.eelampress.com/2011/06/28440/


கடந் கானங்கபில் ிழ் க்கபின் எபை தகுிிணர அசிலில் ஆர்ம் காட்டிந்ிபைக்கின்நார்கள். அர்களும் ணித்ணிாகர மசற்தட்டு 

ந்துள்பார்கள். ஆணால் இன்லந கானகட்டத்ில் ிழ் க்கபின் பற்சிகள் ாவும் எபைங்கிலக்கப்தட ரண்டி ரல ழுந்துள்பது. 

இதுல கானபம் அலிாக இபைந் க்கலபபெம், இபஞ்சந்ிிணலபெம் அசிலில் ஈடுதட லத்து து ிழ்ச் சபகத்ின் எபைங்கிலந் 

ராக்கத்ல உனகுக்கு டுத்துக் காட்டுது து கடல. 

அவுஸ்ிரலி ிழ் ரதல தன அசில் ரலனத் ிட்டங்கலப அநிபகப்தடுத்ிபெள்பது, து அலப்திணாின் ராக்கம் ிலநரறுற்க்கு 

து ரதலின் அங்கத்துர்கபின் ண்ிக்லகபெம், மதாபைள் தனபம் பக்கிாணது ன்தது றுக்கரா, லநக்கபடிா உண்ல. அணால் 

உங்கள் எவ்மாபைலபெம் து ரதலில் இலந்து ம்லப் தனப்தடுத்தும்தடி ரண்டி ிற்கின்ரநாம். து ரதலின் ிர்கானத்ல 

ி டத்தும் மதாறுப்பு எவ்மாபை அங்கத்ர்கபின் லககபிலும் உள்பது. 

உங்கபது உி சிநிாகரா மதாிாகரா இபைப்தினும் து ீண்ட கான, இலடத் கான, குறுகி கான குநிக்ரகாள்கலப அலடற்கு ிக 

பக்கிாணது. 

ீிக்காகவும் அலிக்காகவும் ாம் மாடங்கி தத்ில் உங்கலபபெம் உங்கபது ண்தர்கலபபெம் உநிணர்கலபபெம் இலத்துக் 

மகாள்ளும்தடி ாழ்லபெடன் ரண்டி ிற்கின்ரநாம். 

து ரசி சஞ்சிலகக்காண கட்டுலகள் மசய்ிகலப கீழ்பைம் ின்ணஞ்சல் பகாிக்கு அனுப்தவும் 

newsletter@australiantamilcongress.com 

மதாறுப்பு றுப்பு  

இந் மபிபட்டில் பைம் கட்டுலகள், ஆக்கங்கள் அலணத்தும் அவுஸ்ிரலித் ிர் ரதலின் மகாள்லககலபரா ராக்கங்கலபரா 

திிதலிப்தணல்ன. அல அந்ந் ழுத்ாபர்கபின் கபைத்துக்கலப திிதலிப்தணாகர இபைக்கும்.  

Postal Address: 

P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 

Tel: 1300 660 629  

Web: http://www.australiantamilcongress.com 

அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவை  

ம் மகாள்லக 
 

“க்கபால் க்களுக்காக ராற்றுிக்கப்தட்ட க்கபின் ரதலர அவுஸ்ிரலித் ிழ் ரதலாகும். 

து மகாள்லகாணது ீிலபெம் சாாணத்லபெம் அடிப்தலடாக லத்து து க்கபின் பாண, 

சுந்ிாண, சத்துாண, தாதுகாப்தாண அலில ற்தடுத்ிக் மகாடுப்தற்கு து க்கபின் 

எபைங்கிலந் குனாக எலிப்ததுாகும்.” 

 

 

ம் இனட்சிம் 

 

“அவுஸ்ிரலித் ிழ்  ரதல அவுஸ்ிரலி சபகத்ில் அங்கம் கிக்கும் ிர்கபின்  ஆக்க 

பூர்ாண தங்கபிப்லத ஊக்குிப்தாகவும், ிர்களுக்கு பக்கிாணற்லந மபிக் மகார்ாகவும், 

அவுஸ்ிரலிப் தண்புகலப ிலனிறுத்துாவும், ற்லந சபகங்கள், அசுகள், அலப்புக்கள் 

அலணத்லபெம் ிர்கபின் சபக, தண்தாட்டு, அசில் அக்கலநகள், கலனகபில் ஈடுதடுத்துாகவும் 

அலர ம் இனட்சிம்.”  

 

ம் குநிக்ரகாள் 

 
“து குநிக்ரகாபாணது உனகபாி ாீிில் ிழ் க்கபின் ணி உாிலகளுக்காகக எபைங்கிலந் 

குல் மகாடுப்தது, ிர்கபின் சுிர் உாிலலப் தற்நி அநிிலன க்கபிலடர 

ற்தடுத்துது, து க்கபின் தாதுகாப்திற்கும், பலாண ாழ்ிற்கும் மதாபைபாா பர்ச்சிக்கு 

உவுது, து ிர்கான சந்ிிணாிற்கு து ாட்டில் டந் இணப்தடுமகாலனலப் தற்நி 

டுத்துக்கூறுது ன்தலாகும்.” 

அவுஸ்ிரலித் ிர் ரதல:  

சாாணத்லபெம் ீிலபெம் ராக்கி அநப்ரதார் 

mailto:newsletter@australiantamilcongress.com
http://www.australiantamilcongress.com

