
துறமினரினதும், க்கள் த ரடர்பரரர்கரினதும் ழு 

ர ங்க்கரிற்கு மயரன கூட்டுபற்சிின் 

நூல்லடிலம இந்   ிட்டத்த ரகுப்பு.  

 

இந்  நிகழ்லில் இபைப ிற்கும் மற்பட்ட நரடரலன்ம 

உபொப்பினர்கலம், அறச்சறலில் பணிரற்பொம் 

பக்கி பிபகர்கலம் கயந்து தகரண்டனர். இ ில் 

தலரிலிலகர அறச்சிலிபைந்தும், குடிலவுத் 

 ிறணகரத் ிலிபைந்தும், எஸ் ய்டிலிபைந்தும் பய 

பி ினி ிகள் கயந்து தகரண்டனர். இந் த் நிகழ்லிற்கு 

லந் ிபைந்  அறனலபைம் இந் த்  ிட்டத் த ரகுப்பு 

தலரிபட்றட லமலற்மரர்கள். அவுஸ் ிரீலிரலில் 

லரழும்  ிறர்கறர எபைங்க்கிறணக்கும் 

அவுஸ் ிமலித்  ிறர் மபறலக்கு இந்  நூல் 

தலரிபடு எபை பக்கி படிக்கல்யரக அறந் ிபைந் து.♦ 

அவுஸ் ிமலித்  ிறர் மபறலின் 'அற ிரன 

இயங்க்றகக்கரன லிரிலரன  ிட்டத் த ரகுப்பு' இந்  

ர ம் 2ஆம்  ிக ி, அவுஸ் ிரீலிப் பரரலன்மத் ில் 

றலத்து, அவுஸ் ிமலி அசில்லர ிகரிற்க்கு 

சம்ர்ப்பிக்கப்படது. இன் நிகழ்லிமய சிமப்பு 

லிபைந் ினர்கரரகக் கயந்துதகரண்ட சர்ல ீச சட்ட 

லல்லுனர்கள் குலலின்  றயலர் ம கு.ம ரன் 

தடௌட், அவுஸ் ிமலி லறக்கமிஞ்ச்பைம்  ிபை. ுலின் 

தபர்ன்றசட் அலர்கலம் உற ஆற்மினரர்கள். டரக்டர். 

சரம்பலி  றயறில் இடம்தபற்ம இன் நிகழ்லில் 

மபரசிரிர்  ரசும், டரக்டர். இரம ஸ்லனும் 

உறரற்மினரர்கள்.  

 

இங்கு தலரிிடப்பட்ட நூலில், அற ிரன 

இயங்க்றகறத் ம ரற்பொலிப்ப ற்கரன லிரிலரன 

 ிட்டஸ் தசற்பரடு இடம்தபற்பொள்ரது. அவுஸ் ிரீலி 

லயரற்மில் இதுமல ப ல் பறமரக இப்படிதரபை 

நூல் தலரிிடப்பட்டுள்ரத ன நரம் நம்புகின்மமரம். 

அவுஸ் ிமலித்  ிறர் பீறலின் அசில் 

முரசு 
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அவுஸ் ிமலித்  ிறர் மபறலின்  

அற ிரன இயங்க்றகக்கரன லிரிலரன  ிட்டத் த ரகுப்பு 



mT];jpNuypa jkpoh; Nguitapd; MwhtJ 

mq;fkhf mT];jpNuypahtpd; jiyefuhd 

fd;guhtp;y; mT];jpNuypa jkpoh; Nguit fle;j 

thuk; Qhapw;Wf;fpoik 9k; jpfjp epWtg;gl;lJ. 

fle;j tUlk; Mf];l; khjk; NSW, VIC, 

QLD, SA kw;Wk; WA tpy; mT];jpNuypa 

jkpoh; Nguit epWtg;gl;lJ Fwpg;gplj;jf;fJ. 

,e;epfo;tpy; gy fd;guh tho; kf;fs; 

mT];jpNuypa jkpoh; NguitAld; 

jk;ik ,izj;Jf;nfhz;L mT];jpNuypa 

jkpoh; Nguitapd; gyj;ij mjpfhpj;jdh;. 

fd;guh tho; ,isQh;fNs ,e;epfo;it 

xOq;FgLj;jp ntw;wpfukhf elj;jpdh; vd;gJ 

Fwpg;gplj;jf;fJ. 

jkpo; r%fj;jpy; Kf;fpa cWg;gpduhd lhf;lh;. 

uhftd; mth;fs; ,e;epfo;tpy; 

fye;J ,isQh;fSf;F jdJ tho;j;jpid 

njhptpj;jJld; ,isQh;fs; Kd;dpd;W Mw;Wk; 

nray;fs; vt;tsT Kf;fpakhdJ vd;gijAk; 

vLj;Jiuj;jhh;. 

mT];jpNuypa jkpoh; Nguitapd; jiyth; 

Nguhrphpah;. uh[; uhN[];tud; mth;fs; rpy 

fhuzq;fshy; ,e;epfo;tpy; fyq;J nfhs;s 

Kbatpy;iy. Nguhrphpah;. uh[; uhN[];tud; 

jdJ jftiy mDg;gpapUe;jhh;. 

miztUf;Fk; tzf;fk; 

mT];jpNuypa jkpoh; Nguitapd; MwhtJ 

mq;fkhf mT];jpNuypahtpd; jiyefuhd 

fd;guhtp;y; epWtg;gLk; ,e;epfo;Tf;F tUif 

je;j miztiuAk; md;Gld; tuNtw;fpNwd;. 

rpy jtph;f;f Kbahj fhuzq;fshy; vd;dhy; 

,e;epfo;tpy; fye;J nfhs;s Kbatpy;iy. 

vkJ kz;zpy; vj;jidNah 

cld;gpwg;Gfis ,oe;Js;Nshk; vkJ 

cld;gpwg;Gfs; jkJ clikfisAk; chpik-

fisAk; ,oe;J my;yy;gLfpd;wdh;. mth;fsJ 

mbg;gil Njitfis G+h;j;jp nra;J 

mth;fSf;F cldbahf xU mikjpahd 

#oiy Vw;gLj;JtJld; mth;fSf;F epue;ju 

Rje;jpukhd tho;it Vw;gLj;JtJ Nghd;w 

cldb, kw;Wk; ePz;l fhy jpl;lq;fis 

mKy;gLj;jp nray;gLj;j Ntz;baJ 

mtrpakhFk;. ,jid Nkw;nfhs;tjw;F kw;iwa 

rKjhaj;Jld; el;ig Vw;gLj;jp ,ize;J 

nray;gLtJld; ehk; cyfj;jkpouhf 

xw;Wikahf ,ize;J nray;gLtjd; *yNk 

rhjpf;fyhk;. 

,jid rhj;jpag;gLj;Jtjw;F xU XOq;fhd 

fl;likg;G ,Uj;jy; mtrpak;. KOikahd 

fl;likg;ig gpujpgypf;Fk; tifapy; 

mT];jpNuypahtpy; mT];jpNuypa jkpoh; 

Nguit, [Nuhg;ghtpy; gphpj;jhdpah jkpoh; 

Nguit, fdlhtpy; fdba jkpoh; Nguit 

Mfpa rpy mikg;Gf;fs; Fwpg;gplj;jf;fit. 

cyf jkpo; mikg;gpy; mT];jpNuypah tho; 

jkpoh; rhh;gpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l xU mq;fk; 

vd;gjpy; mT];jpNuypa jkpoh; Nguit 

ngUikg;gLfpwJ. 

,t;Tyfpy; gzkpd;wp vijAk; rhjpf;f KbahJ. 

vkJ r*fj;jplk; cldb kdpjhgpkhd 

NjitfSf;F epjp cjtp 

ngwf;$bajhf ,Ue;jhYk; vkJ ePz;l fhy 

jpl;lq;fSf;F gzk; Nrfhpg;gJ mtrpakhfpwJ. 

mT];jpNuypa jkpoh; Nguitapd; 

mq;fj;jth;fshf ,jid eilKiwg;glj;JtNj 

vkJ Nehf;fkhFk;. 
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fd;guhtp;y; mT];jpNuypa jkpoh; Nguit 

த ரடர்ச்சி 8 ம் பக்கம்  
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16 றலகரசி 2010 - புயம் தபர்ந்  க்கரிற்கரன 

எபைங்க்கிறணந்  தசற்குழுலின் குவீன்ஸ்யரந்துக் 

கிறரினரல் நக றத் ில் எழுங்க்கு தசய்ப்பட்ட 

நிகழ்லில் து கிறர அங்கத் லர்கள் 

ப்ங்க்கரற்மினரர்கள்.  

03 றலகரசி 2010 - சுரர் 6000 த் ிற்கும் அ ிக 

த ரரியரரர்கள் ப்ங்க்கு பற்மி த ரறியரரர்  ின 

நிகழ்லில் து அங்க்கத் லர்கலம் பங்க்மகற்மரர்கள். 

15 றலகரசி 2010 - தசனற்மர் தபரப் ப்தௌன் உடன் 

து பி ினி ிகள் கயந்துறரடினரர்கள். பு ி ரக 

அறடக்கயம் ம டி குவீன்ஸ்யரந் ில் கறடசிரக 

குடிமமி  ிறர்கறரபெம் தசனற்மர் சந் ித்து 

உறரடினரர். 

 

22 றலகரசி 2010 - கடந்  லபைடம் து  ரகத் ில் 

இடம்தபற்ம படுதகரறயில் உிர் நீத்  க்கறர 

நிறனவுகூபைம் றலபலம் இடம்தபற்மது. இ ில் சுரர் 

150க்கும் மற்பட்டலர்கள் கயந்துதகரண்டரர்கள். ♦ 

குவனீ்ஸ்லாந்து மாநில அவவ அறிக்வை 

ரமற்கு அவுஸ்திரரலிய மாநில அவவ அறிக்வை 
கடந்  ர ம் அவுஸ் ிமலித்  ிறர் மபறலின் 

மற்கு அவுஸ் ிமலிக் கிறரின் பி ிநி ி ம கு கரி 

க்ய் அலர்கலடன் கயந்துரடல் என்றம நடரத் ினரர். 

இந் ச் சந் ிப்பின் மபரது பக்கி கபைலரக பின்லபைம் 

லிடங்கள் இபைந் து. 

1. இயங்றகின்  ற்கரய அசில் ரற்மங்க்கலம், 

அறனத்து க்கரரலும் ற்பொக்தகரள்ரப்பட்ட 

 ீர்வுத் ிட்டத் ின் அவ்சிபம் 

2. அவுஸ் ிமலிரலிற்கு லபைறக  பைம் அக ிகரின் 

அண்ணிக்றகில் ற்பட்ட  ிடீர் அ ிகரிப்பும் அ ற்கரன 

அடிப்பறடக் கரணிகலம் 

3. இயங்றக அசின் ீது சுத் ப்பட்ட மபரர்க் 

குற்மங்க்கரின் ீ ரன பக்கச் சரர்பற்ம சர்லம  

லிசரறணக்கு அவுஸ் ிமலி அசில் கட்சிகரின் 

பங்கரிப்பு 

து பி ிநி ிகள் தபர்த் லிரன நிறயத் ின் அபைகில் 

உள்ர  டுப்பு பகரில் உள்ர  ிறர்கறரப் 

பரர்றலிட்டு த ரடர்ந்தும் உ லிகள் புரிந்து 

லபைகின்மரர்கள். 

22 றலகரசி 2010 - கடந்  லபைடம் து  ரகத் ில் 

இடம்தபற்ம படுதகரறயில் உிர் நீத்  க்கறர 

நிறனவுகூபைம் றலபலம் ன்னிங்க் ண்டபத் ில் 

இடம்தபற்மது. இ ில் சுரர் 100க்கும் மற்பட்டலர்கள் 

கயந்துதகரண்டரர்கள். 

ஆனி ர ம் 20ஆம் நரள், தபர்த் தலஸ்லி 

ம லரயத் ின் பன்மலில் இடம்தபற்ம உயக அக ிகள் 

லரம் நிகழ்லில்  ிறர் பி ிநி ி எபைலர் 

உறரற்மினரர்.♦ 
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ததன் அவுஸ்திரரலிய மாநில அவவ அறிக்வை 
2 றலகரசி 2010 - தல்மபணில் இடம்தபற்ம 

த ரறியரள்ர்  ின (றலகரசி 1) ஊர்லயத் ில் 

அவுஸ் ிமலித்  ிறர் மபறலின் அங்க்கத் லர்கள் 

பங்குபற்மினரர்கள். 

 

14 றலகரசி 2010 - து கிறரின் அங்க்கத் லர்கள், 

2010 ஆம் ஆண்டிற்கரன னி  உரிறகள் குழுலரல் 

எழுங்க்குதசய்ப்பட்ட இவுப் மபரசன லிபைந் ில் 

கயந்துதகரண்டரர்கள். இவ் லிபைந் ின் மபரது, லூிஸ் 

ஆபர், தரப் ஹுல்ஸ், சர ஹன்சன்-தௌங்க், ஃபில் 

லின்ச் உட்பட பய பக்கி பிபகர்கறரபெம், 

லறக்கமிஞ்ச்ர்கறரபெம் சந் ிக்கக்கூடி ரக இபைந் து. 

 

22 றலகரசி 2010 - கடந்  லபைடம் து  ரகத் ில் 

இடம்தபற்ம படுதகரறயில் உிர் நீத்  க்கறர 

நிறனவுகூபைம் றலபலம் ஹுங்மகரின் சபக 

ண்டபத் ில் இடம்தபற்மது. இ ில் சுரர் 500க்கும் 

மற்பட்டலர்கள் கயந்துதகரண்டரர்கள். 

 

ஆனி ர ம் நரம் அவுஸ் ிமலி பரரலன்ம 

உபொப்பினர்கறரபெம் பக்கி பிபகர்கறரபெம் சந் ித்து 

 ரகத் ில் லரழும் து க்கரின் பிச்சறனகறர 

டுத்துக்கூமிமனரம். 

 

து கிறரின் ஆண்டுப் தபரதுக் கூட்டம் ஆனி 

ர ம் 26ஆம் நரள் இடம்தபற்மது.♦ 

திைதி: சனிக்கிறம ஆடி 3ஆம் நாள் 
2010 
ரநரம்: 4 பி.ப - 6 பி.ப. 
இடம்: வலன்ட்வலார்த்லில் சமூக 
ண்டபம், க்வலில்லீ அமம, 2 லயன் 
ஸ்ற்மடீ், வலன்ட்வலார்த்லில்லய 
தவு வசய்து முற்பதிவு வசய்வும் - 
வதாமயலபசி எண் 1300 660 629 
அல்யது  
email rsvp@australiantamilcongress.com  

mailto:rsvp@australiantamilcongress.com
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கடந்  ர ம் அவுஸ் ிமலித்  ிறர் மபறலின் 

நிபே சவுத் மலல்ஸ் கிறரின் பி ிநி ிகள் 

ம கு ஃபிலிப் பைட்ட்க் அலர்கலடன் கயந்துரடல் 

என்றம நடரத் ினரர்கள். இந் ச் சந் ிப்பின் மபரது 

பக்கி கபைலரக பின்லபைம் லிடங்க்கள் இபைந் து. 

1. இயங்றகின்  ற்கரய அசில் ரற்மங்க்கலம், 

அறனத்து க்கரரலும் ற்பொக்தகரள்ரப்பட்ட 

 ீர்வுத் ிட்டத் ின் அவ்சிபம் 

2. அவுஸ் ிமலிரலிற்கு லபைறக  பைம் அக ிகரின் 

அண்ணிக்றகில் ற்பட்ட  ிடீர் அ ிகரிப்பும் 

அ ற்கரன அடிப்பறடக் கரணிகலம் 

3. இயங்றக அசின் ீது சுத் ப்பட்ட மபரர்க் 

குற்மங்க்கரின் ீ ரன பக்கச் சரர்பற்ம சர்லம  

லிசரறணக்கு அவுஸ் ிமலி அசில் கட்சிகரின் 

பங்கரிப்பு 

மலும் து கிறரின் பி ிநி ிகள் ம கு தபரப் 

க்பல்யன் அலர்கரின் ஆமயரசகபைடனும் 

கயந்துறரடினரர்கள். 

 

து பி ிநி ிகள் ற்றம சபக அங்கத் லர்கலடன் 

இறணந்து, லியரவூட்  டுப்பு பகரில் உள்ர 

 ிறர்கலக்கு த ரடர்ந்தும் உ லிகள் புரிந்து 

லபைகின்மரர்கள். 

ஆனி ர ம் 20ஆம் நரள், சிட்னி நக ண்டபத் ில் 

இடம்தபற்ம உயக அக ிகள் லரம் நிகழ்லில்  ிறர் 

பி ிநி ி எபைலர் உறரற்மினரர். 

ஆனி ர ம் 19ஆம் நரள் சனிக்கிறற, '60 ஆண்டு 

சு ந் ிம்' னத்  றயபிடப்பட்ட புத் கம் தஹரம்புஷ் 

ஆண்கள் உர் ப் பள்ரி ண்டப ில் 

தலரிிடப்பட்டது. அனர பர சிங்க்கத் ினரல் 

த ரகுத் ரிக்கப்பட்ட இந் ப் புத் கம், ஆங்கிமயரின் 

ஆட்சிக்குப்பின்னரல் ம ரன்மி அசில், சபக, இனப் 

பிச்சறனகறர லிரிலரக டுத்துக்கரட்டிபெள்ரது. 

இந் ப் புத் க தலரிபட்டிற்கு து கிறரபெம் 

உ லிகள் புரிந் து. ♦ 

நியூ சவுத் ரவல்ஸ் மாநில அவவ அறிக்வை 
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 ிறர்கமர!  ிறர்கமர! .த கத் கஸ்பர்  

நக்கீன் - ஆனி 22, 2010  

பள்ரிலரய்க்கரல் நந் ிக் கடல் பகு ிற சீன நரட்டு 

நிபொலனம் என்மிடம் ர பக்மச அசு எப்பறடக்கப் 

மபரல ரய் தசய் ி லந் ிபைக்கிமது. ீன்லர ஆரய்ச்சி 

ன்ம தபரில் அந்நிபொலனம் லபைகிம ரம். ஆனரல் 

அலர்கலக்கு  ப்பட்டுள்ர உண்றரன மலறய 

பள்ரிலரய்க்கரல் பகு ிதங்கும்  ிறர் இன 

அறித் லின் ஆ ரங்கரரய் புற பெண்டு கிடக்கிம 

லும்புக் கூடுகறரதல்யரம் அப்புமப்படுத் ி துப்புவு 

தசய்து அறிப்பது ன்பொ தசரல்யப்படுகிமது. 

 ிறர்கமர, நண்பர்கமர! இது மபரதயரபை அலயம் 

உயகில் மலதமந்  க்கள் இனத் ிற்கும் இந்நவீன 

கரயத் ில் நடக்கலில்றய. நம் கண்தண ிம நம் 

இனத் ின் குல்லறர அபொக்கப்பட்டது. 

நர ிற்மிபைந்ம ரம். பரய்ந்ம ரடி குபை ிின் லரசறன 

நம் னசரட்சிின் நரசிிறட ண்டிிட்டுக் 

தகஞ்சுகிமது. குறமந்  பட்சம் தநரபொக்கப்பட்ட 

அப்பரலிகரின் நிறனவுகறரக் கூட கரப்பரற்ம படி 

ர லர்கரரய் நரம் மகலயப்பட்டு நிற்கிமமரம். 

உணர்வுகரின் றக ிரகி, லிக் ிபெற்பொ, துவும் தசய் 

படிர  இயரறில் எபைலற தரபைலர் பிமரண்டிக் 

கிறிக் கிமமரம். நம் பி ரன  ிரிகரரன சிங்கரப் 

மபரினலர பம், இந் ி தலரிபெமவுக் தகரள்றகபெம் 

அயட்டிக் தகரள் ரரல் அற ி பூத்து  ம் அசு நறட 

றத் த ர டர்கின்மன. தசல்லுிட தல்யரம் 

உணர்லரரர்கள் லந்து கம் பற்பொகிமரர்கள். 

 ிறினத் ிற்கரய் லிற தநல்கள் இன்பொம் நிறமமல 

ிச்சிபைக்கின்மன. ஆினும் அறனலறபெம் 

தபரதுமநரக்கில் என்மிறணக் கிம அறப்மபர, 

 றயலர்கமரர இல்றய. ஈறத் ின் அறிறல பரலித்து 

 ிடீர்  றயலர்கரரய் ரமிலிட படிபெர ன்பொகூட சியர் 

பரிமசர ித்துப் பரர்க்கிமரர்கள். இனி சிய கரயம் 

 ிறரகி நக்கு க ரநரகர்கள் லபைம் 

அலசிில்றயதன்மம கபைதுகிமமன். அசில் யரப 

மநரக்கு துில்யர, கூட்டுத்  றயறற, 

தசற்பரட்டுத்  ணிக்றகற நம்புகிம சபக இக்க 

தரன்பொ ம றலப்படுகிமது. 

இன்னும் நக்கு சற்பொ ம றலப் படுலது நண்பர்கள். 

ம ரறற  பைகிமலர் கள். துறண நிற்கிமலர்கள். 

பரறமக்கு ன்பொம பிச்சிறனகள் இபைப்ப ில் றய. 

அ ன் மல் லரர்கிம தகரடி ரன்  ன் லரர்ச்சி லறிற 

பரர்த்துக் தகரள்ர மலண்டும்.  ிறரகி நரம் இன்பொ 

தகரடிின் நிறயில் இபைக்கிமமரம். தகரஞ்சம் 

பணிந்தும் லறரந்தும்  ரன் பணிக்க 

மலண்டிிபைக்கிமது. பரறமின் பகடு த ரட்டு பூத்துச் 

சிரிக்கிம கரயம் லரயர மபரய்லிடும்? 

உறரடுலற  சசம், சணரக ி ன்பொ பரர்க்கிம 

பக்குலற்ம னநிறய உணர்லரரர்கரிறடம 

இபைக்கிமது. கரங்கிமசரடு உறரடுல ரல் 

அக்கட்சிின் தகரள்றககறர நரம் ற்பொக் தகரள்கிமமர 

தன்மமர, நது நம்பிக்றககறர லிட்டுக் 

தகரடுக்கிமமரதன்மமர ஆகரது. இது ல்யர 

கட்சிகலக்கும், இக்கங்கலக்கும்,  றயலர் கலக்கும் 

தபரபைந்தும். பள்ரிலரய்க்கரல் கறடசி கட்டத் ில் 

சண்றட நிபொத் ம் ற்பட்டிபைந் ரல் லிடு றயப் புலிகள் 

தகரடூனரகி அந்  ர பக்மசவுடன் ரன் 

மபச்சுலரர்த்ற  நடத் ி ிபைப்பரர்கள். அப்படிப் 

மபசுல ரமயம  ி றீறத்ற  சசம் தசய்து 

லிட்டரர்கதரன்பது ஆகரது. ஆட்சிில் இபைக்கிமலர்கள், 

அ ிகர அறப்றப கட்டுப்படுத்துகிமலர்கள், நக்கு 

 ிரன கட்சிகள், அறப்புகள் அறனல மரடும் நரம் 

மபச மலண்டும், மபசித் ரன் ஆக மலண்டும். நம் 

க்கலக்கரக, நம் இனத் ிற்கரக,  ிறகத்ற ப் 

தபரபொத் லற இறட லிடர உறரடல்கள் பயம் 

 ிறகத் ின் அசிற் கட்சிகரிறடம ஈறம் 

த ரடர்பரன குறமந் பட்சம் தபரதுக் கபைத் ிறன நம் 

ரல் உபைலரக்க படிபெரனரல் அது ிகப் தபரி 

தசயரக அறபெம், பன்பொ பரர்ப்மபரம். 

நரம் ம ரற்பொப் மபரய்லிட்மடரம ன்பொ ம ரறர்கள் 

அங்கயரய்க்கிமரர்கள்.  லபொ. நரம் ம ரற்கலில்றய, 

ம ரற்கவும் படிரது. யட்சக்கணக்கரன அப்பரலி 

க்கறர எபை சிபொ பப்பில் அடித்து லிட்டிக் கூட்டி 

குறந்ற கள், தபண்கள், ப ிமரர் ன்தமல்யரம் 

பிரித்துக் கூட பரர்க்கரல் தகரன்மறித்  ஏர் 

தகரறயகர கும்பயர தலன்மலர்கள்? த் பம் 

ததாடர்ச்சி 7ம் ேக்ைம்  
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சற பெரய் சி பொண்டு கிடந்   ிறரின் உடல் கலக்கு 

மல் நின்பொ தலற்மிலிறர தகரண்டரடி மபரின லர  

தலமிபிடித்  ஏர் இனத்ற ர தலற்மி தபற்ம 

இனதன்பொ கபைதுலது? நரகரீக உயகின் குட்டும் 

குறமபிமலி இனம் அது. இந்  தலமிின் தலற்மி நீண்டு 

நிற்கரது. இற்றக இமங்கி லபைம்.  ிறபைக்குச் தசய்  

தகரடுற கலக்கு சிங்கரம் ப ில் தசரல்லித் ரன் 

 ீமலண்டும். 

நரதரன்பொம் ம ரற்பொப் மபரகலில்றய. சிய சண்றடக் 

கரங்கறர இறந் ிபைக்கிமமரம். ஆனரல் மபரர் என்பொம் 

படிந்துலிடலில்றய. இப்மபரது ரன் பு ி மலகத்ம ரடு 

த ரடங்கிிபைக்கிமது. உயகின் பப்தபல்யரம் இன்பொ 

 ிறர்கள். இறண தலரிதங்கும் இன்பொ  ிழ். கரல் 

நூற்மரண்டுகலக்கு பன் அக ிரய் லந் ிமங்கி ஈறத் 

 ிறன் இன்பொ உயகின் சபக- பண்பரட்டு- தபரபை 

ரர ர சக் ி கலள் என்மரய் சத் ின்மி உபை 

ரமிிபைக்கிமரன். 

2009 தசய் ப்பட்ட மம் மபரக்கரனத ரபை 

 ிப்பீட்டின்படி புயம் தபர் ஈறத்  ிறர்கரின் நிக 

தபரபைள்லர  ிப்பு 1,500,000,000,000 அதரிக்க 

டரயர்கள். இந் ி பபரய்  ிப்பில் அமி மலண்டு 

தன்மரல் 45-ஆல் தபபைக்கிப் பரபைங்கள். கணக்குக் 

குமிபட்டில் தகரண்டு லபை ல் கடினம். 60 டிரில்லின் 

பபரய்கள் ன்பொ தசரல்யயரம். புயம்தபர் 

 ிறர்கரின் நிக ஆண்டு லபைரனம் இபைபது 

பில்லின் டரயர்கள். இந் ி பபரய்க்கு சுரர் 1 யட்சம் 

மகரடி. சிங்கர ம சத் ின் நிக ஆண்டு லபைலரற லிட 

இது அ ிகம். யட்சம் மகரடி பபரற ஆண்டு 

லபைலரரகக் தகரண்ட ஏர் குழும் சற்மம அசில் 

ப்பட்டு லிட்ட த ன்மரல் ந் க் தகரம்பனரலும் 

அ ன் ழுச்சிற  டுத்து நிபொத்  படிரது. 

அவ்லறகில் நரதல்யரம் நிறனத்துப் பரர்த் ிர  

தபபைம் உங்கலக்குத்  ி றினத்ற  மலலுப்பிள்றர 

பிபரகன் ன்ம னி ன் தகரண்டு லந்து 

நிபொத் ிிபைப்பற  லிறலில் லயரபொ மபசத் 

த ரடங்கும். 

அச்சம்  லிர்க்க நம் இனத் ிற்கு கற்பொத்  ந்   றயலன் 

அலன். மகரறறகள் எபைநரலம் தபபைறின் 

கிரீடங்கறர சூடிக் தகரள்ர படிரது. நீண்டகரயரய் 

இந்  இனத் ின் ீது படிந் ிபைந்   ரழ்வு னம்,  க்கம், 

கூறறத் னம் அறனத்ற  பெம் துறடத்த மிந்து துணிவு 

கற்பித் லன். 

நரன் அலற மநர் கண்டமபரது நிறமலரக எபை மகள்லி 

மகட்மடன். வீடிமரலில் அக்மகள்லிக்கரன ப ிறய ப ிவு 

தசய் படிலில்றய. ""உயக நரடுகரின் தபரதுப் பறட 

உங்கறர அறிக்க லந் ரல் ன்ன தசய்வீர்கள்?'' 

ன்மமன். அலது ப ில் ரி ரபெம் த ரிலரபெிபைந் து. 

""ன் க்கள் ீது சிங்கரம் நடத் ி தகரடுற கண்டு 

 ரன் நரன் மபரரடப் புமப்பட்மடன். அன் றம ன் 

இயக்கு ன் இனத் ின் தபண்கரது கற்பிறனச் 

சூறமரடும், ன் க்கறர தகரல்லும் சிங்கர 

ஆிக்கரன், மபரலீசில் இண்டுமபறக் தகரல்லது. 

ஆனரல் பணத் ில் பயலற்றமக் கற்பொக் தகரண்டு 

ிகப்தபபைம் லிடு றயப் மபரரட்டதரன்றம கட்டி 

தழுப்பிமனரம். இன்பொ உயகப் தபரதுப்பறட லந் ரல் 

ரிலர் கரரகி ங்கரரல் ன்ன தசய்துலிட படிபெம்? 

அலர் கரில் இண்டுமபற சுட்டுப் மபரட்டுச் சரமலன்''. 

பறக கண்டு அஞ்சிலன் அல்ய மலலுப்பிள்றர 

பிபரகன். கடந்  ஆிரண்டு நம் லயரற்மிறன 

 ிழ் கரத் து. அடுத்  ஆி ரண்டுப் பணத் ிறன 

லறபொக்கப் மபரலது இந்  னி னின் ஆலற ரன். 

சிங்கப்பூர் நரட்றட தசதுக்கி சிற்பி லீ க்லரன் பே கடந்  

ர ம் மபட்டி தரன்மில் குமிப்பிட்டிபைந் ரர்: 

""இயங்றகில் சிங்கரபைக்கு இறணரன 

த ரன்றபெறடலர்கள்  ிறர்கள். அந்  நரடு இன்பொ 

கிழ்ச்சிரன இன எபைறப் பரட்றடக் 

தகரண்டிபைக்கலில்றய. புலிகறர ரடலரீ ிரக 

அறித்துலிட்ட ரல் பிச்சிறன  ீர்ந்துலிட்ட ரய் 

இப்மபரற  அ ிபர் நம்புகிமரர், நரதல்யரம் அலறப் 

மபரல் நம்பமலண்டுதன்பொம்  ிர்பரர்க்கிமரர். ஆனரல், 

 ிறர்கள் அடிபணிந்து கிடப்பரர்கதரன்பொ நரன் 

நிறனக்கலில்றய. னஉபொ ி நிம்பமல தகரண்ட ஏர் 

இனத் ின் க்கள் அலர் கள்''. 

"ஈறம் சரத் ிர?' ன்பொ உணர்லரரர்கள் 

மகட்கிமரர்கள். மகள்லிம  லபொ. 37,000 

ததாடர்ச்சி 8ம் ேக்ைம்  

 ிறர்கமர!  ிறர்கமர! … த ரடர்கின்மது. 
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 ிறர்கமர!  ிறர்கமர! த ரடர்கின்மது. 

மபரரரிகறரபெம் என்மற யட்சத் ிற்கும் மயரன 

க்கறரபெம்  ிரக மலள்லிக்குத்  ந் பின் ஈறம் ய 

றலப்மபரம் ன்பொ ரன் நரம் பறங்க மலண்டுமன்மி, 

ம் தகரள்ல ல்ய. இன்றம கரத் ின் உடனடி 

ம றலகள் புனர்லரழ்வு, ீள் கட்டுரனதன 

இபைக்கயரம். ஆனரல் நிந்  அசிற்  ீர்வு ஈறம. 

கூட்டரட்சி,  ன்னரட்சி ன்பொ படிப்படிரகக் கூட 

இபொ ி இயக்றக நரம் அறடயரம். ஆனரல் இபொ ி 

இயக்கு ஈறம.  

 ிறபைக்தகன ஏர்  னி நரடு அறந் ரல் உயகின் 

அத் றன நரடு கமரரடும் அசில்-லர்த் க-பண்பரட்டு 

உமவுகறர  ிறர்கள் லிரிவு தசய்து இப்பூவுயகின் 

ிகப்தபபைம் இனங்கரில் என்மரக ழுந்து லிடுலரர்கள் 

ன்ப  ரல் ரமன ம்.மக.நரரணன்கலம், சிலசங்க 

மனன்கலம் சிங்கரப் மபரினலர த் ம ரடு அணி 

லகுத்து நம் இனத்ற  அறிக்க நின் மரர்கள்? ஆ லினரல் 

ஈறம்  ிழ் இனத் ின் தபரதுக் கனவு. ஆபெ ம்  ரங்கி 

நரம் பணிக்க லிறறலில்றய.  னநரகம்  ந்  

லறிில் அணிலகுப்மபரம். இது இன்பொ நரறர படிகிம 

மபரபைல்ய. ஆிம் ஆண்டு மபரர். தபரபொற 

க்குண்டு. தலல்லும் லற ஏமரம். 

இண்டு இ ழ் கதரன ழு த் த ரடங்கி 122 ழு ி 

லிட்மடன். நம்பிக்றககள்  கர்ந்துமபரன ஏர் 

கரயக்கட்டத் ில் உணர் லரரர்கரின் ஆபொ ல்  ரய் 

டிரய் நக்கீறன ஆக்கி அண்ணன் மகரபரல், 

ம ரறர் கரரஜ் இபைலபைம் இலர்கமரரடு நக்கீன் 

குடும்பத் ரபைம் ன் நன்மிக்குரிலர்கள். நரன் 

ழுத் ரரன் அல்மயன். ழு  றலத் லர் ம ரறர் 

கரரஜ். அம  மலறர லரசகர்கள் படிக்கரல் 122 

கட்டுறகள் த ரடர்ந் ிபைக்கவும் படிரது. ன் உணர்வு 

கறரப் பகிர்ந்து தகரண் டது பரிசுத் ரன நக்கீ னின் 

அக்னிக் குஞ்சுகரது பர ங்கறர பக் ிமரடு 

த ரடுகிமமன். த ரடர்பு தகரள்ர லிறறமலரபைக்கு ின் 

அஞ்சல்:  

jegath66@yahoo.co.uk,  

94440#72217, 94440-72217. நன்மி.  

 

ஈறம் லபைம்.  ிறினம் தலல்லும். 

 

2009 Mf];l; khjk; Muk;gpj;j mT];jpNuypa 

jk poh ; Nguit fle ;j khjq ;fspy ; Kd;G 

rhj;jpakhfhj gy tplaq;fis rhjpj;Js;sJ. 

mT] ; j p N uy p a  m u r p ay ; t h j p fs ;  gy h ; 

v k ; i k  , d k ; fz ; L  n f hz ; L s ; s d h ; . 

Fwpg;gplj;jf;f rpy gj;jphpif Mf;fq;fs; vkJ 

nray;ghLfid Mjhpg;gij ntspf;fhl;baJld; 

jkpoh;fSf;F epfo;e;j mePjpfisAk; Rl;bf; 

fhl;bapUe;jJ mT];jpNuypa Clfj;Jiwapy; 

vkJ nray ;g hLfspd ; ey ;y jhf ;fj ;ij 

ntspf;fhl;LfpwJ. 

,t;tsTk; vkf;F fpilf;f fbd ciog;Gk; 

e Pz ;l Neuj ;ij nrytopj ;jJk ; gzKNk 

fhuzk;. ,q;F $bapUf;Fk; ePq;fs; miztUk; 

mT];jpNuypa jkpoh ; Nguitapd; MwhtJ 

mq;fj;jpy; gq;Nfw;wjw;F ngUikg;gl Ntz;Lk;. 

murpay; uPjpahf rhjpf;Fk; jpwd; fd;guhtpy; 

Fwpg;ghf jq;fpAs;sJ. fd;guh tho; kf;fs; 

vd;w tpjj ;j py ; e Pq ;fs ; Kf ;f pa ,lj ;ij 

tfpf;fpwPh;fs;. 

mT];jpNuypa jkpoh; Nguitia fd;guhtp;y; 

e pWt fhuzkhf ,Ue ;j miztUf ;Fk ; 

ed ; w p fis nj h pt p g ; gJld ;  ntw ; w p n gw 

tho ;j ;Jf ;fis njh ptpj ;Jf ; nfhs;f pNwd; . 

mT];jpNuypa jkpoh ; Nguit FLk;gj ;jpy; 

cq;fis tuNtw ;f pNwd; . ehk ; njhlh ;e ;J 

nray;g ;gl ;L vkJ kz;zpy ; cs;s jkpo ; 

c w T f S f ; F  e p u e ; j u  K b i t 

ngw;Wf;nfhLg;Nghk;. 

 

ed;wp 

Nguhrphpah;. uh[; uhN[];tud ♦ 

fd;guhtp;y; mT];jpNuypa jkpoh; Nguit  

          த ரடர்கின்மது. 



க்கரின் ஒத்துமறப்மபமம் லலண்டி 
நின்மனர். ஆப்கானிஸ்தான் ஹசாமா 
சமூகத்தின் சார்பில் உமாற்மி சலமா 
ளரிஸ்சி, தனது நாட்டில் நமடவபமம் 
லபாரினால் எவ்லாம க்கள் 
பாதிக்கப்படுகின்மார்கள் என 
லிரக்கரித்தார். எலமத் வதாடர்ந்து உம 
ஆற்மி அந்வதானி, எது தாகத்தில் எது 
க்கள் எதிர் லநாக்கும் பிச்சமனகள், னித 
உரிம ீல்கள் என்பனலற்மமப் பற்மி 
லிரக்கரித்தார். 
 
கமடசிாக உமாற்மி ஜுயின் 
லபர்ன்மசட், தற்லபாமத அசினதும் 
பிதான எதிர்க்கட்சிினதும் 
வகாள்மககரியான தனது அதிமப்திமத் 
வதரிலித்தார். இந்தப் பிதான கட்சிகள் தது 
அசில் நயன்கரிற்காக வகாள்மககமர 
ாமி ாமி ாற்மி லமலதாக குமிப்பிட்டார். 
 
இந்தக் கூட்டம் ற்மம சமூக க்கரிற்கு 
எது க்கரின் இன்னல்கமர எடுத்துச் 
வசால்லதற்கு லாய்ப்மப லறங்கிது ♦ 
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அகதிகள் லாத்மத முன்னிட்டு கடந்த லாம் 
ஆனி ாதம் 24ஆம் நாள் லடக்கு வல்லபண் 
நக ண்டபத்தில் அவுஸ்திலயி க்ரீன்ஸ் 
அசில் கட்சிமடன் அவுஸ்திலயித் 
திறர் லபமலின் பிதினிதிகரின் சந்திப்பு 
இடம் வபற்மது. இச்சந்திப்பின் முக்கி 
கமலாக அகதிகரின் ீதான அவுஸ்திலயி 
அசின் வகாள்மகில் ஏற்பட்ட ாற்மம் 
அமந்திமந்தது. இன்னிகள்லில் க்ரீன்ஸ் 
கட்சிமஸ் லசர்ந்த டாக்டர். அடம் பண்ட், 
டாக்டர். மிசர்ட் டி நற்மாயி, ப்ரின் 
லலால்வடர்ஸ் எஸ்.சி., ஜுயின் வபர்ன்மசட் 
கிம.சி. ஆகிலார் உமாற்மினார்கள். 
அவுஸ்திலயித் திறர் லபமலின் 
சார்பில் அந்வதானி கிலசினும் 
ஆப்கானிஸ்தான் ஹசாமா சமூகத்தின் 
சார்பில் சலமா ளரிஸ்சிமம் 
உமாற்மினார்கள். 
 
ஆட்சிியிமக்கும் லயபுர் கட்சி 
லபாயல்யால் அகதிகள் சம்பந்தான தது 
வகாள்மகில் எந்த லித ாற்மமும் 
இமக்காது என க்ரீன்ச் கட்சிினர் 
உறுதிரித்தனர். அலர்கரின் வசற்பட்டிற்கு 

அைதிைள் வாரம் ைலந்துரயாடலின் சாராம்சம் 

சிறிலங்ைாவின் வடக்கு, ைிழக்கு 
ேகுதிைளில் நிரந்தரமாகும் இராணுவ 
முைாம்ைள் 

சிமியங்காலின் லடக்கு ற்றும் கிறக்கு பகுதிகரில் 
நிமயான இாணுல முகாம்கமர அமக்க 
சிமியங்கா இாணுலம் முற்சிகள் 
லற்வகாண்டுள்ரதாக இாணுல உர் தரபதி ஜகத் 
வஜசூரி வதரிலித்துள்ரார். [லிரிவு] 
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கடந்  கரயங்கரில்  ிழ் க்கரின் எபை பகு ிினம அசிலில் ஆர்லம் கரட்டிலந் ிபைக்கின்மரர்கள். அலர்கலம்  னித் னிரகமல தசற்பட்டு 

லந்துள்ரரர்கள். ஆனரல் இன்றம கரயகட்டத் ில்  ிழ் க்கரின் பற்சிகள் ரவும் எபைங்கிறணக்கப்பட மலண்டி ம றல ழுந்துள்ரது. 

இதுலற கரயபம் அற ிரக இபைந்  க்கறரபெம், இரஞ்சந்  ிினறபெம் அசிலில் ஈடுபட றலத்து து  ிழ்ச் சபகத் ின் எபைங்கிறணந்  

மநரக்கத்ற  உயகுக்கு டுத்துக் கரட்டுலது து கடற. 

அவுஸ் ிமலி  ிழ் மபறல பய அசில் மலறயத்  ிட்டங்கறர அமிபகப்படுத் ிபெள்ரது, து அறப்பினரின் மநரக்கம் நிறமமலபொல ற்க்கு 

து மபறலின் அங்கத்துலர்கரின் ண்ணிக்றகபெம், தபரபைள் பயபம் பக்கிரனது ன்பது பொக்கமலர, றமக்கபடிர  உண்ற. அ னரல் 

உங்கள் எவ்தலரபைலறபெம் து மபறலில் இறணந்து ம்றப் பயப்படுத்தும்படி மலண்டி நிற்கின்மமரம். து மபறலின்  ிர்கரயத்ற  

லறி நடத்தும் தபரபொப்பு எவ்தலரபை அங்கத் லர்கரின் றககரிலும் உள்ரது. 

உங்கரது உ லி சிமி ரகமலர தபரி ரகமலர இபைப்பினும் து நீண்ட கரய, இறடத்  கரய, குபொகி கரய குமிக்மகரள்கறர அறடல ற்கு ிக 

பக்கிரனது. 

நீ ிக்கரகவும் அற ிக்கரகவும் நரம் த ரடங்கி பணத் ில் உங்கறரபெம் உங்கரது நண்பர்கறரபெம் உமலினர்கறரபெம் இறணத்துக் 

தகரள்லம்படி  ரழ்றபெடன் மலண்டி நிற்கின்மமரம். 

து ம சி சஞ்சிறகக்கரன கட்டுறகள் தசய் ிகறர கீழ்லபைம் ின்னஞ்சல் பகலரிக்கு அனுப்பவும் 
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அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவவ 

ம் தகரள்றக 
 

“க்கரரல் க்கலக்கரக ம ரற்பொலிக்கப்பட்ட க்கரின் மபறலம அவுஸ் ிமலித்  ிழ் மபறலரகும். 

து தகரள்றகரனது நீ ிறபெம் சர ரனத்ற பெம் அடிப்பறடரக றலத்து து க்கரின் லரரன, 

சு ந் ிரன, சத்துலரன, பரதுகரப்பரன அற ிற ற்படுத் ிக் தகரடுப்ப ற்கு து க்கரின் 

எபைங்கிறணந்  குயரக எலிப்பதுலரகும்.” 

 

 

ம் இயட்சிம் 

 

“அவுஸ் ிமலித்  ிழ்  மபறல அவுஸ் ிமலி சபகத் ில் அங்கம் லகிக்கும்  ிறர்கரின்  ஆக்க 

பூர்லரன பங்கரிப்றப ஊக்குலிப்ப ரகவும்,  ிறர்கலக்கு பக்கிரனற்றம தலரிக் தகரணர்ல ரகவும், 

அவுஸ் ிமலிப் பண்புகறர நிறயநிபொத்துல ரவும், ற்றம சபகங்கள், அசுகள், அறப்புக்கள் 

அறனத்ற பெம்  ிறர்கரின் சபக, பண்பரட்டு, அசில் அக்கறமகள், கலறயகரில் ஈடுபடுத்துல ரகவும் 

அறலம  ம் இயட்சிம்.”  

 

 

ம் குமிக்மகரள் 

 
“து குமிக்மகரரரனது உயகரரலி ரீ ிில்  ிழ் க்கரின் னி  உரிறகலக்கரகக எபைங்கிறணந்  

குல் தகரடுப்பது,  ிறர்கரின் சுநிர்ண உரிறறப் பற்மி அமிலிறய க்கரிறடம 

ற்படுத்துலது, து க்கரின் பரதுகரப்பிற்கும், லரறரன லரழ்லிற்கும் தபரபைரர ர லரர்ச்சிக்கு 

உ வுலது, து  ிர்கரய சந்  ிினரிற்கு து நரட்டில் நடந்  இனப்படுதகரறயறப் பற்மி 

டுத்துக்கூபொலது ன்பறலரகும்.” 

அவுஸ் ிமலித்  ிறர் மபறல:  

சர ரனத்ற பெம் நீ ிறபெம் மநரக்கி அமப்மபரர் 
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