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பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில் நடைபபற இருக்கின்ற 
இலங்டக மீதான விவாதம் 

 

பின்வரிடை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விவாதம் ஒன்று (Backbench  

Debate) பிரித்தானிய  பாராளுமன்றத்தில் நடைபபற இருக்கின்றது. 
இதற்கான முயற்ைிகடை பிரித்தானிய தமிழர் பபரடவயினர், 
தமிழர்களுக்கான அடனத்துக் கட்ைி பாராளுமன்ற குழுவினூைாக (APPG 

for Tamils) முன்பனடுத்து இருந்தனர். கைந்த 11ம் திகதி பபப்ரவரி மாதம் 
நடைபபற இருந்த இவ் விவாதமானது பாராளுமன்றத்தின் பவறு ஒரு 
அவைர நிகழ்வால் மாற்றப்பட்டு தற்பபாது வரும் வியாழக்கிழடம 18 
மார்ச் 2021 அன்று நடைபபறுவது உறுதி பைய்யப்பட்டுள்ைது. 
 

இதற்கான ஏற்பாட்டிடன பதாழில் கட்ைிடயச் பைர்ந்த தமிழர்களுக்கான 
அடனத்துக் கட்ைி பாராளுமன்ற குழு உப தடலவர் ைிபவான் 
மாக்பைானா (Siobhain McDonagh MP) அவர்கைின் முன்பனற்பாட்டில் 
பிரித்தானிய தமிழர் பபரடவயின் பவண்டுபகாைின் பிரகாரம் அனுமதி 
பகாரப்பட்டு அதன் பின்பு பகான்பைர்வ்டிவ் கட்ைிடயச் பைர்ந்த 
தமிழர்களுக்கான அடனத்துக் கட்ைி பாராளுமன்றக் குழுத் தடலவர் 
எலியட் பகால்பபர்ண் (Elliot Colburn MP), மற்றும் தமிழர்களுக்கான 
அடனத்துக் கட்ைி பாராளுமன்றக் குழு உப தடலவர் பைர் எட் பைவி (Sir 

Ed Davy MP) அவர்கைினால் அனுைரடை வழங்கப்பட்டு பமலும் பல 
அடனத்துக் கட்ைி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கைின் ஆதரவுைன் இந்த 
பின்வரிடை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் விவாதம் (Backbench Debate) 

நடைபபற உள்ைது.  

 

இந்த விவாதத்தில் கலந்து பகாள்கின்ற அடனத்து கட்ைி பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்களுக்கும், பிரித்தானிய அரைாங்கத்தால் இலங்டக மீது 
பமற்பகாள்ை பவண்டிய அழுத்தங்கள் மற்றும் இலங்டக மீது 
எடுக்கப்பை பவண்டிய நைவடிக்டககள் உள்ைைங்கிய ஆவைங்கள் 
பிரித்தானிய தமிழர் பபரடவ ைார்பாக ஏற்கனபவ 
டகயைிக்கப்பட்டுள்ைது. தமிழர்கள் மீது பமற்பகாள்ைப்பட்ைது 
இனப்படுபகாடலபய என்பதடனயும் தமிழர்களுக்கான ஒரு 
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வலிடமயான அரைியல் தீர்விடன பிரித்தானியா 
ஏடனய நாடுகளுைன் இடைந்து முன்பனடுக்க பவண்டும், இலங்டக 
மீது பபாருைாதார தடை, இன அழிப்பு பபான்ற பமாைமான 
குற்றமிடழத்தவர்கள் மீது பயைத் தடை, பைாத்து முைக்கம் ஆகியடவ 
உள்ைைங்கலாக பல விையங்கள் தமிழர்களுக்கான அடனத்துக் கட்ைி 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பி டவக்கப்பட்டுள்ைது. 
 

இவ் விவாதத்தில் பங்கு பற்றி பமற்படி விையங்கடை 
முன்டவக்குமாறு ஏற்பகனபவ தமிழர்கள் வாழும் பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்களுக்கு பகாரிக்டக விைப்பட்டுள்ைது. 
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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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