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தலைவர ் 

ததன்னிந்திய நடிகர ்சங்கம் 

தசன்லன, தமிழ்நாடு  

இந்தியா  

 

நகல்  

(1) தலலவர ்மற்றும் செயலாளர,் 

தமிழ் திலரப்பட இயக்குனரக்ள் ெங்கம், சென்லன. 

 

(2) தலலவர ்மற்றும் செயலாளர,் 

தமிழ்த்திலரப்பட தயாரிப்பாளரக்ள் ெங்கம், சென்லன. 

 

(3) தலலவர ்மற்றும் செயலாளர,் 

தமிழ்த்திலரப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர ்ெங்கம், சென்லன 

 

அன்புலையீர,்  

“The Family Man a Web Series” Amazon Prime இை் தவளியிைப்பை்டிருப்பது நீங்கள் 

அலனவரும் அறிந்த விையம். ஈழத் தமிழரின் வரைாற்லறயும், எமது 

வரைாற்று சிறப்பு நிலறந்த ததச விடுதலைப் தபாராை்ைத்திலனயும் 

திரிவுபடுத்தி தகாசல்சப்படுத்தும் திலரக் கலதயும் உலரயாைை்களும் 

எமக்கு மிகுந்த வலிலய ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஈழத்திை் நிகழ்ந்த இனப் 

படுதகாலைலய மூடி மலறத்து பயங்கரவாத இனதம அங்கு 

அழிக்கப்பை்ைதாக நியாயப்படுத்தும் வலகயிை் உண்லமக்கு புறம்பான 



காை்சிப்படுதத்ை்களுைன் இத் ததாைர ்தவளி வந்துள்ளதானது ஒை்டு தமாத்த 

ஈழத் தமிழரக்லளயும் அதிரச்ச்ிக்கும் மிகுந்த தவதலனக்கும் 

உள்ளாக்கியிருக்கின்றது. 

முள்ளிவாய்க்காை் தபாரின் பின் தாயகதத்ிலும், புைம் தபயர ்ததசங்களிலும் 

சிதறி வாழும் ஈழத் தமிழரக்ள் தசாை்தைாண்ணா துயரங்களுக்கு ஊைாக 

வாழ்லவ நகரத்்தி தசை்கின்றாரக்ள். ஒை்டு தமாத்த ஈழத் தமிழரக்லளயும் 

பயங்கரவாதிகளாக சித்தரித்து சிறீைங்கா இனவாத அரசு தன் 

வன்தகாடுலமகலள தமிழ் மக்கள் மீது கை்ைவிழ்த்து விை்டுக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. நாங்கள் பயங்கரவாதிகள் அை்ை என்பலதயும், 

ஈழத்திை் நிகழ்ந்த இன அழிப்லப நீரூபிப்பதற்கும், நீதி தகை்டும் நாங்கள் 

பை்தவறு வழிகளிை் சரவ்ததச தளங்களிை் உைகின் சை்ை திை்ை நியமங்கள் 

அடிப்பலையிை் ததாைரச்ச்ியாக தபாராடிக் தகாண்டிருக்கின்தறாம். உைகம் 

எங்கலள பாதிக்கப்பை்ை இனமாக அலையாளப்படுத்த ததாைங்கியுள்ள 

இன்லறய காைகை்ைத்திை் நாங்கள் உைக பயங்கரவாத அலமப்புக்களுைன் 

லகதகாரத்்து தசயற்படுவது தபான்றும் ஈழத் தமிழரக்ள் புைம் தபயரந்்து 

வாழும் நாடுகளின் சை்ை திை்ைங்களுக்கு எதிராக பயங்கரவாத தசயை்களிை் 

ஈடுபடுவது தபான்றும் தமிழரக்லள மிக தமாசமாக 

உருவகப்படுத்தியுள்ளனர.்  

உைகம் முழுவதிலும் ஈழதத்மிழரக்லள பயங்கரவாதிகளாக காை்டி 

மற்றவரக்ளிை் இருந்து அன்னியப்படுத்தவும் சிறீைங்கா அரசின் திை்ைமிை்ை 

இனப்படுதகாலைலய மலறத்து நியாயப்படுத்துவதும்  அதற்கு துலண 

தபாவதுமான ஒரு தமாசமான பிரசச்ார தந்திரமாக அத் ததாைர ்இருப்பதாக 

நாங்கள் உணரக்ின்தறாம். ஒரு ததசிய இன மக்களின் விடுதலைலய 

சிதறடிப்பதற்கான நியாயங்கலள உருவாக்குவதற்கு இந்த பயங்கரவாதம் 

என்கின்ற அரசியை் கருத்தியை் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நாம் அதலன 

வன்லமயாக கண்டிக்கின்தறாம் 

சுதந்திரத்திற்காக தபாராடிய தமிழ் சமூகத்லதயும், தபாராளிகலளயும் 

ததாைரச்ச்ியான வன்முலறக் காை்சிகள் மூைமாக மனித உயிரக்லளப் 

தபாருை்படுத்தாத ஒழுக்கமற்ற பயங்கரவாதிகள் என்று சிதத்ரிக்க 

முயை்கின்றது. மதுவருந்தை், புலகதத்ை் தபண்கலள பாலியை், தற்காப்பு 

ஆயுதங்களாக பயன்படுத்தை் தகாத வாரத்ல்தப் பிரதயாகங்கள், 

பழிவாங்கும் உணரவ்ுகளுைன் அலைவது என எண்ணிைைங்கா வழிகளிை் 

நீதியான விடுதலைப் தபாராை்ை வரைாற்றிலன திரிவுபடுதத் 

பிரயத்தனப்பை்டிருக்கின்றாரக்ள்.  

இது ஒரு கற்பலன கலத என்று தபாறுப்புக் கூறலிை் இருந்து பைத் 

தயாரிப்பாளரக்ள் விடுபை முடியாது. "ஈழத் தமிழரக்ள்", "பருதத்ித்துலற", 

"ஈழம்", "வை இைங்லக" என்ற பதங்கலள குறிப்பிை்டிருக்கின்றாரக்ள். காை்சி 

அலமப்புக்கள் கூை ஈழத்திை் நிகழ்ந்த இறுதி தபாலர ஒதத்தாக 

அலமக்கப்பை்டுள்ளது. இது தீரக்்கமாக தயாசித்து திை்ைமிை்டு 

உருவாக்கப்பை்ை ததாைர ்என்பது ததளிவாக ததரிகின்றது. எங்கு தபானாலும் 

எவ்வளவு காைம் கைந்தாலும் ஈழத் தமிழன் என்பவன் பயங்கரவாதி தான் 



என்று உைக நாடுகளுக்கு பிரசச்ாரம் தசய்யும் ஒரு கருவியாகதவ இத் ததாைர ்

அலமகின்றது. 

ஈழத் தமிழரக்ளாகிய நாங்கள் இலழக்கப்பை்டுக் தகாண்டிருக்கும் 

அநீதிகலள எதிரத்்து உைக அரங்கத்திை் நீதி தவண்டி நிற்கின்தறாம். கைந்த 

12 வருைங்களாக அலமதியாக ஜனநாயக வழியிை் நீதிக்காக தபாராடும் 

எங்கலள மீண்டும் மீண்டும் எதற்காக குறி லவக்கின்றீரக்ள் என 

வினாவுகின்தறாம்? இன அழிப்பின் உெெ்மான முள்ளிவாய்க்காை் இனப் 

படுசகாலல முடிந்து விை்ை பிறகும் கூை தமிழ்த் ததசிய எழுசச்ி என்பது ஒரு 

கருத்தியை், தகாை்பாை்டியை், அரசியை் யதாரத்த்மாகவும், அது சிங்கள-

சபௌத்த-ததசியவாத சக்திகளுக்கு அசச்ுறுத்தைாக இருப்பதாலும் 

ததாைரந்்தும் தமிழரக்லள மற்றும் தமிழ் அலையாளங்கலள 

பயங்கரவாதத்தின் நீை்சியாகவும், ததாைரச்ச்ியாகவும் உை்படுத்தி வரும் 

அந்த தபாதுப் புத்தி உருவாக்கை் என்பது தமைாதிக்க தபரினவாத 

தமிழரக்ளுக்கு எதிரான பலக சக்தியினுலைய ததலவயாக இருக்கிறது. 

அதலனத்தான் இந்தத் சதாடர ்சவளிப்படுத்த முலனகின்றது என்பது 

சதாடரிலன முழுலமயாகப் பாரத்்த பின்னர ்இப்தபாது நீங்கள் ஏற்றுக் 

சகாள்வீரக்ள். 

நாங்கள் துன்பப்படும் காைங்களிை் எை்ைாம் தமிழக மக்கள் எங்களுைன் 

நின்றிருக்கின்றாரக்ள், ஆதரவு தகாடுதத்ிருக்கின்றாரக்ள். அனுதாபிகளாக, 

தபாராை்ைம் தசய்பவரக்ளாக, குரை் தகாடுப்பவரக்ளாக எங்களுக்கு ஆதரவு 

கரம் நீை்டியிருக்கின்றாரக்ள். இன்றும் அதத உணரவ்ுைன் எம்முைன் இலண 

பிரியாது இருக்கின்றாரக்ள். இதிை் திலரப்பைத் துலறயினரின் பங்கும் 

கணிசமானது. தவளிநாடுகளிை் தமிழ் திலரப்பைங்கள் 

தவளியிைப்படுவதிலும் கணிசமான வருவாய் ஈை்டியதிலும் புைம் தபயர ்

ஈழத் தமிழரக்ளின் பங்கு எண்ணிைைங்காது. ஈழத் தமிழருக்கும் 

உங்களுக்குமான உறவு என்பது எப்தபாதும் நை்லுறவுைன் ததாைர தவண்டும். 

எனதவ தமிழ் நடிகரக்தள தமிழலன இழிவுபடுத்தும், தகாசல்சப்படுத்தும், 

அை்ைது தபாராை்ை வரைாற்றிலன திரிவுபடுத்தும் காை்சிகள் 

திலரப்பைங்களிை் வராமை், திலரக்கலத எழுதாமை் அை்ைது அவ்வாறான 

காை்சிகளிை் நடிக்காமை் பாரத்்துக் தகாள்ளுமாறு ஒரு அறிவிப்பு 

தயாரிப்பாளர,் இயக்குனர ்அை்ைது நடிகர ்சங்கத்திலிருந்து 

தவளிவருமானாை் அது எங்கள் இனம் பை்ை வலிக்கான ஆறுதை் மருந்தாக 

இருக்கும் என்பதுைன் தமிழ் மக்களிற்தகதிரான  ததாைரும் இன அழிப்லபத் 

தடுத்து நிறுத்துவதிை் ததாைரந்்தும் தமிழரக்ளுக்கான நீதிலயயும், 

உரிலமலயயும் தபற்றுக் தகாள்ள எங்களுைன் இலணந்து பயணிக்க 

தவண்டும் என அன்புரிலமயுைன் தகை்டுக் தகாள்கின்தறாம். 

 

நன்றி.  

 

உடனடித் ததொடர்புகளுக்கு 00447814486087 அல்லது 

info@britishtamilsforum.org பயன்படுத்தலொம். 



 

Contact details: 

Australian Tamil Congress (ATC) - T: +61 300 660 629, Email:  Mano_manics@hotmail.com 

British Tamils Forum (BTF) - T: +44 (0) 7814 486087, Email: info@britishtamilsforum.org 

Irish Tamils Forum (ITF) - T: 00353 899592707, Email: irishtamilsforum@gmail.com 

La Maison du Tamil Eelam (MTE) - T: +33 652725867, Email: mte.france@gmail.com 

Norwegian Council of Eelam Tamils (NCET) - T: +47 90 64 16 99, Email: stevenpush.k@gmail.com 
 
National Council of Canadian Tamils (NCCT) - T: +1.416.830.7703, Email: krishanthy@ncctcanada.ca 

Solidarity Group for Peace and Justice (SGPJ - South Africa) - Email: pregasenp@telkomsa.net 
 
United States Tamil Action Group (USTAG) - T: +1(202) 595 3123, Email: info@ustag.org 
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