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இறுதி யுத்தத்தில் ஸ்ரீலங்கா அரச படையினரிைம் டகயளிக்கப்பைை் 

எம் உறவுகள் எங்கக! 

 

2009ஆம் ஆண்டு முள்ளிவாய்க்கால் ப ார ் முடிவடைந்த பின்னர ்

சிறிலங்கா அரச  டையினரிைம் சரணடைந்த மற்றும் டகது சசய்ய ் ை்ை 

18 ஆயிரத்துக்கும் பமற் ை்ைவரக்ளின் விவரங்கடள சவளியிை பவண்டும் 

என்று சரவ்பதச அரங்கத்தில் பிரித்தானிய தமிழர ் ப ரடவ 

சதாைரச்ச்ியாக  ல நைவடிக்டககடள பமற்சகாண்டு வந்தது. 

அடதசயாை்டி காணாமல் ப ானவரக்ளின் உறவுகள் அவரக்டளத் பதடித ்

தருமாறும் அவரக்ள் சம் ந்தமான வி ரங்கடள சவளியிடுமாறும் 

சதாைரச்ச்ியாக வற்புறுத்தி வந்தனர.் 

 

இதடன ஆராய்வதற்காக 2015 ஐநா மனித உரிடமக் கழகத்தின் தீரம்ானம் 

31/1இல் அதற்கான ஒரு சரத்து இடணக்க ் ைட்ு இருந்தது. ஒரு 

மனிதாபிமான பிரசச்டன ஆகிய காணாமல் ஆக்க ் ை்பைாரின் 

சதாைர ்ான விையங்கள் சரவ்பதச அரங்கில் முக்கியமான 

ப சுச ாருளாக உருசவடுத்தது. ஆனால் சிறிலங்கா ஜனாதி தி 

காணாமலாக்க ் ை்ை அடனவரும் சகால்ல ் ைட்ு விை்ைாரக்ள் என 

அறிவித்ததாக 20 ஜனவரி 2020 சரவ்பதச ஊைகங்கள் சசய்தி 

சவளியிைட்ுள்ளன. இறுதிக்கை்ை ் ப ாரில் சிறிலங்காவின்  ாதுகா ்புச ்

சசயலாளராக இருந்து தமிழின ்  டுசகாடலக்கு சூத்திரதாரியாக 

வழிநைத்திய பகாதத் ாய ராஜ க்ஷ அளித்த ஒ ்புதல் வாக்குமூலம் ஆகபவ 

இதடன  ாரக்்கபவண்டும். 

 

 ல்லாயிரக்கணக்கான சகாடூரமான  டுசகாடலகடள அரங்பகற்றி 

விைட்ு அவரக்ள் அடனவரும் சகாள்ள ் ைட்ு விை்ைாரக்ள் என பநரடியாக 

ஒ ்புக் சகாண்ை பகாத்த ாயா, காணாமல் ஆக்க ் ை்ைவரக்ளுக்கு என்ன 

நைந்தது, அவரக்ள் எவ்வாறு யாரால் எதற்காக சகால்ல ் ை்ைாரக்ள் என்ற 

விையங்கடளத் தை்டிக் கழித்து அந்த விையத்டத மூடிமடறத்து முடிவுக்கு 

சகாண்டு வர முயல்கின்றார.் 

 

டகக் குழந்டதகள், சிறுவரக்ள், ச ண்கள் உை் ை விடலமதி ் ற்ற 

 ல்லாயிரக்கணக்கான உயிரக்ளிற்கும் அவரக்ளின் உறவுகள் சிந்தும் 

கண்ணீருக்கும் நீதி கிடைக்க பவண்டும். சஜனீவா உைன் டிக்டக (Geneva 
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convention) மற்றும் சரவ்பதச சை்ைங்கள் என் னவற்டற உதாசீனம் சசய்த 

சிறிலங்கா அரசின் சசயடலக் கண்டி ் பதாடு காணாமல் 

ஆக்க ் ை்பைார ்விையம் உை் ை தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்த ் டும் 

அடனத்து மனித உரிடம மீறல்கள் மற்றும் இன ் டுசகாடலடய உலக 

நாடுகள் தடலயிைட்ு விசாரிக்க சரவ்பதச சுயாதீன விசாரடண 

உைனடியாக உருவாக்க பவண்டும் என்ற பகாரிக்டகடய முன்டவத்து 

எதிரவ்ரும் 29 ஜனவரி 2020 புதன்கிழடம அன்று 4 மணியிலிருந்து 7 மணி 

வடர மத்திய லண்ைனில் ஆர ்் ாை்ைசமான்று பிரித்தானிய தமிழர ்

ப ரடவ புலம்ச யர ் அடம ்புகளின்  ங்களி ்ப ாடு ஒழுங்கு 

சசய்ய ் ைட்ு வருகின்றது. இது குறித்த பமலதிக வி ரங்கள் பின்னர ்

அறியத்தர ் டும். 

 

சரவ்பதச அரங்கதத்ில் முக்கியமான தருணத்தில் இவ் விையத்டத முன் 

டவத்து முன்சனடுக்க ் டும் ஆர ்் ாை்ைத்தில் பிரித்தானியா வாழ் 

மக்கள் கலந்து சகாள்ளுமாறு பவண்டிக் சகாள்கின்பறாம். 
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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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