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Issued for immediate release 

ஊடக அறிக்கக 

 

18th February 2022, Colombo and London 
 

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் உலக தமிழர்கள் ைத்தியில் பெருமையும் நம்பிக்மகயும் மிக்க புதிய 
சகாப்தத்தினைத் துலங்கனைத்துள்ளார் 

 
தமிழ் நாட்டின் முதலமைச்சராகி இன்னும் ஒருவருடம் கூட கழியாத நிமலயில், திராவிட முன்னேற்ற கழகத் 
தமலவர் மாண்புமிகு மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் சந்னதகத்திற்கிடமின்றி தைது ஆளுமைமயத் தமிழகத்திலும், உலக 
தமிழர் ைத்தியிலும் வவளிக்காட்டியுள்ளார். 
 
வகானராோ வதாற்றுனநாயின் இரண்டாம் அமலமயக் கட்டுப்படுத்தும் பணியாோலும், சாதி ைற்றும் பாலியல் 
பாகுபாடுகமளத் தகர்த்து ைக்களின் வாழ்க்மகத் தரத்திமேப் வபாருளாதார ரீதியில் னைம்படுத்தும் னநாக்கத்திமேக் 

வகாண்ட சமூக நீதி னவமலத்திட்டைாகிலும் சரி, அல்லது 2030 ஆண்டில் தமிழ் நாட்டின் வபாருளாதாரத்திமே ஒரு 
ட்ரில்லியன் ஆக ைாற்றும் ஆணித்தரைாே இலட்சியத்திமேச் வசயற்படுத்துவதிலும் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் 
இந்தியாவின் ஏமேய தமலவர்கள் பார்த்துப் வபாறாமைவகாள்ளும் ஒரு தமலவராக மிளிருகிறார். 
 
அண்மமக்காலத் தமிழ்த் தமலமமகமை விஞ்சி, "தமிழால் இமைவ ாம்" என்ற வதானிப்வபாருளில் முதல்வர் 
ஸ்டாலின் அவர்கள் உலகத் தமிழர்களிமைவேோன ப ாதுமமமேயும், ஒருமமமேயும் வமம் டுத்து தில்  
பல்னவறு அர்த்தமுள்ள பணிகமள முன்வேடுத்திருக்கிறார்.  
 
குடியுரிமை இல்லாத தமிழர்களின் நலன் ைற்றும் புேர்வாழ்வு னபான்ற விடயங்கமள முன்நிமலப் டுத்திே ஒரு 
அமமச்சுப்  தவிக்கு னக.எஸ். ைஸ்தான் னபான்ற அர்ப்பணிப்பு மிக்க ஒருவமர நியமித்தமை, ஜேவரி 12ம் திகதிமய 
உலக புலம்வபயர் தமிழர் திேைாக அறிவித்து அதமே முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கனள அங்குரார்ப்பணம் வசய்து 
மவத்தமை, சர்வனதச பல்கமலக்கழகங்களில் தமிழ்க் கல்விமய ஊக்குவிப்பதற்காக எடுத்த முயற்சிகளில் ஹார்வர்ட் 
பல்கமலக்கழகம் ைற்றும் வடானராண்னடா பல்கமலக்கழகம் னபான்றவற்றில் தமிழ் இருக்மககமை அமைப்பதற்கு 
வழங்கிய நன்வகாமட னபான்றமவ இவரின் சீரிே பணிகளிற்காே சில உதாரணங்கள்.  
 
இலங்மகயின் வடக்கு கிழக்கிலுள்ள ைக்கமளக் காத்திரமாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தமிழ்த் னதசியக் 
கூட்டமைப்பும், உலகின் பல்னவறு நாடுகளிலும் இலங்மகத் தமிழர் நலன்கமைப் பல்னவறு வசயற்பாடுகள் மூலம் 
முன்வேடுத்துவரும் உலகத் தமிழர் னபரமவயுமான நாங்கள் உலகத் தமிழ் ைக்களிற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கும் 

பெழுமமோன தமலமைத்துவம் நிமித்தம் அ ரில் உேர்ந்த மதிப்பு  மவத்துள்னளாம்.  
 
இலங்மகயில் வாழும் தமிழர்களிேதும் புலம்வபயர்ந்து வாழும் தமிழர்களிேதும் கண்னணாட்டத்தில் தற்னபாமதய 
தமிழ் நாட்டு அரசாங்கத்தின் அணுகுமுமறயாேது வ ாற்றுதற்குரிேது. கடந்த ைாதம் இடம்வபற்ற முதன்முதலான 
உலக புலம்வபயர் தமிழர் திேத்தின் அங்குரார்ப்பண நிகழ்வில் தமிழ்த் னதசியக் கூட்டமைப்பின் பாராளுைன்ற 
உறுப்பிேர் எம். ஏ. சுைந்திரன் அ ர்களும், கனடிேத் தமிழர் னபரமவத் தமலவர் சிவன் இளங்னகா அ ர்களும் 

 ங்குபகாள்ை அமழக்கப் ட்ைமமக்கு நாம் நன்றியுமைே ர்கைாக இருக்கிவறாம். னைலும் ஜேவரி 29ம் திகதி 

கனடிேத் தமிழர் னபரமவயிோல் நடாத்தப்பட்ட மதப்வபாங்கல் திருவிழாவில் தமிழ் நாடு அமைச்சர் மதிப்புக்குரிே 
னக.எஸ். ைஸ்தான் அவர்கள் கலந்துவகாண்டு சிறப்பித்ததும் மகிழ்ச்சிக்குரிேது. 
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கடந்த ஆகஸ்ட் ைாதம் இலங்மகத் தமிழர் அகதி முகாம்கள் குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் கூறிய 
பின்வரும் கருத்துக்கள் வரனவற்கத்தக்கமவயும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தமவயுமாகும். "அவர்கள் அோமதகள் 
அல்ல, அவர்களிற்காக நாங்கள் இருக்கினறாம். இனினைல் அமவ இலங்மகத் தமிழர் புேர்வாழ்வு முகாம்கள் எே 

அமழக்கப்படும்” இந்த அறிக்மகயாேது அவர்களது வாழ்க்மகத் தரத்திமே னைலும் உயர்த்தும் முகைாக 
ஒதுக்கப்பட்ட 317 னகாடி ரூபா நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் அறுதிோக உறுதி வசய்யப்பட்டது. இத்தருணத்தில் 
முதலமைச்சர் அவர்கள் எதிர்கட்சி தமலவராக இருந்த னபாது 2021 ைார்ச் ைாதம் இலங்மகக்வகதிராே ஐக்கிய 
நாடுகள் ைனித உரிமைப் னபரமவயில் வகாண்டுவரப்பட்ட பினரரமணக்கு ஆதரவாக இந்தியா வாக்களிக்க 
னவண்டும் எே அழுத்தம் வகாடுத்து விடுத்த அறிக்மககமளயும் நாம் நன்றினயாடு நிமேவு கூருகினறாம்.  
 
இலங்மகத் தமிழரின் னபாராட்டத்திற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கும் ஆதரவாே நிமலப்பாடாேது வினசடைாக 
அவரது மகத்தான தந்மத அைரர் கமலஞர் மு கருணாநிதி உட்படத் தமிழ் நாட்டின் திராவிட தமலவர்கள் எடுத்த 

ஆதர ான நிமலப் ாட்டின் நீட்சிோகத் துலங்குகிறது. இலங்மகயிலுள்ள தமிழ் ைக்களும், தமிழ் அரசியல் 
தமலவர்களும் தமிழ் நாட்டுத் தமலவர்கமள வழிகாட்டலிற்கும், உதவிக்கும், ஒரு உத்னவகத்திமே 
வபற்றுக்வகாள்வதற்குைாக நாடி ந்துள்ளார்கள். னநரடியாகவும் இந்திய அரசினூடாகவும் அவர்கள் வழங்கிய 
உதவிகள் இலங்மக வாழ் தமிழ் ைக்களிற்கு ஒரு வபரிய ஆற்றுத்துமணயாக இருந்துள்ளது. 
 
1983ம் ஆண்டுக் கலவரத்திற்குப் பின்ேர் தமிழ் ைக்களின் உயிர்கமளயும், வசாத்துக்கமளயும், ைற்றும் அரசியல் 
உரிமைகமளயும்  பாதுகாப்பதற்கு ைமறந்த கமலஞர் மு கருணாநிதி அவர்கள் வழங்கிய தமலமைத்துவத்திமே 
நாம் என்றும் நன்றினயாடு நிமேவில் மவத்திருப்னபாம். முன்ோள் முதலமைச்சராக அவர் தன்னுமடய 
ஆளுமைமயப் பயன்படுத்தி இலங்மகத் தமிழ் ைக்களின் வ ை ாக்கைான சைத்துவம், நீதி, சைாதாேம், 
சுயைரியாமத, ைற்றும் அதிகாரப் பகிர்வு னபான்ற விடயங்கமள உள்ளடக்கிய ஒரு அரசியல்  தீர்விமே 
அமடயும்படிக்காே முன்வேடுப்புகமளப் பல இந்தியப் பிரதைர்கனளாடு வசய்துள்ளார். இலங்மகத் தமிழ் 

ைக்களிற்காகத் வதாடர்ச்சியாகப் பாராளுைன்றத்தினல தி.மு.க. உறுப்பிேர்கள் குரல் வகாடுத்து  ந்துள்ைார்கள். 
இலங்மகத் தமிழர் வி காரத்திமனத் பதாைர்பு டுத்தி 1991ம் ஆண்டு திமுக அரசு கமலக்கப்பட்ைது உட் ை இந்திய 
ஒன்றியத்திற்குள்னள பல்னவறு சவால்கள் இருந்தனபாதும் திமுக வதாடர்ச்சியாக இலங்மகத் தமிழர் வதாடர்பில் 
சாதகைாே அணுகுமுமறமயக் மகயாண்டுள்ளமமமே நாங்கள் மனங்பகாள்கிவறாம்.   
 
அண்மமக்காலமாகத் தமிழ்நாட்டுப்  பிரதான திராவிட இேக்கங்களின் தமலவர்கள் எதிர்வகாள்ளும் 
அவசௌகரியைாே ைற்றும் தரக்குமறவாே சம்பவங்கள் வதாடர்பில் நாம் மிக உன்னிப்பாகவும் கரிசமேனயாடும் 
உள்னளாம். இத்தமகய  ருத்தத்திற்குரிே சம்பவங்கள் பாக்குநீரிமணயின் இருபுறமுமுள்ள தீவிரனபாக்குமடய, 
யதார்த்தைற்ற வகாள்மககமளக் மகக்வகாள்பவர்களிோல் நிகழ்த்தப்படுபமவயாகும். கடந்த காலங்களில் நடந்த 
ஒவ்வவாரு சம்பவத்திமேயும் பநறிப் டுத்து தில் அவர்களிற்கிருந்த வரம்புகமளப் புரிந்த ர்கைாகப் 
வபரும்பான்மையாே இலங்மகத் தமிழ் ைக்கள் தமிழ்நாட்டுத் தமலவர்கள் வழங்கிய உதவிகளிற்கு 
நன்றியுள்ளவர்களாகவ  இருக்கிறார்கள். அத்தமகய புரிந்துணர்வு வலுப்வபற்று வருகின்றது, இது இரு 
ெமூகங்களினதும், தமலவர்களிேதும் பிமணப்மபயும் ஒரு ருக்பகாரு ரான ைரியாமதயிமேயும்  லப் டுத்தும்.  
 
இலங்மகயின் தமிழர்கள் மீண்டும் ஒரு இக்கட்டாே நிமலயில் உள்ளேர். னபார் முடிவமடந்த பன்னிரண்டு 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர்களின் வபாருளாதார வாய்ப்புகள் னைாசைாக உள்ளே. னபார் வதாடர்பாே 
வபாறுப்புக்கூறலின் முன்னேற்றமும் மிகச் சிறிய அளவினலனய உள்ளது. பிராந்தியக் குடிப் ரம் மல ைாற்றும் 
னநாக்குடன் அரச அனுசரமணயுடன் இடம்வபறுகின்ற நடவடிக்மககள் ைற்றும் பரவலாகக் காணப்படும் 
இராணுவையைாக்கலின் ைத்தியில் தைது நிலத்திமேயும்  அமடயாளத்திமேயும்  வடக்குக்கிழக்குப் பகுதிகளில் 
பாதுகாப்பது எே தமிழர்கள் வபருைளவில் தைது இருப்பிமனத் தக்கம ப் தற்கான சவால்களுக்கு 
முகம்வகாடுக்கின்றேர்.  மரேப் ட்டு ரு தாகச் பொல்லப் டும் புதிய அரசியல் ோப் ானது தமிழர்களின் 
நிமலயிமே இன்ேமும் பலவீேப்படுத்தலாம்- குறிப்பாக னநரடி இந்தியத் தமலயீட்டுடன் உருவாக்கப்பட்ட ஒனர 
அரசியல் யாப்புசார் அதிகாரப்பகிர்வு ஏற்பாடாே ைாகாண சமப முமறமமயிமன நீக்கவ ா அல்லது 
பலவீேைமடயச் பெய்ேவ ா கூடுபமன்ற அச்ெம் காைப் டுகின்றது.  
 
இத்தமகயவதாரு  இக்கட்டாே சூழ்நிமலயினலனய இந்தியா ைற்றும் தமிழ் நாட்டின் பநறிகாட்டுதமலயும் 
ஆதரமவயும் நாம் எதிர்ப்பார்த்திருக்கின்னறாம்.  
 
இலங்மகயில் உள்ள தமிழ் ைக்கள் தங்களின் வரலாற்று அடிப் மையினாலான வாழ்விடப் பகுதிகளில் (வடக்கு 
ைற்றும் கிழக்கு) ஒரு சுய ஆட்சியிமே விரும்புகின்றேர், னைலும் இந்த அதிகாரச் பெழுமமோனது இலங்மகயில் 
தங்களின் சைைாே குடியுரிமைக்கும், இத்தீவில் தங்களின் தனித்துவ அமடயாளத்மதப் பாதுகாப்பதற்கும் 
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அடிப்பமடோனது என்றும்  நம்புகிறார்கள் - இது தமிழக மற்றும் இந்திேக் பகாள்மக வநாக்குகளுைன் ஒத்திமெ ான 
நிமலப் ாவை.  
 
இந்தியா இலங்மகயின் மீது கணிசைாே வசல்வாக்மகக் வகாண்டுள்ளனதாடு சைத்துவம், நீதி, சைாதாேம், கண்ணியம் 
ைற்றும் அர்த்தமுள்ள அரசியல் அதிகாரப் பகிர்வுக்காே தமிழ் ைக்களின் நியாயைாே வ ை ாக்கமை நிவர்த்தி 
வசய்யுைாறு இலங்மகக்கு மீண்டும் மீண்டும் அமழப்பு விடுத்துள்ளது. 2021 ைார்ச் ஐநா மனித உரிமமகள் வ ரம  
அைர்வுகளின் காலகட்டம் உள்ளடங்கலாகப் பல சந்தர்ப்பங்களில், இலங்மகயின் ஒற்றுமை பிராந்திய 
ஒருமமப் ாடு ைற்றும் தமிழர்களின் வ ை ாக்கமைஆதரிக்கும் அதன் இரு தூண் வகாள்மககள் வ ான்ற 
விடயங்கமள  இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது.  
 
இலங்மகமய வதாடர்பாே இந்தியக் வகாள்மககமள அமைப்பதில் தமிழ்நாடு எப்னபாதுனை முக்கியைாேவதாரு 
பங்கு வகித்து ந்துள்ளது. இந்தச் சூழலில் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களின் பாமத வகுப்பதாே 

மூவலா ாேமான அணுகுமுமற நைக்கு ைகத்தாே ஆறுதமலத் தருகின்றது.  
 
இந்த இக்கட்டாே னநரத்தில் இந்தப் பிரச்சிமேயில் வதாடர்ந்து கவேம் வசலுத்துவது இலங்மகயில் உள்ள தமிழ் 
ைக்களின் நீண்ட கால அமைதி ைற்றும் சுபீட்சைாே வாழ்விற்கு  முக்கியைாேதாகும். இது பாக்கு நீரிமையின் 
இருபுறமும் உள்ள தமிழர்களிேதும் ைற்றும் பரந்துபட்ட இந்திய நலனுடனும் உள்ளார்ந்த முமறயில் 
இமணக்கப்பட்டுமுள்ளது.  
 
இலங்மகயில் தமிழ் னதசியப் பிரச்சிமேமயத் தீர்ப்பதற்கு எப்னபாதும் வினவகைாே நமடமுமறமயயும் ஒருமித்த 
அணுகுமுமறமயயும் கமடப்பிடித்து வரும் தமிழ்த் னதசிய கூட்டமைப்பு (TNA)ைற்றும் உலகத் தமிழர் னபரமவ 

(GTF) ஆகிய இரு அமைப்புக்களும் தமிழக அரசுடன் னநரடித் வதாடர்புகமள ஏற்படுத்தவும், இந்திய 
அரசாங்கத்துடோே ஈடுபாட்மட னைலும் வலுப்படுத்தவும் எதிர்பார்க்கின்றே.   

 
நிமைவு 

 

 

 

ஊடகத ்த ொடர்புகளுக்கு : 
 

பேசச்ொளர் -  மிழ்த் ப சியக் கூட்டகைே்பு : தகௌரவ ை.ஆ.சுைந்திரன் ேொ.உ. 

த ொ.பே.: +94(0)777314628 

மின்னஞ்சல் : ma.sumanthiran@gmail.com 
Twitter : @TNAmediaoffice & @MASumanthiran 
 

பேசச்ொளர் - உலகத்  மிழர் பேரகவ : சுபரன் சுபரந்திரன் 

த ொ.பே.: +44(0)7958590196 
Skype : surendirans 

மின்னஞ்சல் : secretary@globaltamilforum.org 
Twitter : @GTFonline & surendirans  

 
 
 
 
 
 

  
Tamil National Alliance (TNA) is the predominant political party representing the Tamils from Northern and Eastern provinces of Sri Lanka 
 
Global Tamil Forum (GTF) is an influential Tamil diaspora organisation - established in 2009 following the end of the armed conflict in Sri Lanka. GTF 
is absolutely committed to a non-violent agenda and it seeks lasting peace in Sri Lanka, based on justice, reconciliation and a negotiated political 
settlement.  
 

For more information, please contact secretary@globaltamilforum.org and/or visit: www.globaltamilforum.org  
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