
 

 
 
 

 

 
 

பிரிட்டிஷ் க ரலம்பியர மர ரணம் வரழ் தமிழ் மக் ளே! 

 

பிரிட்டிஷ் க ரலம்பியர தமிழ்  லரச்சரரச் சங் த்தின் 2022 ஆம் ஆண்டுத் தலலவரர  என்லைத் 

ளதர்ந்கதடுத்த உங் ள் அலைவருக்கும் எைது மைமரர்ந்த நன்றி ள். 

 

 டந்த இரண்டு ஆண்டு ேர க் ள ரவிட்-19 சர்வளதசத் கதரற்றுளநரய் பரவல்  ரரணமர  நரம் 

கசரல்கலரணரத் துன்பங் லே அனுபவித்திருந்ளதரம்.  ளைடிய ஒன்றிய அரசும் பிரிட்டிஷ் 

க ரலம்பியர மர ரண அரசும் ந ரரட்சி ளும் கபரதுமக் லேக்  ரக்கும் கபரருட்டுப் பல 

 ட்டுப்பரடு லேயும் விதிமுலற லேயும் அமுல்படுத்தியிருந்தை. எங் ேிற் பலர் எமது 

அன்புக்குரியவர் ள் சிலலரத் கதரற்றுளநரயின் ளநரடி மற்றும் மலறமு மரை தரக் த்திைரல் 

இழக்  ளநரிட்டிருந்தது. பலருக்கு அன்புக்குரியவர் ளுக்கு இறுதி மரியரலதலயக்கூடச் கசலுத்த 

முடியரத அவல நிலலலம ஏற்பட்டிருந்தது. வரழ்வரதரரமர  இருந்து வந்த பல கதரழில் ள் 

பரதிக் ப்பட்டை. இந்த அசரதரரணமரை சூழலில் எமது  லரச்சரரச் சங் த்திைரல் ளநரடி 

நி ழ்ச்சி ள் எதலையும் நடத்த முடியவில்லல. 

 

இந்தச் சூழ்நிலலயிலும்  ளைடிய மக் ள் தமது அசரத்தியமரை தரக்குப் பிடிக்கும் தன்லமலய 

(Resilience) கவேிப்படுத்தியிருந்தைர். பல ளமற் த்திய நரடு ளுடன் ஒப்பிடுல யில்  ைடர 

இந்த வல யில் ஒரு தைித்துவமரை இடத்லத கபற்றிருந்தது.  ளைடியத் தமிழர் ளும், பிரிட்டிஷ் 

க ரலம்பியர மர ரணம் வரழும் தமிழர் ளும் இதற்கு விதிவிலக் ல்ல. அரசின் விதிமுலற லேச் 

கசவ்வளை  லடப்பிடித்து முன்னுதரரணமரை ஒரு சமூ ம் எைப் கபயர் எடுத்திருந்தைர். இந்தத் 

தரக்குப்பிடிக்கும் தன்லமயரைது எமது முன்ளைரர் ள் எமக்கு அேித்த க ரலடயர ளவ நரன் 

 ருது ிளறன். தரக்குப்பிடிக்கும் தன்லமயும் அலைத்து சமூ ங் ளுடனும் ஒன்றர  இலணந்து 

வரழும் பண்பும் கபரருேரதரர வேர்ச்சிக்கு நம்மவர் ள் ஆற்றும் கபரும் பங் ேிப்பும் அலைத்து 

மட்டக்  ளைடிய அரசரங் ங் ேரலும் அங் ீ ரிக் ப்பட்டுள்ேை.  இதன்  ரரணமர ளவ லத 

மரதம் "தமிழ் மரபுத் திங் ள்" எை ஒன்றிய அரசரலும் பல மர ரண அரசரங் ங் ேரலும் 

ந ரரட்சி ேரலும் பிர டைம் கசய்யப்பட்டுள்ேது. இதலைப் ளபரலளவ இந்த இக் ட்டரை 

 ரல ட்டத்திற் கூட நீங் ள் எமது  லரச்சரரச் சங் த்துக்கு அேித்த ஆதரவும் தன்ைி ரற்றது. 

இதற்கு எமது  லரச்சரரச் சங் த்தின் சரர்பர  நன்றி கூறி, உங் ள் அேப்பரிய ஆதரலவ எண்ணிப் 

கபருமிதம் அலட ிளறன். 



 

 
 
 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் முதலிரு மரதங் ள் ஏற்க ைளவ நிலறவு கபற்றுள்ேை. ள ரவிட்-19 

சர்வளதசத் கதரற்றுளநரய் பரவலுக்கு முந்லதய இயல்பு நிலலலம படிப்படியர த் திரும்பிக் 

க ரண்டிருக் ின்றது. அரசரங் ங் ளும்  ட்டுப்பரடு லே கமதுவர த் தேர்த்தி வரு ின்றை. 

அரசரங் ங் ேின் விதிமுலற ளுக்ள ற்ப, எமது  லரச்சரரச் சங் ம் பல ளநரடி நி ழ்ச்சி லே இந்த 

ஆண்டில் நடத்தத் திட்டமிட்டிருக் ின்றது என்பலத மிகுந்த ம ிழ்ச்சியுடன் கதரிவித்துக் க ரள்ே 

விரும்பு ிளறன். 

 

முதற் ட்டமர , வரும் ஏப்ரல் மரதம், சித்திலரத்தமிழ்ப் புத்தரண்லடகயரட்டி, முத்தமிழ் விழர 

ஒன்றிலை ளநரடி நி ழ்வர  நடத்த உத்ளதசித்துள்ளேரம். நீங் ள் அலைவரும் இந்த நி ழ்வுக்கு 

வருல  தந்து விழரவிலைச் சிறப்பித்துப் புத்துணர்லவயும் இயல்பு நிலலக்கு மீளும் 

ஆைந்தத்லதயும் அள்ேிச் கசல்லுமரறு தரழ்லமயுடன் ளவண்டு ிளறன். 

 

இந்த ஆண்டு நவம்பர் மரதத்தில், எமது வன்கூவர் மற்றும் சளர பரடசரலல ள் நடத்தும் 

 லலவிழர நி ழ்ச்சிலய கவகு விமரிலசயர  நி ழ்த்தத் திட்டமிட்டுள்ளேரம். இது ளபரன்று ளவறு 

பல நி ழ்ச்சி லேயும் ளநரடியர  நடத்த எண்ணியுள்ளேரம். இந்த நி ழ்ச்சி ள் எல்லரவற்றுக்கும் 

நீங் ள் வருல  தந்து அவற்லறப் கபரு கவற்றியலடயச் கசய்வீர் ள் என்பதில் எமக்கு எவ்வித 

ஐயமுமில்லல. 

 

இந்த ஆண்டிற் பல புதிய அங் த்தவர் லேச் சங் த்தில் இலணத்து, ஆண்டு அங் த்தவர் ேர  

உள்ேவர் லே வரழ்நரள் அங் த்தவர் ேர  மரற்றி, சங் த்திலைப் பலப்படுத்துவது எமது 

ளநரக் மர  உள்ேது. எமது சங்  அறங் ரவலர் ள் எமக்க ை ஒரு நிரந்தரக்  லரச்சரர 

லமயத்திலை அலமப்பதற் ரை முயற்சி லே இந்த ஆண்டில் கதரடருவரர் ள். அவர் ேின் இந்த 

உயர்ந்த முயற்சிக்கு நீங் ள் ளதரள் க ரடுப்பீர் ள் என்பது எமது அலசக்  முடியரத நம்பிக்ல . 

 

இறுதியர ,  டந்த இரண்டு வருடங் ேர , தமது உயிலரப் பணயம் லவத்து, தன்ைலகமன்பது 

அறளவயற்று, அருந்கதரண்டரற்றிய சு ரதரர ளசலவ ள், அத்தியரவசிய ளதலவ ள் மற்றும 

அவசர ரலச் ளசலவ ள் பணியரேர் ள் மற்றும் கதரண்டர் ள் அலைவருக்கும் சிரம் தரழ்த்தி இரு 

 ரம் கூப்பி நன்றி கூறு ின்ளறன். 

 

வரழ்  தமிழ் கமரழி! வேர்  எமது தமிழ்  லரச்சரரச் சங் ம்! 

 

ளதவளநசன் ளலர நரதன் 

தலலவர், பிரிட்டிஷ் க ரலம்பியர தமிழ்  லரச்சரரச் சங் ம். 
 


