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அன்பார்ந்த ேபரைவ 
உறுப்பினர்களுக்கும், இனிப் 
ேபரைவயில் இைணய 
இருக்கும் 
உறுப்பினர்களுக்கும், 

எம் ேபரைவ இந்த ஆண்டு 
ஆகஸ்ட் ெதாடங்கியது. 
கடந்து ெசன்ற நான்கு 
மாதங்களுேம எமக்குச் 
ச யான சவால்கைளத் 
தந்தன. இலங்ைகத் தீவின் 
வடக்கு, கிழக்குப் 
பகுதிகளில் வாழும் எம் 
உறவுகளின் உ ைமகைள 
ெவன்ெறடுப்பைதயும், 
உலெகங்கிலும் வாழ்கின்ற 
தமிழர்களின் நிைலைய 
உயர்த்துவைதயும் 
குறிக்ேகாள்களாகக் 
ெகாண்டது இப் ேபரைவ. 
அக் குறிக்ேகாள்கைள 
ஜனநாயக முைறயில் 
அரசியல், ெபாருண்மிய 
வழிகளில் அைடவதற்கான 
ஒரு அைமப்பாக எம் 
ேபரைவ உருவாக்கப்பட்டது. 
அவுஸ்திேரலியாவில் 
வாழும் தமிழர்களின் 
ஆக்கபூர்வமான பங்களிப்ைப 
எம் அைமப்பு ஊக்கத்துடன் 
வரேவற்கிறது. 
அவுஸ்திேரலியா நாட்டின் 
அடிப்பைடக் ெகாள்ைககைள 
மதித்தபடி  இலங்ைகத் 
தமிழர்கள் எதிர்ெகாள்ளும் 
பிரச்சிைனகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் ெகாடுத்தல் 
எம் இலக்காகின்றது. 
அவுஸ்திேரலியாவின் 
மாநில, மத்திய அரசுகள், 
இங்ேக வாழும் மற்ைறய 
சமூகங்கள், இங்ேக 
இருக்கும் மற்ற 
அைமப்புக்கள், 
ேபான்றவற்றின் மூலம் 
இலங்ைகத் தமிழர்களின் 
தனித்துவ சமூக, அரசியல், 
பண்பாட்டு 
முைறைமகளுக்கு ஏற்படும் 
அபாயங்கைளத் 
தவிர்த்தலுக்கும் எம் 
அைமப்பு 
வைரமுைறகளுக்குள் 
வழுவாது நின்று ஊக்கம் 
அளிக்கிறது. 

மக்களின் கவனங்கைள 
ஈர்க்கும் 
நடவடிக்ைககளுக்குத் 
திட்டமிடல், அரசியல் 
ஆதரவு ேதடல், முக்கிய 
அறிவிப்புக்கைளச் ச யான 
தருணத்தில் 
ஊடகங்களுக்குத் 
ெத வித்தல், பத்தி ைக, 
வாெனாலி, காெணாளி 
ேபான்ற ஊடகங்களுடன் 
ெநருங்கிய ெதாடர்ைபப் 
ேபணுதல் ேபான்றவற்ைற, 
முதல் முைறயாக 
அத்துைறகள் சார்ந்த 
நிபுணர்களின் 
ஆேலாசைனகளுடன் 
நிைறேவற்றி இருந்ேதாம். 
அவுஸ்திேரலியா வாழ் தமிழ் 
சமூகத்தினருள்ேள ஊடகத் 
துைறயினர்கள், 
ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் 
கடிதங்கள் வைரயும் 
வல்லுனர்கள், அரசியல் 
பகுத்தறிவாளர்கள், அரசியல் 
ஆய்வாளர்கள் 
அைனவைரயுேம கண்டு 
பிடித்ேதாம். இவர்களில் 
பலர் என்றும் எந்த 
அைமப்பிலும் 
இல்லாதவராகவும் இைவ 
ேபான்ற ெசயல்களில் ஈடு 
படாதவராகவும் இருந்தனர். 
இது எம் ேபரைவக்கு 
இருக்கும் அடித்தள 
ஆதரவுக்குச் சான்று 
பகர்கிறது. வயது 
வித்தியாசம் பாராது எம் 
ெதாண்டர்கள் வயதுத் 
தைடையயும் 
உைடத்ெதறிந்துள்ளனர். 

எம் ேபரைவயில் 
அைனவரும் சமம். 
அைனவருேம எவராலும் 
மறுக்க முடியாத, எம் 
மக்களின் சுயநிர்ணய 
உ ைம என்ற இலக்ைக 
அைடவதற்குத் தம் பங்ைகச் 
ெசலுத்துகின்றனர். 

இதுவைர நாம் 
பின்வருவனவற்றில் எம் 
கவனத்ைதச் 
ெசலுத்திேனாம். 

• ேபாஷாக்கற்ற 

உணவுடனும், வசதியற்ற 
தங்குமிடங்களுடனும், 
சுகாதார மருத்துவ 
வசதிகள் இன்றியும், 
ெவளிேய 
வாழ்பவர்களுடன் 
ெதாடர்புகள்  இன்றியும், 
வாடும் இராணுத்தினர் 
சிைறப்பிடித்த மூன்று 
லட்சம் உள்நாட்டில் இடம் 
ெபயர்ந்த தமிழர்கள். 

• எம் சமூகத்தினர் மீது 
நடாத்தப்பட்ட மனித 
உ ைம மீறல்களும், 
இலங்ைக அரசு ஐ.நா. 
சைபயின் 
விதிமுைறகைள 
மதிக்காது 
தன்னிச்ைசப்படி 
அவற்ைற மீறியதும். 

• இலங்ைகத் தமிழர்களின் 
சுயநிர்ணயமும், 
அவர்களின் எதிர்காலப் 
ெபாருண்மிய 
வளப்படுத்தலும் 

இைவ அைனத்தும் குறுகிய 
காலத்துள் ெசய்து முடிக்கக் 
கூடிய இலக்குகள் அல்ல. 
எனினும் இவற்றுக்கான 
அத்திவாரம் ேபாட்டுள்ேளாம். 
இந்த அத்திவாரம் நீண்ட 
காலம் எடுக்கும் 
இலக்குகைளச் சுலபமாக 
அைடயவும், வரும் 
அண்ைமக் காலங்களில் எம் 
தாயக மக்களின் துயர் 
துைடக்கவும் உதவும். நாம் 
அவுஸ்திேரலிய அரைச 
முைறயாக அணுகித் தமிழ் 
அகதிகைளக் கூடுதலாக 
இந்நாடு ஏற்பதற்கான 
ஆதரவு ேதடும் 
முயற்சிகைள ேமற்ெகாண்டு 
வருகிேறாம். 

இதுவைர எம் சாதைனகைள 
இட்டுப் ெபருைமப்படும் 
அேத சமயம் எம் அைமப்பு 
நல்ல நிைலயில் 
உள்ளெதன்று மார்தட்டவும் 
முடியவில்ைல. 
உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்ைக 
இன்னும் 2000த்ைதத் 
தாண்டவில்ைல. எம் 

ேபரைவத் தைலவர் கலாநிதி இராேஜஸ்வரனின் 
ஆண்டு நிைறவுச் ெசய்தி-2009 

ஆரம்பகால இலக்கான 5000 
உறுப்பினர்கள் ேசர்வதற்கு 
இன்னும் காலம் எடுக்கும். 
எது எப்படியாயினும் எம் 
சமூகத்தில் எனக்கு முழு 
நம்பிக்ைக உள்ளது. எமது 
இலக்ைக அைடந்ேத 
தீர்ேவாம் என்பதும் என் 
தளரா உறுதி. 

தமிழர் வரலாற்றில் மிகப் 
பயங்கரமான ஆண்டின் 
இறுதியில் நாம் 
நிற்கின்ேறாம். எவரும், 
என்றும் இந்த ஆண்ைட 
மறக்கக் கூடாது. எம் தாயக 
விடுதைலக்காகவும் எம் 
சுயெகௗரவத்துக்காகவும் தம் 
உயிர்கைளத் தியாகம் 
ெசய்த மாவரீர்களுக்கும், 
அவர்களுடன் ேதாெளாடு 
ேதாள் நின்று தம் 
வாழ்ைவத்  தியாகம் ெசய்த 
மக்களுக்கும் நாம் காலங்கள் 
உள்ளவைர எவ்வளேவா 
கடன் பட்டுள்ேளாம். 
அவர்கள் இந்த முைறச் 
சண்ைடயில் ேதாற்றார்கள். 
ஆனால் உ ைமப் ேபா ல் 
ேதாற்கவில்ைல. உ ைமப் 
ேபாைர ெவன்ெறடுக்கும் 
தார்மீகப் ெபாறுப்ைப புலம் 
ெபயர்ந்த தமிழர்களிடம் 
ைகயளித்துப் புதிய 
உத்திகளால் ேபாைரயும் 
விடுதைலையயும் 
ெவல்லுமாறு தந்துவிட்டுச் 
ெசன்றுள்ளனர். இந்தச் 
சவாைலத்தான் எம் ேபரைவ 
ஏற்றுள்ளது. எம் 
உ ைமகைள ெவன்ெறடுக்க 
உங்கள் அைனவ னது 
ஆதரவும் ேதைவ. 

இந்த விழாக் காலத்ைத 
ஆனந்தமாகக் களிக்கவும். 
இன்ைறய உலகில் நீதி 
நியாயத்துக்காகப் ேபாராடி 
மடிந்தவர்களுக்காகவும் 
அவர்களின் கனவுகைள 
நிஜமாக்கவும் அவன் 
அருைள ேவண்டி வணங்கி 
நிற்கவும். 
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கிறிஸ்மஸ் தீவு 

2009ம் ஆண்டு நத்தார் 
வருகிறது. ஈழத் 
தமிழர்கள் 
அைனவருக்கும் புதிய 
ேப டர் எதுவும் இன்றி 
சுகமாக 2009ம் ஆண்டு 
முடியவும், புதிய 
வாழ்வுக்கான 
சுமுகமான 
நிகழ்வுகளுடன் 2010ம் 
ஆண்டு விடியவும் 
எல்லாம் வல்ல 
இைறவன் என்னும் 
இயற்ைகக்கு அப்பாற் 
பட்ட சக்திைய 
ேவண்டுகிேறாம். 
கிறிஸ்மஸ் என்றதும் 
உலகில் உள்ள 
அைனவருக்கும் முதல் 
நிைனவில் வருவது 
ேயசுபாலன் பிறப்பு. 
அகதிகளாக வரும் 
சூைசயும் ம யாளும் 
அைடக்கலம் 
ெகாடுக்கப் பட்ட 
மாட்டுத் ெதாழுவத்தில் 
பிறக்கிறார் 
ேயசுபாலன். அவர் 
பிறந்த இடத்தின் ேமல் 
ஒரு நட்சத்திரம் 
அைனவருக்கும் அந்த 
மாட்டுத் 
ெதாழுவத்துக்கு 
வழிகாட்டியது. 

அகதிகளும் 
இடப்ெபயர்வுகளும் 
காலம் காலமாக 
இருந்து வந்தன. 
விவிலிய ேவதம் (Bible) 
இைதப் பல 
இடங்களில் 
குறிப்பிடுவதாக 
கிறிஸ்து மதத்ைதச் 
சார்ந்த நண்பர்கள் 
மூலம் அறிந்ததுண்டு. 
ஆராயப் புகுந்தேபாது 
கிைடத்தது இது - 

Matthew 25:35-40 - For 
I was hungry and you 
gave me something to 
eat, I was thirsty and you 
gave me something to 
drink, I was a stranger 

and you invited me in, I 
needed clothes and you 
clothed me, I was sick 
and you looked after me, 
I was in prison and you 
came to visit me. 

தமிழ் விவிலிய 
ேவதத்தில் இைத 
அறிய விைளந்தேபாது 
பல தமிழ்க் 
கிறஸீ்தவர்களுக்கு 
விவிலிய ேவதம் 
ஆறுமுக நாவலரால் 
தமிழாக்கம் ெசய்யப் 
பட்டது ெத யாதது 
கண்டு மிஞ்சியது 
கவைல மட்டும்தான். 
இைதவிடக் கவைல 
தமிழ் விவிலிய 
ேவதேம அவர்களிடம் 
கிட்டாதது. கிைடக்காது 
ேபானதால் 
தமிழாக்கத்ைதச் 
ெசய்ய விைளந்ேதன். 

மத்ேதயு:25:35-40-
எனக்குப் பசித்த ேபாது 
உணைவ நீ தந்தாய் 

தாகம் எடுத்த ேபாது 
குடிக்க நீர் தந்தாய் - 
யாரும் 

இல்ைல என்றைலந்த 
ேபாது எனக்ெகனத் 
திறந்தது உன் கதவு  
உைடயின்றி என்ைக 
உடைல 
மைறத்தேபாது 

உைடயுடன் என்ைன 
அம்மணமாகாது 
தடுத்தது உன்ைக 
ேநாயால் வாடிய 
ேபாது நீ என் 
தாதியானாய் 
தாயுமானாய் சிைறப் 
பட்ேடன் சிைறக்குள் 
என்ைனத் ேதற்றினாய். 

பல ெமாழிகளில் 
ேதர்ச்சி ெபற்றும் 
தாய்ெமாழிைய 
மறக்காததும், அைத 
வளர்த்ததும் ஆறுமுக 
நாவலர், பாரதியார் 
ேபான்ேறார் இன்னும் 
வாழ்வதற்குக் 

காரணிகள். இைதப்  
பற்றி எழுத இன்னும் 
ஒரு சந்தர்ப்பம் 
கிைடக்காமலா 
ேபாய்விடும். 

அைடக்கலம் ெபற்ற 
அகதிகளின் 
பிள்ைளயாய் 
ேயசுபாலன் பிறந்ததும், 
அவ ன் ெபயரால் 
இருக்கும் தீவில் 
அைடக்கலம் ேகா ய 
அகதிகளின் 
சிைறவாசமும் (தடுப்புக் 
காவலும்) கிறிஸ்து 
மதத்துக்கு 
அவுஸ்திேரலியா 
ெகாடுக்கும் அந்தஸ்து. 
மதிப்பு. ம யாைத. 
மதத்ைத விட்டு மதம் 
பிடித்து வாழ்வது is un-
australian. Oceanic Viking 
அகதிகளுக்கு 
அைடக்கலம் 
ெகாடுக்கும் கனடா, 
ேநார்ேவ, நியூசீலாந்து 
மக்களுக்கும் 
மன்னர்களுக்கும் ஈழத் 
தமிழர்கள் சார்பில் 
நன்றிகள். நீங்கள்தான் 
அந்த மாட்டுத் 
ெதாழுவத்துக்கு 
வழிகாட்டும் 
நட்சத்திரம்.  

ஆறுமுக நாவல ன் 
தமிழாக்கம் ஒரு 
அருட்தந்ைத மூலம் 
கிைடத்தது. வசன 
நைட ைக வந்த 
வல்லாளன் 
யாழ்ப்பாண ஆறுமுக 
நாவல ன் 
தமிழாக்கத்ைத 
வணக்கத்துடன் 
தருகிேறன். 

மத்ேதயு 25:35-40-
பசியாய் இருந்ேதன், 
எனக்குப் ேபாஜனம் 
ெகாடுத்தீர்கள் 

ஆசி யர் தைலயங்கம் 

தாகமாய் இருந்ேதன், 
என் தாகத்ைதத் 
தீர்த்தீர்கள் 

அந்நியனாய் 
இருந்ேதன், என்ைனச் 
ேசர்த்துக் ெகாண்டீர்கள் 
வஸ்திரமில்லாது 
இருந்ேதன், எனக்கு 
வஸ்திரம் 
ெகாடுத்தீர்கள் 
வியாதியாய் 
இருந்ேதன், என்ைன 
விசா க்க வந்தீர்கள் 
காவலில் இருந்ேதன், 
என்ைனப் பார்க்க 
வந்தீர்கள். 

இைதேய 
சிவபுராணத்தில் 
இரண்ேட வ களில் 
கூறிய மணிவாசகைர 
மறக்க முடியவில்ைல. 

நாயிற் கைடயாய்க் 
கிடந்த அடிேயற்குத் 
தாயிற் சிறந்த 
தயாவான 
தத்துவேன. 

நாம் அைனவரும் 
நாயிற் கைடயாய்க் 
கிடப்ேபார்க்குத் 
தாயாேவாம்.  

அம்மணமாய் நிற்கும் 
தமிழ் ஈழம் 

இந்த மடலில் 
இருக்கின்ற மூன்று 
இணப்புக்கள் இைத 
எழுத ைவக்கிறது. 
Ôகிளிெநாச்சி 
ெவறுைமயாகக் காட்சி 
அளிக்கிறது; தமிழ ன் 
கலாசார 
அைடயாளங்கள் 
எதுவும் இல்ைல - ஏ-9 
வதீியால் யாழ்.வந்து 
ேசர்ந்த பத்மினி எம்.பி. 
கவைலÔ என்ற 
உதயன் பத்தி ைகச் 
ெசய்தி. Ôஇராணுவ 
ஆக்கிரமிப்பால் 
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ஈழத்தில் ஏற்பட்ட 
இயற்ைக அழிவுகள்Ô 
என்ற தமிழ்ெநற் 
இைணயத்தில் 
திபாகரனின் ஆய்வுக் 
கட்டுைர. Ôேபார் 
குற்றத்திற்கு 
நீதிேகாரும் புனிதப் 
பயணம்Ô என்ற 
நக்கீரன் இதழில் 
ெவளிவந்த அருட் 
தந்ைத ெஜகத் 
கஸ்ப ன் Ôமறக்க 
முடியுமா?Ô ெதாட ன் 
73 வது பகுதி. 
கைடசியாக நடந்த 
யுத்தத்தில் 300,000 
ேபர் ைகதிகளாக்கப் 
பட்டனர். இவர்களுள் 
பலர் அம்மணமாக்கப் 
பட்டுச் ேசாதிக்கப் 
பட்டனர். 3000 ேபர் 
வைர காணாமல் 
ேபாயுள்ளனர். ஒரு 
ஒளிப்பதிவு மூவர் 
அம்மணமாக்கப் 
பட்டுக் அவர்களின் 
ைககள் பின்புறம் 
கட்டியபடிச் சுட்டுக் 
ெகால்லப் பட்டைதக் 
காட்டியது. ஒரு 
பாைன ேசாற்றுக்கு 
ஒரு ேசாறு பதம். 
காணாமல் 
ேபானவர்கள் எவ்வாறு 
ேபாயிருப்பார்கள் 
என்பது வாசகர்களின் 
ஊகத்துக்கு. 
இன அழிப்பு என்பது 
மனிதர்கைள 
அழிப்பதுடன் முடிந்து 
விடவில்ைல. யாழ். 
ெபாதுநூலகம் 
எ க்கப்பட்டேபாதும், 
பல்கைலக் கழகப் 
புகுமுகத் ேதர்வில் 
கல்விையத் 
தரப்படுத்திய ேபாதும் 
கல்வி என்ற 
கருவியால் இனம் 

அழிக்கப்பட்டது. 
ேகாயில்கள், 
ேதவாலயங்கள் மீது 
குண்டு வசீித் தகர்த்த 
ேபாது மதம் என்ற 
கருவியால் இனம் 
அழிக்கப்பட்டது. 
உடைமகள் 
சூைறயாடப் 
பட்டேபாது, அழிக்கப் 
பட்டேபாது 
ெபாருளாதாரம் என்ற 
கருவியால் இனம் 
அழிக்கப் பட்டது. 
பத்மினி சிதம்பரநாதன் 
எம்.பி 
வவுனியாவிலிருந்து 
யாழ்ப்பாணம் ெசன்ற 
ேபாது கண்டது, 
கலாச்சாரம் என்ற 
கருவியால் இனம் 
அழிக்கப் பட்டைத. 
திபாகரன் தமிழழீத்தின் 
வாழ்விடங்களுக்குச் 
ெசன்ற ேபாது கண்டது 
நிலவளம் என்னும் 
கருவியால் இனம் 
இன்னும் 150 
ஆண்டுகளுக்கு 
அழிக்கப் பட்டைத. 
இைவ அைனத்தும் 
உலேக ெமௗனமாக 
இருந்து 
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கு
ம் இன அழிப்புக்கள். 
ஐ.நா. சைபயின் 
வைரவுக்குள் 
அைமபைவ. 
இைவ அைனத்ைதயும் 
மற்ைறய ேபார்க் 
குற்றங்கைளயும் 
நி பிக்க 
ெவள்ைளக்காரர் குழு 
ஒன்று ஆதாரங்கைளத் 
ேதடுகிறது. 
ஆதாரங்கைளக் 
கண்டவர்கைளயும், 
தங்களுைடய 
ெசல்லிடத் 
ெதாைலேபசியிேலா 

ேவெறங்ேகா 
ஒளிவடிவத்தில் 
ஆவணப் 
படுத்தியிருப்பவர்கைள
யும் தன்ேனாடு 
ெதாடர்பு 
ெகாள்ளுமாறு 
ெவ ட்டாஸ் 
வாெனாலிச் 
ேசைவயின் முன்னாள் 
நடாத்துனர் 
அருட்தந்ைத ெஜகத் 
கஸ்பர் அவர்கள் 
அைழப்பு 
விடுத்துள்ளார். 
தண்ணரீ் இருக்கும் 
இடத்ைதக் 
காட்டுகிேறாம். தாகம் 
தீர்ப்பது உங்கள் கடன். 
புனிதப் பயணங்கைள 
அசுத்தப் படுத்த 
ேவண்டாம். 

துள்ளிவரும் காற்ேற 
தாய் ெமாழி ேபசு  

ஒேர கருப்ைபயில் 
ஒன்பது மாதங்கள் 
வாழ்ந்ததனால் நாம் 
சேகாதரர்களாகின்ேறா
ம். அேத மடியில் 
உ ைமயுடன் இரண்டு 
மூன்று வருடங்கள் 
எம்ைம மறந்து துயில் 
ெகாண்டிருப்ேபாம். 
அந்தத் தாயின் மணம் 
எத்தைன,  
எத்தைனேயா 
ஆண்டுகளுக்கு 
நீடிக்கிறது. அந்தத் 
தாயின் மணத்துக்கு 
எந்த மணமும் 
ஈடாகாது. அந்த மணம் 
இந்து சமுத்திரத்ைதத் 
தாண்டி இங்கு, 
அவுஸ்திேரலியாவில் 
எம்ைம ஈர்க்கிறது. எம் 
தூக்கத்ைதக் 
கைலக்கிறது. 
இந்தக் காற்று 

அன்ைனயின் மடியில் 
எம்ைம மறந்து நாம் 
துயில் ெகாண்டேபாது 
வசீிய சுகமான 
ெதன்றல் அல்ல. 
பைனமட்ைடைய 
உ த்து எறியும் 
ேசாழகமும் அல்ல. 
இது புயலா? இல்ைல. 
இல்ைல. இது 
சூறாவளி. சுழன்றடித்து 
வரும், தாய் ெமாழி 
ேபசும் சூறாவளி. எம் 
அைனவைரயும் துயில் 
ெகாள்ள விடாமல் 
சுற்றிச் சுழன்று 
அடிக்கிற சூறாவளி. 

இந்தச் சூறாவளி 
அைனத்துத் 
தைடகைளயும் 
உைடத்து எறியட்டும். 
கிறிஸ்மஸ் தீவிலும், 
இந்ேதாேநசியாவிலும் 
கூட அந்த மணத்ைதச் 
சுமந்தபடி வசீுகிறேத. 
இந்தச் சூறாவளியிலும் 
ேபார்த்து மூடித் 
துயில்பவர்கள் 
கும்பகர்ணர்களா? 
அவன் கூடத் தன் 
அண்ணனுக்கு இடர் 
வந்த ேபாது தூக்கம் 
கைலந்தான். இவர்கள் 
அன்ைனயின் 
மணத்துக்கு 
மசியாதவர்கள். 
அன்ைனக்கு இடர் 
வந்த ேபாதும் 
அைசயாதவர்கள். 
அவர்களின் உடல் 
உயிர் அைனத்தும் 
நச்சுத் தன்ைம 
ெகாண்டது. 
துஷ்டைனக் கண்டால் 
தூர விலகேவண்டியது 
தாேன. 

ஆசி யர் தைலயங்கம் (ெதாடர்ச்சி) 



Ôபள்ளிகளில் 
புகட்டப்படும் 
பாடங்கைள விடவும், 
அன்றாட வாழ்வியலின் 
கருப்ெபாருள்கைள 
விடவும் மனித 
உ ைமகள் பற்றிய 
கற்ைக முக்கியமானது. 
இது மக்கள் தம் 
வாழ்ைவப் 
பாதுகாப்புடனும் 
சுயம யாைதயுடனும் 
வாழ வழி அைமக்கும்.Ô 
இவ்வாறு ஐ.நா 
சைபயின் முன்னாள் 
ெசயலர் ேகாபி அனான் 
ெத வித்திருந்தார். 
இக்கூற்று எம் தாய் 
நாட்டின் இன்ைறய 

நிைலக்கு மிகவும் 
ெபாருந்துகிறது. 
இைதேய 
கருப்ெபாருளாக்கி 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவயால் Ôமனித 
உ ைமகளின் காவலன் 
யார்? (Human Rights – 
Whose Business?)” 
என்னும் தைலப்பில் 
டிசம்பர் 10ம் திகதி 
நிகழ்வு ஒன்று ஏற்பாடு 
ெசய்யப் பட்டிருந்தது. 
61வது அைனத்துலக 
மனித உ ைமகள் 
நாைள முன்னிட்டு 
ெமல்ேபனில் நடந்த 
இந்நிகழ்விற்கு Humani-
tarian Crisis Hub என்ற 

அைமப்பு அனுசரைண 
வழங்கியது. இந்த 
அைமப்பு 
அவுஸ்திேரலியாவில் 
வாழும் ேபார்களில் 
பாதிக்கப் பட்டவர்களுக்கு 
உதவுவதற்காய் 
நிறுவப்பட்டது. 
இந்நிகழ்வின் முக்கிய 
அம்சங்களாக 
1. Ôமனித உ ைமகைளப் 
பற்றிய விழிப்புணர்ைவ 
உருவாக்குவதில் Ð
ஏற்படுத்துவதில், இது 
எம் சமூகத்தின் 
பங்களிப்பு என 

அைடயாளம் 
காட்டுவது எது? என்ற 
விவாதம் Ð 
கலந்துைரயாடல். 

2. Merak, Indonesia வில் 
உள்ள அைடக்கலம் 
ேகா யிருப்ேபாருடனா
ன காெணாளித் 
ெதாடர்பாடல் (Video 
Conference) 

3.மருத்துவர்.  Brian Se-
newiratne உடன் நடந்த 
காெணாளித் 

ெதாடர்பாடல். (Video 
Conference) 

ஆகியன அைமந்தன. 

விக்ேடா ய மாநில அைவச் ெசய்திமடல் 
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இவர்களுடன் 
இந்நிகழ்வில் 
சாரதா நாதன் 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவ 
Dr. Patrick Emerton - Castan 
Center for Human Rights 
Prof Abe W Ata - Australian 
Catholic University. 
(Palestinian community) 
Rex Rumakiek - Institute of 
Papuan Advocacy and Human 
Rights. (West Papuan) 
Alpha Lisimba - Darfur Aus-
tralia Network 
Jendrek Hagedorn - Mel-
bourne Anti-Intervention Col-
lective 
ஆகிேயார் பங்கு 

பற்றியது குறிப்பிடத் 
தக்கது. இந்நிகழ்ைவ 
ெவற்றிகரமாக 
நிைறேவற்ற உதவிய 
ேகாபி, ஹரன், விேநாத், 
மாதுனி, முகுந்தன், 
ேஜானி ஆகிேயாருக்கு 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவ தனது 
பாராட்டுக்கைளத் 
ெத விக்கிறது.  
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எமது கடந்த 
அறிக்ைகயின் பின்னர் 
ேமற்கு 
அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழ்ச் சமூகத்தின் 
முக்கிய ெசயற்பாடாக 
நவம்பர் 28, 2009 இல் 
நைடெபற்ற  
நிைனெவழுச்சி நாள் 
அைமந்தது. இந்நிகழ்வு 
மாைல 7 முதல் 9 மணி 
வைர ெகாலின்ஸ் வதீி 
மண்டபத்தில் 
நைடெபற்றது. 

சுதந்திரமாகவும் 
தன்மானத்துடனும் 
தமிழர்கள் 
வாழ்வதற்காகத் தம் 
இன்னுயுைர ஈந்த 
சேகாதர 
சேகாத கைளயும் 
அரசின் ஈவிரக்கமற்ற 
பயங்கரவாதப் 
பைடகளால் 
படுெகாைல 
ெசய்யப்பட்ட அப்பாவிப் 
ெபாதுமக்கைளயும் 
நிைனவு கூருவதற்காக 
தமிழ்ச் சமூகம் 
அந்நிகழ்வில் கலந்து 
ெகாண்டது. 
 
அவுஸ்திேரலிய, தமிழ்த் 
ேதசியப் பண்களுடன் 
ெதாடங்கிய நிகழ்வில் 
அடுத்ததாக 
உயிர்க்ெகாைட 
பு ந்ேதாருக்காக ஒரு 
நிமிட ெமளன அஞ்சலி 
ெசலுத்தப்பட்டது. 

பின்னர் நிகழ்வில் 
கலந்து ெகாண்டவர்கள் 
மலர் சாத்தியும் தீபம் 
ஏற்றியும் ம யாைத 
ெசலுத்தினர். 

 
கடந்த அறிக்ைகயில் 
விளக்கப்பட்ட 
ஒருங்கிைணந்த 
முயற்சியின் 
ெதாடர்ச்சியாக டிசம்பர் 

5, 2009 அன்று ேபர்த் 
ெதாழிற்சங்கங்கள், பிற 
சமூகக் குழுக்களுடன் 
இைணந்து ஓர் 
ஊர்வலமும் 
ெபாதுக்கூட்டமும் 
நடத்தப்பட்டன. 
 
அண்ைமயில் 
அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவயின் 
ேமற்கு 
அவுஸ்திேரலியக் 
கிைளயானது 'தஞ்சங் 
ேகாருவார், அகதிகள், 

தடுத்து 
ைவக்கப்பட்ேடாருக்கான 
கூட்டைமப்பு'டன் 
(CARAD) இைணந்து 
ெசயற்படத் 
ெதாடங்கியுள்ளது. 

அக்கூட்டைமப்பு 
அகதிகள் 
விவகாரங்களில் 
பத்தாண்டு அனுபவங் 
ெகாண்டிருப்பேதாடு 
சட்ட உதவியும் 
வழங்குகிறது. எமது 
பிரதிநிெயாருவர் 
அக்கூட்டைமப்பின் 
முகாைமத்துவக் 
குழுவினருடனான ஒரு 
சந்திப்பில் ஈழத்தமிழர் 
ேபாராட்டம் பற்றியும் 
ஈழத்தமிழ் அகதிகளது 
பின்புலம் பற்றியும் 
விளக்கியுள்ளார். 

அக்கூட்டைமப்பினர் 
கிறிஸ்மஸ் தீவுத் 

தடுப்பு முகாைம 
மூடவும் அகதிக் 
ேகா க்ைககள் 
அவுஸ்திேரலியாவின் 
பிரதான நிலப்பகுதியில் 
ப சீலிக்கப்பட 
ேவண்டும் என்றும் 
ேபாராடி வருவதாக 
அக்கூட்டத்தில் 
ெத வித்தனர். 

அந்ேநாக்கங்கைள 
அைடய நாம் குறித்த 
கூட்டைமப்புடன் 
இைணந்து ெதாடர்ந்தும் 
பணியாற்றவுள்ேளாம். 
 
ேமற்கு அவுஸ்திேரலிய 
எமிலியின் பட்டியல் 
(EMILY’s List) 
வைலயைமப்பால் 
டிசம்பர் 6, 2009 இல் 
ஒழுங்கு ெசய்யப்பட்ட 
‘பற் ைகல்ஸ்’ (Pat Giles) 

மதிய ேபாசன 
நிகழ்வில் இலங்ைக 
மனித அவலம் பற்றிப் 
ேபச எமது 
பிரதிநிதிெயாருவர் 
அைழக்கப்பட்டார்.  

எமிலியின் பட்டியல் 
என்பது குழந்ைதப் 
பராம ப்பு, சம ேவதனம் 
உள்ளிட்ட பல முக்கிய 
விடயங்களில் 
ஆதரவளிக்கும் 
ெதாழிற்கட்சிப் ெபண் 
பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர் 
எண்ணிக்ைகைய 
அதிக க்கச் 
ெசய்வதற்காகத் 
ெதாடங்கப்பட்ட 
அரசியல் 
வைலயைமப்பாகும். 

இந்நிகழ்வில் முன்னாள் 

ேமற்கு அவுஸ்திேரலிய மாநில அைவச் ெசய்திமடல் 

பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்கள், அரசியற் 
ெசயற்பாட்டாளர்கள், 

ெதாழிற்சங்கங்களின் 
நிர்வாக உறுப்பினர்கள் 
உள்ளிட்ட பல 
ெசல்வாக்குமிக்க 
ெபண்கள் பங்குபற்றினர். 

எமது ெபண் பிரதிநிதி 
அக்கூட்டத்தில் தனது 
தனிப்பட்ட கைதையப் 
பகிர்ந்து ெகாண்டேதாடு, 

ேபார் முடிவைடந்ததாக 
இலங்ைக அரசாங்கம் 
அறிவித்த பின்னரும் 
இலங்ைகயில் 
தமிழர்கள் படும் 
அவலங்கைள 
விளக்கினார். 

அவ்வுைரையக் ேகட்டு 
கூட்டத்திற் பங்ெகடுத்த 
பலரும் 
கண்கலங்கியேதாடு 
இலங்ைகத் தமிழர் 
அவலங்கைளயும் தமிழ் 
அகதிகள் நிைலையயும் 
பற்றி ேமலும் அறிந்து 
ெகாண்டனர். 
 
அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவயின் 
ேமற்கு 
அவுஸ்திேரலியக் 
கிைள இலங்ைகயில் 
தமிழர் எதிர்ேநாக்கும் 
சிக்கல்கைளத் 
தமிழ்ச்சமூகத்துக்கும் 
ஏைனய ேமற்கு 
அவுஸ்திேரலியச் 
சமூகங்களுக்கும் 
எடுத்துைரப்பதில் 
ெதாடர்ந்தும் 
ஈடுபடவுள்ளது. 



பக்கம்  6 முரசு     Volume 1,  Issue 3 

அங்கத்துவ உந்துதல் 

2009ம் ஆண்டு டிசம்பர் 
மாதம் 13ம் திகதி 
Ôஇன்பத் தமிழ் ஒலிÔ 
வாெனாலியில் 
அங்கத்துவ உந்துதல் 
நிகழ்ச்சி காைல 9 
மணியிலிருந்து மாைல 
6 மணி வைர இடம் 
ெபற்றது. 
அவுஸ்திேரலியா 
முழுவதிலும் இருந்து 
கிைடத்த ஆதரவும் 
பங்களிப்பும் எம்ைமப் 
பிரமிக்க ைவத்தன. 

அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவயின் 
பிரமுகர்கள் வழங்கிய 
ெசவ்விகள் ஒலிபரப்பப் 
பட்டன. சகல மாநில 
அைவகளும் தத்தம் 
பங்களிப்புக்கைளயும் 
சாதைனகைளயும் 

எடுத்து உைரத்தன. 
ஒருங்கிைணந்த ஒரு 
அைமப்பின் கீழ் 
ெசயற்பட ேவண்டிய 
முக்கியத்துவமும் 
வலியுறுத்தப் பட்டது. 

Ôஇன்பத் தமிழ் ஒலிÔ 
வாெனாலியின் 
அத்தியட்சகர் திரு 
பாலசிங்கம் 
பிரபாகரனுக்கும், அன்று 
பணியாற்றிய நம் 
அங்கத்தவர்களுக்கும் 
எம் மனமுவந்த 
நன்றிகள். 

மானியம் 

அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவயின் 
மானிய ெசயற்குழு இரு 
மானியங்கைளப் 
ெபற்றுள்ளது. எம் 
ேபரைவ ேபான்ற ஒரு 

புதிய அைமப்பு 
இவற்ைறப் ெபறுவது 
எம்ைம 
ஊக்குவிக்கிறது. 

மகளிர் ஆேலாசைனக் 
குழு 

அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவயின் 
மகளிர் ஆேலாசைனக் 
குழு முக்கிய 
பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்கைள 2010 
ம் ஆண்டு ஜனவ  
மாதம் சந்திப்பதற்கு 
ஏற்பாடுகள் 
ெசய்துள்ளது. இக்குழு 
பல ஆண்டுகளாக எம் 
தாயகத்தில் ேபா னால் 
பாதிக்கப்பட்டு 
அல்லலுறும் 
ெபண்களுக்கும் 
குழந்ைதகளுக்கும் 
நிவாரணம் வழங்குவது 

நியூசவுத்ேவல்ஸ் மாநில அைவச் ெசய்திமடல் 

பற்றிக் கலந்துைரயாட 
உள்ளது. 

விலாவுட் அகதி 
முகாம் ெசயற்குழு 

நாம் Refugee Support 
Group உடன் இைணந்து 
விலாவுட் அகதி 
முகாம்களிலுள்ள 
தமிழர்களுக்கு உதவி 
வழங்கி வருகிேறாம். 

விலாவுட் அகதி 
முகாம்களில் உள்ள 
தமிழர்கள் எங்களுடன் 
ெதாடர்புகைளப் ேபணி 
வருகின்றனர். 
அவர்களுக்குச் 
சஞ்சிைககளும்,   
Ôஇன்பத் தமிழ் ஒலிÔ 
வாெனாலிகளும் சில 
அங்கத்தவர்களால் 
வழங்கப் பட்டன.  

ேதர்தல் வருகிறதாம்..ேதர்தல் வருகிறதாம்.. 
ைத மாதம் ெகாைல நக ல் Ð அதிபர் 

ேதர்தல் வருகிறதாம்! 

ேபாட்டிக்கு வருபவன் யார்? ேகளுங்கள் 

ேவட்பாளர் பட்டியேலா 

ேவடிக்ைகயாய் இருக்கிறது! 

(இனவாதக்) குட்ைடையக் குழப்பி விட்டு 

குடும்ப ஆட்சி Ð ராஜபக்ஸ! 
கூறு ேபாட்டவைனத் ேதற விடமாட்ேடாம். 

(இராணுவச்) சட்ைடையக் கைளந்து விட்டு 

சரத் ெபான்ேசகா Ð சல்யூட்! 
சுட்ட ைககைள - சும்மா விடமாட்ேடாம். 

ேவட்ைட நாய்கைளப் ேபால் ெவறி ெகாண்டு 

சுட்டவனும் Ð சுடச் ெசான்னவனும் 

நாட்டுக்கு அதிபதியா? நாய்க்கு நடுவடீ்டில் 
உபச ப்பா? 

கண்ணரீும் ெசந்நீரும் கலந்ேதாட 

தண்ணரீ் ெதளிக்கப்பட்ட தைலமுைறயா நாம்? 

மண்ணின் ைமந்தர்கேள - மறு ஆைண 
பிறப்பிப்ேபாம்! 

கத்தியின்றி இரத்தமின்றி Ð ஒரு 

யுத்தம் இன்று ெதாடுக்கின்ேறாம் Ð  

களம் புதிது Ð ஆனால் இலட்சியம் மாறாது! 

ஆம்..களம் புதிது Ð ஆனாலும் 

இலட்சியம் மாறாது! 
உறவுகேள.. பு கிறதா? 

ெரஜனீா சண்முகநாதன் 

உறவுகேள.. பு கிறதா?  
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அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவயின் சார்பில் 
டிசம்பர் மாத 
நடுப்பகுதியில் கிறிஸ்மஸ் 
தீவுக்கு பாலா 
விக்ேனஸ்வரன் பயணம் 
ெசய்தார். அங்ேக அவர் 
ஒரு வாரம் தங்கியிருந்து 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழ்ச் 
சமூகத்தின் பிரதிநிதியாக 
அங்குள்ள குடிவரவுத் 
தடுப்பு ைமயத்தில் உள்ள 
தமிழர்கைளச் சந்தித்தார்.  
அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர்கள், தடுத்து 
ைவக்கப் பட்டுள்ளவ ன் 
மனிதாபிமானக் குடிவரவு 
விண்ணப்பங்களுக்கு ஒரு 
து தமான தீர்வு கிைடக்க 
ேவண்டும் என்றும், 
அவர்கள் 
அவுஸ்திேரலியாவின் 
புதிய குடிமக்களாக 
இலகுவாக  இைணய 
ேவண்டும் என்றும், 
ஆவலுடன் 
எதிர்பார்க்கிறார்கள் என 
நாம் உறுதி அளித்ேதாம். 
ஒரு புதிய வாழ்ைவத் 
ெதாடங்கும் ேபாது 
ஏற்படும் மாற்றங்கைள 
ஏற்கும்வைகயில்  உடலும்  

உள்ளமும் இருக்க 
ேவண்டும், ெமாழிப் 
புலைமையயும் தமக்குத் 
ெத ந்த  ஆற்றல்கைளயும் 
அபிவிருத்தி 
ெசய்யேவண்டும், என 
அவர்கைள நாம் 
ஊக்குவித்ேதாம்.  ேமலும் 
தடுத்து 
ைவக்கப்பட்டிருக்கும் 
ேபாதும் பின்னர் 
குடிேயறும்ேபாதும், 
எவ்வாறான உதவிகைள 
அவர்கள் எம்மிடமிருந்து 
எதிர்பார்க்கின்றனர் 
என்றும் நாம் 
ேகட்டறிந்ேதாம்.             

கிறிஸ்மஸ் தீவிலுள்ள 
குடிவரவுத் தடுப்பு 
ைமயத்துக்குச் ெசன்று 
அங்கு தடுத்து 
ைவக்கப்பட்டிருக்கும் 
தமிழர்கைளச் சந்திக்கும் 
விருப்பத்ைத 2009ம் 
ஆண்டு நவம்பர் மாத 
இறுதியில் 
அவுஸ்திேரலியக் 
குடிவரவு - குடியு ைமத் 

திைணக்களத்துக்கு  
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவ அறிவித்தது.  
இந்தப் பயணத்துக்கான 
முக்கிய காரணங்களாக, 
தமிழ்ச் சமூகத்துக்கும் 
தடுத்து 
ைவக்கப்பட்டுள்ேளாருக்கு
ம் இைடயில் 
ெதாடர்புகைள ஏற்படுத்தல், 
அவர்களுக்கு 
அவுஸ்திேரலியா வாழ் 
தமிழ்ச் சமூகத்தின் 
ஆதரைவ ெவளிப்படுத்தல், 
தமிழர்களின் 
மனிதாபிமான 
விசாவுக்கான விண்ணப்பப் 
ப சீலைனயின் ேபாதும் 

அதன் பின்னரும் குடிவரவு 
- குடியு ைமத் 

திைணக்களம் மற்றும் 
ேசைவ வழங்குனர்களுடன் 
இைணந்து பணிபு தல் 
ேபான்றன 
முன்ைவக்கப்பட்டன.  
குடிவரவு - குடியு ைமத் 

திைணக்களம், குடிவரவுத் 
தடுப்பு ைமயத்துக்குத் 
தமது விருந்தினராக 
வருமாறு பாலா 
விக்ேனஸ்வரைன 
அைழத்தது.  
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவயின் 
ஆேலாசைனக்கு இணங்கி 
ஓர் ஆப்கானிஸ்தான் 
பிரதிநிதிையயும் குடிவரவு 
- குடியு ைமத் 

திைணக்களம் ேசர்த்துக் 
ெகாண்டது. 

. 

அந்தரங்கச் சட்ட 

விதிகளுக்கைமயவும், 

தடுத்து ைவத்தல் ேபான்ற 

எளிதில் ஊறு 

விைளவிக்கும் 

தன்ைமகைளக் கருத்தில் 

ெகாண்டும் குடிவரவுத் 

தடுப்பு ைமயத்துக்குள் 

தமிழ்ச் சமூகத்தின் பிரதிநிதியின் கிறிஸ்மஸ் தீவு பயணம் 

புைகப்படக் கருவிகேளா 

ெசல்லிடத் 

ெதாைலேபசிகேளா 

அனுமதிக்கப்படவில்ைல.  

எனினும் ஆண்கள், 

ெபண்கள், இைளேயார், 

குடும்பத்தினர் ேபான்ற 

அைனவைரயும் சந்திக்கும் 

அளவுக்கு வழி 

ெசய்யப்பட்டிருந்தது.  

அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 

ேபரைவ மூலம் தமிழ்ச் 

சமூகத்தினருக்கும் தடுத்து 

ைவக்கப் 

பட்டிருப்ேபாருக்கும் 

இைடயில் நல்ல 

ெதாடர்புகள் ஏற்படுத்தப் 

பட்டன.  அவுஸ்திேரலியத் 

தமிழர் ேபரைவயின் 

குடிவரவுத் தடுப்பு 

ைமயத்துக்கான பயணம் 

குறித்த ேமலதிக 

தகவல்கைள 
info@australiantamilcongress.com 
என்ற 

மின்னஞ்சலிேலாஅல்லது 

1300 660 629 என்ற 

ெதாைலேபசி 

இலக்கத்திேலா ெதாடர்பு 

ெகாண்டு அறிந்து 

ெகாள்ளலாம். 
Photo courtesy: indyme-
dia.org.au 
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தமிழ்நாட்டின் இைளய சமூகத்திற்கு ஒரு ேவண்டுேகாள் 
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ஈழத்தமிழர்கைள 
ெகான்று குவித்துக் 
ெகாண்டிருக்கும் 
இலங்ைக அரசின் 
இனப்படுெகாைலையக் 
கண்டித்து, அந்நாட்டில் 
தயா க்கப்பட்ட 
ெபாருட்கைள 
தூக்கிெயறிய 
ேவண்டும் என்று 
ேகா  நடத்தப்படும் 
ேபாராட்டத்தில் 
பங்ேகற்க வலியுறுத்தி 
ெசன்ைனயில் 
ஸ்ெபன்சர் பிளாசா 
உள்ளிட்ட பல 
பகுதிகளில் `ேசவ் 
தமிழ் - Save 

Tamil' அைமப்பின் 
சார்பில் துண்டு 
பிரசுரங்கள் 
அளிக்கப்பட்டன. 
ஸ்ெபன்சர் பகுதியில் 
ஷாப்பிங் 
வருேவா டம் இந்த 
பிரசுரங்கள் 
வழங்கப்பட்டன. 

Ôஇனெவாழிப்புக் 
குருதியில் ஊறிய 
இலங்ைகப் 
ெபாருட்கைள மக்கள் 
வாங்கக் கூடாது. ஒரு 
ெபாருள் இலங்ைகயில் 
தயா க்கப்பட்டதாக 
இருந்தால் அைதத் 
தூக்கிெயறியுமாறு 
மக்களிடம் கூறுங்கள்” 

என்று அந்த துண்டுப் 
பிரசுரத்தில் 
ெத விக்கப்பட்டிருந்தது
. 

அெம க்கா, 
இங்கிலாந்து, கனடா, 
இந்தியா ஆகிய 
நாடுகளில் 
ெதாடங்கப்படவுள்ள 
இலங்ைகப் 
ெபாருட்களுக்கு 
எதிரான புறக்கணிப்புப் 
ேபாராட்டத்தில் நீங்கள் 
கலந்து ெகாள்ள 
ேவண்டும். 
தமிழழீத்ைதச் ேசர்ந்த 
நமது சேகாதர, 
சேகாத களுக்கு 
நிம்மதியும், நீதியும் 
கிைடக்க 
ேவண்டுெமன்ற 
உங்கள் ேவட்ைக 
அைசக்க முடியாத 
உறுதி ெபற ேவண்டும். 

இலங்ைகப் 
ெபாருட்கைளப் 
புறக்கணிப்பதன் மூலம் 
ெபாருளாதார ரீதியில் 
இலங்ைகைய 
மண்டியிடச் ெசய்ய 
நாங்கள் 
திட்டமிட்டுள்ேளாம். 

ஈழத் தமிழர்களின் 
ம யாைதக்காக 
ேபாராட நாம் 
ஒவ்ெவாருவரும் 
முன்வர ேவண்டும். 

ஆயுதப்ேபார் 
நிறுத்தப்பட்டுள்ள 
ேபாதிலும் தமிழர்களின் 
பாதுகாப்பு மற்றும் 
ம யாைதக்காக 
அரசியல் களத்தில் 
நடத்தப்பட்டு வரும் 
ேபா ல் ெவன்றாக 
ேவண்டும். 

கண்டனத்திற்கு ய 
இலங்ைக அரசுக்கு 
எதிராகப் 
ெபாருளாதாரத் 
தைடகள் விதிக்கப்பட 
ேவண்டும். இதன் 
மூலம் இலங்ைக 
அரைச மண்டியிடச் 
ெசய்ய ேவண்டும். 

இலங்ைக அரசின் 
தைலவர்கள் தங்கள் 
நாட்ைட விட்டு 
ெவளிேயறத் தைட 
விதிக்கப்பட்டு தமிழ்ச் 
சமூகத்திற்கு எதிராக 
அவர்கள் ெசய்த 
குற்றங்களுக்காக 
சர்வேதசக் குற்றவியல் 

இலங்ைகப் ெபாருட்கள் புறக்கணிப்புப் ேபாராட்டத்திற்கு 
ஆதரவு ேகா  பிரசாரம்  

நீதிமன்றத்தில் 
வழக்குப் பதிவு 
ெசய்யப்பட ேவண்டும். 

இலங்ைகப் 
ெபாருட்கைள 
தூக்கிெயறியுமாறு 
மக்களிடம் கூறுங்கள். 
இந்த அைழப்ைப ஏற்று 
ெசயலில் இறங்குங்கள். 
ஆயிரக்கணக்காேனார் 
ஆதரவளித்து இந்தப் 
ேபாராட்டத்ைத ெவற்றி 
ெபறச் ெசய்யுங்கள். 

இந்த புறக்கணிப்பில் 
எங்கேளாடு ேசர்ந்து 
ஒன்றுபடுவதன் மூலம், 
அைனத்துத் 
தைடகைளயும் மீறி 
ெவல்ேவாம். 

ேமற்கண்டவாறு `ேசவ் 
தமிழ்' அைமப்பின் 
சார்பில் அளிக்கப்பட்ட 
பிரசுரத்தில் 
ெத விக்கப்பட்டுள்ளது. 

நன்றி ெவப்துனியா இைணயத்தளம் (http://tamil.webdunia.com/newsworld/news/tnnews/0912/19/1091219041_1.htm) 

ேசவ் தமிழ் அைமப்பினரால் வினிேயாகிக்கப்பட்ட துண்டுப்பிரசுரம் பக்கம் 8 இல் பிரசுமாகியுள்ளது. 
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ஐக்கிய நாடுகளின் 
மனித உ ைம தினமான 
மார்கழி 10ம் நாைள 
நிைனவு கூருமுகமாக 
கடந்த 5.12.2009 தினம் 
ெபர்த் நக ல் முக்கிய 
வதீிகளில் "புகலிடம் 
ேகாரல் மனித உ ைம" 
எனும் வாக்கியங்கைளத் 
தாங்கிய 
பதாைககளுடன், இங்கு 
வாழும் தமிழர், 
பாலஸ்தீனர், ேகர்டிஷ், 
ஆப்ஃகான், சூடான், 
மியான்மார் சமூகத்தினர் 
இைணந்த ஒரு ேபரணி 
இடம்ெபற்றது.  
 
இதைன ஒழுங்கு ெசய்த 
குழுவில் ேசாசலிஸ்ட் 
கூட்டைமப்பு, கிறனீ் 
கட்சி, அகதிகள் உ ைம 
ெசயற்குழு, 
அவுஸ்ேரலிய கடற்தள 
ெதாழிற்கட்சியும் 
இைணந்து ெகாண்டைம 
குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
ேசாசலிஸ்ட் 
கூட்டைமபின் 
ெபாறுப்பாளர் திரு. 
அெலக்ஸ் ெபயின்பி ஜ், 
இந்நாட்டில் வாழும் 
பல்லின மக்களுக்கும் 
இப்ேபரணின் 
கருத்துக்கள் 
ெசன்றைடய ேவண்டும் 
எனும் ேநாக்கில், 
ெவவ்ேவறு 
அைமப்புக்களின் 
பிரதிநிதிகளுக்கும் 
கருத்துைர நிகழ்த்த 
வாய்ப்பு அளித்தார். 
 
எமது தமிழ் சமூகத்தின் 

சார்பில் 
கலாநிதி.இராேஜஸ்வர
ன் அவர்கள் சிறப்புைர 
வழங்கினார். கண்டம், 
நாடு, இனம், ெமாழி 
அைனத்தும் கடந்து 
பிரதிநிதிகளின் 
கருத்துைரகள் 
"அகதிகைள 
வரவிடுங்கள்" என்றும், 
அதிலும் குறிப்பாக 
இந்ேதாேனசிய 
கடற்பரப்பில் 
தத்தளிக்கும் தமிழ் 
அகதிகைள உள்ேள 
வரவிடுங்கள் என்ற 
கருத்தும் ஆழமாக 
உணரக்கூடியதாக 
இருந்தது.  
 
ேமலும் அகதிகள் 
பிரச்சைன என்பது 
அடிப்பைடயில் 
ேநாக்கப்படின், எந்த 
சர்வேதச நாடுகள் 
இலங்ைக, இஸ்ேரல், 
ஆப்ஃகான் ேபான்ற 

நாடுகளுக்கு பண 
உதவியும், ஆயுத 
வளங்களும் வழங்கி, 
அந்நாடுகளில் மனிதப் 
ேபரழிவும், அகதிகள் 
இடப்ெபயர்வும் நிகழக் 
காரணமாக 
இருந்தனேவா, அேத 
சர்வேதச நாடுகள் தான் 
இன்று அகதிகைள 
ஏற்றுக்ெகாள்ளும் 
ெகாள்ைககளில் 
கடுைமயான ேபாக்ைக 
கைடப்பிடிக்கின்றன 
என்ற கருத்துக்களும் 
மிகத் ெதளிவாக 
உணர்த்தப்பட்டன. 
 
மாறி மாறி ஆட்சிக்கு 
வரும் கட்சிகளின் 
மாறுபட்ட ெகாள்ைககள் 
இந்த அவல நிைலக்கு 
உறுதுைணயாக 
இருப்பைதயும் 
பிரதிநிதிகள் 
விளக்கினார்கள். 
 

சிறப்புைரகைளத் 
ெதாடர்ந்து, நக ன் 
முக்கிய வதீிகளில் 
கண்டன 
ேகாஷங்களுடன் 
பதாைககளும் தாங்கிய 
வண்ணம் ஊர்வலம் 
நைடெபற்றது. 
இறுதியாக, எமது 
நியாயமான 
ேகா க்ைககள், அரசின் 
கவனத்துக்கு 
எடுக்கப்படும் வைர, 
இது ேபான்ற 
ேபரணிகள் ெதாடரும் 
என்ற 
உறுதிப்பாட்டுடனும் 
இதுவைர ஒரு இன 
மக்கள் என்று 
ேபாராடிய நாம் இன்று 
இது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட 
ஒரு சமூகத்தின் 
விடுதைலப் ேபாராட்டம் 
என்ற உணர்வுடனும், 
திருப்தியுடனும் வடீு 
திரும்பிேனாம்.  

புகலிடம் ேகாரல்Ñமனித உ ைம 
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ெகாழும்பில் இருந்து 
யாழ்ப்பாணத் துக்கு ஏ9 

பாைத யூடாக ேநற்றுப் 
பயணம் ெசய்தேபாது 
கிளிெநாச்சி நக ன் 
ெவறுைமையக் 
கண்ேடன். அந்தப் 
பிரேதசத்தில் உள்ள 
தமிழர்களின் 
அைடயாளங்கள் 
யாவும் அழிக்கப்பட்டு 
உள்ளைத ேந ல் 
பார்த்ேதன். தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பு 
நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர் திருமதி 
பத்மினி சிதம்பரநாதன் 
இவ்வாறு ெத வித்தார். 

ெகாழும்பில் இருந்து 
ஏ9 பாைத ஊடாக தமது 
உத்திேயாக பூர்வ 
வாகனத்தில் 
யாழ்ப்பாணம் வந்து 
ேசர்ந்த திருமதி 
பத்மினி 
சிதம்பரநாதேன, 

அப்பாைத மக்கள் 
ேபாக்கு வரத்துக்குத் 
திறக்கப்பட்ட பின்னர் 
தைர வழியாக வந்த 
தமிழ்க் கூட்டைமப்பின் 
முதலாவது யாழ். 
மாவட்ட நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர் ஆவார். 

அவர் அதுகுறித்து 
ேமலும் 
ெத வித்ததாவது: 
யாழ்ப்பாணத்துக்கு ஏ9 

ஊடாக முதல் 
தடைவயாக 
நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினர் என்ற 
வைகயில் பயணம் 
ேமற்ெகாண்ேடன். 
வன்னியில் இடம்ெபற்ற 
இராணுவ 
நடவடிக்ைகயின் 
பின்னர்  முதல் 
தடைவயாக ேநற்று ஏ9 

பாைத ஊடாக 
யாழ்ப்பாணம் வந்ேதன். 
கிளிெநாச்சி 
ெவறுைமயாகக் 
காட்சியளிக்கிறது. தமிழ் 
மக்களின் கலாசார 
அைடயாளங்கள் 
அழிக்கப்பட்டுள்ளைத 
அவதானித்ேதன். எங்கு 
பார்த்தாலும் 
இராணுவத்தின் 
பிரசன்னத்ைதேய 
காணமுடிகிறது. மனித 
நடமாட்டத்ைதேய 
காண முடியவில்ைல. 
கால்நைடகேள எங்கும் 
ேமய்ந்து ெகாண்டு 
இருக்கின்றன. தமிழ் 
மக்களின் 
அைடயாளங்கள் 
முழுைமயாகச் 
சிைதக்கப்பட்டு, 

அழிக்கப்பட்டுள்ளைதேய 
காணமுடிகிறது. தமிழ் 
மக்களின் அடுத்த 
கட்டம் என்ன என்பைத 

சிந்திக்க ேவண்டிய 
கட்டத்தில் இன்று 
உள்ேளாம். 
அரசியல்வாதிகள், 

கைலஞர்கள், 

புத்திஜவீிகள் ஆகிேயார் 
அடுத்த கட்டம் என்ன 
என்பைதச் சிந்திக்க 
ேவண்டும். 
சர்வேதசத்துக்கும் 
ெதற்குக்கும் எமது 
அடுத்த நிைல குறித்து 
ெத யப்படுத்த 
ேவண்டும்.எமது பலம், 

பலவனீம் 
ஆகியவற்ைறக் 
கருத்தில் நிறுத்தி எமது 
அடுத்தகட்ட நகர்ைவ 
நாம் நகர்த்த 
ேவண்டியவர்களாக 
இருக்கிேறாம். 

ெகாழும்பில் 
ஜனாதிபதித் ேதர்தல் 
ெதாடர்பான ஊகங்கள் 
ெவளியாகியுள்ளன. 
அச்சமான சூழலில் 
இந்தத் ேதர்தல் 

வருகிறது. தமிழ் மக்கள் 
அவதானத்துடன் 
ஆழமாகச் சிந்தித்து 
ெசயற்பட ேவண்டிய 
காலகட்டத்துக்குத் 
தள்ளப்பட்டுள்ளனர் 
என்றார். 

நன்றி உதயன் 

2009-11-23  

கிளிெநாச்சி ெவறுைமயாகக் காட்சி அளிக்கிறது; தமிழ ன் 
கலாசார அைடயாளங்கள் எதுவும் இல்ைல - ஏ-9 வதீியால் 
யாழ்.வந்து ேசர்ந்த பத்மினி எம்.பி. கவைல 
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நன்றி தமிழ்ெநற் 
இைணயம், சுதந்திர 

ஊடக இயலாளன் தி. 

திபாகரன் - ஆசி யர் 

20ஆம் நூற்றாண்டின் 
இறுதிப்பகுதியில் 
விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் 
உச்சக்கட்டமாக வளர்ந்து 
வரும் உற்பத்தி ெதாழில் 
நுட்ப முன்ேனற்றம் 
என்பன உலகின் 
இயற்ைகச் சூழலுக்கு மிகப் 
ெபரும் அச்சுறுத்தலாக 
மாறிவருவதைனக் 
காணமுடிகின்றது. 
இதனால் அழிக்கப்படுகின்ற 
அல்லது குழப்பமைடகின்ற 
இயற்ைகச் சூழலின் 
எதிர்விைன காலநிைல 
மாற்றத்ைத ஏற்படுத்த 
வல்லது. இதனால் 
புவியின் ெவப்ப அதிக ப்பு 
ஏற்பட்டு வடதுருவப் 
பனிப்பாைறகள் 
உருகுவதனால் உலகின் 
சில நாடுகள் நீ ல் 
மூழ்கும் அபாயம் 
ஏற்பட்டுள்ளது. 
இதனால்தான் சமூக 
ஆர்வலர்கள் 21ஆம் 
நூற்றாண்டில் சுற்றுச்சூழல் 
பாதுகாப்பிைன 
உறுதிப்படுத்த ெபரும் 
பிரயத்தனம் 
ேமற்ெகாண்டிருக்கின்றனர். 

இந்த வைகயில் 
இலங்ைகயின் சுற்றுச் 
சூழல்ப் பாதுகாப்பு என்பது 
அரசிைனப் ெபாறுத்தவைர 
மிகக் 
கசப்பானெதான்றாகேவ 
கணிக்கப்படுகின்றது. 
கடந்த 15 ஆண்டுகளில் 
இலங்ைகயின் வடக்குக் 
கிழக்கில் ஏற்பட்ட 
தீவிரமான யுத்தம் 
அப்பகுதியின் மக்கைள 
மாத்திரமல்ல இயற்ைக 
வளத்ைதயும், 
மிகப்பாரதூரமாகேவ 

சீரழித்துவிட்டிருக்கிறது. 

வட – கிழக்கில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட மிகப் 
பிரமாண்டமான இராணுவ 
நடவடிக்ைககள் வட - 
கிழக்கின் இயற்ைக 
காடுகைளயும், பயன்தரு 
மரங்கைளயும் 
ெபருமளவில் அழித்து 
இப்பிரேதசங்களின் சுற்றுச் 
சூழைல ெபருமளவில் 
பாதித்திருக்கும் 
வைகயிைன 
ேநாக்குேவாம்.  

இலங்ைகயின் வட – 
கிழக்கு காடழிப்பு என்று 
ெபரும்படியாகக் 
குறிப்பிட்டாலும் வடக்கில் 
நிகழ்ந்த காடழிப்புக்கேள 
உத்ேதச மதிப்படீ்டுக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டதாக 
அல்லது அறியப்பட்டதாக 
உள்ளது. இப்பிரேதசத்தின் 
ெபருெமடுப்பிலான 
காடழிப்பு நடவடிக்ைக 1996 
இல் வவுனியாவிலிருந்து 
மன்னார் ேநாக்கி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட எடிபல 
இராணுவ நடவடிக்ைக 
மூலம் ஏ30, ஏ14 ஆகிய 
இரு வதீிகளின் இரு 
மருங்கிலும் சராச  50 
ெதாடக்கம் 100 மீற்றர் 
வைரயான அகலமாக 
உள்ள காடுகள் 
அழிக்கப்பட்டு அைவ 
இராணுவ பாதுகாப்பு 
ேவலிகளுக்குள் 
விழுங்கப்பட்டு விட்டன. 

இதில் மதவாச்சியிலிருந்து 
மன்னார் ெசல்லும் ஏ14 
வதீியில் 
ெசட்டிகுளத்திலிருந்து 
பைறயனாலங்குளம் 
ஊடாக கட்ைடயடம்பன் 
வைர கிட்டத்தட்ட 30 
கிேலா மீற்றர் தூரத்திற்கு 
வதீியின் இருமருங்கிலும் 
உள்ள காடுகள் 
அழிக்கப்பட்டுள்ளது. 
அவ்வாேற வவுனியா – 

மன்னார் ஏ30 வதீியில் 
பூவரசங்குளத்திலிருந்து 
பைறயனாலங்குளம் 
வைரயாக கிட்டத்தட்ட 25 
கிேலா மீற்றர் நீளமான 
பகுதியில் வதீியின் இரு 
மருங்கிலும் சராச  
கிட்டத்தட்ட 50 ெதாடக்கம் 
100 மீற்றர் வைரயாக 
உள்ள காடுகள் 
அழிக்கப்பட்டன. அத்ேதாடு 
ஏ30 வதீியின் வடபுறத்ேத 
அைமக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு 
மண்அைணயும் 
ெபருமளவு இயற்ைகக் 
காடுகைள 
அழிக்கைவத்தேதாடு 
சிற்றாறுகளின் நீேராட்டத் 
திைசயிைன 
மாற்றியைமத்து பயிற் 
ெசய்ைகக்குப் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ற 
குளங்களின் நீர் 
வரத்திைன குளத்தின் 
நீேரந்துப் பகுதியிேலேய 
தடுத்து நிறுத்தியேதாடு 
அவற்றின் ேபாக்கிைன 
திைசதிருப்பி விட்டுள்ளது. 
ெமாத்தத்தில் எடிபல 
இராணுவ நடவடிக்ைக 
வவுனியா – மன்னார் 
மாவட்டங்களின் 
இயற்ைகக் காடுகளின் 
ஏறக்குைறய 1300 ஏக்கர் 
பரப்பளவு அழிக்கப்பட்டு 
விட்டது. இதற்கான 
மீள்நடுைக இன்றுவைர 

ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. 

அடுத்து 1997 – 1999 
வைரயான 
காலப்பகுதிகளில் 
இடம்ெபற்ற ஜயசிக்குறூய் 
இராணுவ நடவடிக்ைக 
மிகப்ெப யளவிலான 
காடழிவுக்கு 
காரணமாயிற்று. ஏ9 
வதீிவழிேய 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இராணுவ 
நடவடிக்ைக மூலம் 
மாங்குளம் வைரயான 
பகுதிகளில் வதீியின் இரு 
மருங்கிலும் உள்ள காடுகள் 
அழிக்கப்பட்டேதாடு 
ஓமந்ைதயிலிருந்து – 
மாங்குளம் வைரயான 40 
கிேலா மீற்றர் நீளமான 
பகுதிகளில் ஆங்காங்ேக 
காணப்படுகின்ற 
குடியிருப்புக்கள் தவிர்ந்த 
பகுதிகளில் உள்ள காட்டு 
மரங்கள் 
அழிக்கப்பட்டேதாடு 
இப்பிரேதசத்திலிருந்த 
பயன்தரு ெதன்ைனமரங்கள் 
முற்றுமுழுதாக இராணுவத் 
ேதைவகளுக்கான 
இராணுவத்தால் 
அழிக்கபட்டுள்ளது. 

ஜயசிக்குறூய் 
நடவடிக்ைகயின் 
இறுதிக்கட்ட எல்ைலயாக 
விளங்கிய 
மாங்குளத்திலிருந்து 

இராணுவ ஆக்கிரமிப்பால் ஈழத்தில் ஏற்பட்ட இயற்ைக 
அழிவுகள் 

ெபருமளவிலான காடழிப்புகள் நிகழ்ந்துள்ள பிரேதசங்கள் 
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கிழக்காக முல்ைலத்தீவு 
ெசல்லும் ஏ34 வதீியில் 
ஒட்டுசுட்டான் வைரயான 
27 கிேலா மீற்றர் 
நீளப்பகுதியில் வதீியின் 
இரு மருங்கிலும் உள்ள 
காடுகள் 50 – ெதாடக்கம் 
100 மீற்றர்  வைரயான 
காட்டுமரங்கள் 
அழிக்கப்பட்டது. அத்ேதாடு 
வதீியின் வடபுறத்ேத 
அைமக்கப்பட்ட மண் 
அைண பாதுகாப்பு 
அரணுக்காகவும் காடுகள் 
அழிக்கப்பட்டன. 

மாங்குளப் பிரேதசத்தில் 
மாங்குளம் - 
மூன்றுமுறிப்பு – 
வன்னிவிளாங்குளம் 
ஆகிய பகுதிகைள 
உள்ளடக்கிய, 
காடுவளர்ப்புத் 
திட்டத்தினால் 
வளர்க்கப்பட்ட ேதக்கங் 
காடுகளும், மற்றும் 
புளியங்குளம் பகுதியிலும், 
பன்றிக்ெகய்தகுளம் 
பகுதியிலும் இருந்த 
ேதக்கம் காடுகளும் முற்று 
முழுதாக தறித்து 
எடுக்கப்பட்டு 
ெதன்னிலங்ைகக்கு 
திருட்டுத்தனமாக 
இராணுவ 
அதிகா களாலும், அரசியல் 
வாதிகளாலும் ெகாண்டு 
ெசல்லப்பட்டது. அேத 
ேபால மாங்குளத்திற்குக் 
கிழக்ேக ஒட்டுசுட்டான் 
பகுதியில் உள்ள ேதக்கம் 
காடுகளும் முற்றுமுழுதாக 
ெவட்டிச் ெசல்லப்பட்டு 
விட்டது. இதன்மூலம் 
மாங்குளம் பிரேதசத்தில் 
வளர்க்கப்பட்ட கிட்டத்தட்ட 
1000 ஏக்கர் 
ேதக்கங்காடுகள் 
அழியுண்டு ேபாயின. 

ஜயசிக்குறூய் 
நடவடிக்ைகயின் கிழக்கு 
முைன இராணுவ 
நகர்வின் மூலம் 
மணலாற்றிலிருந்து 
முன்ேனறிய 
இராணுவத்தினர் 
ெநடுங்ேகணி - 
ஒட்டுசுட்டான் வதீியிலும், 
ெநடுங்ேகணி – 

ெவடிைவத்தகல்லு 
வதீியிலும் 
இருமருங்கிலும் இருந்த 
காடுகைள அழித்தேதாடு 
ெநடுங்ேகணியிலிருந்து – 
குளவிசுட்டான் - ேகாடாலி 
பறிச்சான் ஊடாக ஏ34 
வதீியில் உள்ள 
மணவாளன்பட்டமுறிப்பு 
வைர காடுகளுக்கூடாக 30 
கிேலா மீற்றர் நீளமுைடய 
ஒரு புதிய பாைதைய 
அைமத்து அதன் 
இருமருங்கிலும் உள்ள 
காடுகைள 
அழித்திருக்கின்றனர். 
ஒட்டுசுட்டான் - 
ெநடுங்ேகணியூடாக 
மணலாற்றிலுள்ள ெடாலர், 
ெகன்ற் பண்ைணகள் வைர 
கிட்டத்தட்ட 40 
கிேலாமீற்றர்களுக்கு 
ெதாடர் மண்அைணப் 
பாதுகாப்ைப 
அைமப்பதற்காகவும் 
ெபருமளவான காடுகள் 
அழிக்கப்பட்டுள்ளன. 
ெமாத்தத்தில் ஏ9 வதீிக்குக் 
கிழக்ேக 2500 ஏக்கர் 
பரப்பளவுள்ள காடுகள் 
அழிக்கப்பட்டுள்ளதாக 
உத்ேதச மதிப்படீுகள் 
கூறுகின்றன. ஆனால் 
இதன் பரப்பு ேமலும் 
அதிகம். 

அடுத்து ஜயசிக்குறூய் 
இராணுவ நடவடிக்ைகயில் 
ஏ9 வதீியின் 
ேமற்குப்புறத்ேத 
அைமந்திருந்த யாழ் 
புைகயிரதப் பாைதைய 
கிரவல் பாைதயாக மாற்றி 
ேபாக்குவரத்திற்கு 
பயன்படுத்தியேதாடு அதன் 
ேமற்குப்புறம் ஒரு 
பாதுகாப்பு மண்அைணைய 
ெநாச்சிேமாட்ைடயிலிருந்
து – புளியங்குளம் வைர 
இரும்புப் பாைதக்குச் 
சமாந்தரமாகவும் பின்பு 
சற்று ேமற்கு ேநாக்கி 
வைளந்து புதூர் - 
புதுவிளாங்குளம் ஊடாக 
வன்னிவிளாங்குளம் வைர 
காடுகளுக்கூடாக 
கிட்டத்தட்ட 50 
கிேலாமீற்றர்கள் 
நீளத்திற்கு மண்அைண 
உருவாக்கப்பட்டது. 

இதன்மூலம் 1300 ஏக்கர் 
நிலப்பரப்புக் காடுகள் 
அழியுண்டன. 

இவ்வாேற 
பிரமலானங்குளத்திலிருந்து 
- மடு, - பாலம்பிட்டி, - 
ெப யமடு, - பள்ளமடு 
வதீியிலும் இராணுவப் 
பாதுகாப்பிற்காக 
இருமருங்கிலும் உள்ள 
காடுகள் 
அழிக்கப்பட்டுள்ளன. 
அத்ேதாடு 
பள்ளமடுவிலிருந்து 
காடுகளுக்கூடாக 
சிறாட்டிகுளம் - 
பனங்காமம் - 
மூன்றுமுறிப்பு – 
வன்னிவிளாங்குளம் - 
மாங்குளம் ஆகிய 
இடங்கள் வைர ெதாடுத்து 
உருவாக்கப்பட்ட 
மண்அைணப் பாதுகாப்பு 
ேவலியும், மண் அைணக்கு 
ெவளிேய பாதுகாப்புக்ெகன 
50 ெதாடக்கம் 100 மீற்றர் 
வைரயான காட்டுமரங்கள் 
தறித்தழிக்கப்பட்டதனால் 
ஏற்பட்ட இழப்பு 1000 
ஏக்கர்களுக்கு ேமல். 

ெமாத்தத்தில் ஜயசிக்குறூய் 
நடவடிக்ைகயில் 
மண்அைணப்பாதுகாப்பு 
ேவைலகளுக்காகவும், 
வதீிப்ேபாக்குவரத்துக்காகவு
ம் அழிக்கப்பட்ட பல 
ஆயிரம் ஏக்கர்கள் 
பரப்பளவுக் காடுகள் 
அழிக்கப்பட்ேதாடு 
மணலாற்றிலிருந்து - 
மாங்குளம் ஊடாக – 
பள்ளமடு வைர 
அைமக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு 

அரணுக்குத் ெதன்புறத்ேத 
இருந்த ெபறுமதி வாய்ந்த 
ைவரமரங்களான பாைல, 
முதிைர, ஆகிய மரங்கள் 
2000 – 2004 ஆகிய 
காலப்பகுதிகளில் 
மீள்நடுைக ெசய்யப்பட்டது. 
ஆனால்யாவரைண, 
சமண்டைல ஆகிய 
மரங்கள் 
வைகெதாைகயின்றி 
அ ந்ெதடுக்கப்பட்டு 
ெதன்னிலங்ைகக்கு 
திருட்டுத்தனமாகக் 
கடத்தப்பட்டன. இது 
தமிழர் தாயகத்தில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
மிகப்ெப ய ெபாருளாதாரத் 
திருடல் என்ேற 
ெசால்லலாம். ேமற்படி 
மரங்கள் மீண்டும் 
வளர்வதற்கு 150 
வருடங்கள் ேதைவப்படும். 

ேமற்குறிப்பிடப்பட்ட 
பிரேதசத்தில் 1999 
விடுதைலப்புலிகள் 
ேமற்ெகாண்ட 
ஓயாதஅைலகள் 
நடவடிக்ைக மூன்றின் 
மூலம் ஜயசிக்குறூய் 
பின்வாங்கி தமது பைழய 
நிைலக்குச் ெசன்றவுடன் 
ஏ9 வதீியிலும், 
வன்னிவிளாங்குளத்திலிரு
ந்து – மாங்குளம் - 
ஒட்டுசுட்டான் வதீியிலும், 
ெநடுங்ேகணி – 
ஒட்டுசுட்டான் வதீியிலும் 
இராணுவத்தால் காடுகள் 
அழிக்கப்ட்ட நிலங்களில் 
ேதக்கு, மேகாகனி 

புளியங்குளம் பகுதியில் வதீிேயாரமாக அழிக்கப்பட்டுள்ள 
காருகள் 

ெதாடர்ச்சி 17ம் பக்கம் 
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புதிய நூல் அறிமுகம் 

திரு ஆறுமுகத்தின் 

“Nineteenth century American Medical Missionaries in Jaffna, Ceylon : with special 
reference to Samuel Fisk Green”   

அெம க்காவிலிருந்து 1816ம் ஆண்டு சமயப் பரப்பாளர்கள் யாழ்ப்பாணம் வந்தனர். 19ம் நூற்றாண்டில் 
வந்தவர்களுள் 6, 7 மருத்துவ சமயப் பரப்பாளர்களும் இருந்தனர். இவர்களுள் முக்கியமானவர் Samuel Fisk 
Green MD. இவர் இலங்ைகயின் முதலாவது ேமைலநாட்டு மருத்துவக் கல் ைய ஆரம்பித்து 113 
மருத்துவர்கைளக் கற்பித்தார்.  இவர் 4500 பக்கங்கைளக் ெகாண்ட Gray’s Anatomy உட்பட  எட்டு முக்கிய 
மருத்துவப் பாட நூல்கைளத் தமிழாக்கம் ெசய்தார். இந்த 272 பக்க நூல் அவுஸ்திேரலியாவில் உயர்தரக் 
கடதாசியில் (hardback stitch bound) அச்ேசறியுள்ளது. ெபாருளடக்க, புத்தக விளக்க அட்டவைணயுடன் 
உள்ள இந்நூல் ISBN 9780646520902 உடன் A$30க்கு விற்கப் படுகிறது. தபாற் ெசலவு 
அவுஸ்திேரலியாவுக்குள் A$10 ெவளிநாடுகளுக்கு A$20. ெதாடர்புகளுக்கு - மின்னஞ்சல் thiru.aru@gmail.com 
ெதாைலேபசி +61 (0)2 8850 4798. 

A SPECIAL ANNOUNCEMENT! 
 
ATC's monthly newsletter has been archived with National Library of Australia. Please visit this link: 
http://nla.gov.au/nla.arc-112241 
 
The tireless hard work of the ATC newsletter team, contributors and editors will be archived for generations to come!  A special thank 
you to Kumaran (WA) and Varuni (NSW) who got this done. 
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ஐ.நா. உயர் அதிகா  விஜய் நம்பியா டம் ஏன் விசாரைண 
நடத்தப்படவில்ைல - இன்னர் சிற்றி பிரஸ்  

புலிகளின் தைலவர்கள் 
சிலர் ெவள்ைளக் 
ெகாடியுடன் சரணைடய 
முயன்ற ேபாது 
சிறிலங்காப் பைடகளால் 
சுட்டுக் 
ெகால்லப்பட்டதாகத் 
ெத விக்கப்படும் 
குற்றச்சாட்டுத் ெதாடர்பாக 
அந்தச் சம்பவத்தில் 
ெதாடர்புபட்டிருந்த ஐக்கிய 
நாடுகள் சைப உயர் 
அதிகா  விஜய் 
நம்பியா டம் ஏன் 
விசாரைண 
நடத்தப்படவில்ைல என்று 
Õஇன்னர் சிற்றி பிரஸ்� 
ேகள்வி எழுப்பி உள்ளது. 
  
புலிகளின் தைலவர்கள் 
சரணைடய முயன்றால் 
அவர்கைளச் சுட்டுக் 
ெகால்லுமாறு சிறிலங்கா 
அரச தைலவ ன் 
தைலவரது தம்பியும் 
பாதுகாப்பு அைமச்சின் 
ெசயலாளருமான 
ேகாத்தபாய ராஜபக்ச 
களத்தில் இருந்த 
பைடயின் கட்டைள 
அதிகா க்கு ேநரடியாக 
உத்தரவிட்டிருந்தார் என்று 
முன்னாள் தளபதி சரத் 
ெபான்ேசகா அண்ைமயில் 
ெத வித்திருந்தார். 
  
ெகாழும்பில் இருந்து 
ெவளிவரும் வார ஏடு 
ஒன்றிற்கு வழங்கிய 
ேநர்காணலிேலேய அவர் 
இதைனத் 
ெத வித்திருந்தார். 
ஆனால் பின்னர் தான் 
அவ்வாறு 
ெத விக்கவில்ைல என்று 
கூறி மறுத்திருந்தார். 
  
எனினும், அவரது 
குற்றச்சாட்ைட அடுத்து 
குறிப்பிட்ட சம்பவம் 
குறித்து விளக்கம் 
அளிக்குமாறு Ð 
சட்டத்திற்குப் புறம்பான, 
எழுந்தமானமான 

படுெகாைலகள் 
ெதாடர்பான ஐ.நா.வின் 
சிறப்பு விசாரைணயாளர் 
பிலிப்ஸ் அலிஸ்ட்டன் 
சிறிலங்கா அரசிடம் 
ேகட்டிருக்கிறார். 
  
ஐ.நா. தம்மிடம் 
விளக்கம் ேகட்டுள்ளைத 
ஒப்புக்ெகாண்டுள்ள 
சிறிலங்கா அரசு அது 
குறித்து 
நிதானமாகத்தான் 
பதிலளிக்க முடியும் 
எனத் ெத வித்துள்ளது. 
  
இதற்கிைடேய, 
புலிகளின் 
தைலவர்கைள 
ெவள்ைளக் ெகாடியுடன் 
ெசன்று சிறிலங்காப் 
பைடயின டம் 
சரணைடயுமாறு 
ெசான்ன சம்பவத்தில் 
ஐ.நா.வின் தைலைம 
அதிகா  விஜய் 
நம்பியாருக்கும் 
ெதாடர்புகள் 
இருப்பதாகச் ெசய்திகள் 
கூறுகின்றன. 
  
புலிகளின் தைலவர்கள் 
சரணைடயும் ேபாது 
ஐ.நா.வின் 
உறுதிெமாழிைய 
ேவண்டி நின்றார்கள் 
என்பைத அதன் 
ேபச்சாளரும் 
உறுதிப்படுத்தி 
இருந்தார். 
  
அத்தைகய நிைலயில், 
சம்பவம் குறித்து 
சிறிலங்கா அரசிடம் 
விளக்கம் ேகட்டுள்ள 
ஐ.நா. விசாரைணயாளர் 
ஏன் அது ெதாடர்பில் 
விஜய் நம்பியா டம் 
விளக்கம் ேகட்கேவா 
விசாரைண நடத்தேவா 
இல்ைல என்று ேகள்வி 
எழுப்பி உள்ளது 
Õஇன்னர் சிற்றி பிரஸ்� 
ெசய்தி நிறுவனம். 
 

ெதாடர்புபட்ட முன்ைனய 
ெசய்தி:  
 
விடுதைலப் புலிகள் 
அைமப்பின் மூத்த 
தைலவர்களான 
பா.நேடசன், புலித்ேதவன் 
மற்றும் ரேமஷ் ஆகிய 
மூவரும் அவர்களுைடய 
குடும்பத்தினரும் 
எவ்வாறான சூழ்நிைலயில் 
ெகால்லப்பட்டனர் 
என்பைதயிட்டு 
விளக்கமளிக்குமாறு 
சிறிலங்கா அரசாங்கத்ைத 
ஐ.நா. 
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கின்றது
. 

சட்டத்துக்குப் புறம்பான 
எழுந்தமான படுெகாைலகள் 
ெதாடர்பான ஐ.நா. வின் 
சிறப்பு அறிக்ைகயாளர் 
பிலிப்ஸ் அலிஸ்ட்டன் 
சிறிலங்கா அரசாங்கத்திடம் 
இது ெதாடர்பான 
ேகா க்ைகைய 
முன்ைவத்திருக்கின்றார். 

கடந்த வாரம் ெவளியான 
சன்ேட லீடர் பத்தி ைகக்கு 
வழங்கிய ேபட்டி ஒன்றில், 
எதிர்க்கட்சிகளின் ெபாது 
ேவட்பாளரும் முன்னாள் 
இராணுவத் தளபதியுமான 
சரத் ெபான்ேசகா, பாதுகாப்பு 
ெசயலாளர் ேகாதாபய மீது 
பல குற்றச்சாட்டுகைள 
முன்ைவத்திருந்தார். 

அதன்படி, பாதுகாப்பு 
அைமச்சின் ெசயலாளர் 
ேகாதாபய ராஜபக்சவின் 
உத்தரவின் ேப ேலேய 
ெவள்ைளக்ெகாடிகளுடன் 
பைடயின டம் சரணைடவ 
வந்தேபாது விடுதைலப் 
புலிகள் அைமப்பின் மூத்த 
தைலவர்களான 
பா.நேடசன், புலித்ேதவன் 
மற்றும் ரேமஷ் உட்பட 
பலர் 
சுட்டுக்ெகால்லப்பட்டதாக 
கூறியிருந்தார். 

இது ெதாடர்பான 
ெசய்திகைள அரசாங்கம் 
மறுத்திருந்த ேபாதிலும், 
இது ெதாடர்பாக 
விளக்கமளிக்குமாறு ஐ.நா. 
தற்ேபாது ேகா க்ைக 
விடுத்திருப்பது மகிந்த 
ராஜபக்ச தைலைமயிலான 
அரசுக்குப் ெபரும் 
சங்கடத்ைத 
ஏற்படுத்தியிருப்பதாக 
ெகாழும்பு அரசியல் 
வட்டாரங்கள் 
ெத விக்கின்றன. 

ெஜனிவாவிலுள்ள 
சிறிலங்காவின் நிரந்திரப் 
பிரதிநிதி 
ெசனிவிரட்ணவுக்கு இது 
ெதாடர்பான கடிதம் 
ஒன்ைற ஐ.நா.வின் சிறப்பு 
அறிக்ைகயாளர் பிலிப்ஸ் 
அலிஸ்ட்டன் 
அனுப்பிைவத்திருக்கின்றார். 

"சம்பவம் இடம்ெபற்ற 
ேபாது இராணுவத் 
தளபதியாக இருந்த சரத் 
ெபான்ேசகாேவ இந்தக் 
குற்றச்சாட்ைட 
முன்ைவத்திருக்கின்றார். 
நேடசன், புலித்ேதவன் 
மற்றும் ரேமஷ் ஆகிேயார் 
ெகால்லப்பட்ட 
சூழ்நிைலகைள 58 வது 
பைடயணியுடன் இருந்த 
ஊடகவியலாளர் ஒருவரும் 
உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றார்
" என இந்தக் கடிதத்தில் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அதனால் இந்தப் 
படுெகாைலகள் இடம்ெபற்ற 
சூழ்நிைல ெதாடர்பாக 
சிறிலங்கா அரசு 
விளக்கமளிக்க ேவண்டும் 
எனவும் அவர் 
வலியுறுத்தியுள்ளார். 

 

நன்றி: புதினப்பலைக 
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ஒருதைலைமயில் 
தனித்து இயங்கும் 
ெசயற்குழுக்களாகக் 
குவனீ்ஸ்லாந்து மாநில 
அைவ ெசயற் படுகிறது. 
பின்வரும் 
கலந்துைரயாடல்களிலு
ம், கூட்டங்களிலும் எம் 
அங்கத்தினர் 
பங்ேகற்றனர். 
1. “ALP Union Israel Palestine 

Forum” என்ற 
தைலப்பில் 
குவனீ்ஸ்லாந்து 
மாநில 
நாடாளுமன்றத்தில் 
2009ம் ஆண்டு 
நவம்பர் மாதம் 11ம் 
திகதி நடந்த நிகழ்வு. 
இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் 
பயன்படுத்தி, நாம் 
அவுஸ்திேரலிய 
மத்திய அரசுக்கு 
அனுப்பிய 
ேவண்டுதல்கள் பற்றி, 
Senator Claire Moore, Shayne 
Neumann MP, Mr. Ron 
Monaghan, Secretary QLD 
Council of Unions 
ஆகிேயாருக்கு 
விளக்கப் பட்டது. 

2. 2009ம் ஆண்டு நவம்பர் 
மாதம் 17ம் திகதி 
நடந்த Wooloowin/Kalinga 

ALP Branch Meetingல் 
அவுஸ்திேரலிய 
ெவளியுறவு 
அைமச்சருக்கும், 
ெபாருளாளர் Ð 
Treasurerக்கும் அனுப்ப 
இருந்த எம் 
அவலங்கள் குறித்த 
கடிதம் அைவயின ன் 
திருத்தங்களுக்காக 
முன்ைவக்கப் பட்டது. 
இந்த நிகழ்விலும் எம் 

உறுப்பினர் கலந்து 
முக்கிய பங்காற்றினர். 

3.  ச த்திர 
முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்த 1989 ALPயின் 
குவனீ்ஸ்லாந்து 
மாநில முன்னாள் 
முதலைமச்சர் Wayne 

Gossன் ெவற்றியின் 
20ம் ஆண்டு நிைறவு 
விருந்திலும்  எம் 
உறுப்பினர் கலந்து 
முக்கிய பங்காற்றினர். 
இந் நிகழ்வு Brisbane Con-
vention and Exhibition 
Centreல் 2009ம் 
ஆண்டு டிசம்பர் 
மாதம் 2ம் திகதி 
நடந்தது. 

4. “Rally for Refugee Rights” 
என்ற Brisbane Square ல் 
நடந்த ஊர்வலத்தில் 
அவுஸ்திேரலியத் 
தமிழர் ேபரைவயின் 
உறுப்பினர்கள் மிகுந்த 
ஆர்வத்துடன் 
பங்ேகற்றனர். இது  
2009ம் ஆண்டு 
நவம்பர் மாதம் 27ம் 
திகதி Refugee Action Col-
lective 
நிறுவனத்தினரால் 
ஒழுங்கு ெசய்யப் 
பட்டது. இதில் 
மருத்துவர் Brian Se-

newiratne , ‘Sri Lankan Tamil 
issues and Asylum seekers 
rights’ என்ற 
தைலப்பில் 
உைரயாற்றினார். 

5. மருத்துவர் Brian Se-

newiratne,  இைதத் தவிர 
5 ேதவாலயங்களிலும் 
எம் அவலங்கள் 
குறித்து 
உைரயாற்றினார். Steve 
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வாெனாலி 
ேநர்காணல்களிலும் 
அவர் பங்ேகற்றார். 

6. அகதிகளின் உ ைம 
பற்றிய துண்டுப் 
பிரச்சார நிகழ்வுகள், 

ஞாயிறுேதாறும் 
நிகழும் ெவவ்ேவறு 
மக்கள் சந்ைதகளில் 
நடாத்தப் பட்டன. 

ெதாடர்ந்து அைனத்து 
இனத்தவர்க்குப் பு யப் 
படுத்தும் நிகழ்வாக 
“Human Rights Day Forum” 
2009ம் ஆண்டு டிசம்பர் 
மாதம் 13ம் திகதி 
Toowong Senior’s Hallல் 
நடாத்தப் பட்டது. இைத 
Refugee Action Collective 
ஆத த்து எம்முடன் 
இைணந்து நடத்தியது. 
இந் நிகழ்ைவ Frederika 
Steen, Refugee Advocate and 
former Immigration Officer 
ெநறிப் படுத்தினார். 

இதில் பின்வருேவார் 
உைரயாற்றினர். 

• Mr. Andrew Bartlett, Refugee 
Advocate and former De-
mocrat Senator 

• Mr. Peter Ardnt, Catholic 
Peace & Justice Commission 

• Ms. Pamela Curr, Refugee 
Advocate, Asylum Seeker 
Resource Centre, Melbourne 

• Dr. Brian Senewiratne, ATC  
• Mr. Ian Rintoul, Refugee 

Action Collective 
• Fr Pan Jordon, Caritas Hu-

manitarian worker, Tamil 
Catholic Priest 

ஆகிேயார் உைர 
நிகழ்த்தினர்.  பல 
காரணங்களால் தள்ளிப் 
ேபாட இருந்த நிகழ்ைவ 
அேத நாளில் நடாத்தி 
முடிக்க விடாப்பிடியாக 
நின்ற Refugee Action Collec-

tive ஐச் ேசர்ந்த Mr. Paul 

குவனீ்ஸ்லாந்து மாநில ெசய்தி மடல் 
McKinnonக்கு 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவயினர் தம் 
நன்றிையத் 
ெத விக்கின்றனர். 

தமிழ் அகதிகளுக்கும், 
அரசியல் புகலிடம் ேதடி 
வந்ேதார்க்கும் வரேவற்பு 

கிறிஸ்மஸ் தீவிலிருந்து 
இரு குழுக்களாக 
இவர்கள் பிறிஸ்ேபன் 
விமான நிைலயத்ைத 
வந்தைடந்தனர். 2009ம் 
ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 
24ம் திகதி வந்த முதல் 
குழுவில் 43 ஆண்களும் 
2 ெபண்களும் 
இருந்தனர். 2009ம் 
ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 
11ம் திகதி வந்த 
இரண்டாம் குழுவில் 8 
ேபர் இருந்தனர். 
இவர்கைள 
அவுஸ்திேரலியத் தமிழர் 
ேபரைவயினருடன் 
மற்ைறய தமிழ்க் 
குழுவின ன் 
உறுப்பினரும், Multicultural 

Development Associationன் 
உறுப்பினரும், 
வரேவற்றனர். 

புதிதாக வந்த எம் 
உறவுகளின் 
உணர்வுகளில் பங்கு 
ெகாண்ேடாம். எம் 
உறுப்பினர் 
அவர்களுடன் 
இைடயூறற்ற 
ெதாடர்புகைளப் 
ேபணுேவாம். 

புதிய உறுப்பினர்கைளச் 
ேசர்த்தல் 

ஒவ்ெவாரு வாரமும் 
சிறிது சிறிதாகப் புதிய 
உறுப்பினர் ேசர்ந்த 
வண்ணம் உள்ளனர். 
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இராணுவ ஆக்கிரமிப்பால் ஈழத்தில் ..(ெதாடர்ச்சி) 
(மைலேவம்பு), ேவம்பு  
இறுதியாக நடந்த 
யுத்தத்தின் ேபாது 
மீள்நடுைக ெசய்யப்பட்ட 
மரங்கள் மீண்டும் 
அழிக்கப்பட்டுவிட்டது. 

அடுத்து 
யாழ்க்குடாநாட்டின் 
நுைழவாயிலான 
ஆைனயிறவு ெதாடக்கம் - 
பைள வைரயான 
பகுதியிலுள்ள இயற்ைகத் 
தாவரம் சதுப்புநில 
முட்புதற்காடுகளும் பைன 
மரங்களுேம. இப் 
பைளப்பிரேதசத்தில் 
ெபரும்பகுதி 
ெதன்ைனமரப் 
பயிற்ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டிருந்தது. 
பைளக்கு அப்பாலுள்ள 
முகமாைலப் பகுதியில் 
கிளாலி ெதாடக்கம் - 
முகமாைல – நாகர் 
ேகாயில்வைர 
அைமக்கப்பட்ட 
இராணுவத் ெதாடர் 
ேவலியும் மண் 
அைணயும் இராணுவத் 
ேதைவக்காக 
தறித்ெதடுக்கப்பட்ட 
ெதன்ைன மரங்களின் 
எண்ணிக்ைக 2004 இல் 
எடுக்கப்பட்ட கணிப்படீ்டின் 
படி 12,000 இற்கும் ேமல் 
ெசன்றுவிட்டது. அதன்பின் 
இறுதி யுத்தத்தின் ேபாது. 
ேமலும் பல ஆயிரம் 
ெதன்ைனமரங்கள் அழிந்து 
ேபாயின. 

அத்ேதாடு 
இப்பிரேதசத்தின் 
இயற்ைகத் தாவரங்களான 
கண்டல்க் காட்டுத் 
தாவரங்களும், பைன, 
மரங்களும் ெபருமளவில் 
இராணுவ பரீங்கி, 
விமானத் 
தாக்குதல்களினாலும், 
பாதுகாப்புத் 
ேதைவகளுக்காகவும் 
தறித்தழிக்கப்பட்டன. 
இறுதி யுத்தத்தின் ேபாது 
இப்பிரேதசத்தின் அழிவுகள் 
உயர் பாதுகாப்பு வலயம் 

காரணமாக இன்னும் 
உத்ேதச மதிப்படீு 
ெசய்யப்படவில்ைல. 
இறுதியாக நடந்த 
யுத்தத்தின் ேபாது 
வன்னியின் 
ேமற்குப்புறத்ேத 
நாச்சிக்குடா – 
அக்கராயன் - 
முறிகண்டி ஊடான 
ெதாடர் பாதுகாப்பு 
முன்னரண் பகுதி 
ெதாடர்ச்சியாக 
நீண்டநாட்கள் 
சண்ைடகள் 
இடம்ெபற்றதனால் 
இப்பகுதியில் 
உருவாக்கப்பட்ட மண் 
அைணக்காகவும், 
அேகாரக் குண்டுத் 
தாக்குதல்களினாலும் 
இராணுவத்திற்கு 
பாதுகாப்பான 
ேபாக்குவரத்திற்காக 
துணுக்காயிலிருந்து 
அக்கராயன் வைரயான 
வதீிகளின் 
இருமருங்கிலும் உள்ள 
ெபருமளவிலான 
காட்டுமரங்கள் 
அழிக்கப்பட்டுள்ளன. 
உயர் பாதுகாப்பு வலயம் 
காரணமாக 
இப்பகுதியின் அழிவுகள் 
பற்றிய மதிப்படீு 
ெசய்யமுடியாதுள்ளது. 

மற்றும் கிளிெநாச்சி 
நகரத்ைதக் 
ைகப்பற்றுவதற்காக 
நடந்த உக்கிர 
ேமாதல்களின் ேபாது 
இராணுவம் 
பயன்படுத்திய 
பிரமாண்டமான 
ெவடிெபாருள் பயன்பாடு 
(ஆட்ல , 
விமானத்தாக்குதல்) 
அப்பிரேதசத்தின் 
பயன்தரு பல்லாண்டுப் 
பயிர்களான மா, பலா, 
ெதன்ைன மரங்கைள 
ெபருமளவில் 
அழிவைடயச் 
ெசய்துவிட்டது. 
அவ்வாேற 
பரந்தனிலிருந்து ஏ35 

வதீிவழிேய 
புதுக்குடியிருப்புவைர 
பைடயினர் பயன்படுத்திய 
மிகப் பிரமாண்டமான 
விமானக் குண்டுகள் 
இப்பிரேதசத்தின் இயற்ைகக் 
காடுகைள மாத்திரமல்ல 
மக்கள் குடியிருப்பின் 
பயன்தரு பல்லாண்டுப் 
பயிர்கைளயும் 
அழிவைடயச் 
ெசய்துவிட்டது. 

ேமலும் மணலாற்றிலிருந்து 
– முல்ைலத்தீைவ ேநாக்கி 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
இராணுவ நடவடிக்ைகயின் 
ேபாது இராணுவம் 
பயன்படுத்திய 
பிரமாண்டமான 
ெவடிெபாருள் பயன்பாடு 
அளம்பில் - ெசம்மைல – 
முள்ளியவைள 
பிரேதசங்கைள 
உள்ளடக்கிய ெதன்ைனப் 
பயிர்ச்ெசய்ைக நிலங்கைள 
அழிவைடயச் 
ெசய்துவிட்டது. 
இப்பிரேதசத்தின் அழிைவ 
உயர் பாதுகாப்பு வலயம் 
காரணமாக உத்ேதச 
மதிப்படீு ெசய்ய 
முடியவில்ைல. அத்ேதாடு 
இப்பிரேதசத்திலுள்ள 
களிக்காட்டுப் 
பகுதியிலிருந்த ேதக்கு 
மரக்காடுகளும் 
திருட்டுத்தனமாக தற்ேபாது 
அரசியல்ச் ெசல்வாக்கு 
மிக்ேகா னால் 
தறித்ெதடுக்கப்படுவதாக 
சுயாதீனத் தகவல்கள் 
மூலம் அறியமுடிகிறது. 

ஆகேவ வடபகுதியில் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
இராணுவ 
நடவடிக்ைககளின் ேபாது 
உருவாக்கப்பட்ட மண் 
அைண, வதீிப்பாதுகாப்பு, 
புதிய பாைதகைள 
அைமத்தல், இராணுவ 
ஆட்லறிப் பரீங்கித் 
தளங்கைள உருவாக்குதல், 
புதிய இராணுவ 
முகாம்கைள அைமத்தல் 
ேபான்றவற்றிற்காக 

பல்லாயிரம் ஏக்கர் 
பரப்பளவுள்ள இயற்ைகக் 
காடுகள் அழிக்கப்பட்டேதாடு 
காட்டுச் சண்ைடகளின் 
ேபாது ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
விமானம் மற்றும் 
ஆட்லறித் 
தாக்குதல்களினால் 
ெபருங்காட்டுப் பகுதியின் 
உட்பகுதிக் காட்டுமரங்கள் 
அழிந்து காட்டின் ெசறிவு 
ஐதாக்கப்பட்டுள்ளது. 

வடகீழ்ப் பருவப் ெபயர்ச்சிக் 
காற்றின் மூலம் மைழையப் 
ெபறுகின்ற வன்னிப் 
ெபருநிலப்பரப்பு காடுகளின் 
உயர்மரங்களும், 
இப்பிரேதசத்தின் உயரமான 
பைன, ெதன்ைன மரங்களும் 
அழிக்கப்பட்டதனால் எதிர் 
காலத்தில் பருவமைழ 
ெபாய்த்து அல்லது 
மைழவழீ்ச்சி 
குன்றுவதற்கான 
சாத்தியங்கள் அதிகம் உள. 
இப்பைடநடவடிக்ைகயின் 
ேபாது வன்னியின் 
காட்டுவளம் மாத்திரம் 
அல்ல ெபருமளவிலான 
வன விலங்குகளும் மற்றும் 
விவசாயிகளின் 
ெபருந்ெதாைகயான 
கால்நைடகளும் 
அழிவைடந்து 
இப்பிரேதசத்தின் இயற்ைகச் 
சமநிைல முற்றுமுழுதாக 
மாற்றமைடந்து 
ெசன்றுள்ளது. இதன்மூலம் 
எதிர் காலத்தில் 
இப்பிரேதசத்தின் இயற்ைக 
அனர்த்தங்கள் மிகப் 
பாரதூரமான பின் 
விைளவுகைள ஏற்படுத்த 
வல்லது. இதைன உலகின் 
சமூகநல ஆர்வலர்கள் 
இன்றுவைர கருத்திற் 
ெகாண்டதாகத் 
ெத யவில்ைல. 

நன்றி 

ஆக்கம் 

தி.திபாகரன். 
சுதந்திர ஊடகவியலாளன் 
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ஈழம்வரும். ஈழம் மலரும். 
ஈழம் சாத்தியேம. 
இவ்வாறு எழுதுவைத 
அதீத கனவு விருப்பாகக் 
கருதி நின்ற பலருக்கு 
ேவகமாக மாறிவரும் 
காட்சிகள் நம்பிக்ைக 
தந்துள்ளன. நாட்டுக்குள் 
ராஜபக்ேச சேகாதரர்கள் 
திடீெரன அைடந்துள்ள 

பதற்றமும், உலக 
அளவில் 
ேபார்க்குற்றங்கள் 
ெதாடர்பாக எடுக்கப்பட்டு 
வரும் அைமதியான, 

உறுதியான முயற்சிகளும் 
அத்தகு நம்பிக்ைகைய 
ேமலும் அதிக த்துள்ளன. 
எனேவதான் நாமும் ஈழம் 
மலர இன்று 
ெசய்யப்படேவண்டியவற்
ைற ெபாறுப்புணர்வுடன் 
சிந்திக்கத் 

தைலப்படுகிேறாம். 
 
கடந்த இதழ்களில் மூன்று 
விடயங்கைள 
ேகாடிட்டிருந்ேதாம். வைத 
முகாம்களிலிருந்து 
மக்கைள மீட்டு அவர்கள் 

மறுவாழ்வு ெதாடங்க 
உதவுதல் முதலானது; 

தமிழழீ தாயக 
நிலப்பரப்பில் சிங்களக் 

குடிேயற்றங்கள் 
நைடெபறாது தடுத்தல் 
இரண்டாவதும் மிக 
அடிப்பைடயானதும். 
குறிப்பாக அடுத்த 
பனிெரண்டு மாத காலம் 
இவ்விடயத்தில் உலகத் 
தமிழர்கள் மிகவும் 

விழிப்புணர்வுடன் 
இயங்கேவண்டிய காலம். 
இந்தியாவும், உலக 
நாடுகளும் உறுதியான 

ராஜதந்திர 
அழுத்தங்கைளக் 
ெகாடுப்பதும், 

இலங்ைகக்குள் தமிழ் 
அரசியற் சக்திகள் 

ஒன்றிைணந்து இது 
ெதாடர்பாக ஒேர குரலில் 
முழங்கி இயங்குவதும் 
சிங்களக் 
குடிேயற்றங்கைளத் 
தடுத்து நிறுத்துவதில் 
முக்கிய பங்காற்ற 
முடியும். மூன்றாவதாக 
தமிழழீ விடுதைலப் 
ேபாராட்டம் மீது கவிந்த 
"பயங்கரவாதம்' என்ற 
நச்சுத்திைரைய அகற்றி 
ஈழத்தமிழர்கள் வரலாற்று 
ரீதியாகவும், பண்பாட்டு 
ரீதியாகவும் 
தனித்துவமான ஓர் 
ேதசிய இனம், 

அதனாேலேய அவர்கள் 
சிங்களப் ேப ன 
வாதத்தால் இன 
அழித்தலுக்கு 

ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறார்க
ள். அவர்கள் பாதுகாப்பாக 
எதிர்காலத்தில் 

வாழேவண்டுெமன்றால் 
அவர்களுக்ெகன தனி 
நாடு அைமக்கும் 
அரசியல் சுயநிர்ணய 
உ ைமைய அவர்களுக்கு 
வழங்குவதுதான் தீர்வு 
என்ற நிைலப்பாட்டிைன 
உலகம் ஏற்றுக்ெகாள்ளச் 

ெசய்தது. இது மிக மிக 
முக்கியமானது. 
 
தமிழர் மீது நிகழ்ந்த இன 
அழித்தல் 
ேபார்க்குற்றங்கைள 

முைறப்படி பதிவு ெசய்து 
நிறுவி ஆதாரபூர்வமாக 
நம்மால் நி பிக்க 

முடியுெமனில், உலகினது 
மனசாட்சியின் முன் 
அதுேவ நம் மக்களின் 
அரசியல் சுயநிர்ணய 
உ ைமக்கான மிகப்ெபரும் 
அைறகூவலாய் நிற்கும். 
உலகம் அதைன 
சுலபமாகப் 
புறந்தள்ளேவா, 

நிராக த்துவிடேவா 
முடியாது. 
 
நீதிைய நிைலநாட்டுதல் 
என்பேத நம்பிக்ைகயுடன் 
நாம் ேமற்ெகாள்ளும் 
இைடவிடாத 
முயற்சிகள்தான். 
இம்முயற்சியில் 
தமிழர்களாகிய நாம் 
தனித்துவிடப்பட்டவர்கள
ல்ல. சிைதக்கப்பட்ட நம் 

ெபாது வரலாற்று 
ஆன்மாவின் வலிகைளப் 
பகிர்ந்து ெகாள்ளவும், 

மீண்டுெமாரு வசந்த 

காலத்திற்காய் அதைன 
ஆற்றுப்படுத்தி மீட்கவும் 
பாருலகின் ெபாது 
மானுடம் நிச்சயம் 

நம்ேமாடு இைணயத்தான் 
ெசய்யும் என்ற 
நம்பிக்ைகைய 
இரண்ெடாரு நாட்களுக்கு 
முன் நடந்த நிகழ்ெவான்று 
தந்தது. 
 
ேபார்க்குற்றங்கைள 
முைறப்படி பதிவு 
ெசய்யும் அைனத்துலக 

அைமப்பிைனச் 
ேசர்ந்தவர்கள் கடந்த 
திங்கட் கிழைமயன்று 
ெதாடர்புெகாண்டு 
ேபசினர். 
ேபார்க்குற்றங்களுக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்ட அப்பாவி 

மக்கள் பலருைடய 
வாக்குமூலங்கைள 

அவர்கள் 
ேசக த்துவிட்டதாகவும், 

ேமலும் சில திைசகளில் 
முக்கிய ஆதாரங்கள் 

இருந்தால்தான் வலுவான, 

"ேபார்க்குற்ற வழக்கிைன' 

உருவாக்க முடியுெமன்றும் 
கூறி அதற்கு உதவ 
முடியுமா என்றும் 
ேகட்டார்கள். அவர்கள் 
ேகட்டவற்ைற நான் இங்கு 
பதிவு ெசய்கிேறன். 
ஏெனன்றால் இதைனப் 
படிக்கிற யாருக்ேகனும் 
அைவ ெதாடர்பான சிறு 
சாட்சியம் 

சாத்தியப்பட்டாலும்கூட 
அது இலங்ைகைய உலக 
அரங்கில் 
ேபார்க்குற்றவாளியாய் 
நிறுத்திட ேபருதவியாய், 

வலுவான சாட்சியமாய் 
அைமயக்கூடும். பின்வரும் 
சாட்சியங்கைள அவர்கள் 

ேகட்டார்கள், ேகட்கிறார்கள். 
 
நேடசன், புலித்ேதவன் 
ஆகிேயார் தைலைமயில் 
ெவள்ைளக் ெகாடிேயந்தி 
சரணைடய வந்த 
விடுதைலப்புலிகள் 

ஈவிரக்கமின்றி படுெகாைல 
ெசய்யப்பட்டது நாம் 
அறிந்தது. உலகின் 
பார்ைவயில் இது மிக 

முக்கியமான 
ேபார்க்குற்றமாகக் 
கருதப்படுகிறது. ஆனால் 
அைத ேந ல் கண்டவர்கள் 

குறிப்பாக சரணைடயச் 
ெசன்றவர்களில் யாேரனும் 
உயிர்தப்பியிருந்தால் 
அவர்களில் ஒருவரது 

வாக்குமூலேம 
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ேபாதுமானது 
என்கிறார்கள். உலகில் 
அவர்கள் எங்கு 
இருந்தாலும் அவர்கைள 

பாதுகாப்பாக எல்லா 
ெசலவுகைளயும் ெசய்து 
ெவளிநாடு ஒன்றிற்கு 
அைழத்துச் ெசன்று 

வாக்குமூலம் பதிவு 
ெசய்ய அவர்கள் 
தயாராயிருக்கிறார்கள். 
அதுேபாலேவ சரணைடய 
முயன்ற பிற 

ேபாராளிகைள -குறிப்பாக 
புலிகளின் அரசியற் 
பி வினைர சிங்கள 
ராணுவம் 

சுட்டுக்ெகான்றைதக் 
கண்டவர்கள் யாேரனும் 
இருந்தால் அவர்களின் 
வாக்குமூலங்கைளயும் 

ேகட்கிறார்கள். 
 
இரண்டாவதாக, சிங்கள 

ராணுவத்தினரால் 
பாலியல் வல்லுறவுக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டவர்களின் 
சாட்சியம். அப்பாவி 
ஜவீன்கைள வல்லுறவுக்கு 
உள்ளாக்குவைத மிக 
ேமாசமான 
ேபார்க்குற்றமாக 
ேமற்குலகம் 

வைரயறுக்கிறது. 
அெம க்காவின் இந்நாள் 
ெவளியுறவுச் ெசயலர் 
ஹிலா  கிளிண்டன்கூட 
இது விஷயத்தில் மிக 
உறுதியாய் ேபசி 
வருவேதாடு -

இலங்ைகைய 
"குற்றவாளி நாடு' என்ேற 
ஒரு உைரயில் 
வருணித்தார். ஆனால் 
பாதிக்கப்பட்ட 
ெபண்களிடமிருந்து 
இதுெதாடர்பான வாக்கு 

மூலங்கைளப் ெபறுவது 
சுலபமானதல்ல. 
அேதேவைள உலக 
மனிதாபிமானச் 
சட்டங்களின்படி 
இரண்டாம் நிைல 

சாட்சியங்கள் கூட 
ேபாதுமானது 
என்கிறார்கள். அவ்வாறு 
வல்லுறவுக்கு உள்ளான 

தமிழ்ப்ெபண்கள் 
தங்களுக்கு ேநர்ந்த 
அக்ெகாடுைமைய 
யா டமாவது 

பகிர்ந்துெகாண்டிருந்தால் -

குறிப்பாக மருத்துவர், 

தன்னார்வ 
நிறுவனங்களின் 

ெபாறுப்பாளர்கள், அருட் 
தந்ைதயர்கள், 

அருட்சேகாத யர்கள் 
ஆற்றுப்படுத்துநர் 

(ஈர்ன்ய்ள்ங்ப்ப்ர்ழ்) 
இவ்வாறான 
யாேராேடனும் 
பகிர்ந்துெகாண்டிருந்தால் 
இவர்கள் முன்வந்து 
அப்ெபண்களுக்காய் 
சாட்சியம் கூறலாம். 
அைவ அைனத்துலக 

ேபார்க்குற்ற/
மனிதாபிமான 
சட்டங்களின் முன் 
நிற்கும் தன்ைம 
ெகாண்டைவேய 

என்கிறார்கள். 
 
அதுேபாலேவ 
சரணைடந்த ெபண் 

ேபாராளிகள் பலர் 
பாலியல் வல்லுறவுக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டதாய், 

ெதாடர்ந்தும் 
அக்ெகாடுைம நடந்ேதறி 
வருவதாய் 
ெசால்லப்படுகிறது. அது 
ெதாடர்பான ேநரடி 
அல்லது இரண்டாம் 
நிைல சாட்சியங்கைளயும் 
அந்த அைமப்பினர் 
ேகட்கிறார்கள்.  
 
நான்காவதாக 
முள்ளிவாய்க்கால், 

வவுனியா, இன்னபிற 
இடங்களில் -அதாவது 
ேபா ன் இறுதி 
மாதங்களிலும், ேபாருக்குப் 
பின்னரும் நடந்ேதறிய 

மானுட அவலங்கைள 

தங்கள் ேகமராக்களிலும், 

ைக ேபசிகளிலுமாய் 
புைகப்படம் எடுத்தவர்கள் 
யாேரனும் இருந்தால் -

அவர்களது ேகமராக்கள், 

ைகேபசி களிேலேய 
இன்னும் அப்படங்கள் 
பாதுகாப்பாக பதிவில் 
இருந்தால் அைவ மிக 
முக்கியமான ேபார்க்குற்ற 
ஆதாரங்களாக நிற்கும் 
வலுக் ெகாண்டைவ. 
இைணயதளங்களில் 
ேபரவலத்தின் 
நூற்றுக்கணக்கான 
புைகப்படங்கள் 
காணக்கிடக் கின்றனதான். 
ஆனால் அைவ 
சட்டத்தின் முன் 
ஆதாரங்களாக ஏற்கப்படும் 
தன்ைம ெகாண்டைவ 
யல்ல. மாறாக 
ேகமராக்களும், 

ைகேபசிகளும் தீர்க்கமான, 

உறுதியான ஆதாரங்களாக 
நிற்கும். அவ்வாறு 
யா டமாவது இருந்தால் 
அவர்கள் முன்வந்து 
தருமாறு விரும்பிக் 

ேகட்கிறார்கள். 
 
ேமற்ெசான்ன நான்கு 
திைச ஆதாரங்கைள யார் 
தர முன் வந்தாலும் 
அவர்களது ெபயர், 

விபரங்கள் 
அைனத்ைதயும் பூரண 

ரகசியத்தன்ைமேயாடு 
பாதுகாத்திட அவர்கள் 
வாக்குறுதி தருகிறார்கள். 
இன அழித்தல், 

ேபார்க்குற்ற நீதி ேதடும் 
புனித மான வரலாற்று 
முயற்சியில் யாராவது 
ேமற்ெசான்ன 

சாட்சியங்களாக 
இருந்தால் வரலாற்றுப் 
ெபாறுப்புணர்வுடனும், 

ெபாது மானுடக் 

கடைமயுணர்வுடனும் 
தயவு ெசய்து ெதாடர்பு 
ெகாள்ளுங்கள். எனது 

முகவ  : ெஜகத் கஸ்பர், 

68, லஸ் ேகாவில் சாைல, 

மயிலாப்பூர், ெசன்ைன-600 
004. 
 
மின் அஞ்சல்: 
jegath66@yahoo.co.uk. 
இைணய தளம் 
www.jegathgaspar.com. 
 
ேபார்க்குற்றங்கள் 
ெதாடர்பான 
இச்ெசயற்பாட்டில் 
என்ைன அணுகியவர்கள் 
ெவள்ைளக்காரர்கள். 
அவர்தம் பின்னணி 
என்ன, தமிழர் மீதான 
இந்த அக்கைறக்கு 
அரசியற் காரணங்கள் 
ஏேதனும் 
இருக்கின்றனவா 
என்பைதெயல்லாம் 
அறியேவண்டி 

ேநரடியாகேவ அவர்கைள 
நான் வினவிேனன். எனது 
ேகள்விகளுக்கு அவர்கள் 
தந்த பதில் ஆறுதலாயும், 

மிகுந்த 
நம்பிக்ைகயாகவும் 
இருந்தது. 
 
இலங்ைகைய 
தமிழருக்ெகதிரான 
ேபார்க்குற்றவாளியாய் 
நிறுத்தும் இம்முயற்சியில் 
இயங்கி வரும் இந்த 
அைமப்பினர் இப்புலத்தில் 
முன் அனுபவம் ெகாண்ட 

நிபுணர்கள். ஆனால் 
இப்பணிைய ஏற்றுச் 
ெசய்யும்படி இவர்கைள 
அணுகி அதற்கு ஆகும் 
ெபரு நிதி ெபாறுப்ைப 
ஏற்றுக்ெகாண்டவர்கள் 
யார் என்பதுதான் 
ெநகிழ்வான ெசய்தியாய் 

இருந்தது.  

 

நன்றி நக்கீரன் 

திங்கட்கிழைம, 30, 
நவம்பர் 2009  
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எம் ெசயற்பாடுகள் 
2009ம் ஆண்டு நவம்பர் 
மாதம் 13ம் திகதி வட 
இலங்ைகயில் 
தமிழர்கள் 
லட்சக்கணக்கில் 
சிைறப் படுத்தப்பட்ட 
180வது நாைள 
நிைனவு கூரும் 
ேகாயில் வழிபாட்டுடன் 
ெதாடங்கியது. 
ெதாடர்ந்து 2009ம் 
ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 
28ம் திகதி ேதவாலய 
வழிபாடும் 
நைடெபற்றது. ேகாயில் 
வழிபாட்டில் பலர் 
பங்ேகற்றனர். இச் 
சந்தர்ப்பம் Ôமூன்று 
லட்சம் தமிழர்க்கு 
உங்களின் 30 
ெநாடிகள்Ô கவன 
ஈர்ப்புத் தபாலட்ைடயில் 
ைகெயாப்பம் ெபற 
உதவியாக இருந்தது. 
இச் சந்தர்ப்பத்ைத 
தைட முகாம்களில் 
வாடும் எம்  மக்கைளப் 
பற்றியும், அவர்களுக்கு 
என்ன நடக்கிறது 
என்பது பற்றியும் எம் 
சமூகத்தினர் 
அைனவருக்கும் 
அறியச் ெசய்யும் 
வாய்ப்பாக நாம் பயன் 
படுத்திேனாம். எம் 
அைவயின் 
ெசயற்பாடுகள் 
வருமாறு. 

அகதிகள் சார்ந்த 
ெசயற்பாடுகள் 

தமிழ் அகதிகளுக்கான 
உதவிகைள இதுவைர 
காலமும் Ceylon Tamil As-

sociation (CTA) ெசய்தது. 
ஆனால் இப்ெபாழுது 
அவர்களுடன் 
இைணந்து எம் அைவ 
முன்னின்று ெசயற்படத் 
ெதாடங்கி உள்ளது. 
நாம் ெதாழில் தைகைம 
ெபற்று வந்துள்ள 
தமிழர்களுக்கு வசிக்க 
இடம், உத்திேயாகம், 
ேபான்றைவகளுக்கு 
உதவி ெசய்கிேறாம். 
ெதன் அவுஸ்திேரலியா 
மாநில அரசால் 
ஆதரவுடன் இடம் 
ெபயர்ந்த இவர்கைள 
இங்ேக உள்ள தமிழ் 
சமூகத்துடன் ஈடுபாடு 
ெகாள்ளவும் உதவி 
ெசய்கிேறாம். 

• அவுஸ்திேரலியக் 
குடிவரவு - 
குடியு ைமத் 
திைணக்களம் 
எம்ைமயும் CTA ஐயும் 
ெதாடர்பு ெகாண்டு 
கிறிஸ்மஸ் தீவில் 
இருக்கும் தமிழர் 
ெதன் 
அவுஸ்திேரலியாவுக்
கு  வர 
இருப்பதாகவும் 
அவர்களுக்கு 
முன்னர் ெசய்த 
உதவிகைளச் 
ெசய்யுமாறும் 
ேவண்டியிருந்தது. 
நத்தார் தினத்துக்கு 
முன்னரும், 
புத்தாண்டுக்கு 
முன்னருமாக இரு 
குழுக்களாகத் தமிழ் 
அகதிகள் 
அடிைலட்டுக்கு 

(Adelaide) வர 
உள்ளதாக 
அறிகிேறாம். 
எத்தைன ேபர் 
வருவார்கள் என 
இன்னும் 
ெத யவில்ைல. 

• அண்ைமயில் Circle of 
Friends (COF) Ð 
சிேநகிதர் வட்டம் 
என்ற குழுைவ நாம் 
சந்தித்துப் 
ேபசிேனாம். சிேநகிதர் 
வட்டம் ஒரு சிறிய 
அர்ப்பணிப்புடன் 
ெசயற்படும் குழு. 
இது உலெகங்கிலும் 
இருந்து வரும் 
அகதிகளுக்கு ஆதரவு 
அளிக்கிறது. இது Aus-
tralian Refugee Association 
(ARA), என்ற ெதாண்டு 
நிறுவனத்துடன் 
இைணந்தும் ெசயற் 
படுகிறது. இப்ெபாழுது 
சில தமிழர்கள் இவ் 
வட்டத்தின் ஆதரவில் 
இருக்கின்றனர். 
இந்தச் சந்திப்பின் 
ேபாது எம் அைவ 
சிேநகிதர் 
வட்டத்துடன் ேசர்ந்து 
Minister of Housing, 
Tania Plibersek க்குக் 
கடிதம் அனுப்ப 
உள்ளது. 
இக்கடிதத்தில் 
புதிதாகக் 
குடிவந்ேதாருக்கான 
வசிப்பிடம், 
கிறிஸ்மஸ் தீவில் 
உள்ேளாருக்குச் 
சஞ்சிைககளும் 
ெசல்லிடத் 
ெதாைலேபசிகள் 

ெதன் அவுஸ்திேரலிய மாநில ெசய்தி மடல் 

அனுப்புதல் ேபான்ற 
உதவிகள் நாடப்படும். 
அைனவைரயும் இந்த 
முயற்சியில் 
இைணணயுமாறு 
ேவண்டுகிேறாம். 

• 2009ம் ஆண்டு 
டிசம்பர் மாதம் 4ம் 
திகதி Migrant & Refu-
gee Research Cluster 
(MRRC) உடன் 
இைணந்து ஒரு 
கருத்தரங்ைக 
நடாத்தியது. இதில் 
Andrew Bartlett (former 
Democratic Party Sena-
tor), Bernadette 
McGrath (Clinical psy-
chologist), Julie Robin-
son (Researcher and 
convener of the New 
Arrivals Research Net-
work) &  Deslie Billich  
(Senior Investigator of 
Mulligan Inquiry into 
children in state care) 
ஆகிேயார் முக்கிய 
பங்ேகற்றனர். 
இவர்களுடன் 
அைனத்துலக 
மன்னிப்புச் சைப, 
Refugee Association of 
Australia, Centrelink 
ஆகியவற்றின் 
பிரதிநிதிகளும் 
கலந்து ெகாண்டனர். 
2009ம் ஆண்டு 
ஜூைல மாதம் 
புத்திஜவீிகளுக்கும், 
நைடமுைறச் 
சமூகத்துக்கும் 
இைடயில் 
உறவுகைளப் ேபணி 
குடிவரவுக்கும் 
அகதிகளின் 
நல்வாழ்வுக்குமான 
ெகாள்ைக 
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மாற்றங்களுக்குத் தம் 
ெசல்வாக்ைக 
அளிக்கவும் MRRC 
உருவாகியது. 
இச்சந்தர்ப்பத்ைத 
அகதிகளுக்கு உதவும் 
ெவவ்ேவறு 
அைமப்புக்களுடனும் 
ெதாடர்புகைள 
ஏற்படுத்த எம் அைவ 
ஆவன ெசய்கிறது. 

அரசியல் ஆதரவு 
நாடல் 

எம் அைவ Socialist Alli-
ance உடன் ேசர்ந்து 
அகதிகள் பற்றித் 
ெதளிவான அறிைவப் 
இந்நாட்டு 
மக்கமளுக்கும் மற்ற 
அைமப்புக்களுக்கும் 
பரப்புவதில் 
முைனப்பாய் உள்ளது. 

இதன் விைளவாக Bar-
bara and Warren என்ற 
இரு தமிழரல்லாேதார் 
எம் ேபரைவயின் 
“Honorary  Tamils” 
உறுப்பினர் ஆகினர். 
இது ேபரைவ 
உறுப்பின ன் 
கவனத்துக்கு. 

• Socialist Alliance ஐச் 
சார்ந்த Ruth Ratcliffe 
மூலம் SA Representa-
tive of CMFEU, Martin 
O Malley ஐச் சந்தித்து 
அவுஸ்திேரலியப் 
பிரதமர் Kevin Rudd 

க்குப் ெபாதுநலவாய 
நாடுகளின் 
தைலவர்களின் 
கூட்டத்தில் 
இலங்ைகப் 
பிரச்சிைனைய 

ஆராய ேவண்டித் 
தீர்மானம் 
நிைறேவற்ற 
உள்ேளாம். 

• தமிழர்களினதும், 
அரசியல் புகலிடம் 
ேகாருேவா னதும் 
ெசய்திகைள 
முன்பக்கச் 
ெசய்திகளாகவும், 
கட்டுைரகளாகவும் 
Socialist Alliance ன் 
வாரப் பதிப்பு The 
Green Left Weekly 
Newspaper கடந்த 
மூன்று மாதங்களாக 
ெவளியிட்டு 
வருகிறது. 

• ஞாயிற்றுக்கிழைம 
ேதாறும் Sue Gilby  

நடாத்தும் சமூக நீதி 
நியாயத்ைதத் 
தழுவிய நிகழ்வில் 

எம் அைவ 
உறுப்பினைர 
விைரவில் ேநர்காண 
ஆயத்தங்கள் 
ெசய்யப்படுகின்றன. 

• நாம் எமது 
ேபரைவயின் 
ெசய்திமடலின் 
அச்சுப் பிரதிைய 
மாதந்ேதாறும் ெதன் 
அவுஸ்திேரலியா 
நாடாளுமன்ற 
உறுப்பினருக்கு 
அனுப்புகிேறாம். இது 
எம் 
ெசயற்பாடுகைளயும், 
உள்நாட்டிலும் 
ெவளிநாடுகளிலும் 
இடம் ெபயர்ந்ேதார் 
பற்றிய ெசய்திகைள 
அவர்களுடன் 
பகிர்கிேறாம். 

ெதன் அவுஸ்திேரலிய மாநில ெசய்தி மடல் (ெதாடர்ச்சி) 

ெபானர் பகுதிக்கான 
அவுஸ்திேரலிய 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் 
ெக  ெர அவர்கள் எமது 
அங்கத்தவர்களுக்கு 
அனுப்பிைவத்துள்ள 
நத்தார் வாழ்த்து மடல் 
இங்கு 
பிரசு க்கப்பட்டுள்ளது 
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ஆய் க் கட் ைர –
ஆசிாியாின் மின்னஞ்சல் 
ெபட் யி ந் . தைலப் த் 
ெதாைலந்  விட்ட . இத் 
தைலப்  ஆசிாியரால் 
ெகா க்கப் பட்ட .  

“தான் எதிர்ெகாள் ம் 
ெந க்குவாரங்களில் இ ந்  
எந்தெவா  ச கம் தன்ைன 
பா காத் க் ெகாள்கின்றேதா 
அ தான் உயர்ந்த 
பண்பா ள்ள ச கம்.” - 
வரலாற்றியலாளர் டாயன்  

சில விடயங்கைள 
ெவளிப்பைடயாகப் 
ேபசித்தான் ஆக ேவண் ம். 
ெதாடர்ந் ம் 
ெவளிப்பைடயற்  
உள் க்குள் நாேம நம்ைம 
ரசித் ம் கழ்ந் ம் 
ெகாண் க்கும் ஒ வைக 
தன்ேமாக 
எ த் க்களி ந்  நாம் 
ெவளிவர ேவண் யி க்கிற . 
இவ்வா  நான் குறிப்பி வ  
சில க்கு அதி ப்திைய 
ெகா க்கக் கூ ம். ஆனால் 
நாம் ஒன்ைறப் பற்றி ேபசா  
விட் வி வதால் மட் ேம 
அந்த ஒன்  என்ைறக்குமான 
உண்ைமயாகி வி வதில்ைல. 
இன்  எல்லா ம் 

ந் விட்டேத இனி என்ன 
எ த் ம் இலக்கிய ம் என்ற 
அங்காலாய்ப் க்கள்தான் 
எங்கும் விரவிநிற்கின்றன. 

ஒ  வைகயில் இந்த 
அங்கலாய்ப்  இயல்பான 
ஒன் தான். தமிழர்களின் 
ஒட் ெமாத்த ஆற்றல், அறி  
வளங்கள் அைனத்ைத ம் 
தம்ைம ேநாக்கி உள்வாங்கிக் 
ெகாண்டெதா  அைமப்பின் 

ழ்ச்சி எந்தெவா  
தமிழ க்குேம 
அதிர்ச்சிைய ம் 
ேசார்ைவ ம்தான் 
ெகா க்கும். எனேவ இந்தச் 

ழ ல் நாம் நம  பைழய 
க த் க்கைள, 
நிைலப்பா கைள சற்  

மீள்பாீசிலைன ெசய்  
ெகாள்வ  நல்ல தாேன. இ  
ஒ  வைகயில் நம்ைம நாேம 
சுய விமர்சனம் 
ெசய் ெகாள் தல்தான். 
சுயவிமர்சனம் என்ப  
ெப ம்பா ம் தற்ெகாைலக்கு 
ஒப்பான  என்ேற சிலர் 
எண் வ ண் , அதில் 
உண்ைம இல்லாம மில்ைல. 
தற்ெகாைல ஒ  மனிதனின் 
அ வைரயான இயக்கத்ைத 
நி த் ம். சுயவிமர்சன ம் 
அ வைரகால தவ கைள 
விளங்கிக் ெகாண்  

தியெதா  பாைதைய வகுக்க 
உத ம். 

ஈழ த் தமிழர்களின் தக் கன   

நான் இங்கு சமீபகாலமாக 
நம்மிடம் நிலவிவந்த ஆனால் 
இன்  ஒ  
நைகச்சுைவக்குாிய ஒன்றாக 
மாறிவிட்ட நம  தக் கன  
பற்றித்தான் சில 
அபிப்பிராயங்கைளப் பதி  
ெசய்ய விைழகின்ேறன். நாம் 
நம்ைம தர்களாக எண்ணிக் 
ெகாள் வதற்கு ஏ வாக 
என்னெனன்ன காரணங்கள் 
இ ந்தன என்  ேயாசித் ப் 
பார்த்ேதன். தர்கள் உலகின் 
பல பாகங்களி ம் சிதறி 
வா ம் நிர்ப்பந்தத்திற்கு 
ஆளானார்கள். நாங்க ம் 
அவ்வா  சிங்களத்தின் 
ஒ க்கு ைறயால் உலகின் 
பல பாகங்களி ம் வா ம் 
நிர்ப்பந்தத்திற்கு ஆளாேனாம். 
(நம்மில் ஒ  பகுதியினர் 
ெவளிநாட்  ேமாகம் 
ெகாண்  எத்தைன லட்சங்கள் 
ெகா த்தாவ  லண்ட க்ேகா 
கனடா க்ேகா ேபாய்விட 
ேவண் ெமன்ற தீரா 
ஆைசயில் ஓ ய ம் உண் . 
அைத எந்த தக் கணக்கில் 
ேசர்ப்ப ?) தப் ெபயர்வின் 
ேபா  அவர்கள் தம்ைம 
உலகளாவிய ாீதியில் 
ஒ கப்ப த் வதற்காக 
பயன்ப த்திய லம்ெபயர் 
ச கம் (Diaspora)  என்ற 
க த்ைத நா ம் பயன்ப த்திக் 
ெகாண்ேடாம். இதன் லம் 

நாம் தர்க க்கு 
இைணயானவர்கள் 
என்றெதா  க த்  
வளர்ந்த . நாம் கல்வியில் 
ேமேலாங்கிய ச கம். 
இப்ப ெயல்லாம்தான் 
எங்கள  தக் கன  
வளர்ந்த .  
 
இந்த க த்தின் பின்னால் 
எ பட் ப் ேபானவர்களில் 
நா ம் ஒ வன்தான். ஆனால் 
இப்ேபா  நாம் இ க்கும் 
நிைலயி ந்  சற்  
தி ம்பிப் பார்க்கும்ேபா  அ  
நாம் தகுதியற்  வளர்த் க் 
ெகாண்டெதா  
கற்பைனெயன்ேற நான் 
எண் கிேறன். ஏெனன்றால் 
நம்ைம தர்களாக கற்பைன 
ெசய்  ெகாள்வதற்கான 
எந்தெவா  தகுதி ம் 
நம்மிடமில்ைல. 
அ ப்பைடயிேலேய ஈழத் 
தமிழர் ச கம் 
தனக்குள்ேளேய 
ஏற்றத்தாழ் கைள 
ெகௗரவமாக ேபணிப் 
பா காத் க் ெகாண்டெதா  
ச கம். சக மணிதர்கைளேய 
பைறயன், பள்ளன், 
வண்ணான் எனப் 
பிாித்தா வதில் ெப ைம 
ெகாண்டவர்கள் நாம். பின்னர் 
சாதி ாீதியாக பிாிந்  வளர்ந்த 
ச கத்தி ள் வி தைல 
சார்ந்  இயக்கங்கள் 
ேதான்றிய ேபா ம் வி தைல 
அரசிய ம் ஒ  
வைகத்தான  தீண்டாைமதான் 
நிலவிய . ஆைளயாள் 
ஓரங்கட் தல், பிாித்தா தல் 
அல்ல  அழித்ெதாழித்தல் 
என்பதாகேவ நம  வி தைல 
அரசியல் சு ங்கிய . இன்  
கற்பைனகள் கைலந்  ந  

தியில் திைசயற் க் 
கிடப்ப  நம  அரசியல் 
மட் மல்ல நன்பர்கேள நம  

தக் கன ம்தான். 
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கல்வியில் நம்ைம மிஞ்ச 
யா ண்  என்ற யாழ்ப்பாண 
மத்தியதரவர்க்க ெச க்ைக 

உள்வாங்கி வளர்ந்த ஈழத் 
தமிழர்கள் கடந்த 60 
வ டங்களாக சிங்கள 
இராஜதந்திரத்தின் ன்னால் 
ப ேதால்வியைடந்தி ப்பேத 
வரலா . ேமாட்  
சிங்களவர்கள் அவர்க க்கு 
என்ன மசிேரா ெதாி ம் என்ற 
அைரேவக்காட் த் தனமான 
மத்தியதரவர்க்க மாையயில் 
நாம் காலத்ைத 
கழித்தி க்கின்ேறாேம தவிர 
நம்மால் உ ப்ப யாக எைத ம் 
ெசய்ய யவில்ைல. சிங்கள 
இராஜதந்திரம் பற்றி நம்மில் 
சிலேர வியந்  
எ தியி க்கின்றனர். இ  
பற்றி அ க்க  தன  
எ த் க்களில் பதி  ெசய்தவர் 
நமக்கு நன்கு பாிச்சயமான 
ஆய்வாளர் .தி நா க்கரசு. 
அவர் அவ்வப்ேபா  
ேபராசிாியர் இந்திரபாலா 
குறித் ைரக்கும் ஒ  க த்ைத 
நிைன ப த் வ ண் . 
இந்தியாவிற்கு அ கில் ஒ  
குட் த் தீ  இரண்டாயிரம் 
ஆண் க க்கும் ேமலாக 
தன்ைன ேபணிப்பா காத் க் 
ெகாண் க்கிற  என்றால் 
அதற்கு இராஜதந்திரம் ேதைவ. 
இராஜதந்திரம் இல்லாமல் அ  
ஓ  ேபா ேம சாத்தியப்படா .  
 
இன்  சிங்களம் தன்ைன சுற்றி 
எ ம் எத்தைனேயா 
சவால்கைள சமாளித் க் 
ெகாண்டவா  தன்ைன 
பா காத் க் ெகாண் க்கிற  
என்றால் அதற்கு காரணம் 
ல த் அத் லத் த  
ெசால் வ  ேபான்  
எங்களிடம் எம் தாைதயர்கள் 
வழி வந்த இராஜதந்திர ஆற்றல் 
என் ம் ெபாக்கிசம் 
இ க்கிற . இதைனத்தான் 
ேஜ.ஆர்.ெஜயவர்த்தன 
ேகால்டண்திரட் (Golden 
thread) என்  வர்ணித்தார். 
ஆனால் நாங்கேளா உலகப் 
ேபாக்குகைள விளங்கிக் 
ெகாண்  அதற்கு ஏற்ப 
சிந்திக்க, ெசயற்பட 
திராணியற்றவர்களாகேவ 
இ ந்தி க்கிேறாம்.  உசுப்பிவி

கனவு Ð கற்பைன - உண்ைம 
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ம் அரசியல், அதற்கான 
சுேலாகங்கள், பின்னர் 
அதைனச் சுற்றி விமர்சனமற்ற 
கற்பைனகள் இ தான் எங்கள் 
அரசியல். இ  குறித்  
யாைர ம் ேநாக்கி விரல் 
சுட் வதல்ல என  ேநாக்கம். 
நம்ைம நாம் கற்பைனகளற்  
சாியாக அளவிட் க் 
ெகாள் ம் பண்  நமக்குத் 
ேதைவ என்பைதேய இந்தக் 
கட் ைர சுட் க்காட்ட 

யல்கிற . அவ்வா  
அ த்தவைர ேநாக்கி விரல் 
சுட் வதன் லம் 
ெபா ப்பி ந்  தப்பித் க் 
ெகாள்ள ய ம் 
எ த் க்கைள இந்தக் 
கட் ைர விமர்சிக்க 

யல்கிற .  

இந்தக் கட் ைரைய எ ம் 
நா ம், என்ைனப் 
ேபான்றவர்க க்கும் 
இவ்வாறான கற்பைனகைள 
விமர்சனமற்  பரவ விட்டதில் 
பங்குண்  என் ம் எ த்  
ேநர்ைம டன்தான் 
எ கின்ேறன். பன் க 
ேநாக்கில் சிந்திக்க ேவண் ய 
அவசியம் என்ப  நம் 
மத்தியில் ஒ  பண்பாடாகேவ 
வளர ேவண் யி க்கிற . 
வைச மற் ம் தி பா வதில் 
தி ப்தி, விமர்சனம் என்ற 
ெபயாில் தனிப்பட்ட வாழ்ைவ 
விவாதப் ெபா ளாக்கும் 
வக்கிரம் இவ்வாறான 
பண் களி ந்  நாம் 
ெவளிவர ேவண் யி க்கிற . 

நான் சமீபத்தில் 
சிறிலங்காவிற்கான 

ன்ைனநாள் தராக இ ந்த 
ெஜப்ாி ன் ேடட் 
எ தியி ந்த 
அறிக்ைகெயான்ைறப் 
பார்த்ேதன். அதில் அவர் 
குறிப்பிட் க்கும் ஒ  
விடயம் இந்தத் தைலப் டன் 
மிக ம் ெபா ந்தக் கூ ய 
ஒன் . “அெமாிக்கா இலங்ைக 
விடயத்தில் ெபாிய அக்கைற 
எ த் க் ெகாள்ளவில்ைல. 
அதற்குக் காரணம், அெமாிக்க 
உள்ளக அரசிய ல் (Domestic 
politics) ெசல்வாக்குச் 
ெச த் ம் அளவிற்கு 
இலங்ைக பிரைஜகள் 

அெமாிக்காவில் வ வாக 
நிைலெபறவில்ைல.” இதன் 
உள் அர்த்தம் அெமாிக்காவில் 
வா ம் இலங்ைகப் பிரைஜகள் 
அெமாிக்க அரசியல் 
நிைலப்பா களில் 
அதிர் கைள ஏற்ப த்தக் 
கூ ய சக்திகளாக இல்ைல 
என்பதாகும். இந்த வாதத்ைத 
அப்ப ேய தர்க க்கு 
தி ப்பிப் ேபாட் ப் பார்த்தால் 
எங்கள் தக் கனவின் 
பின்னா ள்ள மைடைம 
ெவள்ளிைடமைலயாகும்.  
 

தர்கள் எங்ெகல்லாம் 
வா கிறார்கேளா 
அங்ெகல்லாம் அவர்கேள 

தன்ைமயானவர்களாக 
இ க்கிறார்கள் அறிவி ம் 
ெசல்வத்தி ம். இதன் 
காரணமாக அவர்கள் அந்தந்த 
நாட் ன் உள்ளக அரசியைல 
நிர்ணயிக்கக் கூ ய மாற் ம் 
(Change the political Agenda) 
சக்திகளாக 
ெதாழிற்ப கின்றனர். 
அவர்கள  ஆற்ற ம் அறி ம் 
ேதைவப்ப ம் அந்த நா கள் 
அவர்கைள தம  ேநச 
சக்திகளாக ைவத் க் 
ெகாள்வதில் மிகுந்த 
காிசைன ம் ெப ைம ம் 
ெகாள்கின்றன. இன்  
இ ரேவல் அெமாிக்காவின் 
வரலாற் க் கூட்டாளியாக 
இ க்கும் யதார்த்தத்ைத இந்த 
பின் லத்தில் நின் தான் நாம் 
விளங்கிக் ெகாள்ள 
ேவண் ேம அல்லா  ெவற்  
ேகாஷ ங்கைள 
எ ப் வதி ந்ேதா ெவ ம் 
கற்பைனகைள தைல ைறகள் 
சார்ந்  பரப் வதாேலா 
அல்ல. 
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இந்தக் கட் ைர எ தத் 
ெதாடங்கிய ம் சிறி  த 
வரலா  அவர்களின் ஆ ைம 
குறித்  அறி ம் ேநாக்கில் 
இைணயத்தளங்களில் 
ேத ேனன். தக் கனவில் 
திைளத்த நாம் த ஆ ைம, 
அறி  பற்றிெயல்லாம் 
எவ்வள  ரம் அறிய 

ற்பட் ந்ேதாம் என்ப  
ேவ  விடயம். ஒ  ேவைள 

அறிந்தி ந்தால் தகுதி மீறிய 
கன ம் வளர்ந்தி க்காேதா 
என்னேவா! இன்  உலகின் 
மிகப் ெப ம் ஆ ைமகளாக 
சிலாகிக்கப்ப ம் பலர் 
குறிப்பாக மார்க்  உட்பட 
பல ம் தர்கள் என்ப  பலர் 
அறியாத ஒன் . யி  
ாிகன் ன் (Lewis Regen-
stein) என்பவர் எ திய 

தர்கள் ஏன் இவ்வள  
ெசழிப்பாக இ க்கின்றனர் 
(Why Are Jews So Smart?) 
கட் ைரெயான்ைறப் 
பார்த்ேதன். உலக 
சனத்ெதாைகயில் மிகச் சிறிய 

தத்ைதத் ெகாண்ட தர்கள் 
21ஆம் ற்றாண் ன் 
அறிவாற்ற ல் எத்தைகய 
இடத்ைத ெபற்றி க்கின்றனர் 
என்பைத சிறப்பாக 
குறிப்பி கின்றார். மிகச் சிறிய 
ெதாைகயினரான தர்கள் 
ேநாபல் பாிசின் 32 தத்ைத 
ைகப்பற் பவர்களாக 
இ க்கின்றனர் என்ற 
தகவைல நம  கன டன் நாம் 
ெபா த்திப் பார்த் க் 
ெகாள்ளலாம். (Jews consti-
tute only about two-tenths of 
one percent of the world’s 
population; Jews won 29 per-
cent of the Nobel Prizes in 
literature, medicine, physics 
and chemistry in the second 
half of the 20th century. So far 
this century, the figure is 32 
percent) - http://
www.jewishmag.com/115mag
/smartjews/smartjews.htm - 
(ேமலதிகமாக அறிய இந்த 
இைணயத்ைதப் பார்க்கலாம்) 

ஏன் இந்த விடய த்ைதக் 
குறிப்பி கிேறன் என்றால் 
கன  காண்ப  பிைழயல்ல. 
ஆனால் அந்தக் கனைவ 
காண்பதற்கு நமக்கு 
தகுதியி க்கின்றதா 
என்ப தான் இங்கு 
பிரச்சைன. ேபா ப் 
ெப ைமகளி ம், அர்த்தமற்ற 
சடங்குகளி ம், ஒ க்கக் 
ேகாைவகளி ம் (இதி ம் 
ேபா த்தனம்தான் அதிகம்) 
காலத்ைத கழிக்கும் நாம் 
எவ்வா  தர்க க்கு 
இைணயாவ ? அதி ம் 
வல்ெவட் த் ைற, 

உ ம்பிராய், அளெவட் , 
வந்தா ைல கைதகள் 
அர்த்தமற்ற குலப் 
ெப ைமகள். இப்ப  
அசிங்கங்கைள ெப ைமயாக 
சுைவத் க் ெகாண் க்கும் 
நமக்கு என்ன தகுதியி க்கிற  
இப்ப யான கனவிற்கு? 

1983களில் இ ந்ேத ஈழத் 
தமிழர்கள் பல்ேவ  
ஜேராப்பிய நா க க்கும் 

லம்ெபயரத் 
ெதாடங்கிவிட்டனர். இன்  
கிட்டத்தட்ட 25 
வ டங்கைளக் கடந் விட்ட  
நம  லம்ெபயர் வாழ் . 
இந்தச் ழ ல் அந்தந்த 
நாட் ன் சிந்தைனச் ழ ல், 
நம  சிந்தைனச் ழல் விாி  
ெகாண் க்கிறதா என்றால் 
நான் அறிந்தவைர அப்ப  
ஏ ம் இ ப்பதாகத் 
ெதாியவில்ைல. ஆனால் 
கன  மட் ம் 
அள க்கதிகமாகேவ நம்மிடம் 
நிரம்பி வழிகிற . இன் ம் 
அந்தந்த நாட் ன் அரசியல் 
சக்திக டேனா அல்ல  
சிந்தைனயாளர்கள் 
மத்தியிேலா தாக்கம் ெச த்தக் 
கூ யவர்கள் 
உ வாகியி க்கிறார்களா 
என்றால் இல்ைலெயன்ற 
பதிைலத் தவிர எ ேம 
இல்ைல. இப்ேபா தான் 
ஏேதா ஞாேனாேதாயம் 
பிறந்த  ேபால் சில 
அைச கள் ெதாிகின்றன.  

அெமாிக்கா, பிரான்  மற் ம் 
ேஜர்மனி இப்ப யான 
இடங்களில் இ க்கும் உயர் 
இலக்கியவாதிகள், 
சிந்தைனயாளர், 
அறிஞர்கேளா  ஒ  
உைரயாடைலயாவ  
எங்களால் ெசய்ய 

ந்தி க்கிறதா? பின்னர் 
எதற்கு இந்த ண் கன  
நமக்கு? 

த ல் தகுதிைய வளர்த் க் 
ெகாள்வ  பற்றி சிந்திப்ேபாம். 
பின்னர் கன கைளக் 
காண்ேபாம்.  
 
நன்றி - யதீந்திரா 



In the past, only a fraction of Tamils have participated in politically active groups.  Today the need is for a united 
and concerted action.  We need to draw the silent majority and fresh blood into political awareness to convey the 
collective view of our community effectively.   
  
We have some major projects and we cannot succeed without membership numbers and the funds that can gener-
ate! We are aware that a strong membership base is paramount to have a viable platform to make an impact. We 
earnestly request your help at this critical time to join our efforts. Being member of ATC, you will be entitled to par-
ticipate in various ATC working groups and influence the direction.  

You can contribute in various ways to our long-, medium- and short-term activities in humanitarian, legal, political, 
community, and communication fronts. 

Please join us in our crusade for peace and justice by having your family and friends join ATC! 

Articles to the National Newsletter 

Please send us your views and creations to be included in our Newsletters to 

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  

அன் ள்ள அ திேர யத் தமிழர் ேபரைவ 
உ ப்பின க்கு, 

என் ேம காணாத, எவ ேம எதிர்பார்த்திராத, க ந் 
யர்கைள ம், மரண ேவதைனகைள ம், 

தண்டைனகைள ம் எம் தாயக உற கள் இவ்வாண்  
எதிர்ெகாண்டனர். இன் வைர மீட்சி ம் இல்ைல. 
என்ேறா ஒ நாள் அைமதி, நிம்மதி, நீதி, வி தைல 
இவற் டன் கூ ய வாழ்  எம் தாயக உற க க்கு 

அைம ம் என்ற நம்பிக்ைகயில்தான் நாம் 
வாழ்கிேறாம். 

“நம்பிக்ைக னங்கைள நம்பிக்ைகயாக்கும் 

விரக்திகைளப் பி ப்பாக்கும் 

எம் ெசயல்களால் வி கா ம் 

மாற்றங்கைள நாம் ெசய்ேவாம்” 

என உ தி கிேறாம். 

அ திேர யத் தமிழர் ேபரைவ உங்க க்கும், 
உங்கள் கு ம்பத்தின க்கும் இவ்வாண்  சுகமாக 

ய ம் அ த்த ஆண்  நலமாக வி ய ம் அ ள் 
ேவண்  நிற்கின்ற . 

“நல்லன அல்லனவற்ைற ெவல் கின்றதா? என்பதன் 
விைடயி ந்  நம்பிக்ைக ளிர் வி வதில்ைல. 
அ  அ த்  என்ன ெசய்வெதன்  வழி 
காட் கிற .” - Anna Lappe, O Magazine, June 
2003 

“ேநற்ைறய கன  இன்ைறய எண்ணமாகி நாைள 
உ ப் ெப கிற . எனேவ இ  நடக்கக் கூ ய 
ஒன்றல்ல என  எ ப்ப  க னம்” - Robert H. 
Goddard (1882 - 1945) Artwork: Scott Enderby 


