
mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; 2tJ Mz;Lg; 
nghJf;$l;lk; 

 mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; 2tJ 
Mz;Lg; nghJf;$l;lk; fle;j 17.09.2011 
rdpf;fpoik eilngw;wJ. mT];jpNuypahtpy; 
rdehaf hPjpapy; mq;fj;jtHfs; xd;wpize;J 
Njrpa kl;lj;jpy; mikf;fgl;l xNu ];jhgdk; 
vd;w ngUikAld;> mT];jpNuypa jkpoH 
Nguit ,uz;L Mz;Lfisg; g+Hj;jp 
nra;Js;sik kpfg; nghpa rhjid MFk;. 

 
   tUlhe;jg; nghJf;$l;l epfo;Tfs; khiy 
6.15 kzpf;F xU epkpl nksd mQ;rypAld; 
Muk;gkhfpaJ. Kjypy; epA+ rTj; Nty;]; 
khepy Nguitapd; Mz;Lg; nghJf;$l;lKk;> 
njhlHe;J Njrpa Nguitapd; tUlhe;jg; 
nghJf; $l;lKk; eilngw;wJ. jpU 
epHkNye;jpud; mtHfs; $l;l epfo;Tfis 
newpg;gLj; jpdhH. 

 
   epA+ rTj; Nty;]; khepy Nguitapd;  
jiytH jpU kNdhfud; mtHfs; mid-
tiuAk; tuNtw;W ciuahw;wpdhH. mtH jdJ 
ciuapy; mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; 
mtrpaj;jpid tpghpj;Jf; $wpaJld;> fle;j 
Mz;by; rpwg;ghf gzpahw;wpa nraw;FO 
cWg;gpdHfSf;F ed;wp $wpdhH. 

 
   njhlHe;J epA+ rTj; Nty;]; khepy 
gzpg;ghsH fyhepjp nfshpghyd;  jq;fs; 
khepy nraw;ghLfspd; rhjidfis tpsf;fpf; 
$wpaJld;> jkpoH Nguitapd; nraw;ghLfis 
jkJ Clfq;fspd; %yk; kf;fs; kj;jpapy; 
mwpKfg;; gLj;jpa gpur;rhu eltbf;if 
fSf;fhf ,d;gj; jkpo; xyp> njd;wy; 
Mfpatw;Wf;F ed;wp njhptpj;jhH. 

 
    mLj;J mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; 
jtprhsH fyhepjp uh[; uhN[];tud; mtHfs; 
ciuahw;wpdhH. mtH  jdJ ciuapy;  
jkpoH  Nguit kPJ ek;gpf;if itj;J 
vk;Kld; ,ize;J> vkJ nraw;ghLfs; %yk; 
Fwpj;j ,yf;Ffis Nehf;fp VWeil NghL-
tjw;F cWJizahf ,Ue;j  
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Nguitapd; mq;fj;jtHfs; midtU f;Fk; 
ed;wp njhptpj;jhH. mj;Jld; mq;fj;jtHfspd; 
g+uz xj;Jiog;gpd; %yk; jhd; gy;NtW gzp-
fisAk; rpwg;ghf nra;J Kbf;ff; $ba-
jhf ,Ue;jJ vd;Wk; Fwpg;gpl;lhH. NkYk; 
mtH jdJ ciuapy; ,J ehs; tiuapyhd 
vkJ nraw;ghLfs; gw;wp ehk; 
ngUkpjkile;jhYk;> ehk; vjpHNehf;fpAs;s 
nghpa mstpyhd vkJ nraw;jpl;lq;fis> 
midtuJ fLk; ciog;G> xj;Jiog;G> jpahf 
kdg;ghd;ik Mfpatw;Wld; KOkdJld; 
gzpahw;wp vk;kf;fis tho;tpf;f toptFf;f 
Ntz;Lk; vd;W Fwpg;gpl;lhH. 

    njhlHe;J Nguitapd; nrayhsH 
jpU ,sq;Fkud; mUisah jdJ 
mwpf;ifapid rkHg;gpj;jhH. mtH jdJ 
ciuapy; Nguitapd; Muk;gepiy 
nraw;ghLfs;> ,af;FdHfs; rig> epwNtw;Wf; 
FO> mq;fj;jtHfs; mgptpUj;jpf; FO> 
rl;ltiuTf; FO Mfpad epWtg;gl;lit 
gw;wp tpsf;fpf; $wpdhH. 30 [{d; 2011y; 
Kbtile;j epHthf fhyg;gFjpapy; 25 ji-
litfs; ,af;FdHfs; rig> epwNtw;Wf; FO 
Mfpatw;wpd; $l;lq;fs; eilngw;wd vdTk;> 
$l;lq;fs; ahTk; njhiyj; 
njhlHG ,izg;Gfs; %yNk 
eilngw;wjhfTk; $wpg;gpl;lhH. 
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    Nguitapy;rkHg;gpf;fg;gl;l jpUj;jg; 
gpNuuizfSf;F vJtpj vjpHg;GfSk; 
fpilf;fg; ngwhj epiyapy;> jpUj;jg; 
gpNuuizfs; ahTk; rigapduhy; Vfkdjhf 
Vw;Wf;nfhs;sg; gl;ljhf Nguitapd; 
njhptj;jhl;rp mYtyH rigapy; mwptpj;jhH. 

 
 njhlHe;J Nguitapd; nghJrdj; 
njhlHG epiwNtw;W mYtyH itj;jpa  
fyhepjp rhk;gtp mtHfs; jkJ FOtpd; 
mwpf;ifapid nghJr; rigapy; rkHg;gpj;jhH.  
mtH jdJ ciuapy;> nghJrd njhlHghly; 
FO jkJ Muk;g fhyj;jpy; vjpHNehf;fpa Gjpa 
rthy;fis ifahs;tjw;F %d;W 
Kf;fpa ,yf;Ffis epHzapj;jjhf 
Fwpg;gpl;lhH. 

 
-     =yq;fh mur gpur;rhu gPuq;fpfshy;>  

mT];jpNuypah tho; jkpoHfs; kPJk;> jkpo; 
mfjpfs; kPJk; fl;ltpo;j;J tplg;gl;l 
tp\kj;jdkhd gpur;rhu eltbf;iffSf;F> 
vjpH eltbf; iffs; Nkw;nfhs;tJ. 

-  =yq;fhtpy; epfo;j;jg;gl;l NghHf; Fw;wq;fs; 
njhlHghf rHtNjr RahjPd ePjptprhuiz 
Nfhhp nraw;ghLfis Kd;ndLj;jy;. 

-  ,yq;if tho; jkpo; kf;fs; ,d;dy;fis 
ePf;Fk; tifapy; murpay; jPHTj; jpl;lk; 
xd;wpw;fhd murpay; Kd;efHTfis Nkw; 
nfhs;sy;. 

 
  fle;j tUlq;fspy; 
jkpoH Nguitapd; 
mHg;gzpg;Gldhd 
fhj;jpukhd nraw; 
ghLfs;  
%yk; gy rthy;fis 
ntw;wpfukhf rkhspj;J 
Kd;Ndwp 
te;Js;sjhfTk;> njhl-
He;J ,q;Fs;s 
murpay;thjpfspdJk;> 
Clfq;fspdJk; 
ed;kjpg;GfisAk; 

ngw;WtUfpd;wjhfTk; mtH Fwpg;gpl;lhH. 

 
itj;jpa fyhepjp rhk;gtp mtHfs; jdJ 
Ngr;rpd; Kbtpy;> vkJ ePjpf;fhd ePz;l gazk; 

பக்கம் 2 முசு  யர் 3  இதழ் 9  

mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; 2tJ Mz;Lg; nghJf;$l;lk; 

          ...ததாடர்ச்சி  

kpfTk; fbdkhdJ> gy;NtW neUf;fbfs; epi-
we;jJ> Vkhw;wk; epiwe;jJ - Vd; tQ;rpf;fg;gLk; 
epiy$l Vw;glyhk;. Mdhy; ehk; xU r%fkhf 
xd;wpize;J vkJ ,Wjp ,yf;fpiz Nehf;fp 
Vweil Nghl;lhy; vkJ gazk; epr;rak; gyd; 
jUk; vd;W $wp Kbj;jhH. 
   njhlHe;J Nguitapd; mfjpfs; 
eyd;fSf;fhd epiwNtw;W mYtyH fyhepjp 
ghyh tpf;Nd];tud; mtHfs; 
ciuahw;Wifapy;>  jLg;G  Kfhk;fspy; 
cs;stHfs; jkf;fhd FbtuT MNyhridfs;> 
rl;l cjtpfs;> nkhopngaHg;G> chpa 
Mtzq;fisg; ngw;Wf; nfhs;Sjy;> nra;jp 
njhlHGfs; Nghd;w tplaq;fis ngw;Wf; 
nfhs;tjpy; vjpHNehf;Fk; rthy;fs; gw;wp 
tphpthf vLj;Jf; $wpdhH. NkYk; jLg;G 
Kfhk;fspy; cs;stHfs; gyH cshPjpahfTk;> 
cly;epiy njhlHghfTk; gy ,d;dy;fis 
mDgtpj;J tUtjhfTk;. ,d;Dk; gyH =yq;fh 
tpypUe;J neUf;fbahd fhyq;fspy; 
jg;gpte;jNghJ Vw;gl;l cly;hPjpahfTk;> 
cshPjpahd jhf;fspypUe;J ,d;Dk; tpLgl 
Kbahky; jtpg;gjhfTk; $wpdhH. ,j;jifa 
epiyapy; gy ngz;fSk; rpWtHfSk; 
,Ug;gjhfTk; njhptpj;jhH. 

 
     
 

fyhepjp ghyh tpf;Nd];tud; mtHfs; jdJ 
ciuapd; Kbtpy; ,e;j kf;fspd; tpbTf;fhf 
vkJ mHg;gzpg;Gld; $ba vkJ 
nraw;ghLfis Kd;ndLg;gjw;F> 
jd;dhHtKs;s gy njhz;lHfspd; Nrit vkJ 
Nguitf;F kpfTk; mtrpak; Njitahf 
cs;sJ vd $wp Kbj;jhH. 
 mLj;J jkpoH Nguitapd; Njrpa newpKiw 
jpl;lf;FOtpd; mwpf;ifapid mf;FOtpd; 
epiwNtw;W mYtyH rkHg;gpj;jhH. mtH jdJ 
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ghuhSkd;w ciufspy; jkpoH Nguitapd; 
nraw;ghLfis Fwpg;gpl;Ls;sdH. gy 
ghuhSkd;w cWg;gpdHfs; jq;fs; ghuhl;Lr; 
nra;jpfis vkJNguitapd; tUlhe;jg; 
nghJf;$l;lj;jpw;F toq;fp cs;sdH. 
gy jug;gl;l murpaw; gpuKfHfs;> Kf;fpa 
murhq;f mjpfhhpfs;> fy;tpkhd;fs;> 
ClftpayhsHfs; cld; kpf neUf;fkhd 
ey;Ywit Ngzp te;Js;N;shk;. 
CaHkl;l mur jug;gpdUlDk;> vy;yh murpay; 
fl;rpfSlDk; jkpoH njhlHghd tplaq;fspy; 
Mzpj;jukhf fUj;Jj; njhptpg;gjw;fhd 
MSikia tsHj;Js;Nshk.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jhaf kz;zpy; vkJ kf;fspdhy; njhpT-
nra;ag;gl;l gpujpepjpfSld; ey;y njhlHGfis 
Vw;gLj;jp vkJ murpay; Kd;ndLg;Gfis  
Nkw; nfhs;tJld; mq;Fs;s fs epy-
tuq;fspYk;ftdk; nrYj;JfpNwhk;. 
cyfj; jkpoH NguitapdUld; xd;wpize;J> 
rHtNjrhPjpapy; ,e;jpah cl;gl gy ty;yuR 
ehLfSlDk;> rpwpa ehLfs; kj;jpapYk; 
murpay; Kd;ndLg;gGfis Nkw;nfhz;L 
tUfpd;Nwhk;. 

 
mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; epiwNtw;Wf; 
FOtpdH> Nguitapd; tUlhe;jg; nghJf;$l;l 
epfo;Tfis xypg;gjpT nra;J> ,q;F Nehpy; 
tuKbahj kf;fSk; Nguitapd; epfo;Tfis 
mLj;j nrt;tha; fpoik ,uT jdJ ep-
fo;rpfspy; kWxypgug;G nra;aTs;s ,dgj; 
jkpo; xyp thndhyp    epHthfj;jpdUf;F jkJ 
ed;wpfisj; njhptpj;jdH. 

♦ 
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ciuapy; Nguitapd; rhjidfis tpgukhf 
vLj;Jf;$wpaJld;> mT];jpNuypahtpYk; 
cyfyhtpahPjpapYk; epyTk; jw;Nghija  
murpay; #o;epiyfis tpsf;fpdhH. 

 
mtH mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; rhjid-
fis gpd;tUkhW tifg; gLj;jpdhH: 

 

mT];jpNuypa jkpoH NguitahdJ ,q;F 
jkpo;kf;fis gpujpepjpg;gLj;Jk; Kf;fpakhd> 
ek;gj;jFe;j ];jhgdk; vd;w ed;kjpg;ig 
ngw;Ws;sJ. gy cWg;gpdHfs; jq;fs; 

திபை. மஜோகரன் 

திரு நிர்லயந்தின் 

கயாநிதி ககௌரிபாயன் 

mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; 2tJ Mz;Lg; nghJf;$l;lk; 

          ...ததாடர்ச்சி  
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ele;J Kbe;j tUlhe;jg; nghJf; $l;lj; 
jPHkhdj;jpw;fika> vkJ khepy Nguitapd; 
KjyhtJ nraw;FOf; $l;lk;> fle;j 4.09.2011 
fhiy 10.00 kzpf;F jkpo; rq;fj;jpy; 
eilngw;wJ. njhlHe;J 11.00 kzpf;F 
nghJrigf; $l;lKk; ,lk;ngw;wJ. 

 
tUlhe;j nghJf;$l;l Kbtpd;gb vkJ khepy 

nraw;FO jpU fPud; mtHfis Nkw;F khepy 
mitapd; nrayhsuhf epakdk; nra;jJ. njhl-
He;J xf;NlhgH khj ,Wjpapy; ,q;F NgHj; 
efhpy; eilngwTs;s nghJeytha ehLfs; ji-
ytHfspd; khehL njhlHghd vjpHg;G mzp ep-
fo;tpy; gq;Fgw;WtJ vdTk; jPHkhdpf;fg;gl;lJ. 

   
,q;Fs;s 20 mikg;Gfs; xd;wpize;J 

nraw;gLj;jTs;s CHOGM vjpHg;G mzp njhl-
Hghd Nghjpa tpguq;fis http://

www.chogmprotest.org  vDk; ,iza jsj;jpy; 
ghHitaplyhk;. ,e; epfo;T njhlHghd FOtpd; 
Muk;g $l;lq;fspy; vkJ gpujpepfSk; 

ஜமற்கு அவுஸ்திஜரலிய மாநில அறிக்வக 

அலாி மாளிவகயில் விடுவிக்கப்பட்ட பன்ோள் ஜபாராளிகள், மீண்டும் வவுேியா தடுப்பு பகாமில் 

அவடப்பு  

gq;Fgw;wpapUe;jdH. 
   NgHj;jpy; eilngwTs;s CHOGM vjpHg;G 

eltbf;iffspy; <Lgl Vida khepyq;fspy; 
cs;s czHthsHfs; gq;Fgw;w MHtk; 
fhl;btUfpd;wdH. ,jw;F tUifjUk; midtUk; 
NgHj; efhpy; ,jw;fhd vjpHg;G eltbf;iffspy; 
<LgLk; RahjPd mikg;Gld; ,ize;J xNu 
Nguzpahf ,ize;J nraw;gLtJ 
tpUk;gj;jf;fJ.  ,e;j RahjPd mikg;ghdJ 
=yq;fhtpy; ,lk;ngw;w NghHf; 
Fw;wq;fs;> ,dg;gLnfhiyfSf;F vjpuhf Fuy; 
nfhLg;gJld;> =yq;fhtpid nghJeytha ehLf-
spd; mikg;gpypUe;Jk; ,ilepWj;j Ntz;Lk; 
vd;Wk; njhlHe;J Fuy; nfhLf;Fk;. 

 
vkJ khepy Nguitapd; nghJf; $l;lj;jpy;> 

vkJ NguitAk; cyfj; jkpoH NguitAk; 
,ize;J rHtNjr fUj;juq;F xd;wpid Ngh;j; 
efhpy; elhj;jp ,e;j kfhehl;bw;F tpNrl 
nra;jpapid toq;FtJ gw;wp Muhag;gl;lJ. 
Mdhy; ,e;j rHtNjr fUj;juq;F jw;NghJ rpl;dp 

efhpy; elhj;Jtjw;F KbthfpAs;sJ. ♦ 

அவேத்துலக இராேதந்திாிகள் மத்தியில் 

அலாிமாளிவகயில் வவத்து சிறிலங்கா அதிபர் 

மகிந்த ராேபக்சவிோல் விடுவிக்கப்பட்டதாக 

அறிவிக்கப்பட்ட, 1800 பன்ோள் ஜபாராளிகளும் 

மீண்டும் வவுேியா தடுப்பு பகாம்களுக்கு 

தகாண்டு தசல்லப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் 

தவளியாகிபெள்ளே.  

வவுேியா தடுப்பு பகாம்களில் புேர்வாழ்வு தபற்ற 

1800 பன்ோள் ஜபாராளிகவள சிறிலங்காஅதிபர் 

மகிந்த ராேபக்ச ஜநற்று பன்திேம் விடுதவல 

தசய்திபைந்தார்.  

பன்ோள் ஜபாராளிகவள விடுவிக்கும் இந்த 

நிகழ்வில் ததாிவு தசய்யப்பட்ட 30 பன்ோள் 

ஜபாராளிகள் மட்டுஜம தபற்ஜறாாிடம் 

வகயளிக்கப்பட்டேர். அதற்தகே 30 தபற்ஜறார் 

மட்டும் அலாி மாளிவகக்கு 

அவழக்கப்பட்டிபைந்தேர்.  

 

ஆோல் சிறிலங்கா அதிபரால் வகயளிக்கப்பட்ட 

பன்ோள் ஜபாராளிகள், வீடுகளுக்கு அவழத்துச் 

தசல்ல அனுமதிக்கப்படவில்வல ன்று அவர்களது 

தபற்ஜறார் கவவல தவளியிட்டுள்ளேர். விடுதவல 

தசய்யப்பட்ட வவரபெஜம தபற்ஜறார்களுடன் 

வீடுகளுக்குச் தசல்வதற்கு சிறிலங்கா அரச 

அதிகாாிகள் அனுமதிக்கவில்வல. சிறிலங்கா 

இராணுவ அதிகாாிகளால் அவர்கள் மீண்டும் 

ஜபபைந்துகளில் ற்றி வவுேியாவுக்கு தகாண்டு 

தசல்லப்பட்டுள்ளேர்.   (ஜமலும்) 

 

http://www.chogmprotest.org/
http://www.chogmprotest.org/
http://www.puthinappalakai.com/view.php?20111002104792


எது கிளரின் பிதிநிதிகள் பய 
கதாறிற்கட்சி கிளரகளுடன் இளைந்து 
பிச்சா லலளயகரில் ஈடுபட்டு 
லருகின்மார்கள். இதன் பிதிபயனாக சிய 
கிளரகரின் கூட்ட்த்தில் எக்குச் சார்பான 
தீர்ானங்களர எகனதாக ஏற்றுக் 
ககாள்ரபட்டுள்ரது. இயங்ளக அசின் 
லபார்க்குற்மங்களர லிசாரிக்க ஒரு சர்லலதச 
லிசாளை நடாத்துலதற்கு அவுஸ்திலயி 
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,k;khjk; fpwPd;]; fl;rpapduhy; kj;jpa 
ghuhSkd;wj;jpy; Vw;ghL nra;ag;gl;l fUj;juq;F 
epfo;tpw;F vkJ jkpoH NguitapdUk; mi-
of;fg;gl;bUe;jdH. ,e;j epfo;thdJ =yq;fhtpd; 
NghHFw;wq;fs; njhlHgpyhd RahjPd tprhuizf; 
fkp\d; mikf;fgl Ntz;bajpd; mtrpaj;jpid 
NkYk; tYg;gLj;Jk; tifapy; nrdl;lH yP 
wp`hdd; mtHfspdhy; xOq;F 
nra;ag;gl;bUe;jJ. 

 

 

fUj;juq;fpy; gq;Fgw;wpNahH tpguk;: 

-  fpwPd;]; fl;rp nrdl;lH yP wpd`hd;. 

-  itj;jpa fyhepjp rhk;gtp - M]p. 
 jkpoH Nguit 

-  kjpjF N[hd; Nlht;l; - AO, Q.C, 
 rHtNjr [_hpfs; rig mT];jpNuypa 
 jiytH 

- NguhrphpaH N[f; ypQ;r;  gzpg;ghsH> 
 rkhjhdk; - gpzf;Ffs; fw;ifnewp  

 epiyak;> rpl;dp.  

- fyhepjp ngd; rhy; - rHtNjr  
 rl;lj;Jiw NguhrphpaH> rl;lnewp  

 epiyak; rpl;dp. 

-  jpU gPPw;wH Mld;w;, epiwNtw;W mjpfhhp>   

gpwp];gd; fj;Njhypf;f ePjpf;Fk; 
rkhjhdj;Jf;Fkhd rig. 

 
mT];jpNuypahtpy; cs;s nghJ ];jhgdq;fs; 
,ize;J ,j;jifa Ntz;LNfhs; 
tpLg;gJ ,JNt Kjy; jlit. 

 

,e;j epfo;T njhlHghf ,q;Fs;s Clfq;fspy; 
Kf;fpa nra;jpfs; ntspahfpd. Fwpg;ghf ABC, 

SBS Mfpa thndhypfs; Mfpatw;Wld;  

The Australian, AAP MfpadTk; nra;jpfs; 
ntspapl;ld. 

 
rHtNjr hPjpjpapy; BBC, jkpo; nel; Mfpad 
nra;jpfs; Nrfhpj;jd. itj;jpa fyhepjp rhk;gtp 
ClftpayhsH kj;jpapy; toq;fpa 
mwpf;ifapid ,iza jsj;jpy;  

ghHitaplyhk;.♦ 

 

   

தபாதுசேத் ததாடர்பாடல் குழுவின் அறிக்வக 

அசாங்கம் அளம கூலல் லிடுக்க லலண்டும் 
என்பது இந்த்த்  தீர்ானங்கரின் 
கருப்கபாருராக அளந்திருந்தது. 

இன்னும் பய கிளரகரின் கூட்டத்தில் எது 
க்கரின் பிச்சளனகளரயும் அதற்கான 
தீர்வுகளரயும் ஆா எது கிளரின் 
பிதிநிதிகரிற்கு அளறப்பும் 
லிடுக்கப்பட்டுள்ரது.♦ 

நிபே சவுத் ஜவல்ஸ் மாநில அறிக்வக 



கடந்த காலங்களில் தமிழ் மக்களின் ஒபை பகுதியிேஜர அரசியலில் ஆர்வம் காட்டிவந்திபைக்கின்றார்கள். அவர்களும் தேித்தேியாகஜவ தசயற்பட்டு 

வந்துள்ளார்கள். ஆோல் இன்வறய காலகட்டத்தில் தமிழ் மக்களின் பயற்சிகள் யாவும் ஒபைங்கிவைக்கப்பட ஜவண்டிய ஜதவவ ழுந்துள்ளது. 

இதுவவர காலபம் அவமதியாக இபைந்த மக்கவளபெம், இளஞ்சந்ததியிேவரபெம் அரசியலில் ஈடுபட வவத்து மது தமிழ்ச் சபகத்தின் ஒபைங்கிவைந்த 

ஜநாக்கத்வத உலகுக்கு டுத்துக் காட்டுவது மது கடவம. 

அவுஸ்திஜரலிய தமிழ் ஜபரவவ பல அரசியல் ஜவவலத் திட்டங்கவள அறிபகப்படுத்திபெள்ளது, மது அவமப்பிோின் ஜநாக்கம் நிவறஜவறுவதற்க்கு 

மது ஜபரவவயின் அங்கத்துவர்களின் ண்ைிக்வகபெம், தபாபைள் பலபம் பக்கியமாேது ன்பது மறுக்கஜவா, மவறக்கபடியாத உண்வம. அதோல் 

உங்கள் ஒவ்தவாபைவவரபெம் மது ஜபரவவயில் இவைந்து ம்வமப் பலப்படுத்தும்படி ஜவண்டி நிற்கின்ஜறாம். மது ஜபரவவயின் திர்காலத்வத 

வழி நடத்தும் தபாறுப்பு ஒவ்தவாபை அங்கத்தவர்களின் வககளிலும் உள்ளது. 

உங்களது உதவி சிறியதாகஜவா தபாியதாகஜவா இபைப்பினும் மது நீண்ட கால, இவடத்தர கால, குறுகிய கால குறிக்ஜகாள்கவள அவடவதற்கு மிக 

பக்கியமாேது. 

நீதிக்காகவும் அவமதிக்காகவும் நாம் ததாடங்கிய பயைத்தில் உங்கவளபெம் உங்களது நண்பர்கவளபெம் உறவிேர்கவளபெம் இவைத்துக் 

தகாள்ளும்படி தாழ்வமபெடன் ஜவண்டி நிற்கின்ஜறாம். 

மது ஜதசிய சஞ்சிவகக்காே கட்டுவரகள் தசய்திகவள கீழ்வபைம் மின்ேஞ்சல் பகவாிக்கு அனுப்பவும் 
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தபாறுப்பு மறுப்பு  

இந்த தவளிபட்டில் வபைம் கட்டுவரகள், ஆக்கங்கள் அவேத்தும் அவுஸ்திஜரலியத் தமிழர் ஜபரவவயின் தகாள்வககவளஜயா ஜநாக்கங்கவளஜயா 

பிரதிபலிப்பேவல்ல. அவவ அந்தந்த ழுத்தாளர்களின் கபைத்துக்கவள பிரதிபலிப்பேவாகஜவ இபைக்கும்.  

Postal Address: 

P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 

Tel: 1300 660 629  

Web: http://www.australiantamilcongress.com 

அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவை  

ம் தகாள்வக 
 

“மக்களால் மக்களுக்காக ஜதாற்றுவிக்கப்பட்ட மக்களின் ஜபரவவஜய அவுஸ்திஜரலியத் தமிழ் ஜபரவவயாகும். 

மது தகாள்வகயாேது நீதிவயபெம் சமாதாேத்வதபெம் அடிப்பவடயாக வவத்து மது மக்களின் வளமாே, 

சுதந்திரமாே, சமத்துவமாே, பாதுகாப்பாே அவமதிவய ற்படுத்திக் தகாடுப்பதற்கு மது மக்களின் 

ஒபைங்கிவைந்த குரலாக ஒலிப்பதுவாகும்.” 

 

 

ம் இலட்சியம் 

 

“அவுஸ்திஜரலியத் தமிழ்  ஜபரவவ அவுஸ்திஜரலிய சபகத்தில் அங்கம் வகிக்கும் தமிழர்களின்  ஆக்க 

பூர்வமாே பங்களிப்வப ஊக்குவிப்பதாகவும், தமிழர்களுக்கு பக்கியாேற்வற தவளிக் தகாைர்வதாகவும், 

அவுஸ்திஜரலியப் பண்புகவள நிவலநிறுத்துவதாவும், மற்வறய சபகங்கள், அரசுகள், அவமப்புக்கள் 

அவேத்வதபெம் தமிழர்களின் சபக, பண்பாட்டு, அரசியல் அக்கவறகள், கவவலகளில் ஈடுபடுத்துவதாகவும் 

அவமவஜத ம் இலட்சியம்.”  

 

ம் குறிக்ஜகாள் 

 
“மது குறிக்ஜகாளாேது உலகளாவிய ாீதியில் தமிழ் மக்களின் மேித உாிவமகளுக்காகக ஒபைங்கிவைந்த 

குரல் தகாடுப்பது, தமிழர்களின் சுயநிர்ைய உாிவமவயப் பற்றிய அறிவியவல மக்களிவடஜய 

ற்படுத்துவது, மது மக்களின் பாதுகாப்பிற்கும், வளவமயாே வாழ்விற்கும் தபாபைளாதார வளர்ச்சிக்கு 

உதவுவது, மது திர்கால சந்ததியிோிற்கு மது நாட்டில் நடந்த இேப்படுதகாவலவயப் பற்றி 

டுத்துக்கூறுவது ன்பவவயாகும்.” 

அவுஸ்திஜரலியத் தமிழர் ஜபரவவ:  

சமாதாேத்வதபெம் நீதிவயபெம் ஜநாக்கிய அறப்ஜபார் 
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