
  தநது தின்ந 
யனதுகில் 
உள் எட்டு 
சிறுயர்களப் 
பாநரிப்து 
என்து எழுது 

யனது னமுாததயிக்கு இகுயா 
காரினநாக இருக்கயில்ள.  
 
ஆால் இயர்கள் இருதாண்டுகளுக்கு 
தநாக சிிங்காயில் ளைபற் 
உள்ாட்டு யுத்தத்திால் 
அாளதகாக்கப்ட்ை அயபது தபக் 
குமந்ளதகாயர். "எக்கு தயறு யமி 
பதரியில்ள. ான்தான் அயர்களப் 
ார்க்கதயண்டும். அயர்களுக்கு தயறு 
னாரும் இல்ள", என்கிார் அம்ிட்டி 
முல்ளத்தீளயச் தசர்ந்த னமுாததயி.  
 
அயர்கில் ான்குதர் தந 2009ல் முடிவுற் 
தாரின் இறுதி ாட்கில் தநது 
பற்தாளப இமந்தர். ஏளன 
ால்யருக்கும் தந்ளத நட்டும் இருக்கிார். 
அயதப தற்தாது இந்தக் குடும்த்திற்கா 
தபபனாரு உளமப்ாி.  
 
"என்ால் எவ்யவு காத்திற்கு 
இயர்களப் ாைசாளக்கு அனுப் 
முடியும் எத் பதரினயில்ள", என்கிார் 
னமுாததயி.  
 
இவ்யாறு ஈமத்தநிழ் பண்கின் கண்ணரீ்க் 

முரசு 

அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் ரேரவை  

து ாழ்வ எழுங்குதடுத்ப் பதாாடும் துவ 

இந் பதண்கள்  
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களதகள திவு பசய்துள்து ஐிஎஸ் 
பசய்தித்தம். 
அதள  புதிப்ளகக்காக 
பநாமினாக்கம் பசய்தயர் தி.யண்ணநதி. 
 
சிிங்காயின் முன்ாள் தார் 
இைம்பற் குதினில் இயபது களத 
நிகவும் பாதுயாது. தநது ஆண் 
உயிர்கள் தாரின் இறுதி ாட்கில் 
பகால்ப்ை அல்து காணாநல்தாக 
இளன நற்றும் யனது முதிர்ந்த பண்கள் 
தம்ளநத் தாதந ார்த்துக்பகாள்ளும் 
ிளக்குத் தள்ப்ட்டுள்ர்.  
 
2006 ஒகஸ்ட் முதல் 2009 தந யளப 
இைம்பற் தாரின் இறுதிக் கட்ைத்தில் 
நட்டும் 300,000 நக்கள் தநது 
யடீுகிிருந்து பயிதனறுயதற்கு 
ிர்ப்ந்திக்கப்ட்ைர். 290,000 க்கும் 
தநற்ட்ை நக்கள் தநது இைங்களுக்கு 
நீண்டும் பசன்றுள்ர் அல்து தநது 
உயிர்களுைன் யசிக்கிார்கள். 
எவ்யாிருந்தும், அயர்கது ிபச்சிளகள் 
தீர்ந்தாடில்ள.  
 
தநது இருதுகின் ஆபம்த்திலும் 
முப்துகின் டுப்குதினிலும் 89000 இற்கு 
தநற்ட்ை துளண இமந்த பண்கள் தார் 
இைம்பற் குதிகில் இருப்தாக 
அபசாங்க அதிகாரிகள் கூறுகின்ர்.  
     

    (பலும்)  
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 புனம் பதர்ந்து அவுஸ்ிபலிாில் ாழும் 

ிர்கபின் திி ிிகளுடன் அவுஸ்ிபலி அசின் 

திி ிிகள் அடிக்கடி சந்ித்து ற்பதாவ அசில் 

ினங்கவப ஆாய்ார்கள். ப்தசி ாம் 8ஆம் ாள் 

வடபதற்ந சந்ிப்தில் து பதவ சார்தில் ழு திி 

ிிகள் கனந்து பகாண்டணர். இந்ச் சந்ிப்தில் 

கீழ்பைண பக்கிாக கனந்ாபனாசிக்கப்தட்டது. 

- ஜன நாகத்திற்கு எதிாக இயங்ககில் 

பாடர்ச்சிாக ிகழும் ிகழ்வுகளும், எபை ிந்த் 

அசில் ீர்ின் பக்கித்துபம் 

- திறர் தாகத்தில் இயங்க்கக அசின் உதலியுடன் 

வடபதறும் சிங்கபகுடிபற்நங்கள் 

- அவுஸ்திரலி அசு லறங்கி உதலிககர இயங்கக 

அசு காபவநில் தன்தடுத்ால் இபைப்தற்காக 

அவுஸ்ிபலி அசு பசய் பண்டிவ 

- அகடக்கயம் ரகாரும் திறர்கள் திருப்பி அனுப்பப்படும் 

பதாது அர்கள் ிர் பாக்கும் அதாங்கள் 

- இறுதிக் கட்டப் ரபாாின் ரபாது நகடபபற்ம னித 

உாிவ ீநல்கவபபெம் பதார்க்குற்நங்கவபபெம் 

ிசாாிப்தற்காகதக்கச்சார்தற்ந அவப்தின் 

பக்கித்தும் 

எபை அசில் ீர்வு பைம் பதாது ிர்கபின் 

அதினாவசகளும் கணத்ில் டுத்துக் பகாள்பப்தட 

இவ்ாநாண சந்ிப்புக்கள் உவும் ண ாம் 

ம்புகின்பநாம் 

 

ஏசிாணிக் வக்கிங்கில் இபைந்ர்கவபபெம் டுப்பு 

பகாில் இபைக்கும் குந்வகவபபெம் ணி ப 

அடிப்தவடில் பபிபிட்ட அசின் தி 

ந்ிாிிற்கும் அது அவச்சவக்கும் ன்நி கூநிக் 

கடிங்க்கள் அனுப்தப்தட்டண.  

 

ிட்ட அவப்புக்குழுவும் சபகத் பாடர்தாடல் குழுவும் 

இவந்து, பதார்குற்நங்கபின் ீாண ிசாவின் 

பக்கித்துத்வ பபிக்பகாண்டு பற்சிகள் 

டுக்கின்நது. ♦ 

க்கம் 2 முபசு  நர் 2  இதழ் 1 0  

திட்டமிடல் குழுைின் அறிக்வை 

jkpoH NguitapdH jkJ mYtyfj;ij kj;jpa 
yz;ldpy; cj;jpNahf g+Htkhf jpwe;J 

itj;Js;sdH. %d;W KONeu epHthfpfs; ,q;F 
gzpahw;Wfpd;wdH. ,tHfspy; xUtuhf 

gphpj;jhdpahtpd; Kd;dhs; rl;l tFg;ghsH 
xUtH cyf Nguitapd; nfhs;if gug;G 
gpur;rhu.mYtyuhf epakpf;fg;gl;Ls;shH. 

,jw;fhf vkJ khepy NguitapdH 2000 

lhyHfs; toq;fp cs;Nshk;. ,e;j epjpapid 

toq;Ftjw;F cjtpaspj;j vkJ khepy  

Nguit cWg;gpdHfl;F vkJ ed;wpfs 

chpj;jhfl;Lk;. 

 

Gjpa tuTfs;: 

VkJ khepyj;Jf;F Gjpjhf FbtuT ngWgtH-
fis cld; re;jpj;J> chpa njhlHGfis 

Vw;gLj;jpnfhLj;J Ntz;ba cjtpfis> vkJ 
NguitapdH nra;JtUfpd;wdH. 

 

,lk;ngaHe;NjhUf;fhd cjtpj; jpl;lq;fs;: 

td;dpg; gpuhe;jpaj;jpYs;s ,lk; nga-
He;NjhUf;fhd nraw;jpl;l Kfhikahsuhf 

jpU fhrpg;gps;is fe;ijah mtHfis FO 
epakpj;Js;sJ. ,r; nraw;jpl;l Fotpd; 

g+Hthq;f Ntiyfs; KbTw;Ws;sd. gphp];gd; 
tho; jkpo; r%fj;jthpd; cjtpfSld; rpW 

nraw;jpl;lq;fis Kd;ndLf;f vkJ khepy 
NguitapdH Kd;te;Js;sdH. ,jd; %yk; 

vkJ jhaf kf;fspd; Jauq;fis 
XusTf;NfDk; fise;J> mtHfSf;fhd 
kdpjhgpkhd>nghUshjhu cjtpfis toq;ff; 

$bajhf ,Uf;Fk;. ♦ 

குைனீ்ஸ்லாந்து மாநில அவை அறிக்வை 

... பாடர்ச்சி  



கடந் ாம் து கிவப 4 திாண ிடங்கபில் 

கணம் பசலுத்ிது. கிவின் ிர்ாகக் குழு 

ீபவப்பு, ார்புப்புற்று பாய்க்காண 'திங்க் ாிப்பதான்' 

ிணம், உனகத் ிர் 

குழுின் 'பனாண்படான் ப்பாபெக்ட்' ற்காண ிி 

பசகாிப்பு, சங்கீ ிி ன்தவப பசகாிப்பு ிகழ்ச்சி 

அவாகும். 

 

து கிவின் ிாகக் குழுின் வனர் 

ினகிக்பகாண்ட காத்ால், து பதவின் 

பகாள்வகக்பகற்த எபை எபைங்கிவப்தாபர் 

ிிகப்தட்டார். அத்துடன் து குழுவும் 

ீபவக்கப்தட்டது. 

 

கடந் 17ஆம் 

ிகி ஸ்ரீ கபச 

ஆனத்ில் 

ார்புப் புற்று 

பாய் 

ஆய்ச்சிக்காக ிி பசகாிக்கும் வதம் இடம்பதற்நது. 

இில் து குழுின் பசனாபபைம், பதாபைபாபபைம் 

ற்றும் தனபைம் பன்ணின்று உவத்ணர். இன் ிகழ்ில் 

ாம் $700 பசகாித்பாம். 

 

உனகத்ிர் குழுிற்கு து கிவப $2000 ங்கிது. 

இவ்ாறு ங்கும் ிிவ பசகாிப்தற்காக து குழு 

எபை ிி பசகாிப்பு ிகழ்ச்சிவ கார்த்ிவக 14ஆம் ாள் 

டாத் உள்பது.  ♦ 

க்கம் 3 முபசு  நர் 2  இதழ் 1 0  

ததற்கு அவுஸ்திரரலிய மாநில அவை அறிக்வை 

து பதவின் அங்கத்ர்கள் அவடக்கனம் பகட்டு 

இங்கு ந்துள்ப ாலிதர்கவப பாடர்த்தும் பசன்று 

தார்விட்டு உிகள் புாிந்து பைகின்நார்கள். 

பலும் ாம் 'லிபாபணாா' ிலுள்ப டுப்பு 

பகாிலிபைக்கும் க்களுடனும் பாடர்புகவப 

ற்தடுத்ி அர்கபிற்குத் பவாண சின 

பதாபைட்கவப அனுப்தி பைகின்நார்கள்.  

 

ார்புப் புற்று பாய் ஆய்ச்சிக்காக ிி பசகாித்து 

ங்கி து குழு கார்த்ிவக ாம் 7ஆம் ாள் எபை 

என்று கூடவனபெம் எழுங்குதடுத்ிபெள்பது.  

 

து ாகத்ில் இடம்பதறும் ணி உாிவ ீநல்கவப 

கண்டித்து அற்கு ிாண பசற்தாடுகபிற்காக ிி 

ிட்டும் இாப்பதாசண ிகழ்வு வ ாம் டாத் 

ிட்டிடப்தட்டுள்பது.♦ 

ரமற்கு அவுஸ்திரரலிய மாநில அவை அறிக்வை 



“ சட்டத்ிற்கு பல் பைம் இல்வன “ன்னும் 

வனப்தில் எபை கனந்துவாடல் பசன்ந ஏக்படாதர் 

ாம் 3ம்  ிகி opera ஹவுஸ் இல் வடப்பதற்நது. 

ிகவும் திதனாண ிப்திற்குாி Geoffrey Robertson  

QC அர்கள் நக்குவந 2000 க்கபால் ிநம்தி 

அங்கில் பற்குநித் ிடம் தற்நி உவாற்நிணார். 

  

இக் கனந்துவாடலின் படிில் Hon  Geoffrey Robert-

son அர்களுடன் இனங்வகில் ிகழ்ந்து படிந் பதார்க் 

குற்நங்கள் 

தற்நி பள்பிப்தவடாகக் கபைத்துப் தாிாறுற்கு 

அவுஸ்ிபலி ிர் பதவின் உறுப்திணபைக்கு  எ

பை பதாி ாய்ப்புக் கிவடத்து.  அன் பதாது 

இனங்வகில் சாாணத்வ ற்தடுத்துற்காண ிட்ட 

ிாிாக்கம் கனந்துவாடப்தட்டது. 

  

பபிிகா அவச்சு-DFAT பைடாந்ம் பாறும் 

அவுஸ்ிபலி ிர்களுடன் டாத்தும் கபைத்துப் 

தாிாற்ந ிகழ்ில், பதவின் ிபே சவுத் 

பல்வை பசர்ந் ான்கு 

உறுப்திணர்கள் கனந்து பகாண்டு து கபைத்வ தாிாநி

ணார். 

  

பனிக ிதங்கள் து அசில் அநிக்வகில் 

திசுாிக்கப்தட்டுள்பது. 

  
 

 

ார்புப் புற்று பாய் ஆய்ச்சிக்காக ிி பசகாிக்கும்  
(Pink Ribbon Day) காவன உவு  

பதவின் கபிர் குழுிணர் 30 ஆம் ிகி Church 

Street  Mall Parramatta ில் 

காவன உவு ாாித்து பதாது 

க்களுக்கு ங்குன் பனம் பசகாித் ிிவ, 

ார்தக புற்றுபாய் தற்நி 

ஆாய்ச்சி பசய்ற்கு உித்பாவகாக அது சம்தந்

ாண ஆாய்ச்சிக்கு ங்கிணார்கள். இந்ிகழ்ில் தன 

அவுஸ்ிபலி க்கள் கனந்து பகாண்டது ிி 

ங்கிணர். இன்பனம் பதவின் பசற்தாடுகள் 

தற்நிபெம் அநிந்து பகாண்டணர். 

 

இன்தத்ிழ் எலி ாபணாலிில் பதவின் NSW 

கிவபின் ிர்ாக உறுப்திணர்கள் கனந்து பகாண்டு 

பதவின் பசற்தாடுகள் தற்நி பர்களுடன் 

கனந்துவாடிணர். தன பர்கள் கனந்து பகாண்டு 

சிநப்தித்ணர். 

   

க்கம் 4 முபசு  நர் 2  இதழ் 1 0  

நியூ சவுத் ரைல்ஸ் மாநில அவை அறிக்வை 
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க்கம் 5 முபசு  நர் 2  இதழ் 1 0  

குைனீ்ஸ்லாந்து மாநில அவை அறிக்வை 
Fapd;];yhe;J khepy nra;jpfs;: 

 

mf;NlhgH.8:  ntspAwT tHj;jf mikr;Rldhd 
re;jpg;G: 

 

vkJ khepyj;jpy; kj;jpa muRf;Fk; / jkpo; 
mikg;Gf;fSf;fpilapyhd> fle;j ehd;F 
re;jpg;Gf;fspy;> vkJ khepy jkpo; Nguit 
FotpdUk;> Vida jkpoH mikg;Gf;fspd;  

gpujpepjpfSk; fye;Jnfhz;ldH. fle;j 2009k; 
2010k; epjpahz;Lfspy;> tl-fpof;F mgptpUj;jp 
cjtp.jpl;lq;fSf;fhfTk;.Ms; flj;jy;> FbtuT 
nfhs;if njhlHghd eltbf;iffSf;Fkhf 100 
kpy;ypad;.lhyHfs;.tiu.nrytplg;gl;ljhf 
$wg;gl;lJ. 

 

mf;NlhgH 8:  kuz jz;lidf;F vjpuhd 
cyf jpdk;: 

 

kdpj chpikfSk;> fLk; jz;lidf;F vjpuhd 
M]p Fotpdhpd; mT];jpNuypa tof;Fiu 

QHfshy; ,uhg;Nghrd tpUe;J xd;W Vw;ghL 
nra;ag;gl;lJ. ,e; epfo;tpd; tpNrl Ngr;rhsuhf 

gpurpj;j gj;jphpifahsUk; - vOj;jhsUkhfpa 
Mr David Marr gq;Fgw;wpdhH. VkJ Nguitapd; 

,U gpujpepjpfs; ,jpy; fye;Jnfhz;ldH. 

 

mf;NlhgH 7:  Fapd;];yhe;J khepy gy;ypd 
fyhr;rhu mikr;rpdhy; Vw;ghL nra;ag;gl;l 

2010k; Md;bw;fhd Kjyikr;rhpd; gy;ypd 
fyhr;rhu Gifg;gl tpUJfs; itgtj;jpy;> 
miog;gpd; Nghpy; Nguitapd; Fapd;];yhe;J 
khepy jiytH fye;Jnfhz;lhH. 

 

nrg;lk;gH 3:  Fapd;];yhe;J gy;fiyf;fof 
Xf;];ghk; ];jhgdKk; - kd;dpg;G rigAk; 
,ize;J xOq;F nra;j  “xU mfjpapd; 
ghHitapy; - tpisTfSf;fhd njhlHG” vd;w 

epfo;tpy; vkJ Nguitapd; ,U gpujpepjpfs; 
gq;Fgw;wpdH. 

 

nrg;lk;gH 29:  Fapd;];yhe;J khepy gy;ypd 
fyhr;rhu tpUJfs; itgtk;: 

 

Fapd;];yhe;J khepy tyJ Fiwe;NjhH 

NritfSf;fhd mikr;rH Annastacia 

Palaszczuk MP mtHfsJ miog;gpd; Nghpy;> 
2010 Fapd;];yhe;J gy;ypd fyhr;rhu tpUJfs; 
itgtj;jpy; vkJ Nguitapd; khepy gzpg;ghsH 
fye;J nfhz;lhH. ,t; itgtj;jpy; vkJ 
khepyj;jpy; Gjpjhf te;Js;s gyUf;F 
Ntiytha;g;G trjpfs; nra;JnfhLj;jikf;fhf 
AWX Partners in People  xU tpUjpidg; 
ngw;wJ. VkJ khepy NguitapdH jkJ 
nraw;jpl;lq;fspy; xd;whf> AWX – Gjpjhf 
FbtuT ngw;NwhH – khepy NguitapdH MfpNa-
hUf;fpilapyhd Kf;Nfhz re;jpg;G epfo;T 
xd;wpid Vw;ghL nra;a jpl;lkpl;Ls;sdH. 

 

nrg;lk;gH 29:  NjHjYf;Fg; gpd;dH… ,dp 
mfjpfSf;fhd chpikfs; vd;d? vd;w ji-
yg;gpy; nghJf; fUj;jhq;fk; xd;W khepy Ngui-
tapd; mDruidAld; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. 

Kf;fpa fUg;nghUs;:   mfjpfspd; chpikfs; 

TpNrl Ngr;rhsHfs;: 

 

Hassan Ghulam -  Afghani Community Worker, Romeo Centre 

Elissa Jenkins -  QLD Greens 

Welsley Widlend    -  National Labour Students 

 

mj;Jld; Fapd;];yhe;J khepy mfjpfs; 
nraw;ghl;L xd;wpaj;jpd; Ngr;rhsH xUtH. 

 

yz;ld; Kd;ndLg;G: 

cyfj; jkpoH Nguitapy; (GTF) ehk; 
XHmq;fk;. mT];jpNuypahtpd; Vfg; gpujpepjp. 
cyfj; 

 

ததாடர்ச்சி 2 ம் ேக்ைம்  



ித்ிகீர்த்ி ன்னும் ஆபைிர் வந்வண 

ின்வண இந்து ஏாண்டு 

பூர்த்ிாகிநது. அவுஸ்ிபலி ிர் 

பதவின் தூண்கபில் என்று ிடீபண 

சாய்ந்பதாது ஆடிப்பதாபணாம் ாங்கள். 

ம்தபடிில்வன இன்ணபம். 

 ஆஸ்ிபலிாிலும் ிபேஸினாந்ிலும் ாழும் ிழ் 

சபகத்ிணர் பதாிதும் ிக்கப்தட்டர் 

ிிகீர்த்ி.  ிழ் பாிில் ிகுந் பர்ச்சிபெம் தற்றும்

 உவடாகிபைந்ார். ிகச்சிநந் ழுத்ாபர், 

கிஞர், டிகர். 

அபைவட நூல் பாப்புள்பகாடி பபிிடப்தடிபைந் 

பைத்ில்ான் அர் பூாபின் கபைவநக்குள் ீ

ண்டும் உள்ாங்கப்தட்டார். 

 ான் ாழ்ந் சபகத்ிற்காகவும் ன்வண 

பதற்பநடுத்    சபகத்ிற்காகவும் ணது கடவகவப 

பசய்து ந்ர். இனங்வகில் இன்ணலுறும் 

ிழ்க்கபின் ிடிவுக்காக அாது உவத்து ந்ர். 

 உனகம் பூாவும் தந்து ாழும் அவணத்து ிழ் 

க்களும் என்நிவந்து பசற்தடுன் பனம் ஈத்ில் 

ிழ் க்களுக்கு கிவடக்க பண்டி ிாாண 

அசில் ீர்வ பதற்றுத் படிபெம் ன்று உறுிாக 

ம்திிபைந்ார். 

இற்காக ானும் தாடு தட்டது ட்டுல்ன பதவின் 

பனாக இவண பநிப்தடுத்துில் பதாிதும் 

பவணப்புக் காட்டிணார். 

சக பசப்தாட்டாபர்களுக்கு ஊக்கபம் பவப்தடும் 

பதாது பபிவபெம் ிகாட்டவனபெம் ங்கி ந்ார்.  

ித்ிகீர்த்ி அர்கவப ாம் இந்து ஏாண்டு 

பூர்த்ிாகும் இவ்பவபில் அர் ிழ் க்கபின் 

அசில் ாழ்ில் பம்தாட்டுக்காக பகாண்டிபைந் 

அதினாவசகவப ிவநபற்ந ாம் பாடர்ந்தும் பலும் 

உநிிபெடன் தணித்துக்பகாண்டிபைப்பதாாக. 

 ஏங்கி எலித்துடுபாம் எபை குனாக  

ீங்கிவண எலித்துடுபாம் அடிபாடு  

தாங்குடபண ாவப்பதாம் ிழ் க்கவப. 

கனாிி ாஜ் ாபெஸ்ன்  

அவுஸ்ிபலி ிர் பதவ ♦ 

க்கம் 6 முபசு  நர் 2  இதழ் 1 0  

ித்ிகீர்த்ி... 

 

பதாதுக்கூட்டம் 

   

து ாக ண்ில் ிவனற்ந ிர்கானத்துடன் 

அல்னலுறும் து உடன்திநப்புகபின் ாழ்ில் எபை 

ிடிவ ற்தடுத்தும் பற்சிகவப வ்ாறு 

பன்பணடுக்கனாம் ன்தது குநித்தும்  பதவின் 

 இப்பதாவ ற்றும் பைங்கானச் பசற்தாடுகள் 

தற்நிபெம் கனந்துவாடும் பாக்கில் பதாதுக்கூட்டம் 

என்று 7ஆம் ிகி ம்தர் ாம் எழுங்கு 

பசய்ப்தட்டுள்பது. ♦ 

நியூ சவுத் ரைல்ஸ் மாநில அவை 
அறிக்வை 



க்கம் 7 முபசு  நர் 2  இதழ் 1 0  

சமூைத் ததாடர்ோடல் குழுைின் அறிக்வை 

து பதாதுசணத் பாடர்தாடல் குழுிணர் 

ஸ்ரீனங்காின் பதார் குற்நில், ணி உாிவ 

ிடங்கள் தற்நிபெம், இங்குள்ப அசில்ாிகள், 

பகாள்வக குப்தாபர்கள் உடணாண சந்ிப்புக்கள் 

பதான்ந ிடங்கபில், து அசில் குழுிணபைடன் 

இவந்து பசனாற்நி பைகின்நணர். 

அண்வில் இந்ிாில் டந்து படிந் பதாதுனா 

ாடுகபின் ிவபாட்டு பதாட்டிகபில் அவுஸ்ிபலிா 

ிகச் சிநந் பற்நிகவப ஈட்டிது ல்பனாபைம் 

அநிந்ப. இந் பற்நி ாம் பதபைவ பகாள்ளும் அப 

பவப, இப்பதாட்டிகபின் இறுி ாள் சிநப்பு 

ிகழ்வுக்கு ஸ்ரீனங்கா ெணாிதிிவண பகௌ 

ிபைந்ிணாக,இந்ி அசு அவத்து சிநப்தித்வ குநி

த்து ாம் ிகவும் ன்ணத்ாங்கள் அவடந்துள்பபாம்.  

இது பாடர்தாக து.பதவ பசய்ிநிக்வக என்நி

வண பபிிட்டிபைந்து. 

இவ் அநிக்வக.பாடர்தாக ABC ாபணாலிின் பன்ண

ி பசய்ிாபர் Mark Colvin அர்கள் ிகவும் 

காத்ிாண ஆசிாி பசய்ிக் கபைத்ிவண 

பபிிட்டிபைந்வ பற்கக் கூடிாக இபைந்து. 

 அவுஸ்ிபலி.அசாங்கத்ின் டுப்பு பகாில் உள்ப 

அகிகவப அர்கபது ிசாவகள் வடபதறுகின்ந 

வ  சபகத்ில் இவந்து ாழ்ற்கு ிகுக்கும் 

ிட்டம் தற்நி அநிிப்திவண து பதவபெம் ிர் 

சபாபம் பதபைணதுடன் பற்றுள்பவ 

பாடர்தாண அநிக்வக என்று பதவிணால் 

பபிிட்டப்தட்டது. இந் அகிகபது 

ிசாவகவப துாிப்தடுத் பண்டி 

அசித்வபெம் அில் சுட்டிக்காடப்தடுள்பது. 

 

ிக்படாாிா ாின பதவின் பதாதுசணத் 

பாடர்தாடல் குழுின் உறுப்திணர் எபைர் கடந் 2 .10 . 

2010 இங்குள்ப பதார் டுப்புக்காண பைத்துர்கள் 

சங்கத்ின் -MAPW -பசி சவத கூட்டத்ில் உவ 

ிகழ்த்ிணார். இவணத் பாடர்ந்து பகள்ி -தில் 

ிகழ்வும் வடப்பதற்நது.  

இர்.ணது.உவில்.சிநினங்காின் இன்வந ிவன 

பாடர்தாண.சாித்ிப்.தின்ணிகவபபெம்,.ற்பதாது ி

ர் ிர் பாக்கும் திவச்சிவணகள் தற்நிபெம் 

டுத்துக் கூநிணார். பலும் கடந் 2002 ம்   , 2004 ம் 

ஆண்டுகபில் ணது ன்ணிப் திாந்ித்ிட்காண 

ிெங்கபின்பதாது.ணக்கு ற்தட்ட பசாந் அனுதங்

கவபபெம் அவிணபைடன் தகிர்ந்து பகாண்டார். 

ன்ணிப்.திாந்ித்ில் இபைந் வத்ி சாவன கட்ட

வப்புகள்.தற்நிபெம், அவ அவணத்தும் ஸ்ரீனங்கா  

இாணுத்ின் பாடர்ச்சிாண பசல் ாக்குலிணால் சீ

ிந்து பதாபெள்ப ிவனவகவப பகட்டநிந் அவின் 

ிகவும் ண அிர்ச்சிகுள்பாகிணர்.   

பதார் டுப்புக்காண பைத்துர் சங்கப் திிிிகள் 

பாடர்ந்து இங்குள்ப ிழ் சபகத்ிணபைடனும், ிர் 

பதவபெடனும் ல்லுநவ பதி பசற்தட ிகுந் 

ஆர்ம் காட்டிணார். 

இந் ாத்ில் து குழு 18  10  2010 ல்  The Australi-

an தத்ிாிவகில் பபிாண இபை கட்டுவகள் 

பாடர்தாக ிர் டடிக்வககபில் ிகவும் கடுவாக 

உவக்க பண்டிாக இபைந்து.  

Antony Loewentein ன்தாிணால் ழுப்தட்ட கட்டுவ 

ாம் சற்று ஆறுனவடந்ாலும் பாடர்ந்தும் இது 

பதான்ந உண்வ ிவன பாடர்தாண திச்சாங்கள் 

பநிடிக்க கூடிாக இபைக்கும். 

 

பனிக ிதங்கள் து ஆங்கின ஆக்கத்ில் தன 

பசய்ித் பாடர்புகளுக்காண இவப்புகள் பனம் 

ாசிக்கனாம்.♦ 



கடந் கானங்கபில் ிழ் க்கபின் எபை தகுிிணப அசிலில் ஆர்ம் காட்டிந்ிபைக்கின்நார்கள். அர்களும் ணித்ணிாகப பசற்தட்டு 

ந்துள்பார்கள். ஆணால் இன்வந கானகட்டத்ில் ிழ் க்கபின் பற்சிகள் ாவும் எபைங்கிவக்கப்தட பண்டி பவ ழுந்துள்பது. 

இதுவ கானபம் அவிாக இபைந் க்கவபபெம், இபஞ்சந்ிிணவபெம் அசிலில் ஈடுதட வத்து து ிழ்ச் சபகத்ின் எபைங்கிவந் 

பாக்கத்வ உனகுக்கு டுத்துக் காட்டுது து கடவ. 

அவுஸ்ிபலி ிழ் பதவ தன அசில் பவனத் ிட்டங்கவப அநிபகப்தடுத்ிபெள்பது, து அவப்திணாின் பாக்கம் ிவநபறுற்க்கு 

து பதவின் அங்கத்துர்கபின் ண்ிக்வகபெம், பதாபைள் தனபம் பக்கிாணது ன்தது றுக்கபா, வநக்கபடிா உண்வ. அணால் 

உங்கள் எவ்பாபைவபெம் து பதவில் இவந்து ம்வப் தனப்தடுத்தும்தடி பண்டி ிற்கின்பநாம். து பதவின் ிர்கானத்வ 

ி டத்தும் பதாறுப்பு எவ்பாபை அங்கத்ர்கபின் வககபிலும் உள்பது. 

உங்கபது உி சிநிாகபா பதாிாகபா இபைப்தினும் து ீண்ட கான, இவடத் கான, குறுகி கான குநிக்பகாள்கவப அவடற்கு ிக 

பக்கிாணது. 

ீிக்காகவும் அவிக்காகவும் ாம் பாடங்கி தத்ில் உங்கவபபெம் உங்கபது ண்தர்கவபபெம் உநிணர்கவபபெம் இவத்துக் 

பகாள்ளும்தடி ாழ்வபெடன் பண்டி ிற்கின்பநாம். 

து பசி சஞ்சிவகக்காண கட்டுவகள் பசய்ிகவப கீழ்பைம் ின்ணஞ்சல் பகாிக்கு அனுப்தவும் 
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பதாறுப்பு றுப்பு  

இந் பபிபட்டில் பைம் கட்டுவகள், ஆக்கங்கள் அவணத்தும் அவுஸ்ிபலித் ிர் பதவின் பகாள்வககவபபா பாக்கங்கவபபா 

திிதலிப்தணல்ன. அவ அந்ந் ழுத்ாபர்கபின் கபைத்துக்கவப திிதலிப்தணாகப இபைக்கும்.  
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அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவை  

ம் பகாள்வக 
 

“க்கபால் க்களுக்காக பாற்றுிக்கப்தட்ட க்கபின் பதவப அவுஸ்ிபலித் ிழ் பதவாகும். 

து பகாள்வகாணது ீிவபெம் சாாணத்வபெம் அடிப்தவடாக வத்து து க்கபின் பாண, 

சுந்ிாண, சத்துாண, தாதுகாப்தாண அவிவ ற்தடுத்ிக் பகாடுப்தற்கு து க்கபின் 

எபைங்கிவந் குனாக எலிப்ததுாகும்.” 

 

 

ம் இனட்சிம் 

 

“அவுஸ்ிபலித் ிழ்  பதவ அவுஸ்ிபலி சபகத்ில் அங்கம் கிக்கும் ிர்கபின்  ஆக்க 

பூர்ாண தங்கபிப்வத ஊக்குிப்தாகவும், ிர்களுக்கு பக்கிாணற்வந பபிக் பகார்ாகவும், 

அவுஸ்ிபலிப் தண்புகவப ிவனிறுத்துாவும், ற்வந சபகங்கள், அசுகள், அவப்புக்கள் 

அவணத்வபெம் ிர்கபின் சபக, தண்தாட்டு, அசில் அக்கவநகள், கவனகபில் ஈடுதடுத்துாகவும் 

அவப ம் இனட்சிம்.”  

 

ம் குநிக்பகாள் 

 
“து குநிக்பகாபாணது உனகபாி ாீிில் ிழ் க்கபின் ணி உாிவகளுக்காகக எபைங்கிவந் 

குல் பகாடுப்தது, ிர்கபின் சுிர் உாிவவப் தற்நி அநிிவன க்கபிவடப 

ற்தடுத்துது, து க்கபின் தாதுகாப்திற்கும், பவாண ாழ்ிற்கும் பதாபைபாா பர்ச்சிக்கு 

உவுது, து ிர்கான சந்ிிணாிற்கு து ாட்டில் டந் இணப்தடுபகாவனவப் தற்நி 

டுத்துக்கூறுது ன்தவாகும்.” 

அவுஸ்ிபலித் ிர் பதவ:  

சாாணத்வபெம் ீிவபெம் பாக்கி அநப்பதார் 

mailto:newsletter@australiantamilcongress.com
http://www.australiantamilcongress.com

