
காரணம் இல் லாமல் இல்ைல. 
இலங்ைகயில் த்தம் மிகத் தீவிரமைடந்தி ந்த 
காலகட்டத்தில்  கடந்த ஆண் ன் 

ற்பகுதியில்  இப்ப  ெயல்லாம் அராஜகம் 
அரங்ேக கின்ற , அட் ழியம் நடக் கின்ற , 
ப ெகாைல அத் மீறல் கணக்கு வழக்கின்றி 
இடம்ெப கின்ற  என்ெறல்லாம் 
சுட் க்காட்டப்பட்ேட வந்த . இலங்ைகயில் இ ந்த 
ஐ.நா.அ வலக ம், அதன் ேபச்சாள ம் கூட 
இவற்ைற உாிய ைறயில் ஐ.நா. தைல ைமச் 
ெசயலகத் க்குத் ெதாியப்ப த்தத் தவறவில்ைல 
என்ப  மைறக்கப்பட்ட விவகாரம் அல்ல. 
அந்தச் சமயத்தி ம் அதன் ெதாடர்ச்சியாக வந்த 
காலகட்டத்தி ம் விைரந்   காத்திரமான  பதில் 
நடவ க் ைககைள ஐ.நா.ெசயலாளர் நாயகம் எ ப்பார் 
என இலங் ைகத் தமிழர்க ம், லம் ெபயர் 
தமிழர்க ம், சர்வேதச உலகத்தவர்க ம் 
எதிர்பார்த்தனர். 
ெசயற்படவில்ைல. 
சாி. இப்ேபாதாவ  பைழயவற்ைறக் கிளறி எ த் க் 
ெகாண்  நியாயம் கற்பிக்க யல்பவராக அவர் 
உ மாற் றம் ெகாண் க்கின்றார் என்ப  
வரேவற்கத்தக்கேத. ஆனா ம் அதற்கும் கூட அவாின் 
உள்ேநாக்க ம் சுயநல ம்தான் காரணம் என்ப  
விசனத் க்குாிய உண்ைமயாகும்.  

2007 ஜனவாியில் ஐ.நா. ெசயலாளர் நாயகம் பதவிக்கு 
வந்த பான்  கீ  னின் இந்தப் பதவிக்காலம் அ த்த 
ஆண்  சம்பாில் வைடகிற . அ த்த பதவிக்கு 
ஆள் ேத ம் படலம் இந்த ஆண்  ந ப்பகுதியில் 
ஆரம்பமா கும் என எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . 

இலங்ைக ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ டன் 
இைணந்  தாம் கடந்த வ டம் ெவளியிட்ட 
கூட்டறிக்ைகயில் ெதாி விக்கப்பட் ந்த விடயங்களில் 

ன்ேனற்றம் ஏற்படா தைம குறித்  ஐக்கிய நா கள் 
சைபயின் ெசயலாளர் நாயகம் பான்  கீ  ன் கவைல 
ெவளியிட் க்கின்றார். 
அவர  இந்த அறிவிப்  ெகா ம் க்கும் ஐ.நா.ெசயலா 
ளர் நாயகத் க்கும் இைடயில் க ம், உரச ம் 
தீவிர மைடயத் ெதாடங்கி ள்ளன என்பைதேய 
ேகா காட்  கின்ற . 
இலங்ைகயில் உள்நாட்  த்தத்தின் இ திக் கட்டத் 
தில் இடம்ெபற்றைவ எனக் க தப்ப ம் மனித உாிைம 
மீறல்கள், சர்வேதச த்தக் குற்றங்கள் ேபான்றைவ 
குறித்  விசாரைண நடத்தப்ப வதற்கும்  
அவற் க்குப் ெபா ப் க்கூறேவண் ய கடப்பாட்ைட 
நிைறேவற் வதற்கும்  
தவறிைழத்ேதாைர உாிய ைறயில் சட்டத்தின் ன் 
நி த்தித் தண் ப்பதற்கும்  
உாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப்படவில்ைல என்ப  
தான் இந்த கல் நிைலக்கு  உரசல் ேபாக்குக்கு  பிர 
தான லகாரணம். அ  ெவளிப்பைடயாகப் ேபசப்படா 
விட்டா ம் இந்தப் பிணக்கின் பின் லம் அ தான் 
என்ப  எல்ேலா க்கும் ெதாிந்த அம்சம்தான். 
இத்தைகய த்த காலச் சம்பவங்கள் குறித்  உாிய நட 
வ க்ைககள் எ க்கப்பட ேவண் ம் என்  இப்ேபா  
ஆலாய்ப் பறந் , ெம காய் உ கும் ஐ.நா. ெசயலாளர் 
நாயகம் பான்  கீ  க்கு, இந்தத் தீவிர நிைலப்பா  
இப்ப த் திடீெரன வந்தி ப்ப  அப்ப  ஒன் ம் 
ஆச்சாியப் படத்தக்க விடயமன் . 
"ேசாழியன் கு மி சும்மா ஆடா ' என்பார்கள். அ  
ேபால இலங்ைக விவகாரத்தில் ஐ.நா. ெசயலாளர் 
நாயகத் தின் இத்தைகய திடீர் ஆேவசப் ேபாக்குக்கும் 
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ேசாழியன் குடுமி... 
நன்றி உதயன் ஆசிரியர் குழு 





ஒ  வ டத்திற்கு ன்... 
 
இன் ம் ஒ  சில நாட்களில் 2010 பங்குனி ம் ந்  
ைவகாசி ஆரம்பித் வி ம். கண்  விழிக்கு ன் 
ஒ வ டம் காற்ேறா  கலந் விட்ட . சாியாக ஒ  
வ டத்தின் ன் தமிழ் இைளேயாாின் கூட்டைமப்பின் 

தல் கூட்டம் ேமற்கு அ ஸ்திேர யாவில் 
இடம்ெபற்ற . ஒவ்ெவா வ ம் தன்னாைதச் ெசய்ய 

த் க்ெகாண் ந்தார்கள். எவ ம் எதிர் பாராத 
வைகயில், 60 வ டங்களாக ெதாடர்ந்த எம  
ேபாராட்டம் திடீெரன உ க்குைலந்  வி ந் விட்ட . 
எம  எதிாி ஆ த பைட பலத்ைத ெப க்கி எம் மக்கைள 

ண்ேடா  அழித் விட்டான். இரண்  மாதங்களில் 
எம  பாசத்திற்குாிய மக்க ம் நாம் நம்பியி ந்த 

ரர்க ம் மண்ேணா  மண்ணான ெசய்தி ேகட்  
கலங்கி நின்ேறாம். 
 
ஒவ்ெவா வ ம் பதட்டத்ேதா  எம  பிரச்சைனக்கான 
தீர்ைவ உடன யாக எதிர்பார்த்தார்கள். அன்றி ந்த 
'ஒவ்ெவா வர்' உம், 'நாம்' உம் ஒ  வ டத்திேலேய 
காணாமல் ேபாய்விட்டார்கள். எங்கள் எல்ேலாாிட ம் 
இ ந்த மனக்கிளர்ச்சிகள் சிறி  சிறிதாக மங்கிப் 
ேபாய்விட்டன. அைதயிட்  நாம் வ த்தப்ப வதில் ஒ  
பய ம் இல்ைல ஏெனனில் அ  ெவ ம் 
மனக்கிளர்ச்சிகள் மட் ம்தான். இந்த 60 வ டங்களாக 
ெதாடர்ந்த ேபாராட்டம், ன்பம், அவமானம் 
என்பவற்றால் நாம் அறிந்  ெகாண்டெதன்ன? கடைம. 
 
எம  தாயகத்திற்காக ேபாராட ேவண் ய  எம  
கடைம. நீதிக்காக ம், ெதாடர்ந் ம் ன்ப ேவதைனயில் 

ழ்கி ள்ள எம  தமிழினத்திற்காக ம் , 
ேபாராடேவண் ய  எம  தைலயாய கடைம. 
 
கடைம என்ப  அ க்க  ேதான்றி மைற ம் 
உணர்ச்சியல்ல. அ  ஒ  ெபா ப் ணர் . 
 
எம  மண்ணில் வா ம் மக்களிற்காக ேபாரா வ  எம  

ெபா ப் . அ ேவ எமக்காக உயிர் நீர்த்தவர்க க்கு 
நாம் ெகா க்கும் மாியாைத. பல உயிர்கள் ப யான 
ேபா  தப்பிப்பிைழத் ள்ள நீங்க ம் நா ம் ஒன்  
ேசர்ந்  அநீதிக்ெகதிராக ம் சமத் வத்ைத ேவண் ம் 
ேபாராட ேவண் ம். 
 
ெந ங்கிவ ம் இந்த நிைன  நாளில், கைடசிச் 
சண்ைடயில் உயிர் நீத்த எம  மக்களிற்கு மாியாைத 
ெச த் தி தமிழர்களாகிய நாம் எம  கடைமைய 
ெதாடர்ேவாம் என உ தி ண ேவண் ம். ஆம் அ  ஒ  
சண்ைட தான் அன்றி எம  ேபாராட்டத்தின்  
அல்ல. அ க்க  ேதான்றி மைற ம் உணர்ச்சிகளால் நாம் 
மனம் தளராமல் நம் கடைமயில் உ தியாக நின்  
இன் ம் பல சண்ைடகளிற்கு எம்ைம 
தயார்ப்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம்.♦ 

ஆசிரியர் தைலயங்கம் 
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லம் ெபயர்ந்  தஞ்சமைடந்த தமிழர்க கு உதவி 
 
கடந்த சில நாட்களாக குவின்ஸ்லாந்தில் 
கு ேயற்றப்பட்ட தமிழர்களின் எண்ணிக்ைக 
அதிகாித் ள்ள . இவர்க ைடய மிக க்கியமான 
ேதைவ அவரவர்க்கு ஏற்ற ேவைலவாய்ப் கைள 
ெபற் க்ெகாள்வதாகும். இதற்கு குவின்ஸ்லாந்  
அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவ அங்கத்தவர்கள் 
தங்களாலான உதவிகைள வழங்கி வ கின்றார்கள். 
அத் டன் திதாக வந்தவர்க க்கு ேவண் ய கணனி, 

த்தகங்கள் என்பவற்ைற ெகா த் த தல், வழிபாட் த் 
தலங்க க்கு அைழத் ச்ெசல் தல், தமிழ்த் 
திைரயரங்குகளிற்கு அைழத் ச் ெசல் தல் ேபான்ற 
உதவிகைள ம் எம  அங்கத்தவர்கள் ாிந்  
வ கிறார்கள். 
 

திதாகத் ெதாடங்கப்பட்ட "ச கச் சந்திப் " என்கின்ற 
ேவைலத்திட்டதத்தின் லம் திதாக கு ேயறியவர்கள் 
இங்கு ஏற்கனேவ வாழ்ந்  ெகாண் க்கிற தமிழர்கைள 
சந்திக்கும் வாய்ப்  வளங்கப்பட் ள்ள . 
 
இவ்வா  திதாக கு ேயறியவர்க க்கு உதவி ாிய 
வி ம்பியவர்கள் தய  ெசய்  1300 660 629 என்ற 
ெதாைலேபசி எண்ணில் ெதாடர்  ெகாள் ங்கள். 
 
எம  அங்கத்தவர்கள் வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானத்தின் 
மீள்வாக்ெக ப்பிற்கு ேதைவயான உதவிகைள ம் 

ாிந்  வ கின்றார்கள். 
 
பிரச்சாரச் ெசயற்பா கள் 
 
எம  மாநிலத்தின் அரசியல் 
பிரச்சாரஒ ங்கிைணப்பாள ம் சில அங்கத்தவர்க ம் 
15 பங்குனி 2010 அன்  அைனத் லக மன்னிப் ச் 
சைபயினாின் குவின்ஸ்லாந்  கிைளயின் 
அங்கத்தவர்கைள சந்தித்  உைரயா னார்கள். இந்தச் 
சந்திப்பில் கிறிஸ் மஸ் தீவில் இ ந்  வ ைக 
தந்தி ந்த இ வ ம், கடந்த வ டம் இலங்ைக 

அரசினால் நடாத்தப்பட்ட ப ெகாைலயின் சிலவற்ைற 
ேநர யாக பார்த்த இ வ ம் கலந்  ெகாண்டார்கள். 
இந்த உைரயாட ன் ேபா  இலங்ைக அரசு நடாத்திய 
மனித உாிைம மீறல்கள் பற்றி விளக்கமளிக்கப்பட்ட . 
 
இ  மட் மல்லா  எம  அரசியற் கு  
அ ஸ்திரா யாவின் ந்தய அரசின் "ெசனற்றர்" 
அன்ட்  பிர ண் அவர்கைள ம் சந்தித்  ேபசிய . 
இதில் சில ஆேலாசைனகைள வளங்கிய அன்ட்  
பிர ண், அ ஸ்திேர ய நாடா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்கிைடேய இலங்ைக வாழ் தமிழர்களின் 
உண்ைம நிைலயின் ாி ணர்ைவ ஏற்ப த்த நாம் 
க ைமயாக உைழக்க ேவண் ம் என்ற உண்ைமைய 
வ த்தினார். 
 
உலகத் தமிழர் ேபரைவ 
 
கடந்த மாசி மாதம் 24ஆம் நாள் உலகத் தமிழர் 
ேபரைவயின் உத்திேயாக ர்வ ெதாடக்க நிகழ்  
பிாித்தானியாவின் பாரா மன்றத்தில் நைடெபற்ற . 
இதில் எம  மாநில அங்கத்தவர் ஒ வ ம் கலந்  
ெகாண்டார். இந்நிகழ்  மாசி மாதம் 26ம் திகதி 
நிைரேவறிய . இ  பற்றிய ஒ  அறிக்ைக 
கு ன்ஸ்லாந்தின் க்கிய பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட்ட . 
 
ேசைவ பாராட்  
 
அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவயின் கு ன்ஸ்லா  
மாநில நடவ க்ைககளி ம், நாடளாவிய 
நடவ ைககளி ம் ( க்கியமாக தமிழ் ெசய்திச் 
சுற்றறிக்ைகயின் ஆசிாியராக) அயரா  பா பட்  
உைழத்த அப்ைபயா இர ந்திரனின் ேசைவைய எம  
கிைழ பாராட் கின்ற . இவர் தன  ேசைவயி ந்  
தற்கா க ஓய்  எ க்கின்றார். இவர  ஓய்  நல்லதாக 
அைமய எம  ஆசிகள். ♦ 

குவனீ்ஸ்லாந்து மாநில அைவ அறிக்ைக 
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லம் ெபயர்ந்  தஞ்சமைடந்த தமிழர்க கு உதவி 
 
கடந்த சில நாட்களாக குவின்ஸ்லாந்தில் 
கு ேயற்றப்பட்ட தமிழர்களின் எண்ணிக்ைக 
அதிகாித் ள்ள . இவர்க ைடய மிக க்கியமான 
ேதைவ அவரவர்க்கு ஏற்ற ேவைலவாய்ப் கைள 
ெபற் க்ெகாள்வதாகும். இதற்கு குவின்ஸ்லாந்  
அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவ அங்கத்தவர்கள் 
தங்களாலான உதவிகைள வழங்கி வ கின்றார்கள். 
அத் டன் திதாக வந்தவர்க க்கு ேவண் ய கணனி, 

த்தகங்கள் என்பவற்ைற ெகா த் த தல், வழிபாட் த் 
தலங்க க்கு அைழத் ச்ெசல் தல், தமிழ்த் 
திைரயரங்குகளிற்கு அைழத் ச் ெசல் தல் ேபான்ற 
உதவிகைள ம் எம  அங்கத்தவர்கள் ாிந்  
வ கிறார்கள். 
 

திதாகத் ெதாடங்கப்பட்ட "ச கச் சந்திப் " என்கின்ற 
ேவைலத்திட்டதத்தின் லம் திதாக கு ேயறியவர்கள் 
இங்கு ஏற்கனேவ வாழ்ந்  ெகாண் க்கிற தமிழர்கைள 
சந்திக்கும் வாய்ப்  வளங்கப்பட் ள்ள . 
 
இவ்வா  திதாக கு ேயறியவர்க க்கு உதவி ாிய 
வி ம்பியவர்கள் தய  ெசய்  1300 660 629 என்ற 
ெதாைலேபசி எண்ணில் ெதாடர்  ெகாள் ங்கள். 
 
எம  அங்கத்தவர்கள் வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானத்தின் 
மீள்வாக்ெக ப்பிற்கு ேதைவயான உதவிகைள ம் 

ாிந்  வ கின்றார்கள். 
 
பிரச்சாரச் ெசயற்பா கள் 
 
எம  மாநிலத்தின் அரசியல் 
பிரச்சாரஒ ங்கிைணப்பாள ம் சில அங்கத்தவர்க ம் 
15 பங்குனி 2010 அன்  அைனத் லக மன்னிப் ச் 
சைபயினாின் குவின்ஸ்லாந்  கிைளயின் 
அங்கத்தவர்கைள சந்தித்  உைரயா னார்கள். இந்தச் 
சந்திப்பில் கிறிஸ் மஸ் தீவில் இ ந்  வ ைக 
தந்தி ந்த இ வ ம், கடந்த வ டம் இலங்ைக 

அரசினால் நடாத்தப்பட்ட ப ெகாைலயின் சிலவற்ைற 
ேநர யாக பார்த்த இ வ ம் கலந்  ெகாண்டார்கள். 
இந்த உைரயாட ன் ேபா  இலங்ைக அரசு நடாத்திய 
மனித உாிைம மீறல்கள் பற்றி விளக்கமளிக்கப்பட்ட . 
 
இ  மட் மல்லா  எம  அரசியற் கு  
அ ஸ்திரா யாவின் ந்தய அரசின் "ெசனற்றர்" 
அன்ட்  பிர ண் அவர்கைள ம் சந்தித்  ேபசிய . 
இதில் சில ஆேலாசைனகைள வளங்கிய அன்ட்  
பிர ண், அ ஸ்திேர ய நாடா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்கிைடேய இலங்ைக வாழ் தமிழர்களின் 
உண்ைம நிைலயின் ாி ணர்ைவ ஏற்ப த்த நாம் 
க ைமயாக உைழக்க ேவண் ம் என்ற உண்ைமைய 
வ த்தினார். 
 
உலகத் தமிழர் ேபரைவ 
 
கடந்த மாசி மாதம் 24ஆம் நாள் உலகத் தமிழர் 
ேபரைவயின் உத்திேயாக ர்வ ெதாடக்க நிகழ்  
பிாித்தானியாவின் பாரா மன்றத்தில் நைடெபற்ற . 
இதில் எம  மாநில அங்கத்தவர் ஒ வ ம் கலந்  
ெகாண்டார். இந்நிகழ்  மாசி மாதம் 26ம் திகதி 
நிைரேவறிய . இ  பற்றிய ஒ  அறிக்ைக 
கு ன்ஸ்லாந்தின் க்கிய பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க க்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட்ட . 
 
ேசைவ பாராட்  
 
அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவயின் கு ன்ஸ்லா  
மாநில நடவ க்ைககளி ம், நாடளாவிய 
நடவ ைககளி ம் ( க்கியமாக தமிழ் ெசய்திச் 
சுற்றறிக்ைகயின் ஆசிாியராக) அயரா  பா பட்  
உைழத்த அப்ைபயா இர ந்திரனின் ேசைவைய எம  
கிைழ பாராட் கின்ற . இவர் தன  ேசைவயி ந்  
தற்கா க ஓய்  எ க்கின்றார். இவர  ஓய்  நல்லதாக 
அைமய எம  ஆசிகள். ♦ 

குவனீ்ஸ்லாந்து மாநில அைவ அறிக்ைக 
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ேமற்கு அவுஸ்திேரலிய மாநில அைவ அறிக்ைக 
லம் ெபயர்ந்த மக்க க்கான உதவி 

கடந்த சில நாட்களாக ேமற்கு அ ஸ்திேர யாவிற்கு 
ேவ  மாநிலங்களில் இ ந்  வ ைக த ம் லம் 
ெபயர்ந்  தஞ்சமைடந்ேதாாின் எண்ணிக்ைக 
அதிகாித் ள்ள . இவ்வா  வ ைக தந்தவர்க க்கு 
ேமற்கு அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவயின் 
உ ப்பினர்கள் தங்களாலான உதவிைய 

ாிந் வ கின்றார்கள். ேம ம் ேமற்கு அ ஸ்திேர யா 
விமான் நிைலயத்தி ள்ள த ப்  காமிற்க்கு ெசன்  

திதாக வ ைக தந் ள்ளவர்கைள சந்தித்  
வ கின்றார்கள். 
வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானம் மீள்வாக்ெக ப்  
வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானத்தின் மீதான 

மீள்வாக்ெக ப்பிற்க்கு எம  கிைள அங்கத்தவர்கள் 
ன்னணியில் நின்  உதவி ெசய்வ டன் ெபா ள் 

பல ம் அளித்  வ கிறார்கள். 
 
பங்குனி 18ஆம் நாள் நைடெபற்ற லம் ெபயர்ந்த 
மக்களிற்கான உாிைமகைள ேவண்  நிற்கும் கு  
(ற்ற்அண்) ஒ ங்கு ெசய்த கூட்டத்திற்க்கு எம  
அங்கத்தவர்களில் ஒ வர் அறி க ைர வழங்கினார். 
பல்ேவ  ச கங்களைள ம் பிரதிநிதித் வப்ப த்திய 
பல ேபச்சாளர்கள், அ ஸ்திேர யாவி ள்ள அகதிகள் 
த ப்  காம்கைள வி ம்ப  அ ஸ்திேர ய 
அரசாங்கத்ைத ேவண் னார்கள். ♦ 

ெதன் அவுஸ்திேரலிய மாநில அைவ அறிக்ைக 

,t;tUlk; khrp khjk; Mwhe;jpfjp (06.02.2010) 

nky;Ngidr; Nrh;e;j vOj;jhsh; jpU. v];. =];fe;juh[h 

mth;fspd; Ehy; ntspaPl;L tpoh> ,yq;if 

jkpo;r;rq;fj;jpd; mDruizAlDk;> jkpoh; Nguit 

njd; mT];;jpNuypaf; fpisapd; gpurd;dj;JlDk; 

kpfTk; ntw;wpfukhf eilngw;wJ. nky;NgdpypUe;J 

tUif je;j Ngr;rhsHfs; MjuT toq;fpa vq;fs;  

mikg;Gf;fisAk;> tUifje;j kf;fisAk; kpfTk; 

ghuhl;b Ngrpaik Fwpg;gplj;jf;fJ.     

NkYk; ,t;tUlk; itfhrp khjk; ,Ugj;jpnuz;lhe;jpfjp 

(22.05.2010) epidT$ug;gl ,Uf;Fk; QhgfhHj;j 

jpdj;jpd; Muk;g Vw;ghl;L Ntiyfis mT];;jpNuypa 

jkpoh; NguitAk;> ,yq;if jkpo;r;rq;fKk; ,ize;J 

xOq;fikg;Gr; nra;JtUfpwJ. mj;Jld; Kf;fpakhd 

tpUe;jpdh;fis miog;gJ rk;ge;jkhd MNyhrid-

fisAk;  elj;jptUfpd;whh;fs;. 

cyfj; jkpo; nghJkd;wj;jpd; nra;jpfs; mlq;fpa 

ntspaPl;Lg;gpuRuk; njd; mT];;jpNuypa ghuSkd;w 

cWg;gpdh;fSf;Fk;> Nky;rig (nrdw;) 

cWg;gpdh;fSf;Fk; mDg;gp itf;fg;gl;Ls;sJ. mj;Jld; 

mT];j;jpNuypa jkpoh; Nguitapd; njd; 

mT];jpNuypaf; fpis cgjiyth; mth;fs; tpNrl 

Kiwapy; ftdnkLj;J> ,jd; th;zg; gpujpfis 

mtHfspd; cs;Sh; mYtyfq;fspDhlhf mDg;gp 

itj;jJld;> mT];j;jpNuypa jiyefh; fd;guh kj;jpa 

ghuhSkd;w cWg;gpdh;fSf;Fk>; Nkyrig (nrdw;) 

cWg;gpdh;fSf;Fk; kpd;dQ;ry; %ykhf mDg;gp 

itf;fg;gl;ls;sJ. mj;Jld;> ghuSkd;w cWg;gpdh;fis 

tpiutpy; re;jpw;gjw;fhd Kaw;rpfs; eilngw;W 

tUfpd;wJ vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;f tplak;.26.03.2010 ,y; 

epjp Nrfhpg;gpw;fhf eilngw ,Ue;j “nghypT+l; 
eldepfo;r;rp” tpoh Vw;ghl;Lf; FOtpduhy; 

xj;jpitf;fg;gl;Ls;sJ. ,f;fhyfl;lj;jpy; epiwa 

epfo;Tfs; ,lk;ngw;wpUe;jikNa gpw;Nghlg;gl;likf;fhd 

fhuzkhFk;. 

,t;tUlk; rpj;jpiu khjk; 17k;> 18k; jpfjpfspy; 

tl;Lf;Nfhl;ilj; jPh;khdk; gw;wpa kPs; fUj;Jf;fzpg;G 

thf;nfLg;G mT];;jpNuypah g+uhfTk; 

,lk;ngw ,Ug;gjdhy>; njd; mT];;jpNuypahtpy; 

,jw;fhd Kjw;fl;l Ntiyfshd thf;fhsh; gl;bay; 

jahhpj;jy;> gpur;rhu eltbf;if Nghd;w 

tplaq;fis ,yq;if jkpo;r; rq;fKk;> jkpoh; Nguit 

njd; mT];jpNuypaf; fpisAk; xd;wpize;J 

nrayg;;gl;L tUfpd;wJ. jghy; %ykhd thf;Fg; gjpit 

kl;LNk ,q;Nf elj;Jtnjd KbntLf;fg;gl;Ls;sJk; 

ftdj;jpy; nfhs;sg;glNtz;ba tplaq;fshFk;.♦            
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மதிப்பிற்குாிய ேலாறி ◌ஃேபகர்சன் அவர்க ம் ைண 
பிரதம மந்திாி மதிப்பிற்குாிய ஜு யா கில்லாட் 
அவர்க ம் பங்ேகற்ற இராப்ேபாசனம் 
மதிப்பிற்குாிய ேலாறி ◌ஃேபகர்சன் அவர்க ம் ைண 
பிரதம மந்திாி மதிப்பிற்குாிய ஜு யா கில்லாட் 
அவர்க ம் இைணந்  வழங்கிய உதவிப் பணம் 
திரட் ம் இராப்ேபாசன வி ந்தில் அ ஸ்திேர ய தமிழ் 
ேபரைவயின் சார்பில் நி  ச த் ேவல் ன் பிரதிநிதிகள் 
ப்ங்ேகற்றார்கள். இதில் நாம் ைணப் பிரதம மந்திாி 
ஜு யா கில்லாட் டன் சந்தித்  தமிழர்கள் 
எதிர்ேனாக்கி ள்ள பிரச்சைனகள் பற்றி 
கலந் ைரயா ேனாம். 
 
வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானத்தின் மீதான 
மீள்வாக்ெக ப்   
எம  கிைளயின் அங்கத்தவர்கள் ேமற்குறிப்பிட்ட 
வாக்ெக ப்ைப ன்ென க்கும் கு விற்க்கு 
தங்களாலான உதவிகைள ெசய்  வ கின்றார்கள். 
வாக்காளர்களின் தரைவ ேசகாிப்பதி ம் அவற்ைறத் 
ெதாகுப்பதி ம் எம  அங்கத்தவர்கள் ன்னின்  
உைழக்கின்றார்கள். தமிழர் மீள்வாக்ெக ப்  கு  
'இன்பத் தமிழ்' வாெனா யில் 21, பங்குனி 2010ல் 
ஒ ங்குப த்திய நிகழ்ச்சிக்கு நாம் உதவி 
வழங்கிேனாம்.இந் நிகழ்ச்சியில் எம  அங்கத்தவர்கள் 
பங்ேகற்றி ம் ரமான பிரச்சாரத்தில் ஈ பட்  
வாெனா  ேகட்கும் இரசிகர்கைள இவ் 
வாக்ெக ப்பிற்க்கு பதி  ெசய்ய 
ஊக்கப்ப த்தினார்கள். 
 

லம் ெபயர்ந்தவர்க டன் இைணந்த ெசயற்பா  
விலா ட் த ப்  காமில் உள்ள தமிழர்க டன் நாம் 
ெதாடர்ந் ம் ெதாடர்பில் உள்ேளாம். 
அ மட் மல்லாமல், நாம் ச கத்தி ள்ள லம் 
ெபயர்ந்தவர்க க்காக உைழக்கும் ேவ  
கு க்க ட ம் இைணந்  ெசயற்பட்  வ கின்ேறாம். 

லம்ெபயர்ந்த மக்களின் நிைலைய பற்றி ெதாடர்ந் ம் 
பல அரசியல் வாதிக டன் கலந்தாேலாசித்  அம் 
மக்களிற்கான உதவிகைள ெபற் க்ெகா க்கின்ேறாம். 

உலக மகளிர் தினம் அ சாிப்  
சிட்னியில் வா ம் தமிழ் ெபண்களால் நி வப்பட்ட 
'நீதிக்காக் ேபாரா ம் ெபண்கள்' என்ற கு  
ெபண்க க்காகப் ேபாரா ம் மற்ற கு க்க டன் 
இைணந்  ெசயற்ப கின்ற . இந்த கு வில் தமிழர் 
அல்லாத ெபண்க ம் இைணந் ள்ளார்கள். 
 
இவ்வ டம் பங்குனி 6ம் நாள் உலக மகளிர் தினத்ைத 
ஒட்  இடம் ெபற்ற நிகழ்வில் எம  ேபாராட்டத்திைனச்
சித்தாிக்கும் வண்ணம் ஒ  நாட் ய நிகழ்ச்சிைய நாம் 
வழங்கிேனாம். இந்நிகழ்ச்சி பார்ைவயாளர்கள் மத்தியில்
ெபாிய வரேவற்ைபப் ெபற்ற . 
www.tamiljustice.com 
http://www.flickr.com/photos/44166732@N02/sets/72157622
980169087/ 
http://www.flickr.com/photos/44166732@N02/sets/72157622
979184647/ 

'மிரக்' இல் கப்ப ல் தாித் ள்ள அகதிகளிற்கு 
ஆதரவளிக்கும் ேபரணி 

இந்ேதாேனசியாவின் மிரக் இல் தமிழ் அகதிகள் 
அடங்கிய படகு த த்  ைவக்கப்பட்  150 நாள் 
நிைறவைடந்தைத எ த் க்காட் வதற்காக 
நைடெபற்ற கண்டனப் ேபரணிையப் பற்றி நாம் 
பிரச்சாரப்ப த்திய  மட் மல்லாமல் எம  கு  
பிரதிநிதிகள் பங்குபற்றினார்கள். இதில் எம  பிரதிநிதி 
ேமைடப்ேபச்சாற்றினார். 

 

கு வர த் திைணக்களத்தின் பிரதிநிதிக டனான 
சந்திப்  
எம  பிரதிநிதிக ம் சில சட்ட வல் னர்க ம் 
ஒன்றிைணந்  அ ஸ்திேர ய கு வர த் 
திைணக்களத்தின் பிரதிநிதிக டன் சந்தித்ேதாம். இந்த 
சந்திப்பில் 'கிறிஸ் மஸ்' தீவி ம் வில்லா ட் த ப்  

காமி ம் உள்ள தமிழர்களின் அன்றாட 
பிரச்சைனகைளப் பற்றி நாம் எ த் ைரத்  அவர்களின்
பிரச்சைனகளிற்கு தீர் கள் கிட்ட வழிசைமத்ேதாம். ♦ 

நியூ சவுத் ேவல்ஸ் மாநில அைவ அறிக்ைக



பக்கம்  5 முரசு  மலர்  2  இதழ்  3  

                                       

மதிப்பிற்குாிய ேலாறி ◌ஃேபகர்சன் அவர்க ம் ைண 
பிரதம மந்திாி மதிப்பிற்குாிய ஜு யா கில்லாட் 
அவர்க ம் பங்ேகற்ற இராப்ேபாசனம் 
மதிப்பிற்குாிய ேலாறி ◌ஃேபகர்சன் அவர்க ம் ைண 
பிரதம மந்திாி மதிப்பிற்குாிய ஜு யா கில்லாட் 
அவர்க ம் இைணந்  வழங்கிய உதவிப் பணம் 
திரட் ம் இராப்ேபாசன வி ந்தில் அ ஸ்திேர ய தமிழ் 
ேபரைவயின் சார்பில் நி  ச த் ேவல் ன் பிரதிநிதிகள் 
ப்ங்ேகற்றார்கள். இதில் நாம் ைணப் பிரதம மந்திாி 
ஜு யா கில்லாட் டன் சந்தித்  தமிழர்கள் 
எதிர்ேனாக்கி ள்ள பிரச்சைனகள் பற்றி 
கலந் ைரயா ேனாம். 
 
வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானத்தின் மீதான 
மீள்வாக்ெக ப்   
எம  கிைளயின் அங்கத்தவர்கள் ேமற்குறிப்பிட்ட 
வாக்ெக ப்ைப ன்ென க்கும் கு விற்க்கு 
தங்களாலான உதவிகைள ெசய்  வ கின்றார்கள். 
வாக்காளர்களின் தரைவ ேசகாிப்பதி ம் அவற்ைறத் 
ெதாகுப்பதி ம் எம  அங்கத்தவர்கள் ன்னின்  
உைழக்கின்றார்கள். தமிழர் மீள்வாக்ெக ப்  கு  
'இன்பத் தமிழ்' வாெனா யில் 21, பங்குனி 2010ல் 
ஒ ங்குப த்திய நிகழ்ச்சிக்கு நாம் உதவி 
வழங்கிேனாம்.இந் நிகழ்ச்சியில் எம  அங்கத்தவர்கள் 
பங்ேகற்றி ம் ரமான பிரச்சாரத்தில் ஈ பட்  
வாெனா  ேகட்கும் இரசிகர்கைள இவ் 
வாக்ெக ப்பிற்க்கு பதி  ெசய்ய 
ஊக்கப்ப த்தினார்கள். 
 

லம் ெபயர்ந்தவர்க டன் இைணந்த ெசயற்பா  
விலா ட் த ப்  காமில் உள்ள தமிழர்க டன் நாம் 
ெதாடர்ந் ம் ெதாடர்பில் உள்ேளாம். 
அ மட் மல்லாமல், நாம் ச கத்தி ள்ள லம் 
ெபயர்ந்தவர்க க்காக உைழக்கும் ேவ  
கு க்க ட ம் இைணந்  ெசயற்பட்  வ கின்ேறாம். 

லம்ெபயர்ந்த மக்களின் நிைலைய பற்றி ெதாடர்ந் ம் 
பல அரசியல் வாதிக டன் கலந்தாேலாசித்  அம் 
மக்களிற்கான உதவிகைள ெபற் க்ெகா க்கின்ேறாம். 

உலக மகளிர் தினம் அ சாிப்  
சிட்னியில் வா ம் தமிழ் ெபண்களால் நி வப்பட்ட 
'நீதிக்காக் ேபாரா ம் ெபண்கள்' என்ற கு  
ெபண்க க்காகப் ேபாரா ம் மற்ற கு க்க டன் 
இைணந்  ெசயற்ப கின்ற . இந்த கு வில் தமிழர் 
அல்லாத ெபண்க ம் இைணந் ள்ளார்கள். 
 
இவ்வ டம் பங்குனி 6ம் நாள் உலக மகளிர் தினத்ைத 
ஒட்  இடம் ெபற்ற நிகழ்வில் எம  ேபாராட்டத்திைனச் 
சித்தாிக்கும் வண்ணம் ஒ  நாட் ய நிகழ்ச்சிைய நாம் 
வழங்கிேனாம். இந்நிகழ்ச்சி பார்ைவயாளர்கள் மத்தியில் 
ெபாிய வரேவற்ைபப் ெபற்ற . 
www.tamiljustice.com 
http://www.flickr.com/photos/44166732@N02/sets/72157622
980169087/ 
http://www.flickr.com/photos/44166732@N02/sets/72157622
979184647/ 

'மிரக்' இல் கப்ப ல் தாித் ள்ள அகதிகளிற்கு 
ஆதரவளிக்கும் ேபரணி 

இந்ேதாேனசியாவின் மிரக் இல் தமிழ் அகதிகள் 
அடங்கிய படகு த த்  ைவக்கப்பட்  150 நாள் 
நிைறவைடந்தைத எ த் க்காட் வதற்காக 
நைடெபற்ற கண்டனப் ேபரணிையப் பற்றி நாம் 
பிரச்சாரப்ப த்திய  மட் மல்லாமல் எம  கு  
பிரதிநிதிகள் பங்குபற்றினார்கள். இதில் எம  பிரதிநிதி 
ேமைடப்ேபச்சாற்றினார். 

 

கு வர த் திைணக்களத்தின் பிரதிநிதிக டனான 
சந்திப்  
எம  பிரதிநிதிக ம் சில சட்ட வல் னர்க ம் 
ஒன்றிைணந்  அ ஸ்திேர ய கு வர த் 
திைணக்களத்தின் பிரதிநிதிக டன் சந்தித்ேதாம். இந்த 
சந்திப்பில் 'கிறிஸ் மஸ்' தீவி ம் வில்லா ட் த ப்  

காமி ம் உள்ள தமிழர்களின் அன்றாட 
பிரச்சைனகைளப் பற்றி நாம் எ த் ைரத்  அவர்களின் 
பிரச்சைனகளிற்கு தீர் கள் கிட்ட வழிசைமத்ேதாம். ♦ 

நியூ சவுத் ேவல்ஸ் மாநில அைவ அறிக்ைக 





பக்கம்  6 முரசு  மலர்  2  இதழ்  3

ெதாடர்ச்சி 7 ம் பக்கம்  

Njrpa murpay; nraw;ghLfs; - khHr;  2010  
vkJ Njrpa murpay; FOtpduhy; fle;j khjj;jpy; 

nraw;gLj;jg;gl;l Kf;fpa %d;W eltbf;iffs; 

njhlHghd tpguzq;fs; ,t; mwpf;ifapy; jug;gl;Ls;sJ. 

cyfj; jkpoH Nguitapd; mq;FuhHg;gzk; 

cyfj; jkpoH Nguitapd; mq;FuhHg;gz nghJf;$l;lk;; 

gphpj;jhdpa jkpoH Nguitapd; rhHgpy; fle;j ngg;uthp 

khjk; 24e;jpfjp gpupj;jhdpa ghuhSkd;w tshfj;jpy; 

kpfTk; ntw;wpfukhf xOq;FgLj;jg;gl;lJ.  ,e;j 

epfo;tpy; gpupj;jhdpahtpd; ntspAwTj;Jiwr;nrayH 

nfsut Nltpl; kpypghd;l; cl;gl gphpj;jhdpahtpd; 

Kf;fpa %d;W fl;rpfisAk; NrHe;j ntspAwTj;Jiwg; 

Ngr;rhsHfSk; fye;J nfhz;L ciuahw;wpAs;sdH. 

mj;Jld; gpupj;jhdpa murpd; rpy mikr;rHfSl;gl %

d;W fl;rpfspd; ghuhSkd;w cWg;gpdHfs;, tsHe;JtUk; 

gy murpay; MHtyHfSk; ,e;epfo;tpy; gq;Fgw;wp 

ciuahw;wpdH.  ,r;rkak; mjpy; gq;Fgw;wpa 

cyfj;jkpoH Nguitapd; gpujpepjpfSfF; gphpj;jhdpa  

gpujkH nfsut NfhHld; gpuTd; mtHfisr; re;jpj;J 

ciuahlTk; re;jHg;gk; fpilj;jJ. 

 

ntw;wpfukhf Kbe;j ,t; mq;FuhHg;gz  epfo;thdJ – 
gpupj;jhdpahitj; jskhff; nfhz;L ,aq;Fk; Gyk;ngaH 

jkpoHfspd; ,af;fkhd “gpupj;jhdpa jkpoH Nguitapd;” 
nraw;ghl;Lj; jpwDf;Ff; fpilj;j kpfg; nghpa 

ntw;wpahFk;. 

,e;j ntw;wpf;Fj; JizGhpe;j Kf;fpa fhuzpfs; 

tUkhW : 

 

1. gphpj;jhdpahtpd; Nkk;ghlhd newpg;gLj;jg;gl;l murpay; 

fyhr;rhuKk;   ,yq;ifAldhd mjd; rhpj;jpu 

G+Htkhd murpay; njhlHGfSk;;; 

2. mq;F thOk; 200,000 Nkw;gl;l jkpo;kf;fs; njhifAk; 

mtHfspdhy; Vw;gLj;jg;gl;l Mokhd njhlHGfSk; 

nghUz;kpa Nkk;ghLk;; 

3. ,it midj;Jf;Fk; Nkyhf ,e;j mikg;gpd; 

Mf;fG+Htkhd xOq;fikfg;gl;l nraw;jpwDk; 

mtHfsJ fLk; ciog;Gk;. 

cjhuzkhf 

mT];jpNuypahtpy; vkJ epiyg;ghLfs; 

gphpj;jhdpahtpypUe;J kpfTk; khWgl;l epiyapy; 

,Ue;jhYk; mtHfsJ mDgtq;fisAk; nraw;jpwd; 

Nghd;wtw;iwAk; gbg;gpidahfg; gpd;gw;WtJ rhyg; 

gaDilaJ. 

,d;Dk; rpy fhuzpfs; cyfj;jkpoH Nguitapd; 

Muk;gg; nghJf;$l;lj;jpd; ntw;wpf;F cWJi-

zahf ,Ue;jd.  

1. ePz;l fhykhfj; njhlUk; jkpoH gpur;rpidf;Fj; jPHT 

fhzg;gl Ntz;Lk; vd;w nghJthd fUj;J 

gphpj;jhdpahTf;Fk; kw;iwa Nkw;Fyf 

ehLfSf;Fkpilapy; epyTjy;.  
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FbtuT, FbAhpik jpizf;fsj;Jld; Nguitapd; 

re;jpg;G: 

FbtuT, FbAhpikj;Jiw mikr;rH jpU fpwp]; 
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,td;]; mtHfsJ %j;j MNyhrfH jpU gpuz;ld; 

gpaHi] fle;j khHr; khjk; 1e; jpfjp mtuJ 

mYtyfj;jy; re;jpj;jdH. xU kzp Neuj;Jf;F Nkyhf 

ePbj;j ,e;j kpfTk; gads;sjhf mike;jJ. ,q;F 

fye;jhNyhrpf;fg;gl;l tplaq;fs;: 

 

• ‘JaUw;w ngz;fSf;fhd’ gphptpy; jkpo; ngz;fSf;F 

xU gq;fPl;il xJf;FtJ. 

• jkpoHfs; ghJfhg;G gj;jpuk;; ngw;Wf;nfhs;tjpy; 
Vw;gLk; ePz;l fhyjhkjKk;, ,jdhy; fpwp];k]; 

jPT, tpyht+l; Kfhk;fspy; cs;s mfjpfs; kj;jpapy; 

epyTk; tpuf;jpkdg;ghd;ik. 

• ‘Nkuf;’ glF mfjpfs; epiynjhlHghd r%fj;jpd; 

rpe;jidAk;, ,J tplaj;jpy; muRld; ,ize;J 

nray;gl;L ,t; tplaj;jpid KbTf;Ff;; 

nfhz;LtUjy;. 

• ,yq;ifapd; tlf;F fpof;F jkpoHfSf;fhd murpay; 

jPHTk; nghUd;kpa nraw;ghl;Lj; jpwDk;, ,jdhy; 

nrhe;jkz;zpypUe;J ntspNaWk; kf;fspd; 

vz;zpf;if Fiwtiljy;. 

 

,e;j re;jpg;gpd; gadhd ntspg;ghLfs;: 

1. vkJ Nguitapd;, gpur;ridfSf;F jPHT fhZk; 

jpwDk;, murhq;fj;Jld;  ,ize;J Ghpe;JzHTld; 

nraw;gLk; jd;ikAk; jpU gpuz;ld; gpaH]; 

ngUkdJld; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ. 

2. mikr;rH fpwp]; ,td;]; mtHfSlDk;, 

fpwp];k];jPT jLg;GKfhk; epHthfj; 

3. Jld; re;jpg;Gf;fis Vw;gLj;jjpf;nfhs;tJ. 

4. NghplUw;w ngz;fs; tplak;, mfjpfs; me;j];J tprh 

Mfpatw;Wf;F nghWg;ghd%j;j FbtuT 

mjpfhhpfSldhd re;jpg;Gf;fs;. 

5. tpyht+l; jLg;G epiyaj;jpYs;s ,U FLk;gq;fs; 

gw;wpa tpguq;fs; vLf;fg;gl;lik. mtHfSf;F 

Ntz;ba cjtpfs; toq;FtJ njhlHghf Muha;jy;. 

6. Nguit jdJ murrhHgw;w epWtdk; xd;iw epWtp 

kdpjhgg; gzpfis Nkw;nfhs;Sk; vz;zf; fUTf;fhd 

MjuT.  

Ieh mfjpfSf;fhd Mizf;FOtpd; ,yq;if 

njhlHghd kPsha;Tk; Nguitapd; nraw;ghLfSk;: 

 

Ieh mfjpfSf;fhd Mizf;FOtpd; ,yq;if 

njhlHghd tiuGfis kPsha;T nra;fpwJ. 

,jd;%yk; ,yq;ifapd; gy gFjpfs; jkpoUf;fhd 

ghJfhg;ghd gFjpfshf gpufldg;gLj;j 

tha;g;Gs;sJ. ,j;jifa KbTfis tuNtw;ff; $ba 

epiyapy; mT];jpNuypa murhq;fKk; ,Ug;gjhd xU 

fUj;Jk; epyTfpwJ. ,e;j murhq;fk; tpiutpy; 

re;jpf;ftpUf;Fk; fLk; Nghl;bahd nghJj; NjHjypy;, 

,e;j mfjpfs; gpur;rid Kf;fpa ,lj;ijg; gpbf;Fk;. 

Ieh mfjpfSf;fhd Mizf;FOtpd; kPsha;tpd; 

ghjfkhd KbTfSk;, mJ njhlHghd    vkJ 

murhq;fj;jpd; eltbf;iffSk; vjpHfhyj;jpy; jkpo; 

mfjpfs; epiyg;ghl;by; ,q;F mT];jpNuypahtpYk; 

Vida gy ehLfspYk; ghjfkhd tpisTfis 

Vw;gLj;Jk;. 

vkJ Nguit ,J tplaj;jpy; $ba ftdk; 

nrYj;JtJld;, ,J njhlHghd Mtzk; xd;wpidj; 

jahhpj;J IehmfjpfSf;fhd Mizf;FO, 

mT];jpNuypa murhq;fk;, ghuhSkd;w cWg;gpdHfs; 

MfpNahUf;F ifaspf;Fk; Kaw;rpapy; <Lgl;Ls;sJ. 

jw;NghJ ,yq;ifapy; epyTk; Nguty epyikfis 

vLj;Jf;fhl;LtJld;, ,yq;ifj; jkpo; 

kf;fSf;F ,d;Dk; RKf epyik Vw;gltpy;iy 

vd;gJld; mg;gb vLj;Jf;nfhs;tJ nghUj;jkw;wJ 

vd;gJ vkJ Nguitapd; epiygghlhFk;.   
NkYk; vkJ nraw;ghLfs; njhlHghd jfty;fs; mLj;j 

nra;jpklypy; ,lk;ngWk;. ♦ 

murpay; nraw;ghLfs; - khHr;  2010 … ெதாடர்கின்ற  
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ெதாடர்ச்சி 9 ம் பக்கம்  

வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானத்தின் மீதான மீள்வாக்ெக ப்பின் ஒ  பார்ைவ 
ெச. பத்ம ங்கம்- அ ஸ்திேர யத் தமிழர் ேபரைவ: 

(விக்ேடாாியா) 
இலங்ைகயின் வடக்கு கிழக்கு வாழ் ஈழத்தமிழர்களால் ஒட்  
ெமாத்தமாக 1976 இல் ெகா த்த ஆைணயிைன நாங்கள் 
மீண் ெமா ைற சுதந்திரமாக நாம் வா ம் லம் ெபயர் 
நாடான அ ஸ்திேர யா வ ம் ெசயற்ப த் ம் ேநாக்கில் 
எதிர்வ ம் 17ஆம், 18ஆம் திகதிகளில் இந்த வட் க்ேகாட்ைட 
தீர்மானத்தின் மீதான மீள்வாக்ெக ப்  நடத்த 
உத்ேதசிக்கப்பட் ள்ள . இதில் அ ஸ்திேர ய ஈழத்தமிழ் 
மக்கள் திரண்  வந்  பங்ேகற்குமா  அ ஸ்திேர யா வாக்கு 
கணிப்  கு  ேவண்  நிற்கிற . 
 
இந்த வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானம் என்றால் என்ன என்ற 
ேகள்விைய ேநாக்க ன், மீண் ெமா  வாக்குக்கணிப்  லம் 
ெபயர் நாடான அ ஸ்திேர யாவில் இன்  அவசியமா 
என்பைத ஆராய்வ  மிக ம் சிறந்த . 
 
கடந்த 60 ஆண்  ேபாராட்டத்தில் தல் 30 வ டம் அகிம்ைச 
ேபாராட்டத்ைத நடத்திய காலத்தில் சிங்களத்தின் இனவாத 
வன் ைற காரணமாக எம  அ ைம விலங்ைக உைடக்க 
அ த்த 30 வ டம் ஆ தப் ேபாராட்டம் நடத்தப்பட்ட  
மட் மல்லாமல், இக்காலத்தில் தமிழ் ஈழ அரசு ஒன்  
உ வாக்கப்பட்  ஒ  தனி அரசு ஆட்சி நைடெபற்ற  என்ப  
யாவ ம் அறிந்த உண்ைம. இலங்ைகயில் இனவாத சிங்கள 
ெபளத்த அரசு அைனத் லக அரசுகளின் ஆசீர்வாதத் டன் 
தமிழ் மக்களின் தன்னாட்சிையயழித்  ஆயிரம் ஆயிரம் நம  
உற கைள உயி டன் ைதத் ம் சிைறப்பி த் ம் 
ைவத்தி ப்ப ம் யாவ ம் அறிந்தேத. 
 

இலங்ைக அரேசா  மட் ம் இ ந்த அகிம்ைச 
ேபாராட்டமான  ப ப்ப யாக ஆ தப் ேபாராட்டமாக 
மாறி சர்வேதச நா களின் ெப ம் திைரயில் வாழ்ந்  
இன்  ஐ. நா வைர எ த் ச் ெசல்லப்பட் ள்ள . 
 
இதன் காரணமாக தமிழர்களாகிய நாம் ஜனநாயக 

ைறயில் எம  அபிலாைசகைள ெதாிவித்  எம  
பிரச்சைனக க்கு தீர்  காண ெமன்  சர்வேதசம் 
நம்பிக்ைக ெகாண் ள்ள இந்தக் காலகட்டத்தில், 
தமிழர்களாகிய நாம் 1976 இல் இலங்ைகயில் வடக்கு 
கிழக்கு மக்கள் ஒட்  ெமாத்தமாக அளித்த ஆைணயான 
வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானத்தின் மீதான 
மீள்வாக்ெக ப்ைப அ ஸ்திேர யாவில் ெவற்றிகரமாக 

நடத்தி ப்பதன் லம், தமிழர்களாகிய நாம் 
மீண் ெமா ைற சிங்கள ேதசத்திற்கும், 
சர்வேதசத் க்கும் எம  அபிலாைசகைள 
ெதாியப்ப த்தலாம். இந்த வாக்களிப்பான  அரசியல் 
சார்பற்ற ; ஒவ்ெவா  தமிழ்மகனின் க த் க்கு 
சுதந்திரமாக வாக்களிக்கும் ன் ாிைம 
ெகா க்கப்பட் ள்ள . இந்த வாக்களிப்பின் லம், 
தமிழர்களாகிய நாம் எம  தாயகத்தில் உள்ள மக்கள் 

ைமயானசுயநிர்ணய உாிைம டன் வாழ 
வி ம் கிறார்கள் என்பைத ஜனநாயக ைறயில் எ த்த 
ெசால்ல நிற்பேத இந்த வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானத்தின் 
மீதான மீள்வாக்ெக ப் . 
 
வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானம் ஏன் உ வாக்கப்பட்ட  
 
இலங்ைகயில் வடக்கு கிழக்கில் வா ம் தமிழ் மக்கள் 
ஒன் பட்ட இலங்ைகத் தீ க்குள் எம  அபிலாைசகைள 
ெப வதற்கு பல்ேவ  தமிழ் அைமப் களின் லம் 60 
ஆண்  காலம் ேமற்ெகாண்ட யற்சிகள் யா ம் 
ேதால்விையத் த வியதால், எம  பாரம்பாிய 
தாயகத்ைத மீளப்ெப வதற்கும், எம  அபிலாைசகைள 
உ திப்ப த்திக் ெகாள்வதற்காக 1976 இல் அைனத்  
தமிழ் அரசியல் கட்சிகளா ம் ஒன்றிைணத்  
எ க்கப்பட்ட வரலாற்  தீர்மானேம 
வட் க்ேகாட்ைடத்தீர்மானம். 
 
வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானம் என்ன ெசால்கின்ற . 
 
ஈழத்தமிழர்கள் ஐேராப்பியா எம  நிலங்கைள 
ஆக்கிரமிப்பதற்கு ன் பல்லாண்  காலமாக தமிழர்கள் 

ரண இைறைம ம் சுதந்திர ம் உள்ள பாரம்பாிய 
தாயக மியில் வாழ்ந்  வந் ள்ளார்கள்.  

 
பாரம்பாிய தாயக மியில் வாழ்ந்த தமிழர்கள் ஒ  தனி 
நாட்ைட பிரதிநிதித்த்வப் ப த் கிறார்கள். 
இலங்கயில் எப்பகுதியில் வசிக்கும் தமிழ் ேபசும் 
மக்க ம், லம் ெபயர் நா களில் ஈழத்ைதப் 
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ர் கமாகக் ெகாண்ட தமிழ் மக்க ம் தம  பாரம்பாிய 
பிரேதசத்தில் பிரஜா உாிைம ெபற உாித் ைடயவர்கள்.  
 

லம் ெபயர்ந்த நாங்கள் வாக்ெக ப்பில் கலந்  
ெகாள்வதின் லம் எைத ெதாிவிக்கின்ேறாம் 
 
தனி நாட்ைட அைடயாளப்ப த் ம் இலங்ைக தீவில் 
வாழ்கின்ற தமிழர்களின் ஒ  பாரம்பாிய தாயகத்ைத ம், 
சுய நிர்ணய உாிைமைய ம் ெகாண் ப்பதால், 
அவர்களின் வழித் ேதான்றியவர்களான நாம் ரண 
இைறைம ம், சுதந்திர ம் உள்ள தமிழ் ஈழத்ைத 
இலங்ைகயில் வடக்கு கிழக்கு பிரேதசத்தில் 
நி வதற்கு எம  ரண வ ப்பத்ைத இந்த 
வாக்ெக ப்பில் கலந்  ெகாள்வதன் லம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கிேறாம். 
 
ஒன்  பட்ட இலங்ைகயில் அரசியல் யாப்  அல்ல  
அைமப்ைப தமிழர்களின் வி ப்பிற்கு அைமயாமல், 
சட்டத் க்கு ரணான ைறயில் உ வாக்கப்பட்டேத 
நாம் இன்  உலெகல்லாம் சிதற த்  தஞ்சமைடயக் 
காரணம். இந்த சட்டத்திற்கு ரணான ைறயில் 
உ வாக்கப்பட்ட அரசியலைம  காரணமாக எம  
பாரம்பாிய பிரேதசம் அன் ம் இன் ம் 

ண்டாடப்ப கின்ற . ஆகேவ இந்த வட் க்ேகாட்ைட 
தீர்மானத்தின் மீதான மீள்வாக்ெக ப்பில் ஈழத்ைத 
தாயகமாகக் ெகாண்ட எந்த ஒ  தமிழ ம் தன  
தாயகம் சம்பந்தமாக ஜனநாயகமான ைறயில் 
பங்ெக க்க ம் க த்ைத ெதாிவிக்க ம் பிறப்பால் 
உாிைம ைடயவர் என்  கூ கின்ற . 
 
இந்த வாக்களிப்பில் கலந்  ெகாள்வதன் லம் எைத 
நாம் சாதிக்க உள்ேளாம் 
 
• இலங்ைகயில் உள்ள தமிழ் மக்களின் அரசியல் 

அபிலாைசகைள மீண் ம் மீண் ம் உணர்த் தல் 
• இக்க த் க்கணிப்  கள் லம் தமிழர் 

அபிலாைசகைள உலக நா க க்கும் ெதாண்டர் 
நி வனங்க க்கும் எ த்  ெசால்ல ைண நிற்றல். 

• இக்க த் க்கணிப்  அ ஸ்திேர ய அரசியல் 

பிர கர்க க்கு இலங்ைகயில் இன ரண்பாட் த் 
தீர்ைவ ஏற்ப த்த ைண ாி ம். 

• சர்வேதச மட்டத்தில் தமிழாின் இனப்பிரச்சைன 
ெதாடர்பான ஒ ைமப்பாட் ைன வளர்க்க உத ம். 

• 30 வ ட அகிம்ைச ேபாராட்ட ம், 30 வ ட ஆ தப் 
ேபாராட்டங்க ம் நியாயமான  என்பதைன 
உலகுக்கு தி ம்பத் தி ம்ப உணர்த் ம். 

• இ  எம  இைறைமக்கான நடவ க்ைக என் ம் 
எம்ைம ஆ ம் உாிைமேயா, இைறைமேயாசிங்கள 
அரசுக்கு கிைடயா . 

• இலங்ைகயின் அரசியல் அைமப்ைப மாற்றியைமக்க 
அ த்தம் ெகா க்கும் 

• அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவ தன் ெசயற்பா கைள
ாிதமாக ெசயல்ப த்த உத ம் 

• இ  2010 அ ஸ்திேர யாவில் வா கின்ற 18 
வயதிற்க்கு ேமற்பட்ட ஈழத்தமிழாின் ள்ளிவிபரம், 
இதன் லம் வ ம் காலத்தில் தம  சந்ததி பல 
பயன்கைள அைடயலாம் 

 
இப்ெபா  வாக்களிப்  அவசியமா? 
  

2009 ைவகாசி மாதத்திற்கு பின்னர் ஈழத்தமிழர்களின் 
நாளாந்த் இயக்க நிைலயில் ஒ  ேதக்க நிைல 
ெதன்ப வதன் காரணம் அங்கு ஒ  தகுதியான 
தைலைமத் வம் இல்லாைமேய. இந்த தைலைமத் வம் 

லம் ெபயர் வாழ் தமிழர்களின் ைககளில் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ப்பதால், நீதியான சுதந்திரமான 

ைறயில் ஈழத்தமிழாின் அபிலாைசகைள, அரசியல் 
அ ப்பைட வைரய த்  அறிந்  ெகாள்வ  லம் ெபயர்
தமிழர்களின் உாிைம ம் கடைம மமாகும். இைத 
நிைறேவற் ம் ஒ  ஜனநாயக ைறேய இந்த 
வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானத்தின் மீதான மீள் 
வாக்ெக ப்பாகும். இந்த பாாிய கடைமைய ெசய் ம்ப  
அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவ உாிைமேயா  
அங்கத்தவர்கைள ேவண்  நிற்கின்ற . அ  
மட் மல்லாமல் இந்த அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவ 
ஈழத்தமிழர்கைள ஒ  குைடயின் கீழ் ஒன்  
ேசர்ப்பதற்காக அைமக்கப்பட்ட ஒ  ஜனநாயக அைமப்

ெதாடர்ச்சி 11 ம் பக்கம் 

வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானத்தின் மீதான மீள்வாக்ெக ப்பின் ஒ  பார்ைவ...ெதாடர்கின்ற  
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ர் கமாகக் ெகாண்ட தமிழ் மக்க ம் தம  பாரம்பாிய 
பிரேதசத்தில் பிரஜா உாிைம ெபற உாித் ைடயவர்கள்.  
 

லம் ெபயர்ந்த நாங்கள் வாக்ெக ப்பில் கலந்  
ெகாள்வதின் லம் எைத ெதாிவிக்கின்ேறாம் 
 
தனி நாட்ைட அைடயாளப்ப த் ம் இலங்ைக தீவில் 
வாழ்கின்ற தமிழர்களின் ஒ  பாரம்பாிய தாயகத்ைத ம், 
சுய நிர்ணய உாிைமைய ம் ெகாண் ப்பதால், 
அவர்களின் வழித் ேதான்றியவர்களான நாம் ரண 
இைறைம ம், சுதந்திர ம் உள்ள தமிழ் ஈழத்ைத 
இலங்ைகயில் வடக்கு கிழக்கு பிரேதசத்தில் 
நி வதற்கு எம  ரண வ ப்பத்ைத இந்த 
வாக்ெக ப்பில் கலந்  ெகாள்வதன் லம் ெதாிவித் க் 
ெகாள்கிேறாம். 
 
ஒன்  பட்ட இலங்ைகயில் அரசியல் யாப்  அல்ல  
அைமப்ைப தமிழர்களின் வி ப்பிற்கு அைமயாமல், 
சட்டத் க்கு ரணான ைறயில் உ வாக்கப்பட்டேத 
நாம் இன்  உலெகல்லாம் சிதற த்  தஞ்சமைடயக் 
காரணம். இந்த சட்டத்திற்கு ரணான ைறயில் 
உ வாக்கப்பட்ட அரசியலைம  காரணமாக எம  
பாரம்பாிய பிரேதசம் அன் ம் இன் ம் 

ண்டாடப்ப கின்ற . ஆகேவ இந்த வட் க்ேகாட்ைட 
தீர்மானத்தின் மீதான மீள்வாக்ெக ப்பில் ஈழத்ைத 
தாயகமாகக் ெகாண்ட எந்த ஒ  தமிழ ம் தன  
தாயகம் சம்பந்தமாக ஜனநாயகமான ைறயில் 
பங்ெக க்க ம் க த்ைத ெதாிவிக்க ம் பிறப்பால் 
உாிைம ைடயவர் என்  கூ கின்ற . 
 
இந்த வாக்களிப்பில் கலந்  ெகாள்வதன் லம் எைத 
நாம் சாதிக்க உள்ேளாம் 
 
• இலங்ைகயில் உள்ள தமிழ் மக்களின் அரசியல் 

அபிலாைசகைள மீண் ம் மீண் ம் உணர்த் தல் 
• இக்க த் க்கணிப்  கள் லம் தமிழர் 

அபிலாைசகைள உலக நா க க்கும் ெதாண்டர் 
நி வனங்க க்கும் எ த்  ெசால்ல ைண நிற்றல். 

• இக்க த் க்கணிப்  அ ஸ்திேர ய அரசியல் 

பிர கர்க க்கு இலங்ைகயில் இன ரண்பாட் த் 
தீர்ைவ ஏற்ப த்த ைண ாி ம். 

• சர்வேதச மட்டத்தில் தமிழாின் இனப்பிரச்சைன 
ெதாடர்பான ஒ ைமப்பாட் ைன வளர்க்க உத ம். 

• 30 வ ட அகிம்ைச ேபாராட்ட ம், 30 வ ட ஆ தப் 
ேபாராட்டங்க ம் நியாயமான  என்பதைன 
உலகுக்கு தி ம்பத் தி ம்ப உணர்த் ம். 

• இ  எம  இைறைமக்கான நடவ க்ைக என் ம் 
எம்ைம ஆ ம் உாிைமேயா, இைறைமேயாசிங்கள 
அரசுக்கு கிைடயா . 

• இலங்ைகயின் அரசியல் அைமப்ைப மாற்றியைமக்க 
அ த்தம் ெகா க்கும் 

• அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவ தன் ெசயற்பா கைள 
ாிதமாக ெசயல்ப த்த உத ம் 

• இ  2010 அ ஸ்திேர யாவில் வா கின்ற 18 
வயதிற்க்கு ேமற்பட்ட ஈழத்தமிழாின் ள்ளிவிபரம், 
இதன் லம் வ ம் காலத்தில் தம  சந்ததி பல 
பயன்கைள அைடயலாம் 

 
இப்ெபா  வாக்களிப்  அவசியமா? 
  

2009 ைவகாசி மாதத்திற்கு பின்னர் ஈழத்தமிழர்களின் 
நாளாந்த் இயக்க நிைலயில் ஒ  ேதக்க நிைல 
ெதன்ப வதன் காரணம் அங்கு ஒ  தகுதியான 
தைலைமத் வம் இல்லாைமேய. இந்த தைலைமத் வம் 

லம் ெபயர் வாழ் தமிழர்களின் ைககளில் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ப்பதால், நீதியான சுதந்திரமான 

ைறயில் ஈழத்தமிழாின் அபிலாைசகைள, அரசியல் 
அ ப்பைட வைரய த்  அறிந்  ெகாள்வ  லம் ெபயர் 
தமிழர்களின் உாிைம ம் கடைம மமாகும். இைத 
நிைறேவற் ம் ஒ  ஜனநாயக ைறேய இந்த 
வட் க்ேகாட்ைடத் தீர்மானத்தின் மீதான மீள் 
வாக்ெக ப்பாகும். இந்த பாாிய கடைமைய ெசய் ம்ப  
அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவ உாிைமேயா  
அங்கத்தவர்கைள ேவண்  நிற்கின்ற . அ  
மட் மல்லாமல் இந்த அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவ 
ஈழத்தமிழர்கைள ஒ  குைடயின் கீழ் ஒன்  
ேசர்ப்பதற்காக அைமக்கப்பட்ட ஒ  ஜனநாயக அைமப் .  

ெதாடர்ச்சி 11 ம் பக்கம்  

வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானத்தின் மீதான மீள்வாக்ெக ப்பின் ஒ  பார்ைவ...ெதாடர்கின்ற  





பக்கம்  10 முரசு  மலர்  2  இதழ்  3  

உண்ைம ெவளிப்ப வைத த க்கும் யற்சி? வன்னியன்  - மார்ச் 23rd, 2010  

 
வன்னிப் ெப நிலப் பரப்பில் நைடெபற்ற ேபாாின் 
ேபா , இலங்ைக அரசாங்கத்தின் தரப்பில் அரச பைட 
கள் நடத்தியதாகக் கூறப்ப ம் மனித உாிைம மீறல்க க் 
குப் ெபா ப் க்கூ ம் விவகாரம் சூ பி த்  வ கிற . 
நாங்க மா இைதச் ெசய்ேதாம் என்  வாிந்  கட் க் 
ெகாண்  ஐக்கியநா கள் சைப டன் அதன் ெசயலா ளர் 
நாயகம் பான் கீ டன் ட் ேமாதிக் ெகாண்  
இ க்கிற  எம  நாட்  அரசு. 
 
எப்ப ம், என்ன பா பட் ம், தைலையக் கீழாக 
ைவத்ேத ம் தாம் சுத்தவாளி என்ற நிைலப்பாட்ைட 
ஸ்திரமாக்கி விட இலங்ைக அங்கும் இங்கும் என்  ஓ  
ஓ  ஆதர  திரட்  வ கிற . 
 
இத்தைனக்கும், ஐ.நா.வின் ெசயலாளர் நாயகம் 
இலங்ைகக்கு விஜயம் ெசய் , ஜனாதிபதி மகிந்தராஜபக் 
ஷ டன் ேபச்சுக்கள் நடத்தியபின்னர் வி த்த கூட்டறிக் 
ைகயில் ெதாிவிக்கப்பட்டதன் அ ப்பைடயிேலேய, இ  
விடயத்தில் தமக்கு ஆேலாசைன வழங்குவதற்கு நி ணர் 
கு ைவ நியமிக்கப்ேபாவதாக பான் கீ ன் ெதளி  
ப த்தி இ ந்தார். அவ்வா  ெசய்வதற்கு தனக்கு அதி 
காரம் ஆைண உண்  என்பதைன ம் மிக உ திபடத் 
ெதாிவித்தி ந்தார். இ  விடயத்ைத இனிேமல் ேந க்கு 
ேநர் பான் கீ டன் ைகயாள யா  என உணர்ந்  
ெகாண்  இப்ேபா  ஓ ப்பி த்  விைளயாட இலங்ைக 
அரசு ைனந் ள்ள . 
 

ன்னர் ஐ.நா.மன்றத்தில் இலங்ைகக்கு எதிராகக் 
ெகாண் வரப்பட்ட பிேரரைணையக் ேதாற்க க்கச் 
ெசய்த “” சி” டன், திமி டன் ெசயலாளர் நாயகத்தின் 

யற் சிைய, நடவ க்ைகைய மடக்கி வி வதற்கு 
தைலயால் நடக்கத்ெதாடங்கி உள்ள . 
 
வன்னியில் நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்ப ம் ேபார்க் குற் 
றங்கள் குறித்  ெசாந்தத்தில் விசாரைண நடத் வதற் 
கும் இலங்ைக அரசு ன்வ வதாக இல்ைல. ஐ.நா. 
ெசயலாளர் நாயகம் தமக்கு ஆேலாசைனகைள வழங்கி 

நி ணர் கு ைவ நியமிப்பைத ம், அவைரப்பி த்  
இவைரப்பி த்  த த்  வி வதிேலேய கண் ங் 
க த் மாக இ க்கிற . 
 

ஐ. நா. பா காப் ச் சைபயில் ெகாண்  வர இ ந்த 
பிேரரைணையத் ேதாற்க க்கச் ெசய்த  ேபான்  இப் 
ேபா ம் பான் கீ னின் திட்டத்ைதத் த த் விட ேவண் 

ம் என்  ஆலாய்ப் பறக்கிற  எம  நாட்  அரசு. 
அந்த யற்சியின் ஓர் அங்கேம அணிேசரா இயக்கத் 
ைதக் ெகாண்  ஐ.நா.ெசயலாளர் நாயகத்தின் நி ணர் 
கு  ேயாச ைனைய கண் க்கச் ெசய்த தி க்கூத் . 
ஆனால் அந்தக் கூத்  சர்வேதச மட்டத்தில் எ படா  
என்பதைன இலங்ைக இப்ேபா  உணர்ந்  இ க்க 
ேவண் ம். அணிேசரா நா களின் நிைலப்பா  ஏற் க் 
ெகாள்ள யாத ஒன்  என பிாிட்டனில் ஐ.நா பிரதிநிதி 
ெதாிவித்தி ந்ததைன எப்ப  சீரணிக்கப் ேபாகின்ற  
மகிந்த அரசு? 
 
இ  விடயத்தில் இலங்ைக அரசுக்கு ஐ.நா சைபயின் 
உயர்மட்டங்க டன் ஏற்பட்  இ க்கும் கல் நிைல 
ெதாட ம் என எதிர்பார்க்கலாம். தான் பி த்த ய க்கு 

ன்  கால் என்  இலங்ைக அரசு அடம்பி த் க் 
ெகாண்  இ ப்பதனால், ஆகப் ேபாவ  ஒன் ம் 
இல்ைல என்ப தைன ஏன் அதனால் உணர்ந்  
ெகாள்ள யவில்ைல? 
 
வளர்ந்  வ ம் ஒ  சிறிய நாட் ன் விடயத்தில் ஐ.நா 
சைப அதன் ெசயலாளர் நாயகம் இவ்வா  விடாப்பி  
யாக கயி  ேபா வ  ஏன் என விளங்கவில்ைல என்  
ஐ.நா க்கான இலங்ைகயின் நிரந்தரப்பிரதிநிதி கலாநிதி 
பா த ேகாஹன்ன ெதாிவித்  இ க்கிறார். உலக 
நா களின் இரக்கத் க்கு உாியதாக இலங்ைகைய “”
மாற் ம்” திய தந்திேராபாயமாகேவ இதைனப் 
பார்க்கலாம். 
 
ஐ.நா. சாசனத்ைத மீ வதற்கான யற்சி என்ப  ஒ  
குற்றச்சாட் . நாெடான்றின் உள்விவகாரத்தில் தைல 

ெதாடர்ச்சி 11 ம் பக்கம்  



ஏன்? 
உண்ைம ஒ  ேபா ம் அழியா , என்ேறா ஒ  நாள்
அ  ெவளிக்கிளம் ம். தன  உ வத்ைத காட் ம்.இ
இயற்ைகயின் நியதி மட் மல்ல, அதன் நீதி மாகும். 
இதைன உணர்ந்  ெகாள் ம் மனப்பக்குவம் இலங்ைக
அரசின க்கு எப்ேபா  பிறக்கும்…? காலம் பதில்
ெசால்லாமலா வி ம்? 
நன்றி – உதயன் ♦ 

பக்கம்  11முரசு  மலர்  2  இதழ்  3  

யி வ  என்ப  மற்ெறா  குற்றச்சாட் . 
 
இந்த இரண்ைட ம் ஒன்ைற மற்ெறான்றால்  
விவகாரத்ைத தமக்கு சாதகமாக்கித் தணித் விடலாம் 
என்  இலங்ைக க வதாக ேநாக்கர்கள் 
சுட் க்காட் கிறார்கள். 
 
ேம ம் இந்த விவகாரத்தில் பான் கீ ைனத் தம  
பக்கத் க்கு இ த் விட ம் இலங்ைக “”ெப யற்சி” 
ெசய்  வ வதாக ம் தகவல்கள் கசிந்  வ கின்றன. 
இத்தைன ராஜதந்திரக் கூத் க ம் ஏன்? உண் ைமக்கு 
என் ம் அழிவில்ைல. வன்னிப்பகுதியில் மனித உாிைம 
மீறல்கைள அரசு ேமற்ெகாள்ளவில்ைல என்ப  
உண்ைமயானால், ஐ.நா ெசயலாளர் நாயகம் தமக்ெகன 
ஒ  நி ணர்(ஆேலாசைன) கு ைவ நியமிப்ப  குறித்  
இலங்ைக அரசு ஏன் அலட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்? 
அச்ச ற ேவண் ம்? அரசின் ைக சுத்தமான  எனின் 
இலங்ைக அரேச ெவளிநாட்  நி ணர்கு  ஒன்ைற 
நியமித் , தன  பக்கத்ைத ெவளிச்சத் க்கு ெகாண்  
வரலாேம? 
 
தனக்கு எதிராக வ ம் எந்தக் குற்றச்சாட்ைட ம் 
நிராகாித்  அதி ந்  தப்பித் க் ெகாள்வ  இந்த அர 
சுக்கு ைகவந்த கைல. ாில் 2008 ஓகஸ் ல் பிெரஞ்சு 
நாட் ன் பட் னிக்கு எதிரான அைமப்பின் 17 ேபாின் 
மரணங்கள் மறக்கப்பட்ட ஒன்றாகி விட்ட . 
அேதேபான் , வன்னிப்பகுதியில் மனிதஉாிைமக ம் 
மைறக்கப்பட் விடக் கூடா  என்பதில் ஐ.நா. 
உ தியாக நின்  ெசயற்ப ம் என்  தமிழ் மக்கள் எதிர் 
பார்க்கின்றனர். 
 
குற்றம் உள்ள ெநஞ்சம் கு கு க்கும் என்ப  
அழிக்க யாத அல்ல  மறக்க யாத மந்திரம். 
இலங்ைக அரசு வன்னிப் ேபாாில் மனித 
உாிைமமீறல்களில் ஈ பட வில்ைல எனில், அ  குறித்த 
விசாரைண என்ற ம் அதற்கு ஒவ்வாைம (அலர்ஜி) 
ஏற்பட் ப் பத வ ம், தாம் சுத்தவாளிகள் என்  
கூ வதற்கு உலக நா களின் ஆதரைவ ேத வ ம் 

உண்ைம ெவளிப்ப வைத த க்கும் யற்சி?...  ெதாடர்ச்சி 

இப்ேபரைவயின் லம் ெபா ளாதார உதவிகைள ம், 

அரசியல் அபிலாைசகைள ம் எம் உற க க்கு 

ெசய்வ  அதிக வ ள்ள ெப ேபற்ைறத் த ம். அ  

மட் மல்லாமல் எம  உற க க்கு ெசய் ம் 

உதவிகளவர்கைள ேசர்வைத உ திப த்த ம், 

ாிதப்ப த்த ம், அதற்குாிய சட்டச் சிக்கல்கைள எதிர் 

ெகாள்ள ம், பன்னாட்  அரசுகளின ம், ெதாண்  

நி வனங்களின ம் உதவிைய ெபறல் ேபான்ற 

ெசயற்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்த ம் ம். 

ஆகேவ இந்த அைமப்பில் ெப மள  இைணந்  எம  

உற களின் யர் ைடக்க பலப்ப த் மா  

அ ஸ்திேர யத் தமிழர் ேபரைவ ேவண்  நிற்கின்ற .

அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவ லம் ெபயர்ந்  

வாழ்கின்ற ஈழத்தமிழர்களாகிய உங்களிடம் ேவண்  

நிற்ப  காலத்தின் ேதைவைய உணர்ந்  விேவகமாக 

சிந்தித்  எம  அரசியல் நகர் கைள காலம் தாழ்த்தா

ெசயற்ப த்த ேவண் ம் என்ப தான். இந்த ாீதியில் 

இந்த வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானத்தின் மீதான 

மீள்வாக்ெக ப்பில் சித்திைர 17, 18 ஆம் திகதிகளில் 

சகல ம் தவறா  பங்குெகாண்  ரண ஆதர  

ெதாிவிப்ப  எம  உாிைம ம் கடைம மாகும். லம் 

ெமயர் நாட் ல் எம  ெகாதி நிைல 

தளச்சியைட மானால் அதன் பிரதிபலன் தாயகத்தில் 

ெப ம் அவலநிைல ெதாட ம். ♦ 

வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானத்தின் மீதான 
மீள்வாக்ெக ப்பின் ஒ  பார்ைவ...ெதாடர்கின்ற



ஏன்? 
உண்ைம ஒ  ேபா ம் அழியா , என்ேறா ஒ  நாள் 
அ  ெவளிக்கிளம் ம். தன  உ வத்ைத காட் ம்.இ  
இயற்ைகயின் நியதி மட் மல்ல, அதன் நீதி மாகும். 
இதைன உணர்ந்  ெகாள் ம் மனப்பக்குவம் இலங்ைக 
அரசின க்கு எப்ேபா  பிறக்கும்…? காலம் பதில் 
ெசால்லாமலா வி ம்? 
நன்றி – உதயன் ♦ 

பக்கம்  11 முரசு  மலர்  2  இதழ்  3  

யி வ  என்ப  மற்ெறா  குற்றச்சாட் . 
 
இந்த இரண்ைட ம் ஒன்ைற மற்ெறான்றால்  
விவகாரத்ைத தமக்கு சாதகமாக்கித் தணித் விடலாம் 
என்  இலங்ைக க வதாக ேநாக்கர்கள் 
சுட் க்காட் கிறார்கள். 
 
ேம ம் இந்த விவகாரத்தில் பான் கீ ைனத் தம  
பக்கத் க்கு இ த் விட ம் இலங்ைக “”ெப யற்சி” 
ெசய்  வ வதாக ம் தகவல்கள் கசிந்  வ கின்றன. 
இத்தைன ராஜதந்திரக் கூத் க ம் ஏன்? உண் ைமக்கு 
என் ம் அழிவில்ைல. வன்னிப்பகுதியில் மனித உாிைம 
மீறல்கைள அரசு ேமற்ெகாள்ளவில்ைல என்ப  
உண்ைமயானால், ஐ.நா ெசயலாளர் நாயகம் தமக்ெகன 
ஒ  நி ணர்(ஆேலாசைன) கு ைவ நியமிப்ப  குறித்  
இலங்ைக அரசு ஏன் அலட் க் ெகாள்ள ேவண் ம்? 
அச்ச ற ேவண் ம்? அரசின் ைக சுத்தமான  எனின் 
இலங்ைக அரேச ெவளிநாட்  நி ணர்கு  ஒன்ைற 
நியமித் , தன  பக்கத்ைத ெவளிச்சத் க்கு ெகாண்  
வரலாேம? 
 
தனக்கு எதிராக வ ம் எந்தக் குற்றச்சாட்ைட ம் 
நிராகாித்  அதி ந்  தப்பித் க் ெகாள்வ  இந்த அர 
சுக்கு ைகவந்த கைல. ாில் 2008 ஓகஸ் ல் பிெரஞ்சு 
நாட் ன் பட் னிக்கு எதிரான அைமப்பின் 17 ேபாின் 
மரணங்கள் மறக்கப்பட்ட ஒன்றாகி விட்ட . 
அேதேபான் , வன்னிப்பகுதியில் மனிதஉாிைமக ம் 
மைறக்கப்பட் விடக் கூடா  என்பதில் ஐ.நா. 
உ தியாக நின்  ெசயற்ப ம் என்  தமிழ் மக்கள் எதிர் 
பார்க்கின்றனர். 
 
குற்றம் உள்ள ெநஞ்சம் கு கு க்கும் என்ப  
அழிக்க யாத அல்ல  மறக்க யாத மந்திரம். 
இலங்ைக அரசு வன்னிப் ேபாாில் மனித 
உாிைமமீறல்களில் ஈ பட வில்ைல எனில், அ  குறித்த 
விசாரைண என்ற ம் அதற்கு ஒவ்வாைம (அலர்ஜி) 
ஏற்பட் ப் பத வ ம், தாம் சுத்தவாளிகள் என்  
கூ வதற்கு உலக நா களின் ஆதரைவ ேத வ ம் 

உண்ைம ெவளிப்ப வைத த க்கும் யற்சி?...  ெதாடர்ச்சி 

இப்ேபரைவயின் லம் ெபா ளாதார உதவிகைள ம், 

அரசியல் அபிலாைசகைள ம் எம் உற க க்கு 

ெசய்வ  அதிக வ ள்ள ெப ேபற்ைறத் த ம். அ  

மட் மல்லாமல் எம  உற க க்கு ெசய் ம் 

உதவிகளவர்கைள ேசர்வைத உ திப த்த ம், 

ாிதப்ப த்த ம், அதற்குாிய சட்டச் சிக்கல்கைள எதிர் 

ெகாள்ள ம், பன்னாட்  அரசுகளின ம், ெதாண்  

நி வனங்களின ம் உதவிைய ெபறல் ேபான்ற 

ெசயற்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்த ம் ம். 

ஆகேவ இந்த அைமப்பில் ெப மள  இைணந்  எம  

உற களின் யர் ைடக்க பலப்ப த் மா  

அ ஸ்திேர யத் தமிழர் ேபரைவ ேவண்  நிற்கின்ற . 

அ ஸ்திேர ய தமிழர் ேபரைவ லம் ெபயர்ந்  

வாழ்கின்ற ஈழத்தமிழர்களாகிய உங்களிடம் ேவண்  

நிற்ப  காலத்தின் ேதைவைய உணர்ந்  விேவகமாக 

சிந்தித்  எம  அரசியல் நகர் கைள காலம் தாழ்த்தா  

ெசயற்ப த்த ேவண் ம் என்ப தான். இந்த ாீதியில் 

இந்த வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானத்தின் மீதான 

மீள்வாக்ெக ப்பில் சித்திைர 17, 18 ஆம் திகதிகளில் 

சகல ம் தவறா  பங்குெகாண்  ரண ஆதர  

ெதாிவிப்ப  எம  உாிைம ம் கடைம மாகும். லம் 

ெமயர் நாட் ல் எம  ெகாதி நிைல 

தளச்சியைட மானால் அதன் பிரதிபலன் தாயகத்தில் 

ெப ம் அவலநிைல ெதாட ம். ♦ 

வட் க்ேகாட்ைட தீர்மானத்தின் மீதான 
மீள்வாக்ெக ப்பின் ஒ  பார்ைவ...ெதாடர்கின்ற  





பக்கம்  12 முரசு  மலர்  2  இதழ்  3  

விழி ங்கள்! விழி ங்கள்!!  

விழி ள்ளவராகேவ! விழி ங்கள்!!! 

நா ம் ெமாழி ம் உங்கள்  

இ விழி என க திேய.... விழி ங்கள்!  

 

விழியா விழிகளாய் விழியி ந் ம் வாழா   

ேவைள இ ெவன கண் விழி ங்கள்!! 

இப்ேபா.............விழியா ேபானால்...........இனி..... 

இ விழி ண்ேடா உங்களின் வாழ்வில்?  

 

அழி ம் இனமா நாங்கள்?-யா ம்எைம 

அழிக்க அழிவதா நாங்கள்?-இனி ம் 

அதற்குத் ைணயாவதா நாங்கள்?-இதற்கு 

ைணேபாபவைர ம் ஏற்பதா நாங்கள்?  

 

பழி ம் குழி ம் பாரா  நடந்  

ைபந்தமிழினத்ைத பதவிக்காய் விற்  

இழிைவத்ேத ட இனத் ள் ேபாட் யி ம் 

இவர்களா தமிழர்? எம்ஈழத்திழர்? 

 

இறைம ம் இழந்  குறவராய் வாழவா 

எத்தைனேபர்கள் ேதர்தல்களத்திேல? 

மறவாின் உயிர்கள் மன்னிக்குமாஇவர்கைள?-ஈழ 

மண்தான் ெபா க்குமா இவர்களின் ேராகத்ைத?  

 

தமிழாயின் விழி! தமிழனாய்விழி! 

தன்மானம் உண்டாயின் விழி! 

தாய்மானம் உளம் ெகாண்டாயின் விழி! 

தமிழ்வழி தினம் நடந்தாயின் விழி!-தமிழெனன 

தரணியில் தைலநிமிர்வாயின்............... விழி!விழி!! 

இ விழிகாக்க விழி!விழி!!  

 

தம் வாழ் க்கு வழிேத  உன் ட் வாசல்ேத  

வாக்குத்ேத வ ேவார்க்கு -வைககூற விழி ங்கள்! 

 

பழிெயன் ம் பாரா  -பைகவ ெமன் ம் பாரா  

அழிெயன்  அழித்தவர்கள்........... அவர்களல்லவா?-

இன்  

இழிெவன்ற நிைன மின்றி பல்இழித்  வ ம்ேபா  

விழிெகாண் நில் ங்கள் தமிழின்வழிகண்  

ெகாள் ங்கள்  

 

விழியா விழிகளாய்! அழியா பழிசுமக்கும் விழிகளாய் வாழ 

உங்கள் விழிெயன்ன விழியா? கக்குழியா? 

விழியா விழியாய் வழிமா ம் விழியாய் 

ெதளிவின்றி நீயி ந்தால்........உன்ேதசம் பறிேபானபின்  

எம்தளிர்கள் வாழ்வெதங்ேக? உன்தரணியின் ெபயர்தான் 

என்ேன? 

ம வனாய் வாழா  எ ைமகு வனாய் திாியா  -பட்ட 

ப விைன மறவா  மனைத உ விைத ங்கள் -

மண்ணில் 

உண்ைமைய விைள ங்கள்- உலைகவிழி ங்கள் 

விழிெகாண் விழி ங்கள் இ விழிகாக்க விழி ங்கள்  

கவிவன் ♦ 

விழி ங்கள்! விழி ங்கள்! உங்கள் விழிகாக்க விழி ங்கள்!!  

காமில் இ ந்  ஓர் னகல்  
னகியவன் த்தன் 

ள் க் கம்பிக்குள் இ ந்   
னங்குகின்ேறன் -ேகட்கிறதா? 

ெகாள்ைள அ க்கூட்டம் இங்ேக 
ெகாட்டம் அ க்கின்றேத 
 

 இல்ைல வாசல் இல்ைல  
ேவட்  இல்ைல ேசைல இல்ைல 
ெவ ங்ைகேயா  நாமிங்ேக 
ெவட் யாக நிற்கின்ேறாம்  
 
தமிழர் கள் தைலநகர் ெசல்கிற  
இைடயிைடேய ேகள்விப்ப ம் ெசய்தி 
இ ேயாைசயாய் ெநஞ்சம் கனக்கிற  
ெதன்பகுதிச் சந்ைதகளில் வாகனமாய் 



பக்கம்  13முரசு  மலர்  2  இதழ்  3  

வாகன உதிாிகளாய் ேமா.ைசக்கில்களாய் 
கத நிைலகளாய்; ஓ களாய்  
கூைர மரங்களாய் இ ம் க்ேகற்றாய்  

 உைடத்த கல்லாய் ட் த்தளபாடமாய் 
எல்லாேம ம வாம் என்கிறார்கள் 
 
ஊர் இழந்ேதாம் உற களின் உயிர் இழந்ேதாம் 
ஊன ற்  நாமி க்க பகற்ெகாள்ைள அ க்கிறார்கள் 
பக்குவமாய் எைம அைடத் விட்  
ெவளிநாட்  உதவிகைள விைளயாட்டாய் எ த்திங்ேக 
ெவற் த்தகரத்தில்  கட்  என்கிறார்கள்  
ெசாந்த ட் ல் இ ந்  ெகாண்   
ெசாந்த உாிைமையத்தான் நாம் ேகட்ேடாம் 
 
அ த்தாய் அ ப  ைம க்கப்பால் ரத்தினாய் 
அகதி த்திைர குத்தினாய் 
கிள்ளிப் ேபாட்  அள்ளித் தின்என்கிறாய் 
மீள்கு ேயற்றம் என்றாய A-9 திறந்தாய் 
பஸ் விட்டாய் ந்ததா? 
 
தமிழர்தம் பிரச்சைன ம் தமிழர்க்கான தீர் ம் 
உலக அரங்கில் பிரச்சைன ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பின் 
உன்னால் ஏற்ப த்தப்பட்ட அடக்கு ைறகள் 
தளர்தியைவ சில தம்பட்டேமா பல 
தயக்கமின்றி ேகட்கிறாேய வாக்கு 
அபிவி த்தி என்  ஆைசகாட்  ேமாசம் ெசய்ய 
அதன் பின்னால் எ படலாம் சிலர் 
அவர்கள்தான் த்தி ேபத த்தவர் 
சீற் இல்ைல என்பதனால் சித ண்ட சில க்கு 
ெகாள்ைக ஒன்  உண்ேடா? ெகாஞ்சம் சிந்தி ங்கள் 
 
தமிழினத்தின் கட்சி தமிழர்தம் கூட்டைமப்  
தவறாமல் பலம் ேசர்த்  தமிழினத்ைத காத்தி ேவாம் 
தக்க பாடத்ைத தப்பாமல் ெகா ப்பதற்கு 
தயாராக நாமின்  தைலவைனத் ெதாிந்தி ேவாம் 
கிளிெநாச்சிக்கு ஒ  கிளிெநாச்சியான் ேவண் ம் 
பாரா மன்றத்தில் பயமின்றி கைதப்பதற்கு 
ப த்த ெப யைன பயணம் அ ப்பி ேவாம் ♦ 

காமில் இ ந்  ஓர் னகல்... ெதாடர்ச்சி 

வழைமயாக ஐ.நா. ெபா ச் ெசயலாளர் பதவிக்கு வ ப 
வர் ஒவ்ெவான் ம் ஐந்  ஆண் கைளக் ெகாண்ட 
இரண்  பதவிக்காலத் க்கு  அதாவ  பத்  
வ டங்க க்கு  பதவியில் நீ ப்ப  வழைம. 
பான்  கீ  க்கு ன்னர் பதவியில் இ ந்த ேகாபி 
அனான் (கானா), ஜா ர் ேபர்   கி லர் (ெப ), கூர்ட் 
வால்ட்ெஹய்ம் (ஆஸ்திாியா), ஊதாண்ட் (பர்மா), டாக் 
ஹமர்ஸ்க் ேயால்ட் (சு டன்) ேபான்ேறார் இரண்  
பதவிக் காலங்கைள அலங்காித்தார்கள். 
ஆனால் ட்ரஸ் ட்ரஸ் கா  (எகிப் ), ாிஜ்வி லீ 
(ேநார்ேவ) ஆகிேயார் ஒேர ஒ  பதவிக் காலத் க்கு மட் 

ம் பதவியில் இ ந்தனர். 
பான்  கீ  க்கும் அ த்த பதவிக் காலத்ைத ம் 
ைகப்பற் ம் ஆைச வந் விட்ட . அதனால்தான் 
இலங்ைக விடயத்தில் அவர் இத்தைன சீற்றம் 
காட் கின்றார் எனத் ேதான் கின்ற . 
இந்தப் பதவியில் அ த்த தடைவ ம் அவர் ெதாடர்வ 
தானால் அெமாிக்கா, பிாிட்டன் மற் ம் ஐேராப்பிய ஒன்றி
யம் ேபான்ற ேமற்குலகின் ஆதர ப் பின் லம் அவ க்கு 
அவசியம். அ  இல்லாமல், பதவியில் ெதாட ம் அவர  
கன  ப க்கா .  
சர்வேதச விவகாரங்கள் ெதாடர்பான சர்ச்ைசகளில் 
ேமற்குலகு எ க்கும் நிைலப்பாட்ைட வ ைமயாக ஆத 
ாிப்பதன் லம் ேமற்குலகின் ஆதரைவத் தாம் 
தக்கைவத் , அ த்த தடைவக்கும் பதவிக்கு வரலாம் 
எனக் கணக்கி  கின்றார் அவர். 
இலங்ைக விடயத்தில் இலங்ைக அரசுக்கு எதிராக ேமற் 
குலகு சீறிக்ெகாண் க்கின்ற . கிழக்கு நா களின் ெசல்
வாக்ைகப் பயன்ப த்தி அதைன றிய ப்பதில் மஹிந்த 
ாின் ஆட்சி தீவிரமாக இ ப்ப ம் ெவளிப்பைட. 
இந்தப் பின்னணியிேலேய ேமற்குலகு இப்ேபா  சீற்ற 

டன் ைகயா ம் இலங்ைக விகாரத்ைதத் தம  ைகயில் 
எ த் க்ெகாண்  ள்ளிக் குதிக்கிறார் 
பான்  கீ  ன்.  அவாின் கு மி சும்மா ஆடவில்ைல.......!
 

நன்றி உதயன் ஆசிரியர் குழு ♦ 

ேசாழியன் குடுமி...ெதாடர்ச்சி 
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வாகன உதிாிகளாய் ேமா.ைசக்கில்களாய் 
கத நிைலகளாய்; ஓ களாய்  
கூைர மரங்களாய் இ ம் க்ேகற்றாய்  

 உைடத்த கல்லாய் ட் த்தளபாடமாய் 
எல்லாேம ம வாம் என்கிறார்கள் 
 
ஊர் இழந்ேதாம் உற களின் உயிர் இழந்ேதாம் 
ஊன ற்  நாமி க்க பகற்ெகாள்ைள அ க்கிறார்கள் 
பக்குவமாய் எைம அைடத் விட்  
ெவளிநாட்  உதவிகைள விைளயாட்டாய் எ த்திங்ேக 
ெவற் த்தகரத்தில்  கட்  என்கிறார்கள்  
ெசாந்த ட் ல் இ ந்  ெகாண்   
ெசாந்த உாிைமையத்தான் நாம் ேகட்ேடாம் 
 
அ த்தாய் அ ப  ைம க்கப்பால் ரத்தினாய் 
அகதி த்திைர குத்தினாய் 
கிள்ளிப் ேபாட்  அள்ளித் தின்என்கிறாய் 
மீள்கு ேயற்றம் என்றாய A-9 திறந்தாய் 
பஸ் விட்டாய் ந்ததா? 
 
தமிழர்தம் பிரச்சைன ம் தமிழர்க்கான தீர் ம் 
உலக அரங்கில் பிரச்சைன ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட பின் 
உன்னால் ஏற்ப த்தப்பட்ட அடக்கு ைறகள் 
தளர்தியைவ சில தம்பட்டேமா பல 
தயக்கமின்றி ேகட்கிறாேய வாக்கு 
அபிவி த்தி என்  ஆைசகாட்  ேமாசம் ெசய்ய 
அதன் பின்னால் எ படலாம் சிலர் 
அவர்கள்தான் த்தி ேபத த்தவர் 
சீற் இல்ைல என்பதனால் சித ண்ட சில க்கு 
ெகாள்ைக ஒன்  உண்ேடா? ெகாஞ்சம் சிந்தி ங்கள் 
 
தமிழினத்தின் கட்சி தமிழர்தம் கூட்டைமப்  
தவறாமல் பலம் ேசர்த்  தமிழினத்ைத காத்தி ேவாம் 
தக்க பாடத்ைத தப்பாமல் ெகா ப்பதற்கு 
தயாராக நாமின்  தைலவைனத் ெதாிந்தி ேவாம் 
கிளிெநாச்சிக்கு ஒ  கிளிெநாச்சியான் ேவண் ம் 
பாரா மன்றத்தில் பயமின்றி கைதப்பதற்கு 
ப த்த ெப யைன பயணம் அ ப்பி ேவாம் ♦ 

காமில் இ ந்  ஓர் னகல்... ெதாடர்ச்சி 

வழைமயாக ஐ.நா. ெபா ச் ெசயலாளர் பதவிக்கு வ ப 
வர் ஒவ்ெவான் ம் ஐந்  ஆண் கைளக் ெகாண்ட 
இரண்  பதவிக்காலத் க்கு  அதாவ  பத்  
வ டங்க க்கு  பதவியில் நீ ப்ப  வழைம. 
பான்  கீ  க்கு ன்னர் பதவியில் இ ந்த ேகாபி 
அனான் (கானா), ஜா ர் ேபர்   கி லர் (ெப ), கூர்ட் 
வால்ட்ெஹய்ம் (ஆஸ்திாியா), ஊதாண்ட் (பர்மா), டாக் 
ஹமர்ஸ்க் ேயால்ட் (சு டன்) ேபான்ேறார் இரண்  
பதவிக் காலங்கைள அலங்காித்தார்கள். 
ஆனால் ட்ரஸ் ட்ரஸ் கா  (எகிப் ), ாிஜ்வி லீ 
(ேநார்ேவ) ஆகிேயார் ஒேர ஒ  பதவிக் காலத் க்கு மட் 

ம் பதவியில் இ ந்தனர். 
பான்  கீ  க்கும் அ த்த பதவிக் காலத்ைத ம் 
ைகப்பற் ம் ஆைச வந் விட்ட . அதனால்தான் 
இலங்ைக விடயத்தில் அவர் இத்தைன சீற்றம் 
காட் கின்றார் எனத் ேதான் கின்ற . 
இந்தப் பதவியில் அ த்த தடைவ ம் அவர் ெதாடர்வ 
தானால் அெமாிக்கா, பிாிட்டன் மற் ம் ஐேராப்பிய ஒன்றி 
யம் ேபான்ற ேமற்குலகின் ஆதர ப் பின் லம் அவ க்கு 
அவசியம். அ  இல்லாமல், பதவியில் ெதாட ம் அவர  
கன  ப க்கா .  
சர்வேதச விவகாரங்கள் ெதாடர்பான சர்ச்ைசகளில் 
ேமற்குலகு எ க்கும் நிைலப்பாட்ைட வ ைமயாக ஆத 
ாிப்பதன் லம் ேமற்குலகின் ஆதரைவத் தாம் 
தக்கைவத் , அ த்த தடைவக்கும் பதவிக்கு வரலாம் 
எனக் கணக்கி  கின்றார் அவர். 
இலங்ைக விடயத்தில் இலங்ைக அரசுக்கு எதிராக ேமற் 
குலகு சீறிக்ெகாண் க்கின்ற . கிழக்கு நா களின் ெசல் 
வாக்ைகப் பயன்ப த்தி அதைன றிய ப்பதில் மஹிந்த 
ாின் ஆட்சி தீவிரமாக இ ப்ப ம் ெவளிப்பைட. 
இந்தப் பின்னணியிேலேய ேமற்குலகு இப்ேபா  சீற்ற 

டன் ைகயா ம் இலங்ைக விகாரத்ைதத் தம  ைகயில் 
எ த் க்ெகாண்  ள்ளிக் குதிக்கிறார் 
பான்  கீ  ன்.  அவாின் கு மி சும்மா ஆடவில்ைல.......! 
 

நன்றி உதயன் ஆசிரியர் குழு ♦ 

ேசாழியன் குடுமி...ெதாடர்ச்சி 
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tlfpof;F kdpj cupikf; nrayfj;jpd; 

(NESoHR)  Ntz;Ljy;  

Ks;sptha;fhy; epfo;itj; njhlu;e;J> 

gy;yhapuf;fzf;fhd Kd;dhs; tpLjiyg;Gypfspd; 

cWg;gpdu;fSk; Mjuthsu;fSk; 

rpiwg;gpbf;fg;gl;BUf;fpwhu;fs;. mtu;fs; 

rpiwg;gpbf;fg;gl;L xU tUlfhykhfg; Nghfpd;wJ.  

xl;L nkhj;jkhf vt;tsT Kd;dhs; Nghuhspfs; jLj;J 

itf;fg;gl;bUf;fpwhu;fs; vd;gJ gw;wp rpwPyq;fh murpd; 

mwpf;iffisj; jtpu NtW vt;tpjkhd jfty;fSk; 

ntsptutpy;iy. jLj;J itf;fg;gl;bUg;Nghiu 

re;jpg;gjw;F IrpMu;rp mDkjpf;fg;gl;l fhyj;jpy; 

IrpMu;rp ntspapl;l mwpf;ifnahd;wpy; jLj;J 

itf;fg;gl;bUNghupy; 6700 Ngiu jhk; Neu;fz;ljhf 

Fwpg;gl;bUe;jhu;fs;. http://www.icrc.org/Web/Eng/

siteeng0.nsf/html/sri-lanka-update-090609. Mifahy; 

,tu;fs; ngau;fs; IrpMu;rpalk; cs;sJ vd;W 

mDkhdpf;fyhk;. ,k;Kfhk;fspy; 

jLj;Jitf;fg;gl;Ls;stu;fs;; kl;Lg;gLj;jg;gl;l mstpy; 

FLk;gj; njhlu;ig NgZtjw;F 

mDkjpf;fg;gl;L ,Uf;fpwhu;fs;. kdpj cupikf; 

fz;fhzpg;gfk; mz;ikapy; mt;tifahfj; jLj;J 

itf;fg;gl;bYg;Nghiug; gw;wp xU mwpf;ifia 

ntspapl;bUf;fpwJ.  

 

mNjNeuj;jpy;> 2000f;Fk; Nkw;gl;Nlhu;; 

Ks;sptha;f;fhypypUe;J  ntspNawp 

rpwPyq;fh ,uhZtj;jhy; ifJ nra;ag;gl;L ,ufrpa 

jil Kfhk;fspy; vJtpj ntspAyf njhlu;Gkw;W 

cs;sdu;. jw;rkak; ,tu;fs; IrpMu;rpapd; fhzhky; 

NghNdhu; gl;baypNyNa cs;sdu;. ,tu;fs; fhzhky; 

NghNdhuhf fzpf;fg;gLtjw;F mtu;fs; 

Ks;sptha;ffhypypUe;J ntspNawpaijAk;> 

rpwPyq;fh ,uhZtj;jhy; ifJ nra;ag;gl;lijAk; 

cWjpg;gLj;jhky;; ,Ug;gNj fhuzkhFk;. rhl;rpfs; %

yk; ,ij cWjpg;gLj;jhtpl;lhy;> mtu;fs; 

Ks;sptha;fhy; Nghupd; NghJ nfhy;yg;gl;L tpl;lhu;fs; 

vd;W jl;bf; fopg;gJ RygkhfptpLk;. mtu;fspd; epi-

yik Mgj;jhdJ. ,jpYk; Kf;fpakhf ngz;fspd; epi-

yikia ntspf; nfhz;Ltu Ntz;ba Njit cs;sJ. 

,tu;fs; epiy gw;wp kpf Nkhrkhd gy nra;jpfs; 

frpe;J ntsp te;Jnfhz;bUf;fpd;wJ.  

FLk;gj; njhlu;gw;W ,ufrpakhfj; jLj;J 

itf;fg;gl;bUf;Fk; Nghuhspfisg; gw;wpa juTfis 

Nrfupj;J mJgw;wpa Gs;sptpguq;fis ntspapLtJ 

mtu;fspd; ghJfhg;ig XusNtDk; cWjpg;gLj;Jk; 

vd;gjhy; ,j;juTfis Nrfupf;Fk; Kaw;rpia 

tlfpof;F kdpj cupikr;nrayfk; Muk;gpj;Js;sJ. 

cq;fs; cwTfs;> my;yJ cq;fSf;Fj; njupe;jtu;fs; 

ahuhtJ ,t;tifahff; fhzhkw;NghapUe;jhy; mtu;fs; 

gw;wpa fPo;Fwpg;gplg;gl;Ls;s tpguq;fis 

fPo;f;Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk; kpd;dQ;rYf;F cldbahf 

mDg;gpitf;FkhW Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwhk;.  
jhafj;jpy; cs;stu;fs; Neubahf kpd;dQ;ry; nra;a 

mQ;rpd;> mt;tpguq;fis ntspehLfspYs;s cq;fs; 

cwTfs; thapyhfTk; mDg;gp itf;fyhk;. mj;Jld; 

Gyk;ngau; tho; jkpo;kf;fs; cq;fSf;Fj; njupe;j> 

jhafj;jpd;thOk; kpd;dQ;ry; trjpaw;w 

cwTfsplkpUe;Jk; tpguq;fisg; ngw;W vkf;F 

mDg;gpitf;fyhk;. tpguk; jUgtu;fspd; ngau;> 

tpguq;fs; ntspaplg;glkhl;lh.  

Ntz;lg;gLk; tpguq;fs;:  

fhzhky; Nghdtupd; KOg; ngau;:- ·          

gpwe;j jpfjp:-·          

rpwPyq;fh ,uhZtk; ifJ nra;jij 

my;yJ ,uhZtj;jplk; ruzile;jij ahUk; 

fz;lhu;fsh?   

kpd;dQ;ry; %yk; tpguk; jUgtu; ngau:; 

fhzhky; NghdtUf;F cwTKiw: 

mDg;gNtz;ba kpd;dQ;ry; Kftup:  

nesohrsrilanka@gmail.com    

tlfpof;F kdpj cupikr; nrayfk; gw;wp 

www.nesohr.org   

tlfpof;F kdpj cupikr; nrayfk; 2004k; Mz;L 

rkhjhd eltbf;ifapd; xU mq;fkhf 

rpwPyq;fh ,uhZtj;jhy; 2008,y; nfhy;yg;gl;l 

mUl;jpU fUzul;dk; mbfshupd; jiyikapy; 

fpspnehr;rpapy; Muk;gpf;fg;gl;lJ. [dtup 2009 tiu 

td;dpapy; ,aq;fp gpd; mq;F nraypoe;jJ. nkdpf;ghk; 

Kfhk;fspypUe;Jk; ,jw;F Kd;NgAk; ntspehLfSf;F 

te;J Nru;e;j cWg;gpdu;fs; rpyu; Nru;e;J ,e;j 

nraw;jpl;lj;ij Muk;gpj;Js;Nshk;. ♦ 

Ks;sptha;fhYf;Fg; gpd;dhd rpwPyq;fhtpd; ,ufrpa jLg;G Kfhk;fs; 
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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 

newsletter@australiantamilcongress.com 

Postal Address: 
P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 
Tel: 1300 660 629  
Web: http://www.australiantamilcongress.com 

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 




