
 

  யணக்கம் 

இன்னுமநோர் ஆண்டு ிறயறைகிது. ோம் இந்த 

ஆண்டில் சோதித்தயற்ற நீள்ோர்றய சசய்னப் 

சோபைத்தநோ மபநிது. தன்ங் கபைதோது நது 

உறுப்ிர்களும் தன்ோர்யர்களும் சபைநவு 

மபத்திறச் சசயமித்து இங்றகனிலுள் நது 

உவுகளுக்கு ீதிறனபெம் சநோதோத்றதபெம் 

சகோண்டுயப உறமத்துள்ர். ிச்சனநோக இது 

பும்சனர்ந்மதோபது கைறநபெங் கூை. 

 

நோி அறயகின் ஆண்டுப் சோதுக் கூட்ைங்கில் 

இனக்குர் குழு சோனகோீதினில் சதோிவு 

சசய்னப்ட்ைறதத் சதோைர்ந்து தறயர், 

உதறயர் சதோிவுகள் மதசின ோீதினில் 

இைம்சற். அவுஸ்திமபலினத் தநிமர் 

மபறயனோது பதோயது மதசின அயிோ 

சோனக அறநப்சன் அயில் இந்தத் 

மதர்தல்கள் அ.த.ம.னின் சோன 

அறைப்றைகறபெம் அதன் உறுப்ிர்கின் 

திறநகறபெம் கட்டினங் கூிிற்கின்.  

 

நது பதோயது ஆண்டுப் சோதுக் கூட்ைம் பேற 

17 இல் சநல்மணில் றைசற்து. சநல்மண் 

அறய அதறச் சிப்ோக எழுங்கு சசய்திபைந்தது. 

எபை யிோியோ, சிப்ோ ஆண்ைிக்றகறன கடும் 

உறமப்ில் நது குழுசயோன்று தனோோித்து 

சயினிட்ைது. 
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நது, அபசினல், சபகத் சதோைர்ோைல் குழுக்கின் 

கடும் உறமப்ின் சறுமோக ல்ோ அபசினற் 

கட்சினிபைைனும் ஊைகங்கினுைனும் ல்லுவு 

ற்டுத்த படிந்தமதோடு அவுஸ்திமபலினோயின் 

பதன்றநத் அறநப்சன் அங்கீகோபத்றதபெம் 

ன்நதிப்றபெம் ச படிந்தது. அத்துைன் 

தநிமபைக்சகதிபோ ஊைக ிறப்ோட்டுத் தறைறன 

உறைக்கவும் படிந்தது. நது ஊைகயினற் 

குழுயிர் அவுஸ்திமபலினோயில் நட்டுநல்ோநல் 

ன்ோட்டுச் சசய்தி ிறுயங்கோலும் மட்டி 

கோணப்ட்ைர். 

 

அபசினல்யோதிகில் சசல்யோக்குச் சசலுத்தி 

ோபோளுநன் யியோதங்கள் றைசச் சசய்யதில் 

சயற்ி சற்மோம். அத்துைன் கன்போ 

ோபோளுநன்த்தில்  ோபோளுநன் உறுப்ிர், 

மநறயனிர் நத்தினில் தநிமோின் சுனிர்ணன 

உோிறநறனப் சறுயதினூைோக அறநதினோதும் 

சுதந்திபநோதுநோ இங்றகறன அறையதற்கோ 

நது அறநப்ின் திட்ை அிக்றகறனச் 

சநர்ித்மதோம். இது அவுஸ்திமபலினோயிலுள் 

ல்ோத் தநிமபைம் சபைறநனறைனக் கூடின 

என்ோகும். கைந்த அவுஸ்திமபலினப் சோதுத் 

மதர்தலில் நது உறுப்ிர்கள் பன்று ிபதோ 

கட்சிகளுக்கும் திப்ட்ை, ிதிப் ங்கிப்புக்கள் 

யமங்கினிபைந்தர். 

பபவைத் தவயைர் கயாநிதி  

இாபேஸ்ைனின் ஆண்டு நிவமவுச்  

செய்தி – 



அ.த.ம ஆது உகத் தநிமர் மபறயனின் 

அவுஸ்திமபலின உறுப்பு அறநப்ோகத் சதோிவு 

சசய்னப்ட்ைறநனிட்டுப் சபைறநனறைகிது. 

அவுஸ்திமபலினோறயத் தோண்டி உகின் ல்ோப் 

குதிகறபெம் இந்த உகோயின அறநப்ினூைோக 

ட்ை படிபெம். அண்றநனில் இங்றக அபச அதிர் 

எக்ஸ்மோர்ட்டு பேினில் உறபிகழ்த்தச் சசன்துைன் 

சதோைர்புறைன ிகழ்வுகள் உ.த.மபறயபேைோக 

பும்சனர் சபகம் இங்றக அபசு நீது சகோடுக்கத் 

சதோைக்கிபெள் சயோலுக்கு ல் டுத்துக்கோட்ைோகும். 

இத்தறகன சசனறைவுகின் அ.த.ம.னின் 

ங்கிப்ற உ.த.மபறய ற்றுக் சகோண்டுள்து. 

40,000 க்கும் அதிகநோ தநிமர் நிகச் சி ோட்கில் 

ஈயிபக்கநின்ிக் சகோல்ப்ட்ைறந சதோைர்ில் 

ீதிறனப் சறுயதற்கு .ோ. ிபுணர் குழுவுக்கோ 

ஆதோபங்கள் சநர்ிப்து பக்கினநோதோகும். அ.த.ம 

ஆது மோர்க்குற் ஆதோபங்கள் மசகோிப்தில் 

குிப்ிைத்தக்க ங்கோற்ினது. 

அகதிகோகத் தஞ்சங்மகோபைமயோர் சதோைர்ில் தநிமர் 

ோட்றையிட்டுப் னந்து சயிமனறுயதற்கோ 

அடிப்றைக் கோபணத்றத பக்கினப்டுத்தி 

சயிக்கோட்டுயதிலும் ல்ோ நோிங்கிலும் புதிதோகப் 

புகலிைம் யந்திபைப்மோபைக்கோ உதயிகள் சசய்யதிலும் 

அ.த.ம சதோைர்ந்தும் சசனற்ட்டு யபைகிது. 

இவ்யோண்டில் ோம் சோதித்தயற்றனிட்டு ோம் 

சபைறநனறைனோம். அத்துைன் சதோைர்ந்து 

இங்றகனின் இசயோமிப்பு அபறச நண்டினிைச் 

சசய்யதற்கு சசனோற்வும் மயண்டும். உங்கள் 

தன்ோர்யப் ங்கிப்பும் உறுப்ிர் சந்தோவும் 

ின்மோை படினோத இம்பனற்சிகளுக்கு 

அயசினநோறயனோகும். 

ீங்கள் உறுப்ிபோகத் சதோைர்யது நது 

சசனற்ோடுகறத் சதோைப இன்ினறநனோததோகும். 

ஆனினும் இதுயறப மோதின பன்மற்நில்ற. 

இச்சந்தர்ப்த்தில் ல்ோ உறுப்ிர்கறபெம் தநது 

உறுப்புோிறநறனப் புதிப்ிக்கக் மகட்டுக் சகோள்கிமன்.  

 

இங்றகத் தீயிலுள் ம்நயர்களுக்கு அறநதிபெம், 

சுதந்திபபம், சுனிர்ணன உோிறநபெம் கிறைக்க ோம் 

நக்கிறைமனனோ மதங்கற யிடுத்து இறணந்து 

சசனோற் மயண்டும். அயர்கள் அல்லுற்து மோதும். 

அயர்கது திர்கோம் உங்கள் நசோட்சினில் 

இபைக்கிது ன்து உங்களுக்குத் சதோிந்தமத. 

இந்தப் ண்டிறகக் கோம் நகிழ்ச்சினோதோக 

இபைக்கட்டும். அமதமபம் ீதிக்கோகத் துணிந்து ின்று 

நோித்தயர்களுக்கோகவும் இங்றகனிலும் 

அவுஸ்திமபலினோயிலும் தடுப்பு பகோம்கில் திர்கோ 

ிச்சனநற்ிபைப்மோபைக்கோகவும் ிபோர்த்திப்மோம். 
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மபறயத் தறயர் கோிதி  இபோமேஸ்யபின் ஆண்டு ிறவுச் 

சசய்தி......ததொடர்ச்சி 



. 

mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; tpf;Nlhhpah 
khepy FOtpd; gpujpepjpfs; ACTUd; Gjpa ji-
ytH N[l; NfHdp> rHtNjr mYtyH fpuhz;l; 
ngy;rk;gH Mfpa ,UtiuAk; re;jpj;J =yq;fhtpy; 
kdpj chpikfs; njhlHghf ciuahbdH. 

,e;j re;jpg;ghdJ> vkJ mT];jpNuypa jkpoH 

NguitapdH ACTUd; புjpa jiyikj;Jtj;Jld; 
vkJ gpur;rpidfs; njhlHghd mjd; Kf;fpa 
murpay;> kdpjhgpkhd fhuzpfs; gw;wp tphpthf 
fye;JiuahLtjw;F ey;y tha;g;ghf ,Ue;jJ. 

 

ACTU MdJ rfy njhopyhsH tHf;fj;jpd; 
chpikfSf;fhfTk;.r%f.ePjpf;fhfTk 
Fuy;nfhLf;Fk; rh;tNjr ];jhgdkhFk;. ACTU 

midj;Jyf hPjpapy; Gjpjhf FbtUNthUf;fhfTk;> 
xLf;fg;gl;l kf;fSf;fhfTk; Fuy; nfhLg;gJld;> 
vjpypfSf;Fk; Gfyplk; NfhUNthH njhlHghd 
tplaq;fspy; rfy murhq;fq;fSlDk; jkJ 
njhlH Kaw;rpfs; %yk>; mtHfs; nfhs;iffspy; 
nkj;jd Nghf;fpid filg;gpbg;gjw;fhd 
nraw;ghLfspy; <Lgl;L tUfpd;wdH. 

 

vkJ.gpur;rpidfs;.njhlHghd.tplaq;fspy;> ,yq;if
apy; vkJ kf;fspd; ePjpf;fhd Nghuhl;lk;> Rje;jpuk>; 
tpLjiy njhlHghf ,J ehs;tiu vk;Kld; 
,ize;J nray;gl;l ACTUd;  Kd;dhs; jiytH 
ruz; Gnuh];> Kd;dhs; rHtNjr mYtyH myprd; 
Nul; Mfpa ,UtUf;Fk; vkJ ed;wpfisj; 
njhptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwhk;.  

 

ACTU cldhd vkJ njhlH Kaw;rpfs; 
fhuzkhf> mjd; jiytH N[l; NfHdp mtHfs>; 
=yq;fhtpd; NghHFw;wq;fs; njhlHghd Iehtpd; 
MNyhrid FOtpd; eltbf;iffSf;F Mjuthd 
mwpf;if ntspapl;Ls;sdH.  

                  **************** 

 

 

fle;j etk;gH khjj;jpy; ele;J Kbe;j  tpf;Nlhhpah 
khepy NjHjypy; vkJ jkpoH Nguit 
cWg;gpdHfs>; gy Ntl;ghsHfSf;F jkJ cjtp 
Xj;jhirfis ey;fpapUe;jdH. gy njhFjpfspy; 
jkJ tpUg;gjJf;Fhpa Ntl;ghsHfspd; gpur;rhu 
Jz;Lg; gpuRuq;fis thf;fhsHfSf;F tpepNah-
fpg;gjpYk;> NjHjy; jpdj;jd;W thf;Fr; rhtbfspy; 

cjTtjpYk; <Lgl;ldH. gyH NjHjy; gpur;rhu Muk;g 
ehl;fspy; gRikf; fl;rp NjHjy; gpur;rhu xd;W$ly; 
epfo;Tfspy; fye;Jnfhz;L> mtHfspd; nfhs;if 
tpsf;fk; njhlHghd Nfs;tp gjpy; epfor;rpfspy; 
gq;Fgw;wpdH. 

  

                     **************** 

 

mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; tpf;Nlhhpah khepy 
FotpdH> Kf;fpa rHtNjr mur rhHgw;w epWtdk; 
xd;Wld; ,ize;J nray;gl;L> =yq;fhtpd; tlf;F 
fpof;F gFjpfspy; kdpjhgpkhd nraw;jpl;lq;fspid 
nraw;gLj;Jtjw;fhd rhj;jpaf; $Wfis Muha;e;J 
tUfpd;wdH. Mdhy; =yq;fh murhq;fNkh ,J 
Nghd;w cjtp jpl;lr; nraw;ghLfSf;Fk;> mgptpUj;jp 
nraw;jpl;lq;fSf;Fk;.ghJfhg;Gxmikr;rpd;vKd; 
mDkjp.ngwg;gly; Ntz;Lk; vd;w epge;jidfis 
tpjpj;Js;sJ. ,J njhlHghd Muk;gfl;l  

MNyhridfs;cele;JvKbe;Js;sd..,e;j 
nraw;jpl;lq;fs; Mf;fG+Htkhf nraw;gLk; fhyk;tiu 
vkJ mq;fj;jtHfs; jdpg;gl;l Kiwapy; jq;fs; 
gq;fspg;Gfis toq;fp mq;F JaWUk; kf;fSf;F 
cjTkhW Nfl;Lf;nfhs;fpNwhk;. 
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ைிக்பாமிா மொநில அவை அறிக்வை 



அகதிகள் சதோைர்ோ மதசின கந்தோமோசற 

 

அ. மத.ம ிபதிிதி எபையர் அவுஸ்திமபலினோயின் 

அகதிகள், நிதோிநோ ிகழ்ச்சித் திட்ைத்தின் 

திர்கோம் சதோைர்ோ மதசின கந்தோமோசறக் 

கூட்ைத்தில் ங்சகடுத்தோர். 

 

இக்கந்தோமோசறனோது 

* மண்தகு ிபோந்தினப் ோதுகோப்பு எழுங்கு 

* நிதோிநோ அடிப்றைனில் குடும்க்கின் 

என்ிறணவு 

* அகதிகள் சதோைர்ோ சகோள்றககள் நீதோ 

சோதுநக்கள் கபைத்து 

 

ஆகின யிைனங்கில் கயம் சசலுத்தினது. 

 

 சபக ிறுயப் ிபதிிதிகளும் அகதிகள்  

அக்கறனோபைம் இக்கூட்ைத்தில் ங்குற்ிர். 

நது ிபதிிதி இங்றகனின் தற்மோறதன ிற 

ற்ிபெம் தஞ்சக்மகோபைம் தநிழ் அகதிகள் ோதுகோப்பு 

அனுநதி சறுயதற்கு ீண்ை கோம் ஆகுயது 

சதோைர்ிலும் சுட்டிக் கோட்டிோர். 

 

அறநச்சர் சபோி மர்குைோ சந்திப்பு 

 

நது ிபதிிதி சோம்யி அறநச்சர் சபோி மர்க் 

(Tony Burke )  அயர்கற டிசம்ர் 10 அன்று 

சந்தித்தோர். இங்றக அபசு நீதோ மோர்க்குற்க் 

குற்ச்சோட்டுத் சதோைர்ில் கிறைத்திபைக்கும் புதின 

ஆதோபங்கள் சதோைர்ில் டுத்துறபக்கப்ட்ைது. 

தநிழ் அவுஸ்திமபலினர்கள் அவுஸ்திமபலின அபசு 

இவ்யிைனத்தில் ோபோபகநோக இபைப்றதனிட்டு 

கயறனறைந்திபைப்துவும் சுட்டிக் கோட்ைப்ட்ைது. 

 

நிமசல் மபோண்ட் புதின அலுயகத் திப்பு ிகழ்வு 

 

கிீன்மய மதர்தற் சதோகுதினின் நிமசல் மபோண்ட் 

(Michelle Rowland )  அயர்கது புதின அலுயகத் 

திப்பு ிகழ்யில் நது ிபதிிதிபெம் கந்து 

சகோண்ைோர். ிபதிப் ிபதநபைம் ிதினறநச்சபைநோ 

மயன் சுயோன் ிபதந யிபைந்திபோகக் கந்து 

சகோண்ை இந்ிகழ்வு புதின மோர்க்குற் 

ஆதோபங்கள் சதோைர்ில் கயபர்ப்ற ற்டுத்தப் 

சோபைத்தநோனறநந்தது. 

 

பக்கம் 4 முசு  யர் 2  இதழ் 1 2  

நியூ சவுத் ரைல்ஸ் மொநில அவை அறிக்வை 

ததொடர்ச்சி 5 ம் ேக்ைம்  

Michelle Rowland, Member for Greenway-New office 

opening at 230 Prospect Highway Seven Hills 
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நியூ சவுத் ரைல்ஸ் மொநில அவை அறிக்வை 
... சதோைர்ச்சி  

 

புதிதோகக் குடிமனினயர்கற யபமயற்ல் 

 

அவுஸ்திமபலினோயில் புதிதோகக் குடிமனிமனோறப 

யபமயற்கும் ிகழ்சயோன்று சிட்ினில் 18 டிசம்ர் 

அன்று றைசற்து. புதிதோக யந்திபைப்மோபைக்கு, 

சண்களுக்கும் குமந்றதகளுக்கும், கிறைக்கக் 

கூடின மசறயகள் சதோைர்ில் தகயல்கள் 

யமங்கப்ட்ை. ிகழ்ச்சினில் ங்மகற்மோபைக்கு 

தநிழ்- ஆங்கி அகபபதலிகளும் யமங்கப்ட்ை. யில்வூட் தடுப்பு பகோநில் த்தோர் ண்டிறக 

 

19 டிசம்ர் அன்று யில்வூட் தடுப்பு பகோநில் 

த்தோர் ண்டிறகனோது அ.த.ம ிபே சவுத் 

மயல்ஸ் உறுப்ிர்கோல் எழுங்கு சசய்னப்ட்ைது. 

தன்ோர்யர்கள் உணவு சறநத்தும் மதீர் 

தனோோித்தும் ோிநோிர்  
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சமூைத் ததொடர்ேொடல் குழுைின் அறிக்வை  
இந்த நோதத் சதோைக்கத்தில் இங்றக ேோதிதி, 

ிோித்தோினோயில் சுற்றுப்னணம் 

மநற்சகோண்டிபைந்தோர். இதன் மோது நது நக்கின் 

நீது இறமக்கப்ட்ை சகோடுறநகற 

சயிப்டுத்தும் இன்னுசநோபை எித் சதோைர் 

'சன்சல் 4' இோல் சயினிைப்ட்ைது. இங்றக 

அபசின் சகோடுறநகறக் கண்டித்து நது 

மபறயனின் சோதுசத் சதோைர்ோைல் குழு 

கீழ்யபைம் அிக்றகறன சயினிட்டிபைந்தது. 

http://www.australiantamilcongress.com/en/media/

press-release.html 

மநலும் அவுஸ்திமபலின த்திோிறககிலும் இந்தச் 

சசய்தி சயினிைப்ட்டிபைந்தது. 

http://www.theaustralian.com.au/news/world/sri-lanka-

leader-mahinda-rajapakse-guilty-of-war-crime/story-

e6frg6so-1225964747854 

 http://www.abc.net.au/news/

stories/2010/12/03/3083650.htm?section=justin 

http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/libs-

want-answers-on-karzai-drug-claims/story-fn59niix-

1225964793944 

http://www.smh.com.au/world/us-envoy-blames-sri-lanka

-leader-for-massacre-20101202-18iay.html 

இதுயறப கோபம் அசநோிக்கோ, ிோித்தோினோ 

மோன் ோடுகிலுள் அம்சஸ்ட்டினின் 

கிறகம இங்றக அபறசக் கண்டித்து 

அிக்றககள் சயினிட்டிபைந்த. ஆோல் 

இம்பற, அவுஸ்திமபலின கிறபெம் எபை அிக்றக 

சயினிட்டிபைத்தது.  

http://www.amnesty.org.au/news/comments/24335/ 

கைந்த கோர்த்திறக நோதம் 30ஆம் திகதி, ிபே சவுத் 

மயல்ஸ் நோ ி ோபோளுநன்க் கூட்ைத் சதோைோில் 

ோபோளுநன் ிபதி ிதி யிர்ேிினோ ேட்ஜ் அயர்கள் 

எபை சசோற்சோமிவு ிகழ்த்தினிபைந்தோர். இதில் அயர் 

இங்றக அபசு தநிழ் நக்கிற்கு சதோைர்ந்தும் 

சகோடுறநகள் ிகழ்த்தியபையறதச் 

சுட்டிக்கோட்டினிபைந்தோர்.  

http://www.australiantamilcongress.com/en/media/

press-release/142-nsw-mp-speaks-in-parliament-

about-sri-lankan-war-crimes.html 

நோர்கமி நோதம் 10ஆம் ோள் சிட்ினில் ைந்த 

'யிக்கிலீக்ஸ்' இற்கு ஆதபயோக இைம்சற் 

மபணினில் சுநோர் 1200 மர் கந்திபைந்தர். இதன் 

மோது உறபனோற்ினிபைந்த 'க்ோீன்ஸ்' கட்சினின் 

'சசற்ர்' லீ ினன்சோன், தநிழ் நக்கின் 

டுசகோறக்கு இங்றக அபசின் அதிர் நஹிந்த 

போேக்சமய கோபணம்  'யிக்கிலீக்ஸ்' 

ஆதோபத்துைன்cசயினிட்டிபைந்தறத  சுட்டிக்கோட்டி

னிபைந்தோர். மநலும் இங்றக அபசின் நீது 

மோர்க்குற் யிசோபறணகற மநற்சகோள்யதற்கு 

ஆதபவு யமங்குநோறு அவுஸ்திமபலினப் ிபதநறபபெம் 

மகட்டிபைந்தோர்.  

 



 

 நோர்கமி நோதம் 11ஆம் ோள் றைசற் த்தீன் 

அசநோிக்க சபகத்திோின் கூட்ைத்தில் அவுஸ்திமபலினத் 

தநிமர் மபறயனின் ிபதி ிதி Dr. சோம்யி 

உறபனோற்ினிபைந்தோர். இதன் மோது, இங்றகனில் 

சதோன்று சதோட்டு யோழும் யோழும் நது நக்கின் 

யபோற்ிறபெம்  , அயர்கின் நீது இங்றக அபசு 

கட்ையிழ்த்துள் சகோடுறநகறப்ற்ிபெம் 

யிக்கநித்திபைந்தோர்.  

 

நது சசனற்ோடுகிற்கு உதயி புோிந்த தநிமபல்ோத 

அவுஸ்திமபலின ிபபகர்கிற்கு நோர்கமி நோதம் 16ஆம் 

திகதி நது குழு எபை இபோப்மோச யிபைந்துசோபம் 

யமங்கினிபைந்தது  

 

பக்கம் 7 முசு  யர் 2  இதழ் 1 2  

சமூைத் ததொடர்ேொடல் குழுைின் அறிக்வை ..ததொடர்ச்சி 

Lee Rhiannon speaking at the Wikileaks rally 

Dr Sam Pari speaking at the Latin American 

Social Forum 

Tamils Say Thank You dinner  

http://tamilsforgreens.files.wordpress.com/2010/12/dsc_0109.jpg
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njw;F mT];jpNuypa khepy mwpf;if: 
epjp Nrfhpg;G:  

 

vkJ njw;F mT];jpNuypa khepy jkpoH Ngui-
tapdH fle;j etk;gH khjk; 14e; jpfjp  

fyhr;rhu epjpNrfhpg;G epfo;r;rp xd;wpid kpf 
ntw;wpfukhf elhj;jp Kbj;Js;sdH. kpfr; rpwg;ghf 
ele;Njwpa ,f; fHehlf ,ir epfo;r;rpapy; 
gpugy;akhd ,irf; fiyQHfs; gq;Fgw;wpr; 
rpwg;gpj;jdH. 

 

ghl;L:    Fd;df;Fb M ghyKuspfpU];zh 

taypd;:  gh];fH  

kpUjq;fk;: K KUfg+gjp  
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njw;F mT];jpNuypa khepy Nguitapd; 
nraw;jpl;lq;fs;: 

 

 mfjpfs;> ,lk; ngaHe;Js;s 
kf;fSf;fhd epthuz gzpfs;. 

 

 cyfj; jkpoH Nguitapd; tpi-
jitfshd FLk;gj; jiytpfSf;fhd 
nraw;jpl;lj;jpw;F JizGhpjy; 

 

 mlnya;l; gFjpf;fhd ki-
yg;gpuNjrj;jpy; mikf;fg;gl;L  Gjpa 
jLg;G Kfhkpy; 40 FLk;gq;fs; tiua-
py ,t;tUl  

,Wjpf;Fs; jq;f 
tg;gjw;fhdKaw;rpfs;    
Nkw;nfhs;sg;gl;L  tUfpd;wd. vkJ 
NguitapdUk; ,yq;ifj; jkpo; 
rq;fj;jpdUk; ,ize;J ,e;jf; 
FLk;gq;fSf;fhf  cjTtJ njhl-
Hghf FbtuT jpizf;fsj;jpdUld; 
fye;jhNyhrpj;J tUfpd;Nwhk;. 

 

 vkJ NguitapdH njw;F 
mT];jpNuypa khepyj;ijr; NrHe;j 
rfy kj;jpa ghuhSkd;w 
cWg;gpdHfs;> nrdl;lHfs; mid-
tUf;Fk;>v=yq;fhtpdcNghH 
Fw;wq;fs;cnjhlHghfvGjpjhfcntspg;
gLj;jg;gl;Ls;sctPbNahc 

rhl;rpaq;fis kpd;mQ;ry;fs;c%yk;      
mDg;gpitj;Js;Nshk;. 

 ,J njhlHghf tplaq;fspy; cWjpahd 
fhj;jpukhd chpa eltbf;iffis 
vLf;Fk;gb Nfhhp njw;F mT];jpNuypa 
r%fj;jpd;.rhHgpy;.Ntz;LNfhs; 
tpLj;Js;Nshk;. 

  

 

vkJ.jkpoH Nguitapduhy; tbtikf;fg;gl;l 
ngUehs; tho;j;J kly;fs; rfy njw;F 
mT];jpNuypah.kj;jpa>khepy.murpay;thjpfS
f;F mDg;gg;gl;Ls;sd. 
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Nkw;F mT];jpNuypa khepy mwpf;if  
jLg;G Kfhk;fs;: 

 

,q;Fs;s jLg;G Kfhk;fspy; cs;stHfSf;F 

njhlHr;rpahd cjtpfis toq;Ftjw;F அவ் ; 

tUlk; KotJk; jkJ njhlH gq;fspg;Gfis 
ey;fptUk; vkJ cWg;gpdHfSf;F> vkJ 
mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; Nkw;F 
mT];jpNuypa khepy nraw;FOtpdh; jkJ 
ed;wpfisj; njhptpj;Jf; nfhs;fpd;wdH. 

 

NyNdhuh jLg;GKfhkpYs;s vkJ kf;fSld>; 
vkJ Nguitapd; khepy gpujpepjpfs; njhlHG-
fis Vw;gLj;jp> mtHfSf;F Ntz;ba 
md;gspg;Gfis NyNdhuh jLg;GKfhk; 

epiyaj;jpw;F mDg;gp tUfpd;wdH. NkYk; 
NgHj;cjLg;GKfhkpw;Fk;vmbf;fbctp[ak; 
Nkw;nfhz;LxyNdhuhcjLg;GxKfhkpypUe;J ,q;
F te;J NrUk; kf;fSf;Fk; Ntz;ba cjtp-
fisr; nra;JtUfpd;wdH. 

 

vkJ Nguitapd; gpujpepjpfs; mfjpfs; Gfyplk; 

மகோபைமயோபைைோc,j;jifacneUf;fkhd 
njhlHGfs; %yk;> NghH Fw;wq;fs; njhlHghd 
gyuJ Neubr; rhl;rpaq;fisg; ngw;Wf; 

nfhs;tjw;fhd cjtpfisg; Ghpe;Js;sdH. 

 

 

epjp Nrfhpg;G:  

 

vkJ mT];jpNuypa jkpoH Nguitapd; Nkw;F 
mT];jpNuypa khepy nraw;FOtpdh;  

“ kdpj chpikfs; tpUe;J”  vd;w epjpNrfhpg;G 
epfo;T xd;wpid 22 [dthp 2010y; elhj;j 

Vw;ghLfs; சசய்துயபைகின்ர்.  

 

,e;j epfo;tpd; %yk;> mT];jpNuypa 
nghJkf;fSf;;F =yq;fhtpd; kdpj chpikfs; 
kw;Wk; rHtNjr rl;ltpjp kPwy;fs; njhl-
HghfTk;> =yq;fhtpd; NghHFw;wq;fs; njhlHghd 

RahjPd rh;tNjr tprhuizapd; 
mtrpaj;jpidAk; vLj;J tpsf;ff; $ba-
jhf ,Uf;Fk;. 

 

fpwp];k]; tpUe;J: 

 

mT];jpNuypa kj;jpa ghuhSkd;w cWg;gpdH 
jpU nldp]; nld;rd; mtHfsJ miog;gpd; 
Nghpy;> vkJ Nguitapd; jiytH fyhepjp j. 
,uhN[];tud; mtHfSk; vkJ khepy Ngui-
tapd; nghUshsH jpU rp mUs;gpufhrk; mtH-
fSk; fpwp];k]; ,uhg;Nghrd tpUe;Jgrhu ep-
fo;tpy; fye;Jnfhs;s cs;sdH. 

மோர்க்குற் யிசோபறணக்கு உதயி சசய்பெம் குழுயின் அிக்றக  

இங்றக அபசிோல் மநற்சகோள்ப்ட்ை மோர்க்குற்ங்கற சயிக் சகோண்டுயபையதற்கோக உகோயின ோீதினில் 

பனற்சிகள் மநற்சகோள்ப்ட்டு யபையது னோயபைம் அிந்தமத. இந்தக் குழுயிற்கு உதவும் யறகனில், அவுஸ்திமபலினத் 

தநிமர் மபறயபெம் எபை குழுறய உபையோக்கி அதன் பம் சோட்சிகள், ஆதோபங்கள் மசகோித்து சதோகுக்கும் பனற்சினில் 

ஈடுட்டு யபைகின்து.  

கைந்த யோபங்கில் இங்றக அபசின் மோர்க்குற்ச் சசனல்ோடுகற மபடினோகக் கண்ை ர் துணிச்சோக 

பன்யந்து சோட்சினித்தர். நது நக்கின் நீது கட்ையிழ்த்து யிைப்ட்ை இந்தக் குற்ச் சசனல்ோடுகற 

சயிக்சகோண்டு யபைம் இந்தச் சோட்சினங்கற, .ோ சறனின் குற் யிசோபறண குழுயின் பன் சநர்ப்ிப்து நது 

மபறயனின் நிகவும் எபை பக்கினநோ சசனல்ோைோகும். நது நக்கிற்கு இறமக்கப்ட்ை சகோடுறநகிற்கு ீதி 

கிறைக்கும் யறப நது மபறய சதோைர்ந்தும் கடுறநனோகச் சசனற்ட்டுயபைம்  உறுதினிக்கின்மோம் 
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FtPd;];yhe;J khepy mwpf;if: 

 vkJ FtPd;];yhe;J khepy NguitapdH vkJ 
jkpo; kf;fs; gpur;ridfs; njhlHghd 
cz;ikj; jfty;fis> njhlHe;Jk; 
ntw;wpfukhf ghuhSkd;w cWg;gpdHfSf;Fk;> 
mfjpfs; MjuT FOf;fs;> jfty; FOf;fs;> 
kdpj chpikfs; FOkq;fs; MfpNahUf;F 
toq;fp tUfpd;wdH. 

 

NkYk; Gjpjhf fpilf;Fk; jfty;fs;> vkf;F 
Mjuthd nra;jp mwpf;iffs Mfpadtw;iw  
fbjq;fs;> kpd;mQ;ry;fs;> %yk; rfyUf;Fk; 
njhlHr;rpahf MDg;gp tUfpd;Nwhk;. 

 

 vkJ.khepy.Nguitapduhy;.ntsptptfhu 
mikr;rH kjpjF nftpd; wl; mtHfSf;F 
mDg;gpa fbjj;jpw;F> gpd;tUk; tplaq;fis 
cs;slf;fpa gjpy; fpilf;fg; ngw;wJ. 

 

,yq;if njhlHghd tplaq;fis 
mT];jpNuypah $Hikahf mtjhdpj;J 
tUfpd;wJ. mj;Jld; ,uhZt rkH KbTw;w 
fhyg;gFjpapy; ifJnra;ag;gl;L jw;NghJ 
jLj;J itf;fg;gl;Ls;s tpLjiy Gypfs; 
cWg;gpdHfs; gw;wpAk; mtjhdpj;J 
tUfpd;Nwhk;. 

 

,t;thW jLj;J itf;fg;gl;Ls;stHfs; njhl-
Hghd rl;lhPjpahd me;j];Jfs; njhlHghd 
vkJ fhpridapid> nfhOk;gpy; ,Uf;Fk; vkJ 
caH];jhdpfH Clhf =yq;fh murpd; caH 
mjpfhhpfs; kl;lj;jpy; vLj;Jf; $wpAs;Nshk;. 

 

 ,yq;if tplak; njhlHghd 
mT];jpNuypahtpd; ePz;l fhy epiyg;ghL 
vd;gJ> mq;F Njrpa ey;ypzf;fj;jpid 
cUthf;fp mjid tsHj;njLg;gJ. 

 

 18tJ jpUj;jr; rl;lj;jpd; %yk;> 
=yq;fhTk; mjd; muRj; jiytUk;> 
mq;F jw;NghJ [dehaf jj;Jtq;fis 
Kd;ndLg;gjw;Fk;> ey;y mur epH-
thfj;jpid  elhj;Jtjw;Fk; Ntz;ba 
mjpfhuq;fis ngw;Ws;sdH. 

 

 =yq;fhtpy; ey;ypzf;fj;jpidAk; murpay; 
kWrPuikg;gpid cUthf;fp mjd;%yk; 
epue;ju.rkhjhdj;ijAk; ];jpuj;jd;ikf;fh

d #oiyAk; cUthf;Fk;gb ehk; 
njhlHr;rpahf =yq;fh muRf;F 
tw;GWj;jp tUfpd;Nwhk;. 

 

mT];jpNuypa njhopw; fl;rp khepy 
fUj;juq;Ffs;: 

2010k; Mz;Lf;fhd mT];jpNuypa njhopw; 
fl;rp khepy fUj;juq;Ffs; fle;j xf;NlhgH / 
etk;gH khjq;fspy; Fapd;];yhe;J khepyj;jpy; 
gj;J ntt;NtW ,lq;fspy; ele;J Kbe;jd. 
vkJ FtPd;];yhe;J khepy jkpoH Ngui-
tapdH>;jkJ cWg;gpdHfShlhf ,yq;if 
njhlHghfTk;> mfjpfs; gw;wpAk; 
mT];jpNuypa njhopw; fl;rp  A+dpaq;fs;> 
kj;jpa khepy murpay; gpuKfHfs; Mfpa 
midtuJ cjtpAld; gpd;tUk; epiyaq;fspy; 
jPHkhdq;fs; epiwNtw;wg;gl;ld. 

gphp];gd; tlgFjpf;fhd khepy fUj;juq;F   
24 Xf;NlhgH 2010 

gphp];gd; njd;gFjpf;fhd khepy fUj;juq;F  
24 Xf;NlhgH 2010 

,q;F epiwNtw;wg;gl;l jPHkhdq;fis Mq;fpy 
gpujpapy; thrpf;fyhk;.  
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அன்புள் அவுஸ்திமபலினத் தநிமர் மபறய உறுப்ிபைக்கு 

அன்புள் அவுஸ்திமபலினத் தநிமர் மபறய உறுப்ிபைக்கு, 

ன்றுமந கோணோத, யபைமந திர்ோர்த்திபோத, கடுந் துனர்கறபெம், நபண மயதறகறபெம், 

தண்ைறகறபெம் ம் தோனக உவுகள் இவ்யோண்டு திர்சகோண்ைர். இன்றுயறப நீட்சிபெம் 

இல்ற. ன்மோ எபைோள் அறநதி, ிம்நதி, ீதி, யிடுதற இயற்றுைன் கூடின யோழ்வு ம் 

தோனக உவுகளுக்கு அறநபெம் ன் ம்ிக்றகனில்தோன் ோம் யோழ்கிமோம். 

“ ம்ிக்றகபங்கற ம்ிக்றகனோக்கும் 

யிபக்திகறப் ிடிப்ோக்கும் 

ம் சசனல்கோல் யிடிவுகோணும் 

நோற்ங்கற ோம் சசய்மயோம்” 

 உறுதிபூணுகிமோம். 

அவுஸ்திமபலினத் தநிமர் மபறய உங்களுக்கும், உங்கள் குடும்த்திபைக்கும் இவ்யோண்டு 

சுகநோக படினவும் அடுத்த ஆண்டு நோக யிடினவும் அபைள் மயண்டி ிற்கின்து. 



கைந்த கோங்கில் தநிழ் நக்கின் எபை குதினிமப அபசினலில் ஆர்யம் கோட்டியந்திபைக்கின்ோர்கள். அயர்களும் தித்தினோகமய சசனற்ட்டு 

யந்துள்ோர்கள். ஆோல் இன்றன கோகட்ைத்தில் தநிழ் நக்கின் பனற்சிகள் னோவும் எபைங்கிறணக்கப்ை மயண்டின மதறய ழுந்துள்து. 

இதுயறப கோபம் அறநதினோக இபைந்த நக்கறபெம், இஞ்சந்ததினிறபபெம் அபசினலில் ஈடுை றயத்து நது தநிழ்ச் சபகத்தின் எபைங்கிறணந்த 

மோக்கத்றத உகுக்கு டுத்துக் கோட்டுயது நது கைறந. 

அவுஸ்திமபலின தநிழ் மபறய  அபசினல் மயறத் திட்ைங்கற அிபகப்டுத்திபெள்து, நது அறநப்ிோின் மோக்கம் ிறமயறுயதற்க்கு 

நது மபறயனின் அங்கத்துயர்கின் ண்ணிக்றகபெம், சோபைள் பம் பக்கினநோது ன்து நறுக்கமயோ, நறக்கபடினோத உண்றந. அதோல் 

உங்கள் எவ்சயோபையறபபெம் நது மபறயனில் இறணந்து ம்றநப் ப்டுத்தும்டி மயண்டி ிற்கின்மோம். நது மபறயனின் திர்கோத்றத 

யமி ைத்தும் சோறுப்பு எவ்சயோபை அங்கத்தயர்கின் றககிலும் உள்து. 

உங்கது உதயி சிினதோகமயோ சோினதோகமயோ இபைப்ினும் நது ீண்ை கோ, இறைத்தப கோ, குறுகின கோ குிக்மகோள்கற அறையதற்கு நிக 

பக்கினநோது. 

ீதிக்கோகவும் அறநதிக்கோகவும் ோம் சதோைங்கின னணத்தில் உங்கறபெம் உங்கது ண்ர்கறபெம் உயிர்கறபெம் இறணத்துக் 

சகோள்ளும்டி தோழ்றநபெைன் மயண்டி ிற்கின்மோம். 

நது மதசின சஞ்சிறகக்கோ கட்டுறபகள் சசய்திகற கீழ்யபைம் நின்ஞ்சல் பகயோிக்கு அனுப்வும் 

newsletter@australiantamilcongress.com 

சோறுப்பு நறுப்பு  

இந்த சயிபட்டில் யபைம் கட்டுறபகள், ஆக்கங்கள் அறத்தும் அவுஸ்திமபலினத் தநிமர் மபறயனின் சகோள்றககறமனோ மோக்கங்கறமனோ 

ிபதிலிப்யல். அறய அந்தந்த ழுத்தோர்கின் கபைத்துக்கற ிபதிலிப்யோகமய இபைக்கும்.  

Postal Address: 

P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 

Tel: 1300 660 629  

Web: http://www.australiantamilcongress.com 

அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவை  

ம் சகோள்றக 
 

“நக்கோல் நக்களுக்கோக மதோற்றுயிக்கப்ட்ை நக்கின் மபறயமன அவுஸ்திமபலினத் தநிழ் மபறயனோகும். 

நது சகோள்றகனோது ீதிறனபெம் சநோதோத்றதபெம் அடிப்றைனோக றயத்து நது நக்கின் யநோ, 

சுதந்திபநோ, சநத்துயநோ, ோதுகோப்ோ அறநதிறன ற்டுத்திக் சகோடுப்தற்கு நது நக்கின் 

எபைங்கிறணந்த குபோக எலிப்துயோகும்.” 

 

 

ம் இட்சினம் 

 

“அவுஸ்திமபலினத் தநிழ்  மபறய அவுஸ்திமபலின சபகத்தில் அங்கம் யகிக்கும் தநிமர்கின்  ஆக்க 

பூர்யநோ ங்கிப்ற ஊக்குயிப்தோகவும், தநிமர்களுக்கு பக்கினோற்ற சயிக் சகோணர்யதோகவும், 

அவுஸ்திமபலினப் ண்புகற ிறிறுத்துயதோவும், நற்றன சபகங்கள், அபசுகள், அறநப்புக்கள் 

அறத்றதபெம் தநிமர்கின் சபக, ண்ோட்டு, அபசினல் அக்கறகள், கயறகில் ஈடுடுத்துயதோகவும் 

அறநயமத ம் இட்சினம்.”  

 

ம் குிக்மகோள் 

 
“நது குிக்மகோோது உகோயின ோீதினில் தநிழ் நக்கின் நித உோிறநகளுக்கோகக எபைங்கிறணந்த 

குபல் சகோடுப்து, தநிமர்கின் சுனிர்ணன உோிறநறனப் ற்ின அியினற நக்கிறைமன 

ற்டுத்துயது, நது நக்கின் ோதுகோப்ிற்கும், யறநனோ யோழ்யிற்கும் சோபைோதோப யர்ச்சிக்கு 

உதவுயது, நது திர்கோ சந்ததினிோிற்கு நது ோட்டில் ைந்த இப்டுசகோறறனப் ற்ி 

டுத்துக்கூறுயது ன்றயனோகும்.” 

அவுஸ்திமபலினத் தநிமர் மபறய:  

சநோதோத்றதபெம் ீதிறனபெம் மோக்கின அப்மோர் 
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