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உடனடி வெளியீட்டுக்காக 
 

பிரித்தானியா ோராளுமன்றத்தில் ஆைணே் ேடம் திவரயிடல் 

"இலங்வையில் ததாடரும் ைன்முவற சுழற்சிைள் மற்றும் இனே் 

ேடுதைாவல" 

 

1948 ஆே் ஆண்டு சுதந்திரே் வெற்றதில் இருந்து, இலங்ககயில் ஆட்சிக்கு ெந்த 

இனொத அரசாங்கங்கள் தமிழ் ேக்கள் மீது வதாடருே் ென்முகற சுழற்சிகள் 

ேற்றுே் இனெ் ெடுவகாகல என்ெகத சரெ்மதச சமூகதத்ிற்கு காண்பிக்குே் 

ெககயில், ஒரு ஆெணெ் ெடே் தயாரிக்கெ்ெட்டது. ெல்மெறு ஆதாரங்களில் 

இருந்துே் புககெ்ெடங்கள் ேற்றுே் வீடிமயா ெதிவுககளெ் ெயன்ெடுத்தியுே் 

உருொக்கெ்ெட்ட ஆெணெ் ெடே் 27 ஏெ்ரல் 2022 அன்று பிரித்தானிய 

நாடாளுேன்றத்தில் திகரயிடெ்ெட்டது. 

 

மகாவிட் (Covid) ேற்றுே் நாடாளுேன்ற விதிமுகறகள் காரணோக 

ொரக்ெயாளரக்ள் எண்ணிக்கக ேட்டுெ்ெடுத்தெ்ெட்டன. அகனத்து கட்சி 

ொராளுேன்ற உறுெ்பினரக்ள், ேனித உரிகேகள் கண்காணிெ்ெகே் (Human Rights 

Watch - HRW) ேற்றுே் தமிழ் சமூகத் தகலெரக்ள் இதில் கலந்து வகாண்டனர.் 

இறுதியாக, மகள்வி-ெதில் நிகழ்சச்ியுடன் நிகழ்வு நிகறவுற்றது. 

 

இந் நிகழ்வில் கலந்து வகாண்டிருந்த அகனத்து கட்சிகளின் ொராளுேன்ற 

உறுெ்பினரக்ள் மிக விசனத்துடனுே் அதிரச்ச்ியுடனுே்  இக் காவணாளிககள 

ொரக்ெயிடட்னர.் கலந்து வகாண்ட ொரக்ெயாளரக்ள் ேனமுகடந்து 

கண்ணீருடன் இனெ்ெடுவகாகல காவணாளிககள ொரக்ெயிட்டனர.் 

 

இெ் ஆெணெ் ெடதத்ின் முக்கிய மநாக்கே், இலங்கக வதாடரெ்ான வகாள்கக 

ெகுெ்ொளரக்ளுக்குே் அது வதாடரப்ிலான முடிவிகன எடுெ்ெெரக்ளுக்குே், தமிழ் 

ேக்களின் அெல நிகலகேயிகன வதரியெ்ெடுத்துெதாக இருந்தது.  

 

சிறிலங்கா மீது வொருளாதார தகடககளயுே், மொர ் குற்றொளிககள தேது 

நாட்டுக்குள் அனுேதிெ்ெதற்கான தகடககளயுே் அமுல்ெடுத்த முடியுே். ேனித 

உரிகேெ் ொதுகாெலரக்ளுே், அகேெ்புகளுே், தமிழரக்ள் மீதான 

இனெ்ெடுவகாகலயின் உண்கே நிகலகேயிகன உறுதிெ்ெடுத்துெதற்கு இெ் 

ஆெணெ்ெடே் சிறந்த ஆதாரோக அகேயுே் 

 

பிரித்தானியாவிடே் இருந்து இலங்கக சுதந்திரே் அகடந்ததில் இருந்து, 

இலங்கக அரசின், தமிழரக்ளுக்கு எதிரான இனெ்ெடுவகாகல ஆதாரங்ககள 

வெளிெ்ெடுத்துே் புககெ்ெட கண்காட்சி ஒன்று  2008ே் ஆண்டு பிரிதத்ானிய 

ொராளுேன்றத்தில்  பிரித்தானிய தமிழர ் மெரகெயினரால் முதன்முதலாக 

ஒழுங்கு வசய்யெ்ெட்டிருந்தது.   
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இதன் வதாடற்சியாக,2012 ே் ஆண்டு மீண்டுே்  ஒரு புககெ்ெட 

கண்காட்சி  மேலதிக தகெல்கள் ேற்றுே் புககெ்ெட ஆதாரங்கள் திரட்டெ்ெட்டு 

ொராளுேன்றத்துக்குள் ஒழுங்கு வசய்யெ்ெட்டிருந்தது.   

 

அங்கு விொதிக்கெ்ெட்ட விெரங்கள் பின்ெருோறு: 

  

• தமிழர ்தாயகத்தில் இராணுெே் அகற்றெ்ெடல் ேற்றுே் நாடளாவிய ரீதியில் 

ெகடக் குகறெ்பு வசய்தல். 

• ஆட்சி ோற்றத்திற்குெ் ெதிலாக, முழுகேயான கட்டகேெ்பு ோற்றே் 

(கேயெ்ெடுத்தெ்ெட்ட ஒற்கறயாட்சி அரசு நிறுெனங்களின் ேறுசீரகேெ்பு) 

முக்கியோனது. 

• இழெ்பீடு: தீவின் ெடகிழக்கக மொரினால் ொதிக்கெ்ெட்ட பிரமதசோக 

பிரகடனெ்ெடுத்தல், தமிழர ் தாயகோன ெடக்கு கிழக்கிகன இலங்ககயின் 

ஏகனய ெகுதிகளில் காணெ்ெடுே் சமூக அபிவிருத்தி குறிகாட்டிகள் ேட்டத்திற்கு 

வகாண்டு ெருெதற்கு புனரெ்ாழ்வு, மீள்குடிமயற்றே், மீள் கட்டகேத்தல்  ேற்றுே் 

புனரகேெ்புச ் வசயற்ொடுககள அமுல்ெடுத்துெதற்கான விமசட இகடக்கால 

அதிகாரசகெகய நிறுவுதல்.. 

• ென்முகறச ் சுழற்சிகள் மீண்டுே் நிகழாேல் இருெ்ெகத உறுதி 

வசய்ெதற்கான அரசியல் தீரவ்ொன்று  சுயநிரண்ய உரிகே ேற்றுே் அதிகாரெ் 

ெகிரவ்ு ஏற்ொடுகளின் அடிெ்ெகடயில் உருொக்குெதற்காக சரெ்மதச நடுெர ்

ேன்றே் அகேக்கெ்ெட மெண்டுே். 

• சிறிலங்கா மீது அகனத்து அழுத்தங்ககளயுே் பிரமயாகித்து மதகெெ்ெட்ட 

அளவிலான தகடககள ெடிெ்ெடியாகெ் ெயன்ெடுத்தி காலக்வகடு உடன் கூடிய 

திட்டத்தின் அடிெ்ெகடயில் நீண்ட காலத் தீரவ்ிகன உருொக்கி வசயல்ெடுத்திட 

மெண்டுே். அமத மெகளயில் வொதுேக்கள் ொதிக்கெ்ெடாேல் அெரக்ளுக்கான 

உணவு, ேருத்துெே் ேற்றுே் பிற அத்தியாெசியெ் வொருடக்களெ் ொதிக்காது 

கரிசகன எடுத்துக் வகாள்ள மெண்டுே்.   

  

• சிறிலங்காவில் மொரக்் குற்றங்கள், ேனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள் 

ேற்றுே் இனெ் ெடுவகாகலகளில் ஈடுெடுெெரக்ளுக்கு எதிரான உலகளாவிய 

ேனித உரிகேகள் தகடகள் ஆட்சிச ்சட்டே் பிரமயாகிக்கெ்ெட மெண்டுே். 

  

• இலங்ககயுடனான வநறிமுகறயற்ற ெரத்்தகதக்த நிறுதத் மெண்டுே். 

  

• ேனித உரிகேககள ககடபிடிக்க இலங்கககய நிரெ்்ெந்திக்க, ெரத்்தக 

ேற்றுே் இராஜதந்திர தகடககள விதித்தல். 

  

  

• கடந்த கால குற்றங்கள் மீண்டுே் நிகழாேல் இருக்க உத்தரொதே் 

அளிக்குே் ஒரு நடெடிக்ககயாக இலங்ககயில் நீதி ேற்றுே் வொறுெ்புக்கூறகல 

நிகலநிறுத்துெதற்கு சரெ்மதச குற்றவியல் வொறிமுகறகய நிறுவுதல். 
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20 நிமிட ஆெணெ்ெடே் விகரவில் யூடியூெ் (Youtube) ெதிெ்ொக வொதுேக்களுக்கு 

வெளியிடெ்ெடுே் 

  

நிகழ்சச்ிக்கான இகணெ்புககள கீமழ காணவுே். 

  

Parliamentary Screening: Continuing Cycles of ViolenceParliamentary Screening: Continuing Cycles of 
Violence 

  

https://www.britishtamilsforum.org/portfolio_item/screening-documentary-film-in-the-

parliament-continuing-cycles-of-violence-and-genocide-in-sri-lanka/ . 

 

 

 

முற்றுே் 

 
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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