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சிறிலங்கா குற்றவாளிகளுக்கு எதிராக உலகளாவிய மனித 

உரிமமகள் தமை விதிமுமறகமள பிரயயாகியுங்கள் 
 
கடுமமயான மனித உரிமம துஷ்பிரயயாகங்கள், மீறல்கள் புரிந்த 
குற்றவாளிகள் ததாைர்ச்சியாக தண்ைமனகளிலிருந்து தப்புவிப்பதமன 
நிறுத்துவதற்காக, ஐக்கிய ராச்சியம் சமீபத்தில் அதன் "உலகளாவிய மனித 
உரிமமகள் தமை விதிமுமறகள்" சட்ைத்மத (Global Human Rights Sanctions Regime 

Act),  கைந்த ஜூமல மாதத்தில் நமைமுமறக்கு தகாண்டு வந்தது. ஆயினும், 
சிறிலங்கா அரசில் பங்கு வகிக்கும் மனிதயநயமற்ற அட்டூழியங்கமளப் புரிந்து 
உள்நாட்டில் எவ்வித தண்ைமனகளுமின்றி வாழும் குற்றவாளிகளுக்கு 
பிரித்தானியாவின் இச் சட்ைம் விலக்களித்து உள்ளதால் தமிழர் சமூகம் 
யமற்படி சட்ை அமுலாக்கலில் அதிருப்தி அமைந்துள்ளது. சிறிலங்கா சர்வயதச 
சட்ைம் மற்றும் மனித உரிமம விழுமியங்கள் ஆகியவற்மற உதாசீனம் 
தசய்வதும் அவமதிப்பதும் ததாைர்கிறது என்பது தவளிப்பமையான உண்மம 
ஆகும். 
 
இந்த யநாக்கத்திற்காகயவ, தசப்ைம்பர் 2015 ல் ஐக்கிய நாடுகள் மனித 
உரிமமகள் சமப உயர் ஸ்தானிகர் அலுவலகத்தின்   இலங்மக மீதான 
விசாரமை அறிக்மகயில் (OISL) தீவிர மனித உரிமம மீறல்கள் புரிந்ததாக 
சந்யதகிக்கப்படும் குற்றவாளிகள் என இனம் காைப்பட்ைவர்கமள உலகளாவிய 
மனித உரிமமகள் தமைகள் சட்ைத்துள் முழுமமயாக உள்ளைக்கப்படுவயதாடு, 
இங்கிலாந்து தவளியுறவு, காமன்தவல்த் மற்றும் யமம்பாட்டு அலுவலகத்தால் 
(FCDO) அறிவிக்கப்பைவும் யவண்டும் என நாம் விரும்புகியறம்.  
 
சிறிலங்காவில் தகாடுமமகள் புரிந்ததாக, OISL அறிக்மகயில் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள சந்யதக நபர்களின் தபயர் பட்டியமல கீயழ அமையாளம் 
காட்டியுள்யளாம். இத் தமைகள் மூலம், எதிர்காலத்தில் பரவலாக பல 
நாடுகளிலும் ததாைர்ந்து நிலவும் தண்ைமனயின்மமமயயும், 
துஷ்பிரயயாகங்கமளயும் இங்கிலாந்து தடுக்க முடியும். தலப்டினன்ட் தஜனரல் 
ஷயவந்திர சில்வா மீது பயைத் தமை விதித்த அதமரிக்க உதாரைத்மத 
அடிதயாற்றி உலகளாவிய நியாயாதிக்கம் மற்றும் நாடு சார்ந்த தமைகள் 
மூலமும் இக் குற்றங்கமள தடுப்பதற்கான நைவடிக்மக  எடுக்க முடியும். 
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1. Lieutenant General Shavendra Silva  
2. Major General Sathyapriya Liyanage  
3. Major General Kamal Gunaratne  
4. Major General Mahinda Hathurusinghe  
5. Major General Nanda Mallawarchcha  
6. Colonel G.V. Ravipriya  
7. Brigadier Prasanna Silva  
8. Major General Jagath Dias  
9. Gotabaya Rajapaksa  
10. Mahinda Rajapaksa  
11. Admiral Wasantha Kumar Jayadewa Karannagoda  
12. Admiral Thisara S. G. Samarasinghe  
13. Admiral Dissanayake Wijesinghe Arachchilage Somatilake Dissanayake  
14. Major General Jagath Jayasuriya  
15. Brigadier Nandana Udawatta  
16. Brigadier Chagie Gallage  
17. C.N.Wakishta  
18. General Sarath Fonseka 
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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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