
 

'கடந்த 10ஆண்டு கத்தல் புத்தண்டிற்கக ன் 

யடுபறனல் வீட்டுக்குச் செல்யது இதுவய 

பதன்பற'  கநல் குநப கங்கந்த ன் றடவீபர் 

கூயகர். 'யடுதறப் புலிகன் அச்சுயத்தல் 

துவுநன் ெங்க-தநழ் புத்தண்டிறக் 

சகண்டடுயதல் ம் நகழ்யறடகவம்'  அயர் 

சதடர்ந்தர்.  

 

ட்டில் பந்தப ெநதம் றக்கவயண்டும்  

வயண்டி இந்து ஆனங்கலும் சௌத்த 

வகயல்கலும் ன் கஸ்தய வதயனங்கலும் 

புத்தண்டு ல் ெப்பு யமடுகள் 

இடம்சற்யக்கன்.  

 

ட்டிது அறத்து இ நக்கதும் னுக்ககவும் 

அயர்கது அறநதக்ககவும் இறயறப் 

பத்தப்தக புத்தண்டு ல் இடம்சற் ெப்பு 

யமட்டில் கந்துசகண்ட வபனர் நல்கம் பஞ்ெத் 

ஆண்டறக சதயத்தர்.  

 

து அவ்யயப்னும் ட்டிது யடக்குப் 

குதனலுள் இடம்சனர்ந்வதர் பகம்கல் 

சதடர்ந்தும் அறடக்கப்ட்டியக்கும் 83,000 

தநமர்கது யழ்யல் புத்தண்டு சகண்டட்டங்கள் 

துயதந நயதல்கறயும் ற்டுத்தயடயல்ற. 

ிடுதறப் புலிகன் நத இயத யுத்தத்தற அபெ 

றடனர் படுக்கயட, ெய 2009ம் ஆண்டு பதல் 

இடம்சனர்ந்த இந்த நக்கற ெறக் றகதகள் 

வவும் யடுதறப் புலிகன் உயப்ர்கள் 

வவுவந அபெங்கம் கயதச் செனற்ட்டு யயகது. 

 

30 யயடகப் வர் 

படிவுக்கு யப, 

நர்ந்தயக்கும் 

ெநதத்தறக் 

சகண்டடும் யறகனல் 

பம்ன சௌத்த ெங்க-தநழ் புத்தண்டு வதென 

யடுபற க ட்டிது தறகர் சகழும்ல் 

கறடப்டிக்கப்டுகது. ஆல், யடக்கல் 83,000 

க்கும் அதகந தநழ்ப் சதுநக்கள் தடுப்பு 

பகம்கல் சதடர்ந்தும் 

அறடக்கப்ட்டியக்கர்கள்.  

 

30 ஆண்டு கப் வன் ன்ர் ஏர் அறநதன 

சூமறநயல் ட்டிது சௌத்த ெங்கயர்களும் இந்து 

நதத்தறப் ன்ற்யம் தநமர்களும் தங்கது 

புத்தண்டிறக் சகண்டடியுள்ர்கள்.  

 

யடுதறப் புலிகளுக்கும் ெங்க 

இபடயத்தயக்கும் இறடவன வந 2009 யறப 

இடம்சற் சகடூபந வநதல்கன் தகல் 

அனுங்கறச் சுநந்து ற்கும் யடக்கு நற்யம் கமக்கு 

நகணங்கறச் வெர்ந்த நக்கள் புதவதர் சூமறநல் 

புத்தண்டிற தர்சகள்கர்கள்.  

 

கஸ்தயர்கள், பல்லீம்கள் உள்ட்ட ட்டிது 

றன ெபகத்தயர்களும் இந்தப் புத்தண்டுக் 

சகண்டட்டங்கல் ங்சகடுத்தர்கள். ஆல், 

யடக்கலுள் தடுப்பு பகம்கல் 

அறடக்கப்ட்டியக்கும் 83,000 க்கும் அதகந தநழ் 

சதுநக்களுக்கு இந்தப் புத்தண்டும் துன்ம் 

றந்ததகவய அறநந்தயக்கது.  
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தடுப்பு முகாம்களும்.... தமிழ்ப் புத்தாண்டும்... 
ன் புதம் 



நன்ம்ட்டி 

பவதெ ெற, 

நகயலி 

அதகபெற 

நற்யம்  

சதடயந்து 

தறணக்கம் 

ஆகனயற்ல் 

ணனற்யயர்களும் அபெனல் செல்யக்குள் த 

ர்களும் நன்ம்ட்டிக் கபநத்தயர்களுக்கு  

எதுக்கப்ட்ட ங்கறச் ெட்டத்தற்குப் பும் 

யறகனல் தநதக்கும் செனற்டுகல் 

ஈடுட்டியப்தக அன படிகது. 

 

 

நன்ம்ட்டி கபநபம், நன்ம்ட்டி பம் 

நட்டக்கப்புக்கு செல்லும் சதடயந்து றதனல் 

கல்வன ெந்தக்கும் யறமச்வெறக்கும் இறடவன 

உள்து. 

யபற்யச் ென்யகன் டி நன்ம்ட்டி ன் இந்த 

தநழ்க் கபநம் 1893ல் உயயக்கம் சற்யக்கது. 

தங்கது யயெனத் வதறயகறப் பூர்த்தசெய்யும் 

யறகனல் 1897ம் ஆண்டு நகயலிகங்றகனன் கற 

தனகன ஹபய ஆற்ற [Galarawila River] 

நத்து நன்ம்ட்டிக் கபந நக்கள் கும் என்றக் 

கட்டினயக்கர்கள். 

இந்த ஆற்ற கடக்க கட்டப்ட்டதுதன் 

நன்ம்ட்டி ம். 

ஆல் 1948ம் ஆண்டு ற்ட்ட 

சயள்ப்சயக்கன்வது இந்தக் கும் அமந்துயட 

அதககள் இதுயறபக்கும் அந்தக் குத்தற 

நக்கட்டயல்ற. 

துத கதனல் வநற்சகள்ப்ட்ட நகயலி 

அயயத்தத் தட்டத்தன் கழ்கூட நன்ம்ட்டிக் கபந 

நக்களுக்கு துவும் கறடத்துயடயல்ற. நக, 

நகயலி அயயத்தத் தட்டத்தற்கக இயர்கது கபந 

ங்கள்  சுவீகக்கப்ட்டு அபசுடறநனக்கப்ட்டது. 

இந்தக் கபநத்தல் யெத்துயந்த 250 குடும்ங்கல் 120 

குடும்ங்களுக்கு யனல் ங்களும் இயந்தயக்கது.  

சயயம் 16 குடும்ங்களுக்கு நத்தபவந சுவீகக்கப்ட்ட 

கணனல் அவத அவுறடன வயய கணகள் 

யமங்கப்ட்டியக்கன். றவனயக்கும் அயர்கள் 

பன்ர் றயத்தயந்த ங்கல் அறபப் குதக்கும் 

குறய கணகவ யமங்கப்ட்டியக்கன். 

ஆல் இந்தப் பவதெத்தற றன 

இக்குழுநங்கறப் சயத்தயறபனல் அயர்களுக்கு 

யயெனத் வதறயகளுக்கக நத்தபம் அறப க்கர் 

யனல்ம் யமங்கப்ட்டியக்கது. 

அவதவபம் நன்ப்ட்டி யெகளுக்குச் சென்ய 

வெபவயண்டின த்தல் சயம்குதனற 

நன்ம்ட்டி பவதெ செனகத்தல் 

ணசெய்தயர்களுக்கு கர்ந்தக்கும் ெதத்தட்டம் 

என்ய ெ யயடங்களுக்கு பன்ர் 

பன்சடுக்கப்ட்டியந்தது. 

இதன் யறயக நன்ம்ட்டி ன் இந்தத் தநழ்க் 

கபநத்தற்கு நகப் சயம் அத இறமக்கப்டுகது. 

இந்தப் பச்ெறனல் தநழ்வசும் டளுநன் 

உயப்ர்களும், சதடர்புறடன அதககளும் 

உடடினகத் தறனட்டு, ெட்ட யவபதந இந்த  

அகப்ற யத்துயவதடு நன்ம்ட்டி கபந 

யெகளுக்கு பந்தபந தகுந்த தர்யறப் 

சற்யக்சகடுப்ர்க? ♦ 
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நன்ம்ட்டி தநழ் கபநம்: சூறனடப்டும் ம்! த.யண்ணநத 
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பச்ெபச் செனற்டுகள் 
 

றடசயம் ெத்தறப நதம் 7ஆம் ள் 

'அகதகற்க எயங்கறணந்து செனற்டும் குழு' 

(Refugee Action Collective –  RAC )  யல் எழுங்குெ 

செய்னப்ட்ட சது யயதக் கூட்டத்தல் நது 

அறயனன் அங்கத்தயர்கள் கந்து சகண்டர். 

இக்கூட்டத்தன் பத வச்ெர் நவகந்தப 

அயர்கள் சதமற்குழு என்ன் செனற்ட்டர் 

ஆயர். இயர் அகதகன் உறநக்கக 

ற்டுத்தப்ட்ட கூட்டறநப்பு உயயக்கத்தல் பக்கன 

ங்கற்னயந்தர். இயர் ற்டுத்தன இக் 

கூட்டறநப்பு இந்வதவெனயல் தத்துயடப்ட்ட 

அகதகன் உறநக்கக சதடர்ந்தும் குபல் ழுப்ன 

யண்ணம் உள்து. 
 

நத்தன அபென் உயப்ர் எயயபல் எழுங்கு 

செய்னப்ட்ட யதந கச்ெப நக்கள் 

ங்குற்ன இபப்வெ யயந்தல் நது பச்ெபச் 

செனற்குழு உயப்ர்களும் ங்கற்ர்கள். இதன் 

வது அயர்கள்  பக்கன அபெனல் 

உயப்ர்களுடன் கந்தவெற கழ்த்தர்கள். 

இங்றகத் தநமர்கள் தர் வக்கும் பச்ெறகள், 

தற்வறதன அவுஸ்தவபலின அபென் சகள்றக ன் 

இவ்யயதததன் பக்கன புள்கக இயந்த. 

படியக நது குழுயர் செற்ர் கஸ் இயன்ஸ் 

இற்கு எய கடிதம் சகடுத்தனுப்ர்கள். இக்கடித்தல் 

இங்றக அகதகள் தர் வக்கும் பச்ெறகள் 

யக்கப்ட்டியந்தது. 
 

நது அறயனர் சதடர்ந்தும் அவுஸ்தவபலின 

அபெனல்யதகளுடன் சதடர்புகற ற்டுத்த 

அயர்களுக்கு இடம்சனர்ந்த நது நக்கள் தர் வக்கும் 

பச்ெறகறப் ற்ன யக்கம் அக்கப்ட்டது. 
 

பும் சனர்ந்து தஞ்ெநறடந்த தநமர்களுகு உதய 
நது அறய உயப்ர்கள் சதடர்ந்தும் புததக 

யயறக தந்தயர்கற சென்ய ெந்தத்து அயர்களுக்கு 

வயண்றடன உதயகற செய்து யயகன்ர்கள். ♦ 

குைனீ்ஸ்லாந்து மாநில அவை அறிக்வக 

ரமற்கு அவுஸ்திரரலிய மாநில அவை அறிக்வக 
பச்ெபச் செனற்டுகள் 
ெத்தறப நதம் நது அறயனன் பதகள் 

குடியபவுத்தறணக்கத்தன் குடிவனற்த்தற 

ெர்ப்டுத்தும் குழுயன் பததகறச் ெந்தத்தர்கள். 

இதல் அவுஸ்தவபலின அபசு இங்றக அகதகன் 

யண்ணப்ங்கற ற்யக்சகள்யறத தற்கலிகநக 

யத்த டுத்த படிறயப் ற்ன யயதம் றடசற்து. 

இதல் இங்றகனல் யுத்தம் படியறடந்து எய 

யயடநகயும் நது நக்கள் தர் வக்கும் 

பச்ெறகள் யக்க, அவுஸ்தவபலின 

அபெங்கத்தல் டுக்கப்ட்ட இந்தத் தடீர் படியல் 

நத நது நக்கன் அதயப்த சதயக்கப்ட்டது. 
 

பும் சனர்ந்த நக்களுக்க உதய 

 

நது அறய உயப்ர்கள் சதடர்ந்தும் புததக 

யயறக தந்தயர்கற சென்ய ெந்தத்து அயர்களுக்கு 

வயண்றடன உதயகற செய்து யயகன்ர்கள். 
 

தர்யயம் றயகெ நதம் 15ஆம் தகதனலியந்து 22ஆம் 

தகத யறபன யபம் கடந்த யயடம் படியறடந்த 

யுத்ததல் இந்த நக்கற றவுகூயம் யபநகப் 

நது நத்தல் பகடப் டுத்தப்ட்டுள்து. 

இவ்யப படியல் 22ஆம் ள் நற எய 

றயஞ்ெலிக் கூட்டம் எழுங்குடுத்தப்ட்டுள்து.♦ 
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ததன் அவுஸ்திரரலிய மாநில அவை அறிக்வக 
நது நத்தன் அறயனன் ெத்தறப நதம் 

ன்யயம் செனற்டுகல் ஈடுட்டியந்தர். 

கடந்த நதம் அபெங்கத்தன் உயப்ர்கள் நக்கற 

ெந்தக்கும் எய கூட்டம் அவுஸ்தவபலின அபெல் 

எழுங்கு செய்னப்ட்டது. இந்ழ்ச்ெ றடசற் வது, 

இந்வதவெனயல் அல்லுயம் நது தநழ் நக்கள் 

தர் வக்கும் பச்ெறகற யக்க 

அவுஸ்தவபலின பதந நந்த, குடியபவுத் தறணக்கள் 

நந்த, சதற்கு அவுஸ்தவபலினயன் பதல்யர் 

ஆகவனற்கு கடிதங்கள் அனுப்ப்ட்டது. 

 

'ண்ர்கன் யட்டத்தல்' (Circle of Friends )  

'அபெனல் தஞ்ெம் வகயயர்கற' யயத றநனநகக் 

சகண்டு எழுங்கு செய்னப்ட்ட சது யயதக் 

கூட்டத்தல் நது அறயனன் பததகளும் கந்து 

சகண்டர். இதல் ெப்பு வச்ெபக 'கன்ஸ்' 

அபெனல் குழுறயச் வெர்ந்த செற்ர் ெப கன்ென்-

னங் கந்து சகண்டர். இவதவல் இன்சய 

கூட்டத்தல் குறய யயநம் உள் பும் 

சனர்ந்த நக்கன் பச்ெறகள் ஆபனப்ட்டது. 

நது அறயனன் ெர்ல் ங்க உதயறன 

உகன் ல் டுகலுநயந்து யந்த அகதகற்கு 

யமங்க ெம்நதத்வதம். 

 

கடந்த நதம் நது அறயனன் பதகளும் இங்றகத் 

தநழ்ச் ெங்க உயப்ர்களும் இறணந்து 

குடியபவுத்தறணக்கத்தன் குடிவனற்த்தற 

ெர்ப்டுத்தும் குழுயன் வநறபச் (Miss Justin 

Hugo )  ெந்தத்வதம். இச்ெந்தப்ல் தநழ்க் 

குடிவனற்யெகற்க வயறயய்ப்புப் ற்யும் 

நற்றன ெபகத்தர்கள் வநற்சகண்ட பனற்ெகள் 

ன் ற்யும் ஆபனப்ட்டது. 

 

அவுஸ்தவபலின சதன்ந யக்சகடுப்ற யழ்த்த 

நது அறயனர் கடிதங்கள் அனுப்ர்கள். 

இக்கடிதத்தல் நது ட்டி றறநனற 

யக்கனது நட்டுநல்நல் 'உகத் தநமர் வபறய' 

னல் சயனடப்ட்ட செய்த அக்றகயும் 

இறணக்கப்ட்டியந்தது. 

 

கடந்த நதம் (ங்கு) 21ஆம் ள் சநல்வணல் 

றயத்தன கத ெம் னல் 

எழுங்குசெய்னப்ட்ட கூட்டத்தல் நது அறயனன் 

இறன தறபறறனச் வெர்ந்த இயயர் கந்து 

சகண்டர். 

 

அத்துடன் தர்யயம் றயகெ நதம் 15ஆம் 

தகதனலியந்து 22ஆம் தகத யறபன யபம் கடந்த 

யயடம் படியறடந்த யுத்ததல் இந்த நக்கற 

றவுகூயம் யபநகப் பகடப் 

டுத்தப்ட்டுள்து. இந்த யபத்தல் ன்யயம் 3 

கழ்வுகள் எழுங்குசெய்னப்ட்டுள்து. 

1. 2010 றயகெ 15 –  நப ட்டுயம 

2. 2010 றயகெ 21 –  சநழுகுத த்தன 

அஞ்ெலிக் கூட்டம் 

3. 2010 றயகெ 22 –  அறத்து 

ெபகத்தயட றவுக் கூட்டம் ♦ 

அறயனற்கும் அறமப்பும் இயயற்க்கு இயெ 

அனுநதயும் கறடத்தது. இதல்  பளுநன் 

உயப்ர்களும், செய்தனர்களும் 

ங்குற்னயந்தர். இந்கழ்யற்க்கு நக்கு 

அறமப்பு யமங்கன கழ்ச்ெ 

எயங்கறணப்ர்களுக்கு நது அறயனன் ெர்ல் 

ன் சதயக்கன்வம். 
 

கஸ்துநஸ் தவு 
 

குடியபவுத் தறணக்கத்தன் உதயயுடன் நது 

அறயனன் பதத எயயர் கஸ்துநஸ் தயற்கு 

ர்றயனடச் சென்ய யந்தர். அத்தயல் இயக்கன் 

நது நக்கள் தம்றந ர்றயனடச் சென்யறப 

யபவயற்ய தநது நகழ்ச்ெறனத் சதயத்தர்.♦ 

யூ ெவுத்வயல்ஸ் ந அக்றக 

சதடர்கன்து... 
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அடக்குபறக்சகதப என்ய வெபல் 
 

'ெ ஏற்வசநஸ்ப வுநன்ஸ்' 2010இற்க 

கழ்வு இம்பற ெட்னல் றடசற்து. 

அடக்குபறக்சகதப என்யகூடல் ப் 

சனடப்ட்ட இந்கழ்ச்ெனல் நது அறயனன் 

பததகள் ங்குற்னயந்தர். இதல் 

உறபனற்ன நது அறயனன் பதத நது 

நண்ணல் சண்களும் குமந்றதகளும் தர் வக்கும் 

துன்ங்கற டுத்துக்கூர். 
 

பச்ெபச் செனற்டுகள் 
 

அவுஸ்தவபலின அபென் அபெங்கத்தன் உயப்ர்கள் 

நக்கற ெந்தக்கும் எய கூட்டம் யூ ெவுத்வயல்ஸ் 

ப்ங்கல் எழுங்கு செய்னப்ட்டது. இந்ழ்ச்ெனல் 

ங்வகற் 'சண் உறநகளுக்க குழு' யன் 

அங்கத்தயர்கள் பதந நந்தனடம் தற்வறதன 

அபென் அபெனல் தஞ்ெம் வகயம் தநமர்களுக்க 

சகள்றக நற்ம் ற்க் வகள்ய ழுப்ர்கள். 

இக்வகள்ய வபத்தன் வது, தநமர்கள் இங்றகனல் 

தர் வக்கும் அடிப்றடப் பச்ெறகளும் அயர்கள் 

இங்றகறன யட்டு தப்வனடும் கபணங்களும் 

சுட்டிக்கட்டப்ட்டது. அத்வதடு அவுஸ்தவபலின 

அபெங்கம் இங்றக அபெற்க்கு தபக எய 

உயதன றப்ட்றட டுக்க வயண்டின 

வதறயயும் டுத்துக் கூப்ட்டது. 
 

அபெனல் ஆவெகர்களுட ெந்தப்பு 
 

நது அறநப்ன் அங்கத்தயர்கள் சதடர்ந்தும் 

அபெனல்யதகறயும் அபெனல் ஆவெகர்கறயும் 

ெந்தத்து நது நக்கள் தர் வக்கும் பச்ெறகற 

டுத்துக்கூ யயகன்வம். இந்த நதம் ங்கள் 

சயயயகபங்கற்க அபெனல் ஆவெகர் தய. 

ஜஸ்ன் ஸ்வபற்ஸ் அயர்கறயும் துறணப் பதந 

நந்த நதப்ற்குன ஜலின கல்ட்ஸ் 

அயர்கறயும் தத்தனக ெந்தத்வதம். 
 

துறணப் பதந நந்த நதப்ற்குன ஜலின 

கல்ட்ஸ் அயர்கள் பளுநன்த்தல் நது நக்கற 

ற் உறப கழ்த்தனதற்க்கு ன் கூன ம், 

அயபல் கூப்ட்ட ெ கயத்துக்கறப் ற் நது 

அதயப்தறனயும் சதயத்வதம். வநலும் இய 

யபங்கற்க்கு பன்ர் றடசற் இங்றகத் 

வதர்தல் ற்யும் அறதப்ற் 'சுதந்தபத் 

வதர்தலுக்க ஆென யறப்ன்லின்' 

அக்றகறனப்ற்யும் கந்துறபனடிவம். 
 

சயயயகபங்கற்க அபெனல் ஆவெகர் தய. 

ஜஸ்ன் ஸ்வபற்ஸ் அயர்கன் வயண்டுவகற்வகற் 

ம் நது நக்கறப் ற்ன செய்தத்துகற 

சதடர்ந்தும் அனுப் யயகன்வம். 
 

குடியபவுத் தறணக்கத்துட ெந்தப்பு 
அவுஸ்தவபலின குடியபவுத் தறணக்கம் நது 

அறயயுடன் சதடர்பு சகண்டு எய ெந்தப்ற 

எழுங்குடுத்தனது. இந்த்ச் ெந்தப்ல் குடியபவுத் 

தறணக்கத்தன் பத்த உயப்ர்கள் ர் 

ங்குற்னயந்தர். இந்தச் ெந்தப்ல் ம் 

அசநக்கயன் அக்றகனறனயும், ஆென நத 

உறநகற்க குழுநத்தன் அக்றகறனயும் 

வநற்வகள்கட்டி தநமர்கள் இங்றகனல் தர் 

வக்கும் பச்ெறகற நண்டும் யலியுயத்தக் 

கூவம். வநலும் நது குடியபவுத் தறணக்க 

அதககள் ம் அனுப்பும் செய்தகறயும், 

க்கச்ெர்ற் அக்றககறயும் கயத்தல் சகள் 

ெம்நதத்தர்கள். 
 

இயத 'அவுஸ்தவபலினறயப் துகக்கும் கட்ெ' 

யவூட் தடுப்பு பகநற்கு அதல் எய ஆர்ப்ட்டப் 

வபண என்ற எழுங்குடுத்தனயந்தது. இதற்க்கு 

தபக எழுங்கு செய்னப்ட்ட ஊர்யத்தல் நது 

அறயனன் உயப்ர்கள் ங்கு ற்ர்கள். இதல் 

நது அறய ெர்க உறபயும் கழ்த்தர். 
 

கடந்த 11ஆம் ள் 'ச் வயர்க்ஸ்' எழுங்குடுத்தன 

'அஞ்ெனம்' டக கழ்யற்க்கு நது  

நியூ சவுத் ரைல்ஸ் மாநில அவை அறிக்வக 

சதடர்ச்ெ 4 ம் க்கம்  
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cyfj; jkpou; Nguitapd; ghu;i;itapy; rpwPyq;;fhj; Nju;jy; 

cyfj; jkpou; Nguit: Vg;gpuy; 24> 2010 
 Vg;gpuy; 8 md;W rpwPyq;fhtpy; ele;J Kbe;j 

ehlhSkd;wj; Nju;jyhdJ mj;jPtpy; thOk; jkpo;g;NgRk; 

kf;fs; kPJ jpzpf;fg;gl;l xU Nju;jyhfNt cyfj; 

jkpou; Nguit Nehf;Ffpd;wJ. ,uhZtkakhf;fg;gl;L 

xLfF; Kiwapd; fPo; thOk; jkpo; kf;fs; gy;tifr; 

nrhy;nyhzhj; Jau;fSf;F eLtpy; tho;f;iff;Fj; Nji-

tahd mbg;gilfsw;w epiyapy; Rje;jpuk; kWf;fg;gl;L 

mr;RWj;jy;fSf;fpilNa njhlu;e;Jk; tho;fpd;wdu;. 

100>000 tiuahd jkpou; ,d;dKk; ,uhZt tij 

Kfhk;fspy; cupikfs ; kWf;fg;gl;l epiyapy; 

tho;fpd;wdu;. Mapuf;fzf;fhd jkpoUf;F ,j;Nju;jypy; 

thf;fspf;Fk; cupik kWf;fg;gl;Ls;sJ. 

 ,j;Nju;jypy; kpff; Fiwthdtu;fNs thf;fspj;J 

cs;sikahdJ mr;rk;> ek;gpf;ifapd;ik> Nju;jy; kPjhd 

ntWg;G Mfpa kpfj; njspthd fhuzq;fisAk; 

rpwPyq;fhtpy; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w ngUk;ghd;ik 

,dk;rhu;e;j kf;fshl;rp KiwapYk; mjd; Nju;jy; Ki-

wapYk; mtu;fSf;F rpwpjsTk; ek;gpf;ifapy;iy vd;w 

nra;jpia midj;Jyfr; r%fj;Jf;Ff; njspthff; 

je;Js;sJ. rpwPyq;fh murhdJ mq;F elg;gJ 

kf;fshl;rpNanad epahag;gLj;jp midj;Jyfr; 

r%fj;ij Vkhw;Wk; nghUl;Nl mlf;FKiwAk; ,uhZt 

Mf;fpukpg;GKs;s ,r;#oypy; ,j;Nju;jiyj; jkpo; kf;fs; 

kPJ jpzpj;Js;sJ. 

 vdpDk;> ,j;Nju;jypw; gq;Fgw;wpa jkpo; kf;fs; 

mtu;fsJ epahakhd murpay; Ntl;iffSf;fhff; 

Fuy;nfhLj;J tUfpd;w murpaw; fl;rpahd jkpou; 

Njrpaf ; $l;likg;igj; njupTnra;Js;sdu;. njupT-

nra;ag;gl;l j.Nj.$l;likg;G cWg;gpdUf;F tho;j;Jj; 

njuptpf;ifapy; cyfj; jkpou; Nguitj; jiytuhfpa 

tz. Kidtu; v];.n[. ,khDNty; mbfshu; 

gpd;tUkhW $wpAs;shu;: “ jkpo; kf;fs; ,j;Nju;jy; %yk; 

,uz;L nra;jpfisj; nrki; kahfj; njuptpj;Js;sdu;: 

xd;W> jk;kPJ jpzpf;fg;gl;l rpwpyq;fhtpd; murpay; Ki-

wapy; jkf;F ek;gpf;ifapy;iy vd;gJ. kw;iwaJ> jkJ 

tpLjiyf;fhff; Fuy; nfhLj;j fl;rpiaj; njupT nraj; 

jd; %yk; jkJ tpLjiy Ntl;ifia 

ntspg;gLj;jpAs;sJ.”  NkYk;> “ jkpouJ md;whlj; 

Njitfis epiwT nra;tjpYk; mtu;fsJ murpay; 

Ntl;iffis ntd;nwLg;gjpYk; j.Nj. $ll; zpAld; 

cyfj; jkpou; 

NguitahdJ neUf;fkhf ,ize;J nraw;gLk;”  

vdTk; mtu; $wpdhu;. 

 

,j;Nju;jy; Vw;gLj;jpapUf;ff; $ba Ntw;Wikfis 

kwe;J tpLjiy vd;w nghJ Nehf;if va;j midj;Jj; 

jkpoUk; xd;Wgl Ntz;Lnkd cyfj; jkpou; Nguit 

Ntz;bf;nfhs;fpd;wJ. mj;NjhL> ,yq;ifj; jPtpYs;s 

kf;fs; midtUk; Rje;jpuj;JlDk; Nkd;ikAlDk; 

mikjpahf mUfUNf tho topnra;Ak; tifapy;> Gyk; 

ngau;e;J thOk; midj;Jj; jkpoUk; mtu;fsJ 

mikg;GfSk; xw;WikNahL xd;WNru;e;J midj;Jyf 

epWtdq;fSlDk; muRfSlDk; <Lgl;L Xu; murpay; 

jPu;itf; fhzr; nrayhw;w Ntz;LnkdTk; cyfj; jkpou; 

Nguit Ntz;bf;nfhs;fpd;wJ ♦ 

Clfj; njhlu;G: 

njh.Ng. 44 (0) 7958 590 196 

kpd;dQry;: surensurendiran@globaltamilforum.org 

c.j. Nguit gw;wp: 
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யடுதறப்புலிகள் இனக்கத்தறயர் வயலுப்ள்ற 

பகபன்  பத்த ெவகதபர் வயலுப்ள்ற 

நவகபன்.   இயர் சடன்நர்க்கல் நறய, 

ள்றகளுடன் யெத்து யயகர். 

இயர் இறணனதம் என்யக்கு ெப்பு வட்டி 

அத்துள்ர்.  

 ங்கள் இப்வது ன் செய்து சகண்டியக்கர்கள்? 

னும் நறயயும், இபண்டு ள்றகளும் 

சடன்நர்க்கல் யழ்ந்து யயகவம். வயறயும் 

யழ்வுநக ட்கள் கயகன்.. நற்ப்டி 

செல்யதற்கு துவும் இல்ற. ல்வறபயும் 

வவய து யழ்வு கர்கது. 

 ங்கள் பகபன் செந்த அண்ணன். உங்களுக்கு 

ஏர் உறந இயக்கது. அதகபத்தல் ெவகதபன் 

இயந்தல் அண்ணனுக்கு இனல்கவய அதகபம் 

யந்துயடும். அவத யங்கள் ெங்க ஆட்ெறன… 

வகத்தன பஜக்ஷ, ெல்பஜக்ஷ 

வன்யர்களுக்கு ங்கயந்து அதகபம் யந்தது.. 

அதுவ ங்களும் ன் அதகபத்றத ச 

பனற்ெக்கயல்ற..? 

 து தம் பகபன் வபட்டத்றத தநழ் 

நக்கன் வதென செத்தக கயதர். அங்கு குடும்ம், 

தய், தந்றத, அண்ணன் ன் வச்சுக்வக இடநல்ற. 

ந்தயத அதகப துஷ்பவனகங்களும் செய்னநவ 

ன் தந்றத வவய தம்யும் வர்றநனன் யடியக 

யழ்ந்து கட்டியுள்ர். அயயக்கு அண்ணக 

யழ்யது நகவும் கடுறநன எய னகம் ன்வ 

கூயவயன். 

தம்னன் அதகபத்றத துஷ்பவனகம் செய்னத ஏர் 

அண்ணக யழ்யதுதன் ெந்த யழ்சயன்ய கயத 

யழ்ந்வதன். தம் ன்தற்கக வதெத்தற்கு 

செந்தந யகத்தல் ம்  னணக்க படினது. 

தம்னன் அதகபத்றத னன்டுத்தது ம் நது 

செந்தக் கல்கவவன டந்வதம். தம் 

வபட்டத்தல் இயந்த ஆபம் கங்கல் 

ங்கவடு உவு சகள்வய நற்யர்கள் 

னந்தர்கள். 

து தயும் தந்றதயும் சலிகண்டி கந்தய ஆன 

நடத்தல் டுத்து யழ்ந்த கங்கள் உண்டு. தங்கள் 

வீட்றடத் தண்டிப் வல் படயத்தல் 

ஆத்சதன்ய கூ வகக் கூடது ன்ய கூனயர் ர் 

உண்டு. ஆல் தம்னன் ஆட்ெ யந்தவது அயர்கள் 

யபவயற்ர். அப்வதும் ங்கள் றமனறத நயது 

யழ்ந்வதம். 

பகபன் எழுக்கத்தற்கு உன தனக யழ்றய ன் 

தந்றதயும் தயும் யழ்ந்தர்கள். னும் அவ்யமதன் 

டந்வதன், ன் தம் குடும்ம் ன்ய தனக ங்கற 

கயத்தவத கறடனது. 

 

 குடும்ம் –  வபட்டம் இபண்டும் வயயவய 

ெங்கதகள் இறயகளுக்குள் பகபன் ண ப்டி 

கர்ந்தது ன்றதக் கூ படியுந ? 

ஏர் ென உதபணத்றதக் கூயகவன். எய தடறய ன் 

தம்னன் நகன் ெள்ஸ் தக்கு எய யறனட்டு 

சயள் வயண்டும் ன்ய வகட்டர். அதற்கு தல் 

சகடுத்த பகபன், தப் சயப்ர் தநவமந்த 

தக்கு இதுயறப யழ்க்றகக்கு ஆதபந நதச் 

ெம்த்றத யமங்கயல்ற, அதல் யறனட்டு 

சயற வயண்ட படினயல்ற ன்ய ள்றறன 

ெநதம் செய்தர். 

தது ள்றக்கு எய யறனட்டுச் ெநற யங்கக் 

கூட அயர் வபட்டத்தல் தக்கயந்த 

அதகபத்றதவன யத்தது கறடனது, ன் தம்யும் 

தந்றத வவய றநன யழ்றயவன யழ்ந்தர். 

அயர் அவ்யவு வர்றநனக இயந்தலும், 

சயடுகல் அயர் சனல் இங்குள்வர் டத்தன 

ததாடர்ச்சி 11 ம் ேக்கம்  

பகபன் ெவகதபர் வயலுப்ள்ற நவகபன் ெப்பு வட்டி  
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பகபன் ெவகதபர் வயலுப்ள்ற நவகபன் ெப்பு வட்டி … சதடர்கன்து. 

ர்யகங்கள் ற் ல்வயக்கும் சதயும் இறய 

குத்து உங்கள் தம்க்கு ன் அயக்கயல்ற ? 

 உண்றநதன், ன் யழ்ந்த சடன்நர்க்கல் டந்த 

ெம்யங்கள் றத ஆதபத்துடன் ழுத யன்னல் 

யழ்ந்த ன் தந்றதனடம் அனுப், தம்னடம் 

சகடுக்கும்டி கூவன். ன் அனுப்ன கடிதம் 

கறடத்ததும் ன் தந்றத வயலுப்ள்ற எய வயற 

செய்தர். அந்த பறப்ட்டுக் கடிதத்றத தந்து 

ர்க்கநவ க்கு தயப் அனுப்ர். 

 உறடக்கப்டத அக்கடிதத்தன் வநல் உறனல் எய 

குப்புறப ழுத இயந்தர். ன் அயயறடன தந்றத,  

அயயறடன அண்ணன். ம் இயயயம் குடும்த்தயர், 

தனகவந யடிய எய வபட்டத்தல் உவு பற 

ன் கபணத்றத னன்டுத்த னசதய தக்கத்றதயும் 

செய்தல் கூடது ன்ய சுட்டிக் கட்டினயந்தர். 

அவத கடிதம் ன் தந்றதனடம் இயந்து பகபனுக்கு 

வனயந்தல் அயர் அறதயட ண்ட குப்புறபயுடன் 

உறடத்துப் ர்க்கநவ க்கு தயப் 

அனுப்னயப்ர். இதுதன் அண்ணன் –  தம் –  

தந்றத ன் ங்கள் பக்வகண உவுப் 

வபட்டத்தன் நணம். இந்த வர்றநயும், 

எழுக்கபம் ன் தந்றதனன் பம்னத்தல் யந்தது. 

 ெநத்தல் உங்கள் தந்றத தயவயங்கடம் 

வயலுப்ள்ற நபணநறடந்தர். அயயறடன 

நபணத்றதப்ற் ன் றக்கர்கள் ? 

 து தந்றதனர் நபணம் நர்நநக உள்து. 

புதுநத்தல் இயத வபம் டந்தது ன்சயன் 

உண்றநகள்  அயயக்கு சதந்தயக்கும். தன் 

அந்த உண்றநகற னயக்கும் நறக்கும் மக்கம் 

உறடனயர் அல் அயர். த்தறவன உண்றநகற 

டுத்துச் செல்க்கூடின வன் ெட்ெனநக அந்த 

நண்ணவவன யழ்ந்தயர். அயயறடன குபல் உகன் 

பன் சயயப படினதடி அபக்கப்ட்டுயட்டது. 

அயர் இந்த கபணத்தல்தன் அயர் ங்வக 

றயக்கப்ட்டியந்தர் ன் உண்றந சதனயந்தது. 

இல்யட்டல் அயர் இக்கும்யறப ங்கயக்கர் 

ன்து ற்ன நர்நம் வநலும்  கம் டித்தயக்கும். 

வநலும் அயர் ங்கு சென்லும் தது பக்கன 

ஆயணங்கறயும், குப்புக்கறயும் ென றனல் 

றயத்து றகவனடு சகண்டு செல்யர். புதுநத்தல் 

கூட அயர் அறத டுத்தடிவன யந்தயக்கர் ஆல் 

இன்யயறப அயயறடன பக்கனந ஆயணங்கறக் 

கூட ம் ச படினயல்ற. 

 

இங்கயந்து உங்கள் தந்றதயுடன் சதறவெனல் 

சதடர்பு சகண்ட அனுயங்கள் உண்ட ? 

 யன்னல் இயந்து அடிக்கடி ன்னுடன் வசுயர். 

கடந்த ஆண்டு றத நதம் றந வநெநறடந்தது. 

அதற்கு பன்ர் கறடெனக கடந்த ஆண்டு டிெம்ர் 

நதம் சதடர்பு சகண்டர். அப்வது றந நகவும் 

வநெநறடந்துயட்டதக சதயத்தர். 

ஏபவு றந ெயக்கு யப சதடர்பு சகள்யதகக் 

கூனயந்தர். ன்ர் அயயறடன நபணச் செய்ததன் 

இறணனத்தல் சயனகனயக்கக் கண்வடம். அயர் 

உனயடன் இயந்தயந்தல் உகத்தன் த்தறவன 

தற் வகள்யகளுக்கு எழுங்க தல் 

கறடத்தயக்கும். 

 

 உங்கள் தந்றதனர் தன் கயத்துக்கற சுதந்தபநக 

செல்லும் எயயபகவய இயந்தர். பகபன் 

யன்னல் டத்தன ஆட்ெ ற்ன அயயறடன கயத்து 

ன்யக இயந்தது. 

 

 அறத அயதற்கு ெது கம் பன்ர் செல்யது 

அயெனநகும். து தந்றத டி.ல்.ஏ யக ண புந்த 

கத்தல் பத்றதனன்கட்டு குடிவனற்த் தட்டம், யன் 

டித்த யலிர் குடிவனற்த் தட்டம் வன்யற்ற 

ஆபம்த்தயல் அயயம் எயயபக இயந்தர். அப்வது 

கணகற யமங்குயது அயர்தன். 

 டித்த தநழ் யலிர்கற அங்கு குடிவனற்யயதற்கு 

அயர் இபவு கக வபடிர். அங்கு தநழ் 

யலிர்கள் குடிவனயட்டல் அந்த இதன பூநறன 

ெங்கக் குடிவனற்நக நற் யயம்புயதக அபசு 

அயடம் கூனயந்தது. அறதத் சதடர்ந்து து 

தந்றத றமன யன் பளுநன் உயப்ர்க 

ததாடர்ச்சி 11 ம் ேக்கம்  



ல்ன் வவய அயர் தநழ் நது கதல் சகண்ட 

எயயபக யழ்ந்த யழ்வு புயும். 

சதடயம்... 
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யவுன செல்த்தம்பு, உடுப்ட்டி இபஜலிங்கம் 

வன்வயக்கு யெனத்றத யங்கப்டுத்த டித்த 

தநழ் யலிர் குடிவனற்ங்கற யன் வக்க 

கர்த்தும்டி யலியுயத்தர். 

ஈமத்றத நட்சதன்து ஈம நண்ணல் தநமன் பந்து 

யழ்யதல்தன் தர்நநகும் ன்யம் கயதர். 

ஆல் அன்ய அயர் றத்தது வ 

சயந்சதறகனக யன்னன் சயற்டங்கற 

வக்க நக்கற கர்த்த படினது வ கயற 

அயயக்கு இயந்தது. 

ன் ன் தம் பகபன் அறத எய குயங்கத்தல் 

செய்து, யன்னல் எய அமக தநமம அபறெவன 

ெக றடங்கவடும் உயயக்கனவது ன் 

தந்றத சய நகழ்ச்ெ சகண்டர். யன்னல் 

றடசற் ர்யகம் அயயக்கு சன நகழ்ச்ெறனக் 

சகடுத்தது. கசச்ெனன் ெப்றக் கண்டு அயர் 

சயநகழ்யறடந்தர். அன்ய தன் ர்த்த 

கசச்ெக்கும், பகபன் கத்து கசச்ெக்கும் 

சன வயயடு இயந்ததக வற்ர். தன்ல் 

படினத யெனத்றத பகபன் ெப்க செய்ததக 

வற்ர். 

அனுபதபுபத்தல் உங்கள் தந்றத யழ்ந்த கம், 

ல்ன் ெநத , உங்கள் தம்னன் ப்பு இறயகள் 

ற் எய கறத உள்து. அதுற் ன் கூயகர்கள்.. 

அனுபதபுபத்தல் ல்ன் ெநத இயந்த இடம், 

மறடந்த வகனல் இயற்யக்கு அயகல் வகும் 

வீதனல்தன் ங்கள் வீடு இயந்தது. அந்த இடம் அன்ய 

பற்லும் அறநத றந்த குதனக இயந்தது. 

இம்புனத ஏர் அறநத அங்கு வும். 

சுநர் இபண்டனபம் யயடங்கக ெங்க நக்கள் 

ல்ன் ெநதக்கு யக்வகற் யயகர்கள். அந்த 

யக்கு ஈட்டி வ யும். அறதப் ர்க்கும்வது 

நநன்ன் நத்தநமன் ல்வ அங்கு அயயநக 

யழ்யது வன் பறநயும், நதப்பும் ற்டும். 

அத்தறகன உணர்வுகற ன் தந்றதயும், தயும் நதல் 

தங்க யழ்ந்த கத்தல் அவத ல்ன் ெநத 

இயந்த இடத்தல் கயவுற்ர் பகபன். 

 ன் தம்னன் யழ்றயச் ெர்தூக்கப் யங்கள், 

பகபன் ெவகதபர் வயலுப்ள்ற நவகபன் ெப்பு வட்டி … சதடர்கன்து. 

நக்குடிவனயயர்கள் தங்கது யதயடங்கறத் 

தயத்தனறநப்தற்கு யமங்கப்டும் 25,000 யய் 

ணத்தறத் சதடர்ந்தும் யமங்குயதற்குப் வதன த 

அபெங்கத்தடம் இல்ற  அகதகளுக்க 

.யன் உனர் ஆறணனம் கூயகது.  

 

வர் வநகங்கள் அகன், அறநதனசதய சூமலில் 

புதுயயடம் சகண்டடப்டுகது ன் 

வதற்ப்ட்டிற அபெனல் யதகளும் ஊடகங்களும் 

ற்டுத்த யயகன்  National Fisheries Solidarity 

Movement ன் அறநப்ன் சயப்யம் 

கத்வதலிக்க நதத் தறயயந வகநன் குநப 

சதயக்கர்.  

'ங்கள் ல்வயம் எய வதெனத்தறச் வெர்ந்த 

நக்கவ ன்றத நதற்சகண்டு செனற்டுயதற்கு 

ம் தயயட்வடம். நபங்கன் கழ் யழும் அந்த 

நக்கறயும் ங்கது ட்டிது குடிநக்கக ம் 

ற்யக்சகள்யல்ற? அயர்கறயும் ங்கல் 

எயயபக ம் ன் கயதச் செனற்டக்கூடது? 

ன்கர்' வகநன் குநப.  

 

'ெங்கயர்களுக்கும் தநமர்களுக்கும் இறடவனன 

இ ல்லிணக்கத்தற ற்டுத்துயதற்குக எய 

ெந்த ெந்தர்ப்த்தற ெங்க தநழ் புத்தண்டு 

ற்டுத்தத் தந்தயக்கது. சயயம் சயற்ய 

யர்த்றதகற நத்தபம் சயனடது, இ 

ல்லிணக்கம் ன் றதனல் சயப்புடன் 

னணப்தற்கு அபெனல் தறறநகள் தயயட்ட' 

 கஸ்தய நதகுயய அன்ப கூயகர். 

தடுப்பு பகம்களும்.... தநழ்ப் புத்தண்டும்... 

சதடர்கன்து... 
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ATC  

ACT Chapter Launch 

Canberra Launch 

Our vision 

Freedom, Equality and Protection for All Tamils 

The strength of ATC lies in the support it receives at the 

grass root level 

Please join us in our crusade for Peace and 

Justice  

on 

9 May 2010 (Sunday) 

3.00pm—5.00pm 

Canberra Tamil Senior Citizens Hall 

11 Bromby Street, Isaacs 

Unified Voice for All Tamils 

www.australiantamilcongress.com 

Email-info@australiantamilcongress.com 

 1300 660 629 
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அயறந ண்ர்கவ, 
1976 ஆம் ஆண்டு யறபனப்ட்டு, சயம்ன்றந 

தநமர்கல் ெதகநக யக்கக்கப்ட்ட 

யட்டுக்வகட்றடத் தர்நத்தன் நத யக்சகடுப்பு 

ெத்தறப நதம் அவுஸ்தவபலினயலும் இடம்சற்து. 

இந்த யக்சகடுப்ல் சயந்சதறகனகக் கந்து 

சகண்ட அவுஸ்தவபலின யழ் ஈமத்தநமர்கல் 

99.38% ஆவர் 'ஆம்'  ெதகநக 

யக்கத்துள்ர்கள். 
 

இந்த யக்சகடுப்ன் உத்தவனகபூர்யந படிவுகள் 

ெத்தறப நதம் 22ஆம் தகத நற 2.30 நணனயல் 

யூ ெவுத் வயல்ஸ் பளுநன் கட்டடத்தல் 

இடம்சற் செய்தனர் நட்டில் 

சயனடப்ட்டது. 
 

இந்த யக்சகடுப்ன் படிவுகள் யயநய: 
சநத்த யக்கர்கள்:     8272 
செல்லுடினகத யக்குகள்:    67 
செல்லுடின யக்குகள்:    8205 
ெதகந (ஆம்) யக்குகள்:    8154 
ெதகந (ஆம்) யக்குகள்:    99.38% 
ெதகநற் (இல்ற) யக்குகள்:   51 
ெதகநற் (இல்ற) யக்குகள்:   0.62% 
 

யட்டுக்வகட்றடத் தர்நத்தன் நத யக்சகடுப்வ 

அவுஸ்தவபலினயன் யபற்ல் சயற்கபநகவும் 

னனநகவும் கழ்த்தப்ட்ட தநழ் அபெனல் 

கழ்ச்ெனக அறநந்தயக்கன்து. 
 

இத் தர்நத்தன் நத யக்சகடுப்ற சயற்கபநக 

டத்த படிப்தற்கக அனபது உறமத்த 

ல்வற்கும் நது வபறய தது நநர்ந்த 

ன்றனத் சதயத்துக் சகள்கன்து. உங்கள் 

ல்வயறடன உதயவன நது சயற்க்கு துறண 

வது ன்ல் அது நறகனகது. 
 

ன். 
ர்யகக்குழு 
அவுஸ்தவபலினத் தநமர் கயத்துக்கணப்புப் வபறய 

அவுஸ்தவபலினத் தநமர் கயத்துக்கணப்புப் 

வபறய அக்றக 
இந்தன டிகர் அநதப் ச்ென் வீட்டுக்கு பன் 

தநமர்கள் ஆர்ப்ட்டம்  

இந்தனயன் புகழ்நக்க இந்த டிகர் அநதப்ச்ென் 

பம்ற வீட்டுக்கு பன்க நூற்யக்கணக்க 

தநமர்கள் வற்ய ஆர்ப்ட்டம் டத்தயுள்ர்  

 

ெங்கயல் தர்யயம் ஜன் 3ம் ள் சதடக்கம் 

5ம் ள் யறப றடசவுள் இந்தன ெர்யவதெ 

தறபப்ட யயதுகள் யமயல் பதன்றந யயந்தபக 

அநதப்ச்ென் ங்வகற்தற்கு தர்ப்புத் சதயத்வத 

இந்த ஆர்ப்ட்டம் றடசற்து. 

 

“ெங்கயல் றடசயம் இந்தன ெர்யவதெ தறபப்ட 

யயதுகள் யமயல் அநதப் ங்வகற்கக் கூடது 

ன்வ ம் வகயகவம். 

 

தநமர்களுக்கு தப வர்க்குற்ங்கற இறமத்த 

நகந்த பஜக்ஸ அபெங்கத்தன் யயந்தனக அயர் 

ங்வகற்றத தர்ப்தகவும் ஆர்ப்ட்டக்கபர்கள் 

கூயுள்ர். 

 

அநதப்ன் பதக்ஷ ங்கயல் இயந்து அயபது 

ஜல்ஸ வீடு யறபக்கும் ஆர்ப்ட்டகபர்கள் 

வபணனகச் சென்ர்.  

 

ஆர்ப்ட்டக்கபர்கன் பததகள் குழுசயன்ய 

அநதப்றயும் இந்தன ெர்யவதெ தறபப்ட யயதுகள் 

குழுயன் இய பததகறயும் ெந்தத்து இந்த 

யமவுக்க அறமப்புகற பகக்குநய 

வகக்றக யடுத்தர். 

 

தநமர்கன் உணர்வுகள் குத்து தம் இந்தன ெர்யவதெ 

தறபப்ட யயதுகள் அறநப்ன் ர்யகத்துடன் கந்து 

வெ சயத்தந படிறய டுப்தக அநதப்ச்ென் 

ஆபப்ட்டக்கபர்கடம் உயதனத்துள்ர். 

 

கடந்த யபம் அநதப்ச்ென் ெங்கவுக்கு 

னணத்றத வநற்சகண்டியந்தர் ன்து 

குப்டத்தக்கது.  



கடந்த கங்கல் தநழ் நக்கன் எய குதனவப அபெனலில் ஆர்யம் கட்டியந்தயக்கன்ர்கள். அயர்களும் தத்தனகவய செனற்ட்டு 

யந்துள்ர்கள். ஆல் இன்றன ககட்டத்தல் தநழ் நக்கன் பனற்ெகள் னவும் எயங்கறணக்கப்ட வயண்டின வதறய ழுந்துள்து. 

இதுயறப கபம் அறநதனக இயந்த நக்கறயும், இஞ்ெந்ததனறபயும் அபெனலில் ஈடுட றயத்து நது தநழ்ச் ெபகத்தன் எயங்கறணந்த 

வக்கத்றத உகுக்கு டுத்துக் கட்டுயது நது கடறந. 

அவுஸ்தவபலின தநழ் வபறய  அபெனல் வயறத் தட்டங்கற அபகப்டுத்தயுள்து, நது அறநப்ன் வக்கம் றவயயயதற்க்கு 

நது வபறயனன் அங்கத்துயர்கன் ண்ணக்றகயும், சயள் பம் பக்கனநது ன்து நயக்கவய, நறக்கபடினத உண்றந. அதல் 

உங்கள் எவ்சயயயறபயும் நது வபறயனல் இறணந்து ம்றநப் ப்டுத்தும்டி வயண்டி ற்கன்வம். நது வபறயனன் தர்கத்றத 

யம டத்தும் சயப்பு எவ்சயய அங்கத்தயர்கன் றககலும் உள்து. 

உங்கது உதய ெனதகவய சனதகவய இயப்னும் நது ண்ட க, இறடத்தப க, குயகன க குக்வகள்கற அறடயதற்கு நக 

பக்கனநது. 

தக்ககவும் அறநதக்ககவும் ம் சதடங்கன னணத்தல் உங்கறயும் உங்கது ண்ர்கறயும் உயர்கறயும் இறணத்துக் 

சகள்ளும்டி தழ்றநயுடன் வயண்டி ற்கன்வம். 

நது வதென ெஞ்ெறகக்க கட்டுறபகள் செய்தகற கழ்யயம் நன்ஞ்ெல் பகயக்கு அனுப்வும் 

newsletter@australiantamilcongress.com 

Postal Address: 

P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 

Tel: 1300 660 629  

Web: http://www.australiantamilcongress.com 

அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவை 

ம் சகள்றக 
 

“நக்கல் நக்களுக்கக வதற்யயக்கப்ட்ட நக்கன் வபறயவன அவுஸ்தவபலினத் தநழ் வபறயனகும். 

நது சகள்றகனது தறனயும் ெநதத்றதயும் அடிப்றடனக றயத்து நது நக்கன் யந, 

சுதந்தபந, ெநத்துயந, துகப் அறநதறன ற்டுத்தக் சகடுப்தற்கு நது நக்கன் 

எயங்கறணந்த குபக எலிப்துயகும்.” 

 

 

ம் இட்ெனம் 

 

“அவுஸ்தவபலினத் தநழ்  வபறய அவுஸ்தவபலின ெபகத்தல் அங்கம் யகக்கும் தநமர்கன்  ஆக்க 

பூர்யந ங்கப்ற ஊக்குயப்தகவும், தநமர்களுக்கு பக்கனற்ற சயக் சகணர்யதகவும், 

அவுஸ்தவபலினப் ண்புகற றயத்துயதவும், நற்றன ெபகங்கள், அபசுகள், அறநப்புக்கள் 

அறத்றதயும் தநமர்கன் ெபக, ண்ட்டு, அபெனல் அக்கறகள், கயறகல் ஈடுடுத்துயதகவும் 

அறநயவத ம் இட்ெனம்.”  

 

 

ம் குக்வகள் 

 
“நது குக்வகது உகயன தனல் தநழ் நக்கன் நத உறநகளுக்ககக எயங்கறணந்த 

குபல் சகடுப்து, தநமர்கன் சுனர்ணன உறநறனப் ற்ன அயனற நக்கறடவன 

ற்டுத்துயது, நது நக்கன் துகப்ற்கும், யறநன யழ்யற்கும் சயதப யர்ச்ெக்கு 

உதவுயது, நது தர்க ெந்ததனற்கு நது ட்டில் டந்த இப்டுசகறறனப் ற் 

டுத்துக்கூயயது ன்றயனகும்.” 

அவுஸ்தவபலினத் தநமர் வபறய:  

ெநதத்றதயும் தறனயும் வக்கன அப்வர் 
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