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ைாக்குகளால் நிமறபைற்றப்ேட்டுள்ளது.  
 
மெனிைாைில் இன்று காமல இந்தத் 
தீர்மானம் ைாக்மகடுப்புக்கு ைிடப்ேட்ட 
போது, ஆதரைாக 24 நாடுகள் ைாக்களித்தன.  
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ேங்பகற்காமல் நடுநிமல ைகித்தன.  
 
இந்தியா இந்த ைாக்மகடுப்ேில் ேங்பகற்று 
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மகாள்ளாமால் நடுநிமல ைகித்தது.  
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mT];jpNuypa ghuhSkd;w nrdl;rigj; jPHkhdk; epiwNtWtjw;F mauhJ cioj;j 
vkJ Nguitapd; murpaw; FOtpd; nraw;ghLfis ghuhl;LtJld;> mjd; 
Kf;fpaj;Jtj;ij ntspg;gLj;JtJ mtrpak; vd fUJfpd;Nwd;. 
 

vkJ Nguitapd; Muk;gfhyk; Kjy; vkJ murpay; FO njhz;lHfs; jkJ mauhj 
nraw;ghLfs; %yk;> vkJ ghuhSkd;w gpujpepjpfSf;F =yq;fhtpy; jkpoHfs; 
vjpHNehf;Fk; fs epytuq;fspd; cz;ikj; jfty;fis vLj;Jf; $wp> rHtNjr 
RahjPd NghHf;Fw;w tprhuizapd; mtrpaj;jpid njhlHe;J typAWj;jp te;jik 
jhq;fs; mwpe;jNj. vkJ nraw;ghLfspy; gy tplaq;fs; mtw;wpd; vjpHtpisTfs; 
Fwpj;J> ehk; vkJ ,yf;fpid milAk;tiu kpfTk; ,ufrpakhf 
nraw;glNtz;b ,Ue;jJ. ,jdhy; Nguitapd; nraw;ghl;lhsHfs; vJtpj 
Mf;fg+Htkhd eltbf;iffis Nkw;nfhs;stpy;iy vd gyhpd; tpkHrdq;fisAk; 
vjpH nfhs;s Ntz;bapUe;jJ. Mdhy;  ,j;jifa gpd;dilTfspy; $l vkJ 
nraw;ghl;lhsHfs; jkJ kdk;jsuhj Kaw;rpfspdhy;; ,e;j nrdl;rigj; jPHkhdj;jpd; 
%yk; rhjiz gilj;Js;sdH. 
 

,e;j nrdl;rigj; jPHkhdk; vkf;Ff; fpilj;j ngUntw;wpahFk;. Kjw; jlitahf  

%d;W  nghpa murpaw; fl;rpfSk; xd;wpide;J jPhkhdj;ij Kd;nkhope;J> 
topnkhope;J xUkdjhf epiwNtw;wpAs;sik Fwpg;gplj; jf;fJ. mj;Jld; Gjpa 
ntsptptfhuj;Jiw mikr;rH kjpjF nrdl;lH nghg;fhH mtHfs; ,g;gpNuuizapid 
rigapy; Kd;nkhope;J rkHgpj;jik vkJ Nguit nraw;ghl;lhsHfspd; ciog;gpd; 
jd;ikapid vLj;Jf; $Wfpd;wJ.  
 

vkJ Nguitapd; murpay; FOtpdH> vjpHfhyj;jpy; njhlHe;Jk; jq;fs; gzpapid 
Nkw;nfhs;thHfs; vd ek;gpf;ifAld; vjpHghHf;fpd;Nwd;. ,d;iwa vkJ ntw;wp> vkJ 
FOtpdH xt;nthUtUf;Fk; fpilj;j ntw;wp vd;gjid ehd; ngUkpjj;Jld; vLj;Jf; 
$Wfpd;Nwd;.  
 

vkJ ,e;j Kaw;rp ntw;wpngWtjw;F kdk;jsuhJ njhlHr;rpahf jdJ gq;fspg;gpid 
toq;fp> vkJ kf;fSf;F ePjp fpilf;f Ntz;Lk; vd fLikahf cioj;j nrdl;lH yP 
wpd`hd; mtHfs; ghuhl;Lf;F chpatH. ,j; jPHkhdj;jpid ,ize;J Kd;nkhope;j 
nrdl;lH nghg; fhH> nrdl;lH `hp `k;wP]; MfpNahUf;Fk; vkJ ghuhl;Lf;fs;. 
 

vkJ r%f kf;fSila xj;Jiog;G> MjuTld; ehk; ,d;Dk; gy rhjidfis 
gilf;f KbAk;. vdNt ePq;fs; xt;nthUtUk; FLk;gkhf ,ize;J vkJ jkpoH 
Nguitapd; mq;fj;Jtj;jpy; NrHe;J vkf;F g+uz xj;Jiog;G toq;Fk;gb 
Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwd;. 
 

ed;wp 

KidtH uhI; uhNI];tud; 

jtprhsH 
mT];jpNuypa jkpoH Nguit  

mT];jpNuypa jkpoH Nguit jtprhshpd; nra;jp 
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Nguitapd; 
nghJrd 
njhlHghly; 
FOtpdUk; 
murpay; 
FOtpdUk; 

,ize;J jkJ xd;wpize;j cWjpahd 
nraw;ghLfspd; %yk>; 

,e;j khjj;jpy; NkYk; gy ngWNgWfis 
ngw;Ws;sdH. 
 

gphpj;jhdpa rdy; 4 nra;jp miyfspy; 
mz;ikapy; ntspahfpa 

“ =yq;fh nfhiyf; fsk; - 
jz;bf;fg;glhj NghHf; Fw;wq;fs; ”> 

Ieh kdpj chpikfs; FOtpd; =yq;fh 
kPjhd jPHkhdk; 
Mfpad ,lk;ngw;wjidj; njhlHe;J> 
vkJ Nguitapd; nghJrd njhlHghly; 
FOtpdH> mT];jpNuypa jkpo; r%fj;jpd; 
Fuyhf ,q;Fs;s Clfq;fspy; 
,lk;ngw;W tUfpd;wdH. ,tw;wpid 
mwpe;J nfhs;s: 

ABC Radio Australia Mornings -

 Dr Sam Pari on UNHRC Resolution 

SBS TV News - Pressure grows 
on Sri Lanka over war crimes 

claims 

SBS TV News - Sri Lankans pro-

test war crimes probe 

2ser - New Documentary Exposes 

War-Crimes in Sri Lanka 

khHf;tpy; rkhjhd FOtpdH fle;j 13-
khHr;-12y; xOq;F nra;jpUe;j  

Vd; jkpo; mfjpfs; Xl;ilg; glFfspy; 
mT];jpNuypah tUfpd;wdH? 

vd;w fUnghUspy; eilngw;w 
xd;W$lypy; vkJ Nguitapd;; Ngr;rhsH> 
nfsut Ngr;rhsuhf miof;fg;gl;bUe;jhH. 

.♦ 

பபொதுசனத் ப ொடர்பொடல் குழு 

அறிக்கை 

%j;j cWg;gpdu;fs;; ,e;j thuk; n
[dpthtpy; re;jpj;Js;sdu;. ,yq;ifj; jPtpy; 
midj;jr; r%fq;fspilNaAk; 
ey;ypzf;fj;jpw;fhd xU topKiwia vg;gb 
Kd;ndLf;fyhk; vd;gJ 
gw;wp ,r;re;jpg;Gf;fspd; NghJ 
fye;Jiuahlg;gl;lJ. mLj;j rpy ehl;fspy 
thf;FupikAs;s gpw ehl;Lj; J}
Jtu;fisAk; gy;NtW ntsptptfhu 
mikr;rpd; cau; mjpfhupfisAk; cyfj; 
jkpou; Nguitapd; cWg;gpdu re;jpj;Jg; 
NgrTs;sdu;;.  

gy gj;jhz;L fhykhf epytptUfpd;w 
Kuz;ghl;bd; fhuzkhf vOe;Js;s jkpo; 
kf;fspd; epahakhd kdf;Fiwfisj; 
jPu;j;J epiyahd murpay; 
jPu;nthd;iw ,yq;if murhdJ va;Jtjw;F 
mJ midj;Jyfr; r%fj;jpd; 
epGzj;Jtj;ijg; ngWk;nghUl;Lk; gue;Jgl;l 
midj;Jyfg; gq;fspf;igg; ngWk;nghUl;Lk; 
Kf;fpa gpuhe;jpa muRfspd; gf;fgyj;Jld; 
midj;Jyfr; r%fk; vLf;;Fk; Kaw;rpfis 
cyfj; jkpou; Nguit vg;nghOJk; 
Mjupj;J te;Js;sJ. njhlu;e;Jk; Mjupf;Fk;.  

--epiwTw;wJ— 

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

NjhiyNgrp: 44 (0) 7958 590 196 my;yJ 1 917 512 2992 

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

 

 

nra;jp Mrpupau;fSf;fhd Fwpg;G 

 

,yq;ifapy; MAjg; Nghuhl;lk; KbTw;wijj; njhlu;e;J 
gy;NtW mbkl;l mikg;Gf;fshy; 2009 ,y; cyfj; 
jkpou; Nguit (cjNg) cUthf;fg;gl;lJ. ,JNt> Ie;J 
fz;lq;fisAk; Nru;e;j gjpide;J ehl;L 
cWg;gpdu;fisf; nfhz;L mikf;fg;gl;l Mfg; ngupa 
Gyk; ngau;e;j jkpou;fspd; mikg;ghFk;. td;Kiwaw;w 
nray; jpl;lj;jpw;Nf cyfj; jkpou; Nguit Kw;WKOjhf 
mu;g;gzpf;fgl;Ls;sJ. ,yq;ifapy; ePjp> kPspzf;fk;> 
Ngr;Rthu;j;ij%yk; murpay; jPu;T Mfpatw;wpd; 
mbg;ilapy; epiyahd rkhjhdj;ij ,g;Nguit 
Ntz;Lfpd;wJ.  Nkyjpf tpguq;fSf;Fj; jaTnra;J 
info@globaltamilforum.org my;yJ 
www.globaltamilforum.org  Ig; ghu;f;fTk;. 

♦ 

cyfj; jkpou; Nguitapd; 
mwpf;if ... ஜதாடர்ச்சி 

http://www.youtube.com/watch?v=IivJZs-Ln94&context=C4973f1aADvjVQa1PpcFMwIK5nEb16isTOU2G9wN17Nc6ZttLDsvk=
http://www.youtube.com/watch?v=ybCQkCRPynI
http://www.youtube.com/watch?v=ybCQkCRPynI
http://www.youtube.com/watch?v=ybCQkCRPynI
http://www.youtube.com/watch?v=BPhJ2BBCsgc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=BPhJ2BBCsgc&feature=youtu.be
http://2ser.podomatic.com/entry/2012-03-16T22_40_42-07_00%20
http://2ser.podomatic.com/entry/2012-03-16T22_40_42-07_00%20
mailto:media@globaltamilforum.org
mailto:info@globaltamilforum.org
http://www.globaltamilforum.org


gpuhe;jpa muRfspd; gf;f gyj;Jld; $ba 
midj;Jyfj;jpd; cz;ikahd 
Kaw;rp ,yq;ifj; jPtpy; Nghu;f; 
Fw;wq;fSf;Fg; nghWg;Gf;$Wtjw;Fk; r%
fq;fSf;fpilNa kPspzf;fj;ijf; 
nfhzu;tjw;Fk; toptFf;Fk;.   

n[dPthtpy; jw;NghJ eilngw;WtUk; 
If;fpa ehLfs; kdpj cupikfs; rigapd; 
$l;lj;njhluuhdJ ,yq;ifapNy Nghupd; 
filrpf; fl;lq;fspy; ,U gFjpapduhYk; 
,iof;fg;gl;lnjdr; rhl;lg;gl;l Nghu;f; 
Fw;wq;fSf;Fk; khdplj;Jf;F vjpuhd 
Fw;wq;fSf;Fk; nghWg;Gf; $wr;nra;tjw;F 
midj;Jyfr; r%fj;jpw;F Xu; mupa 
tha;g;ghf mike;Js;sJ.  

fw;wwpe;j ghlq;fs; kw;Wk; 
ey;ypzf;fj;Jf;fhd Mizaj;jpd; 
Mf;fG+u;tkhd gupe;Jiufs;> 
ey;ypzf;fj;jpw;Fr; rhjfkhd #o;epiyia 
cUthf;fty;y eilKiwr; rhj;jpaKs;s 
Kjw;gbfshf mikAnkd;gjhy; mtw;iw 
cyfj; jkpou; Nguit tuNtw;gNjhL mit 
Jupjkhfr; nraw;gLj;jg;gl Ntz;LnkdTk; 
typAWj;Jfpd;wJ.  vdpDk;> Nghu; KbTw;W 
%d;W Mz;Lfs;tiuahfpAk; ,yq;if 
muR ,Jtiu Nghu;f; Fw;wq;fs; gw;wpAk; 
midj;Jyf kdpjhgpkhdr; rl;lkPwy;fs; 
gw;wpAk; ek;gfkhd tprhuiz elj;jNth 
Fw;wk; Gupe;Njhiur; rl;lj;jpd;Kd; 
epWj;jNth Kidg;G vjidAk; 
fhl;ltpy;iy. nghWg;Gf; $Wjy; tplaj;jpy; 
cs;sfr; nray;Kiw Nghjpa mstpy; 
ftdk; nrYj;jhJ Njhy;tpAw;wikahdJ> 
jz;lidfs;gw;wpa gakpd;ik 
njhlu;tjw;Fk; ghuJ}ukhd kdpjTupik 
kPwy;fs; eilngWtjw;Fkhd xU 
fyhr;rhuj;ij cUthf;fpAs;sJ.  

fw;wwpe;j ghlq;fs; kw;Wk; 
ey;ypzf;fj;Jf;fhd MizaNk> jd;dhy; 
nrg;njk;gu; 2010 ,y; 
Kd;itf;fg;gl;l ,ilf;fhyg; 
gupe;Jiufshd> jLj;J 
itf;fg;gl;Ls;Nshupd; gl;baiyg; gpuRupj;jy; 
kw;Wk; Jizf;FOf;fspd; MAjq;fisf; 
fisjy; Nghd;wit epiwNtw;wg; 
gltpy;iynadr; Rl;bf;fhl;bAs;sJ. 
gupe;Jiufis epiwNtw;whky; tpLtjpy; 
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If;fpa ehLfs; kdpj cupikfs; mitapd; 19MtJ 
$l;lj;njhlu; gw;wp cyfj; jkpou; Nguitapd; mwpf;if  

muR njhlu;e;J fhl;btUk; rhjid kw;Wk; 
epiyahd rkhjhdj;jpw;Fk; ePjpf;Fk; Nji-
tahd r%f> murpay; #oiy cUthf;fj; 
Njitahd eltbf;iffis vLf;f mJ 
kWj;J tUjy; MfpadNt ,yq;ifapy; 
thOk; jkpo; kf;fSf;F kpf Nkhrkhd 
rpf;fy;fshf cs;sd.  

Nghupd;NghJ eilngw;wit gw;wpa 
cz;ikfis mwpaTk; mtw;wpw;Fg; 
nghWg;Gf;$wTk; Xu; gf;frhu;gw;w 
midj;Jyf tprhuizahy; kl;LNk 
KbAnkd cyfj; jkpou; Nguit jplkhf 
ek;Gfpd;wJ. vdNt> mu;j;jKs;s 
ey;ypzf;fj;jpw;fhd 
mj;jpthuj;ij ,Ltjw;F fw;wwpe;j 
ghlq;fs; kw;Wk; ey;ypzf;fj;Jf;fhd Mi-
zaj;jpd; Mf;fG+u;tkhd gupe;Jiufs; xU 
fhy ml;ltizapd;gb eilKiwg; 
gLj;jg;gLtijAk; Ieh ty;Yeu; FOtpd; 
mwpf;ifapd; gupe;Jiuf;Nfw;g 
nghWg;Gf;$WjyhdJ xU ek;gfkhd 
midj;Jyf eilKiwA+lhf 
eilKiwg;gLj;jg;gLtijAk; 
cWjpnra;tjw;F xU rpwe;j nfhs;if 
mbg;gilapy; midj;Jyfr; r%fk; 
nrayhw;w Ntz;Lnkd cyfj; jkpou; 
Nguit Nfl;Lf; nfhs;fpd;wJ.  

,yq;ifj; jPtpYs;s midj;Jj; jkpo;NgRk; 

kf;fSf;Fk; Vida r%fq;fSf;Fk; eP-

jpahd rkhjhdj;ij cUthf;Ftjw;Fk; 

Nghupdhy; ghjpf;fg;gl;NlhUf;F ePjp 

fpilg;gjw;Fk; ehk; midj;Jyf 

muRfSlDk; murrhu;gw;w 

mikg;GfSlDk; njhlu;e;J ciog;Nghk;. 

,it gw;wpAk; ,yq;ifapy; jkpo; kf;fisg; 

ghjpf;Fk; gy;NtW tplaq;fs; gw;wpAk; 

fye;Jiuahl Rtp];jyhe;J ehl;L 

ntsptptfhu mikr;rpd; cau; mjpfhup-

fisAk; gy;NtW Mgpupf;f ehLfspd; Ieh 

J}Jtu;fisAk; cyfj; jkpou; Nguitapd; ;  

ஜதாடர்ச்சி 3 ம் ேக்கம்  



ஆண்டு மார்ச் மாதம் நமடமேறவுள்ள, ஐ.நா 
மனிதஉரிமமகள் பேரமையின் 22ைது 
கூட்டத்மதாடரில், ஐ.நா. மனிதஉரிமமகள் 
ஆமையாளர் நைநீதம்ேிள்மள சிறப்பு 
அறிக்மக ஒன்மற சமர்ப்ேிப்ோர் என்று 
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மீது குமற கூறப்ேடும் சாத்தியம் உள்ளது“ 
என்றும் அைர் பமலும் கூறியுள்ளார்.  

ேக்கம் 5 முரசு  மலர்  4  இதழ் 3  

சிறிலங்காைில் போரின் இறுதிக்கட்டத்தில் 
ஐ.நா அமமப்ேின் ேங்கு ேைிகள் குறித்து 
மீளாய்வு மசய்யும் ேைி 
ஆரம்ேமாகியுள்ளதாக, மெனிைாைில் உள்ள 
சிறிலங்கா ைதிைிடப் ேிரதிநிதி தாமரா 
குைநாயகம் தகைல் மைளியிட்டுள்ளார்.  
 
மகாழும்பு ஆங்கில ஊடகம் ஒன்றுக்கு அைர் 
மதாமலபேசி ைழியாக அளித்துள்ள மசவ்ைி 
ஒன்றில், நம்ேகமான ைட்டாரங்கள் மூலம் 
தமக்கு இந்தத் தகைல் கிமடத்துள்ளதாகக் 
கூறியுள்ளார்.  
 
ஐ.நா. நிபுைர்குழுைின் அறிக்மகயின் 
ேரிந்துமரக்கு அமமயபை, இந்த மீளாய்மை 
ஐ.நா பமற்மகாள்கிறது.  
 
இந்த மீளாய்மை பமற்மகாள்ைதற்காக 
மதாராயா ஒமேய்ட் என்ற ஐ.நாைின் மூத்த 
அதிகாரி ஒருைமர ஐ.நா மோதுச் மசயலர் 
ோன் கீ மூன் ஏற்கனபை நியமித்திருந்தார் 
என்ேது குறிப்ேிடத்தக்கது.  
 
அபதபைமள, எதிர்ைரும் ஒக்பராேர் மாதம் 
நமடமேறவுள்ள, நாடுகளின் மனிதஉரிமமகள் 
நிலைரம் மதாடர்ோக ஆராயும் ஐ.நா 
மனிதஉரிமமகள் பேரமையின் கூட்டத்தில் 
சிறிலங்கா மதாடர்ோக 3 அறிக்மககள் 
சமர்ப்ேிக்கப்ேடலாம் என்றும் தாமரா 
குைநாயகம் கூறியுள்ளார்.  
 
அத்துடன், “ஐ.நா மனிதஉரிமமகள் 
பேரமையில் கடந்தமாதம் நிமறபைற்றப்ேட்ட 
தீர்மானத்தின் அடிப்ேமடயில், அடுத்த 

ஐ.நா ெனிதஉரிவெகள் ரேரவவயின் ஒக்ரராேர் கூட்டத்தில் சிறிலங்கா 
ஜதாடர்ோக 3 அறிக்வககள்  

‘நீரற்றது கடல்  
நிலமற்றது தமிழ்  
பேரற்றது உறவு’  என்று 
மிகச் சிக்கனமான ைரிகளில் 

ஈழத்தில் நடந்த பேரழிமை எடுத்துச் 
மசால்லும் கைிஞர் பசரன் யாழ்ப்ோைம் 
அளமைட்டிமயச் பசர்ந்தைர். ஈழத்தில் நடந்த 
ேல அதிகாரம் சார்ந்த அதிர்வுகளுக்கு 
எதிர்ைிமனயான எழுத்துச் சாட்சியங்களாக 
இருக்கின்றன இைருமடய கைிமதகள். 
தற்போது கனடாைில் உள்ள ைிண்சர் 
ேல்கமலக்கழகத்தில் பேராசிரியராகப் 
ேைியாற்றும் பசரன் அண்மமயில் 
மசன்மனக்கு ைந்திருந்த போது எடுக்கப்ேட்ட 
பநர்காைல் இது.  பநர்காண்டைர் - மைா 
(பமலும்) 

ஈழ இனப் படுபைொகை இந்  நூற்றொண்டின் 

மிைப் பபரும் அவைம் - ைவிஞர் சசரன்  

http://www.puthinappalakai.com/view.php?20120308105741


ைடந்  ைொைங்ைளில்  மிழ் மக்ைளின் ஒரு பகு ியினசர அரசியலில் ஆர்வம் ைொட்டிவந் ிருக்ைின்றொர்ைள். அவர்ைளும்  னித் னியொைசவ பசயற்பட்டு 

வந்துள்ளொர்ைள். ஆனொல் இன்கறய ைொைைட்டத் ில்  மிழ் மக்ைளின் முயற்சிைள் யொவும் ஒருங்ைிகைக்ைப்பட சவண்டிய ச கவ எழுந்துள்ளது. 

இதுவகர ைொைமும் அகம ியொை இருந்  மக்ைகளயும், இளஞ்சந்  ியினகரயும் அரசியலில் ஈடுபட கவத்து எமது  மிழ்ச் சமூைத் ின் ஒருங்ைிகைந்  

ச ொக்ைத்க  உைகுக்கு எடுத்துக் ைொட்டுவது எமது ைடகம. 

அவுஸ் ிசரலிய  மிழ் சபரகவ பை அரசியல் சவகைத்  ிட்டங்ைகள அறிமுைப்படுத் ியுள்ளது, எமது அகமப்பினொின் ச ொக்ைம்  ிகறசவறுவ ற்க்கு 

எமது சபரகவயின் அங்ைத்துவர்ைளின் எண்ைிக்கையும், பபொருள் பைமும் முக்ைியமொனது என்பது மறுக்ைசவொ, மகறக்ைமுடியொ  உண்கம. அ னொல் 

உங்ைள் ஒவ்பவொருவகரயும் எமது சபரகவயில் இகைந்து எம்கமப் பைப்படுத்தும்படி சவண்டி  ிற்ைின்சறொம். எமது சபரகவயின் எ ிர்ைொைத்க  

வழி  டத்தும் பபொறுப்பு ஒவ்பவொரு அங்ைத் வர்ைளின் கைைளிலும் உள்ளது. 

உங்ைளது உ வி சிறிய ொைசவொ பபொிய ொைசவொ இருப்பினும் எமது  ீண்ட ைொை, இகடத் ர ைொை, குறுைிய ைொை குறிக்சைொள்ைகள அகடவ ற்கு மிை 

முக்ைியமொனது. 

 ீ ிக்ைொைவும் அகம ிக்ைொைவும்  ொம் ப ொடங்ைிய பயைத் ில் உங்ைகளயும் உங்ைளது  ண்பர்ைகளயும் உறவினர்ைகளயும் இகைத்துக் 

பைொள்ளும்படி  ொழ்கமயுடன் சவண்டி  ிற்ைின்சறொம். 

எமது ச சிய சஞ்சிகைக்ைொன ைட்டுகரைள் பசய் ிைகள ைீழ்வரும் மின்னஞ்சல் முைவொிக்கு அனுப்பவும் 
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பபொறுப்பு மறுப்பு  

இந்  பவளியீட்டில் வரும் ைட்டுகரைள், ஆக்ைங்ைள் அகனத்தும் அவுஸ் ிசரலியத்  மிழர் சபரகவயின் பைொள்கைைகளசயொ ச ொக்ைங்ைகளசயொ 

பிர ிபலிப்பனவல்ை. அகவ அந் ந்  எழுத் ொளர்ைளின் ைருத்துக்ைகள பிர ிபலிப்பனவொைசவ இருக்கும்.  
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Tel: 1300 660 629  
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அவுஸ்திரரலியத் தெிழர் 
ரேரவவ 

எம் பைொள்கை 
 

“மக்ைளொல் மக்ைளுக்ைொை ச ொற்றுவிக்ைப்பட்ட மக்ைளின் சபரகவசய அவுஸ் ிசரலியத்  மிழ் சபரகவயொகும். 

எமது பைொள்கையொனது  ீ ிகயயும் சமொ ொனத்க யும் அடிப்பகடயொை கவத்து எமது மக்ைளின் வளமொன, 

சு ந் ிரமொன, சமத்துவமொன, பொதுைொப்பொன அகம ிகய ஏற்படுத் ிக் பைொடுப்ப ற்கு எமது மக்ைளின் 

ஒருங்ைிகைந்  குரைொை ஒலிப்பதுவொகும்.” 

 

 

எம் இைட்சியம் 

 

“அவுஸ் ிசரலியத்  மிழ்  சபரகவ அவுஸ் ிசரலிய சமூைத் ில் அங்ைம் வைிக்கும்  மிழர்ைளின்  ஆக்ை 

பூர்வமொன பங்ைளிப்கப ஊக்குவிப்ப ொைவும்,  மிழர்ைளுக்கு முக்ைியொனற்கற பவளிக் பைொைர்வ ொைவும், 

அவுஸ் ிசரலியப் பண்புைகள  ிகை ிறுத்துவ ொவும், மற்கறய சமூைங்ைள், அரசுைள், அகமப்புக்ைள் 

அகனத்க யும்  மிழர்ைளின் சமூை, பண்பொட்டு, அரசியல் அக்ைகறைள், ைவகைைளில் ஈடுபடுத்துவ ொைவும் 

அகமவச  எம் இைட்சியம்.”  

 

எம் குறிக்சைொள் 

 
“எமது குறிக்சைொளொனது உைைளொவிய ொீ ியில்  மிழ் மக்ைளின் மனி  உொிகமைளுக்ைொைை ஒருங்ைிகைந்  

குரல் பைொடுப்பது,  மிழர்ைளின் சுய ிர்ைய உொிகமகயப் பற்றிய அறிவியகை மக்ைளிகடசய 

ஏற்படுத்துவது, எமது மக்ைளின் பொதுைொப்பிற்கும், வளகமயொன வொழ்விற்கும் பபொருளொ ொர வளர்ச்சிக்கு 

உ வுவது, எமது எ ிர்ைொை சந்  ியினொிற்கு எமது  ொட்டில்  டந்  இனப்படுபைொகைகயப் பற்றி 

எடுத்துக்கூறுவது என்பகவயொகும்.” 

அவுஸ் ிசரலியத்  மிழர் சபரகவ:  

சமொ ொனத்க யும்  ீ ிகயயும் ச ொக்ைிய அறப்சபொர் 
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