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உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 
ஈழத் தமிழ் மக்களின் உற்ற ததோழரோக குரல் ககோடுத்த தோ போண்டியன் 

அவர்களிற்கு எம் இதயபூர்வமமோன  அஞ்சலி 
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் ததசிய குழு உறுப்பினருமாகிய தா 
பாண்டியன் அவர்கள் மலைந்த சசய்தி தகட்டு சபரும் துயர் அலைகின்தைாம். 

நாடு மற்றும் நாட்டின் வளங்கள் நாட்டு மக்கள் அலனவருக்கும் சபாதுவானலவ. இந்தக் 
தகாட்பாட்டின் அடிப்பலையில் தன் இள வயதிைிருந்தத தன்லன அர்ப்பணித்து தபாராடிய 
தநர்லமயான சபருந்தலகயாக தா பாண்டியன் ஐயா அவர்கள் நிலனவு கூரப்படுகின்ைார்.  

ஈழத் தமிழ் மக்களின் உற்ை ததாழராக சதாைர்ச்சியாக குரல் சகாடுத்ததுைன் 
ஒடுக்குமுலைக்சகதிராக தபாராடும் பைருக்கும் எம் இனத்திற்தகற்பட்ை வன்சகாடுலமகலள புரிய 
லவத்த தா பாண்டியன் ஐயா  அவர்களின் இழப்பு எமக்கு சபரும் கவலைலயத் தந்துள்ளது.  

இைங்லகயில் நலைசபற்ை தபார்க்குற்ைங்கள், மனித குைத்திற்சகதிரான குற்ைங்கள் 
மற்றும்  இனப்படுசகாலை என்பவற்ைிற்கான சர்வததச நீதி விசாரலண தவண்டும் என்பதலன 
முன்லவத்து தாயகம், தமிழகம் மற்றும் புைம்சபயர் நாட்டு அலமப்புகலள வரவலழத்து கைந்த 
2012ம் ஆண்டில் பிரித்தானிய தமிழர் தபரலவயினால் ைண்ைனில் நைத்தப்பட்ை உைகத் தமிழர் 
மாநாட்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பிரதிநிதியாக கைந்து சகாண்டு சபரும் 
பங்காற்ைினார். அத் தீர்மானத்திலன தமிழகத்திற்கும் எடுத்துச் சசன்று தமிழக முன்னாள் 
முதல்வர் செயைைிதா உட்பை பல்தவறு தளங்களில் நீதி தவண்டி சதாைர்ச்சியான 
முன்சனடுப்புகலள சசய்தார்.  

மற்றும் பிரித்தானிய தமிழர் தபரலவயின் ஏற்பாட்டில் 2013ஆம் ஆண்டு ஒழுங்கலமக்கப்பட்ை 
முள்ளிவாய்க்கால் நிலனதவந்தல் நிகழ்வில் கைந்து சகாண்டு தமிழ் மக்களுக்கு இலழக்கப்பட்ை 
அநீதிக்கு நீதி தவண்டும் என்பதலன வைியுறுத்தினார். உைகில் சம உரிலம இல்ைாமல் 
தபாராடும் மக்களுக்கு துலணயாக நின்று ததாள் சகாடுக்கும் இவரின் இழப்பு இந்திய ததசத்திற்கு 
மட்டுமல்ை உலழக்கும் வர்க்கத்தினருக்கும், அைக்குமுலைக்சகதிராக தபாராடும் அலனவருக்கும் 
ஏற்பட்டிருக்கும் மிகப்சபரிய இழப்பு.  

அவரின் இழப்பால் துயருற்ைிருக்கும் மக்களுக்கும், குடும்பத்தினருக்கும் பிரித்தானிய தமிழர் 
தபரலவ ஆழ்ந்த இரங்கலை சதரிவித்துக் சகாள்கின்ைது. 

 

முற்றும் 

Contact: S Sangeeth     Tel: +44 (0) 7412 435 697 
Email: news@britishtamilsforum.org 
 
 
Notes to Editors:  
British Tamils Forum exists to harness the skills and the knowledge of the members of the forum, well-wishers and 
significant others including mainstream decision makers in the UK with the aim of alleviating the sufferings of the Tamils 
community in the Island of Sri Lanka and to further their right to self-determination within a democratic frame work 
under pinned by international law, its covenants and conventions. For more information info@britishtamilsforum.org 
and/or visit: www.britishtamilsforum.org  
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