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உடனடி வெளியீட்டுக்காக 

 
பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையின் கருே்பு ஜூவை 83 

நிவனபைந்தை் 2020 

‘அைரக்ள் எதிர ்‘நாங்கள்’ 
 

“தமிழ் மக்கள் கருத்துக்கள் பற்றி நான் கெலைப்படவிை்லை. அெரக்ள் பற்றிய ா, 
‘அைரக்ள்’ ொழ்க்லக பற்றிய ா அை்ைது அெரக்ள் எம்லமப் பற்றி லெத்திருக்கும் 
கருத்து பற்றிய ா ‘நாங்கள்’இே்போது சிந்திக்க முடி ாது”. இது 1983 ஆடி 
படுவகாலையின் யபாது சிறிைங்காவின் ஜனாதிபதி ாக இருந்த யஜ ஆர ்
வஜ ெரத்யனயினாை் 11-07-1983 அன்று ‘வடயிலி வரலிகிறாெ்’ (Daily Telegraph) 
பத்திரிலகக்கு அளித்த யபட்டியிை் கூறப்பட்டது. 
 

37 ெருடங்கள் கழிந்தும் நீதி இன்னமும் எட்டாக் கனி ாகயெ உள்ளது. பாதிக்கப் 
பட்டெரக்ள் அெ்வினப்படுவகாலை அதிரச்ச்ியிருந்து முற்றாக மீளவிை்லை. 1948ை் 
சிறிைங்கா சுதந்திரம் அலடந்ததிை் இருந்து தமிழ் மக்கள் பை படுவகாலைகளுக்கு 
முகம் வகாடுத்து ெந்துள்ளாரக்ள். இப் படுவகாலைகள்  ாெற்றிலும் 1983 ஆடிப் 
படுவகாலைய  மாவபரும் யபரழிலெ உைகளாவி  அளவிை் வெளிக் வகாண்டு ெந்தது. 
இதிை் 3,000 தமிழரக்ள் வகாை்ைப்பட்டும், 25,000 தமிழரக்ள் கா முற்றும், 150,000 
தமிழரக்ள் வீடிழந்தும், 8,000 தமிழ் வி ாபார நிலை ங்கள் வகாள்லளயிடப்பட்டு 
தீயிடப்பட்டும் உள்ளன.  

 

இலெ லனத்தும் வபாலிஸ், ராணுெத்தின் யநரடிக் கண்காணிப்பிை் அெரக்ளின் 
அனுசரலணயுடன் நடந்யதறியுள்ளன. குற்றம் புரிந்தெரக்ள் கூலிக்கமரத்்தப்பட்ட 
சிங்கள காலட ரக்ளாெர.் அெரக்ள் லககளிை் தமிழர ் ெசிக்கும் விைாசங்கலள 
கண்டறிெதற்கு இைகுொக ொக்காளர ்பட்டி ை் வகாடுக்கப்பட்டிருந்தது.  

 

தமிழரக்ளுக்கு எதிராக நடந்யதறி  ென்வகாடுலமப் படுவகாலைகள் அலனத்திலும் 
கீழ்க் காணும் வபாதுத் தன்லம இலழய ாடுகின்றது. 
 

 

● எப்வபாழுதும், பாதிக்கப்பட்டெரக்ள் தமிழரக்ளாெர,் 
● அடக்கு முலறக்கு எதிராக தமிழரக்ள் கிளரந்்வதழும் யபாவதை்ைாம், 
சிறிைங்கா அரசின் பதிை் தமிழினப் படுவகாலைகளும் ென்வச ைாகவுயம 
இருந்துள்ளது, 
● அலனத்துப் படுவகாலைகளிலும் சிறிைங்கா அரசின் ஈடுபாடு 
இருந்துள்ளலமக்கான வெளிப்பலடச ்சான்றுகள் உள்ளன, 
● தமிழரக்ள் இன்று வசாந்த நாட்லட விட்டு வெளிய றி உைக நாடுகளிை் 
தஞ்சமலடந்து ொழ்ெதற்கு தமிழினப் படுவகாலைகயள காரணம். 
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23-07-2020ை் நலடவபறவுள்ள நிலனயெந்தை் நிகழ்விை் காண்பிக்கப்படுெதற்காக 
கறுப்பு ஆடிப் படுவகாலை (83) சம்பெத்திை் பாதிக்கப்பட்டெரக்ள் மற்றும் 
சாட்சிகளிடம் இருந்து ொக்குமூைச ் சான்றுகலள பிரித்தானி  தமிழர ் யபரலெ 
யசகரித்து ெருகின்றது. தங்கள் அனுபெங்கலள பகிரந்்து வகாள்ள விரும்புபெரக்ள் 
ெரயெற்கப்படுகிறாரக்ள். அெரக்ள் விரும்பும் பட்சத்திை் அெரக்ளின் 
அலட ாளங்களின் இரகசி த் தன்லம யபணப்படும். 
 

Zoom, Youtube and Facebook ஆகிலெ ொயிைாக நிலனயெந்தை் நிகழ்லெ பாரல்ெயிட 
முடியும்.  

 

Date: 23 July 2020  
 

Time:    6:00 PM – 6:30 PM – Eyewitness Testimonial Screening 

6:30 PM – 7:30 PM –  Panel Discussion: “Them” vs “Us” 
 
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87205091034?pwd=SnZNaGRqbzQ4ekVBaVRXUGpVKzc3QT09 
 
Webinar ID: 872 0509 1034 
Passcode: 792999 
 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrijfF827bKXoqiB54wrqpA 
 
Facebook: https://www.facebook.com/BritishTamilsForum/live/ 

 

யமைதிக தகெை்கலளப் வபற்றுக் வகாள்ள எம்லம அணுகவும். 
 

Email: info@britishtamilsforum.org 

Phone: 0208 808 0465  
 

 
 

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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