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பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் இலங்கை பற்றிய 
முக்ைிய விவாதம் 

• சுய நிர்ணய உரிகம 
• இன அழிப்பு நடந்தது என்பகத அங்ைீைரித்தல் 
• சர்வததச தபார்க்குற்ற நீதிமன்றத்திற்கு (ICC) பரிந்துகரத்தல் 
• சாட்சியங்ைகை திரட்டும் பபாறிமுகற 
• மீண்டும் வன்முகறைள் இடம்பபறாமல் தடுத்தல் 
• தமிழர் இராட்சியம் 
• சர்வததச மனித உரிகம மீறுதவாருக்ைான தகடச் சட்டம் (Magnitsky 

act) 
• ஆயுத ஏற்றுமதி மற்றும் வர்த்தை ஒப்பந்தம் 

 

பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் இலங்கை பற்றிய விவாதம் 
தமிழர்ைளுக்ைான அகனத்து ைட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளின் 
சசயற்குழுவால் 18/03/2021 அன்று நடாத்தப்பட்டது. இவ்விவாதத்கத சிவவான் 
சமக்வடானா (Siobhain McDonagh MP) அவர்ைள் ஒழுங்கு சசய்திருந்தார். இதற்கு 
சைளரவ வசர் எட் வடவி (Rt Hon Sir Ed Davey MP) மற்றும் எலியட் வைால்சபர்ன் 
(Elliot Colburn MP) ஆைிவயார் இகை அனுசரகை வழங்ைியிருந்தார்ைள். இவ் 
விவாதமானது முக்ைியமாை இலங்கையின் மனித உரிகம நிலவரம் மற்றும் 
சதாடர்ச்சியான  அட்டூழிய குற்றங்ைள், இகத இகழப்பவர்ைள் தண்டகனயில் 
இருந்து தப்பிப்பது பற்றிய விடயங்ைளில் ைவனம் சசலுத்தியது. இலங்கை 
அரசால் வடக்கு மற்றும் ைிழக்கு மாைாைங்ைளில் இடம் சபற்ற வபார்க்குற்றம், 
மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றம், இன அழிப்பு மற்றும் தற்வபாதும் இடம் 
சபற்றுக் சைாண்டிருக்கும் மனித உரிகம மீறல்ைள் ஆைியவற்கறப் பற்றி 
விரிவாை விவாதித்தார்ைள். இதில் ைலந்து சைாண்டவர்ைளிடம் இலங்கையின் 
தற்வபாகதய நிகலகம குறித்து அவர்ைள் சைாண்டிருந்த ைடும் விசனத்கத 
விவாதத்தில் பரவலாை இகழவயாடிக் சைாண்டிருந்தகத அவதானிக்ைக் 
கூடியதாை இருந்ததுடன், பலர் இலங்கைகய சபாறுப்புக்கூற கவப்பதற்கு 
இருதரப்பு (Bilateral) அல்லது சர்வவதச (International) நடவடிக்கை வதகவ என்றும் 
ைருதினார்ைள். 
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சதாடர்ச்சியாை இலங்கை வாழ் தமிழர்ைளின் நிகல குறித்து ைரிசகனயுடன் 
வபசி வரும் சிவவான் சமக்வடானா (Siobhain McDonagh MP), சவஸ் ஸ்ட்ரீட்டிங் 
(Wes Streeting MP), சைௌரவ ஸ்டீபன் ரிம்ஸ் (Rt Hon Stephen Timms MP), சைளரவ 
வசர் எட் வடவி (Rt Hon Sir Ed Davey MP), சைௌரவ சராவபர்ட் ஹால்பன் (Rt Hon 
Robert Halfon MP), சைௌரவ சதவரசா வில்லியர்ஸ் (Rt Hon Theresa Villiers MP), நிழல் 
சவளியுறவுத்துகற அகமச்சர் ஸ்டீபன் ைிவனாக் (Shadow Foreign Minister Stephen 
Kinnock MP), சாம் சறர்ரி (Sam Tarry MP), ைாசரத் வதாமஸ் (Gareth Thomas MP), 
எலியட் வைால்சபர்ன் (Elliot Colburn MP) உட்பட பல ைட்சிைகள வசர்ந்த 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கு தமிழ் மக்ைள் சார்பில் நாங்ைள் நன்றிைகள 
சதரிவிக்ைின்வறாம். பிரித்தானிய தமிழர் வபரகவ, சிறிலங்ைாவில் தமிழ் 
மக்ைளுக்கு ஏற்படும் ஒடுக்குமுகறைள் குறித்து அகனத்து ைட்சி 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுடன் சதாடர்ச்சியாைவும் விரிவான 
அடிப்பகடயிலும் ைலந்துகரயாடி வருைின்றது. 

 

2015ம் ஆண்டு மனித உரிகம சகபயால் சவளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் 
(OISL report) குற்றமிகழத்தவர்ைசளன அகடயாளம் ைாைப்பட்ட நபர்ைளிற்கு 
எதிராை சர்வவதச மனித உரிகம மீறுவவாருக்ைான தகடச் சட்டம் (Global Human 
Rights Sanctions Regime Act - Magnitsky Act) பாவிப்பது உட்பட முக்ைிய தைவல்ைகள 
சதரிவித்ததுடன் பிரித்தானிய அரசாங்ைத்திகன வநாக்ைி 
வினாசவழுப்பிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள் தன்மன்ஜதீ் சிங் வதசி 
(Tanmanjeet Singh Dhesi MP), Dr.மத்தியூ ஒபார்ட் (Dr. Matthew Offord MP), சைௌரவ 
ைிறிஸ் ைிசரய்லிங் (Rt Hon Chris Grayling MP), சபாப் ப்ளாக்மன் (Bob Blackman MP), 
சைௌரவ ஜான் மாக்வடானல் (Rt Hon John McDonnell MP) மற்றும் வடான் பட்லர் 
(Dawn Butler MP) உட்பட அகனத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கும் 
நன்றிைகள சதரிவிக்ைின்வறாம். இதில் கதவவா ஓவாசடமி (Taiwo Owatemi MP), 
அன்னா வமக்வலாலின் (Anna McLaughlin MP), மார்ைசரட் சபரியர் (Margaret Ferrier 
MP), அண்வடாைி மாங்நல் (Anthony Mangnall MP) மற்றும் ஜிம் ஷன்வனான் (Jim 
Shannon MP) உட்பட ஐக்ைிய இராச்சியத்தின் பல்வவறு பகுதிைகள வசர்ந்த 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள் வைள்விைகள வைட்டதுடன் 
அறிக்கையிட்டுமிருந்தனர்.  

 

இலங்கை சதாடர்பான பிரித்தானியாவின் சைாள்கை மாற்றங்ைள் 
சதாடர்பாைவும், இலங்கையின் சபாறுப்புக்கூறல் மற்றும் நீதி வழங்ைல் 
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சதாடர்பாைவும் இக் வைாவிட் (Covid -19) இடர் ைாலத்திலும் தமிழ் மக்ைள் 
பிரித்தானியாவின் சிறிலங்ைா குறித்த சவளியுறவுக்   சைாள்கைைளில் 
வலுவான மாற்றத்கத சைாண்டு வரவும் சபாறுப்புக் கூறல் மற்றும் நீதிக்ைான 
உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்ை வவண்டுசமன வைாரி சதாடர்ச்சியாை வவகல 
சசய்து வருைின்றார்ைள். இவ் விவாதமானது மனித உரிகம சகபயில் (UNHRC) 
இலங்கை சதாடர்பான தீர்மானம் மீதான வாக்சைடுப்பிற்கு நான்கு நாட்ைளுக்கு 
முன்பு நகடசபற்றுள்ளது. 

 

இவ் விவாதமானது, பிரித்தானிய அரசாங்ைம், மனித உரிகம சகபயில் 
இலங்கையின் மனித உரிகம சநருக்ைடி நிலவரத்கத எடுத்துகரப்பதற்கும், 
மீண்டும் வன்முகற நிைழாமல் தடுப்பதற்கும் (Non recurrence) எதிர்ைால 
அகமதிக்கும் பாதுைாப்பிற்குமான பாகதகய வகுப்பதற்கும் வழிவகுக்குமா 
என்ற ைாத்திரமான வைள்விகய வைட்டு நிற்ைின்றது.  

 

சிறிலங்ைாகவ சர்வவதச குற்றவியல் நீதிமன்றுக்கு (ICC) பரிந்துகரக்ை 
வவண்டும் என்ற பிரித்தானியா வாழ் தமிழ் மக்ைளின் வவண்டுகைக்கு ஆதரவு 
சதரிவித்து சிவவான் சமக்வடானா (Siobhain McDonagh MP) அவர்ைள் இந்த 
விவாதம் அரங்வைற வழி வகுத்தார்.  

 

சிறிலங்ைாவின் அத்துமீறல்ைகள சதாடர் ைண்ைாைிப்பில் கவத்திருக்ை ஒரு 
சிறப்பு அறிக்கையாளகர (UN Special Rapporteur) நியமிக்கும்படி ஐநா மனித 
உரிகமைள்  உயர் ஸ்தானிைர் ைாரியாலயத்திற்கு வடான் பட்லர் (Dawn Butler 
MP)  சிபார்சு சசய்தார். 

 

ஐ.நா. மனித உரிகமைள் சகப அமர்வுைளுக்கு பல தடகவைள் வருகை தந்து 
எம்வமாடு இகைந்து சசயற்பட்டு வந்த சவஸ் ஸ்ட்ரீட்டிங் (Wes Streeting MP) 
மற்றும் சைௌரவ சதரசா வில்லிவயர்ஸ் (Rt Hon Theresa Villiers MP) அவர்ைள் 
வைாவிட் சநருக்ைடிைள் மத்தியில் இடம்சபற்ற மார்ச் 2020 மனித உரிகம ைழை 
அமர்வில் ைிகடத்த தங்ைள் அனுபவங்ைள் பற்றி பைிர்வு சசய்தார்ைள். நீதி, 
சபாறுப்புக்கூறல் சதாடர்பில் சபறுமதிமிக்ை ைருத்துக்ைகள அவர்ைள் 
சதரிவித்ததுடன் இருதரப்பு மற்றும் சர்வவதச தகலயடீுைகள வலியுத்தி தமது 
வாதங்ைகள முன்கவத்தனர். சைௌரவ ஸ்டீபன் ரிம்ஸ் (Rt Hon Stephen Timms 
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MP) அவர்ைள், சான்றுைள் வசைரிக்கும் சர்வவதச சபாறிமுகற ஒன்கற 
அகமப்பதற்கு தனது ஆதரகவ சதரிவித்தவதாடு, சர்வவதச சபாறுப்புக் 
கூறலுக்கு அவற்றின் இன்றியகமயாகமகயயும், இது சதாடரபில் சிறிலங்ைா 
ைாட்டி வந்த சதாடர் எதிர்ப்புக்ைள் பற்றியும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.  

 

சைளரவ வசர் எட் வடவி (Rt Hon Ed Davey MP) அவர்ைள் பிரித்தானிய 
அரசாங்ைம் சிறிலங்ைாவிற்ைான ஆயுத ஏற்றுமதிகய சதாடர்வகதக் 
ைண்டித்தவதாடு, மனித உரிகம மீறல்ைளில் ஈடுபடும் நபர்ைள் மற்றும் OISL 
2015 அறிக்கையில் பட்டியலிடப்பட்ட நபர்ைள் மீது Magnitsky Act பாைியிலான 
தகடச் சட்டத்கத பிரவயாைிப்பது பற்றி ஆராய்வதற்கு ஊக்குவித்தார். 

 

சைௌரவ சராவபர்ட் ஹால்பன் (Rt Hon Robert Halfon MP) அவர்ைள் வலிந்து 
ைாைாமல் ஆக்ைப்பட்வடாகரத் வதடும்  உறவுைளான,  சிறிலங்ைாவிலும், புலம் 
சபயர் வதசங்ைளிலும் வாழும் தமிழ் மக்ைளுக்ைான தனது ஆதரகவ 
சவளிப்படுத்தினார். சிறிலங்ைாவில் நிைழக்கூடிய எதிர்ைால வன்முகறைகள 
(Cycles of Violence) தடுக்ைவும், அங்கு தமிழ் மக்ைளுக்ைான சுயாட்சி (Autonomy) 
அகமவகத ஊக்குவிக்ைவும் என்ன நடவடிக்கைைகள பிரித்தானிய அரசாங்ைம் 
எடுத்து வருைிறது என்று  வினவினார். பிரித்தானியா தகலகமயில் சர்வவதச 
நடவடிக்கைக்ைளான முகறயான சபாறுப்புக்கூறல் சபாறிமுகறகய 
ஏற்படுத்துதல், தமிழர் சமூைத்திற்கு நீதிகயப் சபற்றுக் சைாடுத்தல், 
நகடசபற்றது இனப்படுசைாகலவய என அங்ைீைரித்தல் வபான்றவற்றிற்கு 
இதுவவ தகுந்த தருைம் என்றார்.   

 

மனித உரிகமைளுக்கு மதிப்பளிக்ைாது வர்த்தை விடயத்தில் சிறிலங்ைாவிற்கு 
GSP+ சலுகைைள் வழங்ைியகமகய நிழல் சவளியுறவு அகமச்சர் ஸ்டீபன் 
ைிவனாக் (Stephen Kinnock MP) அவர்ைள் ைண்டித்தார். தற்வபாது பிரித்தானியா 
ஐவராப்பிய ஒன்றியத்கத விட்டு சவளிவயறி விட்டதால், சிறிலங்ைா உடனான 
வர்த்தை உறகவ அரசாங்ைம் மறு மதிப்படீு சசய்யுமா என்று அவர் 
அரசாங்ைத்தின் மீது வைள்வி எழுப்பினார். 

 

சாம் சறர்ரி (Sam Tarry MP) தமிழ் மக்ைளுக்ைான சுயநிர்ைய உரிகம 
வதகவ என்பதகன வலியுறுத்தினார். 
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இவ் விவாதத்தில் தமிழர்ைகள ஆதரித்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்ைள் 
முன்கவத்த பல வலுவான அறிக்கைைளில் ஒரு சில பகுதிைள் மட்டுவம 
வமவல தரப்பட்டுள்ளன.   

 

சைௌரவ வஜான் சமக்சடாசனல் (Rt Hon John McDonnell MP) ஐ.நா.வில் 
எடுக்ைப்படவுள்ள தீர்மானம், எம் வபான்ற நாடுைள் தனிப்பட்ட முகறயில் 
(Unilateral Action) வமற்சைாள்ளக் கூடிய வமலதிை நடவடிக்கைைகள தகட 
சசய்யாதிருக்கும் வண்ைம் பார்த்துக் சைாள்ள வவண்டும் என்றார். வமலும், 
நாங்ைள் அக்ைால இலங்கையில் நகடமுகறயிலிருந்த மூன்று 
இராச்சியங்ைகள ஒன்றாக்ைி ஆண்டு வந்வதாம். அவற்றில் ஒன்றான தமிழர் 
இராச்சியத்கத (Tamil Kingdom) 1948இல் நாம் சவளிவயறிய வபாது அவர்ைளிடம் 
மீள ஒப்பகடக்ைாது ஒரு நாடாைக் கையளித்து விட்டு சவளிவயறிவனாம். 
எனவவ, முன்கன நாள் ைாலனித்துவ ஆட்சியாளர் என்ற வகையில் 
நடவடிக்கை வமற்சைாள்ள இந் நாட்டிற்கு விவசட சபாறுப்பு உள்ளது என்ற 
சபாருள்பட உகரயாற்றியிருந்தார். 

 

தமிழர்ைள் மீது இகழக்ைப்டுவது இன அழிப்பு என்பதகன பல 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைள் குறிப்பிட்டிருந்தனர். மார்ச் 2020இல், ஐ,நா 
மனித உரிகம ைழை சபாறுப்புக் கூறல் தீர்மானம் 30/1 இலிருந்து 
சிறிலங்ைா சவளிவயறியதால் அதன் எதிர்விகனயாை எதிர்ைாலத்தில் 
வரவிருக்கும் சர்வவதச தீர்மானங்ைகள எதிர்வநாக்ைி பிரித்தானிய தமிழர் 
வபரகவ (BTF), ைடந்த ஆண்டிலிருந்வத பாராளுமன்ற உறுப்பினர்ைளுடன் 
சதாடர் சந்திப்புைகள நடாத்தி  விவாதத்திற்கு உைந்த ைளத் 
தயார்படுத்தல்ைகள  வமற்சைாண்டு வந்தது.  

இவ் விவாதம் பின்வருமாறு ஒரு தீர்மானத்துடன் முடிவுக்கு சைாண்டு 
வரப்பட்டது. 

இம் மன்று: 

ஜனநாயை ஆட்சி, சட்ட ஆளுகை, மனித உரிகமைள் இவற்றின் மீதான 
சிறிலங்ைாவின் திட்டமிட்ட தாக்குதல், தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் 
சமூைங்ைளுக்கு எதிரான பாகுபாட்டுக்கு துாபமிடல் ஆைியகவ பற்றி வரும் 
அறிக்கைைகை அக்ைகறயுடன் தநாக்குைிறது; தற்சமயம் அரசாங்ைத்தில் 
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பணி புரியும் உயரதிைாரிைள் உள்ைடங்ைலாை தபார்க்குற்றங்ைள் 
பதாடர்பாை குற்றச்சாட்டப்பட்டவர்ைகை விசாரிக்ை சிறிலங்ைா அரசாங்ைம் 
மறுத்து வருைின்றகம, UNHRC தரீ்மானம் 30/1 இருந்து பவைிதயறியகம 
பதாடர்பில் ஆழ்ந்த ைரிசகன பைாண்டுள்ைது; அடுத்தடுத்து வந்த ஐக்ைிய 
இராச்சிய அரசாங்ைங்ைள்  மனித உரிகமைள் தபரகவயில் ஆற்றிய 
குறிப்பிடத் தக்ை தகலகமப் பாத்திரத்கத வரதவற்பதுடன், மார்ச் 2021இல் 
நகடபபறவிருக்கும் மனித உரிகம ைழை கூட்டத்தில் ஒரு புதிய 
ைாத்திரமான தரீ்மானம் நிகறதவற்றப்படுவகத உறுதி பசய்ய பதைிவான 
பைாள்கை வழிநடத்துதகலயும் தகலகமகயயும் வழங்குமாறு 
அரசாங்ைத்கத தவண்டி நிற்ைிறது; இது மனித உரிகமைள் உயர் ஸ்தானிைர் 
அலுவலைத்தால் பதாடர்ந்து ைண்ைாணிக்ை உதவுவததாடு எதிர்ைால 
விசாரகணைள் மற்றும் வழக்குைகை (investigations and prosecutions) நடாத்தும் 
பபாருட்டு அத்துமீறல்ைள் பதாடர்பான ஆதாரங்ைகை தசைரிக்ைவும், 
அவற்கற பாதுைாத்து பகுப்பாய்வு பசய்யவும் வழிபசய்யும் ஒரு 
பபாறிமுகறகய ைட்டாயப்படுத்தும்; இலங்கை மக்ைளுக்கு உதவும் 
வர்த்தைம், முதலீடு, உதவித் திட்டங்ைள் மற்றும்  இராஜதந்திர  இராணுவ 
உறவுைகை பயன்படுத்தி ஒரு நிகலயான ஒத்திகசவான பைாள்கைகய 
உருவாக்ைவும் அரசாங்ைத்கத தைாருைிறது. 

 

பங்குபற்றிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்ைள் அகனவருக்கும் அவர்ைளின் 
பங்ைளிப்புக்ைாை பிரித்தானிய தமிழர் வபரகவ மீண்டும் நன்றிகயத் 
சதரிவித்து சைாள்ைின்றது. தமிழர்ைள் நாம் ஒன்றுபட்டால் உண்கம, நீதி 
மற்றும் சபாறுப்புக்கூறகல அகடய முடியும் என்பது உறுதி. 

 

விவாதத்தின் முழு உகர:  

https://hansard.parliament.uk/commons/2021-03-18/debates/115768C9-C3D6-4942-B880-
44AEA1A545F9/SriLanka 
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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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