
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

22 June 2021 

 

 

மரியாதைக்குரிய பத்ைிரிதை, தைாதைக்ைாட்சி மற்றும் இதையச் தசய்ைி, 
இதைய ஊடைவியைாளர்ைளுக்கு வைக்ைம். 

 

உைதைங்கும் பரந்து  வாழும் புைம்தபயர் ஈழத் ைமிழர் அதமப்புைளின் 
சார்பாை இந்ை ைடிைம் உங்ைளுக்கு எழுைப்படுைிறது. 

 

பபமிைி பமன் 2 ைிதரப்படத்ைில் ஒடுக்குமுதறக்தைைிரான ைமிழ் மக்ைளின் 
விடுைதைப் பபாராட்டம் பற்றிய ைவறான பார்தவதய 
முன்தவத்ைிருப்பதை ைண்டிக்ைவும் இனிபமல் இது பபால் தைாடராமல் 
இருக்ைவும் நாங்ைள் எடுக்கும் முயற்சிதய உங்ைள் முன் தவத்து அைன் 
மூைமாை மக்ைளுக்கு எங்ைளின் நிதைப்பாட்தட பைிவு தசய்ய 
விரும்புைிபறாம். 

 

முைல் ைட்டமாை பபமிைிபமன் 2 இதைய தைாடதர உருவாக்ைிய 
அபமசானின் ைதைதம அலுவைங்ைளுக்கு எங்ைளின் ஆட்பசபதனதய 
தைரிவித்து வருைின்பறாம். அத்துடன் புைம்தபயர் வாழ் நாடுைளில் 
ைன்தனழுச்சியாை ைமிழ் மக்ைள் அதடயாள ஆர்ப்பாட்டங்ைதள பைாவிட் 
விைிமுதறைளுக்ைதமய ஒழுங்கு தசய்து வருைின்றனர். இைன் முைல் 
ைட்டமாை பநற்று இைண்டனில் அபமசான் ைாரியாைத்ைின் முன் ஓர் 
அதமைிவழி ஆர்ப்பாட்டம் இடம்தபற்றது. 

 

இது பபான்ற தைாடர்ைள் நம் ைமிழை மண்ைில் நம்பமாடு ைாய் 
உறவுைளாை வாழும் எங்ைள் தசாந்ைங்ைதளபய பயன்படுத்ைி 
எடுக்ைப்பட்டிருக்ைிறது என்பது வருத்ைமளிக்ைிறது. அைாவது இந்ை 
தைாடரில் நடித்ைவர்ைள், எழுைியவர்ைள் என ைமிழை மண்ைில் இருந்து 
சிைரால் இப்படி எடுக்ைப்பட்டிருக்ைிறது. அவர்ைளின் அறியாதமயாை 
விளக்ைிட  நிதனத்ைாலும் இதவ எம் மனதை மிைவும் ைாயப்படுத்ைி 
வைிதய அைிைரிக்ைிறது. 



 

எனபவ வருங்ைாைத்ைில் இது பபால் ஒரு பதடப்பில் நம் ைதைஞர்ைபளா  
எழுத்ைாளர்ைபளா இயக்குனர்ைபளா இதைந்துவிடக் கூடாது என்ற 
எண்ைத்ைில் உைைம் முழுதும் வாழும் ைமிழர் அதமப்புைள் மூைமாை 
இந்ை பைாரிக்தைதய முன் தவக்ைிபறாம்.  

 

Australian Tamil Congress (ATC), British Tamils Forum (BTF), Irish Tamils Forum (ITF), La 

Maison du Tamil Eelam (MTE), Norwegian Council of Eelam Tamils (NCET), National Council 

of Canadian Tamils (NCCT), Solidarity Group for Peace and Justice (SGPJ - South Africa) 

மற்றும் United States Tamil Action Group (USTAG) ஆைிய அதமப்புைள் இது 
தைாடர்பாை ைமிழ் ைிதரப்பட இயக்குநர்ைள் சங்ைம், ையாரிப்பாளர்ைள் சங்ைம் 
மற்றும் நடிைர் சங்ைம் உள்ளிட்ட அதமப்புைளுக்கு ைடிைம் ஒன்தற 
எழுைியிருக்ைிபறாம். 

 

'ைி ஃபபமிைி பமன் 2' வதைத் தைாடர் "ஒரு ைற்பதனயான பதடப்பு" என்று 
ையாரிப்பாளர்ைள் கூறியிருந்ைாலும், 'ஈழத் ைமிழர்ைள்', 'பருத்ைித்துதற', 'ஈழம்' 

மற்றும் 'வட இைங்தை' ஆைிய வார்த்தைைள் பயன்படுத்ைப்பட்டுள்ளதம, 

ைாட்சிைள் ஈழம் பபாருக்கு மிைவும் ஒத்ைிருக்ைின்றதம ஆனது ஈழத் 
ைமிழர்ைதள பமாசமான முதறயில் ைாட்ட முதனயும் நன்கு 
ைிட்டமிடப்பட்ட தசயைாைபவ இது தைரிைின்றது. 

 

"ஈழத் ைமிழர்ைள் எங்கு தசன்றாலும் அவர்ைள் தைாடர்ந்து 
பயங்ைரவாைிைளாை இருப்பார்ைள் என்று இந்ைத் தைாடர், பிரச்சாரம் 
தசய்ைிறது. மாறாை, ைடந்ை பன்னிரண்டு ஆண்டுைளாை இன அழிப்பு பபான்ற 
அநீைிக்கு எைிராை நாங்ைள் உைை நாட்டு சட்டங்ைளின்படி பபாராடி 
வருைிபறாம். ஆனால் இன்றும் விடுைதை பற்றிய எங்ைள் எண்ைங்ைதள 
அடக்குவைற்ைான பநாக்ைத்துடன் பவதைைள் நதடதபற்று வருைின்றன ". 

 

விடுைதைக்ைாை பபாராடும் தபண்ைளின் வாழ்க்தை முதற ைவறாைவும், 

ைீழ்த்ைரமாைவும், விசமத்ைனமாைவும்  புதனயப்பட்டிருக்ைிறது. ைாரியம் 

நடக்ை பவண்டி ைமிழ் தபண்ைள் எந்ை எல்தைக்கும் தசல்வார்ைள் என்ற 
அச்சுறுத்ைதை பவறு அது உைை மக்ைளுக்கு விதைக்ைிறது. 

 

ைமிழை மக்ைள் எப்பபாதும் ஈழத் ைமிழர்ைளுக்கு ஆைரவாை நிற்பவர்ைள். 
"ைிதரயுைைத்தைச் பசர்ந்ைவர்ைளும் மிைவும் ஆைரவளித்துள்ளனர். ஈழத் 
ைமிழர்ைதள பமாசமாை ைாண்பிக்கும் இது பபான்ற ைிதரப்படங்ைதளத் 
ையாரிப்பதைத் ைவிர்க்ை பவண்டும், இதுபபான்ற படங்ைளில் நடிக்ை 
பவண்டாம் என்றும், ையாரிக்ை பவண்டாம் என்றும் ஒரு சுற்றறிக்தைதய 
நடிைர் சங்ைம் அல்ைது ையாரிப்பாளர் சங்ைம் தவளியிட பவண்டும்," என்று 
ைடிைத்ைில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

 



ைடிைத்ைின் நைல் இங்பை இதைக்ைப்பட்டுள்ளது. ைாங்ைள் அதனவரும் 
இந்ை தசய்ைிைதள மக்ைளுக்கு தைாண்டு தசல்லுமாறு பைட்டுக் 
தைாள்ைிபறாம். 

   

மிக்ை நன்றி. 

 

இவ்வாறு  

 

புைம்தபயர்ந்ை ஈழத் ைமிழ் அதமப்புைள் 

 

 

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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