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nghJeytha ehLfspd; nghJePjp” 
vd;gd njhlHghf rpl;dpapy; 
eilngw;w ,f; fUj;juq;fpy; rHtNjr 
muq;fpd; rpwe;j ey;ywpQHfs;> 
Ngr;rhsHfs; cl;gl ,q;F cs;s gpu-
jhd murpay; fl;rpfspd; ghuhSkd;w 
cWg;gpdHfs;> nrdl;lHfs; gyUk; 
gq;Fgw;wpr; rpwg;gpj;jdH. 
 
NgHj; efhpy; eilngw;w nghJeytha 
ehLfspd; jiytHfs; khehl;by;> 2013y; 
mLj;j khehl;bid =yq;fhtpy; 
elhj;Jtjw;F jPHkhdpg;gjw;F xUthuk; 
Kd;dH 
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rpl;dp 

fUj;juq;fpy;> =yq;fhtpy; 2009y; 
eilngw;w ,Wjpf;fl;l Aj;jj;jpd; 
NghJ ,lk;ngw;w NghHf; Fw;wq;fs; 
njhlHghfTk;> mjidj; njhlHe;J 
eilngw;WtUk; td;Kiwfs;> 
kdpjchpik kPwy;fs; gw;wpAk; tphpthf 
Muha;tjw;F ey;y tha;g;ghf 
fUjg;gl;lJ. 
 
,f; fUj;juq;fpy; rHtNjr [_uHfs; 
fkp\d; mT];jpNuypa mitapd; ji-
ytH N[hd; Nlht;l; QC,  Kd;dhs; 
mT];jpNuypa uh[je;jphp G&]; i`a;> 
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gphpl;ldpd;jiyrpwe;j rl;l ty;YdH n
[g;hp nwhNgl;rd; QC,  MfpNahH cl;gl 
gy;Jiw epGzj;Jt 

mwpQHfs;>fy;tpahsHfs;> ghuhSkd;w 
cWg;gpdHfs;> kdpj chpik MHtyHfs; 
vd gy jug;gl;l NguhsHfs; 
mT];jpNuypah cl;gl cyfpd; gy 
ghfq;fspYk; ,Ue;J tUifje;J 
gaDs;s gq;fspg;ig toq;fpapUe;jdH. 
 
mz;ikf; fhykhf 
<oj;jkpoHfSf;F ,iof;fg;gl;l ,dmop
g;Gf;nfh^uq;fs; njhlHghd 
tpopg;GzHTmT];jpNuypa murkl;lj;jpy; 
Vw;gl;Ls;sJ. rk\;bg; nghyP]hH NghHf; 
Fw;wq;fs; njhlHghf tprhuizfisj; 
njhlq;fpAs;sjhy;> jkpo; kf;fs; 
kj;jpapy; ek;gpf;if Vw;gl;Ls;sJ. ,e;j 
#o;epiyapy; ,k; khehL 
eilngw;wjpdhy; mJ kpfTk; 

Kf;fpaj;Jtk; ngw;wJ. 
 
jkpo;j Njrpa $l;likg;gpd; ghuhSkd;w 
cWg;gpdH jpU. rutzgthd; vkJ 
kf;fspd; gpur;rpidfs;;> mq;Fs;s 
fsepiyikfs; gw;wp tphpthf NgrpdhH. 
mq;F ,uhZt Ml;rpapy; tlf;F 
fpof;Fj; jkpoHfs; mDgtpf;Fk; 
,ddy;fisg; gw;wp 
vLj;Jf; $wpdhH. 
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cz;ikahd ,zf;fg;ghL 
Vw;gLj;jg;gly; Ntz;Lk;. 
mj;jifa nraw;ghL RahjPd 
rHtNjr nghwpKiwfspd; 
mbg;gilapy; epWtg;gly; Ntz;Lk; 

 
-  NghHf; Fw;wq;fspy;  

<Lgl;l ,Ujug;gpdUk; Kiwahd 
ePjp tprhuizf;F cl;gLj;jg;gly; 
Ntz;Lk;. 

 
-  

Ieh epGzH FO mwpf;ifapy; 
tpje;Jiuf;fg;gl;l tplaq;fs; 
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mT];jpNuypa jkpoH Nguit jtprhsH 
fyhepjp uh[; uhN[];tud; mtHfs; 
kpFe;j gads;s NgUiuapid epfo;j;jp> 
NghuhsHfspd; ed;kjpg;ig ngw;Wf; 
nfhz;lhH. 
 
Nkw;gb fUj;juq;fpy; gq;Fgw;wpa Kf;fpa 
NguhsHfspd; fUj;Jg;gb> =yq;fh muR 
NghHf; Fw;wq;fs; njhlHgpy; 
tprhuizfis epuhfhpj;JtUk; 
nraw;ghL> mq;F ey;ypzf;fj;ij 
Vw;gLj;Jtjw;F ngUk; jilahf 
cs;sJ. mj;Jld; mq;F njhlHe;J 
eilngw;WtUk; fhzhky; Nghjy;> 
fw;gopg;G> td;Kiwfs; Nghd;w 
njhlHr;pahd kdpj chpik kPwy;fs;> 
jkJ ghuk;ghpa jhaf kz;zhk; tlf;F 
fpof;F gFjpfspy; jkpo; K];ypk; 
kf;fis Xuq;fl;Ljy;> ghugl;rk; 
fhl;Ljy; Nghd;w nraw;ghLfs; 
Nghd;wtw;why; fsepyikfs; 
Nkhrkile;J tUfpd;wd. 
 
fUj;juq;fpy; nfhs;ifastpy; Vw;Wf; 
nfhs;sg;gl;l tplaq;fs;: 
 

-  =yq;fhtpd; 
ePz;lfhy ,df;fytuk; KbTf;F 
te;jjpidj; njhlHe;J> mq;F 
rfy ,zq;fSf;Fkpilapy; 
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ahTk; eilKiwg; gLj;jg;gly; 
Ntz;Lk;. 

 
-  Kiwahd murpay; jPHT 

Kd;itf;fgl;L mtw;wpd; %yk; 
mbg;gil [dehaf chpikfs;> 
murpay; gpujpepjpj;Jtk; Kiwahf 
Ngzg;gly; Ntz;Lk;. 

மற்கு அவுஸ் ிமலி ொநிய அமிக்கை 

 
khehl;bd; ,Wjpapy; mT];jpNuypa jkpoH 
Nguit jtprhsH fyhepjp uh[; uhN
[];tud; mtHfSk;>  cyfj; jkpoH 
Nguit jiytH tz gpjh fyhepjp v]; 
N[ ,k;khDty; mtHfSk; $l;lwpf;if 
xd;wpid rkHg;gpj;jdH.  

♦ 

அவுஸ்திரபினாயின் ரர்த் கபத்தில் , இன்று 
முதல் (க்ரபார் நாதம் 28ம் திகதி ததாடக்கம்) 
30ம் திகதியரப தாதுயான ாடுகின் 
கூட்டத்ததாடர் ரடதற்று யருகிது. ாடுகள் , 
அரநப்புக்கள் , ிறுயங்களுக்கு இரடனிா 
சானக யிழுநினங்கரப் ரணிப் 
ாதுகாப்தற்காக , ிறுயப்ட்ட தாதுயான 
ாடுகளுக்கா இக்கூட்டத்ததாடரில், 
சிிங்காயின் அதிர் நகிந்த பாஜக்சவும் கந்து 
தகாண்டுள்ார். 
இந்ிரனில் இன்று க்ரபார் 28ம் திகதி 
தயள்ிக்கிமரந ரர்த் கபத்தில் 
அவுஸ்திரபினாயின்  குதிகில் இருந்து 
யந்த தநிழ் உணர்யார்கள், அவுஸ்திரபினாயின் 
ஏரன சமூக அரநப்புக்களுடன் இரணந்து 
கயனரீ்ப்பு ிகழ்யிலும், ஊர்யத்திலும் 

ங்குதகாண்டிருந்தார்கள். தசய்தி 

அவுஸ் ிமலிொலின் மபர்த் நைத் ில் "ைலனபர்ப்பு நிைழ்வு, ஊர்லயம் 

http://www.yarl.com/forum3/index.php?showtopic=93579
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fhy; itf;Fk; ,lnky;yhk; fz;zpntb! 

fhy; g+l;]; fiyj;jJ fd;dpaH kb! 

tlf;Fk; fpof;Fk; ,dp ,izAkhb? 

Ntbf;if ghHf;Fkh ,ij cyFkpdp ? 

 
rpq;fsk; jhd; ntd;wjha; nfhf;fhpg;G 

vq;fisf; nfhd;wjha; jkpod; jj;jspg;G! 

,jpy; cz;ik ,y;iy vd ,d;Wtiu 

nrhd;dijr; nrhy;YNj ,e;jpaf; fpsp ! 

 
Nrhfk; ..  

 
I mean CHOGM  ,q;F elf;fpwJ  

nghJeytha ehLfs;; .. eyk; ehLk; 

jd; eyk; NjLk; jiyg;ghiff;F  

jiyahl;l Ntz;Lk; ..Nfhl;ghL ! 

 
rpq;fs Njrj;ijf; fhf;Fk; gzp 

rpwg;ghfr; nra;jpLk; mtHfs; mzp  

nksdk; fhg;gNj kw;wtH njhopy;  

kilaDf;Fk; GupAk; ..cilatd; gop ! 

 
Coy; fiuahd;fs; CJ Foy; 

kjg; ghk;Gfs; .. kFbf;Fk; kaq;fp 

ty;yuRfNsh toq;Fk; gzp 

nfhy;yuRf;Fk; mJ tha;j;jjpdp ! 

 
MLfs; khLfs; ,e; ehl;il tpl;L 

mDg;gg; gLtNjh ..nlhyUf;fg;gh ! 

mDg;gg; gLfpd;w ehl;by; mit 

MWjyhfr; rhfTk; Ntz;Lk; !  

 

ghuhSkd;wg; gbf;fl;by; $l 

gupe;JiufNsh ..vq;fs; nrytpyg;gh ! 

,J Njitah ,e;j ehl;Lf; nfd;w 
Nfs;tpjhd; ve;jr; Rg;gDf;Fk; ! 

 
gpzq;fspd; NkNy tpOe;J vOe;J  

gps;isfs; vd;d tuk; Nfl;Fk; ? 

gzk; jhNd!.. gj;Jk; nra;al;Lk;  

,dkhdk; ..jkpoh .. vOe;J epw;Nghk; ! 

 
XykpLk; tof;fj;ij ehk; 

vg;NghNjh njhiyj;J tpl;Nlhk;.. 

fhykpLk; fl;lisf;Ff; 

fhJ nfhLf;f .. miof;fpd;Nwhk; ! 

 
CHOGM ,dp ve;j ehl;by; vd;w  

rq;fjp vy;yhk; ahUf;F Ntz;Lk; ?  

Rg;gd; $l Rk;khth nrhd;dhd; .. 

Rg;gd; $l Rk;khth nrhd;dhd; .! 

 
,e;jpaj;Jf; fpsp Nghyj;jhNd 

,e;j ehl;Lf; fpspapd; Ngr;Rk; ! 

 
Mf;fk; 

Nrhfk; .. I mean CHOGM 
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இதுலக ைொயபம் அக ிொை இருந்  க்ைகரபெம், இரஞ்சந்  ிினகபெம் அசிலில் ஈடுபட கலத்து து  ிழ்ச் சபைத் ின் ஒருங்ைிகைந்  
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தேரவவ  

ம் தைொள்கை 
 

“க்ைரொல் க்ைளுக்ைொை ம ொற்றுலிக்ைப்பட்ட க்ைரின் மபகலம அவுஸ் ிமலித்  ிழ் மபகலொகும். 

து தைொள்கைொனது நீ ிகபெம் சொ ொனத்க பெம் அடிப்பகடொை கலத்து து க்ைரின் லரொன, 

சு ந் ிொன, சத்துலொன, பொதுைொப்பொன அக ிக ற்படுத் ிக் தைொடுப்ப ற்கு து க்ைரின் 

ஒருங்ைிகைந்  குயொை ஒலிப்பதுலொகும்.” 

 

 

ம் இயட்சிம் 

 

“அவுஸ் ிமலித்  ிழ்  மபகல அவுஸ் ிமலி சபைத் ில் அங்ைம் லைிக்கும்  ிறர்ைரின்  ஆக்ை 

பூர்லொன பங்ைரிப்கப ஊக்குலிப்ப ொைவும்,  ிறர்ைளுக்கு பக்ைிொனற்கம தலரிக் தைொைர்ல ொைவும், 

அவுஸ் ிமலிப் பண்புைகர நிகயநிறுத்துல ொவும், ற்கம சபைங்ைள், அசுைள், அகப்புக்ைள் 

அகனத்க பெம்  ிறர்ைரின் சபை, பண்பொட்டு, அசில் அக்ைகமைள், ைலகயைரில் ஈடுபடுத்துல ொைவும் 

அகலம  ம் இயட்சிம்.”  

 

ம் குமிக்மைொள் 

 
“து குமிக்மைொரொனது உயைரொலி ொீ ிில்  ிழ் க்ைரின் னி  உொிகைளுக்ைொைை ஒருங்ைிகைந்  

குல் தைொடுப்பது,  ிறர்ைரின் சுநிர்ை உொிககப் பற்மி அமிலிகய க்ைரிகடம 

ற்படுத்துலது, து க்ைரின் பொதுைொப்பிற்கும், லரகொன லொழ்லிற்கும் தபொருரொ ொ லரர்ச்சிக்கு 

உ வுலது, து  ிர்ைொய சந்  ிினொிற்கு து நொட்டில் நடந்  இனப்படுதைொகயகப் பற்மி 

டுத்துக்கூறுலது ன்பகலொகும்.” 

அவுஸ் ிமலித்  ிறர் மபகல:  

சொ ொனத்க பெம் நீ ிகபெம் மநொக்ைி அமப்மபொர் 

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

