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ெகா�டா�. தமிழ�களி� இ�ைறய நிைல ப)றி தமிழ�களி� இ�ைறய நிைல ப)றி தமிழ�களி� இ�ைறய நிைல ப)றி தமிழ�களி� இ�ைறய நிைல ப)றி ேமத� ேமத� ேமத� ேமத� Chr is  Evans Chr is  Evans Chr is  Evans Chr is  Evans உட�உட�உட�உட�    எ+எ+எ+எ+    ேபரைவ ேபரைவ ேபரைவ ேபரைவ உ !பின�க�உ !பின�க�உ !பின�க�உ !பின�க�, , , , பகி�$% ெகா�ள இ# ச$த�!ப+ பகி�$% ெகா�ள இ# ச$த�!ப+ பகி�$% ெகா�ள இ# ச$த�!ப+ பகி�$% ெகா�ள இ# ச$த�!ப+ அைம$த%அைம$த%அைம$த%அைம$த%.... தமி' இைளஞ� அைம�> (TYO ) ஒ$<+ ெச@த ““““தமிழ� ஒ�  1ட2தமிழ� ஒ�  1ட2தமிழ� ஒ�  1ட2தமிழ� ஒ�  1ட2” ” ” ” நிக'வி� 3000 தமிழ�க* வைர கல%� ெகா�டன�. இ%த ெவ�றிகரமான நிக'� எ� அ4க�%வ�ைத உய��த ஏ%வாக அைம$த%அ4க�%வ�ைத உய��த ஏ%வாக அைம$த%அ4க�%வ�ைத உய��த ஏ%வாக அைம$த%அ4க�%வ�ைத உய��த ஏ%வாக அைம$த%. தமி' இைளஞ� அைம�பி� ேவ�9ேகா0 + இண<கி நா� Ms Julie Owens, Ms Julie Owens, Ms Julie Owens, Ms Julie Owens, ேமத�ேமத�ேமத�ேமத�    Laurie Ferguson Laurie Ferguson Laurie Ferguson Laurie Ferguson ஐ4� இ%த நிக'� + அைழ"தி�%ேதா�. அவ�க* இ�வ�� வ%� கல%� உைரநிக'"தி� ப<+ ப�றிய� சிற�>. எ� ேபரைவ எம ெகன" தனி  கா1சி அர<+ அைம"� எ� ெச@தி மட�கைள4� எ�ைம� ப�றிய பர�>ைர மடலகைள4� விநிேயாகி"தன�. 
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நி' ச� ேவ(� மாநில அைவ அறி!ைகநி' ச� ேவ(� மாநில அைவ அறி!ைகநி' ச� ேவ(� மாநில அைவ அறி!ைகநி' ச� ேவ(� மாநில அைவ அறி!ைக 

ஆதர�� ெசய
பாக�ஆதர�� ெசய
பாக�ஆதர�� ெசய
பாக�ஆதர�� ெசய
பாக�    எ� அைவ உ;�பின�க* Refugee Inter-Agency Group 2010� ஆ�9 ெப�ரவாி மாத� 11� திகதி பிாிHேபனி� உ*ள Bleeding Hearts ’  Café and Gal-lery � நடா"திய The Refugee Push Factors : What are the choices when there is no turning back? ( அகதிக� அகதிக� அகதிக� அகதிக� த+ ம�ைண வி67 ெவளிேயற ேவ�8ய த+ ம�ைண வி67 ெவளிேயற ேவ�8ய த+ ம�ைண வி67 ெவளிேயற ேவ�8ய த+ ம�ைண வி67 ெவளிேயற ேவ�8ய காரணிக�காரணிக�காரணிக�காரணிக�————    தி9+பி! ேபாக இயலாத நிைலயி2 தி9+பி! ேபாக இயலாத நிைலயி2 தி9+பி! ேபாக இயலாத நிைலயி2 தி9+பி! ேபாக இயலாத நிைலயி2 அகதிகளி�  :8� எ�னஅகதிகளி�  :8� எ�னஅகதிகளி�  :8� எ�னஅகதிகளி�  :8� எ�ன????) எ�ற தைல�பி� இட� ெப�ற க�"தம�வி� கல%� ெகா�டன�. எ� அைவ உ;�பின�க* Refugee Action Collective 2010� ஆ�9 ெப�ரவாி மாத� 11� திகதி பிாிHேபனி� நடா"திய Asylum seekers “ Speak Out ” ( அரசிய2 <க=ட+ ேத7ேவா��காக� �ர2 அரசிய2 <க=ட+ ேத7ேவா��காக� �ர2 அரசிய2 <க=ட+ ேத7ேவா��காக� �ர2 அரசிய2 <க=ட+ ேத7ேவா��காக� �ர2 எ�!<4க�எ�!<4க�எ�!<4க�எ�!<4க�) எ�ற தைல�பி� இட� ெப�ற க�"தம�வி� கல%� ெகா�டன�. எ� அைவ உ;�பின�க* Runcorn, Kuraby, Waterford அ�Hதிேர?ய" ெதாழி� க1சியி� (ALP )  ெதாழி� ச<க  கிைளக* 2010� ஆ�9 ெப�ரவாி மாத� 19� திகதி +K�Hலா%�� மாநில ஆ1சி ம�ற"தி� நடா"திய Sri Lanka A way forward for all the people ( அைன�% இல4ைக ம�க>��+ ஒ9 :�ேன)ற! அைன�% இல4ைக ம�க>��+ ஒ9 :�ேன)ற! அைன�% இல4ைக ம�க>��+ ஒ9 :�ேன)ற! அைன�% இல4ைக ம�க>��+ ஒ9 :�ேன)ற! பாைதபாைதபாைதபாைத) எ�ற தைல�பி� இட� ெப�ற க�"தம�வி� கல%� ெகா�டன�. இதி� ேபரைவயி� சா�பி� ஊடக" ெதாட�பாட� ெபா;�பாள� ம�"�வ� சா�பவி கல%� உைரயா�றினா�. இவ�ட� +K�Hலா%� ேமலைவ உ;�பின� Claire Moore, அைன"�லக ம�னி�>A சைபயி�  +K�Hலா%�, 

வட நிM ச�" ேவ�H தைலவ�  Maree Klemm ஆகிேயா� கல%� ெகா�டன�. இ% நிக'� Evan Moorhead நா.உ. ஆ� ஒ$<+ ெச@ய� ப19�, David Forde அ�Hதிேர?ய" ெதாழி� க1சியி� (ALP)  ேதசிய உ;�பினரா� நடா"த� ப19� இ�%த�. இவ�க* அைனவ�� எ� ேபரைவ4ட� இைண%� அகதிக*, அரசிய� >க?ட� ேபா�ேவாாி� ஆதர�  +$ களி� ெசய�பா9க0 +� ஊ க� தர  �!யவ�களாக  இ�%தன�. 
அகதிகைள அ��த� அகதிகைள அ��த� அகதிகைள அ��த� அகதிகைள அ��த�     N�; +� ேம�ப1ட தமி' அகதிக* +K�Hலா%� + வ%�*ளன�. அவ�க0 +" ேதவாயானவ�ைறA ெச@ய  �!ய வழி8ைறகைள எம� அைவ +$  �1ட"தி� தி1டமி1ேடா�.    

*வ +,�லா-. *வ +,�லா-. *வ +,�லா-. *வ +,�லா-. மாநில அைவ அறி!ைகமாநில அைவ அறி!ைகமாநில அைவ அறி!ைகமாநில அைவ அறி!ைக 
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ேம/* அ��திேரலிய மாநில அைவ அறி!ைகேம/* அ��திேரலிய மாநில அைவ அறி!ைகேம/* அ��திேரலிய மாநில அைவ அறி!ைகேம/* அ��திேரலிய மாநில அைவ அறி!ைக 
அகதிக� நிைலஅகதிக� நிைலஅகதிக� நிைலஅகதிக� நிைல::::    கிறிHமH தீ�" த9�> 8காமி?�%� ம�"�வ சிகிAைசக0 காக��, அ<+ ேபாதிய இட வசதி இ�ைம காரணமாக�� ேப�" (Perth) த9�> 8காமி�+ மா�ற� ப19*ேளா� + உதவிக* அளி"� வ�கி�ேறா�. எ� அைவ உ;�பின� அ<+ ெச�; அவ�க* நல� விசாாி"� வ�கி�றன�. எ�மா� வழ<க�ப9கி�ற உண� வைகக*, தமி' சOசிைகக* அவ�களா� வி��பி ஏ�;  ெகா*ள� ப9கி�றன. அ�ைமயி� +K�Hலா%� மாநில"தி� இ�%� இ<+ வ%த இ� இைளஞ�க0 + த<+மிட 

வசதிக0� ேவைல வா@�>� எ�மா� ஏ�ப9"தி  ெகா9 க� ப1ட�. 
ச�தி��ச�தி��ச�தி��ச�தி��::::    இ<+*ள இல<ைக தமி' ச<க பணிமைனயி� நா� ஏ�பா9 ெச@த ேதநீ� வி�%�பசார நிக'வி� மதித+ ெடனிH ெஜ�ச� நா.உ.  (Dr Dennis Jensen MP)அவ�க*  கல%� ெகா�டா�. அ<+ வ�ைக த%தி�%த அைனவ�டR� எம� ம களி� அவல<க* ெதாட�பாக��, அ<+ நைடெப�ற மனித உாிைம மீற�க* ெதாட�பாக�� அவ� உைரயா!ன�.  

ெத, அ��திேரலிய மாநில அைவ அறி!ைகெத, அ��திேரலிய மாநில அைவ அறி!ைகெத, அ��திேரலிய மாநில அைவ அறி!ைகெத, அ��திேரலிய மாநில அைவ அறி!ைக 2009� ஆ�!� Breman அைமதி� பாிைச� ெப�ற Sue Gilby, 2010� ஆ�9 ெப�ரவாி மாத� 17� திகதி ேநபாள"தி� நட க இ�%த உலக அைமதி  க�"தம�வி� இல<ைக" தமிழ�க* ப�றிய ஆ@வறி ைக ஒ�ைறA சம��பி"தா�. இைதA சாி பிைழ பா��பதி?�%� சம��பி +� வைர அைன"� உதவிகைள4� எ� அைவ ெச@தி�%த�. Merak � உ*ள அகதிகளி� அவல� ப�றிய க!த� ஒ�ைற அ�Hதிேர?ய� பிரதம�, ெத� அ�Hதிேர?ய 8தலைமAச�, அ�Hதிேர?ய  +!வர� அைமAச� ஆகிேயா� + அR�பிேனா�. இ� அ!ைல1!� (Adelaide ) � ெப�ரவாி மாத� நட%த ம%திாிசைப  �1ட� நட +� ெபா$� அவ�க* ைகளி� கிைட +� வ�ண� அR�ப� 

ப1ட�. இ  க!த"தி� பிரதிக* அ!ைல1!� உ*ள ந�ப�க* வ1ட"தி�+� ( C ircle of Friends )  அR�ப� ப19, அவ�களா� ெதாட� க!த<க* அ�Hதிேர?ய� பிரதம� +� மாநில நாடா0ம�ற உ;�பின�க0 +� அR�>� ப! ஏ�பா9 ெச@தி�%ேதா�. அகதிகளி� பிரAசிைனக* ப�றி Australian Refugee Association ( ARA ) ஐ எ� உ;�பின�க* ச%தி"�� ேபசின�. ேபரைவயி� ெப�க* ஆதர�  +$வின� வட +-கிழ + இல<ைகயி� பாதி க� ப1ட ெப�க0 கான தி1ட<க0 + உதவி ேக19 UNIFEM (United Nations Development Fund for Women )  நி;வன"� +  க!த� எ$தி உ*ளன�. 
 வ���ேகா�ைட
 தீ�மான� அ��திேர�யாவி�  வ���ேகா�ைட
 தீ�மான� அ��திேர�யாவி�  வ���ேகா�ைட
 தீ�மான� அ��திேர�யாவி�  வ���ேகா�ைட
 தீ�மான� அ��திேர�யாவி�      
வா!காள� பதி� வா!காள� பதி� வா!காள� பதி� வா!காள� பதி�                             26   ப!கதி( 

வா!ெக3�4 .53� ப6ர�ர  வா!ெக3�4 .53� ப6ர�ர  வா!ெக3�4 .53� ப6ர�ர  வா!ெக3�4 .53� ப6ர�ர      25   ப!கதி( 
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வ83!ேகா8ைட த+�மான  வ83!ேகா8ைட த+�மான  வ83!ேகா8ைட த+�மான  வ83!ேகா8ைட த+�மான  அ��திேர�யாவி� அ��திேர�யாவி� அ��திேர�யாவி� அ��திேர�யாவி�     
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அ��திேர�ய� தமி� வா���கணி�� அ��திேர�ய� தமி� வா���கணி�� அ��திேர�ய� தமி� வா���கணி�� அ��திேர�ய� தமி� வா���கணி�� 
2010201020102010    ஒ�;ப1ட இல<ைக" தீ� +* தமிழ� கான இைறைமைய4� சம அ%தHைத4� ெப;வத�+� ப�ேவ; தமி' அைம�> க* கட%த 60 வ�ட காலமாக ேம�ெகா�9 வ%த அைன"� நடவ! ைகக0� ெவ�றி ெபறவி�ைல. தமிழ� தம� பார�பாிய தாயக"ைத மீள� ெப;வத�+�, தம� இைறைம கான உாிைமைய உ;தி�ப9"தி  ெகா*வத�+ெமன அைன"�" தமி' அரசிய� க1சிகளாU� ேம�ெகா*ள�ப1ட வரலா�; நிக'ேவ வ19 ேகா1ைட" தீ�மானமா+�. 

வ��ேகா�ைட" தீ$மான"தி' வ��ேகா�ைட" தீ$மான"தி' வ��ேகா�ைட" தீ$மான"தி' வ��ேகா�ைட" தீ$மான"தி' 
அ(�பைடக� அ(�பைடக� அ(�பைடக� அ(�பைடக�     1. ஐேரா�பிய ஆ கிரமி�> இல<ைக" தீவி� நிக$� கால�ப+திவைர, இல<ைக" தீவி� வட + கிழ +� பிரேதச� எ�ப� ப� N�றா�9 காலமாக தமிழ�களி� பார�பாிய தாயகமாக இ�%� வ%�*ள�ட� அ� அவ�களி� Bரண இைறைம4� =த%திர8� உ*ள பிரேதசமாக இ�%� வ%�*ள�. 2. இ%த� பார�பாிய� பிரேதச"தி� வா$� தமி' 

ேப=� ம க* ஒ� தனியான நா1ைட அைடயாள� ப9"�கிறா�க*. அVவாேற இல<ைகயி� எ%த� பாக"திU� வசி +� தமி' ேப=� ம க0�, ெவளிநா9களி� வதி4� தமி' ஈழ"ைத B�Kகமாக  ெகா�ட எ%த" தமிழ�� தம� பார�பாிய தாயக"தி� பிரஜா�ாிைம ெப;வத�+ உாி"�ைடயவ�க*. 3. இ%த" தமி'"ேதச� =ய நி�ணய உாிைமைய  ெகா�!� கிற�.  4. ஈழ" தமிழ�க* தம� தாயகமான இைறைம4*ள =த%திர தமி' ஈழ"ைத உ�வா கி  க1!ெய$�>வதி� ஆ�வ� ெகா�9*ளன�. 
வ��ேகா�ைட" தீ$மான"தி' மீ� வ��ேகா�ைட" தீ$மான"தி' மீ� வ��ேகா�ைட" தீ$மான"தி' மீ� வ��ேகா�ைட" தீ$மான"தி' மீ� 
வா�ெக�பி
கான )
*வா�ெக�பி
கான )
*வா�ெக�பி
கான )
*வா�ெக�பி
கான )
*    'இல<ைக" தீவி� வா$� தமிழ�க* ஒ� தனியான நா1ைட அைடயாள� ப9"�வதாU�, ஒ� பார�பாிய தாயக"ைத4� =ய நி�ணய உாிைமைய4� ெகா�!��பதாU�, ஈழ" தமிழனாகிய நா� Bரண இைறைம4� =த%திர8� உ*ள தமி' ஈழ"ைத இல<ைக" தீவி� வட +, கிழ +� பிரேதச"தி� நி;�வத�+ எ� 8$ வி��ப"ைத4� இ"தா� ெதாிவி"� ெகா*கிேற�' 

வ6!ேடா�ய மாநில அைவ அறி!ைகவ6!ேடா�ய மாநில அைவ அறி!ைகவ6!ேடா�ய மாநில அைவ அறி!ைகவ6!ேடா�ய மாநில அைவ அறி!ைக 
ஒ'* )ட�ஒ'* )ட�ஒ'* )ட�ஒ'* )ட�::::    2010� ஆ�9 ெப�ரவாி மாத� 6% திகதி Vermont South சனசYக நிைலய"தி� ஒ$<+ ெச@ய� ப1!�%த ஒ�; �டU + ஐ�ப� ேப� வைர சYக� அளி"தி�%தன�. த�ேபா� எம� பணிக0 + உதவிக* >ாி%� வ�ேவா��, உதவி >ாிய� >திதாக 8� வ%ேதா�� இவ�களி� அட<+வ�. கட%த ஆ; மாத கால� ப+தியி� 8�ென9 க� ப1ட ெசய�பா9க* +றி"� ேபராசிாிய� நி�மலதாH அவ�க* =� கமான ெதளிவான ெதா+�ைப வழ<கி 

இ�%தா�. மிக�� =8கமாக�� ந1> மன� பா<+டR� நைடெப�ற இ �1ட"தி� >திய உ;�பின�கைள" திர19� நடவ! ைக ப�றிய ஆ க B�வமான பல க�"� க* 8� ைவ க� ப1டன. எ� ேபரைவயி� ெசய�பா9க0 +�, தமி' ம கைள அ�Hதிேர?யாவி� பிரதிநிதி"�வ� ப9"�வத�+� அ"தியாவசியமான உ;�பின� ெதாைகயி� 8 கிய"�வ"ைத உண�%� ப�ேவ; வழிகளாU� பணி>ாிய 8�வ%� த�ைம இைண"�  ெகா�டன�. 
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ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி 7 7 7 7      ப!க  ப!க  ப!க  ப!க   

�ல,ெபய$ ஈழ"தமிழாி' ப/��ல,ெபய$ ஈழ"தமிழாி' ப/��ல,ெபய$ ஈழ"தமிழாி' ப/��ல,ெபய$ ஈழ"தமிழாி' ப/�    ச1ட"தி�+ 8ரணான வைகயி� உ�வா க�ப1ட ஒ�;ப1ட இல<ைகயி� அரசியலைம�>A ச1ட"தி� ேநர! விைள�தா� ஈழ"தமிழைரA சிதற!"� உலக� 8$வ�� தOசமைடயA ெச@தைமயா+�. தமிழாி� தாயக� இல<ைக அரசியலைம�>A ச1ட"தி� Yல� அவ�களிடமி�%� அபகாி க�ப1ட�. ேமU�, இ%த வ19 ேகா1ைட" தீ�மானமான� ஈழ"ைத B�Kகமாக  ெகா�ட எ%தெவா� தமிழR� தன� ேதச� ச�ப%தமான எ%த நடவ! ைககளி� ப<ெக9�பத�+� தன� க�"ைத" ெதாிவி�பத�+� உாிைம4ைடயவ� எ�;� ெதாிவி கிற�. அ��திேர�ய வா�கணி�� அ��திேர�ய வா�கணி�� அ��திேர�ய வா�கணி�� அ��திேர�ய வா�கணி�� 2010 2010 2010 2010 இ� �ல� நா� இ� �ல� நா� இ� �ல� நா� இ� �ல� நா� அைடய வி���வ� எ�னஅைடய வி���வ� எ�னஅைடய வி���வ� எ�னஅைடய வி���வ� எ�ன? ? ? ?     1. இல<ைக" தீவி� வா$� தமிழ�களி� அரசிய� அபிலாைசகைள மீள வ?4;"�த�. 2. >ல�ெபய� நா9களி� நடா"த�ப9� இ�ப!யான க�"�  கணி�> களி� 8!�க* இன 8ர�பா1!�கான தீ�விைன ஏ�ப9"�வத�+" �ைண >ாி4�. 3. தமிழ�களி� அபிலாைசகைள உலக நா9க0 +�, ச�வேதச அைம�>க0 +� 8�ைவ�பதி� இ  க�"�  கணி�> 8!�க* �ைண>ாி4�. 4. ேதசிய, ச�வேதச ம1ட"தி� தமிழாி� ேதசிய இன� பிரAசிைன ெதாட�பான ஒ�ைம�பா1!ைன வள�"த�. 5. எம� கட%தகால அகி�ைச 8ைற� ேபாரா1ட<க0� ஆ4த� ேபாரா1ட<க0� நியாயமான� எ�பைத தி��ப�� உல+ + உணரைவ"த�. 6. இ� எம� இைறைம கான நடவ! ைக எ�பைத4� எ<கைள ஆ0� இைறைமேயா உாிைமேயா சிறில<காவி�+ இ�ைல எ�பைத4� உலகி�+ உண�"�த�. 7. சிறில<காவி� அரசியலைம�ைப மா�றியைம க அ$"த� ெகா9"த�. வா�கணி�பி� இ�ேபாைதய அவசிய� எ�னவா�கணி�பி� இ�ேபாைதய அவசிய� எ�னவா�கணி�பி� இ�ேபாைதய அவசிய� எ�னவா�கணி�பி� இ�ேபாைதய அவசிய� எ�ன????    கட%த ேம மாத� 2009 இ�+� பி�ன�, ஈழ"தி� 

தமிழ� கான இய<+நிைல தலைம"�வ"தி�கான ேதைவ ஒ�றி� கிற�. எம� தாயக"ைத4� ேபாரா1ட"ைத4� தைலைம தா<+வத�கான ெபா;�> >ல�ெபய� தமிழ�களிடேம இ�; ஒ�பைட க� ப1!� கிற�. நீதியான��, =த%திரமான�மான 8ைறயி� தமிழாி� அரசிய� அபிலாைசகைள அறி%� ெகா*ள��, அரசிய� அ!�பைடகைள வைரய;"�  ெகா*ள�� ேவ�!ய� இ�; >ல� ெபய� தமிழைர� ெபா;"தவைரயி� அவசியமா+�. இைதA ெச@4� ஒ� ஜனநாயக வழி8ைற தா� இ%த வ19 ேகா1ைட" தீ�மான"தி� மீதான மீ* வா ெக9�பா+�. 
அ�0திேர1ய வா���கணி�� அ�0திேர1ய வா���கணி�� அ�0திேர1ய வா���கணி�� அ�0திேர1ய வா���கணி�� 2010 2010 2010 2010 
ச,ப�தமான ம
ைறய ேக�விக7, ச,ப�தமான ம
ைறய ேக�விக7, ச,ப�தமான ம
ைறய ேக�விக7, ச,ப�தமான ம
ைறய ேக�விக7, 

பதி�க7,பதி�க7,பதி�க7,பதி�க7,    1. 19761. 19761. 19761. 1976    ஆ� ஆ&'� வ()ேகா(ைட* தீ,மான� ஆ� ஆ&'� வ()ேகா(ைட* தீ,மான� ஆ� ஆ&'� வ()ேகா(ைட* தீ,மான� ஆ� ஆ&'� வ()ேகா(ைட* தீ,மான� எ.வா/ அ�/ தமிழ,களா2 பாீ(சிக�ப(ட�எ.வா/ அ�/ தமிழ,களா2 பாீ(சிக�ப(ட�எ.வா/ அ�/ தமிழ,களா2 பாீ(சிக�ப(ட�எ.வா/ அ�/ தமிழ,களா2 பாீ(சிக�ப(ட�????    இல<ைக" தீவி� நைடெப�ற 1977 ஆ� ஆ�9� ெபா�"ேத�த� வ19 ேகா1ைட" தீ�மான"தி� மீதான ச�வஜன வா ெக9�பாக  ெகா*ள�ப19 தமி' ம களி� ஆைண ெபற�ப1ட�. 2. 2. 2. 2. அ��திேர�ய வா�கணி�� அ��திேர�ய வா�கணி�� அ��திேர�ய வா�கணி�� அ��திேர�ய வா�கணி�� 2010 2010 2010 2010 ஏ� ஏ� ஏ� ஏ� வ()ேகா(ைட* தீ,மான� வ()ேகா(ைட* தீ,மான� வ()ேகா(ைட* தீ,மான� வ()ேகா(ைட* தீ,மான� 1976197619761976ஐ ஐ ஐ ஐ அ'�பைடயாக ெகா&)9ள�அ'�பைடயாக ெகா&)9ள�அ'�பைடயாக ெகா&)9ள�அ'�பைடயாக ெகா&)9ள�????    இ"தீ�மான� 1976 ஆ� ஆ�9 தமி' அரசிய� தைலைம"�வ"தா� உ�வா க�ப1ட�. இதைன" ெதாட�%� 1977 இ� நட%த ெபா�" ேத�த?� தமிழ�க* தம� தாயக"தி� இத�கான ஆைணைய ஏக மனதாக வழ<கியி�%தா�க*. இ�ேவ தமி' ஈழ"தி� (இல<ைக" தீவி� வட + , கிழ + மாகாண<க*) இ;தியாக நட%ேதறிய நீதி4� =த%திர8மான ேத�த� எ�ப� +றி�பிட" த க�. 3. 3. 3. 3. அ��திேர�ய க�*�கணி�� எ�ேபா� அ��திேர�ய க�*�கணி�� எ�ேபா� அ��திேர�ய க�*�கணி�� எ�ேபா� அ��திேர�ய க�*�கணி�� எ�ேபா� நட*தபட�9ள�நட*தபட�9ள�நட*தபட�9ள�நட*தபட�9ள�????    2010� ஆ�9 ஏ�பிர� மாத� 17�, 18� திகதிகளி� 4. 4. 4. 4. இ:த* தீ,மான*தி2 நா� ப;�ெகா9வ� இ:த* தீ,மான*தி2 நா� ப;�ெகா9வ� இ:த* தீ,மான*தி2 நா� ப;�ெகா9வ� இ:த* தீ,மான*தி2 நா� ப;�ெகா9வ� எ.வா/எ.வா/எ.வா/எ.வா/????    நீ<க* இ%த" தீ�மான"தி� கல%�ெகா*வத�+ எம� 

வ��ேகா�ைட" தீ$மான, அ�0திேர1யாவி�  வ��ேகா�ைட" தீ$மான, அ�0திேர1யாவி�  வ��ேகா�ைட" தீ$மான, அ�0திேர1யாவி�  வ��ேகா�ைட" தீ$மான, அ�0திேர1யாவி�  5555, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி    
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இைணய"தள"தி� Yலமாகேவா அ�ல� அதிகார� வழ<க�ப1ட ேத�த� அUவலக�க* வழ<+� வி�ண�ப� ப!வ<கைள நிர�பி அR�>வத� Yலேமா உ<கைள� பதி� ெச@� ெகா*ளலா�. 5. 5. 5. 5. யா, வாகளிக* த�தி<ைடயவ,க9யா, வாகளிக* த�தி<ைடயவ,க9யா, வாகளிக* த�தி<ைடயவ,க9யா, வாகளிக* த�தி<ைடயவ,க9????    இ"தீ�மான வா +  கணி�பி� கல%� ெகா*வத�+ நீ<க* பி�வ�� தைகைமகைள  ெகா�!�"த� அவசிய� -  18 வய� + ேம�ப1டவராக�� பி�வ�� Y�; பிாி�களி� ஒ�றி� இட� ெப;பவராக�� இ�"த� ேவ�9�. அ. இல<ைக"தீவி� பிற%தவராக�� தன� தா@ெமாழியாக" தமிைழ ெகா�டவராக�� இ�"த�. ஆ. இல<ைகயி� பிற%தவ��, தமிைழ தா@ெமாழியாக  ெகா�ட வ�மான ஒ�வைர கணவனாகேவா அ�ல� மைனவியாகேவா ெகா�டவராக இ�"த�. இ. ேமேல அ, ம�;� ஆ ப+தியி� +றி�பிட�ப19*ள பிாிவினாி� ச%ததியினராக இ�"த�. 6. 6. 6. 6. இ.வைகயான க�*�கணி�� ேவ/ எ;கி=� இ.வைகயான க�*�கணி�� ேவ/ எ;கி=� இ.வைகயான க�*�கணி�� ேவ/ எ;கி=� இ.வைகயான க�*�கணி�� ேவ/ எ;கி=� நட:�9ளதாநட:�9ளதாநட:�9ளதாநட:�9ளதா????    ஆ�. வ19 ேகா1ைட" தீ�மான"தி� மீதான மீ*வா ெக9�> 8த� 8த?� ேநா�ேவயி� >ல�ெபய� ஈழ"தமிழரா� கட%த ேம மாத�, 2009 இ� நட"த�ப1ட�. இதைன" ெதாட�%� பிரா�H, கனடா, ெநத�லா%�, ேஜ�மனி, =வி1ச�லா%�, இ<கிலா%� ேபா�ற நா9களி� இVவா +  கணி�> நடா"த�ப1டன. இைவ எ�லாவ�றிUேம >ல�ெபய� 

ஈழ"தமிழ�க* 99 Kத"தி�+� அதிகமான வா +கைள ஆதரவாக அளி"� தம� அபிலாைசகைள ெவளி�ப9"தியி� கிறா�க*. ேமU� இVவாறான வா +  கணி�>க* ஈழ"தமிழ� >ல�ெபய�%� வா$� அ�Hதிேர?யா�ட� ஒ�ப� நா9களி� நைடெப;வத�கான ஒ$<+கைள அ%த%த நா19� >ல�ெபய� தமிழ�க* ெச@� ெகா�9 இ� கிறா�க*. 7. 7. 7. 7. இ:த க�*�கணி�ைப நட*�வ� யா,இ:த க�*�கணி�ைப நட*�வ� யா,இ:த க�*�கணி�ைப நட*�வ� யா,இ:த க�*�கணி�ைப நட*�வ� யா,????    1976 ஆ� அ�!� ெச@ய�ப1ட வ19 ேகா1ைட" தீ�மான"திைன அ�Hதிேர?யா வா' >ல�ெபய� தமிழ�க* ஏ�; ெகா*கிறா�களா, இ�ைலயா எ�பைத  க�டறி4� 8கமாக இ<+*ள சில தமி' ஆ�வல�களா� 'அ�Hதிேர?ய" தமி' வா +  கணி�>  +$' (Tamil Referendum Council Australia - TRCA )  எ�ற ெபயாி� ஒ� அைம�> உ�வா க�ப19 பதி� ெச@ய�ப19*ள�. இVவா +  கணி�ைப 8ைறயாக நடா"தி 8!�பேத இத� ஒேரெயா� ேநா க8� தி1ட8மா+�. ந�+ ேத�Aசி4� அRபவ8� உ*ள =யாதீனமான ேத�த� அைம�ெபா�; இVவா +  கணி�ைப (வா களி�ைப) நட"தவி� கிற�. 8. 8. 8. 8. இ*தீ,மான� ச�ப:தமான ேமலதிகக விபர;கைள இ*தீ,மான� ச�ப:தமான ேமலதிகக விபர;கைள இ*தீ,மான� ச�ப:தமான ேமலதிகக விபர;கைள இ*தீ,மான� ச�ப:தமான ேமலதிகக விபர;கைள நா� எ;� ெப>/ ெகா9ளலா�நா� எ;� ெப>/ ெகா9ளலா�நா� எ;� ெப>/ ெகா9ளலா�நா� எ;� ெப>/ ெகா9ளலா�????    நீ<க* இ க�"� கணி�>" ெதாட�பான ேமலதிக விபர<கைள பி�வ�� இைணய" தள<களி� Yலமாகேவா (www.vkr1976.com.au )  அ�ல� அ�Hதிேர?ய" தமி' வா +  கணி�>  +$ அ<க"தவ�களிடமி�%ேதா ெப�; ெகா*ளலா�. 

வ��ேகா�ைட" தீ$மான, அ�0திேர1யாவி�  வ��ேகா�ைட" தீ$மான, அ�0திேர1யாவி�  வ��ேகா�ைட" தீ$மான, அ�0திேர1யாவி�  வ��ேகா�ைட" தீ$மான, அ�0திேர1யாவி�  6666, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி    

இல�ைக� ெபா � ேத!த�இல�ைக� ெபா � ேத!த�இல�ைக� ெபா � ேத!த�இல�ைக� ெபா � ேத!த�    வட��வட��வட��வட��, , , , கிழ�� ப�திகளி� உ'ள ெமா�த( கிழ�� ப�திகளி� உ'ள ெமா�த( கிழ�� ப�திகளி� உ'ள ெமா�த( கிழ�� ப�திகளி� உ'ள ெமா�த( 31 31 31 31 
ஆசன�க-�காக ஆசன�க-�காக ஆசன�க-�காக ஆசன�க-�காக 1867 1867 1867 1867 ேவ1பாள!க' ேபா12யி3கி4றன!ேவ1பாள!க' ேபா12யி3கி4றன!ேவ1பாள!க' ேபா12யி3கி4றன!ேவ1பாள!க' ேபா12யி3கி4றன!.... யா'�பாண மாவ1ட"தி� 15 அரசிய�க1சிக*, 12 =ேய1ைச  +$ களி� சா�பி� 324 ேவ1பாள� 0�, வ�னி மாவ1ட"தி� 18 அரசிய�க1சிக*, 9 =ேய1ைச  +$ களி� சா�பி� 308 ேவ1பாள�க0�, ம1ட கள�> மாவ1ட"தி� 17 அரசிய�க1சிக*, 27 =ேய1ைச  +$ களி� சா�பி� 360 ேவ1பாள�க0�, தி�ேகாணமைல மாவ1ட"தி� 17 அரசிய�க1சிக*, 14 =ேய1ைச  +$ களி� சா�பி� 217 ேவ1பாளர 0�, அ�பாைற மாவ1ட"தி� 17 அரசிய�க1சிக* 49 =ேய1ைச  +$ களி� சா�பி� 660 ேவ1பாள�க0� ேபா1!யி9கி�றன�.  
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ஒம�ைத�� அ
பாஒம�ைத�� அ
பாஒம�ைத�� அ
பாஒம�ைத�� அ
பா.... .... .... .... இ� பயண�க�இ� பயண�க�இ� பயண�க�இ� பயண�க�; ; ; ; ஒேர உண��ஒேர உண��ஒேர உண��ஒேர உண��    
[ ெச;வா<!கிழைம, 26 சனவ� 2010, 00:17 GMT ] �தின�பலைக-யி� ப�காள
 ேதவ� ப�பதிேதவ� ப�பதிேதவ� ப�பதிேதவ� ப�பதி ஒ� பயண� ேபானா
. ஒளி ஓவிய
 ெச�ைலயா ஞானசி்�க��ெச�ைலயா ஞானசி்�க��ெச�ைலயா ஞானசி்�க��ெச�ைலயா ஞானசி்�க�� ஒ� பயண� ேபானா
. இ� பயண�க� - ஒ�வ
 கணிணியி� எ��ெபாறியா� ேநா�கினா
; அ !தவ
 ஒளி#பட� க�வியி� வி�ைலயா� ேநா�கினா
. எ�!ைத'� பட�கைள'� ஒ��கிைண!� உ�க)ட� பகி
*� ெகா�)கி�ற� �தின�பலைக. சி�தா��த� எ�கிற ெகௗதம ��த� ஒ� ஆ�கிரமி�பாள�. வ�னியாவி� இ��  யா!�பாண# வைரயான %�& மணி ேநர� பயண�தி� என�)� ேதா�றியெத�லா# இ  தா�.  %�& வ�ட,களி� பி�ன� தாயக ம- ேநா�கிய என  பயண# கட�த .ெச#ப� 31ஆ# நா1 ஆர#பமான . வ�னியா நகாி� இ��  எ,கைள ஏ3றி4 ெச�ற 54ச�கர வ-. "ேத�கவ�ைத" எ�ற இட�தி� இற�கி வி7ட . இ�த ஊ� 5�ன� 'ேத�க, கா:' எ�ேற அறிய�ப7.��த . ஈர�ெபாிய )ள�தி3)� பதிலாக பைடயினாி� ேசாதைன நிைலயமாக இ�ேபா  அ�த இட# மா3ற�ப7.��கிற . அ  ஒ� பைழய விைளயா7:� திட�. 5கமாைல மாதிாிேய அைர4 >வ� ைவ�த ேசாதைன� தாி�பிட,க1 அ,ேக?# அைம�க�ப7:1ளன. பயணிக1 ஓAவிட�தி3) அ�கிேலேய ேப�� க1 தாி�பிட�தி3கான நில# ெச#ைமயிட�ப7:� ெகா-.��த . அ�த4 ேசாதைன நிைலய# இ�B# பல ப�தா-:க1 சிற�பாக இய,)வத3காக� தயா�� ப:�த�ப7:� ெகா-.��த . வ�னியா ேப��  நிைலய�தி� இ�� # ெகாC#� ம3&# பிற மாவ7ட,களி� இ�� # யா!�பாண# ேநா�கி4 ெச�D# ேப�� க1 ஒEெவா�றாக வ�  அ,ேக தாி�க� ெதாட,கின. பி3பக� 2 மணி�) 6 ேப�� க1 ஒேர அணியாக அ,கி��  �ற�பட பைடயின� அBமதி�தா�க1. நா,க1 12 மணி�ேக அ,ேக ேபாயி��ேதா#. எம  ெபாதிக1, ைபக1 ேசாதைனயிட� படவி�ைல அைடயாள அ7ைடகளி� பிரதிக1 வா,க�படவி�ைல. ஆனாD# ஓAவிட�தி� பைட ஆ7க1 ெசா�D# ப.ேய அம�� , அர�கி, அைடயாள அ7ைடகைள அவ�க1 பா�ைவயி7ட பி�ன�, அவ�க1 கா7.ய வழியி� நட� , அவ�களி� வழிகா7டI� ேப�� களி� ஏறி�ெகா-ேடா#. அ�த ைமதான�ைத4 >3றி அ.�க�ப7.��த 57க#பி ேவIகJ�) அ�பா� இ��  பயணிகJ�) பழ,கJ# ேதநீ�# வி3க�ப:கி�றன. வி3பவ�களி� சி,களவ�கJ# அரசி� த:�� 5கா#களி� வசி�)# ம�கJ# இ��கிறா�க1.  

ேபL� க1 தா-.�)ள# ேஜாச� 5கா# தா-. ஓம�ைதைய அைடகி�றன. அ,ேக எ�லா# அ�ப. அ�ப.ேய இ��கி�றன. ேசாதைன4 சாவ.கJ�) ேப�� களி� இ��  இற,கி ெந��கி அ.�தப. ஓ:# ம�கைள?# ேசாதைன�காக கா� க:�க� கா�தி��பவ�கைள?# ம7:# தா� காணவி�ைல. அைமதி�காக� கா�தி��த 2000 5த� 2006 வைரயான ஆ-:களி� இ�த4 ேசாதைன4 சாவ. வழியாக பல தடைவக1 யா!�பாண�தி3)# ெகாC#பி3)# இைடயி� ெச�& வ�தி��கிேற�. அ�ேபாெத�லா# பல தடைவக1 சி,கள� �லனாAவாள�கJட� வா�)வாத�பட ேவ-. இ��தி��கி�ற . அ�த4 ேசாதைன4 சாவ.க1 மீ-:# தம  ெபா3கால�தி3காக ஏ,கி அ�ப.ேய கிட�கி�றன. பைழய ப.ேய  பிரதான சாைலைய� தவி��  சாவ.கைள4 >3றி� ெகா-: பயணி�கி�றன ேப�� க1. தமிழீழ� வரேவ�கிற� தமிழீழ� வரேவ�கிற� தமிழீழ� வரேவ�கிற� தமிழீழ� வரேவ�கிற� பலைகைய� க-க1 ேத:கிறன. ஒ�&# இ�ைல. அ,ேக 5�� ஏேதா இ��த  எ�பத3கான தடய,கேள கிைடயா . அ,கி��  இர-: கிேலா மீ3ற� ெதாைலவி� இ��த "பாO" வழ,)# இட#, தமிழீழ காவ� ைற� பணியக#, தமிழீழ வ�வாA� ைற நிைலய,க1 எ�லா5# அழி�க�ப7: வி7டன, எ �# இ�ைல, இ��த இட# Pட� ெதாியவி�ைல. ெவ&# ப4ைச� பேச� எ�ற �� ெவளிகளாக Qதி ஓர,க1 அைன� # விாி�  கிட�கி�றன. ஓம�ைதயி� இ��  கிளிெநா4சி வைர�)# Qதியி� இ� ம�,)# >மா� அைர� கிேலா மீ3ற��) இ�ேபா  ஒ�&ேம இ�ைல. ெச#�Cதி ப.�தப. கிட�த கா7: மர,க1 இ�ைல. பாைல மர,கJ# ஏைனய ெபாிய மர,கJ# அ,) இ��தத3கான அைடயாள,கJ# இ�ைல. ேம3) நா:களி� 53ற,களி� த-ணீ� ஊ3றி வள��க�ப7ட �� தைரகளாக அைவ கா7சி அளி�கி�றன. ஏ� அக3றினா�க1 தமிழீழ�தி� அ�தைன பாாிய மர�கைள�� அ��க�ைட �ட இ�லாம�பாாிய மர�கைள�� அ��க�ைட �ட இ�லாம�பாாிய மர�கைள�� அ��க�ைட �ட இ�லாம�பாாிய மர�கைள�� அ��க�ைட �ட இ�லாம�....................? ? ? ? �ாியவி�ைல. அ�த� �� ெவளிகJ�) ந:ேவ 200 மீ3ற� Rர�தி3) ஒ�றாக காவ� அர-க1 -- கைல நய� ட� அைம�க�ப7.��கி�றன.  கா7: மர,க1 ந7:, ஓ7:� Pைர ேபா7:, அைர வாசி�)4 சாிவாக அைண�க�ப7:1ள ம-ணி� அ&க# �3க1 ேவ�வி7: ப>ைமயாA 
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ஒ7:>7டா� பல ேநா�)� P7:ற�4 ச,க# சா�பா7:� கைட ஒ�& திற�தி��கிற  எ�&# என�)4 ெசா�ல�ப7.��த . அ�த� P7:ற�4 ச,க�தி� 5�கிய ெபா&�பி� இ��)# என  உறவின� 5றிக-.யி� தா� இ��பா� எ�ப # என�)4 ெசா�ல�ப7.��த . பல வ�ட,களி� பி�ன�, 5�கியமாக கைடசி� ேபாாி� எ�ப.ேயா உயி� த�பிய அவைர� பா��)# ஆவ� எ�னிட# க7:�கட,காம� இ��த . ஏமா3ற,க1 ம7:ேம மி4சமாகி வி7ட தமிழ�களி� நா� விதிவில�கா எ�ன...? மா,)ள�தி� உ1ள பைடகளி� உண� வி:தியி� அைன� � ேப�� கJ# நி&�த�ப7: வி7டன.  

சி3&-.கJ�கான ப7.ய� 5தI� சி,கள�திD# பி�ன� தமிழிDமாக எCத�ப7: நீ7டாக� ெதா,க விட�ப7.��கிற . �ற�ப:# ேபா  மதிய4 சா�பா: சா�பி7.��கவி�ைல எனிB# அ,ேக எைத?# சா�பிட மன# இட,ெகா:�கவி�ைல. 5றிக-.யி� இனி ேப�� க1 நி3கா  எ�ற ஏமா3ற5# எாி4சD# ேவ& மனைத அைலகழி�த .  சல�ைதயாவ  கழி�ேபா# எ�& எதி�� �ற�தி� Toilet என எCத�ப7.��த இட�ைத ேநா�கி� ேபாேன�. உ1ேள எ�ன க�த& ேகாலேமா என நிைன� � ெகா-ேட ப3ைற� ப�கமாக ஒ ,கிேன�. சரசர��ட� ஏேதா ஒ�& நக��த . P��  பா��தேபா  ப4ைச உைடயி� ைககளி� ஆ?த,கJட�, த� மீ  ெதறி�  விடாதப.�) அ�த மனித� நக��  ெகா-டா�. இC�த சி� அைரவாசியி� நி3க >3&# 53&# பா��ேத�. நிைறய� ேப� அ�த மனித� ேபா�ேற நி�றி��தா�க1. ேப�� களி� வ�தவ�க1 கா:கJ�)1 ேபாA விடாம� இ��க� காவ�.  
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பட��தி��கி�றன. இ�த காவ� அர-கJ�) இைடேய தா� ம�கJ# மீள� ).யம��த�ப7: உ1ளா�க1. அவ�கJ�) எ�லா5# ெகா:�க�ப:# தகர,க1 தா�. கா7:� த.களா� நா"# க$% ந�&நா"# க$% ந�&நா"# க$% ந�&நா"# க$% ந�&, , , , �ைர ேபா�& �ைர ேபா�& �ைர ேபா�& �ைர ேபா�& ேமேல�� தகர�ேமேல�� தகர�ேமேல�� தகர�ேமேல�� தகர�, , , , (�றிவர)� தகர�(�றிவர)� தகர�(�றிவர)� தகர�(�றிவர)� தகர�. . . . இ� தா" இ� தா" இ� தா" இ� தா" இ$ேபாைத�# அவ*களி" இ�ல�இ$ேபாைத�# அவ*களி" இ�ல�இ$ேபாைத�# அவ*களி" இ�ல�இ$ேபாைத�# அவ*களி" இ�ல�.... ப�க�தி�, மிக ெந��கமாக, அவ�கJ�) இ��)#  ைண - பைட ஆ7களி� காவ� அர-க1 ம7:# தா�. மீள�).யம��த ம�களி� Q:களி� இ��  20 அ. Rர�தி� காவ� அர-க1 க-U�)� ப:கி�றன. இ�ைல.... நா� ெசா�வ  தவ& எ�& நிைன�கிேற�. சாியாக4 ெசா�னா�, காவலர-களி� இ��  20 அ. Rர�தி� ெகா7டைக அைம�பத3) தா� அவ�கJ�) அBமதி அளி�க�ப7.��கிற . ெவAயி� காA�  ெகா-.��)# ேநர�தி� ேமேல?# >3றிவர�# தகர,கJ# தர�பா1கJ# ெகா-ட ெகா7டைககளி� வா!� எ�ப. இ��)# எ�பத� அBபவ# 1996-இ� கிளிெநா4சிைய வி7: ஓ. ஒ7:>7டானி� இ��த ேபாேத என�)� ெதாி?#. அ�த� த3காIக� ெகா7டைககளி� அ�கிேலேய ெப-கJ#, சி&மிகJ#, இைளஞிகJ# காண�ப:கிறா�க1. காவ� அர-களி� பைட ஆ7க1 இ��கிறா�க1.  சில இட,களி� காவ� அர-கJ�)� பதி� காவ�  ைறயினாி� நிைலக1. ம�களி� த3காIக� ெகா7.�கைள விட அைவ உ&தியானைவயாக�#, அைர நிர�தரமானைவயாக�# ஓ: ேபாட�ப7டைவயாக�# கா7சி த�கி�றன. கிண&கJ�) அ�கி� காண�ப:# இ�த� காவ� நிைலய,களி� உ1ளவ�க1 )ளி� � ெகா-.��பைத� ேப��தி� இ��தப.ேய பா��க 5.கிற . ேப��  அ�த இட�ைத� கட�ைகயி� 10 அ. Rர�தி� அ:�த ெகா7.� ெதாிகிற . உ1ேள இ��பவ�கைள� ேப��தி� இ�� # பா��க 5.கிற . Qதிேயார�தி� இ��  500 மீ3ற� Rர�தி3)1 இ�B# உயி� வாC# வாA�� அரச மர,கJ�) ம7:ேம வழ,க�ப7.��கி�றன. அரச மர,க1 காU# இட,களி� எ�லா# அைத4 >3றி ெவ1ைள ெவளீ� எ�& >வ�க1 க-ைண� பறி�கி�றன. ெகௗதம ��த� அ�த மர,களி� கீேழ ச�திய�ைத?#, அைமதிைய?#, வா!�ைகயி� நிைலயாைமைய?#, அகி#ைசைய?# ேபாதி�தப. அம��தி��கிறா�.  ேப�� க1 மா,)ள�ைத ெந�,கிவி7டன. 5றிக-.யி� அைவ ஓA��காக நி&�த�ப:# எ�&# அ,ேக 

4ள@ய$*ள  ப*திய6( �,னாA ேபாராள@கA த3். 4ள@ய$*ள  ப*திய6( �,னாA ேபாராள@கA த3். 4ள@ய$*ள  ப*திய6( �,னாA ேபாராள@கA த3். 4ள@ய$*ள  ப*திய6( �,னாA ேபாராள@கA த3். 

ைவ!க�ப8CD!*  சிறில$கா பைட �கா ைவ!க�ப8CD!*  சிறில$கா பைட �கா ைவ!க�ப8CD!*  சிறில$கா பைட �கா ைவ!க�ப8CD!*  சிறில$கா பைட �கா     
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அ�த நா3ற�தி3)1 நி�& காவ� ெசAய ேவ-:# எ�& உன�) விதி�க�ப7.��தா�, நா� எ�ன ெசAவ ...? எ� ேவைல 5.�  வ�  ேப��தி� ஏறி� ெகா-ேட�. மா,)ள# 5கா# க-U�) எ7.ய Rர# வைர�)# ஏ-9 Qதி�)� கிழ�காக விாி�  கிட�கிற . 200 ஏ�கரா அத3)# ேமலா எ�& என�) மதி�பிட� ெதாியவி�ைல.  5காைம� கட�த # மீ-:# ஒ� அரச மர#, >3றி ெவ1ைள4 >வ� அைமதிைய� ேபாதி�)# ெபாிய ெகௗதம ��த�. இ வைர பா��தவ�களிேலேய ெபாியவ�. மீ-:# Qதியி� இ� ம�,)# அேத கா7சிக1. எ,ெக�லா# ஓ: ேபா7ட க7டட,க1 ெதாிகி�றனேவா, அைவ எ�லா# ஒ�றி� பைடயினாி� 5கா#களாக, அ�ல  காவ� ைற நிைலய,களாக இ��கி�றன.  த� தாA நில�தி� தரக,கJ�)1 ஒ:,கி� கிட�கிறா� தமிழ�. கனகராய� )ள�தி� பாடசாைல� க7ட# அ�ப.ேய இ��கி�ற . ெவ1ைள4 சீ�ைடயி� சில மாணவ�கைள� காண 5.கிற . ஆனா�, பாடசாைலகைள� கட�)# ேபா  எ�ேபா # ேக7)# அ�த� தனி� வமான இைர4ச� ச�த# ேக7கேவ இ�ைல. ஆ,கா,ேக இ.�  ேபான ேகாயி�களி� எ4ச,க1 த,கைள� �னரைம�க� ேபா)# மீ7ப�கJ�காக� கா� � கிட�கி�றன. ேபL� க1 கிளிெநா4சிைய ெந�,)கி�றன. அைமதி�காக� கா�தி��த கால,களி� என�) மிக ெந��கமான ஊ� அ . பணி நிமி�த# பல தடைவக1 அ�த நகர� �) வ�  ேபாயி��கிேற�. யா!�பாண�தி3)� பி�ன� என  பாத,க1 அதிக# நட�த  அ�த நகர�தி� ம7:# தா�.  55 ஆ# க7ைடயி� �Iகளி� )ர� ஒIபர��� ேகா�ர,க1 இ��த இட�தி� இ�ேபா  ேவ& ேகா�ர,க1 நி�& ெகா-.��கி�றன. ஒ�ற�ல இர-:..  கிளிெநா4சிைய ெந�,)ைகயி� �Iகளி� )ர� வாெனாI� பணியக# இ��த இட�தி� சிறில,கா பைடகளி� சமி�ைஞ ம�திய நிைலய# நி�& ெகா-.��கி�ற .  57க#பி ேவIகJ�)� பி�னா� வDவாக நிர�தர� க7ட,கJட� அ  கா7சி த�கிற . அ�த இடேம சமி�ைஞ த�வத3)� தா� உக�த  ேபா� இ��கிற .  கிளிெநா4சி நகைர� பா��பத3) க-கJ# இதய5#  .�கி�றன. கிளிெநா4சி ம�திய மகா வி�தியாலய�தி� ஓ7ைடயாகி� ேபான >வ�க1 இ�B# அ�ப.ேய நி�& ெகா-.��கி�றன. அ�கி� ேவ& எவ3ைற?# காணவி�ைல. பா-.ய� உண� வி:தி இ��த இட# ெதாியவி�ைல. 5�னாேலேய Y,காவி� 5தி��த மர,க1 தவிர ெபாிதாக நிைனவிட# ஒ�& எC�  நி3கிற . ேபாாி� இற�த பைடயின��கான  அ . ேமI��  ெவ.� � 

பிள�  Yமி ேநா�கி ஒ� ேவ� ேபாவதாக அைம�தி��கிறா�க1. மிக� பிரமா-டமாக இ��கிற . அேத இட�தி� 5�ன� ஏேதா இ��ததாக என�) ஞாபக#. நிைன�ப:�தி� பா��க வி��ப# வரவி�ைல. கிளிெநா4சி 

நகாி� ஏ-9 பாைதயி� ேம3)� �ற�தி� ஒ�&# இ�ைல. க3)விய�க1 ம7:ேம கிட�கி�றன.  ச�ைத, கைடக1, ம � கைட, எதி�� �ற�தி� இ��த ேசர� வாணிப#... க3)விய�கJ�)1 ேத.னா� தடய,க1 கிைட�க�P:#. எ�லா5#... எ�லா5ேம... ேபாAவி7டன. எZசி இ��)# கைடகளி� சி,கள# ம7:ேம எCத�ப7.��கிற . ெநZ> வி#மி ெவ.�  இர�த� க-ணீ� வ.�கிற . ேப��தி� மயான அைமதி. எ�ேலா� க-கJ# கட�பத3)1 பா��க 5.�தவ3ைற� பா�ைவயா� விC,கி� ெகா1கி�றன. �திதாக� க7ட�ப7.��த தமிழீழ காவ� ைற அDவலக# Pைரக1 ஏ # இ�றி எZசி நி3கிற . 5�� - அ.�க. ேபாA வ�தி��கிேற�. சில ேவைளகளி� இர� ேநர ஓA�Pட அ,ேக தா� எ:�தி��கிேற�. %�& வ�ட,களி� எ�லா5# மாறி வி7டன. அ�த� த-ணீ�� தா,கி மீ-:# உைட�  கிட�கிற . 5�ன� அத� த-:� ப)தி ெநா�,கி தா,கி� ப)தி ம-ணி� அைரவாசியாக� �ைத?-: கிட�த . இ�ேபா  அ.யி� த-:� ப)தி?ட� 5றி�  கிழ�) ேநா�கி4 சாA�  கிட�கிற .  தமிழீழ வி:தைல� �Iகளி� சமாதான4 ெசயலக#, அரசிய�  ைற4 ெசயலக#, மாணவ� அைம��4 ெசயலக# அைம�தி��த அ�த� ப)தி இ�ேபா  அதி உய� பா கா�ப வலயமாக� ேதா�&கி�ற . அ�த இட�தி� இ��  கிளிெநா4சி நகர எ�ைல ெதாட,)# பி1ைளயா� ேகாயி� வைர�)# 57க#பி ேவIகJ�)� பி�னா� இ��)# பைட 5கா#க1 ம7:ேம ெதாிகி�றன. அ�த� ப�க�தி� கைடக1 ெகாZச# எZசி இ��கி�றன. தமிழ�க1 அ,) வா!�தத3கான அைடயாளமாக அவ3றி� ேம� எCத�ப7:1ள தமி! வாசக,க1 ம7:ேம எZசி� கிட�கி�றன. ம& �ற�தி� - ம�� வமைன� ப)திைய கட�  நிமி��தா�, ஞான# 

கனகராய, *ள  ப*திய6( ஒD இ-.! ேகாவ6( கனகராய, *ள  ப*திய6( ஒD இ-.! ேகாவ6( கனகராய, *ள  ப*திய6( ஒD இ-.! ேகாவ6( கனகராய, *ள  ப*திய6( ஒD இ-.! ேகாவ6( 

வளாகதி/*A அைம!க� ப8CD!*  4த வளாகதி/*A அைம!க� ப8CD!*  4த வளாகதி/*A அைம!க� ப8CD!*  4த வளாகதி/*A அைம!க� ப8CD!*  4த 

வழிபா8Cட வழிபா8Cட வழிபா8Cட வழிபா8Cட     
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கிைட�காதவ�க1 மனித�கேள இ�ைல. அ,)# க#[ரமாக நிமி��  அம��தி��கிறா� ெகௗதம ��த�. நயினாதீ� நாக விகாைர சி�னதாக� ேதா�றிய  என�). ெபாிய அரச மர�ைத வி7: ச3& ெவளிேய அம��தி��தா�. உ1ேள இ��தா� தன  இ��� மைற�க�ப7:வி:# எ�& நிைன�தாேரா எ�னேவா Qதியி� ெச�ேவாைர� பா��தப.ேய தியான# ெசAகிறா�. க-ைண� பறி�)# ெவ1ைள மதி� >வ�க1 கணிசமான பிரேதச�ைத4 >3றி வைள�  நி3கி�றன.  கிளிெநா4சி� பி1ைளயா� ேகாயி� )-:� காய,கJட� ஆனாD# ஓ7:� Pைர?ட� 5.ய கத�கJட� இ�B# அ,ேகேய இ��கி�ற . இனி ேப�� �) ெவளிேய பா��பைத நி&�தி� ெகா1 எ�& %ைளயி� இ��  க7டைளக1 பிற�பி�க�ப:கி�றன. அதைன மதி�க� தவ&# உண��க1 பர�த� ச�தியி� அைல ேமா கி�றன. வி>வம: ேநா�கி4 ெச�D# பாைதயி� %ைலயி� இ��த எாிெபா�1 நிர�� நிைலய# இய,கி� ெகா-.��கிற .  தனியா� நி&வன# ஒ�& க7.வி7ட ‘ப�வகால வா!� �க1’ பதாைக ெதா,கி� ெகா-.��கிற . அ�த� க7ட�தி� எ�ன எCதி இ��கிறா�க1 எ�ப  என�)� �ாியவி�ைல; என�)4 சி,கள# ப.�கேவா ேபசேவா வரா . எாிெபா�1 நிர�� நிைலய�தி� எதிேர இ��த கைடகளி� சில திற�தி��கி�றன. சி3&-.4 சாைலக1 எ�ப  பா��தா� ெதாிகிற . இராUவ உ�மைற�� உ7ச7ைட அணி�தவ�க1 சில� அ,ேக அம��  ேதநீ� அ�� கிறா�க1. அ,ேக எCதி இ��பைவ?# அவ�கJ�) ம7:# தா� �ாி?#. இ�தைன�) ேம� இனி?# பா��க ேவ-:மா...? மன# அ,கலாA�கிற . நா� பா��க வி�#பவி�ைல எ�பத3காக உ-ைமக1 மைற� விட� ேபாவதி�ைலேய! ஆைனயிற�....!! 5கமாைல ேசாதைன4 சாவ.ைய %.விட� ேபாகிறா�கேள எ�ற காரண�தி3காக மாைல 4.30 மணி�) உ� �ளியி�, க-களி� நீ� தாைரயாக வழிய, 110 கிேலா மீ3ற� ேவக�தி3) ேமேல, 5க�தி� வ�தைற?# உ��� கா3ைற எதி��  நா� ஓ.� திாி�த பாைத. பைளயி� அ�த வைள�கைள� காU# ேபா  ம7:ேம எ� உ� �ளியி� ேவக# )ைற?#. அ�த� ப�க# தமிழீழ காவ� ைறயி� ேபா�)வர� � க-காணி�� ஆ7க1 நி3பா�க1 எ�ற 

பய#. உ��� கடைல� தா-., வா. Q: இ��த இட�தி� 5தI� உைட�  ேபான [ர,கி வ-. ஒ�& 5�ன� நி&�த�ப7.��த . இ�ேபா  எ �# இ�ைல. 2000-இ�, சிறில,கா பைடகளிட# இ��  ஆைனயிறைவ வி:தைல� �Iக1 மீ7ட வரலா3ைற நிைன�ப:� # வித�தி� நிைனவிட# நி�மாணி�பத3) ஒ �க�ப7:  ��ர� ெசAய�ப7.��த இட�தி� இ�ேபா  ‘ஆைனயிற� மா. Q:’ எ�ற மிக� பிரமா-டமான நிைனவிட# நி�& ெகா-.��கிற . சிெம�தினா� ேபாட�ப7ட அ.�தள�தி� ேமேல ெச��� ப.ம,களா� ஆ�க�ப7ட பல ைகக1 5C இல,ைகைய� R�கி� பி.�  நி3கி�றன. தாமைர� Y�# ெமா7:#, அ�த இல,ைகயி� ஆைனயிற�� ப)தி வழியாக� பி�னி��  5�பாக� கவி!�  கிட�கி�றன. பணிக1 இ�B# நைடெப&கி�றன. கீேழ மல�4 ெச.கJ# வ-ண� 

தாவர,கJ# வள��பத3)# நைடபாைத அைம�பத3)# நடவ.�ைகக1 ேம3ெகா1ள�ப:கி�றன. எனிB#, க7ட�ைத4 >3றி இ��த மைற�� நீ�க�ப7.��கிற . யா�# இ வைர அதைன� திற�  ைவ�கவி�ைல. ஆனாD#, சி,களவ�க1 நிைறய� ேப� யா!�பாண# வ�  ேபாகிறா�க1. பைளயி� வி:தைல� �Iகளி� ேசாதைன நிைலய,கJ# "பாO" அDவலக,கJ# இ��தன எ�ப  எ� நிைனவி� ம7:ேம இ�ேபா  இ��கி�ற . பைள நக��) அ�கிேலேய என  ேதாழி�) பல ஏ�க� ெத�ன� ேதா7ட# இ��கிற . இ�ேபா  வ�தா� அவJ�) அ  எ,கி��த  எ�& அைடயாள# ெதாி?மா...? ெசா�ல� ெதாியவி�ைல. எறிகைணகJ# )-:கJ# கC�த&�த ெத�ைனக1 நி�றி��க ேவ-:ேம..? 2001-இ� வ�த ேபா  அவ3ைற� தாேன 5தI� க-ேடா#. இ�ேபா  அ�த� கC�த&�த ெத�ைக1 Pட இ�ைல. ஆ,கா,ேக சில மீ3ற� Rர,களி� 

மா$*ள  ச-திய6(் உAள ஒD வழிகா83� பலைகமா$*ள  ச-திய6(் உAள ஒD வழிகா83� பலைகமா$*ள  ச-திய6(் உAள ஒD வழிகா83� பலைகமா$*ள  ச-திய6(் உAள ஒD வழிகா83� பலைக. . . . 

ஊ�கள@, ெபய�கA சி$களதி( இD �ைற ஊ�கள@, ெபய�கA சி$களதி( இD �ைற ஊ�கள@, ெபய�கA சி$களதி( இD �ைற ஊ�கள@, ெபய�கA சி$களதி( இD �ைற 

எJத�ப83AளனஎJத�ப83AளனஎJத�ப83AளனஎJத�ப83Aளன::::    ஒ,K ஒ,K ஒ,K ஒ,K -    அ-த ஊ�கL!* உ�ய அ-த ஊ�கL!* உ�ய அ-த ஊ�கL!* உ�ய அ-த ஊ�கL!* உ�ய 

சி$கள� ெபய�கA சி$கள� ெபய�கA சி$கள� ெபய�கA சி$கள� ெபய�கA ((((யா�பாணயயா�பாணயயா�பாணயயா�பாணய). ). ). ). அ3த. அ3த. அ3த. அ3த. -    

சி$களவ�களா( அ-த ஊ�கL!*� O8ட�ப8ட சி$களவ�களா( அ-த ஊ�கL!*� O8ட�ப8ட சி$களவ�களா( அ-த ஊ�கL!*� O8ட�ப8ட சி$களவ�களா( அ-த ஊ�கL!*� O8ட�ப8ட 

ெபய�கA ெபய�கA ெபய�கA ெபய�கA ((((யா�பா ப83வயா�பா ப83வயா�பா ப83வயா�பா ப83வ))))    

ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி 12 12 12 12      ப!க  ப!க  ப!க  ப!க   

ஒம�ைத�� அ�பா�ஒம�ைத�� அ�பா�ஒம�ைத�� அ�பா�ஒம�ைத�� அ�பா�.... .... .... .... இ< பயண/க�இ< பயண/க�இ< பயண/க�இ< பயண/க�; ; ; ; ஒேர உண$� ஒேர உண$� ஒேர உண$� ஒேர உண$� 10 10 10 10 , ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி    
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இ��)# காவ� அர-க1 அத3கான காரண�ைத4 ெசா�ல�P:#.  இ�த� பாைத 5Cவ #, மீண:#, இைட இைடேய ெகௗதம ��த� ஞான# ேவ-.� தியான# ெசA  ெகா-ேட இ��கிறா�. 5கமாைல ேசாதைன நிைலய# இ��த இட# இ  தானா எ�& ஞாபக�ப:�தி� பா��க� க.னமாக இ��கிற . மி�>வி� வ� வி7ட பி�ன�தா� இ�த இட,கைள எ�லா# நா# தா-. வ�  வி7ேடா# எ�ப  உைற�கிற . ஒ� நா: ஒேர ம�க1 (one nation one        peop le)  எC� �க1 மZச1 பலைகயி� க&��� ப.ம,களாக4 சிாி�கி�றன.  இ�த� பயண�தி� 5.வி� நா� இ�த� க7:ைரயி� ெதாட�க�தி� ெசா�னதி� தவ& இ��பதாக என�) கிZசி� # ேதா�றவி�ைல. ஆ�கிரமி�க�ப7டத� அைடயாளமாக நி&�த�ப:# வைரயி� ெகௗதம ��தB# ஒ� ஆ�கிரமி�பாளேன தா�. சி�தா��தனாக� தா� பிற�த ேபா  ெசAய� தவறியைத சிறில,காவி� அவ� ெசAகிறா�. 

யா!�பாண# அ�ப.ேய தா� இ��கிற . அபிவி+,தி அபிவி+,தி அபிவி+,தி அபிவி+,தி அைட-ததா. ஊடக�க0 ெசா"னவ�ைற� க4களா� அைட-ததா. ஊடக�க0 ெசா"னவ�ைற� க4களா� அைட-ததா. ஊடக�க0 ெசா"னவ�ைற� க4களா� அைட-ததா. ஊடக�க0 ெசா"னவ�ைற� க4களா� காண 6�யவி�ைலகாண 6�யவி�ைலகாண 6�யவி�ைலகாண 6�யவி�ைல. . . . வ,கிக1 ம7:ேம அவசர அவசரமாக )�கிராம,கைள?# ஒC,ைககைள?# ேத.4 ெச�& கிைளக1 திற�கி�றன. ம 4 சாைலயி� 5�பாக� தா� 

வ,கி� கிைள அைம�க இட# கிைட�)மா...? அ  ப3றி� 

கவைலயி�ைல; எ,ேக இ��தாD# கிைட�க ேவ-.ய  பண# தாேன...? வா!�த இட,கJ# திாி�த இட,கJ# இ�ப.� கிட�ைகயி� ம�க1 எ�ன ெசா�கிறா�க1...? தா,க1 ப7ட  �ப,களி� வ:�க1 இ�B# அவ�க1 மன,களி� இ��  ஆறவி�ைல. ஐேரா�பாவிI��  வ�தி��த பைழய ந-ப� ஒ�வBட� ெத�ேவார� கைட ஒ�றி� ேதனீ� அ��திேன�.  உதய� ப.� �ெகா-: அரசிய� ேபசிய ெபாியவ� ஒ�வாிட#, "தள��  ேபாகாத,ேகா, ஐயா, எ�லா# ெவ�லலா#. ேபரா7ட�ைத ம7:# ைகவி7:விட� Pடா " எ�றா� எ� ந-ப�. ப�திாிைகயிI��  க-கைள எ:�  அவைன ேநேர பா��  அவ� ெசா�னா� - ““““ெவளிநா��ல இ+-�வி�& வ-� இ�க ேபாரா&றைத$ ெவளிநா��ல இ+-�வி�& வ-� இ�க ேபாரா&றைத$ ெவளிநா��ல இ+-�வி�& வ-� இ�க ேபாரா&றைத$ ெவளிநா��ல இ+-�வி�& வ-� இ�க ேபாரா&றைத$ ப�றி� கைத�க� �டா�ப�றி� கைத�க� �டா�ப�றி� கைத�க� �டா�ப�றி� கைத�க� �டா�, , , , ராசாராசாராசாராசா. . . . இ�கேய சீவி8சா� தா" இ�கேய சீவி8சா� தா" இ�கேய சீவி8சா� தா" இ�கேய சீவி8சா� தா" இ�க எ"ன நிைலைம எ4& விள�#�இ�க எ"ன நிைலைம எ4& விள�#�இ�க எ"ன நிைலைம எ4& விள�#�இ�க எ"ன நிைலைம எ4& விள�#�." ." ." ."     தி�#பி எ�ைன� பா��தா� ந-ப�.  5க�தி� எ�த உண�4சி?# இ�ைல. ந�றி �தின�பலைக இைணய� ந�றி �தின�பலைக இைணய� ந�றி �தின�பலைக இைணய� ந�றி �தின�பலைக இைணய� ————    ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�....    
ேமP ேமP ேமP ேமP  சிலசிலசிலசில பட$கAபட$கAபட$கAபட$கA     14 14 14 14   ப!கதி(  ப!கதி(  ப!கதி(  ப!கதி(              

கிள@ெநா�சிய6( இD-த தமிழ� கலா�சார ம5டப  க/ கிள@ெநா�சிய6( இD-த தமிழ� கலா�சார ம5டப  க/ கிள@ெநா�சிய6( இD-த தமிழ� கலா�சார ம5டப  க/ கிள@ெநா�சிய6( இD-த தமிழ� கலா�சார ம5டப  க/ 

*வ6யலா<*வ6யலா<*வ6யலா<*வ6யலா<    

4ள@ய$*ளதி( மRA*Cேய/ற  ெச<ய�ப8CD!*  4ள@ய$*ளதி( மRA*Cேய/ற  ெச<ய�ப8CD!*  4ள@ய$*ளதி( மRA*Cேய/ற  ெச<ய�ப8CD!*  4ள@ய$*ளதி( மRA*Cேய/ற  ெச<ய�ப8CD!*  

ம!கAம!கAம!கAம!கA    

ஒம�ைத�� அ�பா�ஒம�ைத�� அ�பா�ஒம�ைத�� அ�பா�ஒம�ைத�� அ�பா�.... .... .... .... இ< பயண/க�இ< பயண/க�இ< பயண/க�இ< பயண/க�; ; ; ; ஒேர உண$� ஒேர உண$� ஒேர உண$� ஒேர உண$� 11 11 11 11 , ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி    

இ�ற�லஇ�ற�லஇ�ற�லஇ�ற�ல........ஒ� நா�ஒ� நா�ஒ� நா�ஒ� நா�........ஈழ� மல��ஈழ� மல��ஈழ� மல��ஈழ� மல��.. .. .. ..     
அ��தா� ந� காைல �ல��அ��தா� ந� காைல �ல��அ��தா� ந� காைல �ல��அ��தா� ந� காைல �ல��....((((தமிழக*தி2 இ�:�தமிழக*தி2 இ�:�தமிழக*தி2 இ�:�தமிழக*தி2 இ�:�)))) 
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ேவ-:#. உ,களிட5# ம3றவ�களிட5# ந#பி�ைகைய ஊ7:,க1! இல�கி� க- ைவ?,க1. ஆனா� அ�த இல�ைக அைடவத3) நைட5ைற4 சா�தியமான வழிகைள உ�வா�),க1! பாைதக1 ேவ& ேவறாக இ��கலா# ஆனா� நம  இல�)� தவற�Pடா . அெமாி�க அெமாி�க அெமாி�க அெமாி�க தமிழ*களி" அரசிய� ெசய� அைவதமிழ*களி" அரசிய� ெசய� அைவதமிழ*களி" அரசிய� ெசய� அைவதமிழ*களி" அரசிய� ெசய� அைவ,,,,    உலகளாவிய தமிழ* உலகளாவிய தமிழ* உலகளாவிய தமிழ* உலகளாவிய தமிழ* ேபரைவேபரைவேபரைவேபரைவ,,,,    நா&கட-த தமிழீழ அர(நா&கட-த தமிழீழ அர(நா&கட-த தமிழீழ அர(நா&கட-த தமிழீழ அர(,,,,    பிாி,தானிய தமிழ* பிாி,தானிய தமிழ* பிாி,தானிய தமிழ* பிாி,தானிய தமிழ* அைவஅைவஅைவஅைவ,,,,    கன�ய தமிழ* ேபரைவகன�ய தமிழ* ேபரைவகன�ய தமிழ* ேபரைவகன�ய தமிழ* ேபரைவ,,,,    ேப*� ேப*� ேப*� ேப*� உ0ளஉ0ளஉ0ளஉ0ள        அைம$%�க0அைம$%�க0அைம$%�க0அைம$%�க0        ம�<� உ0=* அைம$%�கைள ம�<� உ0=* அைம$%�கைள ம�<� உ0=* அைம$%�கைள ம�<� உ0=* அைம$%�கைள ஆதாி��க0ஆதாி��க0ஆதாி��க0ஆதாி��க0.... ெசய� ெசA?,க1, எ-ண,கைள,  ேநர# ம3&# வள,கைள  வழ,),க1. �ற�கணி��, ஆதர�ேத:த� ேபா�ற நடவ.�ைககளி� ஈ:ப:,க1. எ�ேலா�# அைழ�  நா� எ�ன ெசAய ேவ-:#? எ�& ேக7க� ெதாட,கினா� நா# ெவ3றி ெப&ேவா#! அைழ���) நீ,க1 கா�தி��தா� நா# ெவ3றியைடய மா7ேடா#! ஓ� நாளி� ஒ� மணி ேநர�ைதயாவ  ெசலவி:,க1!     எைத� ெகா:�ப  எ�பைத நீ,க1 தீ�மானி?,க1.     மைழயாக7:# ெவAயிலாக7:# ெதாட��  ப,களி��4 ெசA?,க1. இைத8 ெசா�வத�# நா" யா*இைத8 ெசா�வத�# நா" யா*இைத8 ெசா�வத�# நா" யா*இைத8 ெசா�வத�# நா" யா*????    நா�  உ,கJ�)4  ெசா�லவி�ைல ! நா" என�#8 நா" என�#8 நா" என�#8 நா" என�#8 ெசா�?� ெகா0கிேற"ெசா�?� ெகா0கிேற"ெசா�?� ெகா0கிேற"ெசா�?� ெகா0கிேற". ஒEெவா� நாJ# அ�த 5ய3சியி� ஈ:ப7:� ெகா-.��கிேற�! அEவள�தா�! அ&,த ஆ4& நி8சய� (த-திரஅ&,த ஆ4& நி8சய� (த-திரஅ&,த ஆ4& நி8சய� (த-திரஅ&,த ஆ4& நி8சய� (த-திர        தமிழீழ,தி�தமிழீழ,தி�தமிழீழ,தி�தமிழீழ,தி�!!!!        ேசாம இள�ேகாவ"ேசாம இள�ேகாவ"ேசாம இள�ேகாவ"ேசாம இள�ேகாவ" 

அ��ைடc� நா# ெதளிவாக4 சி�தி�  அத� அ.�பைடயி�  ெசயலா3&# கால# வ� 1ள . நம�# எ"ன ேவ4&�நம�# எ"ன ேவ4&�நம�# எ"ன ேவ4&�நம�# எ"ன ேவ4&�????    தமிழீழ#. அைதவிட� )ைறவான எ �# ேவ-டா#. தமிழீழ,ைத$ ெபற 6��மாதமிழீழ,ைத$ ெபற 6��மாதமிழீழ,ைத$ ெபற 6��மாதமிழீழ,ைத$ ெபற 6��மா????    நி4சயமாக ந#மா� 5.?#. நி4சயமாக ந#மா� 5.?#. எ-த ந�பி�ைகயி� அ$ப�8 ெசா�கிறீ*க0எ-த ந�பி�ைகயி� அ$ப�8 ெசா�கிறீ*க0எ-த ந�பி�ைகயி� அ$ப�8 ெசா�கிறீ*க0எ-த ந�பி�ைகயி� அ$ப�8 ெசா�கிறீ*க0????    dத�களிட# இ��  ப.�பிைன  தா� ! 53&5Cதாக அழி�க�ப7ட பி�ன�, அவ�கள  ெமாழி கி7ட�த7ட வழ�க3&� ேபா)# த&வாயி�  இ��த ேபா # அவ�க1 சா#ப� ேம7.� இ��  எC�த [னி�O பறைவேபா�  மீ-:# எC�தா�க1! நா� எ"ன ெச.ய ேவ4&�நா� எ"ன ெச.ய ேவ4&�நா� எ"ன ெச.ய ேவ4&�நா� எ"ன ெச.ய ேவ4&�????    dத�களி� வரலா3ைற� ப.�ேபா# !  அ  எ�த� பதி�பாக இ��தாD# பரவாயி�ைல. அைவ ஒேர மாதிாியான  வரலா3ைற�தா� ெசா�கி�றன. ஒ�5ைற ப.�  5.�த பி�ன� ெசயI� இற,),க1! நா� Aத*களாக 6��மாநா� Aத*களாக 6��மாநா� Aத*களாக 6��மாநா� Aத*களாக 6��மா????        ந�மிட� ஒ�<ைமயி�ைலேயந�மிட� ஒ�<ைமயி�ைலேயந�மிட� ஒ�<ைமயி�ைலேயந�மிட� ஒ�<ைமயி�ைலேய    ! ! ! ! நா# dத�கைள� ேபா� வரேவ-:#. அவ�க1 அA�கியமாக இ��தா�க1 எ�& யா� ெசா�ன ?  நா# ேவ& ேவ& நா:களி� வாC# 7 ேகா. ம�க1. ந#மிட#  எ�லா வள5# இ��கி�றன. நா" எ"ன ெச.ய ேவ4&�நா" எ"ன ெச.ய ேவ4&�நா" எ"ன ெச.ய ேவ4&�நா" எ"ன ெச.ய ேவ4&�????    Q- ேப4>� ேப>வைத?# எதி�மைறயாக� ேப>வைத?# சி�தி�பைத?#  நி&�த 

நா� எ�ன ெச"ய ேவ$%&நா� எ�ன ெச"ய ேவ$%&நா� எ�ன ெச"ய ேவ$%&நா� எ�ன ெச"ய ேவ$%&????    

தமிழின�தி� சமீபகால வரலா� அ��ைண சிற�பானத�ல. சில ப�தா��களாக அத� 
ப�க�க� �ேராக�களா!" இழ�$களா!" நிைற&தி'&த� (றி�பாக ஈழ விவகார�களி�. 
அ�� ம�க� அறி&த தைலைமகளி� ஒ' பிாி+ ர�த�ைத ,ைவ��� ெகா�.'&த� ம/ேறா0 
12டேமா க�ணீைர அ�வைட ெச4ய� கா�தி'&த�. சிறிய அள+ ேபாரா2ட�கைள� 1ட 
ஒ��(" ெப'"பணிைய� க'ணாநிதி ெச4தா0. அ&த பா�கிய" கிைட�காதைத எ�ணி 
$ல"பினா0 ெஜயல8தா. ஏைனய சி� தைலவ0க� இ:விர�� ேப'�(� பி�னா� 
ேபாவைத� தவிர ேவ� மா0�கமி�ைல எ�� யதா0�தவாத" ேபசினா0க�. 
ம�களி� ேபா�(" ந"பி�ைக அளி�("ப.யாக இ�ைல. ஒ' ெப'" மனித� ேபரழி+ 1�பி� 
;ர�தி� நட&� ெகா�.'�க நாெம�ேலா'" உ=, ெகா2.வி2� அ��த ேவைலைய பா0�க 
ேபா4� ெகா�.'&ேதா". ஐேரா�பாவி� ஒ' ?ைலயி� உ�ள ('��வாராவி� 
��பா�கி@� நட&தத/ேக பAசா� நா� கண�கி� Bட�க�ப2ட�. இ�ேகா, ஆயிர�கண�கான 
ம�க� ெகா�ல�ப2� மீதமி'�பவ0க� உயிைர ம2�" ,ம&� ஓ.யேபா� நா" க'ணாநிதியி� 
வாைய� பா0��� ெகா�� உ2கா0&தி'&ேதா". ((((தமிழக"தி1<�B ஒ< �ர�தமிழக"தி1<�B ஒ< �ர�தமிழக"தி1<�B ஒ< �ர�தமிழக"தி1<�B ஒ< �ர�))))    
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வ +�த�ப8CD!*  கிள@ெநா�சி த5ண+� தா$கி!* வ +�த�ப8CD!*  கிள@ெநா�சி த5ண+� தா$கி!* வ +�த�ப8CD!*  கிள@ெநா�சி த5ண+� தா$கி!* வ +�த�ப8CD!*  கிள@ெநா�சி த5ண+� தா$கி!* 

அDேக சி$கள வாண6ப�கA அDேக சி$கள வாண6ப�கA அDேக சி$கள வாண6ப�கA அDேக சி$கள வாண6ப�கA     

ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, 

ேபா� ெவ/றி� ச.!க ேபா� ெவ/றி� ச.!க ேபா� ெவ/றி� ச.!க ேபா� ெவ/றி� ச.!க             

ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, 

ேபா� ெவ/றி� ச.!க ேபா� ெவ/றி� ச.!க ேபா� ெவ/றி� ச.!க ேபா� ெவ/றி� ச.!க             

ஒம�ைத�� ஒம�ைத�� ஒம�ைத�� ஒம�ைத�� அ�பா�அ�பா�அ�பா�அ�பா�.... .... .... ....     

பர-த, ச-திய6( உைட!க�ப83! கிட!*  மாவ +ர� பர-த, ச-திய6( உைட!க�ப83! கிட!*  மாவ +ர� பர-த, ச-திய6( உைட!க�ப83! கிட!*  மாவ +ர� பர-த, ச-திய6( உைட!க�ப83! கிட!*  மாவ +ர� 

நிைனவ6ட நிைனவ6ட நிைனவ6ட நிைனவ6ட     

ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, ஆைனய6றவ6( எJ�ப�ப3  சிறில$கா பைடகள@, 

ேபா� ெவ/றி� ச.!க ேபா� ெவ/றி� ச.!க ேபா� ெவ/றி� ச.!க ேபா� ெவ/றி� ச.!க                 

கிள@ெநா�சி நக�( அைம!க�ப8CD!*  4த கிள@ெநா�சி நக�( அைம!க�ப8CD!*  4த கிள@ெநா�சி நக�( அைம!க�ப8CD!*  4த கிள@ெநா�சி நக�( அைம!க�ப8CD!*  4த 

வழிபா8Cட வழிபா8Cட வழிபா8Cட வழிபா8Cட         

உலக�உலக�உலக�உலக� தமிழ	தமிழ	தமிழ	தமிழ	 ேபரைவயி� ேபரைவயி� ேபரைவயி� ேபரைவயி� ((((Global Tamil Forum)        அ��ரா	�பண�தி� அ��ரா	�பண�தி� அ��ரா	�பண�தி� அ��ரா	�பண�தி� 
அ��திேர�யாைவ� பிரதிநிதி��வ� ப���  எ  ேபரைவயி� ஆ# அ��திேர�யாைவ� பிரதிநிதி��வ� ப���  எ  ேபரைவயி� ஆ# அ��திேர�யாைவ� பிரதிநிதி��வ� ப���  எ  ேபரைவயி� ஆ# அ��திேர�யாைவ� பிரதிநிதி��வ� ப���  எ  ேபரைவயி� ஆ# 
உ#�பின	க% ப�� ப&றின	உ#�பின	க% ப�� ப&றின	உ#�பின	க% ப�� ப&றின	உ#�பின	க% ப�� ப&றின	....    
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நைடெப�; 8!%த ேத�த?� இல<ைக" தீவி� இர�9 ேதச<க* உ*ளன எ�ற ெதளிவான ெச@தி உல+ + ெவளி�ப9"த� ப19*ள�. இத� Yல� நைடெப�; 8!%த ேத�த� சி<கள ேதச"தி�கான ேத�த� அதி� தமி' ேதச ம களாகிய தா� ப<ெக9 க" ேதைவ இ�ைல எ�பதைன மிக�� ெதளிவாக ெவளி�ப9"தி4*ளன�. தமிழ� தாயக�ப+திகளி� வா$� 75 சதவிகித"தி�+� ேம�ப1ட தமி' ம க* ேத�தைல >ற கணி"�*ளன�. இத� Yல� நைடெப�; 8!%த ேத�த� சி<கள ேதச"தி�கான ேத�த� அதி� தமி' ேதச ம களாகிய தா� ப<ெக9 க" ேதைவ இ�ைல எ�பதைன மிக�� ெதளிவாக ெவளி�ப9"தி4*ளன�.  ெப�� எ�ணி ைகயாக தமி' ம க* ேத�த?� எவ� +� வா களி காம� தவி�"�*ளத� Yல� \ல<கா எ�ற நா1!� இைறைமைய நிராகாி"�*ளன�. தமி' ம க* தமி' ேதச� ஓ� தனி"�வமான ேதச� எ�பதைன4� அத�+ தனி"�வமான இைறைம உ�9 எ�பதைன4� சி<கள ேதச"தி�+� ச�வேதச"தி�+� உண�"தி4*ளன�.  அ"�ட� சி<கள" தைலைமக0 + வா களி காம� >ற கணி"�*ளத� Yல� தமி' ம கைள ப9ெகாைல ெச@தவ�கைள தா� ம�னி க தயாராக இ�ைல எ�பதைன4� சி<கள" தைலைமக* எதைன4� தா� ந�ப" தயாராக இ�ைல எ�பதைன4� ெவளி�ப9"தி4*ளன�.  அ"�ட� கட%த 2005 � ஆ�9 நைடெப�ற ஜனாதிபதி" ேத�தைல பகி^காி க ேவ�9� எ�; ேதசிய" தைலைம எ9"த 8!ைவ தா� வி��பிேய நைட 8ைற�ப9"தினா�க* எ�பதைன4� தமிழீழ 

வி9தைல� >?கைளேய தம� ஏக�பிரதிநிதிகளாக ஏ�;  ெகா�!�%தன� எ�பதைன4� ச�ப%த�ப1ட தர�> க0 + ெதளி� ப9"தி4*ளன�.  கட%த 33 ஆ�9களாக தமி' ம களி� உாிைம காக நைடெப�ற தியாக<கைள >ற%த*ளி ெகாAைச�ப9"தி, தமி' ம களி� நீ�டகால அரசிய� ேகாாி ைககளான தாயக�, ேதசிய�, =யநி�ணய உாிைம, ம�;� இைறைம எ�ற ேகா1பா9கைள ைகவி19 அரசிய� நட"த 8�ப9பவ�கைள4� தமி' ம க* ஏ�;  ெகா*ள� ேபாவதி�ைல எ�பதைன4� ச�ப%த�ப1டவ�க0 + >க1!4*ளன�.  தமி' ம களி� உாிைம� ேபாரா1ட� பயண"தி� மிக�� க9ைமயான, ெகா9ைமயான, கச�பான அRபவ<க* நிைற%த பாைதக0டாக நா� பயணி"� வ%�*ளேபா�� இ�ன8� தமி' ேதசிய� எ�ற இல1சிய"திைன அைட%ேத தீ�ேவா� எ�பதி� உ;தியாக இ��பதைனய� ெவளி�ப9"தி4*ளன�.  எம� இல1சிய� அைடய�ப9வைர உ;தி தளரா� தாயக�, ேதசிய�, =யநி�ணய உாிைம, ம�;� தனி"�வமான இைறைம எ�ற ேதசிய  ெகா*ைககைள 8�ைவ"� உ;தியாக ஐனநாயக வழியி� ேபாரா9ேவா�.  தமி' ம களி� உாிைம� ேபாரா1ட"திைன ச�வேதச சYக� அ<கீகாி +� நா* ெவ+_ர"தி� இ�ைல. அ%த நா* வைர இல1சிய"தா� ஒ�;ப1ட ம க* அைனவ�� ந�பி ைக4ட� ஒ�;ைமயாக ஓரணியி� பயணி�ேபா�.  ந�றி  
ெசெசெசெச....கேஜ�திர' கேஜ�திர' கேஜ�திர' கேஜ�திர'     பாரா0ம�ற உ;�பின�  

இல�ைக� தீவி� இர�� ேதச�க� உ�ளன எ�ற ெதளிவான ெச�திைய தமி� இல�ைக� தீவி� இர�� ேதச�க� உ�ளன எ�ற ெதளிவான ெச�திைய தமி� இல�ைக� தீவி� இர�� ேதச�க� உ�ளன எ�ற ெதளிவான ெச�திைய தமி� இல�ைக� தீவி� இர�� ேதச�க� உ�ளன எ�ற ெதளிவான ெச�திைய தமி� 
ம�க� ெவளி ப��தி"�ளன# ம�க� ெவளி ப��தி"�ளன# ம�க� ெவளி ப��தி"�ளன# ம�க� ெவளி ப��தி"�ளன# [ [ [ [ ெவ9ளிகிழைமெவ9ளிகிழைமெவ9ளிகிழைமெவ9ளிகிழைம, , , , 29 29 29 29 சனவாி சனவாி சனவாி சனவாி 2010201020102010]]]]    

உலக�உலக�உலக�உலக� தமிழ	தமிழ	தமிழ	தமிழ	 ேபரைவேபரைவேபரைவேபரைவ     ((((Global Tamil Forum)    ----    2010201020102010  ஆ,�    ஆ,�    ஆ,�    ஆ,�  
ெப�ரவாி ெப�ரவாி ெப�ரவாி ெப�ரவாி 24242424  திகதி ல,டனி� ஆர பி0க� ப1ட�  திகதி ல,டனி� ஆர பி0க� ப1ட�  திகதி ல,டனி� ஆர பி0க� ப1ட�  திகதி ல,டனி� ஆர பி0க� ப1ட�    
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இைவக1 ம7:மி�றி, த,களிட� சி�கிய தமி! இைளஞ�கைள சிறில,க� பைடயின� >7:� ெகா�ற Q.ேயா கா7சிகைள நீ,க1 க-.��[�க1. உ-ைமயானைவதா� எ�& நீ�பணமான அ�த ஆதார5# அளி�க�ப7ட .  இேதேபா�&, வி:தைல� �Iக1 இய�க�தி� ெப- ேபாராளிகைள நி�வாணமா�கி, க3பழி�த ஒ� மணி ேநர Q.ேயா�# இ�தீ��பாய�தி� சம��பி�க�ப7ட . அத� ஒ� ப)திைய�தா� ஆ,கில ெதாைல�கா7சியான ெஹ7ைல�O :ேட ஒளிபர�பிய . இைவகளி� அ.�பைடயிேலேய சிறில,க அர> ேபா�� )3றவாளி எ�ப  ச�ேதக�தி3கிடமி�றி நிLபி�க�ப7ட . தமிCதமிCதமிCதமிC....ெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியா: : : : மாEட,தி�# எதிரான #�ற�க0 மாEட,தி�# எதிரான #�ற�க0 மாEட,தி�# எதிரான #�ற�க0 மாEட,தி�# எதிரான #�ற�க0 ((((Crimes against Humanity) Crimes against Humanity) Crimes against Humanity) Crimes against Humanity) எGவா< நிHபி�க$ப�ட�எGவா< நிHபி�க$ப�ட�எGவா< நிHபி�க$ப�ட�எGவா< நிHபி�க$ப�ட�????    பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம":::: தி�டமி�ட$ ப&ெகாைலக0தி�டமி�ட$ ப&ெகாைலக0தி�டமி�ட$ ப&ெகாைலக0தி�டமி�ட$ ப&ெகாைலக0, , , , சி,ரவைதசி,ரவைதசி,ரவைதசி,ரவைத, , , , க�பழி$%க�பழி$%க�பழி$%க�பழி$%, , , , க+)ற8 ெச.த�க+)ற8 ெச.த�க+)ற8 ெச.த�க+)ற8 ெச.த�, , , , அழி,த� அழி,த� அழி,த� அழி,த� ((((Extermination), Extermination), Extermination), Extermination), வி+$ப,தி�# எதிராக ம�கைள த&,� ைவ,த�வி+$ப,தி�# எதிராக ம�கைள த&,� ைவ,த�வி+$ப,தி�# எதிராக ம�கைள த&,� ைவ,த�வி+$ப,தி�# எதிராக ம�கைள த&,� ைவ,த�, , , , இட� இட� இட� இட� ெபயர8 ெச.த�ெபயர8 ெச.த�ெபயர8 ெச.த�ெபயர8 ெச.த�, , , , ம�கைள அழி�#� ேநா�#ட" உண)ம�கைள அழி�#� ேநா�#ட" உண)ம�கைள அழி�#� ேநா�#ட" உண)ம�கைள அழி�#� ேநா�#ட" உண), , , , #� நீ* அளி�காம� தி�டமி�& ெசய�ப&வ� #� நீ* அளி�காம� தி�டமி�& ெசய�ப&வ� #� நீ* அளி�காம� தி�டமி�& ெசய�ப&வ� #� நீ* அளி�காம� தி�டமி�& ெசய�ப&வ� ஆகிய நடவ.�ைககைள மாBட�தி3) எதிரான )3ற,களாக ஐ.நா.வி� பிரகடன# P&கிற . சிறில,க பைடயினாி� இ�ப.�ப7ட )3ற,களா� பாதி�பி3)1ளான பல தமிழ�க1 இ�தீ��பாய�தி� சா7சியமளி�தா�க1. தமிழ�க1 ம7:ம�ல, பல சி,களவ�கJ# சா7சியமளி�தா�க1. இவ�க1 அைனவாிட5# இ� ேகமரா �ரசீ.,O எ�& Pற�ப:# இரகசிய விசாரைண நட�த�ப7ட . சா7சிகளி� பா கா��� க�தி அவ�க1 த,க ைவ�க�ப7.��த வி:திகJ�ேக ெச�& நீதிபதிக1 விசாரைண நட�தின�. இ�த சா7சிகளி� பல� இ&தி�க7ட� ேபா� நட�த 51ளிவாA�கா� ப)தியி� இ��  இராU�திட# பி.ப7: பிற) 5கா#களி� இ��  த�பி வ�தவ�க1.  தமிCதமிCதமிCதமிC....ெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியா: : : : சிறில�க அரசி�# எதிரான இன$ சிறில�க அரசி�# எதிரான இன$ சிறில�க அரசி�# எதிரான இன$ சிறில�க அரசி�# எதிரான இன$ ப&ெகாைல #�ற8சா�<� #றி,� ேமI� விசாரைண ப&ெகாைல #�ற8சா�<� #றி,� ேமI� விசாரைண ப&ெகாைல #�ற8சா�<� #றி,� ேமI� விசாரைண ப&ெகாைல #�ற8சா�<� #றி,� ேமI� விசாரைண நட-த ேவ4&� எ"< தீ*$பாய� �றி�0ளேதநட-த ேவ4&� எ"< தீ*$பாய� �றி�0ளேதநட-த ேவ4&� எ"< தீ*$பாய� �றி�0ளேதநட-த ேவ4&� எ"< தீ*$பாய� �றி�0ளேத, , , , ஏ"ஏ"ஏ"ஏ"? ? ? ?     பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம":::: இன� ப:ெகாைல எ�ப  மிக� ெபாிய )3ற4சா3&. அ  )றி�  ஆழமான விசாரைண நட�த�பட ேவ-:# எ�பதாD#, அதி� சிறில,க அர># த� நிைலைய எ:� � Pற வாA�பளி�க ேவ-:# எ�பதாD#, இன� ப:ெகாைல� )3ற�ைத உ&தி ெசAயாம� ேமD# விசாாி�க ேவ-:# எ�& ம�க1 தீ��பாய# Pறி?1ள .  
18181818, ப�க, பா$�க, ப�க, பா$�க, ப�க, பா$�க, ப�க, பா$�க    

வி%தைல
 *+க� மீதான தைடயாேலேய அைமதி
 ேப./ 0றி�த2வி%தைல
 *+க� மீதான தைடயாேலேய அைமதி
 ேப./ 0றி�த2வி%தைல
 *+க� மீதான தைடயாேலேய அைமதி
 ேப./ 0றி�த2வி%தைல
 *+க� மீதான தைடயாேலேய அைமதி
 ேப./ 0றி�த2    

By: �ைனவ� பா( நி'ேம,�ைனவ� பா( நி'ேம,�ைனவ� பா( நி'ேம,�ைனவ� பா( நி'ேம,    

Courtesy: இைணய தமி� இைணய தமி� இைணய தமி� இைணய தமி� -    ைத ைத ைத ைத 28282828, , , , 2010201020102010    சிறில�க அரசி�#� தமிழீழ வி&தைல$ %?க=�#� சிறில�க அரசி�#� தமிழீழ வி&தைல$ %?க=�#� சிறில�க அரசி�#� தமிழீழ வி&தைல$ %?க=�#� சிறில�க அரசி�#� தமிழீழ வி&தைல$ %?க=�#� இைடேய அைமதி$ ேப8(வா*,ைத நைடெப�<� இைடேய அைமதி$ ேப8(வா*,ைத நைடெப�<� இைடேய அைமதி$ ேப8(வா*,ைத நைடெப�<� இைடேய அைமதி$ ேப8(வா*,ைத நைடெப�<� ெகா4�+-தேபா�ெகா4�+-தேபா�ெகா4�+-தேபா�ெகா4�+-தேபா�, , , , பய�கரவாத இய�க� எ"< பய�கரவாத இய�க� எ"< பய�கரவாத இய�க� எ"< பய�கரவாத இய�க� எ"< 6,திைரயி�& வி&தைல$ %?க0 இய�க,தி�# 6,திைரயி�& வி&தைல$ %?க0 இய�க,தி�# 6,திைரயி�& வி&தைல$ %?க0 இய�க,தி�# 6,திைரயி�& வி&தைல$ %?க0 இய�க,தி�# அெமாி�கா)�அெமாி�கா)�அெமாி�கா)�அெமாி�கா)�, , , , ஐேரா$பிய ஒ"றிய நா&க=� தைட ஐேரா$பிய ஒ"றிய நா&க=� தைட ஐேரா$பிய ஒ"றிய நா&க=� தைட ஐேரா$பிய ஒ"றிய நா&க=� தைட விதி,தேத அைமதி$ ேப8( 6றி-தத�#� காரண� எ"< விதி,தேத அைமதி$ ேப8( 6றி-தத�#� காரண� எ"< விதி,தேத அைமதி$ ேப8( 6றி-தத�#� காரண� எ"< விதி,தேத அைமதி$ ேப8( 6றி-தத�#� காரண� எ"< அய*லா-தி� நைடெப�ற ம�க0 தீ*$பாய� 6�)�# அய*லா-தி� நைடெப�ற ம�க0 தீ*$பாய� 6�)�# அய*லா-தி� நைடெப�ற ம�க0 தீ*$பாய� 6�)�# அய*லா-தி� நைடெப�ற ம�க0 தீ*$பாய� 6�)�# வ-தததாக அ,தீ*$பாய,தி" விசாரைணயி� ப�ேக�ற வ-தததாக அ,தீ*$பாய,தி" விசாரைணயி� ப�ேக�ற வ-தததாக அ,தீ*$பாய,தி" விசாரைணயி� ப�ேக�ற வ-தததாக அ,தீ*$பாய,தி" விசாரைணயி� ப�ேக�ற ேபராசிாிய* 6ைனவ* பா� நிAேம" �றினா*ேபராசிாிய* 6ைனவ* பா� நிAேம" �றினா*ேபராசிாிய* 6ைனவ* பா� நிAேம" �றினா*ேபராசிாிய* 6ைனவ* பா� நிAேம" �றினா*. . . .     இல,ைகயி� தமிழ�கJ�) எதிரான ேபாாி� சிறில,க� பைடயினாி� மனித உாிைம மீற�க1 )றி�  அய�லா�  தைலநக� ட�ளினி� கட�த 14 (ெபா,க� தின�த�&), 15ஆ# ேததிகளி� நிர�தர ம�க1 தீ��பாய# விசாரைண ெசAத . இ�த விசாரைணயி� கல� ெகா-:, ேநாிைடயாக சா7சியமளி�தவ�களி� ஒ�வ� ெப,கg� ப�கைல�கழக�தி� அரசிய�  ைற� ேபராசிாிய� 5ைனவ� பா� நிdேம�. இல,ைக�)4 ெச�& ச%க ஆA� ேம3ெகா-டவ�. அய�லா�  ம�க1 தீ��பாய�தி� இவ� அளி�த சா7சிய# மிக மிக 5�கியமானதா)#.  ெச�ைன வ�தி��த பா� நிdேமைன தமி! ெவ� னியா .கா# இைணய� தள�தி� ஆசிாிய� கா. அAயநாத� ேப7. க-டா�.  தமிCதமிCதமிCதமிC....ெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியா....கா�கா�கா�கா�: : : : சிறில�க அரைச ேபா*சிறில�க அரைச ேபா*சிறில�க அரைச ேபா*சிறில�க அரைச ேபா*    � #�றவாளி � #�றவாளி � #�றவாளி � #�றவாளி எ"<�எ"<�எ"<�எ"<�, , , , மாEட,தி�# எதிரான #�ற�கைள மாEட,தி�# எதிரான #�ற�கைள மாEட,தி�# எதிரான #�ற�கைள மாEட,தி�# எதிரான #�ற�கைள இைழ,�0ள� எ"<� அய*லா-� ம�க0 தீ*$பாய� தன� இைழ,�0ள� எ"<� அய*லா-� ம�க0 தீ*$பாய� தன� இைழ,�0ள� எ"<� அய*லா-� ம�க0 தீ*$பாய� தன� இைழ,�0ள� எ"<� அய*லா-� ம�க0 தீ*$பாய� தன� ஆர�ப� க4&பி�$%கைள ெவளியி�&0ள�ஆர�ப� க4&பி�$%கைள ெவளியி�&0ள�ஆர�ப� க4&பி�$%கைள ெவளியி�&0ள�ஆர�ப� க4&பி�$%கைள ெவளியி�&0ள�. . . . எ-த எ-த எ-த எ-த ஆதார�களி" அ�$பைடயி� இ�#�ற�க0 உ<தி ஆதார�களி" அ�$பைடயி� இ�#�ற�க0 உ<தி ஆதார�களி" அ�$பைடயி� இ�#�ற�க0 உ<தி ஆதார�களி" அ�$பைடயி� இ�#�ற�க0 உ<தி ெச.ய$ப�&0ள�ெச.ய$ப�&0ள�ெச.ய$ப�&0ள�ெச.ய$ப�&0ள�????    6ைனவ* பா� நிAேம"6ைனவ* பா� நிAேம"6ைனவ* பா� நிAேம"6ைனவ* பா� நிAேம": : : : ேபா � நட�தேபா  ம�க1 பா கா�� வலய�தி� மீ  சிறில,க பைடயின� கனரக ஆ?த,கைள� ெகா-: நட�திய தா�)தைல உ&தி ெசA?# ெசய3ைக�ேகா1 �ைக�பட,க1 தா�க� ெசAய�ப7ட . ம�க1 பா கா�� வலய�தி� இய,கி வ�த ம�� வமைனக1 மீ  )-: Qச�ப7ட ஆதார,க1 தா�க� ெசAய�ப7டன. உலகெம,)# தைட ெசAய�ப7:1ள கிளOட� பா#O எ�றைழ�க�ப:# ெகா� � )-:க1, ஒயி7 பாOபரO )-:க1 Qச�ப7டத3கான ஆதார,கJ# சம��பி�க�ப7டன.  
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ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி 20 20 20 20      ப!க  ப!க  ப!க  ப!க   

விடய"தி� சிறீல<கா அர= அல1சிய" த�ைமைய  கைட�பி!"தா�, ஐேரா�பிய ஒ�றிய"�ட� இைண%� அ9"த க1ட நடவ! ைக ப�றி ஆராய�ப9� என�� அவ� �றினா�.  ெபா�நலவாய நா9களி� மாநா1ைட சிறீல<காவி� நட"தவிடா� த9"�, அ�Hதிேர?யாவி� நட"�வத�+ தா� ஏ�பா9 ெச@தி��பைதA =1! கா1!ய பிாி"தானிய� பிரதம� ேகா�ட� பிற��, தம� அர= 8!%தள� ேமU� பல அ$"த<கைள சிறீல<கா அர= +  ெகா9 +� என  �றினா�.  தமி' ம களி� வி��> ப�றி தமிழீழ"தி� க�"�  கணி�> நட"�வ� ப�றி உலக" தமிழ� ேபரைவயி� அ<க"தவ�க* =1!  கா1!யேபா�, அதைன தம� அர= ம19� தனி"� ெச@�விட 8!யா� என��, ஐேரா�பிய ஒ�றிய"�ட� இைண%ேத இத�கான ெசய�பா9களி� இற<க ேவ�9� என�� ேகா�ட� பிற�� �றினா�. பிாி"தானிய� பிரதம�டனான உலக" தமிழ� ேபரைவயி� ச%தி�>, பிாி"தானிய ெவளிவிகார அைமAச� உ1பட பல அைமAச�க*, ம�;� நாடா0ம�ற உ;�பின�க* உலக" தமிழ� மாநா1!� கல%� ெகா�டைம ேபா�ற விடய<க*, ெகா$�> அரச வ1டார"தி� பாாிய எாிAசைல  கிள�பி4*ள�ட�, அரச ம1ட"திலான க�"� ேமாத�கைள4� ேதா�;வி"�*ள�. 
ந�றி ச�கதி இைணய& ஆசிாிய#ந�றி ச�கதி இைணய& ஆசிாிய#ந�றி ச�கதி இைணய& ஆசிாிய#ந�றி ச�கதி இைணய& ஆசிாிய#     

ேகா�ட� பிற��  ேகா�ட� பிற��  ேகா�ட� பிற��  ேகா�ட� பிற��  1111� ப�க� ெதாட��சி� ப�க� ெதாட��சி� ப�க� ெதாட��சி� ப�க� ெதாட��சி பிாி"தானிய பாரா0ம�ற"தி� 24.02.2010 >த�கிழைம உலக"தமிழ� ேபரைவயி� தமிழீழ வி9தைல ேநா கிய பயண� ஆர�பமாகி4*ள�. இ%த நிக'ைவ பிாி"தானிய ெவளிநா19 ெவளிவிவகார அைமAச� ேடவி1 மி?பா�1 (David 

Miliband) அவ�க* ெதாட கிைவ"� 

உைரயா�;ைகயி�, தமி' ம க* அைனவ�� ஒ� +ைடயி� கீ' ஒ�; ப19, ஓ� அணியி� ெசய�பட ேவ�9� என�� இ�ைறய `ழ?� >ல� ெபய�%� வா'%� வ�கி�ற தமி' ம க* ெதாட�%�� த<கள� ேகாாி ைககைள ச�வேதச சYக"திட� எ9"�ைர க ேவ�9� என�� +றி�பி1!�%தா�. இேத ேவைள உலக" தமிழ� ேபரைவயி� +$வின� பிாி"தானிய� பிரதமம%திாி அவ�க0டR� ச%தி�ைப ேம�ெகா�!�%த�ட� ல�டனி� நைடெப;கி�ற இ% நிக'வான� ெதாட�%� நா�+ நா1க* வைர நைடெபற�*ள�� +றி�பிட"த க�. உலெக<+� பர%� வா$� தமிழ�கைள ஒ�றிைண"� தா� ஓ� அணியி� திரள ேவ�9� எ�; தீ�மானி"� ஓகH1 
2009 இ� பிரா�a� தைலநக� பாாிa� உ�வாகியேத உலக" தமிழ� ேபரைவ. அெமாி கா, கனடா, பிாி"தானியா, பிரா�=, 

தைலவ, உைர தைலவ, உைர தைலவ, உைர தைலவ, உைர ————    அ�(த:ைத இமாDேவ2அ�(த:ைத இமாDேவ2அ�(த:ைத இமாDேவ2அ�(த:ைத இமாDேவ2    

உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ 
விதைல�விதைல�விதைல�விதைல� பயண,பயண,பயண,பயண,     
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தமிCதமிCதமிCதமிC....ெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியா: : : : இ-த, தீ*$பாய,தி� சிறில�க அர(, இ-த, தீ*$பாய,தி� சிறில�க அர(, இ-த, தீ*$பாய,தி� சிறில�க அர(, இ-த, தீ*$பாய,தி� சிறில�க அர(, தர$பி� யா+� விசாரைண�# அைழ�க$படவி�ைலயாதர$பி� யா+� விசாரைண�# அைழ�க$படவி�ைலயாதர$பி� யா+� விசாரைண�# அைழ�க$படவி�ைலயாதர$பி� யா+� விசாரைண�# அைழ�க$படவி�ைலயா????    பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம":::: சிறில,க� Rத� சா7சியமளி�பா� எ�& எதி�பா��க�ப7ட . ஆனா� அவ� வரவி�ைல. ஆனா�, தமிழீழ வி:தைல� �Iகைள பய,கரவாத இய�கமாக எ�த அ.�பைடயி� சிறில,க அர> தைட ெசAத  எ�பைத, அத� சா�பாக, இ�திய அைமதி� பைடயி� பணியா3றிய கமாேடா� வாச� ேந� நி�& சா7சியமளி�தா�.  தமிCதமிCதமிCதமிC....ெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியா: : : : ேபாாி� வி&தைல$ %?க=� ேபா* ேபாாி� வி&தைல$ %?க=� ேபா* ேபாாி� வி&தைல$ %?க=� ேபா* ேபாாி� வி&தைல$ %?க=� ேபா* விதி6ைறகைள மீறியவிதி6ைறகைள மீறியவிதி6ைறகைள மீறியவிதி6ைறகைள மீறிய, , , , மனித உாிைம மீற� #�ற8சா�<க0 மனித உாிைம மீற� #�ற8சா�<க0 மனித உாிைம மீற� #�ற8சா�<க0 மனித உாிைம மீற� #�ற8சா�<க0 ெச.தன* எ"< #�ற� சா�ற$ப�டேதெச.தன* எ"< #�ற� சா�ற$ப�டேதெச.தன* எ"< #�ற� சா�ற$ப�டேதெச.தன* எ"< #�ற� சா�ற$ப�டேத, , , , அ� #றி,� அ� #றி,� அ� #றி,� அ� #றி,� தீ*$பாய,தி" நிைல எ"னதீ*$பாய,தி" நிைல எ"னதீ*$பாய,தி" நிைல எ"னதீ*$பாய,தி" நிைல எ"ன????    பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம": : : : அ  )றி�த ெதளிவான தன  நிைலைய தீ��பாய# விள�கி?1ள . வி:தைல� �Iக1 ேபாராளிக1. அவ�கைள ச7ட�தி� 5� நி&� வத3கான வாA�� சிறில,க அரசி3) உ1ள . இ�ேபா  11 ஆயி�தி3)# அதிகமானவ�க1 (வி:தைல� �Iக1 எ�& அ�நா7: அரசா� ச�ேதகி�க� ப:பவ�க1) சிைற பி.�க� ப7:1ளா�க1. அவ�கைள ச7ட�தி� 5� நி&�தி, அவ�களி� மனித உாிைம மீற�கJ�)#, ம3ற )3ற,கJ�)# அ�நா7: நீதிம�ற�தி� வழ�) ெதாட�� , த-டைன அளி�)# வாA�� உ1ள . ஆனா�, சிறில,க அர> ெசAத ேபா�� )3ற,க1, மாBட�தி3) எதிரான )3ற,க1 ம3&# மனித உாிைம மீற�க1 )றி�  யா� விசாாி�ப ? எனேவதா�, ஒ� இைறைம?ைடய அரசான சிறில,க அர> தன  நா7: ம�கJ�) எதிரான ேபா� )3ற,க1 உ1ளி7ட மனித உாிைம� )3ற,கJ�காக விசாரைண�) உ7ப:�த� ப:கிற  எ�& ம�க1 தீ��பாய# விள�க# அளி� 1ள . தமிCதமிCதமிCதமிC....ெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியா: : : : ம�க0 தீ*$பாய� அளி,த ம�க0 தீ*$பாய� அளி,த ம�க0 தீ*$பாய� அளி,த ம�க0 தீ*$பாய� அளி,த ஆர�ப�க�ட, தீ*$பி� ஆர�ப�க�ட, தீ*$பி� ஆர�ப�க�ட, தீ*$பி� ஆர�ப�க�ட, தீ*$பி� ((((Preliminary Findings) Preliminary Findings) Preliminary Findings) Preliminary Findings) அளி,�0ள அளி,�0ள அளி,�0ள அளி,�0ள மிக 6�கியமான, தீ*$%மிக 6�கியமான, தீ*$%மிக 6�கியமான, தீ*$%மிக 6�கியமான, தீ*$%, , , , சிறில�க அரசி�#�சிறில�க அரசி�#�சிறில�க அரசி�#�சிறில�க அரசி�#�, , , , தமிழீழ தமிழீழ தமிழீழ தமிழீழ வி&தைல$ %?க=�#� இைடேய நா*ேவ வி&தைல$ %?க=�#� இைடேய நா*ேவ வி&தைல$ %?க=�#� இைடேய நா*ேவ வி&தைல$ %?க=�#� இைடேய நா*ேவ அEசரைண�ட" நைடெப�<வ-த அைமதி$ அEசரைண�ட" நைடெப�<வ-த அைமதி$ அEசரைண�ட" நைடெப�<வ-த அைமதி$ அEசரைண�ட" நைடெப�<வ-த அைமதி$ ேப8(வா*,ைத 6றி-தத�#� காரண� ச*வேதச சLகேம ேப8(வா*,ைத 6றி-தத�#� காரண� ச*வேதச சLகேம ேப8(வா*,ைத 6றி-தத�#� காரண� ச*வேதச சLகேம ேப8(வா*,ைத 6றி-தத�#� காரண� ச*வேதச சLகேம ----    #றி$பாக அெமாி�கா)� ஐேரா$பிய ஒ"றிய6ேம #றி$பாக அெமாி�கா)� ஐேரா$பிய ஒ"றிய6ேம #றி$பாக அெமாி�கா)� ஐேரா$பிய ஒ"றிய6ேம #றி$பாக அெமாி�கா)� ஐேரா$பிய ஒ"றிய6ேம ----    ெபா<$பா#� எ"< �றி�0ள�ெபா<$பா#� எ"< �றி�0ள�ெபா<$பா#� எ"< �றி�0ள�ெபா<$பா#� எ"< �றி�0ள�. . . . எ-த அ�$பைடயி� எ-த அ�$பைடயி� எ-த அ�$பைடயி� எ-த அ�$பைடயி� இ�6�வி�# வ-த� தீ*$பாய�இ�6�வி�# வ-த� தீ*$பாய�இ�6�வி�# வ-த� தீ*$பாய�இ�6�வி�# வ-த� தீ*$பாய�????    பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம":::: இத3கான வாத�ைத 5� ைவ�தவ� 

ேபராசிாிய� [7ட� ஷா��. ��த# உ1ளி7ட மத TNET பார#பாிய,களி� வரலா& )றி�  ஆA� ெசA வ�# ேபராசிாிய� [7ட� ஷா��, சிறில,க அரசி3)#, வி:தைல� �IகJ�)# இைடேய ச�வேதச ச%க�தி� 5C ஆதரேவா:#, அBசரைணேயா:# ேப4>வா��ைத நைடெப3&வ�# ேபா , வி:தைல� �Iகைள பய,கரவாத அறிவி�  தைட ெசAய ேவ-.ய அவசிய# எ�ன? எ�& ேக1வி எC�பிய ட�, அெமாி�கா)�அெமாி�கா)�அெமாி�கா)�அெமாி�கா)�, , , , ஐேரா$பிய ஒ"றிய ஐேரா$பிய ஒ"றிய ஐேரா$பிய ஒ"றிய ஐேரா$பிய ஒ"றிய நா&க=� வி&தைல$ %?கைள பய�கரவாத இய�கமாக நா&க=� வி&தைல$ %?கைள பய�கரவாத இய�கமாக நா&க=� வி&தைல$ %?கைள பய�கரவாத இய�கமாக நா&க=� வி&தைல$ %?கைள பய�கரவாத இய�கமாக அறிவி,� தைட ெச.தேத ேப8(வா*,ைதைய 6றி,�� அறிவி,� தைட ெச.தேத ேப8(வா*,ைதைய 6றி,�� அறிவி,� தைட ெச.தேத ேப8(வா*,ைதைய 6றி,�� அறிவி,� தைட ெச.தேத ேப8(வா*,ைதைய 6றி,�� ெகா4&ெகா4&ெகா4&ெகா4&, , , , இராMவ நடவ��ைகைய சிறில�க அர( இராMவ நடவ��ைகைய சிறில�க அர( இராMவ நடவ��ைகைய சிறில�க அர( இராMவ நடவ��ைகைய சிறில�க அர( �வ�கியத�#� காரண��வ�கியத�#� காரண��வ�கியத�#� காரண��வ�கியத�#� காரண� எ�& Pறினா�. வி:தைல� �Iகைள பய,கரவாத இய�கமாக அறிவி�த� பிறேக அவ�கJ�) எதிரான ேபாாி� சீனா, இ�தியா உ1ளி7ட நா:களி� உதவிைய சிறில,கா எளிதாக� ெபற 5.�த  எ�பைத?# ஷா�� >7.�கா7.னா�. ஆக, ேப4>வா��ைதயி� ப,ேக3&வ�த நிைலயி� வி:தைல� �Iகைள பய,கரவாத இய�கமாக அெமாி�கா�# ஐேரா�பிய ஒ�றிய5# தைட ெசAதேத, அைமதி ேப4>வா��ைத 5றிவத3)#, ேபா�  வ,கியத3)# காரண# எ�பைத ம�க1 தீ��பாய# ஏ3ற . தமிCதமிCதமிCதமிC....ெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியாெவ$�னியா: : : : இ,தீ*$பாய,தி" 6�)க0 இ,தீ*$பாய,தி" 6�)க0 இ,தீ*$பாய,தி" 6�)க0 இ,தீ*$பாய,தி" 6�)க0 ச�ட$N*வமானைவய�லச�ட$N*வமானைவய�லச�ட$N*வமானைவய�லச�ட$N*வமானைவய�ல. . . . இைத ைவ,� எ"ன ெச.ய இைத ைவ,� எ"ன ெச.ய இைத ைவ,� எ"ன ெச.ய இைத ைவ,� எ"ன ெச.ய 6���6���6���6���????    பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம"பா� நிAேம":::: இ�தீ��பாய�தி3) ெபா  க��ைத உ�வா�)# தீ��பாய# எ�ற ெபய�# உ-:. அ ேவ அத� ேநா�)க5# ஆ)#. இ நா1வைர, சிறில,க அரசி3) எதிரான )3ற4சா3&க1 அைன� # ெபயரளவிேலேய இ��த . இ�& அ  ஆதார�Y�வமான  எ�ப  நிLபி�க�ப7:1ள . இதைன மனித உாிைம அைம��கJ#, அறி� ஜீவிகJ# உலக நா:களி� அர>கJ�)� ெகா-: ெச�&, சிறில,க அரசி� ேபா�� )3ற# ெதாட�பாக விசாரைண நட�த ப�னா7: விசாரைண ஆைணய# அைம�க ேவ-:# எ�& ஐ.நா.ைவ வI?&� மா&� Pற ேவ-:#. இ�திய அரசி3)# அ�ப.�ப7ட அC�த�ைத தர ேவ-:்#. அத� %ல# ப�னா7: விசாரைண�) வழிவ)�க 5ய3சி�க ேவ-:#.   Published: Jan 30, 2010 5:52:39 GMT 

வி%தைல
 வி%தைல
 வி%தைல
 வி%தைல
 �1க� மீதான தைடயாேலேய அைமதி� ேப�E Fறி�தB �1க� மீதான தைடயாேலேய அைமதி� ேப�E Fறி�தB �1க� மீதான தைடயாேலேய அைமதி� ேப�E Fறி�தB �1க� மீதான தைடயாேலேய அைமதி� ேப�E Fறி�தB ((((16161616, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி))))    

எம.எம.எம.எம. �,ைனய�,ைனய�,ைனய�,ைனய இத�கைள�இத�கைள�இத�கைள�இத�கைள� பC!கபC!கபC!கபC!க -   http://pandora.nla.gov.au/tep/112241http://pandora.nla.gov.au/tep/112241http://pandora.nla.gov.au/tep/112241http://pandora.nla.gov.au/tep/112241    
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ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி 20 20 20 20      ப!க  ப!க  ப!க  ப!க   

ெட�மா� , ேநா�ேவ, =விட�, ெச�மனி, ஒ�லா%�, =விH, இ"தா?, ெமாறிசியH, மேலசியா, அ�Hேர?யா, நிMசிலா%� ஆகிய 15 நா9களி� தமி' அைம�> களி� (தமிழீழ ம க* ேபரைவ-பிரா�=, ஐேரா�பிய" தமிழ� ஒ�றிய�, பிாி"தானிய தமிழ� ேபரைவ, ேநா�ேவ தமிழ� ேபரைவ, ெட�மா�  தமிழ� ேபரைவ, =விட� தமிழ� ேபரைவ, இ"தா? தமிழ� ேபரைவ, தமிழின� ப9ெகாைல + எதிரான அைம�> — ெமாறியH, நிMசிலா%� தமி'A ச<க�, அ�Hேர?ய" தமிழ� ேபரைவ, கனடா தமிழ� கா<கிரH , Malaysia Tamil Relief fund & Malaysian Tamil Forum, அெமாி க தமிழ�களி� அரசிய� ெசய� அைவ, ெவ?<ட� தமிழ� அைம�>, =விH தமிழ� அைம�>, ெச�மனி தமிழ� அைம�>, ெப�ஜிய� தமிழ� அைம�>, ஒ�லா%� தமிழ� அைம�>, அ�Hதிேர?யா தமி' ச<க<களி� �1டைம�>) பிரதிநிதிக0� உலக"தமிழ� ேபரைவயி� உ�வா க"தி�+ அ! க�களாக இ�%� ஓ� அணியாக தம� ேவைல"தி1ட<கைள ஒ�<கிைண"� சமகால அரசிய� `ழU + அைமய தமிழீழ"ைத ேநா கிய பயண"தி� ஒ�றிைண%� ெசய�பட தீ�மான� நிைறேவ�றினா�க*. இ%த அைம�> களி� �19 8ய�சிகளி� 8த� ேவைல" தி1ட<களாக சிறீல<கா� + எதிரான ெபா�ளாதார" தைடைய உ�வா +வேதா9 அத� அ!�பைடயி� சிறீல<கா� + எதிரான வாிA 

உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ விதைல�உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ விதைல�உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ விதைல�உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ விதைல� பயண,பயண,பயண,பயண,     17, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி    

 சUைககைள நி;"த  ேகாாி அரசிய� ம1ட<களி� அ$"த<கைள  ெகா9�பதாக�� இ� கிற�. அ"�ட� தாயக"தி� ேபாாினா� பாதி க�ப1ட ம க0 +�, உ;�> கைள இழ%ேதா� +� உதவ��, ெப�ேறா�, உறவின�களிட� இ�%� பிாி க�ப1ட +ழ%ைதக0 + உதவ��, த9"� ைவ க� ப1!��ேபா� + உதவ�� நா1!� உ*ள மானிடேநய அைம�> க0ட� ஒ�றிைண%� ெசய� தி1ட<கைள உ�வா +� 8ய�சிகைள பல தைடகைள4� மீறி ெச@� வ�கிற�.    இத� 8 கிய ேவைல"தி1டமாக 
1. சிறீல<காவி� சிைறகளிU�, 8கா�களிU�, ச1டாீதியான எ%தவித ந!வ! ைக4� எ9 காம� த9"� ைவ க�ப1!� +� தமி' ம கைள வி9வி க வழிவைககைள ேத9வத�+�, அத�கான �ாித ெசய�பா1ைட ேம�ெகா*ள�� உலக ச1டவாள�க0ட� இைண%� பணியா�;த�. 
2. ேபா� +�ற<க*, மானிடேநய"தி�+ எதிரான +�ற<கைள இைழ"த சிறீல<கா அரைச உலக நீதி ம�ற� 8�னா� நி;"�த�. 
3. அ%நிய நா9களி� �ைண4ட�, தமி' ம களி� வா'�ாிைம கான வழிவைககைள ேத9வ� ேபா�ற பல தி1ட<கைள ஒ� ஒ�<கிைண%த ேவைல"தி1டமாக ெசய�ப9"�� 8கமாக ெப�ரவாி 
E'�ைரE'�ைரE'�ைரE'�ைர————    பிாி*தானியபிாி*தானியபிாி*தானியபிாி*தானிய நிழ2 ெவளி<ற� அைமGச, நிழ2 ெவளி<ற� அைமGச, நிழ2 ெவளி<ற� அைமGச, நிழ2 ெவளி<ற� அைமGச, William HagueWilliam HagueWilliam HagueWilliam Hague    

ெதாடக உைரெதாடக உைரெதாடக உைரெதாடக உைர————    பிாி*தானியபிாி*தானியபிாி*தானியபிாி*தானிய ெவளி<ற� அைமGச, ெவளி<ற� அைமGச, ெவளி<ற� அைமGச, ெவளி<ற� அைமGச, David MilibandDavid MilibandDavid MilibandDavid Miliband    
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24� திகதி 8த� ல�ட� நகாி� அரசிய� பிர8க�க0ட� ப�?ன ம களி� 8� உலக" தமிழ� ேபரைவ தன� அம�ைவ நடா"த�*ள�. காலனி"�வ ஆ1சிகளா� எ� அ!�பைட உாிைமக* பறி க�ப19, பல அழி�கைள ச%தி"� இ�; உாிைமகள�ற ம களாக வா$� எம + இ�ைறய உலக `ழ?� எம� உாிைமகைள எ�ப! மீ�9� ெப�;  ெகா*வ� எ�ற விடய� ப�றி4� அத�கான ெசய�தி1ட� ப�றி4� பல ெவளிநா19 அைம�> க*, சி%தைனயாள�க* ம�;� அரசிய� 

வ�Uன�க* ம"தியி� ஆ@�க* ேம�ெகா*ள�ப19 ெசய� வ!வ� ெகா9 க�பட இ� கிற�. ஒ�;ைம + வழிகா1!யாக�� ேபாரா1ட"தி�+ ம; வ!வ� ெகா9 க�� ஓரணியி� நி�; ெசய�பட 8�வ%தி� +� 15 நா9களி� வா$� தமி' ம களி� பிரதிநிதிக* ஓரணியி� நி�; எம� உாிைமகைள வ?4;"த 8� வ%தி� +� இV ேவைளயி�, இ%த அைம�> கைள� பலப9"தி அத�+ ப கபலமாக இ� க ேவ�!ய� உலக� வா' தமி'ம கேள!  

உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ விதைல�உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ விதைல�உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ விதைல�உலக" தமிழ$ ேபரைவயி' தமிழீழ விதைல� பயண,பயண,பயண,பயண,     20, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி, ப�க" ெதாட$�சி    

ஆசி�ய� தைலய$க  ஆசி�ய� தைலய$க  ஆசி�ய� தைலய$க  ஆசி�ய� தைலய$க  ((((ெதாட��சிெதாட��சிெதாட��சிெதாட��சி))))    
�� கைல�க� ப
ட��� கைல�க� ப
ட��� கைல�க� ப
ட��� கைல�க� ப
ட�    

இல�ைகயி� ஜனாதிபதி� ேத�த� ���� 
�டா� ��ன� ெபா�� ேத�த� 2010 ஏ�ர� 
மாத" வ$கிற�. அத(கான வா)*� 
ப�திர�க+" தா)க� ெச-ய� ப./வி.டன. 
45,000 ேபைர ஒேர நாளி� �வ"ச" ெச-� 
ஆ.ட� திவஷ" ��8" ��ன� ேத�த� 
தி$விழா) கா:" ஆ.சி. ;.�� உ=ள ஒ$ 
ெப> க��பமானா� ;.�� உ=ள *ளவி) 
?.ைட) ?ட) கைல)க) ?டா� எ�ப� 
எம� சா�திர". இ�ேக அரசா+வேதா 
ேப-க=. பாரதியி� வாியி� சா�திர�க= 
(Laws )  Laws )  Laws )  Laws )  பிண" தி�ன�தாேன ெசா�C". 
வ./)ேகா.ைட� தீ�மான" நிைறேவ(ற� 
ப.ட அ�த நா= தமிழ� வரலா� மற)க 
��யாத�. இல�ைக� தமிE அரF) க.சி 
(SJV SJV SJV SJV ெச�வநாயக")))) , தமிE) கா�கிரG (GG GG GG GG 
ெபா�ன"பல"), இல�ைக� ெதாழிலாள� 
கா�கிரG (ெசௗமியJ��தி ெதா>ைடமா�), 
அட�கா� தமிழ� ஒ(�ைம ��னணி(C C C C 
F�தரK�க")  )  )  )  அைனவ$"    ப>ணாக�தி�    
ஒேர ேமைடயி� தமிழ� ஐ)கிய வி/தைல 
��னணி (TULF )  TULF )  TULF )  TULF )  எ�ற    ?/    க.ட� ப.ட 
நா=. தனி நாேட தமிழ� வாEM)* 

உ�தரவாத" எ�� ?றிய நா=. 
F�தரK�க" ேபா-விட, ெதா>ைடமா� 
விலகிவிட, TULF TULF TULF TULF எ�ற உல)ைக உளி�பி� 
ஆகிய�. அ�M" பிளM பட TNA TNA TNA TNA எ�ற    
இர>/"    ெக.டா� ெதாட�கிய�. 
வி/தைல� NKக= இ$)*" வைர 
தைலைய8" கா�கைள8" உ=+)* 
இO�� க�லா-) கிட�� வி./ இ�� 
FயPப" கா./கிற�. 
N���Kயி� TNA TNA TNA TNA )*    அCவலக"    
கிைட�பதாக    ஒ$    ெச-தி. . . . கட�த    ஏ�ர�    மாத"    
அ�*    ெச�� தவ" கிட��" கடM= 
(ம�ேமாக� *O) கா.சி தர ம��த� மற�� 
வி.ட�. கா.சி கிைட)*" வைர காவ� 
இ$�த ப)த�க=. இ�� TULFTULFTULFTULF, வ./) 
ேகா.ைட,  இல�ைக� தமிE அரF) க.சி 
நிைல�பா/ அைன�ைத8" மற�� வி./ 
தமிE) கா�கிரGதா� இ�� வைர தமிE 
உாிைம� ேபா� நட��கி�ற� எ�ற 
நிைல)*� தமிE ம)க= த=ள� ப./=ளன�. 
N���Kயி� அCவலக" ைவ�த PLO, PLO, PLO, PLO, தீெப�    
ேபா�� தா� தமிழ� விேமாசனமா? எ� 
இ�ைறய உல)ைக? எ� இ�ைறய 
உளி�பி�? ஈழ� தமிழ� ஏ�ரK� 
ெசா�வா�க=. 
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கால"தி� கடைமைய  எ1! உைத"�வி19  ஒராயிர� ைம� கட%ேதா�.  எ<க* வ?கைள  _ கி இற கி ைவ க  வUவான வா�"ைதக*  இ�ைல"தா�. ந;மண ஞாபக   +விய�க0�  உ<க* வ?களி�  8னக�க0� தா�  எ<கைள வாழAெசா�கிற�.  8காாிக0 +*0�  உைறபனி 8க9க0 +*0�  எ� உண��கைள  8 கா9 ேபா19  மைற"� ெகா�டாU�  எ�லா� ெபா@"� வி9கிற�. சில ெசய�க*  எத�காக ெச@கிேறா�  எ�ேற ெதாியாம�  பல தடைவ ெச@தாA=.  அ9"த 8ைற இ�ப!  ெச@ய  �டா� என  மன� ச�தமி�றி  ச"திய� ெச@தாU�  ஏேதா ெச@�தா�  ெதாைல கிேறா�. வ�ணா"��BAசிைய  ��பிைய�பி!"�  சி�ன வயசி�  சிரAேசத� ெச@தவ�க*-நா�  சி�ன +�வி ஒ�9  சாக�ேபாறைத�பா�"�  கா�பா"�<ேகா  

கா�பா"�<ேகா  என அர�றிய எ�ைன  இ$"��பி!"�  எ�ன நட%த� உ<க0 +  எ�கிற ேபா� தா�  =ய நிைன� + வ%தி� கிேறா� ந;மண ஞாபக  +விய�க0 +*  உ<க* ஆறா வ? 8னகU +*  அ! க! Y'+வதா�  =யநிைனைவ இழ கி�ேறா�.  ஆனாU� எ�ன  வ�!�கார� _<கிவி1டா�  மா9 ப"திரமா@  K9வ%� ேச�வ� ேபா�  எ� நாளா%த கடைமக*  அ"தைன4� நட க"தா�  ெச@கிற�  அ�கி� வ%�  யா�� கைத ேக1டா�  உணரா�  எ�ன ெச@கிறா@ என  கர� ஒ�; ெதா9�ேபா�  ம19ேம தி9 கி19  விழி"�நி�ேபா�.  அ$� விழிக0ட�.  பய"தி� அ$கிேறாமா?  நிைனவா� அ$கிேறாமா?  வ?8னகலா� அ$கிேறாமா?  இ%த ெவ*ைளய� +  எ<க* ேசாக� எ�ப!  >ாி4� என நிைன"� அ$கிேறாமா?  தைலசா@"� நா� ஆற அ�கி�  ஓ� ம! இ�ைலேய என அ$கிேறாமா? எத�க$கிேறா�?  இ�R�தா� >ாியவி�ைல????  

எத/* அJகிேறா எத/* அJகிேறா எத/* அJகிேறா எத/* அJகிேறா ???? கிறி�ம� த+வ6லிD-. கிறி�ம� த+வ6லிD-. கிறி�ம� த+வ6லிD-. கிறி�ம� த+வ6லிD-. -    ேகா*ல, ேகா*ல, ேகா*ல, ேகா*ல, alfacompund 01     

V8டைம�ப6லிD-. ெவள@ேய/ற�ப8டவ�கA தமி�! கா$கிர� க8சிய6( தன@.� V8டைம�ப6லிD-. ெவள@ேய/ற�ப8டவ�கA தமி�! கா$கிர� க8சிய6( தன@.� V8டைம�ப6லிD-. ெவள@ேய/ற�ப8டவ�கA தமி�! கா$கிர� க8சிய6( தன@.� V8டைம�ப6லிD-. ெவள@ேய/ற�ப8டவ�கA தமி�! கா$கிர� க8சிய6( தன@.� 

ேபா8Cேபா8Cேபா8Cேபா8C!!!!    

தமி� ேதசிய! V8டைமப6னரா( ெவள@ேய/ற�ப8டவ�கA அகில இல$ைக 
தமி�! கா$கிர� க8சிய6( தன@.� ேபா8Cய6ட�Aளதாக அறிவ6!க�ப83Aள.. 
இ!க8சிய6( �த,ைம ேவ8பாளராக கேஜ-திர*மா� ெபா,ன�பல.ட, 
ெச(வராஜா கேஜ-திர,, பமின@ சித பரநாத, உ8ள@8ேடா� 
ேபா8Cய6ட�Aளன�. யா� மாவ8டதி( �யேய8ைசயாக� பல� 

ேபா8Cய6ட�Aளன� என ெத�யவDகி,ற..  
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ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி ெதாட��சி 24 24 24 24      ப!க  ப!க  ப!க  ப!க   

ெஜனர� சர" ெபா�ேசகா ஏ� ைக� ெச@ய�ப1டாெர�R� விவாத<க*, அவ� வி9தைல ெச@ய�ப9� வைர அ�ல� நாடா0ம�ற ெபா�" ேத�த� 8!வைட4� வைர நீ!"�A ெச�U�. அத�+� பி�ன�� அவர� சிைற வா'� நீ�9 ெச�Uமாயி� சர" ெபா�ேசகா ஆசியாவி� இ�Rெமா� ஆ<சா< `கியாகி விட���9�. ஜனநாயகவாதியாக  க�த�ப9� ஆ<சா< `கிைய த9�>  காவ?� ைவ"�*ள� மிய�மாாி� இராdவ ஆ1சி. இல<ைகயி� நிைலைமேயா எதி�மைற வ!வமாக  கா1சியளி கிற�. 8�னா* இராdவ" தளபதி உ*ேள இ� க, நாடா0ம�ற அரசிய�வாதிக* ஆ1சியி� இ� கி�றா�க*. ஜனாதிபதி" ேத�த?� ஊடாக ெபா�ேசகா அரசிய?� +தி"தாU� சீ�ைட இ; கிய ஆ; மாத  க19�பா9 அவைர ஓ� இராdவ" தர�பாகேவ இ�ன8� அைடயாள� கா19கிற�. இராdவ"தி?�%� ெவளிேயறி சாதாரண +!மகனாக ேத�த?� ேபா1!யி1ட ஒ� நபைர ம;ப!4� இராdவ நீதிம�ற"தி� 8� நி;"த 8!4மாெவ�ப�தா� இ�ேபா� பரவலாக எ$%�*ள ச1ட வைர8ைற சா�%த ேக*வியாக�*ள�. ஆனாU� இவ�றி�+ அ�பா�, ஒ� நிர%தரமான அரசிய� `1=மெமா�; இV விவகார"தி� இைழேயா! இ��பதைன >ாி%� ெகா*ளலா�. ெபா�வாகேவ ஆசிய நா9களி� ஆ1சி மா�றெமா�; நிக'%தா� காவ��ைற ம�;� இராdவ"திU*ள உய� நிைல அதிகாாிக* மா�ற�ப9வ� எ$த�படாத =ய பா�கா�> விதியாக அைம%� வி9கிற�. ஆ1சியி� இ��ேபா�, அ9"த ேத�த?U� ஆ1சிைய  ைக�ப�றினா� பா�கா�>" �ைறயிேலா அ�ல� அரச நி�வாக உய� க1டைம�பிேலா இடமா�ற<க* ஏ�ப9வ� அாி�. த�ேபாைதய நிைலைம 8�றிU� வி"தியாசமாக  காண�ப9வைத அவதானி கலா�. மஹி%த ராஜபf மீ�9� ஜனாதிபதியாக" ெதாி� 

ெச@ய�ப1ட நிைலயி� 8�ைனய ஆ1சியி� இராdவ"தி� அதி4ய� gட"தி� அம�%தி�%த ெஜனர� சர" ெபா�ேசகா, அதிப� + எதிராக அரசிய� கள"தி� இற<கிய விவகாரேம, ெப�� சி க�கைள4� பா�கா�> +றி"த ந�பி ைக ஈன<கைள4� உ�வா கிய�. ஆகேவ, சர" ெபா�ேசகாவி�+ ஆதரவான பா�கா�>" �ைறயிU*ள ேம� நிைல அதிகாாிகைள அக�;வத� ஊடாக தம� இ��ைப4� பா�கா�பிைன4� உ;தி�ப9"தி  ெகா*ளலாெமன ஆ1சியாள�க* ந�>கிறா�க*. இ"தைகய ="த�ப9"த�க* நிைற�;� வைர சர" ெபா�ேசகாவி� அரசிய� மீ* பிரேவச� சா"திய�பட� ேபாவதி�ைலெயன ஊகி கலா�. அ"ேதா9 ஏ�ர� 8 ஆ� திகதி நைடெபற�*ள நாடா0ம�ற"தி�கான ெபா�" ேத�த?� எதி� க1சியினாி� ஒ�<கிைண%த அரசிய� 8�ென9�>கைள ந?வைடயA ெச@ய��, இ  ைக� விவகார� �ைண >ாி4ெமன ஆ0� தர�பின� எ�dகி�றன�. சர"தி� ைக� விடய� உ�வா கி4*ள அRதாப அைலைய அரசிய� ச தியாக மா�;� வ�லைமைய4� ேத�த� அறிவி�> பலKன� ப9"தி4*ள�. ஆ<கா<ேக எதி��> ஆ��பா1ட<க* நிக'%தாU� யாைனயி� க$"தி� மணிைய  க1ட 8!யாெதன ேஜ.வி.பி.4� அ�ன� பறைவயி� அம�%� எதிரணியின� பயண� ேம�ெகா*ள ேவ�9ெமன சர" தர�பின�� ேமாதி  ெகா*வைத  காணலா�. இைவ தவிர, பிரதமராக யாைர அறிவி�ப� எ�கிற சி கU� ேவ1பாள� ெதாிவி� அதிகார� ேபா1!4� பிரேதச +;நில ம�ன�க0 கிைடேய எ$� +$வாத� பிரAசிைனக0� எதிரணி ம"தியி� ஆழமாக  காண�ப9கி�றன. ஆயிR� பிரதம� கான ேவ1பாளைர அறிவி காம� அரசிய� வாாிசிைன ைமய�ப9"தி ஆ0� தர�பினாி� ேத�த� விMக� வ+ க�ப9கிற�. 

ெத�னில�ைக அரசிய� வி�க�க�� ��டைம�� எதி�ெகா��� சவா�க�� ெத�னில�ைக அரசிய� வி�க�க�� ��டைம�� எதி�ெகா��� சவா�க�� ெத�னில�ைக அரசிய� வி�க�க�� ��டைம�� எதி�ெகா��� சவா�க�� ெத�னில�ைக அரசிய� வி�க�க�� ��டைம�� எதி�ெகா��� சவா�க��     
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ப�ைச ப�ைச ப�ைச ப�ைச ————    சர� ெபா�ேசகாசர� ெபா�ேசகாசர� ெபா�ேசகாசர� ெபா�ேசகா    நீல நீல நீல நீல ————    மகி�த ராஜப�மகி�த ராஜப�மகி�த ராஜப�மகி�த ராஜப�    கீேழ இ� ப! ஒ� ஆசிாிய� கீேழ இ� ப! ஒ� ஆசிாிய� கீேழ இ� ப! ஒ� ஆசிாிய� கீேழ இ� ப! ஒ� ஆசிாிய� க#தக#தக#தக#த. . . . இ! இ�த மாத ஆசிாிய� இ! இ�த மாத ஆசிாிய� இ! இ�த மாத ஆசிாிய� இ! இ�த மாத ஆசிாிய� தைலய%க�!&' வி�தாக தைலய%க�!&' வி�தாக தைலய%க�!&' வி�தாக தைலய%க�!&' வி�தாக அைம�த!அைம�த!அைம�த!அைம�த!. . . . இைத எ+திய இைத எ+திய இைத எ+திய இைத எ+திய இைளய சேகாதர�&' ந�றிக-இைளய சேகாதர�&' ந�றிக-இைளய சேகாதர�&' ந�றிக-இைளய சேகாதர�&' ந�றிக-....    ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�....    என! பா�ைவயி/என! பா�ைவயி/என! பா�ைவயி/என! பா�ைவயி/ இ� ஒ� வித"தி� இல<ைக ம களி� வி��ப"ைத விள +வதாக"தா� உ*ள�. நா<க* தமிழ� ஒ�வைர நி;"தியி�%தாU� இ� இ�ப!"தா� நட%தி� +�. இேதேபால" தா� தைலவ� ெச�வா கால"திU� நட%த�, ஆனா� இ%த  ேகாமாளி ஜனநாயக உலக"தி�+ ேக1கவி�ைல . ஜனநாயக� எ�ப� எ�ேபா�� ெப��ப�ைம சி;பா�ைமைய ஆ*வ� ஆ+� ! இல<ைகயி� நா<க* எ�ேபா�� சி;பா�ைமயினேர !  அ� அ�ப!யி� க, இ%த" ேத�த� எ<கள�� அவ�கள�� நியாயமான வி��பமான "சி<கள தமி' \ல<கா�� தமி' சி<கள ஈழ8� எ�ற இர�9 இராAசிய<கைள ஆ +வ�" எ�பைத சாியாக பிரதிப?�பதாக உ*ள�. அ"ேதா9 இ%த வி��ப� ந�றாக உலக"தி�+� அறிவி க�ப19*ள�. அ� ஒ� ந�ல ெச@தி. இனிேம� ேபா� ெச@� ெசா�ல ேவ�!ய அவசியமி�ைல. இனி இ%த ஜனநாயக� கா +� வ�லர=க* அறி�*ளைவயானா� அேதா9 மகி%த, நட%�ேபான நிக'Aசிகளி?�%த ந�ல பாட<கைள ப!"தி�%தாேரயானா� எ/ேலாாி0' ந/ல! எ/ேலாாி0' ந/ல! எ/ேலாாி0' ந/ல! எ/ேலாாி0' ந/ல! நட&' எ�பேத என! நபி&ைகநட&' எ�பேத என! நபி&ைகநட&' எ�பேத என! நபி&ைகநட&' எ�பேத என! நபி&ைக.... உ<க* க�"த� கைள4� Mக<கைள4� ெசா�U<ேகா ேக1கிேறா� .... -ெபாியசேகாதரேர! இ%த இைழைய சாியான ஒ� இட"தி� தய<காம�, ேச�"� விட��. ந�றி.  
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தமி�� ேதசிய
 �� 
அைம��—கைல�� 
சிைத�த �(�) தமி'" ேதசிய  �1டைம�பி� யா'. மாவ1ட ேவ1பாள� ப1!ய?� அதிகளவி� இள� இர"த<க0 + ேபா1!யிட வா@�> அளி க�ப9� எ�; இரா.ச�ப%த� �றியி�%தா�. ஆனா� 40 வய� +  +ைற%த எவ�ேம �1டைம�பி� சா�பி� ேபா1!யி� நி;"த�படவி�ைல எ�ப� +றி�பிட"த க�.  கட%� ேத�த?� �1டைம�> சா�பி� ேபா1!யி1ட எ�.ேக. சிவாஜி?<க�, சிறிகா%தா, ப"மினி சித�பரநாத�, ெச.கேஜ%திர�, ம�;� ெசாலம� ` சிறி� ஆகிேயா� + இ%த 8ைற ேபா1! இ9வத�+ �1டைம�> வா@�> வழ<க வி�ைல. இேத ேவைளயி� கேஜ%திர+மா� ெபா�ன�பல� தானாகேவ �1டைம�பி� இ�%� விலகி இ�%தா� எ�ப� +றி�பிட"த க�. அேத ேவைள தி�ேகாணமைல மாவ1ட"தி� கட%த 8ைற ேபா1!யி19" ெதாிவான �ைரர1ணசி<க� இ� 8ைற �1டைம�பி� சா�பி� ேபா1!யிட வி�ைல. தனி�ப1ட காரண<க0 காக அவ� ேபா1!யிட வி�ைல எ�; �ற�ப9கிற�.  

மாறலா�. 80 களி� ஆர�ப"தி� ேம�+லகி� கா@நக�"த�கைள 8றிய! க தமிழ� தர�ைப ேநா கி வ%த அ�ைடய நா1!� த%திேராபாய நக��கைள நிைன�ப9"தி  ெகா*ளலா�.ஆகேவ ேத�த� விOஞாபன"தி� தமி'" ேதசிய  �1டைம�> 8�ைவ +� அரசிய� ேகா1பா9க*, நைட8ைற சா�%த ேவைல" தி1ட<க* எ�பன தமி' ேதசிய இன"தி� இைறைமைய ேபாினவாத"தி�+ அட+ ைவ காத வைகயி� ஆணி"தரமாக வ?4;"�மாெவ�பைத ெபா;"தி�%� பா��ேபா�. ந�றி ந�றி ந�றி ந�றி ----    2ரேகசாி வாரெவளி34 2ரேகசாி வாரெவளி34 2ரேகசாி வாரெவளி34 2ரேகசாி வாரெவளி34 ----    ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�ஆசிாிய�    

அRபவி"த, இ�ன8� அத� வ?ேயா9 வா'%� ெகா�!� +� B�Kக தமி' ேதசிய இன"தி� அரசிய� அபிலாைஷைய� பிரதிப? +� ஒ� தீ� கமான நிைல�பா1!ைன �1டைம�> எ9 க ேவ�9�. அ"தைகய அரசிய� நியாய�பா9கைள ஏ�;  ெகா*ள ேவ�!ய நி��ப%த"� +* ச�வேதச பிரா%திய வ�லாதி க ச திக* நக�%� வ�வைத அவதானி கலா�. அரசிய�, ெபா�ளாதார இராஜத%திர� ேபாாி� Y'கி4*ள சில பிரா%திய ச திக0 + தமி' ேப=� ம களி� அரசிய� நல�, ெசா%த நலைன அைடவத�கான ெந�>ேகாலாக�� 

ெத�னில�ைக அரசிய� வி�க�க�� ��டைம�� ெத�னில�ைக அரசிய� வி�க�க�� ��டைம�� ெத�னில�ைக அரசிய� வி�க�க�� ��டைம�� ெத�னில�ைக அரசிய� வி�க�க�� ��டைம�� 24 24 24 24 � ப&க* ெதாட��சி � ப&க* ெதாட��சி � ப&க* ெதாட��சி � ப&க* ெதாட��சி  



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 

அ��திேரலிய தமிழ� ேபரைவஅ��திேரலிய தமிழ� ேபரைவஅ��திேரலிய தமிழ� ேபரைவஅ��திேரலிய தமிழ� ேபரைவ  

Vision 

“Australian Tamil Congress is formed in order to create a congress of our people, for our people 

and by our people based on the principles of justice and peace amongst ourselves, and to provide 

for a common voice in promoting our general welfare, prosperity, independence, equality, security 

and peace”                            

Mission 

“The Australian Tamil Congress encourages the positive participation of Tamils in Australian 

society, highlights issues of importance to Tamils, upholds core Australian values and engages 

other communities, governments and organisations in addressing the socio-cultural and political 

concerns of Tamils. ”                            

Objective 

“As part of an international Tamil human rights and political organization dedicated to generating 

change through ‘Collective Global Tamil’ action to institute and educate people on Tamils’ right 

to survival and self-determination, and to promote the safety, welfare, economic development of 

Tamils worldwide; and to teach the lessons of the Tamil Genocide in Sri Lanka for future genera-

tions. ” 

Australian Tamil Congress: On a Crusade for Peace and Justice 


