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<];tud; ,uj;jpdk; - rz;Nl yPlu; nra;jpj; jhs;  

mz;ikapy; Nrdy; 4 ntspapl;l xspehlhf;fisj; 

njhlu;e;J> ntspehLfspy; ,yq;if muRf;F 

vjpuhd nraw;ghLfis tz. v];. N[. 

,khDNty; mbfshupd; jiyikapyhd cyfj; 

jkpou; Nguit (c.j.Ng.) Kidg;ghfr; nraw;gLj;jp 

tUfpd;wJ. ,yq;if murhdJ c.j. Nguitia 

xU jPtputhj Nehf;Fila tpLjiyg; Gypfspd; 

Kd;dzp mikg;ghfNt ghu;f;fpd;wJ. c.j. Ngui-

tapd; cz;ikahd Nehf;fk; vd;d vd;gij 

mwpAk; nghUl;L mjd; Ngr;rhsuhd RNud; 

RNue;jpud; mtu;fSld; rz;Nl yPlu; ciuahbaJ. 

mt;Tiuahly; gpd;tUkhW:  

 

Nf. cyfj; jkpou; Nguit Nghd;w mikg;Gf;fs; 

,yq;if gw;wpa jtwhd Njhw;wj;ij ntspehLf-

spy; cUthf;fp tUfpd;wdntd ,yq;if muR 

fUJfpd;wJ. ,yq;ifg; ghJfhg;G mikr;R 

ntspapl;l mz;ika xspehlhtpYk; c.j. Nguit 

gw;wpf; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. ,yq;if gw;wpa 

jtwhd Njhw;wj;ij c.j. Nguit cUthf;fp 

tUfpd;wjh?  

 

g. murpd; Coy;fisNah> mjd; murpay; Qhdk; 

,y;yhikiaNah> midj;Jyfr; rl;ltpjpfSf;Fk; 

kunghOq;FfSf;Fk; Kuzhf mJ Gupe;Js;s 

Fw;wr; nray;fisNah> vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf 

ru;thjpfhuj;NjhL jhd;Njhd;wpj;jdkhd mjd; 

nraw;ghLfisNah vLj;Jiuf;Fk; vtUk; - 

mtu;fs; jdpg;gl;ltuhfNth mikg;Gf;fshfNth 

Vd; muRfshfNth ,Ug;gpDk>; 

jw;Nghija ,yq;if muirg; nghWj;jtiu mit 

ahTk; ,yq;if gw;wpa jtwhd Njhw;wj;ij 
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cUthf;fp tUfpd;w gaq;futhj 

mikg;Gf;fNsahFk;. rpq;fsr; r%fj;ijr; Nru;e;j 

nghJkf;fs;> murpay;thjpfs;> nra;jpA+lfq;fs; 

Mfpatw;wpd; khw;Wf; fUj;Jf;fisf;$l ,yq;if 

muR rfpj;Jf;nfhs;tjpy;iy.  

,uh[gf;r Ml;rpapd; ghu;itapy; I.eh.Tk; I.eh.tpd; 

nrashsu; ehafKk; gpio. midj;Jyf 

kdpjhgpkhd mikg;Gf;fs; gpio. etp gps;is 

mtu;fs; gpio. If;fpa mnkupf;f ehl;L muRk; 

mjd; murhq;fr; nrayhsUk; gpio. jkpo; 

ehl;bd; nry;tp n[ayypjh mtu;fs; gpio. tz. 

&w;W mtu;fs; gpio. cjad; nra;jpj; jhs; 

gpio. yre;jh tpf;fpukJq;fh gpio. ruj; 

nghd;Nrfh gpio. N[.tP.gP.> jkpou; Njrpaf; 

$l;lzp> Nrdy; 4 nra;jp> ,e;jpa n`l; iyd;]; 

njhiyf; fhl;rp Mfpa vy;yhNk gpio. 

mg;gbapUf;ifapy; ,yq;if muRf;F c.j. 

Nguit vt;tifapy; Ntwhfj; Njhd;w KbAk;! 

 

Nf. ,yq;if muR vijr; nra;a Ntz;Lnkd 

c.j. Nguit vjpu;ghu;f;fpd;wJ?  

 

g. kf;fs; Rje;jpukhfg; NgrTk; mr;rkpd;wpj; jk; 

gps;isfisg; ghJfhg;ghf tsu;f;fTk; Ntz;Lk;. 

kf;fspd; tpUg;gq;fSk; mtu;fspd; rdehaf cu-

pikfSk; kPl;fg;glNtz;Lk;. tlf;fpYk; 

fpof;fpYKs;s ,uhZt Mf;fpukpg;G KbTw 

Ntz;Lk;. mtrufhyr; rl;lKk; gaq;futhjr; 

rl;lKk; ,uj;Jr; nra;ag;gl Ntz;Lk;. rl;lj;Jf;F 

Kuzhfj; jLj;J itf;fg;gl;Ls;stu;fspd; 

ngau;fis mwptpf;f Ntz;Lk;.  
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mj;NjhL mtu;fSf;Fr; rl;l MNyhrfu;fisAk; 

kdpjhgpkhd mikg;Gf;fisAk; mZFk; cupik 

toq;fg;glNtz;Lk;. NkYk; mtu;fs; ehl;bd; 

rl;lq;fSf;fika ePjpkd;wq;fspd; Kd; epWj;jg;gl 

Ntz;Lk;; - my;yJ mtu;fs  cldbahf tpLjiy 

nra;ag;gl Ntz;Lk;. murhYk; mjd; Kftu;fshYk; 

Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; FbNaw;wq;fs; cldbahf 

epWj;jg;gl Ntz;Lk;. kf;fspd; fhzpfSk; tPLfSk; 

mtu;fsplk; jpUk;gf; nfhLf;fg;gLtNjhL mtu;fspd; 

nrhe;j tho;tplq;fspy; mtu;fs; kPsf;Fbaku;j;jg;gl 

Ntz;Lk;. kpjkpQ;rpa mur jiyaPLk; CoYk; mw;w 

Kiwapy; ed;F topaikf;fg;gl;lJk; Nghjpa epjp 

toq;fg;gl;lJkhd Gdu;tho;T kw;Wk; 

kPsf;Fbaku;j;Jk; jpl;lq;fs; Nghupdhy; ghjpf;fg;gl;l 

gFjpfspy; epiwNtw;wg;gl Ntz;Lk;. 

mgptpUj;jpiag; nghWj;jtiuapy; ,yq;ifj; jPtpy; 

gpuNjrq;fSf;F ,ilNa epyTfpd;w NtWghLfs; 

Fiwf;fg;gl Ntz;Lk;. (fy;tp> Rfhjhuk;> 

Ntiytha;g;G Nghd;w) kf;fspd; mbg;gil 

Kd;Dupikfs; Kjd;ikg;gLj;jg;gl;L Coyw;w 

tifapy; nraw;gLj;jg;gl Ntz;Lk;. 

gaq;futhjj;Jf;F vjpuhd Nghu; vd;w ngaupy; vkJ 

kf;fSf;F ,iof;fg;gl;l jtWfSf;F epahak; 

toq;fg;gl Ntz;Lk;. MAjNke;jpa Nghupy; ,U 

jug;ghYk; Gupag;gl;l Nghu;f; Fw;wq;fSk; 

kdpjj;Jf;F vjpuhd Fw;wq;fSk; gf;fr;rhu;gw;w 

midj;Jyf mikg;nghd;why; tprhupf;fg;gl 

Ntz;Lk;. ePz;l fhykhf epytp tUfpd;w jkpo; 

kf;fspdJk; kw;iwa vy;yh kf;fspdJk; epahakhd 

Nfhupf;ifSf;F epiyahd jPu;T fhZk; nghUl;L 

ek;gj;jFe;j Neu;ikahd murpay; topKiwnahd;W 

midj;Jyf Kd;ndLg;Gld; Nkw;nfhs;sg;gl 

Ntz;Lk;. mOj;jq;fs; mjpfupf;ifapy; ,uh[gf;r 

muR Nkw;nfhs;Sk; toikahd eltbf;iffs; 

(cjh. midj;Jf; fl;rpg; gpujpepjpfs; nraw;FO 

kw;Wk; j.Nj. $l;likg;Gldhd Ngr;Rthu;j;ijfs;> 

jw;Nghija ehlhSkd;wr; nraw;FO) 

Nghyy;yhJ ,J mika Ntz;Lk;. Nkw;$wpa ahTk; 

kf;fs; vy;NyhUk; mUfUNf el;Gld; maytu;fshf 
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tho toptif nra;tjw;F VJthf> epiyahd 

kPs;ey;ypzf;fj;ij cUthf;ff; $ba mj;jpthukhf 

mika Ntz;Lk;. vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf> 

murhq;fj;jpYs;s rpyu; ,ioj;j ghupa 

jtWfSf;fhfTk; Fw;wr; nray;fSf;fhfTk;; rpq;fs 

kf;fis midj;Jyfr; r%fk; Xu; ‘xJf;fg;gl;l 

tFg;ghf’ ghu;g;gij ehk; tpUk;gtpy;iy.  

 

Nf. tpLjiyg; Gypfs; ‘<ok;’ ehnlhd;iwf; NfhupaJ 

Nghd;W c.j. NguitAk; ,yq;ifapy; jdp 

ehnlhd;iw mikf;fg; gpur;rhuk; nra;J tUfpd;wjh?  

 

g. ,Wjpj; jPu;T vd;dthf ,Uf;fNtz;Lnkd 

Kd;Diuf;f ehk; tpUk;gtpy;iy. vdpDk;> vkJ r%

fk; mLj;jLj;j muRfshy; ‘Vkhw;wg;gl;lJk;’ 

‘Gz;gLj;jg;gl;lJkhd’ xU r%fkhf cs;sjhy; 

Ngr;Rthu;j;ijfs; %yk; tpisaf;$ba ve;jj; jPu;T 

gw;wpAk; vkf;F IAwTk; XusT re;NjfKk; ,Uj;jy; 

tpsq;fpf; nfhs;sg;glf;$baNj MFk;. ehd; Kd;du; 

nrhd;dJ Nghd;W ve;jj; jPu;Tk; midj;Jyfr; r%

fj;jhy; cj;juthjk; toq;fg;gl;lnjhd;whf ,Uj;jy; 

Ntz;Lk;. c.j. Nguitapd; jiytu; tz. v];. N[. 

,khDNty; $wpAs;sJ Nghd;W ,e;j tptfhu-

khdJ ,g;nghOJ njw;Nf thOfpd;w ePjpAk; epa-

haKk; cila rpq;fs murpay;thjpfspdJk; 

kf;fspdJk; iffspy; jq;fpAs;sJ. vdNt ePz;L 

epiyf;ff;$ba rkhjhdj;ijAk; nropg;ghd 

tho;itAk; rdhjpgjp ,uh[gf;rhTk; mtuJ 

rNfhjuu;fSk; jUthu;fsh vd;gijj; jPu;khdpj;J 

nraw;gLj;Jk; nghWg;G mtu;fisNa rhUk;.  

 

Nf. ,yq;if muRld; NeUf;F Neu; re;jpj;Jg; 

gpur;rpidfs; gw;wpf; fye;Jiuahb NtWghLfisf; 

fisa c.j. Nguit Kd;tUkh?  

 

g. jkpoUf;F epahkhd jPu;itj; juf;$ba 
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vtUlDk; ehk; NgRNthk;. Mdhy; Nghu;f; Fw;wq;fs; 

gw;wpa tplak; jw;Nghija murpd; jiyNky; 

njhq;fpAs;s ,t;Ntisapy; mJ vt;thW jPu;itj; 

juf;$Lk; vd;gij vd;dhy; vz;zpg; ghu;f;f 

Kbatpy;iy. mur gf;fj;jpy; jPu;Tf;fhd murpay; 

cWjpg;ghLk; Neu;ikAk; ,y;yhjjd; fhuzkhf> 

gj;Jr; Rw;Wg; Ngr;Rthu;j;ijfspd; gpd;du; 

muRldhd Ngr;Rthu;j;ijia ,ilepWj;jp 

cs;Nshnkdj; jkpou; Njrpaf; $l;likg;G 

mz;ikapy; mwptpj;Js;sJ. mjpfhug; 

gutyhf;fj;ijj; jPu;khdpf;Fk; nghUl;L 

ehlhSkd;wr; nraw;FO gw;wp rdhjpgjp NgrptUk; 

,t;Ntisapy; murpy; cau;gjtp tfpf;fpd;w mtuJ 

rNfhjuu; Nfhj;jhga ,uh[gf;rNth jw;Nghija 

murpayikg;Gj; jpl;lj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sjw;F 

Nkyhf mjpfhug; gutyhf;fj;jpw;F 

mtrpakpy;iynad ,e;jpa n`l;iyd;]; UNl 

vd;w njhiyf;fhl;rpf;F mz;ikapy; mspj;j 

Neu;fhzy; xd;wpy;; $wpAs;sik gjpthfpAs;sJ. 

NkYk;> ,e;jpahtpw;fhd ,yq;ifj; J}JtUf;Fk; 

jkpo; ehl;L Kjyikr;ru; nry;tp  

n[ayypjhtpw;Fkpilapyhd mz;ika re;jpg;ig 

rdhjpgjp tuNtw;Ws;s mNjNtisapy; 

Nfhj;jhga ,uh[gf;r jkpo;ehl;Lj; Njrpa miti-

aAk; mjd; jiytp nry;tp n[ayypjhitAk; 

fLikahfr; rhbAs;sNjhL jkpo;ehl;L kf;fisAk; 

mtkhdg;gLj;jpAs;shu;. muRf;Fs;NsNa eilngWk; 

,JNghd;w Kuz;ghLfs; murplk; mjpf 

ek;gpf;ifia vkf;F Vw;gLj;jtpy;iy. ♦ 

Clfj; njhlu;G: RNud; RNue;jpud;  

njhiyNgrp: +44 (0) 7958 590196  

kpd;dQ;ry;: media@globaltamilforum.org  

,e;jpa [dhjpgjp NkjF gpujpgh Njtprpq; ghby; 

mth;fs; Kd;dhy; ,e;jpa gpujkh; ,uh[pt; fhe;jp 

nfhiy tof;fpy; Fw;wk; Rkj;jg;gl;Ls;s 

jpU.Nguwpthsd, jpU.KUfd;, jpU.rhe;jd; mth;fspd; 

fUid kDit epuhfhpj;Js;shh;.  

 

Kd;dhy; ,e;jpag; gpujkh; ,uh[pt; fhe;jp 

mth;fspd ,og;G mtuJ FLk;gj;jpdh; 

kl;Lky;y ,e;jpa ngUq;fz;lj;jpw;;Nf xU Nghpog;G 

MFk;. 

 

xU fz;Zf;F fz; vd;W ,e;jpahtpd; je;ij 

kfhj;kh fhe;jp mth;fs; $wpdhh;fs;. ,th;fSf;F 

mspf;fg;gLk; fUizahdJ kfhj;kh fhe;jp 

mth;fspd; fUj;ij epiyehl;LtJ kw;Wk; 

my;yhky; ,e;jpahtpd; ngUe;jd;ikia 

cyfj;jpw;Fk; vLj;Jf; $Wk;.   

 

jpU. fhe;jp mth;fspd; nfhiyapYk; mJ 

tprhhpf;fg;gl;l KiwapYk; gy;NtW rh;r;irfSk; 

Nfs;tpfSk; gyuhYk; vOg;gg;gl;Ls;sd. cyf 

jkpoh; NguitahdJ NkjF ,e;jpa [dhjpgjp 

jpUkjp. gpujpgh ghl;by; mth;fspd; Kbit 

kWghprPyid nra;AkhW kpfTk; jho;ikAld; 

Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;. 

 

kdpj chpikfSf;fhd rh;tNjr gpufldk; kw;Wk; 

,ju rh;tNjr kdpj chpikfs; mikg;Gfs; nfh-

Likahd kdpj jd;ikaw;w, ,opTgLj;jg;gLk; 

jd;lidfSf;Fk; vjph;g;G njhptpf;fpd;wJ. 

 

vdNt Fw;wk; Rkj;jg;gl;lth;fSf;F fUiz 

fhl;LtNj rh;tNjr r%fj;jpy; gyuhYk; 

tuNtw;f;fg;gLfpwJ. 

♦ 

cyfj; jkpoh; Nguitapd; 
fUiz KiwaPL  



mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; njd; khepy 

mitapd; ,uz;lhtJ tUlhe;jg; nghJf;$l;lk;> 

fle;j 21.08.2011 Qhapw;Wf; fpoik eilngw;wJ. 

$l;l Muk;gj;jpy; vkJ ,dtpLjiyf;fhd Nghhpy; 

jkJ ,d;DapHfis <Hj;jtHfisAk;> mepahakhf 

gypahd nghJkf;fisAk; epidT$ug;gl;lJ. 

 
mLj;J ciuahw;wpa Nguitapd; khepy gzpg;ghsH> 

vkJ jkpoH Nguitapdhy; Njrpa hPjpapy; 

Kd;ndLf;fg;gl;LtUk; nraw;jpl;lqfs; gw;wp 

tphpthf vLj;Jf; $wpaJld;> Nguitapd; 

nraw;ghLfspy; ,d;Dk; $Ljyhd kf;fs; 

gq;fspg;gpd; mtrpak; gw;wp vLj;Jf; $wpdhH. njhl-

He;J khepy mit nrayhshpdhy; tUlhe;j 

mwpf;if rkHg;gpf;fg;gl;lJld;> mT];jpNuypa jkpoH 

Nguitapd; tUlhe;j mwpf;ifapy; 

,lk;ngwtpUf;Fk; tplaq;fs; Fwpj;Jk; tpsf;fpf; 

$wg;gl;lJ. mLj;J nghUshsH mtHfs; khepy 

fzf;fwpf;if rkHg;gpj;jhH. njhlHe;J rigapy; 

epjpNrfhpg;G Kaw;rpfs; gw;wp Muha;e;jJld;> ,d;Dk; 

$Ljyhd kf;fis <Hf;Fk; Nehf;fpyhd 

nraw;jpl;lq;fs; gw;wpAk; rigapy; Muhag;gl;lJ. 

 
mLj;J Gjpa epHthfpfs; NjHT eilngw;wJ. 

Nguitf;F fpilf;fg; ngw;w epakdg; 

gj;jpuq;fspd;gb> gpd;tUNthH Vfkdjhf njhpth-

fpdH. 

jiytH:  Dr fky; G ehjd; 

cg jiytH: jpU. FkhH n[af;FkhH 

nrayhsH: Ms rq;fhp tpN[ae;jpuh 

nghUshsH: Ms JHf;fh gpufjP];tud; 

nraw;FO cWg;gpdH:  jpU guk; guk;Nrhjp 

gzpg;ghsH:    epakpf;fg;gltpy;iy. 

 
 ,j;;Jld; $l;lk; ,dpJ KbTw;wJ. njhl-

He;J rpw;Wz;b> NjePH toq;fg; 
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gl;lJld; MNuhf;fpakhd fye;JiuahlYk; xU 

kzp Neuk;tiu eilngw;wJ♦      

♦ 

கடந்த சி நாதங்காக இங்கக அபசு தது 
வயிாட்டுப் ணிப்கங்கினூடாக 
வாய்ப்ிபச்சாபங்கக மநற்வகாண்டு யருயது 
அகயரும் அிந்தமத. அவுஸ்திமபினாயிலுள் 
இங்ககத் தூதபகமும் இங்கக அபசிால் 
வசய்னப்ட்ட மார்க்குற்ங்கக மூடி 
நகப்ததற்கு முனற்சி வசய்து யருகின்து. 
எநது தகயல் வதாடர்ாடல் குள இந்தப் 
ிபச்சாபத்தின் வாய்கநகன வயிக்வகாண்டு யப 
முனற்சிகள் எடுத்து யருகின்து.  

 

இங்ககனில் கடவறுயதாக கூப்டும் எந்தச் 
வசய்திமம் அங்கு யாளம் தநிழ் நக்கால் 
மதர்ந்வதடுக்கப்ட்ட தநிழ் ாபாளுநன் 
உறுப்ிர்களூடாகமய  உறுதிப்டுத்தப் ட 
மயண்டும் எ எநது மபகயனின் மச்சார் 
டாக்டர். சாம்யி அயர்கள் எடுத்துக் கூிார். 
மநலும் மத்தம் முடியகடந்து யிட்டவத 
இங்கக அபசு  கூி இபண்டு யருடங்கள் கமிந்த 
ின்னும் தநிழ் நக்கள் வதாடர்ந்தும் இன்ல்கக 
அனுயித்து  யருகின்ார்கள் என்கத தநிழ்த் 
மதசினக் கூட்டணி ாபாளுநன் உறுப்ிர்கள் 
கூினகத எயர் சுட்டிக் காட்டினிருந்தார்.♦ 

தபொதுசனத் த ொடர்பொடல் குழுலின் 

அமிக்கை 
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kjpjF [{ypgp\g;  gh.c  cldhd re;jpg;G: 

 
mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; gpujpepjpfs; vkJ 
kj;jpa ghuhSkd;w epoy; ntsptptfhu mikr;rH 
kjpjF [{ypah gp\g;  gh.c  mtHfis fd;guh 
ghuhSkd;w tshfj;jpy; re;jpj;J ciuahbdH. 

 
,r;; re;jpg;gpd; NghJ =yq;fhtpd; jw;Nghija epy-
tuq;fs; gw;wp ciuahbaJld;> mq;F ,lk;ngw;w 

kdpj chpik kPwy;fs;> NghHf; Fw;wq;fs; njhl-
Hgpyhd RahjPd tprhuizf;F Mjuthd rHtNjr 
r%fj;jpd; mOj;jk; Fwpj;Jk; vLj;Jiuf;fg;gl;lJ. 

 
jkpo; kf;fspd; mgpyhirfisj; jPHj;Jitf;ff; 

$ba tifapyhd jPHT xd;wpid cldbahf 
Vw;gLj;j Ntz;ba mtrpak; gw;wpAk; tphpthf 
vLj;Jf; $wg;gl;lJ. 

 
jpU. Nwhthd; uhk;N\  gh.c  cldhd re;jpg;G: 

 

jpU. Nwhthd; uhk;N\  gh.c  cldhd 
re;jpg;ghdJ> jkpoH Nguit gw;wpAk; mjd; 
nraw;ghLfs; Fwpj;Jk; vLj;J tpsf;Ftjw;F 
ey;ynjhU tha;g;ghf ,Ue;jJld;>  =yq;fh 
nfhiyf;fsk; Mtzg; glk; njhlHghfTk; 

fye;Jiuahlg;gl;lJ. 

 
nrdl;lH yP wp`pdhd; - nrdl;rigapy; Kjy; 

Ngr;R:  

  
nrdl;lH yP wp`pdhd; mtHfs; nrdl;rigapy; 
fle;j 24 Mf]l; 2011 Kjy; ciuahw;wpaNghJ> 
vkJ jkpoH Nguit gpujpepjpfs;  rpl;dpapypUe;J 

nrd;W ghuhSkd;w tshfj;jpw;Fr; nrd;W 
fye;Jnfhz;ldH. ,e;j epfo;tpd;NghJ nrdl;lH 
nghg; gpwTd; mtHfisr; re;jpf;Fk; tha;g;G 

fpilj;jJ. mg;NghJ gRikf; fl;rpapdH vkJ jkpo; 
r%fk; njhlHghf vLj;JtUk; nraw;ghLfs; Fwpj;J 
vkJ ghuhl;Ljy;fis njhptpf;ff; $ba-
jhf ,Ue;jJ. njhlHe;J eilngw;w epfo;tpy; 

nrdl;lH yP wp`pdhd; mtHfs; ciuahw;Wifapy;> 

Nghh;f; Fw;wq;fs; njhlHghd tplaq;fspy; jkpo; r%
fj;jpdUf;fhd jdJ Mjutpidj; njhptpj;jpUe;jhH. 

♦ 

 
 

.  

Senator Lee Rhiannon with Senator Bob Brown and 

other parliamentary collegues 
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,jw;Fg; gjpyspj;j KidtH epHkyjh];> 

mq;fj;Jt fl;lz Fiwg;gpd; %yk; vkJ Ngui-

tapd; nraw;jpl;lq;fis nraw;gLj;Jtjw;F 

NghJkhd epjpapid ngw;Wf; nfhs;sKbahj epiy 

Vw;glyhk; vd vLj;Jf; $wpdhH. ,Jtplak; njhl-

Hghf ehk; NkYk; fye;Jiuahly;fis 

Nkw;nfhs;syhk; vd $wp Kbj;jhH. 

 
rigapy; r%fkspj;j gyH njhptpj;j fUj;Jf;fspd; 
gb> vkJ Nguit gy;NtW eltbf;iffis 
ntw;wpfukhf nra;J Kbj;jUe;jhYk; 
nghJkf;fSldhd njhlHghly; kpff Fiwthf 
cs;sjhf Rl;bf;fhl;bdH. ,jw;F trjpahf 
vjpHfhyq;fspy; khjhe;jk; fUj;Jg; ghpkhwy;fis  

லிக்ரொமிொ ொநிய அமிக்கை   ...த ொடர்ச்சி  

cs;sSH r%f jkpo; thndhypfs; %ykhf> 
Fwpg;ghf ,d;gj;jko; thndhyp Clhf elj;jpdhy;  

 

kpfTk; gads;sjhf mikAk; vd  

typAWj;jg;gl;lJ. 

 
njhlHe;J ghHitahsuhf fye;J nfhz;l> kpf 
mz;ikapy; =yq;fhtpy; ,Ue;J te;j 
xUtH ,yq;ifapy; tlf;F fpof;F khfhzq;fspd; 
jw;Nghija epiyikfs; Fwpj;j jdJ 

mDgtq;fis rigapdUld; gfpH;eJ nfhz;lhH. 

 
khiy 5.45 kzpf;F $l;lk; ,dpJ KbTw;wJ 

♦ 
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mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; tpf;lhhpah khepy 

mitapd; tUlhe;jg; nghJf;$l;lk;> fle;j 20.08.2011 

rdpf;fpoik gp.g 3.00 kzpf;F eilngw;wJ. $l;l 

Muk;gj;jpy; vkJ jhafkPl;gpw;fhf 

jkJ ,d;DapHfis <Hj;j khtPuHfisAk;> Nghhpy; 

gypahd mg;ghtp nghJkf;fisAk; epidT $He;J 

nksd mQ;ryp nrYj;jg;gl;lJ. 

 
njhlHe;J khepy mitj; jiytH jpU.  

S. gj;kypq;fk; mtHfs; tuNtw;Giu epfo;j;jpdhH. 

mtH jdJ ciuapy; fle;j epHthf fhyg; gFjpapy; 

Vw;gl;l rthyhd tplaq;fis vLj;Jf; $wp> epHthf 

FOcWg;gpdHfspd; <LghLk;> mauhj fLk; ciog;Gk; 

Nguitapd; ,yf;Ffis miltjw;F cjtpaij 

tpghpj;jhH. 

 
mLj;J jiythpd; miog;gpd; Nghpy; jpU Nghy;  

uhN[];tud; mtHfs; khepy Nguitapd; 

nraw;ghLfs; gw;wpa jdJ fz;Nzhl;lj;jpid 

rigapy; tpsf;fpf; $wpaJld;> nghUshsH Dr uh[d; 

nghJf;$l;lj;jpw;F r%fkspf;f Kbahj 

epiyapy; mthpd; rhHgpy; nghUshsH mwpf;ifapid 

rkHg;gpj;jhH. njhlHe;J fle;j tUlhe;jg; nghJf;$l;l 

mwpf;if rigapy; rkHgpf;fg;gl;L Vfkdjhf Vw;Wf; 

nfhs;sg;gl;lJ. rigapy; Nfl;fg;gl;l tpdhf; fSf;F 

Kiwahd gjpy;fSk; toq;fg;gl;ld.  

 

mLj;J 2011/12k; Mz;bw;fhd Gjpa epHthfpfs; 

NjHtpid> Nguitapd; njhptj;jhl;rp mYtyH Dr 

E fzgjpg;gps;is mtHfs; elhj;jpdhHfs;. 

gpd;tUNthH khepy Nguitapd; Gjpa epHthfpfshf 

Nghl;bapd;wp njhpthfpdH. 

 

jiytH: jpU S gj;kypq;fk; 

cg jiytH: Dr = =jH 

nghUshsH: Dr uh[d; 

jfty; njhlHG mYtyH: jpU md;udp fpNw\pad; 

epHthf FO cWg;gpdHfs;:  

  Dr  N Nkhfd;  

  jpU Vl;upad; rpd;dg;G 

  Prof jh]; epHkyjh]; 

  jpU = ];fe;jFkhH 

  jpU N[hdp fpwp];Nlhk; 

  jpU jpyfuh[d;  

nrayhsH gjtpf;F epakdk; vJTk; fpilf;ftpy;iy. 

$ba tpiutpy; nghUj;jkhd xUtiu nrayhsuhf 

epakpf;Fk; gb> epHthf FOtpw;F nghJr;rig mDkjp 

toq;fpaJ. 

 

kPz;Lk; khepy mitj; jiytuhf njhpthfpa jpU S 

gj;kypq;fk; mtHfs;> jk; kPJk; epHthf FO 

cWg;gpdHfs; kPJ ek;gpf;ifitj;J kPz;Lk; njhpT 

nra;jikf;fhf rigapdUf;F ed;wp $wpaJld;> ,t; 

tUlj;jpy; vjpHnfhs;s tpUf;Fk; tplaq;fs; gw;wpAk; 

tpsf;fpf; $wpdhH. mLj;J jpU Vl;hpad; rpd;dg;G 

mtHfs; fle;j tUlj;jpy; Nguitapdhy; 

Nkw;nfhs;sg;gl;l murpay; nraw; ghLfs; gw;wp 

rigapdUf;F tphpthf tpsf;fpf; $wpdhH. 

 
njhlHe;J ciuahw;wpa KidtH epHkyjh]; mtHfs; 

mq;fj;jtHfs; njhif mjpfhpf;fg;gl Ntz;ba 

mtrpaj;jpid tpsf;fpf; $wpaJld;> Nguitapd; 

,yf;Ffis miltjw;F Ntz;ba nraw;ghLfis 

Kd;ndLg;gjw;F Ntz;ba epjpNrfhpg;G Kaw;rpfs;> 

jd;dhHt njhz;lHfspd; Njit Mfpad gw;wp 

vLj;Jf; $wpdhH. ,t; Ntisapy; rigapy; 

cWg;gpdHfs; gyH mq;fj;Jt fl;lzk; Fiwf;fg;gl 

Ntz;ba mtrpak; gw;wp vLj;Jiuj;jdH.   

லிக்ரொமிொ ொநிய அமிக்கை 

ததொடர்ச்சி 6 ம் ேக்கம்  
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mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; Nkw;F khepy  

mitapd; tUlhe;jg; nghJf; $l;lk;< fle;j Mf]l; 

14e; jpfjp fhiy 11.00 kzpf;F ,yq;ifj; jkpo; 

rq;f kz;lgj;jpy; eilngw;wJ. 

 
khepy Nguitapd; jiytH jpU uh[d; tbNtY 

mtHfs; RfaPdk; fhuzkhf nghJf;$l;lj;jpw;F 

rfkspf;f Kbahikapdhy;> khepy gzpg;ghsH 

jpU ,sq;Fkud; $l;lj;jpw;F jiyiktfpj;jhH. $l;l 

Muk;gj;jpy; vkJ jhaf kz;zpw;fhf 

jkJ ,d;DaphHfis <He;jtHfis epidT $He;J 

xU epkpl nksd mQ;ryp nrYj;jg;gl;lJ. 

 
njhlHe;J jpU ,sq;Fkud; mtHfshy; jiytH 

mDg;gpitj;j mwpf;if rigapy; thrpf;fg;gl;L 

Vw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ. mLj;J jpU rp mUs;gpufhrk; 

mtHfspdhy; tUlhe;j fzf;fwpf;if rigapy; 

rkHg;gpf;fg;gl;L Vw;Wf;nfhs;sg; gl;lJ. 

 

njhlHe;J 2011/12k; Mz;Lf;fhd Gjpa epHthfpfs; 

NjHtpid> Nguitapd; njhpT mj;jhl;rp mYtyH 

jpU m. nre;Jhud; mtHfs; elhj;jp itj;jhH. 

gpd;tUNthH Gjpa epHthfpfshf rigapy; 

Nghl;bapd;wp njhpthfp;dH: 

jiytH: jpU. P A Rg;gpukzpak; 

cg jiytH jpU N rw;Fzrpq;fk; 

nghUshsH: jpU S mUs;gpufhrk; 

nraw;FO cWg;gpdHfs;:   

  jpU , rz;Kfehjd;              
  nry;tp Dr A mUs;gpufhrk 

  jpU S Mde;jd; 

   jpU. m. ,sq;Fud; mtHfs; khepy gzpg;ghsuhf 

kPzLk; njhpthfpdhHfs;  

nrayhsH gjtpf;F epakdk; vJTk; 

fpilf;ftpy;iy. $ba tpiutpy; nghUj;jkhd xU-

tiu nrayhsuhf epakpf;Fk;gb> epHthf FOtpw;F 

nghJr; rig gzpj;Js;sJ. 

 
Gjpa jiytH jdJ ciuapy; rigapdUf;F 

ed;wp njhptpj;jJld;> Gjpa epHthfpfisAk; tuNtw;W 

jd;Dld; gzpahw;WkhW Nfl;Lf;nfhz;lhH. njhlHe;J 

mtH jdJ ciuapy; ,d;iwa fsepiyik> 

Gwr;#oy;fs; Mfpatw;Wf;F Vw;wtifapy; Gyk; nga-

He;j kf;fshfpa ehk; nraw;gl;L> jhaf kf;fspd; 

fuq;fSf;F gyk; NrHf;f Ntz;ba mtrpaj;ij 

typAWj;jpdhH. 

 
    njhlHe;J mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; 

jtprhsH fyhepjp uhN[];tud; Nguitapd; 

nraw;ghLfs; gw;wp rpwg;Giuahw;wpdhH. mtH jdJ 

ciuapy; ATC, GTF Mfpatw;wpd; nraw;ghLfs; 

gw;wp tpsf;fkhf tpghpj;Jf; $wpdhH. njhlHe;J 

rigapdhpd; Nfs;tpfSf;F tpsf;fkhf gjpyspj;jhH. 

,q;F NgHj; efhpy; xf;NlhgH khjk; eilngwTs;s 
nghJeytha ehLfspd; jiytHfspd; khfhehl;bd; 

NghJ> ,q;Fs;s Vida mikg;GfSld; ,ize;J 

vjpHg;G mzpapy; gq;Fgw;WtJ vdTk; 

KbTnra;ag;gl;lJ. 

 
Nkw;F khepy Nguitapd; nraw;FOf; $l;lk; gpujp 

khjKk; KjyhtJ Qhapw;W fpoik fhiy 10.00 

kzpf;F eilngWk; vdTk;> njhlHe;J 11.00 kzpf;F 

nghJr;rig mq;fj;jtHfspd; xd;W$lYk;> 

fye;JiuahlYk; ,lk;ngWk; vdTk; jiytH 

rigapy; mwptpj;jhH. 

 
nghJf;$l;lk; ed;gfy; 12.30 kzpf;F KbTw;wJ. 

njhlHe;J kjpaNghrdKk;> MNuhf;fpakhd 

fye;JiuahlYk; ,lk;ngw;wJ.♦ 

ரற்கு அவுஸ் ிரலி ொநிய அமிக்கை 
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அண்கில் இடம்தபற்ம சம்பலங்ைரில், ைிமீஸ் 

பூ ங்ைரொைத்  ம்க உபைொற்மிக் தைொண்டலர்ைள் 

தபண்ைகர ட்டும்  ொக்குலக ர  து 

இயக்ைொைக் தைொண்டுள்ரனர்.  

 

இவ்லொறு ucanews இகைத் ில் ன்னொொில் 

இபைந்து ழு ப்பட்ட தசய் ிக்குமிப்பில் 

த ொிலிக்ைப்பட்டுள்ரது. 

 

அ ன் பழுலிபொலது, 

அசொங்ை அ ிைொொிைள் ற்றும்  த்  கயலர்ைள் 

ரபொன்ரமொர் 'ைிமீஸ் பூ ' லிலைொம் எபை ைட்டுக்ைக  

னக் குமிப்பிட்டு லபைைின்ம ரபொ ிலும் இது 

சிமியங்ைொலில் தபபைம் பொ ிப்கபபெம் ரச த்க பெம் 

ற்படுத் ி லபைைின்மது.  

 

இ ன் லிகரலொை அண்கக்ைொயத் ில் ந்து 

தபொதுக்ைள் லக தைொல்யப்பட்டுள்ரதுடன், பயர் 

ைொகடந்துள்ரனர். இ ில் எபை ைொலற்துகம 

அ ிைொொிபெம் தைொல்யப்பட்டுள்ரொர்.  

 

அ ொலது ைிமிஸ் பூ ம் னச் சந்ர ைிக்ைப்பட்ட 

எபைலகப் பொதுைொக்ை நிகனத்  ைொலற்துகம 

அ ிைொொி எபைலபைம் க்ைரொல்  லறு யொை 

கடரபொடப்பட்டு வீ ிில் கலத்து அடித்துக் 

தைொகய தசய்ப்பட்டுள்ரொர்.  

 

ஆைரல இங்ரை குமிப்பிடப்படும் 'ைிமீஸ் பூ ம்' 

ன்பது ன்ன? உண்கில் 'ைிமீஸ் பூ ம்' ன்பது 

இவு ரநத் ில் தபொபைட்ைகரக் ைரதலடுத் ல் 

அல்யது தபண்ைகர பயொத்ைொப்படுத்து ல் னப் 

தபொபைள்படுைிமது.  

 

ைிமீஸ் பூ ொை உபைலிடுபலர்ைள்  ொம் ரி ில் 

பிடிபடொல் இபைப்ப ற்ைொை உடல் பழுதும் ைிமீகசப் 

பூசிிபைப்பொர்ைள். ஆனொல் அண்கில் இடம்தபற்ம 

சம்பலங்ைரில், ைிமீஸ் பூ ங்ைரொைத்  ம்க 

உபைொற்மிக் தைொண்டலர்ைள் தபண்ைகர ட்டும் 

 ொக்குலக ர  து இயக்ைொைக் தைொண்டுள்ரனர்.  

  

ைடந்  பேகய இறு ிப்பகு ிிலிபைந்து இற்கமலக 

இது த ொடர்பொன 30 சம்பலங்ைள் ப ிலொைிபெள்ரன.  

 

இது த ொடர்பொன அச்சம் ப லில் சிமியங்ைொலின் 

லடக்கு ைிறக்குப் பகு ிின் ைிொப் புமங்ைரிரயர 

ஆம்பித் து. ஆனொல்  ற்ரபொது ைிமீஸ் பூ ம் 

த ொடர்பொன அச்சம் ன்பது தைொழும்பு ரபொன்ம 

நொட்டின் கப் பகு ிைளுக்கும் பலிலபைைின்மது. 

இ ன் லிகரலொை சிய பகு ிைரில் உள்ர க்ைள் 

சட்ட அபயொக்ை அ ிைொொிைளுடன் ரொ ல்ைரிலும் 

ஈடுபட்டுள்ரனர்.  

 

"சட்டத்க  உங்ைரின் கைைரில் டுத்து அந்நிர் 

எபைலகத்  ண்டிக்ை ரலண்டொம். நீங்ைள் 

சந்ர ைிக்ைப்படும் நபர்ைகர உடனடிொை 

ைொலற்துகமினொிடம் எப்பகடபெங்ைள். அலர்ைள் 

சொிொன நடலடிக்கைைகர டுப்பொர்ைள்" ன 

ன்னொர் கம ொலட்ட ஆர் இொப்பு ர ொசப், 

ரபசொகயில் லொழும் ைத்ர ொலிக்ைர்ைகரக் ரைட்டுக் 

தைொண்டுள்ரொர்.  

 

அந்நிர் எபைலர் ன்னொர், ரபசொகயக் 

ைடற்ைகரொத் ில் அகந்துள்ர வீதடொன்மிற்குள் 

புை பற்பட்ட ரபொது அங்குள்ர க்ைள் ல்ரயொகபெம் 

உசொர்நிகயில் கலக்கும் தபொபைட்டு ர லொய ைி 

அடிக்ைப்பட்டது.  (த ொடர்ச்சி) 
   

'ைிமீஸ் பூ ம்' ன்பது ைட்டுக்ைக ொ? சிமியங்ைொ அசின்  ிட்டிட்ட ச ிொ?  

http://www.puthinappalakai.com/view.php?20110831104584


ைடந்  ைொயங்ைரில்  ிழ் க்ைரின் எபை பகு ிினர அசிலில் ஆர்லம் ைொட்டிலந் ிபைக்ைின்மொர்ைள். அலர்ைளும்  னித் னிொைரல தசற்பட்டு 

லந்துள்ரொர்ைள். ஆனொல் இன்கம ைொயைட்டத் ில்  ிழ் க்ைரின் பற்சிைள் ொவும் எபைங்ைிகைக்ைப்பட ரலண்டி ர கல ழுந்துள்ரது. 

இதுலக ைொயபம் அக ிொை இபைந்  க்ைகரபெம், இரஞ்சந்  ிினகபெம் அசிலில் ஈடுபட கலத்து து  ிழ்ச் சபைத் ின் எபைங்ைிகைந்  

ரநொக்ைத்க  உயகுக்கு டுத்துக் ைொட்டுலது து ைடக. 

அவுஸ் ிரலி  ிழ் ரபகல பய அசில் ரலகயத்  ிட்டங்ைகர அமிபைப்படுத் ிபெள்ரது, து அகப்பினொின் ரநொக்ைம் நிகமரலறுல ற்க்கு 

து ரபகலின் அங்ைத்துலர்ைரின் ண்ைிக்கைபெம், தபொபைள் பயபம் பக்ைிொனது ன்பது றுக்ைரலொ, கமக்ைபடிொ  உண்க. அ னொல் 

உங்ைள் எவ்தலொபைலகபெம் து ரபகலில் இகைந்து ம்கப் பயப்படுத்தும்படி ரலண்டி நிற்ைின்ரமொம். து ரபகலின்  ிர்ைொயத்க  

லறி நடத்தும் தபொறுப்பு எவ்தலொபை அங்ைத் லர்ைரின் கைைரிலும் உள்ரது. 

உங்ைரது உ லி சிமி ொைரலொ தபொி ொைரலொ இபைப்பினும் து நீண்ட ைொய, இகடத்  ைொய, குறுைி ைொய குமிக்ரைொள்ைகர அகடல ற்கு ிை 

பக்ைிொனது. 

நீ ிக்ைொைவும் அக ிக்ைொைவும் நொம் த ொடங்ைி பைத் ில் உங்ைகரபெம் உங்ைரது நண்பர்ைகரபெம் உமலினர்ைகரபெம் இகைத்துக் 

தைொள்ளும்படி  ொழ்கபெடன் ரலண்டி நிற்ைின்ரமொம். 

து ர சி சஞ்சிகைக்ைொன ைட்டுகைள் தசய் ிைகர ைீழ்லபைம் ின்னஞ்சல் பைலொிக்கு அனுப்பவும் 
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தபொறுப்பு றுப்பு  

இந்  தலரிபட்டில் லபைம் ைட்டுகைள், ஆக்ைங்ைள் அகனத்தும் அவுஸ் ிரலித்  ிறர் ரபகலின் தைொள்கைைகரரொ ரநொக்ைங்ைகரரொ 

பி ிபலிப்பனலல்ய. அகல அந் ந்  ழுத் ொரர்ைரின் ைபைத்துக்ைகர பி ிபலிப்பனலொைரல இபைக்கும்.  

Postal Address: 

P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 

Tel: 1300 660 629  

Web: http://www.australiantamilcongress.com 

அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவை  

ம் தைொள்கை 
 

“க்ைரொல் க்ைளுக்ைொை ர ொற்றுலிக்ைப்பட்ட க்ைரின் ரபகலர அவுஸ் ிரலித்  ிழ் ரபகலொகும். 

து தைொள்கைொனது நீ ிகபெம் சொ ொனத்க பெம் அடிப்பகடொை கலத்து து க்ைரின் லரொன, 

சு ந் ிொன, சத்துலொன, பொதுைொப்பொன அக ிக ற்படுத் ிக் தைொடுப்ப ற்கு து க்ைரின் 

எபைங்ைிகைந்  குயொை எலிப்பதுலொகும்.” 

 

 

ம் இயட்சிம் 

 

“அவுஸ் ிரலித்  ிழ்  ரபகல அவுஸ் ிரலி சபைத் ில் அங்ைம் லைிக்கும்  ிறர்ைரின்  ஆக்ை 

பூர்லொன பங்ைரிப்கப ஊக்குலிப்ப ொைவும்,  ிறர்ைளுக்கு பக்ைிொனற்கம தலரிக் தைொைர்ல ொைவும், 

அவுஸ் ிரலிப் பண்புைகர நிகயநிறுத்துல ொவும், ற்கம சபைங்ைள், அசுைள், அகப்புக்ைள் 

அகனத்க பெம்  ிறர்ைரின் சபை, பண்பொட்டு, அசில் அக்ைகமைள், ைலகயைரில் ஈடுபடுத்துல ொைவும் 

அகலர  ம் இயட்சிம்.”  

 

ம் குமிக்ரைொள் 

 
“து குமிக்ரைொரொனது உயைரொலி ொீ ிில்  ிழ் க்ைரின் னி  உொிகைளுக்ைொைை எபைங்ைிகைந்  

குல் தைொடுப்பது,  ிறர்ைரின் சுநிர்ை உொிககப் பற்மி அமிலிகய க்ைரிகடர 

ற்படுத்துலது, து க்ைரின் பொதுைொப்பிற்கும், லரகொன லொழ்லிற்கும் தபொபைரொ ொ லரர்ச்சிக்கு 

உ வுலது, து  ிர்ைொய சந்  ிினொிற்கு து நொட்டில் நடந்  இனப்படுதைொகயகப் பற்மி 

டுத்துக்கூறுலது ன்பகலொகும்.” 

அவுஸ் ிரலித்  ிறர் ரபகல:  

சொ ொனத்க பெம் நீ ிகபெம் ரநொக்ைி அமப்ரபொர் 
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