
 
The undersigned Leading Tamil Diaspora organizations from across the world which represents, 
advocates, and advances the aspirations of the Tamil people in their respective countries are 
continuously advocating for 1) International Independent Investigation and prosecutorial mechanism 
to hold Sri Lanka accountable and to deliver justice, for committing Genocide against Tamil people in 
the island of Sri Lanka. and advocates for 2) permanent sustainable political solution, to fulfil the long-
standing legitimate aspirations of the Tamil people in the island of Sri Lanka, based on their inherent 
right to self-determination. 

 

 

 

 

 

        03 பெெ்ரவரி 2022 

 

இலங்கையில் ப ோரை்் குற்றவோளிைளின் மீதோன  கிரங்ை தகை 

இலங்கையில் இனவழி ்பு, மனிதகுலத்திற்கு எதிரோன குற்றம் மற்றும் ப ோரை்் 

குற்றங்ைளில் ஈடு ை்ை ப ோரை்் குற்றவோளிைளுை்கு எதிரோன பிரசச்ோரம். 

 

இலங்கையின் 74வது சுதந்திர தினம் தமிழ் மை்ைளின் ஒரு துை்ை தினமாகும். 

இலங்கையில் மனித குலத்திற்கு எதிரான பாரிய குற்றங்ைளில் ஈடுபட்டவரை்ளுை்கு 

எதிராை 04 பபப்ரவரி 2022, அன்று உலைளாவிய புலம்பபயர ்தமிழ் அகமப்புைளால் 

மனித குலத்திற்கு எதிரான பாரிய குற்றங்ைளில் ஈடுபட்டாரை்ள் என்று நம்பத் தகுந்த 

குற்றசச்ாட்டுைளின் அடிப்பகடயில் இனம் ைாணப்பட்ட நபரை்ள் மீது பகிரங்ை தகட 

விதிை்ை கைாரி பிரசச்ாரத்கத பதாடங்குகின்றனர.்  

பிரசச்ோரம்  ற்றி: 

இலங்கை அரச இயந்திரத்தினால் தமிழ் மை்ைள் மீது நடத்தப்பட்ட மனிதகுலத்திற்கு 

எதிரான பாரிய குற்றங்ைளினால் இலங்கையிலிருந்து பவளிகயறிய பத்து 

லட்சத்துை்கும் அதிைமான தமிழ் மை்ைகளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உலைளாவிய 

புலம்பபயர ் தமிழ் அகமப்புை்ைள் இகணந்து இந்த மனுவில் கைபயாப்பமிட்டு, 

தங்ைள் நாடுைளின் அரசாங்ைங்ைகள நம்பத் தகுந்த சாட்சியங்ைகள ஆதரமாைை் 

பைாண்டு 16 பசப்டம்பர ்2015 அன்று பவளியிடப்பட்ட இலங்கை மீதான ஐ.நா. மனித 

உரிமமகள் ஆமையாளர ் அலுவலக (OHCHR) விசாரகணயின் (OISL) 

அறிை்கையின்படி அதில் பபயர ்குறிப்பிடப்பட்ட நபரை்கள பகிரங்ை தகட பசய்ய 

கைாரும் நடவடிை்கை. இந்த அறிை்கை (OISL) குறிப்பாை 2008-2009 கபாரின் முடிவில் 

பாரிய மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றங்ைகளச ் பசய்ததற்ைாை ைட்டகளப் 

பபாறுப்கபை் பைாண்டிருந்த பதிபனட்டு இலங்கை அதிைாரிைகளயும் 

தமலவரக்மளயும் அமையாளம் ைண்டுள்ளது. 



 
The undersigned Leading Tamil Diaspora organizations from across the world which represents, 
advocates, and advances the aspirations of the Tamil people in their respective countries are 
continuously advocating for 1) International Independent Investigation and prosecutorial mechanism 
to hold Sri Lanka accountable and to deliver justice, for committing Genocide against Tamil people in 
the island of Sri Lanka. and advocates for 2) permanent sustainable political solution, to fulfil the long-
standing legitimate aspirations of the Tamil people in the island of Sri Lanka, based on their inherent 
right to self-determination. 

பிரசச்ோர ப ோை்ைம்: 

இந்த அறிை்கையில் (OISL) ஆதாரபூரவ்மாை சுட்டிை்ைாட்டப்பட்ட உண்கமயின் 

அடிப்பகடயிலும், UNHRC தீரம்ானம் 46/1 பவற்றிைரமாை நிகறகவற்றப்பட்டகம 

பைாடுத்த ஊை்ைத்தின் அடிப்பகடயிலும், அந்தந்த நாடுைகள பின்வரும் 

விடயங்ைகள நகடமுகறப்படுத்த வலியுறுத்துவகத கநாை்ைமாைை் பைாண்டு இப் 

பிரசச்ாரம் அகமந்துள்ளது; 

● 16 பசப்டம்பர ் 2015ல் இடம்பபற்ற இலங்கை மீதான OHCHR விசாரகண 

அறிை்கையில் (OISL) பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நம்பத் தகுந்ததாைை் கூறப்படும் 18 

கபாரை்் குற்றவாளிைளுை்கு பகிரங்ைத் தகட விதித்தல். 

●  இந்த 18 நபரை்ள் மற்றும் அவரை்ளது குடும்பத்தினர ்மீது பயணத் தகட மற்றும் 

பசாத்து முடை்ைம் ஆகியவற்கற நகடமுகறப்படுத்துதல். 

● உலைளாவிய நியாயாதிக்கம் (Universal Jurisdiction) வழிைகளப் பயன்படுத்தி 

இந்தப் கபாரை்் குற்றவாளிைளுை்கு தை்ை தண்டகனகய உறுப்பு நாடுைளின் 

நீதித்துகற பசயல்முகறயின் மூலம் பபற்றுத்தரல். 

எதிர் ோரை்்கின்ற ப றுப றுைள்: 

பிகரசில், ைனடா, அபமரிை்ைா (U.S.A), பிரித்தானியா (U.K) மற்றும் ஐகராப்பாவில் 

உள்ள சில நாடுைள், மனிதகுலத்திற்கு எதிரான பாரிய குற்றங்ைளில் ஈடுபட்டதாை 

நம்பத் தகுந்த வகையில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சில கதரந்்பதடுை்ைப்பட்ட இலங்கை 

கபாரை்் குற்றவாளிைகள அந்தந்த நாடுைளுை்குள் நுகழவகத தடுத்தும் மற்றும் 

பவளிகயற்றியும் வருகின்றன. அண்கமயில் அபமரிை்ை இராஜாங்ை திகணை்ைளம் 

இரண்டு இலங்கை இராணுவ அதிைாரிைள் மற்றும் அவரை்ளது குடும்பத்தினர ்

அபமரிை்ைாவிற்குள் நுகழவதற்கு பகிரங்ைமாை தகட விதித்துள்ளது. அகதகபான்று, 

2020ஆம் ஆண்டு அபமரிை்ை இராஜாங்ைச ் பசயலர ்கமை் பபாம்பிகயா தீவிரமான 

மற்றும் நம்பைமான ஆதாரங்ைகள கமற்கைாள் ைாட்டி, தற்கபாகதய பாதுைாப்புப் 

பகடத் தளபதியும், இலங்கை இராணுவத் தளபதியுமான சகவந்திர சில்வா, 

சட்டத்திற்குப் புறம்பான பைாகலைள் மற்றும் மனித உரிகம மீறல்ைளில் 

ஈடுபட்டதன் ைாரணமாை, அபமரிை்ைாவுை்குள் நுகழவதற்குத் தகுதியற்றவர ் என 

அறிவித்தார.் 

ஜனநாயைம், சை்ைத்தின் ஆை்சி மற்றும் மனித உரிகமைகள மதிை்கும் நாடுைள் 

கமகல பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பிரசச்ார கநாை்ைங்ைகள அகடய உதவ முன்வர 

கவண்டும் என்று இனப்படுபைாகலயால் பாதிை்ைப்பட்ட தமிழ் மை்ைள் 

எதிரப்ாரை்்கின்றனர.் 

 

 



 
The undersigned Leading Tamil Diaspora organizations from across the world which represents, 
advocates, and advances the aspirations of the Tamil people in their respective countries are 
continuously advocating for 1) International Independent Investigation and prosecutorial mechanism 
to hold Sri Lanka accountable and to deliver justice, for committing Genocide against Tamil people in 
the island of Sri Lanka. and advocates for 2) permanent sustainable political solution, to fulfil the long-
standing legitimate aspirations of the Tamil people in the island of Sri Lanka, based on their inherent 
right to self-determination. 

பிரசச்ோர மனு: 

1948 இல் பிரித்தானியரை்ளிடம் இருந்து சுதந்திரம் பபற்றதில் இருந்து அடுத்தடுத்து 

வந்த இலங்கை அரசாங்ைங்ைளால் இனப்படுபைாகல கநாை்ைத்துடன் பைாடூரமான 

ஒடுை்குமுகறயால் பாதிை்ைப்பட்ட தமிழ் மை்ைளுை்குப் பரிைார நீதி கிகடப்பதற்கு, 

புலம்பபயர ் தமிழ் மை்ைள் வாழும் நாடுைள், ஐ.நா, ஐ.நாவின் உறுப்பு நாடுைள், 

சரவ்கதச அரசு சாரா நிறுவனங்ைள், பபாதுமை்ைள் மற்றும் ஊடைங்ைள் ஆகிய 

அகனவகரயும் ஆதரவளிை்குமாறு கைட்டுை் பைாள்கிகறாம். 

இலங்கையின் 74வது சுதந்திர தினமான 04 ப  ்ரவரி 2022 அன்று 

உத்திகயாைபூரவ்மாை ஆரம்பிை்ைப்பட்ட “இலங்கை ் ப ோரை்் குற்றவோளிைள் மீதோன 

ெகிரங்க தகை” பிரசச்ாரத்தில் இகணயுமாறு உலைத் தமிழ் அகமப்புைகளயும், 

உண்கம, மனித உரிகமைள் மற்றும் நீதிகய நிகலநாட்டும் பிற நிறுவனங்கமளயும் 

இருகரம் நீட்டி அகழை்கிகறாம். 

இலங்கை மீதான OHCHR விசாரகண அறிை்கையில் (OISL) பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 

நம்பத்தகுந்த குற்றசச்ாட்டுைளின் அடிப்பகடயில் கபாரை்் குற்றவாளிைள் என 

பட்டியல் இடப்பட்ட பபயர ்விபரம். 

1.        மஹிந்த ராஜபக்ஷ - பிரதமர,் அப்கபாகதய ஜனாதிபதி மற்றும் ஆயுதப் 

பகடைளின் தகலகமத் தளபதி 

2.        கைாட்டாபய ராஜபை்ச - ஜனாதிபதி, முன்னாள் பாதுைாப்பு பசயலாளர ்

3.        பஜனரல் சரத் பபான்கசைா 

4.        பலப்டினன்ட் பஜனரல் சகவந்திர சில்வா 

5.        கமஜர ்பஜனரல் சத்தியப்பிரிய லியனகை 

6.        கமஜர ்பஜனரல் ைமல் குணரத்ன 

7.        கமஜர ்பஜனரல் மஹிந்த ஹத்துருசிங்ை 

8.        கமஜர ்பஜனரல் நந்த மல்லவாராசச்ி 

9.        கமஜர ்பஜனரல் ஜைத ்டயஸ் 

10.     கமஜர ்பஜனரல் ஜைத ்ஜயசூரிய 

11.     பிரிகைடியர ்பிரசன்ன சில்வா 

12.     பிரிகைடியர ்நந்தன உடவத்த 

13.     பிரிகைடியர ்சாகி கல்லகக 

14.     ககைல் ஜி.வி. ரவிப்ரியா 

15.     அட்மிரல் வசந்த குமார ்ஜயகதவ ைரன்னாபைாட 

16.     அட்மிரல் திசர எஸ்.ஜி.சமரசிங்ை 

17.     அட்மிரல் திஸாநாயை்ை விகஜசிங்ை ஆராசச்ிலாகை கசாமதிலகை திஸாநாயை்ை 

18.     சி.என்.வகிஷ்டா 

 



 
The undersigned Leading Tamil Diaspora organizations from across the world which represents, 
advocates, and advances the aspirations of the Tamil people in their respective countries are 
continuously advocating for 1) International Independent Investigation and prosecutorial mechanism 
to hold Sri Lanka accountable and to deliver justice, for committing Genocide against Tamil people in 
the island of Sri Lanka. and advocates for 2) permanent sustainable political solution, to fulfil the long-
standing legitimate aspirations of the Tamil people in the island of Sri Lanka, based on their inherent 
right to self-determination. 

 

For Contact details: 

Australian Tamil Congress (ATC): +61300660629, mano_manics@hotmail.com 
British Tamils Forum (BTF): +447814486087, info@britishtamilsforum.org 
Irish Tamils Forum (ITF): 0035389959270, irishtamilsforum@gmail.com 
Maison du Tamil Eelam (France): +33652725867, mte.france@gmail.com 
National Council of Canadian Tamils (NCCT): +14168307703, info@ncctcanada.ca 
Solidarity Group for Peace and Justice (SGPJ - South Africa): pregasenp@telkomsa.net 
Swiss Tamil Action Group (STAG): +41764450642, swisstamilag@gmail.com 
Tamil Movement Against Genocide (Mauritius): +230 5728 5505, tamilmagen0@gmail.com 
United States Tamil Action Group (USTAG): +12025953123, info@theustag.org 
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