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ஈழத் தமிழினம் டீ.எஸ். ேசனநாயக்கா ேபான்ற 

சிங்களப் ேபாினவாதத் தைலவர்களால் காலத் க்குக் 

காலம் ெபா ளாதாராீதியாக ம், நில உாிைம 

ாீதியாக ம், ெமாழி ாீதியாக ம் நயவஞ்சகமாக ம் 

ேநர யாக ம் நசுக்கப்பட் க்ெகாண் ந்தா ம், 

அவற் க்ெகதிராக அவ்வப்ேபா  சில அரசியல் 

தைலவர்கள  குரல் ஒ ப்ப ம், சில அற்பெசாற்ப 

ச ைகக க்காக அடங்கிப்ேபாவ ம் நாம் கண்ட, 

காண்கிற அ பவங்களானா ம், தமிழினத்ைத 

தன்னிைலபற்றிச் சிந்தித் , தனக்ெகன ஒ  நா  

ேதைவ என்ற தீர்ைவக் ெகா த்த  என்னேவா, 

சிறீமாேவா பண்டாரநாயக்கா அம்ைமயார  ஆட்சிக் 

காலத்தில் அ ல்ப த்தப்பட்ட 'தரப்ப த்தல்" என்ற 

தமிழ் மாணவர  கல்விைய நசுக்கும் ெசயல்தான் 

என்பைத எவரா ேம ம க்க யா . (ேம ம்)  

க ப்  ஜூைல (ஆ க்கலவரம்) என்ப  ஜூைல 23, 

1983 ெதாடக்கம் இரண்  கிழைமக க்கு ேமலாகத் 

திட்டமிட்ட ைறயில் சிங்கள இனவாதிகள் இலங்ைகத் 

தமிழர்ககைளக் ெகா ைமப்ப த்தி ம், ெசாத் கைள 

அழித் ம் ைகப்பற்றி ம், 3000 ேபர் வைர ப ெகாைல 

ெசய்த ஒ  ன்பவியல் நிகழ்வாகும். இ  தமிழீழ 

வி தைலப் கள் 13 இலங்ைக பைடயினைர 

யாழ்ப்பாணம், தி ெநல்ேவ யில் ப ெகாைல 

ெசய்ததின் ண் தல் விைள  எனப்பட்டேபா ம், 

இந்நிகழ்வின் ஒ ங்கிைணப்  ைற ஒ  திட்டமிட்ட 

ெசயற்பாடாகேவ நம்பப்ப கிற . க ப்  ைல 

நிகழ் கேள இலங்ைக இனப்பிரச்சிைன ஆ தப் 

ேபாராட்டமாக மாறக் காரணமானதாகப் 

பார்க்கப்ப கின்ற .♦ 
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mT];jpNuypa jkpoH Nguit KjyhtJ 

tUlhe;jg; nghJf;$l;lk; fle;j [{iy 

khjk; 17k; jpfjp rdpf;fpoik nky;NgHd; efhpy; 

eilngw;wJ. 2009k; Mz;L Mf];l; 15e; jpfjp 

eilngw;w Nguitapd; mq;FuhHg;gz 

itgtj;jpd; gpd;G eilngWfpd;w ,j; Njrpa  

mstpyhd nghJf;$l;lj;jpw;F Gy khepy 

mikg;Gf;fspd; ,ilf;fhy epHthfpfs; cl;gl> 

150 Nkw;gl;l mq;fj;jtHfs; tUif 

je;jpUe;jdH. XU epkpl nksdmQ;rypia 

njhlHe;J Gp.g 2..30 kzpf;F tpsf;;Nfw;Wk; 

itgtj;Jld; $l;lk; Muk;gkhfpaJ. 

 

Nguitapd; jtprhsH fyhepjp uh[; ,uh-      

N[];tud; mtHfs; rigapy; tUif je;j 

midtiuAk; tuNtw;W jdJ jiyik 

ciuapid njhlHe;jhH. mtH jdJ ciuapy; 

Nguitapd; Nehf;fk;> mjd; ,Jehs; 

tiuapyhd nraw;ghLfs;> mjd; ngWNgWfs; 

gw;wp Tphpthf vLj;Jf; $wpaJld;> 

njhlHe;J ,tw;wpid Kd;ndLj;Jr; nry;tjw;F 

vk;kthpd;Xd;wpide;j gyk; mtrpak; vd;wJld;> 

vkJ ePz;;l fhy ,yl;rpaj;jpid miltjw;F 

vkJ jhafj;jpYs;s jkpo; ghuhSkd;w 

cWg;gpdHfSlDk; xd;wpide;J nraw;gl 

Ntz;ba mtrpaj;jpidAk; vLj;Jf; $wpdhH. 

 

njhlHe;J jpU. fky; ehjd; mtHfspdhy; 

nrayhsH mwpf;if rkHg;gpf;fg;gl;lJ. 

mtH jdJ ciuapy;> Nguitapd; 

,ilf;fhy ,af;FdH rig> epiwNtw;W 

mjpfhu FO> (rig)> mq;fj;Jt tphpthf;f 

mikg;G> rl;lthf;f FO  Mfpad 

mikf;fg;gl;l Kiwfs; 

gw;wpAk; mtw;wpd; nraw;ghLfs; gw;wpAk; 

tphpthf vLj;Jf;$wpdhH. Nguitapd; KjyhtJ 

epjpahz;L fhyj;jpy; ,af;FdH rigAk;> 

epiwNtw;W mjpfhu rigAk; 19 jilitfs; 

$bAs;sd. vy;yh $l;lqfSk; njhiynjhlHG 

re;jpg;Gf;fs; %yNk eilngw;wd. NkYk;  

nghJrd njhlHghly; ,af;FeH> murpay; 

eltbf;if xUq;fpizg;ghsH> mfjpfs;> Gjpa 

FbtUifapdH njhlHghd nraw;jpl;l 

xUq;fpizg;ghsH MfpNahuJ epakdq;fs; 

gw;wpAk; Rigapy; tphpthf vLj;Jf; $wpdhH. 

Nguitapd; nghUshsH KidtH jh]; epH-

kyjh]; mtHfs; tUlhe;j epjpepiy 

mwpf;ifapid rkHg;gpj;jhH. epjpmwpf;if gw;wp 

mtH tpsf;fpf; $Wifapy;> Nguitapd; 

epjpapd; ngUk; gFjpapid nghJrdj; 

njhlHGk;> tpopg;GzHT vOr;rp  
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mT];jpNuypa jkpoH Nguit tUlhe;jg; nghJf;$l;lk  

ெதாடர்ச்சி 8 ம் பக்கம்  
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ஆனி 4ஆம் நாள் கு ன்ஸ்லாந்  ஊடகத் ைறயினரால் 

ஒ ங்குப த்தப்பட்ட மதிய ேபாசன வி ந் பசாரத்தில் 

எம  கிைளயின் பிரதி நிதிகள் கலந்  ெகாண்டனர். 

இந்த வி ந் பசாரதிதில் அப்ேபாைதய தல் மந்திாி 

ேமதகு ெகவின் றட் அவர்கள் கலந்  உைரயாற்றினார்.  

 

ெமாெரெடான் ேதர்தல் ெதாகுதியின் அரச பிரதி நிதி 

க்ரஹம் ெபர்ெரட் அவர்களின் பிரச்சாரஸ் 

ெசயற்பா க க்காக ஒ ங்குெசய்யப்பட்ட 

இராப்ேபாசன வ் ந்தில் எம  கிைளயின் சார்பில் ஏ  

அங்கத்தவர்கள் கலந்  ெகாண்டனர். இதற்கு வ ைக 

த்ந்தி ந்த மந்திாி ேமதகு க்ெரக் ெகாம்ெபட் 

அவர்க டன் எம  பிரதி நிதிகள் கலந் ைரயா னர். 

இதன் ேபா  ெவளிவிவகார மந்திாிக்கு ஒ  க த ம் 

அ ப்பப்பட்ட . 

 

ஆ  9ஆம் நாள் லம் ெபயர்ந்  த்ஞ்சம் ேகா ம் 

மக்களின் உாிைமக்காகப் ேபாரா ம் கு க்க டன் 

ேசர்ந் , எம  உ ப்பினர்க ம் 'கிழக்குத் திேமார் 

தீர்விற்கு' எதிராக ஒ  ஆர்ப்பாட்டப் ேபரணியில் கலந்  

ெகாண்டார்கள்.  

 

ஆ  12 ஆம் நாள் ெசனற்றர் ெஜான் ஃெபௗக்ெனர் 

அவர்க டன் ஒ  மாைல ேநர ேதனீர் உபசாரத்தில் 

எம  கிைளயின் பிரதி நிதி கலந்  ெகாண்டார். இதில் 

எம  மக்களின் பிரச்சைனகள், அகதிகளின் வ ைக 

என்பன கலந்தாேலாசிக்கப்பட்ட .  ♦ 

குவனீ்ஸ்லாந்து மாநில அைவ அறிக்ைக 

ேமற்கு அவுஸ்திேரலிய மாநில அைவ அறிக்ைக 

ெகாவான் ேதர்தல் ெதாகுதியில் ேபாட் யி ம் தி  சஸ் 

ெஹாப்கின்ஸ் ற்கு ஆதரவாக நடாத்தப்பட்ட மதிய 

ேபாசன வி ந்தில் அ ஸ்திேர யத் தமிழர் ேபரைவயின் 

பிரதி நிதிகள் கலந்  ெகாண்டனர். இந்த வி ந்தில் பிரதம 

வி ந்தினராகக் கலந்  ெகாண்ட ேமதகு ெபன்னி 

ெவாங்க் அவர்க டன் எம  பிரதி நிதிகள் சந்தித்  

உைரயாற்றினார்கள். 

டாக்டர் ராேஜஸ்வரன் ெபரல் கட்சியின் பாரா மன்ற 

உ ப்பினர் டாக்டர் நாகைன அவர  அ வலகத்தில் 

சந்தித்  உைரயா னார். இந்தச் சந்திப்பில் எம  தாய் 

நாட்  நிலைமகைள எ த் க் கூறி ல்பரல் கட்சியின் 

இலங்ைக சார்பான ெகாள்ைகயில் எம  ேபரைவ 

ெகாண் ள்ள அதி ப்திைய எ த் க்கூறினார். எம  

நிலைமகைள ெதளிவாகத் ெதாிந்  ைவத்தி க்கும் 

டாக்டர் நாக டனான சந்திப்  மிக ஆக்க ர்வமானதாக 

அைமந்தி ந்த . 

ேம ம் எம  கிைளயின் பிரதி நிதிகள் ெசனற்றர் யிஸ் 

பிறற், ம் ஹம்ெமாண்ட், டாக்டர் ெடனிஸ் ெஜன்ெசன், 

டாக்டர் காி க்ரய் ஆகிேயா டன் தனித்தனியாக சந்தித்  

உைரயா னார்கள். ேதர்தல் ெந ங்கும் இவ்ேவைளயில் 

இந்தச் சந்திப் க்கள் க்கியத் வம் வாய்ந்ததாக 

அைமந்த . எம  கிைளயின் பிரதி நிதிகள் ெதாடர்ந் ம் 

இவ்வாறான சந்திப்ைப நடாத்தத் திட்டமிட் ள்ளார்கள். 

 

எம  கிைளத் ெதாண்டர்கள் அ ஸ்திேர யத் த ப்  

காமி ள்ள தஞ்சம் ேகாாிய மக்களிற்காக உ  

டைவகள் ேசகாித்  வழங்கி வ கின்றார்கள். ♦ 



 

 

 

 

 

அ ஸ்திேர யாவில் அ த்த மாதம் இடம்ெபற 

இ க்கும் ேதர்த ல் ெசல்வி ப்ரமி ெஜகன் 

அவர்கள் க்ாீன்ஸ் கட்சி சார்பில் 
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ெதன் அவுஸ்திேரலிய மாநில அைவ அறிக்ைக 
கடந்த வ டம் தம  உயிர்கைளப் ப  ெகா த்த எம  

மக்களின் நிைனவாக ைவகாசி மாதம் 15 ஆம் 

திகதியி ந்  22ஆம் திகதி வைரயான வாரத்ைத 

நிைன வாரமாக எம  கிைள ம் ெதற்கு 

அ ஸ்ேர யாவின் இலங்ைகத் தமிழ்ச் சங்கதின ம் 

இைணந்  பிரகடனப்ப த்திய . இவ் வாரத்தில் மர 

நாட்  ைவபவம், இறந்தவர்கைள நிைன  கூர்ந்  

ெம குதிாி ஏற்றிய அஞ்ச்ச க் கூட்டம் என்பன 

இடம்ெபற்ற .  

நிைன  வார இ தி நாளில் நைடெபற்ற ெபா க் 

கூட்டத்தில் சுமார் 150ற்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் 

ப்ங்குபற்றியி ந்தார்கள். ஒ  நிமிட ெமௗன 

அஞ்ச டன் ெதாடங்கிய கூட்டத்தில் ெசனற்றர் சரா 

ஹன்ெசான் ெயௗங்க், ெசல்வி விக்கி சப்மன் ஆகிேயார் 

உைரயாற்றினார்கள். 

இக்கூட்டத்ைத ெதாடர்ந்  இடம்ெபற்ற சந்திப்பில் 

ெசனற்றர் ெயௗங்க் ேபார்க்குற்றங்கள் சம்பந்தமான 

தீர்மானம் ஒன்ைற அரச ஆட்சிப் ேபரைவயில் (ெசனற்) 

ன்ெமாழியப் ேபாவதாக உ தியளித்தார். அதன்ப  

24ஆம் நாள் ஆனி மாதம் அ ஸ்ேர யப் 

பாரா மன்ற ல் நைடெபற்ற ேபரைவக் கூட்டத்தில் 

இந்தத் தீர்மானம் ஏக மனதாக ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

ேம ம், கடந்த மாதம் எம  கிைளயின் 

ஆண் ப்ெபா க் கூட்டம் நைடெபற்ற . இதில் 

2010/2011 ற்கான திய ெசயற்கு  

ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட .♦ 

அ ஸ்திேர யாவின் ஆட்சிப் ேபரைவத் (ெசனற்) ேதர்த ல் தமிழ் இளம் ெபண் ேபாட்   

ேபாட் யி கின்றார் என்பைத நாம் 

ெப ைம டன் ெதாிவித் க் 

ெகாள் கின்ேறாம். ெசல்வி ப்ரமி க்ாீன்ஸ் 

கட்சியின் ேதர்தல் பட் ய ல் ன்றாவ  

இடத்தி ள்ளார். அ ஸ்திேர யாத் ேதர்த ல் 

ஒ  தமிழ்ப் ெபண் ேபாட் யி வ  இ ேவ 

தல் ைறயாகும். அ ஸ்திேர யச் 

ச கத்திற்ற்கு ேசைவயாற்ற ன்வந் ள்ள 

ப்ரமிக்கு நாம் எம  பாராட் க்கைள ம் 

வாழ்த் க்கைள ம் வழங்குகின்ேறாம்.♦ 
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ஆஸ்திேர யா தமிழர் ேபரைவயின் நி  ச த் ேவல்ஸ் 
மாநில அைமப்  - அகதிகள் வாரம் ெதாடர்பாக " 
ஆஸ்திேர யா க்கு வா ங்கள் , அச்சத்தில் இ ந்  
வி தைல ெப க" என்ற ஒ  நிகழ்ைவ  ஒ ங்கு ெசய்  
இ ந்த .   

இந்த நிகழ்வின் க்கிய ேநாக்கம், அகதிகைள இந் 
நாட் ற்கு ெப ைம டன் வரேவற் , இப் திய 

கங்க க்கு ேவண் ய 
உதவிகைள ம்   ஒத்தாைசகைள ம்  வழங்குதல், இங்கு 
வா ம் ச கத் டன் ெதாடர் கைள ஏற்ப த்தி 
ெகா த்தல் ஆகும். 

 

அண்ைமக் கால தியவர கள், ச கத்தின டன் 
கலந் றவா , திய ெதாடர் கைள ஏற்ப த்தி 
பல்ேவ  உதவிகைள ம் ெபற் ள்ளார்கள்.  

மிக அண்ைமயில் இங்கு வந்  ேசர்த்தவர்களில் ஒ வர் 
தமிழில் உைர நிகழ்த்தி. தான் ெசாந்த நாட் ைன விட்  

ெவளிேயறியதற்கான அ ப்பைடக் காரணிகைள 
விளக்கிக் கூறினார். அவர் தன  ேபச்சில் சுதந்திரம் 
பற்றிக் குறிப்பி ைகயில் -சுதந்திரம் என்ப  ஒ  சிறிய 
வார்த்ைத; ஆனால் உண்ைம சுதந்திரத்ைத  உணர்த்  
ெகாள்வதற்கு,  தன   வாழ்நாளிைன ம் 
ெசலவிட்டதாக கூறினார்.  

ஏைனய ச கத்ைத ேசர்ந்த பலர் இப் திய 
வர க ட ம் ஏைனேயா ட ம் கலந்  
உைரயா யதில் தமிழர்களின் நீண்டகால ேபாராட்ட 
வரலா கைள ம் அங்கு பா காப்பாக வாழ யாத 

சூழ்நிைலயில் தமிழர்கள் அகதிகளாக லம்ெபயர 
ேவண் ய சூழ க்கான காரணிகைள ம் அறிந்  

ெகாண்டனர். 

இந்நிகழ்வில் கலந்  ெகாண்ட ஒ வாின் க த்   

இந்நிகழ்வில் கலந்  ெகாண்  அவர்க க்கு ேவண் ய 
காத்திரமான உதவிகைள வழங்கிேனன். இ  மிக ம் 
பய ள்ள நிகழ் . இதன் லம் இந்த ச க மக்கள், 
தம்மால் ந்த உதவிகைள ம் ெதாடர் கைள ம் 
வழங்கி, இப் தியவர்க க்கு ேவண் ய தங்குமிட 
வசதி, கல்வி கலந்தாேலாசைனகள், கு ம்பங்கள் 
ஒன்றிைனவதட்கான சட்ட ஆேலாசைனகள் ேபான்ற 
பலதரப்பட்ட ேசைவகள் வழங்கினார்கள்.  

  ஆஸ்திேர யா தமிழர் ேபரைவயின் மகளிர் கு வினர் 
கலந்  ெகாண்ட நிகழ் கள் வ மா   

 UNIFEM ஆல் நடாத்தப்பட்ட " நி  ச த் ேவல்ஸ் 
மாநில மகளி க்கான அைமச்ச டன் கலந் ைரயாடல் " 
நிகழ்வில் பங்குபற்றி அைமச்சர் Jodi 
மக்கி அவர்கைள சந்தித்  உைரயா ம் வாய்ப்  ஏற்பட்
ட . UNIFEM சர்வேதச மகளிர் 
அபிவி த்தி நி வனத் டன் இைணந்  நிகழ்ெவான்றி
ைன நடாத்திய . 
இன் நிகழ்  சமாதனத் க்கான பணியாற் ம் ஆர்வாலர்
கைள ம் NGO பிரதிநிதிகைள ம்  

நியூ சவுத் ேவல்ஸ் மாநில அைவ அறிக்ைக 

ெதாடர்ச்சி 9ம் பக்கம்  
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ek;gpf; ifnfhLg;Nghk; …..  ek;gpf;ifAld; ciog;Nghk;!  

- nu[pdh rz;Kfehjd;  -  
ee;jpf; flNyhuk; md;W 

 ele;Jtpl;l gLnfhiyfs; 

jlak; mopf;Fk; ngUk;gzpf;F 

 ele;NjwpaJ Gjpajpl;lk;! 

ge;jpNghrd tpUe;jspj;J   

 te;J Nghfyh nkd;w 

rPdj;Jg; rpiwf;ifjpfspd; 

 ‘rpwg;ghd’ Ntiyj; jpl;lk; ! 
 

rPdj;jpd; Mf;fpukpg;ghy; 

 rpde;J tpl;l ,e;jpad;kz; 

jhDnkhU ty;yu nrd;w 

 Nkjhtpj; jdk; kPw 

ePH%o;fpf; fg;gYld; 

 epiyik NtT ghHg;gjw;F 

NghHf;fg;gy; ..thDhHjp vd 

Gwg;gl;l Kof;fk; NtW ! 

 

 

,j;jidAk; elf;Fk; NghJ 

 ehd; kl;Lk; Rk;khth? 

ghHj;Jf; nfhz;Nl apUf;fpwjhk; 

 ghf;fp];jhDk; .. xU gf;fkhf ! 

nkhj;jj;jpy; fzf;fpl;lhy; 

 Kbthfg; GupfpwJ .. 

nkhj;j ,yq;ifAk; ,d;W mq;F 

 Fj;jiff;Nf tpl;L tpl;lhH! 

Rz;ly; fliy $l ahUk; 

 Rk;kh ,Ue;jhy; - juNtkhl;lhH! 

mk;kh .. jhNa! vd;wOjhy; jhNd 

 ,e;jh.. vd;W ePl;Lk; cyfk; ! 

fe;jh .. flk;gh ..vd;W ehq;fs; 

 ifnjhOj kz;zpy; ,d;W 

ve;jg;gf;fk; jpUk;gpdhYk; 

 ge;jhTld; - Gj;jdpd; ,uhZtk; ! 

nts;isNtl;b rl;il Nghl;l 

 nfhiy fhuNdh ,g;Ngh  

nfhs;isf; fhud; Mfkhwp 

 kz;gwpg;G epfo;j;Jfpd;whd;! 

;tpgr;rhhp tphpj;J tpl;l 

 tiyapy; ,tHfs; .. kaq;fptpl;lhH ! 

NtjidNah vd;d ntdpy; 

 ntspehl;Lf;Nf .. tpw;Wtpl;lhd; ! 

 

 

Aj;j epWj;jk; Ntz;b ehq;fs; 

 tPjp te;J ePjp Nfl;Nlhk; ! 

cz;zh Nehd;Gnfhz;lhH kwtH .. 

 cyfk; ,d;W .. czHe;J Nghr;R ! 

Nehf;fk; NeHik epiyf;Fk; tiuf;Fk; 

ahHf;Fk; ahKk; gzpakhl;Nlhk; ! Mk; - 

Mf;Fk; iffs; ,Uf;Fk; tiuf;Fk; 

Mf;Fk; .. MFk; ek;Gq;fs; ! 

 

Gyk; ngaHe;j cwTfNs  

 Gupfpwjh .. ekJ gyk; ? 

Gy;YUtpfisf; fise;jpLq;fs;  

 Gj;jp [Ptpfisj; njspe;jpLq;fs;  

,Wjp %r;R tpLk;tiuf;Fk; - vk; 

 cwT fz;l ngUq; fdit 

cWjpahff; nfhz;L vq;fs; 

 cupik fhf;fg; Gwg;gLq;fs; ! 

 

topfhl;bfis ek;gpf; 

 ifnfhLg;Nghk; .. ifnfhLg;Nghk; ! 

thoNtz;Lk; vkJ ,dk; 

 ek;gpf;if Ald; ciog;Nghk; ! 

tpop ePiuj; Jilj;Jtpl;L 

 tPjpf;Nf te;J tpl;Nlhk; 

tpiutpy; vk; kz;zpy; me;j  

 tpbnts;sp Kisf;fl;Lk; ! 
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அ ஸ்ேர ய நாட் ல் வா ம் தமிழ் மக்கள், இந்த 
நாட் ன் அரசியல் ச க நடவ க்ைககளில் ன்னின்  
உைழக்கேவண் ெமன அ ஸ்ேர யத் தமிழ்ப் 
ேபரைவயின் அரசியல் கு  ேவண்  நிற்கின்ற . இதன் 

லேம இன் நாட் ன் ன்ேனற்றத்திற்கு 
பங்க்களிப்பாற் வ  மட் மல்லாமல் எம  மக்களின் 
அபிலாைசகைள எ த் ச் ெசால்ல ம் ம்.  
 
அ ஸ்ேர யாவி ள்ள அைனத் க் கட்சிகைள ம் 
இலங்ைகயில் சட்டத்ைத ம் மனித உாிைமகைள ம் 
நிைல நி த் வதற்கு உத வைத ஊக்குவிப்பேத எம  
கு வின் பிரதான ேநாக்கமாகும். ஆவணி 21ஆம் நாள் 
நைடெபற இ க்கும் ேதர்தல் எம  இந்த இலக்ைக 
ேநாக்கி ன்ேனற சந்தர்ப்பம் அளித் ள்ள . 
இச்சந்தர்ப்பத்ைதப் ைமயாகப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்ள எம  ேபரைவயின் அரசியல் கு  பிரச்சாரச் 
ெசயற்பாட் ல் ஏற்கனேவ இறங்கிவிட்ட . 
 
எம  மக்களின் அபிலாைசகைளத் ெதாிந் ணர்ந் , 
அவர்களிற்கு ெவளிப்பைடயாக ஆதரவளித்த 
ேபாட் யாளர்களிற்கு கட்சி ேவ பா ன்றி ஆதர  
அளிப்பெதன எம  கு  தீர்மானித் ள்ள . கடந்த 
காலங்களில் எம்ேமா  ேசர்ந்  எம  மக்கள் 
ேநாக்குகின்ற அன்றாடப் பிரச்சைனகைள 
அ ஸ்ேர யாவிற்கும் ெவளி லகிற்கும் எ த் ச் 
ெசான்ன உ ப்பினர்களிற்கு எம  நன்றிையத் 
ெதாிவிக்க இ  ஒ  நல்ல சந்தர்ப்பமாகும்.  
 
அ ஸ்ேர ய அரசியல்வாதிகள் இலங்ைக சார்பான 
ெவளி நாட் க் ெகாள்ைககைளத் தீர்மானிக்கும் ேபா  
அ ஸ்ேர யாவில் வா ம் தமிழர்கள் அைனவாின ம் 
எதிர்பார்ப் க்கைள கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பேத எம  பிரதான ேவண் ேகாள். எம  ேபரைவ 
கீழ்வ ம் ஆ  பிரதான ேகாாிக்ைககைள ன்ைவத்  
ேதர்தல் ேபாட் யாளர்களின் ஆதரைவ ேவண்  
நிற்கின்ற . 
1. இலங்ைகயில் ஆ தப் பைடகளால் நடாத்தப்ப ம் 
த ப்  காம்களில் உள்ளவர்கைள வி தைல ெசய் , 

பக்கச் சார்பற்ற அைனத் லகக் கு க்களின் 
கண்காணிப்பிற்கு நிபந்தைனயற்ற அ மதி அளிக்க 
இலங்ைக அரைசத் ண்ட ேவண் ம். 
 
2. லம் ெபயர்ந்த தமிழர்கைள மீள்கு ேயற் ம் 
நடவ க்ைககள், மீள் நிர்மாணப்பணிகளில் ேநர யாகப் 
பங்களிக ேவண் ம். 
 
3. இலங்ைக அரசு வடக்குக் கிழக்கி ள்ள தமிழ் 
மக்களின் ேதசிய அைடயாளங்கைள அழிப்பைத 
வி த்  தமிழாின் பிரச்சைனகளிற்கு சாியான தீர்ைவ 

ன்ைவக்க இலங்ைக அரைசத் ண்ட ேவண் ம்  
 
4. அ ஸ்ேர யாவில் தஞ்சம் ேகா ம் அைனவைர ம் 
அவர்களின் விண்ணப்பங்கைள ம் மனித ேநயத் டன் 
அ க ேவண் ம். 
 
5. இலங்ைகயில் கடந்த வ டம் வைடந்த த்தத்தில் 
குற்றங்கள் ாிந்தவர்கள் மீ  பக்கச் சார்பற்ற 
அனத் லக விசாரைணக் கு  விசாரைணகைள நடாத்த 
ெவளிப்பைடயாக ஆதர  அளிக்க ேவண் ம். 
 
6. தமிழர்களின் பிரதி நிதிக டன் இலங்ைக அரசு 
ஆக்க ர்வமான ேபச்சுவார்த்ைதகைள சர்வேதச 
மத்தியஸ்தத் டன் நடாத்த ஆதர  அளிக்க ேவண் ம். 
 
எம  ேபரைவயின் அரசியல் கு வின் 
ெசயற்பா களிற்கு பல தன்னார்வலர்களின் ேசைவ ம் 
நிதி தவி ம் ேதைவப்ப கின்ற . நீங்கள் உங்கள் 
பங்களிப்ைப ஆற் வதற்கு தய  ெசய்  1300 660 629 
என்ற இலக்கத்ைத அைழ ங்கள் அல்ல  
rsvp@australiantamilcongress.com விற்கு 
மின்னஞ்ச்சல்கைள அ ப் ங்கள்.  
 
எம  அபிலாைசகளிற்கு ஆதரவளித்த 
அரசியல்வாதிகைள எம  ச கம் ஆதரவளிக்க 
ேவண் ம் என ேகட் க் ெகாள்கின்ேறாம்.♦ 

அ ஸ்ேர யத் தமிழ்ப் ேபரைவயின் அரசியல் கு விடமி ந்  ஒ  ெசய்தி  
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சிறிலங்கா ெவ க்கைட சிைறச்சாைலயில் ெபண்கள்... 

நன்றி தினப்பலைக  
சிறிலங்கா ெவ க்கைட சிைறச்சாைலயின் ெபண்கள் 
பிாிவில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ்ப் ெபண்கள் 
எந்தவித அ ப்பைட வசதிக மற்ற நிைலயில் தாம் நாள் 
ேதா ம் வைதப வதாக ெதாிவிக்கின்றனர்.  
 
தமக்கு ஏற்ப்பட் ள்ள இந்த அவல நிைல ெதாடர்பாக 
அவர்கள் வைரந் ள்ள க தத்திேலேய இ  குறித்  
ெதாிவித் ள்ளனர்.  
ெகா ம்பில் உள்ள ெசய்தியாளர் ஒ வாின் ஊடாக 
இக்க தம் எம   ெசய்தித்தளமான ' தினப்பலைக'க்கு 
கிைடத்த .  
அ  அ  அ த் ப்ேபாய் அைமதியின் விசனத்தில் 
ஆர்ப்பாிக்கும் எங்களின் உள்ள ம் உட ம் ந ந்  
சாைவக்ேகட்கிற . என விழிக்கும் இக்க தம்,  
ப ப்ேபா க்கு ெநஞ்ைச உ கைவக்கும் வைகயில், 
'எம்ைம வி தைல ெசய்  எம் கண்ணீைர ைட ங்கள்' 
என்ற தைலப்பில் அைமந் ள்ள அந்தக்க தம் வ மா ,  
 
ஆண் கள் பல கடந் ள்ள நிைலயில் எங்கைளப்ேபால 
இலங்ைகயில் இ க்கின்ற சிைறச்சாைலகள் 
அைனத்தி ம் ற் க்கணக்கான உற கள் கண்களில் 
நீர்வழிய கானலாகிப்ேபாகும் தங்கள் வி தைலக்குாிய 
நாட்கைள எண்ணி கிடக்கின்றர்.  
 
ஒவ்ெவா  சந்தர்ப்பத்தி ம் ெகௗரவ ஜனாதிபதி உட்பட 
எவ க்ெகல்லாம் மனிதேநய ள்ளெதன 
நிைனக்கிறார்கேளா அவர்க க்கு எல்லாம், 
உதாரணமாக வத்திகானில் வாழ்கின்ற 63வ  பாப்பரசர் 
வைரக்கும் எங்கள் வி தைலையக்ேகாாி எ தி 
அ ப்பிய க தங்க க்கு அளேவயில்ைல, அத டான 

க மில்ைல.  
 
எங்கள் க தங்க ம் ைக  ெசய்யப்பட் க் கிடக்கிறதா 
என நிைனக்கத்ேதான் ம் எண்ணங்களின் ேவதைனைய 
இைற தன் ேகளாத நாளில்ைல.  
 
அ  அ  அ த் ப்ேபாய் அைமதியின் விசனத்தில் 

ஆர்ப்பாிக்கும் எங்களின் உள்ள ம் உட ம் ந ந்  
சாைவக்ேகட்கிற . நாம் மனிதர்களா / மி கங்களா 
என்பதற்குக் கூட எவ ம் பதில் ெசால்லவில்ைல.  
 
கு க்கும் தண்ணீாி ந் , உண் ம் உண  
வைரக்கும், அ ப்பைடத்ேதைவ வ ம் 
அலட்சியப்ப த்தப்பட்  அசிங்கமான வாழ்க்ைகையத் 
தந்தன பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்ட ம், அவசரகாலச் 
சட்ட ம்.  
 
நாம் எந்த ேநர ம் ெகால்லப்படலாம் என்ற எண்ணம் 
வ வதில் என்னதான் தப்பி க்கிற ?  
 
உற கைளப் பிாிந்  உற்றவர் யாவைர ம் பிாிந்  
நாதியற் க் கிடக்கும் எங்கைள வி தைல 
ெசய் ங்கெளன் தாேன ேகட்கிேறாம்.  
 
எங்கள் க தங்கைள வாங்கியவர்கேள, எங்கைள 
மறந் விட்டீர்களா?  
 
தய ெசய்  எங்கள் க தங்கைளப் பா ங்கள். எங்கள் 
பாிதவிப்பிற்கு பதில் ெசால் ங்கள்.  
• ஜனநாயகம் எங்க க்கில்ைலயா? 
• ஐந்  வய ப் பிள்ைளேயா  தா ம், தாயின் 
தா மாக இங்ேக பாிதவித்  நிற்கின்ேறாம். 
தாய்க்குலங்க க்ேக தைலவிதி இ தானா? 
கண்கள், கால்கள், ைககள் என உட ப் க்கைள 
இழந்  த மாறித் தவிக்கும் உங்கள் உற கைள 
உதாசீனப் ப த் வ  ஏேனா? 
கணவைனப் ப ெகா த்ேதார்கள், காணாமல் 

ேபா ள்ளவைரத் ேத வந்ததால் ைக ெசய்யப்பட்ட 

எங்கைள ம் காப்பாற் ங்கள் என் தாேன 

ேகட்கிேறாம்.  

 

குழந்ைதக ம் தாய்மா ம் ப கின்ற ெப ந் ன்பத்ைத 

யாராவ  நி த் ங்கள் என தாேன ேகட்கிேறாம்.  
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ெபற்றவர்கள் பாைலக் ெகா ப்பதற்கும், பிள்ைளகள் 

பாைலக் கு ப்பதற்கும் ப கின்ற ேவதைன விபாிக்க 

யாதெவான் .  

 

அம்மா, அப்பா எங்ேக? எப்ேபா  எங்கைள வி தைல 

ெசய்வார்கள் என்ற பல ேகள்விக க்குப் பதில் ெசால்ல 

யா  தவிக்கும் தாய்மார்க க்கு; தய ள்ள 

நீங்களாவ  பதில் ெசால்லமாட்டீர்களா?  

 

நாங்கள் ெபண்கள்!  

ங்க யா , ணி ைவக்க யா  

அல்லற்ப கின்ேறாம்.  

எங்க க்ெகன தனித் வமான எ மில்லாத நிைலயில் 

எங்கைள எப்ப ப் பார்க்கிறீர்கள்?  

 

அரசியல் தைலவர்கேள, மனிதேநய ள்ளவர்கேள, 

பல்கைலக்கழக ஒன்றியங்கேள, மகளிரைமப் க்கேள 

உங்க க்கு வி ப்பம் ஏ மில்ைலயா?  

 

உங்கைளத்தான் ேகட்கிேறாம். எங்கைள வி தைல 

ெசய்ய வழிசைம ங்கள்.  தய ெசய்  எங்கள் 

இன்னல்கைளப் ாிந் ெகாள் ங்கள்.  உங்கைள 

விட்டால் எங்க க்கு ேவ  யார் கதி?  

 

உங்கள் க ைணக்கண்கைளத் திறந்  எங்கைள 

ஒ ைற பா ங்கள். நீங்கள் நிச்சயம் மிகவிைரவில் 

எங்கைள வி விப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைகயில்தான் 

நாட்கைளக் கடத் கிேறாம்.  

 

இலங்ைகயில் உள்ள சிைறகளில் வா ம்  

மகளிர் தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் சார்பாக  

ெகா ம்  ெவ கைட மகளிர் பிாி . ♦ 

சிறிலங்கா ெவ க்கைட சிைறச்சாைலயில் ெபண்கள்... 
… ெதாடர்கின்ற . 

இன் நிகழ்  சமாதனத் க்கான பணியாற் ம் ஆர்வாலர்க
ைள ம் NGO பிரதிநிதிகைள ம் சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பாக 
அைமந்த . 

 

Senator Bob Brown அவர்களின் நிதிேசகாிப்   

Senator Bob Brown அவர்களின் நிதிேசகாிப்  
இராப்ேபாசன வி ந்தில் பல தமிழர் ேபரைவ 
பிரதிநிதிக டன்- Tamils for Green அணியின் 
பிரதிநிதிகள் பல ம் பங்குபற்றி Senator Bob Brown 
அவர்க க்கான தம  ஆதரவிைன ெத வித்தனர். 

Dr சாம்பவி பாிமளனாதன் சர்வேதச க த்தரங்கில் உைர  

சிட்னி பல்கைலக் 
கசகத்தில் நைடப் 
ெபற்ற சர்வேதச 

சமாதானத் க்கான ஆய்  ைமயத்தின் வ டாந்த 
க தரங்குக் கு வின் ஒ வராக Dr சாம்பவி 
பாிமளனாதன் அவர்கள் அைழக்கப் பட் ந்தார். இவர் 
இந்த நிகழ்வின் " ஸ்ரீலங்காவின் சர்வேதச சட்ட மீறல்கள் 
ெதாடர்பான ஆக்கம் ஒன்றிைன சமர்ப்பித்த டன் 
இனவாத பிாிவிைனவாத இயக்கம் பற்றிய கலந்தாய்  
ஒன்றி ம் பங்கு பற்றினார்.  இன் நிகழ்வில் இவர  
பங்களிப்  எல்ேலாரா ம் வரேவட்கப்பட டன் 
சிறிலங்காவில் மனித உாிைம மீறல்கள் ெதாடர்பான 
அறிக்ைக பற்றி சர்வேதச அரங்கில் ஆய் கள் 
ேமட்ெகாள்வதட்கான வாய்பளித் ள்ள .  ♦ 



பக்கம்  10 முரசு  மலர்  2  இதழ்  7

mT];jpNuypa jkpoH Nguit tUlhe;jg; nghJf;$l;lk ...ெதாடர்கின்ற . 

eltbf;iffSf;Fk; nrytplg;gl;ljw;fhd 

fhuzq;fis rigapdUf;F tpsf;fkhf 

vLj;Jf;$wp> ,jd; %yk; mT];jpNuypah tho; 

jkpo; kf;fspd; xd;wpide;j Fuyhf Nguit 

nraJly;gLtij cWjpg;gLj;jpaJld;> vkJ 

njspthd njhlHr;rpahd nra;jpfs; mur-

pay;thjpfs;> Clfq;fs; kw;Wk; ngUk;ghd;ikr; 

r%fj;jpdiur; nrd;wiltjw;F toptFj;jJ. 

,jw;fhf nrytopf;fg;gl;l epjpapd; 

ngUk;gFjp> ,e;j nraw;jpl;lj;jpw;fhf 

Vw;gLj;jg;gl;l tpNrl epjpNrfhpg;Gf;F 

mq;fj;jtHfshy; toq;fg;gl;l ed;nfhilfs; 

%yNk ngwg;gl;lJ. vdNt 

,q;F tho;fpd;w jkpo;kf;fs; njhlHe;J kPz;Lk; 

jq;fs; gq;fspg;Gfis tOq;Ftij  

jhafj;jpy; Jahpy; thLk; vk;kf;fspd; 

tho;f;ifapy; khw;wj;ij Vw;gLj;jyhk; vd;Wk; 

mtH jdJ ciuapy; Fwpg;gpl;lhH. 

 

njhlHe;J Nguitapd; nghJrdj; njhlHghly; 

,af;FeH itj;jpa fyhepjp nry;tp rhk;gtp 

mtHfs; ciuahw;wpdhH. mtH jdJ ciuapy; 

jq;fs; nghJrdj; njhlHghly; FOtpdH jkJ 

njhlH eltbf;iffs; %yk; Gyk;ngaH jkpo; 

r%fj;jpd; kPJ g+rg;gl;l fiwapidg; 

Nghf;Ftjw;fhd jkJ FOtpd;; nraw;ghLfs; 

gw;wp tphpthf vLj;Jf; $wpdhH. NkYk; Kl;fk;gp 

Ntypf;Fs; 300>000 kf;fis Klf;fp rpi-

witj;j =yq;fh ,uhZtjpd; nfh^ur; 

nraiyf; fz;bj;J> Nguitapd; 

xUKfg;gLj;jg;gl;l nraw;ghLfs; %yk; mur-

pay; gpurhu eltbf;iffs; %yKk;> r%f 

tpopg;GzHT nraw;ghLfs; %yKk; mtHfs; 

tpbTf;F Xq;fpf; Fuy; nfhLj;jij vLj;Jf; 

$wpdhH. ,JNghd;w nghJrd nraw;ghLfis 

vkJ FO 

Kd;ndLg;gjw;fhf nghJrd njhlHG 

ty;YdHfsplk; Nghjpa gapw;rp ngWtjw;fhd 

jpl;lk; xd;wpid vkJ Nguit Nkw;nfhz;lJ. 

mJ ,g;NghJ gadspf;f Muk;gpj;Js;sJ. 

,jd; %ykhf vy;yh jug;G murpay; gpu-

jpepjpfSlDk; ehk; Ngzpte;j ey;YwT> 

mz;ikf; fhyj;jpy; glFfs; %yk; te;j 

mfjpfs; tplak;> murpay;kag; gLj;jg;gl;L 

rw;Wg; gpd;dilT Vw;gl;Ls;sJ. ,Ug;gpDk; 

vkJ njhlH eltbf;iffs; %yk; mfjpfs; 

Gyk; ngaHtjw;fhd cz;ikepiy 

fz;lwpag;gl;L> mjw;fhd ,dmbg;gilf; 

fhuzpfshd ,yq;if ,dg;gpur;ridf;fhd 

epue;juj; jPHT fhzg;gly; Ntz;Lk;. ,J 

tplaj;jpy; mT];jpNuypa  Kf;fpa 

gq;Ftfpf;fyhk; vd;W Dr. rhk;gtp mtHfs; 

Fwpg;gpl;lhH. NkYk; jq;fs; nghJrd njhlHG 

FOtpdhpd; rhjidfis vLj;Jf; $wp> Ngui-

tapd; nghJmq;fj;jtHfSld; kpf neUf;fkhd 

njhlHGfs; Vw;gLj;j Ntz;ba mtrpaj;ij 

Rl;bf;fhl;baJld;> Nguit jdJ ,yf;Ffis 

tpiuthf miltjw;F> vkJ mq;fj;jtHfspd; 

vz;zpf;if mjpfhpf;fg;gl Ntz;Lk; vd ty-

pAWj;jpdhH.  

 

njhlHe;J fyhepjp K KFe;jd; mtHfs; Ngui-

tapd; Njrpa murpay; tptfhuq;fSf;fhd 

FOtpd; mwpf;ifapid rkHg;gpj;J 

ciuahw;wpdhH. jkJ FOtpdhpd; Kf;fpa 

nraw;ghl;L ,yf;Ffs; gw;wp tpsf;fkhf 

vLj;Jf; $wpdhH. 

 murpay; nraw;ghl;L mDFKiw:  

jhafj;jpYk;> Gyj;jpYk; trpf;Fk; jkpo; 

kf;fspd; vz;zq;fis gpujpgypf;Fk; 

nraw;ghLfs;. 

 fhj;jpukhd epiyg;ghLk;> xd;wpide;j 

nraw;ghLk;:   
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mT];jpNuypahtpYk; Vida gpw ehLfspy; 

nraw;gLk; mikg;Gf;fSldhd xd;wpide;j 

nraw;ghLfs;. 

 murpay; fha;efHj;jy;:  murhq;fj;jpd; 

rpNu\;l mikr;rHfs;> mjpfhhpfs;> ghuhSkd;w 

cWg;gpdHfs;> murpay; fl;rpj; jiytHfs; 

Vida mikg;Gfs; cldhd re;jpg;Gfs;. 

murpay; - kdpj chpik mikg;GfSld; ey-

yYwit tsHj;jy;: 

mT];jpNuypahtpYk; Vida ehLfspYk; 

cs;s xj;jfUj;Js;s mikg;Gf;fSld; 

,ize;J nraw;gLjy;. 

 

fle;j 2009k; Mz;L brk;gH khjk; eilngw;w 

NguiTapd; epHthfpfs; $l;lj;jpidj; 

njhlHe;J tbtikf;fg;gl;l 

“rkhjhdj;Jf;fhd ,yq;if nraw;jpl;lk;” 
vd;w mwpf;ifapd; ntspaPl;L itgtk;> fle;j 

[Pd; khjk; fd;guh ghuhSkd;w tshfj;jpy; 

eilngw;wJ. ,e;j nraw;jpl;lj;jpy; vkJ 

jkpoH Nguitapd; FWfpa fhy> ,ilf;fhy> 

ePz;l fhy ,yf;Ffs; 

epiyg;ghLfis cs;slf;fpaJld;> “<oj; 

jkpohpd; nghUshjhu Nkk;ghl;Lj; jpwd;”> “<oj; 
jkpohpd; murpaw; nraw;jpwidf; 

fl;bnaOg;Gjy;” “murpauy; jPHT xd;wpid 

tbtikj;jy>; mjd; <Nlw;wj;Jf;fhf 

cioj;jy;. ,t; mwpf;ifapd; gpujpfs; rigapy; 

toq;fg;gl;lJ. 

 

njhlHe;J Nfs;tp – gjpy; Neuj;Jf;fhd fhyk; 
xJf;fg;gl;lJ. Nguitapd; tpf;Nlhhpah khepy 

mikg;gpd; jfty; njhlHG mjpfhhp jpU md;udp 

fpNu\pad; mtHfs; Nfs;tp- gjpy; 

epfo;tpid newpg;gLj;jpdhH. rigapduhy; 

Nfl;fg;gl;l gy jug;gl;l Nfs;tpfSf;Fk; chpa 

epHthfpfspdhy; gjpy;fSk; tpsf;fq;fSk; 

toq;fg;gl;ld. 

 

gpd;dH Nguitapd; njhpTmj;jhl;rp mjpfhhp fy-

hepjp <];tud; fzgjpg;gpsis mtHfs; 

jiyikapy; Nguitapd; rl;l jpUj;jk; gw;wp 

rig Muha;e;J vjpHg;G vJTkpd;wp Vfkdjhf 

Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ. njhlHe;J  Nguitapd; 

jtprhsH> cjtp jtprhsH MfpNahUf;fhd 

njhpT eilngw;wJ. jpU uh[; uhN[];tud;> jpU 

Nghy; uhN[];tud; Mfpa ,UtUk; ,g; 

gjtpfSf;fhf Nghl;bapd;wp Vfkdjhf 

njhpthfpdH;. 

 

 kPz;Lk; jtprhsuhf njhpT nra;ag;gl;l jpU uh

[; uhN[];tud; rigapdUf;F ed;wp njhptpj;jhh;. 

mj;Jld; ,t; tUlhe;jg; nghJf;$l;lj;jpid 

jpwk;gl xOq;fikj;j rfyUf;Fk; ghuhl;Lj; 

njhptpj;jhH. ,Wjpahf Nguitapd; tpf;Nlhhpah 

khepy mikg;gpd; jiytH jpU S gj;kypq;fk; 
mtHfs; rfyUf;Fk; ed;wpnjhptpj;J ePpz;l 

ciunahd;wpid Mw;wpdhH. jkpoH Nguitapd; 

epfo;r;rpfis jpU [{l; gpufh\; mtHfs; 

newpg;gLj;jpdhH. Nguitapd; nghJf;$l;l 

epfo;Tfs; KOtJk; “,d;gj;jkpo; xyp” 
thndhyp %yk; mT];jpNuypah> epA];yhe;J 

kf;fSf;F Neub xypgug;G nra;ag;gl;lJ. ♦ 

mT];jpNuypa jkpoH Nguit tUlhe;jg; nghJf;$l;lk ...ெதாடர்கின்ற . 



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 
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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 




