
 

mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; miog;gpd; 
Nghpy;> jw;NghJ ,q;F tUif je;Js;s jpU 
Rke;jpud; gh.c> ,q;Fs;s 
ngUe;njhifahd ,yq;ifj; jkpo;kf;fs;> 
FOkq;fspd; cWg;gpdHfs; midtiuAk; re;jpj;J 
fye;Jiu ahbtUtJld;> mT];jpNuypa rl;l 
tiuQh;fisAk;> vkJ jhafkz;zpd; gpur;rpidfs; 
njhlHghd murpay; - r%f MHtyHfisAk; 
re;jpj;J tUfpd;whH. 

 

jpU Rke;jpud; gh.c mtHfs; mT];jpNuypahTf;F 
Gjpatuy;y. ,tH jdJ rl;l KJfiy fy;tpapid 
2001y; Nkhdhr; gy;fiyg;gofj;jpy; gapd;wtH. 
,yq;if jpUk;gp mq;F rl;lj;juzpahfg; 
gzpahw;wpaJld;> =yq;fhtpd; kpfr; rpwe;j 
kdpjchpikfs; ghJfhtyuhfTk; nray;gl;lhH. ,tH 
jw;NghJ =yq;fh [dhjpgjpapdhy; epakpf;fg;gl;Ls;s 
“ murpay; jPHtpd; %yk; ePz;l fhy 
ey;ypzf;fj;ij”  Vw;gLj;Jtjw;fhd mur caHkl;l 
mikr;rHfs; FOTld; Ngr;RthH;jij elhj;jptUk; 
jkpo; Njrpa $l;likg;G FOtpy; mq;fk; 
tfpf;fpd;whH. 

 

,tH> ,q;F jdJ re;jpg;Gfspd; NghJ> jdJ kpfr; 
rpwe;j Ngr;Rtd;ik apdhy; gy;NtW jug;gl;l 
tplaq;fs; njhlHghf Mokhd ey;y gad;jU 
fUj;Jf;fis jpwk;gl vLj;Jf; $wptUfpd;whH. 
Fwpg;ghf =yq;fh muR jug;gpdUldhd 
Ngr;Rthh;j;ij; jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; 
nfhs;iffs;; jhaf kf;fs; mDgtpj;J tUk; 
kdpjchpik gpur;rpidfs;> kf;fspd; GdH tho;T> 
kPs;FbNaw;wq;fspy; cs;s FiwghLfs;> tlf;F 
fpof;F khfhzq;fs; njhlHghd mgptpUj;jp 
jpl;lq;fs; vd;gd njhlHghf tphpthf tpsf;fpf;  
$wpdhH. NkYk; Gyk;ngaHtho; jkpo; kf;fspd; 
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vjpHghHg;GfSk;> jhaf epyikfSf;Nfw;g> mk; 
kf;fspd; r%f - murpay; vjpHghHg;GfSf;Fk; 
,ilapy; Ghpe;JzHT> ey;Ywit tYg;gLj;jp - 
fhj;jpukhd xd;Wgl;l nraw; jpl;lq;fis 
Kd;ndLg;gjw;fhf ehk; fUj;njhUkpj;J nraw;gl 
Ntz;bajd; mtrpaj;ij typAWj;jpf; $wpdhH. 

 

mT];jpNuypa jkpoH Nguitapdhy; fd;guh 
ghuhSkd;w tshfj;jpy; xOq;F nra;ag;gl;l 
xd;W$lypy; mT];jpNuypa ghuhSkd;w 
cWg;gpdHfs;> nfhs;if tFg;ghsHfs; kj;jpapy; jpU 
Rke;jpud; gh c; mtHfs; ciuahw;wpdhH. 

 

mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; murpay;> nghJrd 
njhlHghly; FOf;fs;> 

khepy NguitapdH MfpNahhpd; fbd ciog;gpd; %
yk;> kpff; Fwfpa fhy mtfhrj;jpy; murpaw; 
gpuKfHfs;> jftw; FOkq;fs;> fd;guhtpYk; Vida 
khepyq;fspYk; cs;s rl;l tiuQHfs; MfpNa-
hUld; 40f;F Nkw;gl;l re;jpg;Gf;fis Vw;gLj;jp 
fye;JiuahbdhH. 

 

NkYk;> jpU Rke;jpud; gh c;  vkJ ntsptptfhu> 
tHj;jf jpizf;fsk; (DFAT)> FbtuT> gpu
[hchpik jpizf;fsk;(DIAC)> M]p cjtpFO 
(AusAID) MfpaTw;wpd; mjpfhhpfs; gyiuAk; 
re;jpj;J NgrpAs;shH. ,r; re;jpg;Gf;fs; midj;Jk; 
ey;y gaDs;sjhfTk;> rfy jug;gpdUf;Fk; 
,ilapy; ey;y Ghpe;JzHit Vw;gLj;jf; $ba-
jhfTk; mike;jJ.  mj;Jld; mT];jpNuypa 
ghuhSkd;w kdpj chpikfs; Jizf; FOtpdH 
kj;jpapYk; ciuahw;wpdhH. ,f;FOtpy; jiytH jpU 
nyhwp NgHF]d; MP; Jizj; jiytH gpypg; unlhf; 
MP;  Ms nkyprh ghf;fH> nrdl;lH fpNsa;uh %H 

jkpo; Njrpa $l;likg;gpd; ghuhSkd;w cWg;gpdH jpU M A 
Rke;jpud; mtHfSf;F M]p. jkpoHfs; ngUk; tuNtw;G. 



திபை சுநந்திபின் யபைகைகன பன்ிட்டு நது நா ிப் 

பபகய ஒபை பாதுக் கூட்டத்கத 26ஆம் ாள் ங்குி 

நாதம் ஒழுங்கு பெய்திபைந்தது. இதில் பபைநயா தநிழ் 

நக்ைள் ைந்திபைந்தர். பநலும் இயர் பெற்ர் ையின் 

நார்ரல் உட்ட  பக்ைின தகயர்ைகபெம் 

குழுக்ைகபெம் ெந்தித்து உகபனாடிார். ♦ 

பக்கம் 2 முரசு  லர் 3  இதழ் 2  

ைன்பபாயில் திபை M.A. சுநந்திபன் அயர்ைள்  

திபை M.A. சுநந்திபன் அயர்ைின் யிக்படாின நா ி னணம்  

Meeting in Melbourne 

Public Meeting in Melbourne 
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பக்கம் 3 முரசு  லர் 3  இதழ் 2  

திபை M.A. சுநந்திபன் அயர்ைின் ைன்பபா னணம்  
... பதாடர்ச்ெி  

நது நாிப் பபகயனிால் 

ஒழுங்குபெய்னப்ட்டிபைந்த பாதுக் கூட்டத்தில் 

உகபனாற்ின திபை சுநந்திபன் அயர்ைள் அபநண்டா 

ப்பபஸ்ன் அயர்ைகபெம்  ாபாளுநன் 

உறுப்ிர்ைிபெம் ெந்தித்து உகபனாடிார்.  ♦ 

Public Meeting in Canberra 

திபை M.A. சுநந்திபன் அயர்ைின் பநற்கு அவுஸ்திபபலின நா ி னணம்  

நது நா ித்திற்கு யபைகை தந்திபைந்த திபை சுநந்திபன் 

அயர்ைள் ாபாளுநன் உறுப்ிர் டாக்டர். படன்ிஸ் 

பென்ென், பநற்கு அயஸ்திபபலின ாபாளுநன் 

உறுப்ிர்ைள் பைற் படௌஸ்ற், ில் பொன்ஸ்படான், 

டாக்டர். கநக் ாைான் அயர்ைக ெந்தித்து 

உகபனாடிார். பநலும் 31ஆம் ாள் ஒழுங்கு 

பெய்னப்ட்டிபைந்த பாதுக் கூட்டத்திலும் 

உகபனாற்ிார். ♦ 

Dr Dennis Jensen MP, Liberal Party with Mr. M A 

Sumanthiran MP and WA ATC team 
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பக்கம் 4 முரசு  லர் 3  இதழ் 2  

திபை M.A. சுநந்திபன் அயர்ைின் குவீன்ஸ்ாந்து நா ி னணம்  
... பதாடர்ச்ெி  

நது நாிப் பபகயனிால் 

ஒழுங்குபெய்னப்ட்டிபைந்த பாதுக் கூட்டத்தில் 

உகபனாற்ின திபை சுநந்திபன்  ாபாளுநன் 

உறுப்ிர்ைிபெம் ெந்தித்து உகபனாடிார்.  ♦ 

 

 Ms Teresa Gambaro MP –Liberal Party 

 Mr. Ross Vasta MP– Liberal Party 

 Senator Russell Trood– Liberal Party 

 Senator Sue Boyce– Liberal Party 

 Mr. Shayne Newmann MP– Australia Labor Party 

 Mr. Graham Perrett MP– Australian Labor Party 

 Senator Claire Moore– Australian labor Party 

 Senator Mark Furner– Australian Labor Party 

 Senator Larissa Waters– Greens Party 

 Catholic Group-Peace and Justice 

 Courier Mail-Foreign Correspondent 

 Queensland University of technology-Law Faculty 

 Human Rights Lawyers Association 

MR MA Sumanthiran MP with the -Peace and  Justice Group at the Catholic 

Centre 

Brisbane Community Public Meeting 

Mr M A Sumanthiran MP with Activist 

Human Rights Lawyers Association 



நது நா ித்தில் திபை சுநந்திபன் அயர்ைின் பாதுக் 

கூட்டம் ப ாம் புஷ் ைப நண்டத்தில் இடம்பற்து. 

பநலும் நது நா ி அபெினல் ிாியிாின் ைடும் 

உகமப்ின் பம் அவுஸ்திபபலினப் ாபாளுநன்த்தின் 

பக்ைின பன்று ைட்ெினிாின் ிபதி ிதிைளுடனும்  

ெந்திப்புக்ைள் இடம்பற். ♦ 

Australian Labor Party 

Mr. Laurie Ferguson MP – Member for Werriwa 

Ms Michelle Rowland MP – Member for Greenway 

Mr. John Murphy  MP-Member for Reid 

Mr. Ed Huisic MP– Member for Chiffley 

Ms Sharon  Grierson MP-Newcastle 

Senator Steve Hurchins 

Senator Ursula Stephens 

Liberal Party 

The Hon Phillip Ruddock, MP,-Member for Berowra 

Mrs Joanna Gash MP– Member for Gilmore 

Eminent persons 

Mr. Ben Saul– Associate Professor Sydney Law School 

பக்கம் 5 முரசு  லர் 3  இதழ் 2  

திபை M.A. சுநந்திபன் அயர்ைின் ிபே ெவுத் பயல்ஸ் நா ி னணம் 

Mr. MA Sumanthiran MP and Mr. Ben Saul-Associate 

Professor –Sydney Law School 

Mr. MA Sumantiran addressing the Public meeting 
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பக்கம் 6 முரசு  லர் 3  இதழ் 2  

ிபே ெவுத் பயல்ஸ் நா ி அிக்கை  

ெர்யபதெ நைிர் தி ிைழ்வுைள் 

ெர்யபதெ நைிர் தித்கத பன்ிட்டு திபை. ட்  ுெிக் 

அயர்ைள் தககநனில் ஒபை ைாக பாெ ஒன்றுகூடல் 

ங்குி நாதம் 8ஆம் ாள் அன்று கடபற்து. அதற்கு 

நது பபகயனின் ிபதி ிதிைிற்கும் அகமப்ிதழ் 

யமங்ைப்ட்டிபைந்தது. இதில் தநது ெபைத்திற்ைாை 

அனபாது உகமத்த  பண்ைள் ைந்து பைாண்டர். 

இந்த ிைழ்யின் பாது ர் ைடந்த ைாங்ைில் இடம் 

பற் பாபாட்டங்ைகபெம், அதன் பம் அயர்ைள் 

அகடந்த ன் ைகப் ற்ிபெம் தநது அனுயங்ைகப் 

ைிர்ந்து பைாண்டர்.  

ிபே ெவுத் பயல்ஸ் நா ி பதர்தல் 

ிபே ெவுத் பயல்ஸ் நா ி பதர்தல் 

பெனற்ாடுைளுக்கு பன் யந்து உகமத்த 

பதாண்டர்ைளுக்கு நது நா ி பபகயனின் 

அபெினல் குழு தது நநார்ந்த ன்ிைகத் 

பதாியிக்ைின்து. இதில் நது பபகயனின் 

உறுப்ிர்ைள்  நணி பப ிபச்ொப 

டயடிக்கைைில் ஈடுட்டிபைந்தர். இந்த பதர்தலின் 

படியில் நது பபகயபெடன் பபைங்ைிச் பெனற்டும் 

டாக்டர்.ாதன் ாீஸ் அயர்ைள் பயற்ி பற்து 

குிப்ிடப்ட பயண்டின யிடனநாகும். ♦ 

Mr. Ed Huisic MP-Member for Chifley 

speaking at the International 
Women who had made contribution to the 

Community being acknowledged by Mr. Ed Huisic MP 

ATC representative at the event Mingling at the breakfast 
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அபநாிக்ை உதயி இபாொங்ைச் பெனபைடன் உைத் தநிமர் பபகய ெந்திப்பு  

உைத் தநிமர் பபகயனின் ிபதிிதிைளுக்கும் 

அபநாிக்ை இபாொங்ைத் திகணக்ைத்தி பதற்கு,நத்தின 

ஆெினப் ிாிவுக்ைா உதயிச் பெனர் பாபட் 

ிபக்ைிற்கும் இகடனிா ெந்திப்பு ஒன்று 

ிைழ்ந்துள்து.  

 

பயாரிங்டில் உள் அபநாிக்ை இபாொங்ைத் 

திகணக்ைத்தில் பற்று பன்திம் இடம்பற் இந்தச் 

ெந்திப்ின்பாது, ெிிங்ைாயில் தநிழ் நக்ைள் 

திர்பைாள்ளும் ிபச்ெிகைள் குித்து டுத்து 

யிக்ைப்ட்டுள்தாை உைத் தநிமர் பபகய 

குிப்ிட்டுள்து.  

 

அபநாிக்ைத் தநிழ் அபெினல் டயடிக்கைச் ெகனின் 

ற்ாட்டில் கடபற் இந்தச் ெந்திப்ின் பாது, 

ெிிங்ைாயின் யடைிமக்குப் குதிைில் யாழும் தநிழ் 

நக்ைின் இன்கன இன்ல்ைகச் சுட்டிக் 

ைாட்டினதாைவும், தநிழ் நக்ைள் திர்பாக்கும் 

ிபச்ெிகைள் குித்தும் அயர்ைின் நக்குகைகத் 

தீர்ப்தற்ைா யமிபகைள் குித்தும் யிாியாைக் 

ைந்துகபனாடப்ட்டதாைவும் உை தநிமர் பபகய 

பதாியித்துள்து.  

 

அத்துடன் தநிழ்த் பதெினக் கூட்டகநப்ிடநிபைந்து யந்த 

அண்கநன அிக்கை ற்ிபெம் பாபட் ஓ ிபக்குடன் 

தாம் ைந்துகபனாடினதாைவும் உை தநிமர் பபகய 

பதாியித்துள்து.  

 

உைத் தநிமர் பபகயத் தகயர் யண. இம்நானுபயல் 

அடிைாாின் தககநனில், அபநாிக்ைத் தநிழ் அபெினல் 

டயடிக்கைச் ெகனின் தகயர் ைாிதி லினாஸ் 

பெனபாஜ், ைிபஸ் யிலினம்ஸ், சுபபன் சுபபந்திபன் 

ஆைிபனார் இந்தச் ெந்திப்ில் உைத் தநிமர் பபகயனின் 

ொர்ில் ைந்து பைாண்டர். ♦ 



ைடந்த ைாங்ைில் தநிழ் நக்ைின் ஒபை குதினிபப அபெினலில் ஆர்யம் ைாட்டியந்திபைக்ைின்ார்ைள். அயர்ைளும் தித்தினாைபய பெனற்ட்டு 

யந்துள்ார்ைள். ஆால் இன்கன ைாைட்டத்தில் தநிழ் நக்ைின் பனற்ெிைள் னாவும் ஒபைங்ைிகணக்ைப்ட பயண்டின பதகய ழுந்துள்து. 

இதுயகப ைாபம் அகநதினாை இபைந்த நக்ைகபெம், இஞ்ெந்ததினிகபபெம் அபெினலில் ஈடுட கயத்து நது தநிழ்ச் ெபைத்தின் ஒபைங்ைிகணந்த 

பாக்ைத்கத உகுக்கு டுத்துக் ைாட்டுயது நது ைடகந. 

அவுஸ்திபபலின தநிழ் பபகய  அபெினல் பயகத் திட்டங்ைக அிபைப்டுத்திபெள்து, நது அகநப்ிாின் பாக்ைம் ிகபயறுயதற்க்கு 

நது பபகயனின் அங்ைத்துயர்ைின் ண்ணிக்கைபெம், பாபைள் பம் பக்ைினநாது ன்து நறுக்ைபயா, நகக்ைபடினாத உண்கந. அதால் 

உங்ைள் ஒவ்பயாபையகபபெம் நது பபகயனில் இகணந்து ம்கநப் ப்டுத்தும்டி பயண்டி ிற்ைின்பாம். நது பபகயனின் திர்ைாத்கத 

யமி டத்தும் பாறுப்பு ஒவ்பயாபை அங்ைத்தயர்ைின் கைைிலும் உள்து. 

உங்ைது உதயி ெிினதாைபயா பாினதாைபயா இபைப்ினும் நது ீண்ட ைா, இகடத்தப ைா, குறுைின ைா குிக்பைாள்ைக அகடயதற்கு நிை 

பக்ைினநாது. 

ீதிக்ைாைவும் அகநதிக்ைாைவும் ாம் பதாடங்ைின னணத்தில் உங்ைகபெம் உங்ைது ண்ர்ைகபெம் உயிர்ைகபெம் இகணத்துக் 

பைாள்ளும்டி தாழ்கநபெடன் பயண்டி ிற்ைின்பாம். 

நது பதெின ெஞ்ெிகைக்ைா ைட்டுகபைள் பெய்திைக ைீழ்யபைம் நின்ஞ்ெல் பையாிக்கு அனுப்வும் 
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பாறுப்பு நறுப்பு  

இந்த பயிபட்டில் யபைம் ைட்டுகபைள், ஆக்ைங்ைள் அகத்தும் அவுஸ்திபபலினத் தநிமர் பபகயனின் பைாள்கைைகபனா பாக்ைங்ைகபனா 

ிபதிலிப்யல். அகய அந்தந்த ழுத்தார்ைின் ைபைத்துக்ைக ிபதிலிப்யாைபய இபைக்கும்.  
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அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவை  

ம் பைாள்கை 
 

“நக்ைால் நக்ைளுக்ைாை பதாற்றுயிக்ைப்ட்ட நக்ைின் பபகயபன அவுஸ்திபபலினத் தநிழ் பபகயனாகும். 

நது பைாள்கைனாது ீதிகனபெம் ெநாதாத்கதபெம் அடிப்கடனாை கயத்து நது நக்ைின் யநா, 

சுதந்திபநா, ெநத்துயநா, ாதுைாப்ா அகநதிகன ற்டுத்திக் பைாடுப்தற்கு நது நக்ைின் 

ஒபைங்ைிகணந்த குபாை ஒலிப்துயாகும்.” 

 

 

ம் இட்ெினம் 

 

“அவுஸ்திபபலினத் தநிழ்  பபகய அவுஸ்திபபலின ெபைத்தில் அங்ைம் யைிக்கும் தநிமர்ைின்  ஆக்ை 

பூர்யநா ங்ைிப்க ஊக்குயிப்தாைவும், தநிமர்ைளுக்கு பக்ைினாற்க பயிக் பைாணர்யதாைவும், 

அவுஸ்திபபலினப் ண்புைக ிகிறுத்துயதாவும், நற்கன ெபைங்ைள், அபசுைள், அகநப்புக்ைள் 

அகத்கதபெம் தநிமர்ைின் ெபை, ண்ாட்டு, அபெினல் அக்ைகைள், ையகைில் ஈடுடுத்துயதாைவும் 

அகநயபத ம் இட்ெினம்.”  

 

ம் குிக்பைாள் 

 
“நது குிக்பைாாது உைாயின ாீதினில் தநிழ் நக்ைின் நித உாிகநைளுக்ைாைை ஒபைங்ைிகணந்த 

குபல் பைாடுப்து, தநிமர்ைின் சுனிர்ணன உாிகநகனப் ற்ின அியினக நக்ைிகடபன 

ற்டுத்துயது, நது நக்ைின் ாதுைாப்ிற்கும், யகநனா யாழ்யிற்கும் பாபைாதாப யர்ச்ெிக்கு 

உதவுயது, நது திர்ைா ெந்ததினிாிற்கு நது ாட்டில் டந்த இப்டுபைாககனப் ற்ி 

டுத்துக்கூறுயது ன்கயனாகும்.” 

அவுஸ்திபபலினத் தநிமர் பபகய:  

ெநாதாத்கதபெம் ீதிகனபெம் பாக்ைின அப்பார் 

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

