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14th July, 2018 

His Excellency Maithripala Sirisena 
The President 
Presidential Secretariat 
COLOMBO 01 

Dear President Sirisena, 

IN SOLIDARITY WITH TAMIL FAMILIES OF THE DISAPPEARED PROTESTING 
FOR TRUTH AND JUSTICE IN THE NORTH AND EAST 

Enforced disappearance is one of the most horrific crimes known to humanity. For decades, the people 
of Sri Lanka have lived in fear of enforced disappearances, and have suffered its cruel consequences. 
Enough is enough, President Sirisena. End the suffering now. Provide families of the disappeared 
with the truth, justice, and reparations they are entitled to. 

What happened to our loved ones? Tell us their fate and whereabouts 

Tamil families of the disappeared in Kilinochchi, Mullaitivu, Vavuniya, Maruthankerny, and 
Trincomalee, continue to protest demanding truth and justice for their loved ones, with some having 
reached 500 days this month and others approaching 500 days. These protests come after families have 
exhausted most other avenues, including appearing before previous commissions of inquiry and other 
investigative mechanisms, making appeals to various state institutions, filing complaints with the Police 
and Human Rights Commission, making enquiries with the Army and Navy, and appealing to 
international bodies. In sheer desperation, they began and continue to protest. Their demands are 
simple: they want to know the fate and whereabouts of their loved ones, and they want justice. To date, 
they have been denied these demands.  

The protesting families, led largely by women, have endured considerable physical, emotional, and 
financial difficulties since the protests began in February 2017, as well as intimidation at the hands of 
state security personnel. At least seven of the protesting mothers have died in the 500 days since the 
protests began, indicating the severity of the conditions in which they continue to seek truth and 
justice. They died without knowing the fate and whereabouts of their loved ones. For them, and many 
others outside of the protest groups, truth and justice is already too late. How much longer is the 
Government going to indifferently observe as the well-being of these families continue to deteriorate? 
President Sirisena, it is imperative that you urgently address the demands of the protesting 
families and provide them the truth and justice they seek. 

Keep your promises 

Since the end of the war in 2009, families have repeatedly demanded the release of lists of persons who 
surrendered to the Armed Forces during the last phase of the war. In your meeting with families in 
June 2017, you promised to “instruct the National Security Council to release the lists of persons who 
surrendered to the Armed Forces in the final phase of the war”.1 To date, you have not released these 
lists. To date, this promise remains unfulfilled. President Sirisena, you must keep your promise and 
release the lists of persons who surrendered to the Armed Forces without further delay. 

                                                 
1 The President’s meeting with families of the disappeared, http://www.president.gov.lk/president-meets-family-members-of-missing-

persons/.  

http://www.president.gov.lk/president-meets-family-members-of-missing-persons/
http://www.president.gov.lk/president-meets-family-members-of-missing-persons/
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The OMP must deliver results 

In the search for truth and justice, families have been subjected to numerous commissions of  inquiry 
and other investigative mechanisms over the years, none of  which provided the truth and justice 
families sought. Families are exhausted from repeatedly going before state institutions and retelling 
their harrowing stories, with no answers being given and no accountability following. For this reason, 
many families have no trust in yet another state institution charged with giving answers that so many 
previous bodies failed to provide. In order for the Government of  Sri Lanka to gain the trust of  these 
families, the OMP must deliver results. The OMP must have strong international involvement that goes 
beyond mere advising, monitoring, capacity building and funding, which will help build trust amongst 
many families, and contribute to the independence and effectiveness of the Office. The OMP must 
provide answers to the fate and whereabouts of  families’ loved ones. In the interim, the OMP should 
provide a time line for their operations, and an indication of  how they plan to prioritise cases.  

President Sirisena, you must ensure the OMP has the necessary independence and resources 
to discharge its duty to families, and provide answers on the fate and whereabouts of their 
loved ones.  

Stop attacks on families and supporters 

The ongoing harassment, threats, intimidation, and physical attacks on families and their supporters, by 

security personnel and unknown persons, is completely unacceptable. You must ensure that such 

practices immediately cease, and those responsible are punished accordingly. President Sirisena, you 

must ensure that families and their supporters can demand truth and justice for their loved 

ones without being threatened or intimidated to stop their campaigns, and that those 

responsible are held to account. 

Lack of progress in ongoing cases 

The Government has a duty to ensure that existing procedures in the criminal justice system, such as 
Police investigations and habeas corpus writs, operate expeditiously and independently, and provide 
solutions to families. Currently, the court system is rife with pending habeas corpus cases and Police 
investigations, spanning years without progress. President Sirisena, you must ensure that families 
are able to rely on existing legal procedures, including Police investigations and habeas corpus 
writs, in seeking recourse about their disappeared loved ones.  
 

Demands made by Tamil families of the disappeared from the North and East 

In a memorandum handed to you in your meeting with families in June 2017, families made five key 
demands: 

1. Release a list of all those who surrendered or were detained by the Armed Forces during 
and post-war. In particular, those who surrendered during the last stages of the war. 

2. Release a list of all secret detentions centres run by the Armed Forces and Police during 
and post-war, their current status, and an annual list of detainees held in such centres 
(during and post-war). 

3. Release a list of all detainees held under the Prevention of Terrorism Act/Emergency 
Regulations or unlawfully in any legal detention centre. Release a list of detainees held in 
legal detention centres/remand prisons/prisons annually from 1983 onwards. 

4. Release these lists to a representative group of families of the disappeared, their lawyers, 
and any representatives they authorise.  
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5. Publicly release all reports of committees/commissions on disappearances appointed by 
governments over the past 30 years, and the governments’ responses to those reports.  

The Government’s promises to families 

In your meeting with families in June 2017, you made the following promises:2 

1. You promised to instruct the National Security Council to release the lists of persons who 
surrendered to the Armed Forces in the final phase of the war. 

2. You promised to issue directives to the relevant authorities to make speedy inquiries into 
the grievances presented by families. 

3. You promised to release any persons under detention without charges. 

President Sirisena, to date, you have not honoured the promises you made to families.  
 

Demands made by activists and civil society organisations in solidarity with families protesting 
to seek truth and justice  

In solidarity with families of  the disappeared in the North and East, we, the undersigned, demand that 
the Government of  Sri Lanka gives effect to the promises made to the families, as a matter of  
priority.  
 
We make the following demands to the entities below in order to hold the Government accountable for 
the promises made to families: 

 The Human Rights Commission of Sri Lanka and the United Nations Department for 
Peace Keeping Operations maintain stringent procedures for vetting and providing 
clearances for military persons to be part of United Nations Peace Keeping Missions, to 
ensure those suspected of any crimes do not get posted overseas.  

 Foreign governments reconsider defence co-operation with the Sri Lankan Armed 
Forces. 

In addition, we demand that: 
 

 The Prevention of Terrorism Act (PTA) be repealed with immediate effect, and that any 
counter-terror law that will replace it, be in line with international human rights 
standards.  

 The OMP follow-up on the demands made by families, in particular, relating to the 
release of the lists of surrendered persons. 

 The Government ensure the expeditious and independent resolution of pending Police 
investigations and habeas corpus cases. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 The President’s meeting with families of the disappeared, http://www.president.gov.lk/president-meets-family-members-of-missing-

persons/.  

http://www.president.gov.lk/president-meets-family-members-of-missing-persons/
http://www.president.gov.lk/president-meets-family-members-of-missing-persons/
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2018 cq,s 14 
 
w;s.re ffu;%Smd, isßfiak  
ckdêm;s 
ckdêm;s ld¾hd,h  
fld<U 01 
 
ys;j;a isßfiak ckdêm;s;=uks" 
 

i;Hh yd hqla;sh fjkqfjka W;=re yd kef.kysr m<d;aj, wr., lrkakd jq oñ< 
w;=reoykajqjkaf.a mjq,a iuÕ iyfhda.S;djh 

 
n,y;aldrfhka w;=reoyka lsÍu jkdys ukqIH;ajh ;=< w;sYh Nhdkl wmrdOhls¡oYl 
.Kkdjla ;siafia Y%S ,dxflah ck;dj n,y;aldrfhka w;=reoyka lsÍfïìh ;=<cSj;a jq w;r 
tys lDr;r m%;súmdlhkao ú| we;¡isßfiak ckdêm;s;=uks" th ;jÿrg;a tmd¡ tu ÿla ú|Su 
oeka wjika lrkak¡ w;=reoykajqjkaf.a mjq,a fj; Tjqkg ysñúh hq;= i;Hh" hqla;sh yd jkaos 
,ndfokak¡ 
 
wmf.a wdorKShhkag l=ula jqfhao@ wmg Tjqkaf.a brKu yd isákd ;ekla ms<sn|j mjikak¡ 
ls,sfkdÉÑh"uq,;sjq" jjqkshdj" ure;kal¾ks yd ;s%l=Kdu,fha oñ< w;=reoykajqjkaf.a mjq,a 
wLKav wr.,hl kshef,ñka" ish wdorKShhka Wfoid i;Hh yd hqla;sh b,a,ñka isá;s¡ tu 
wr., iuyrla fï jk úg osk 500la mqrd mj;ajd we;s w;r" ;j;a wr.,hka tu iSudjg 
<Õdfjñka mj;S¡ fuu wr.,hka isÿ lrkqfha mjq,a úiska .;yels fjk;a fndfyda ls%hdud¾.hka 
.ekSfuka wk;=rejh¡ tkï" l,ska ;snq úu¾Yk fldñIka iNd iy wfkl=;a mÍlaIK 
hdka;%Khka bosßfha fmkS isàu" úúO rdcH wdh;k fj; wNshdpkd bosßm;a lsÍu" fmd,Sish yd 
udkj ysñlï fldñIka iNdj fj; meñKs,s bosßm;a lsÍu"hqO yd kdúl yuqodjkaf.ka úuiSï 
lsÍu yd cd;Hka;r wdh;khka fj; wNshdpkd lsÍu wdosfhka wk;=rejh¡ Tjqyq wr., 
ls%hdud¾.hlg wj;S¾K jqfha iy th wLKavj lrkqfha w;sYh l,lsÍfuka hq;=jh¡ Tjqkaf.a 
b,a,Sï ir,h( Tjqkg oek .ekSug wjYH jkqfha Tjqkaf.a wdorKShhkag w;ajq brKu yd Tjqka 
fldfyao hkakhs" iy Tjqkag hqla;sh wjYHh¡ wo osk olajdu" Tjqkaf.a fuu b,a,Sï m%;slafIam ù 
we;¡ 
 
wr., wdrïN lrk ,o 2017 fmnrjdß isg ta i|yd odhljk" nyq;rhla ldka;djka úiska 
kdhl;ajh ork mjq,a" úYd, f,i ldhsl" Ñ;a; yd wd¾Ól .eg¿j,ska mSvdjkag m;ajq w;r" 
rdcH wdrlaIl ks,OdÍkaf.a ìh .ekaùïj,go ,lajqy¡ wr., wdrïNfha isg .;jq osk 500 ;=< 
wju jYfhka wr.,fhys kshq;= uõjre y;la ñhf.dia we;s w;r" tuÕska Tjqyq wLKavj 
i;Hh yd hqla;sh fiùug ksr;ù isák ;;a;ajhkays nrm;,lu úoHudk lrhs¡ Tjqka ñh.sfha 
Tjqkaf.a wdorKShhkaf.a brKu yd fldfya isákafkao hkak ms<sn|j fkdoekh¡ Tjqkg fukau 
wr.,fhka msg; isák fndfydafokdgo i;Hh yd hqla;sh oekgu;a mudù we;¡ fuu mjq,aj, 
hymeje;au os.ska os.gu msßfyk ;;a;ajhla ;=< ;j;a fldmuK ld,hla rch úiska fuf,i 
fkdie,ls,af,ka n,d isákafkao@ isßfiak ckdêm;s;=uks" Tn úiska wr.,fhys kshq;= mjq,aj, 
b,a,Sï blauKskau wduka;%Kh lsÍu yd Tjqka fidhkakd jq i;Hh yd hqla;sh ,ndoSu w;HjYHh¡ 
 
Tnf.a fmdfrdkaÿ bgq lrkak¡ 
2009 hqoaOh wjikaùfuka miqj isg" hqoaOfhys wjidk woshf¾oS yuqodjg Ndrjq mqoa.,hskaf.a 
,ehsia;= ksl=;a lrk f,i mjq,a úiska È.skaÈ.gu b,a,d isák ,§' 2017 cqks udifhaoS mjq,a iuÕ 
Tn l< idlÉPdfjys§" hqoaOfhys wjidk woshf¾oS yuqodjg Ndrjq mqoa.,hkaf.a ,ehsia;= ksl=;a 
lrk f,i cd;sl wdrlaIl ljqkais,hg Wmfoia fok njg Tn fmdfrdkaÿ úh'3 wo Èk olajdu" 
Tn úiska tu ,ehsia;= ksl=;alr ke;' wo Èk olajdu" tu fmdfrdkaÿj bgqù ke;' isßfiak 

                                                 
3w;=reoykajqjkaf.a mjq,a iuÕ ckdêm;sf.a /iaùu" http://www.president.gov.lk/president-meets-family-members-of-missingpersons/. 

http://www.president.gov.lk/president-meets-family-members-of-missingpersons/


5 

 

ckdêm;s;=uks" Tnf.a fmdfrdkaÿj rlsñka" ;jÿrg;a m%udo fkdlr" yuqodjg Ndrjqjkaf.a 
,ehsia;=j ksl=;alsÍug Tn l%shd l< hq;=h' 
 
 
w;=reoykajq ;eke;a;ka ms<sn| ld¾hd,h m%;sM, ,ndosh hq;=h' 
i;Hh yd hqla;sh fiùfïoS" fuu mjq,a jir .Kkdjla ;=< úúO úu¾Yk fldñIka iNd yd 
wfkl=;a mÍlaIK hdka;%K /il úuiSug ,lajqjo" ta lsisjlska Tjqka fijQ i;Hh yd hqla;sh 
,nd ÿkafka ke;' lsisÿ ms<s;=rla ,ndfkdfok yd j.ùula fkdue;s fuu rdcH wdh;k fj; 
kej; kej; hdfuka yd Tjqkaf.a fõokd;aul isÿùï mqkmqkd m%ldY lsÍfuka fuu mjq,a 
fjfyig m;aj we;' óg fmr wdh;k /ila uÕska ms<s;=re ,ndoSug wiu;a jq ksidfjkau" 
ms<s;=re oSu i|yd ia:dms; tjka jq ;j;a rdcH wdh;khla ms<sn|j fndfyda mjq,a ;=< úYajdihla 
fkdue;' Y%S ,xld rchg" fuu mjq,aj, úYajdih oskd.ekSu i|yd" w;=reoykajq ;eke;a;ka 
ms<sn| ld¾hd,h úiska m%;sM, ,ndosh hq;=h' mjq,a fndfydauhl úYajdih f.dvk.d .ekSug 
iy ld¾hd,fhys iajdëk;ajhg yd M,odhS;ajhg odhljk wdldrfhka fukau" yqÿ Wmfoia 
,ndoSu" wëlaIKh" Odß;d j¾Okh yd wruqo,a ,ndoSu wdosfhka Tíng .shdjq" Yla;su;a 
wka;¾cd;sl ueosy;aùï w;=reoykajq ;eke;a;ka ms<sn| ld¾hd,hg ;sìh hq;=h' w;=reoykajq 
;eke;a;ka ms<sn| ld¾hd,h tu mjq,a fj; Tjqkaf.a wdorKShhkaf.a brKu yd Tjqka fldfya 
isákafkao hkak ms<sn|j ms<s;=re iemhsh hq;=h' ta w;r;=roS w;=reoykajq ;eke;a;ka ms<sn| 
ld¾hd,h úiska ish fufyhqï lghq;= i|yd ld,rduqjla yd isoaëka m%uqL;d.; lsÍug ie,iqï 
lrkafka flfiao hkak ms<sn|j bosßm;a l< hq;=h' isßfiak ckdêm;s;=uks" w;=reoykajq 
;eke;a;ka ms<sn| ld¾hd,h uÕska" w;=reoykajqjkaf.a mjq,a fj; Tjqkaf.a rdcldßh bgq lsÍug 
iy mjq,aj, wdorKShhkaf.a brKu yd fldfya isákafkao hkak ms<sn|j ms<s;=re iemhSug 
wjYH iajdëk;ajh yd iïm;a we;s njg iy;sl l< hq;=h' 
 
mjq,a yd Tjqkg iydholajkakka fj; lrk m%ydr k;r lrkak¡ 
wdrlaIl ks,OdÍka iy kd÷kk mqoa.,hska úiska mjq,a fj; iy Tjqkag iydholajkakkag isÿ 
lrñka mj;sk ysßyer" ;¾ck" ìh .ekaùï iy YdÍßl m%ydr iïmQ¾Kfhkau ms<s.; 
fkdyelsh' tjka Ndú;djka jydu k;rjk njg yd ta i|yd j.lsjhq;a;kag o~qjï ,ndoSug 
Tn j.n,d .; hq;=h' isßfiak ckdêm;s;=uks" mjq,aj, wh iy Tjqkag iydholajkakkag 
Tjqkaf.a Woaf>daIK k;r lsÍug isÿ lrkq ,nk ;¾ckh lsÍï fyda ìh .ekaùïj,ska f;drj" 
;ukaf.a wdorŒhhka Wfoid i;Hh iy hqla;sh b,a,d isàug yels njg"iy tjka jq ;¾ck 
isÿlrkakka ta i|yd j.jk njg" Tn úiska ;yjqre l< hq;=h' 
 
mj;akd kvqj, m%.;shla fkdue;s nj  
fmd,sia mÍlaIK yd ynhdia flda¾mia ßÜ wd{djka wdoS jq wmrdO hqla;s moaO;sfhys mj;akd 
ls%hdmámdá läkñka iy iajdëkj ls%hd;aul jk njg" iy mjq,a i|yd úi÷ï ,ndfok njg 
;yjqre lsÍug rchg j.lSula we;' j¾;udkfha§" wêlrK moaO;sh ;=< jir .Kkdjla 
;siafia m%.;shla fkdue;s" wiïmq¾K ynhdia flda¾mia kvq iy fmd,sia mÍlaIK rdYshla we;' 
isßfiak ckdêm;s;=uks" ;ukaf.a w;=reoykajQ wdorKShhka ms<sn|j fidhd ne,SfïoS" fmd,sia 
mÍlaIK iy ynhdia flda¾mia ßÜ wd{djka we;=¿j" mj;akd ffk;sl ls%hdud¾.hka u; 
mjq,aj,g úYajdih ;eìh yels njg Tn úiska iy;sl l< hq;=h' 
 
W;=re yd kef.kysr m<d;aj, oñ< w;=reoykajQjkaf.a mjq,a úiska isÿlr we;s b,a,Sï 
2017 cQks udifha§ mjq,a idudðlhska iuÕ Tn yuqjq wjia:dfõoS Tjqka Tng ,ndÿka ixfoaYfhys 
uQ,sl b,a,Sï myla bÈßm;a lrk ,oS( 

1 hqO iy mYapd;a hqO ld, jljdkqfjysoS yuqodjg hg;ajq fyda yuqodj úiska 
r|jd.kakd ,o ish,a,kaf.au ,ehsia;=jla ksl=;a lrkak' úfYaIfhkau" hqoaOfhys 
wjidk wÈhf¾§ hg;a jQ wh' 

2 hqO iy mYapd;a hqO ld, jljdkqfjysoS ikakoaO yuqod iy fmd,Sish úiska 
mj;ajdf.k hkq ,enq ish¨u ryis.; r|jd.ekSï uOHia:dkj, ,ehsia;=jla" 
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Tjqkaf.a j;auka ;;a;ajh" iy tjeks uOHia:dkj, r|jd isák /|úhkaf.a jd¾Isl 
,ehsia;=jla ^hqO iy mYapd;a hqO ld,fhys&ksl=;a lrkak' 

3 ;%ia;jdoh je<elaùfï mk; $ yÈis kS;s fr.=,dis hgf;a fyda ks;Hdkql+, fkdjk 
whqßka ´kEu /|jqï uOHia:dkhl r|jdf.k isák ish¨u /|úhkaf.a ,ehsia;=jla 
ksl=;a lrkak' 1983 j¾Ifha isg ks;Hdkql+, /|jqï uOHia:dk $ rlaIs; nkaOkd.dr $ 
nkaOkd.drj, r|jd ;nd isákakd jq /|úhkaf.a ,ehsia;=jla jd¾Isl jYfhka ksl=;a 
lsÍu' 

4 w;=reoykajQjkaf.a mjq,aj, ksfhdað; lKavdhulg" Tjqkaf.a kS;s{hskag iy Tjqka 
úiska n,h mjrk ,o ´kEu ksfhdað;hka fj; fuu ,ehsia;= ksoyia lrkak' 

5 miq.sh jir 30l ld,h ;=< wdKavq úiska m;a lrk ,o w;=reoykaùï ms<sn| lñgq $ 
fldñIka iNdjkays ish¨ jd¾;djka iy tu jd¾;d i|yd rcfha m%;spdrhka m%isoaêfha 
m%ldYhg m;a lsÍu' 

 
 
mjq,aj,g rch úiska ,ndoS we;s fmdfrdkaÿ 
2017 cQks udifha mjq,aidudðlhska iuÕ meje;s /iaùfïoS Tn my; fmdfrdkaÿ ,ndfok ,oS4( 

1 hqoaOfhys wjidk woshf¾oS yuqodjg Ndrjq mqoa.,hkaf.a ,ehsia;= ksl=;a lrk f,i 
cd;sl wdrlaIl ljqkais,hg Wmfoia fok njg Tn fmdfrdkaÿ úh' 

2 mjq,a úiska bÈßm;a lrk ,o ÿla .ekú,s ms<sn|j läkñka úuiSug wod, n,OdÍka 
fj; ksfhda. ksl=;a lsÍug Tn fmdfrdkaÿ úh' 

3 fpdaokdj,ska f;drj r|jdf.k isák ´kEu mqoa.,fhl= ksoyia lsÍug Tn fmdfrdkaÿ 
úh' 

 
isßfiak ckdêm;s;=uks" wo jk;=re;a" Tn úiska mjq,aj,g ,ndÿka fmdfrdkaÿ bgqlr ke;' 
 
i;Hh iy hqla;sh Wfoid wr., lrkakd jq oñ< mjq,a iuÕ iyfhda.s;dfjka ls%hdldÍka iy 
isú,a iudc ixúOdk úiskalr we;s b,a,Sï 
W;=re yd kef.kysr m<d;aj, w;=reoykajQjkaf.a mjq,a iuÕ iyfhda.S;dfjka" my; w;aika 
;nk wms" Y%S ,xld rch w;=reoykajqjkaf.a mjq,a fj; ,ndfok ,o fmdfrdkaÿ m%uqL;djla 
jYfhka bgq l< hq;= njg b,a,d isákafkuq' 
 
mjq,a fj; ÿka fmdfrdkaÿ i|yd rch j.jk njg ;yjqre lsÍug wm úiska my; oelafjk 
wdh;khka fj; fuu b,a,Sï bosßm;a flf¾( 
- YS% ,xld udkj ysñlï fldñIka iNdj iy tlai;a cd;Skaf.a iduidOl fufyhqï i|yd jq 

fomd¾;fïka;=j úiska tlai;a cd;Skaf.a iduidOl fufyhqïj,g iïnkaO lrjk yuqod n, 
msßia ms<sn| ksIaldYkfhaoS yd wkque;sh ,ndoSfïoS oeä ls%hdoduhka mj;ajdf.k hdu' ;jo 
wmrdOhka ms<sn|j iel lrk lsisfjl= úfoaYhkays fiajdjkag wkqhqla; fkdlrk njg 
;yjqre lsÍu' 

- úfoaY rchka Y%S ,xld ikakoaO yuqod iuÕ we;s wdrlaIl iyfhda.S;dj ms<sn|j h<s i,ld 
ne,Su' 

 
óg wu;rj" wm b,a,d isákafka( 
- jydu ls%hd;auljk mßos ;%ia;jdoh je<elaùfï mk; wfydais lsÍu" iy ta fjkqjg f.fkkq 

,nk ´kEu ;%ia; úfrdaë kS;shla wka;¾cd;sl udkj ysñlï m%ñ;Ska yd wkql+, úh hq;=h' 
- w;=reoykajq ;eke;a;ka ms<sn| ld¾hd,h mjq,a úiska lrk ,o b,a,Sï miq úmrï 

lsÍu"úfYaIfhkau" hg;a jQ mqoa.,hskaf.a ,ehsia;= ksl=;a lsÍu iïnkaOfhka' 
- oekg úNd.fjñka mj;skfmd,sia mÍlaIK iy ynhdia flda¾mia kvq läkïj iy iajdëkj 

úi£ug rch úiska iy;sl lsÍu'  
 

                                                 
4w;=reoykajqjkaf.a mjq,a iuÕ ckdêm;sf.a /iaùu" http://www.president.gov.lk/president-meets-family-members-of-missingpersons/. 
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14 ஜூலை 2018 

 

 

மேதகு லேத்ரிபாை சிரிமேன 

ேனாதிபதி 

ேனாதிபதி சேயைகே் 

சகாழுே்பு 01 
 

அன்பின் ேனாதிபதி சிரிமேன அவரக்டக்ு, 

 

வடக்கு கிழக்கில் உண்மைக்குை் நீதிக்குைாக 

ப ாராடிக்ககாண்டிருக்குை் காணாைலாக்க ் ட்ட தமிழரக்ளின் 

குடுை் த்தினருடனான கூட்கடாருமை 
 

வலிந்து காணாேைாக்கப்படுதை் என்பது ேனிதகுைே் நன்கறிந்த மிகப் பயங்கரோன 

குற்றங்களுள் ஒன்றாகுே். பை தோப்தங்களாக, இைங்லக ேக்கள் வலிந்து 

காணாேைாக்கப்படுவது பற்றிய பயத்துடன் வாழ்ந்துவந்ததுடன் அதன் சகாடூரோன 

விலளவுகலள அனுபவித்துே் வந்துள்ளனர.் இதற்கு மேலுே் இதலனப் 

சபாறுத்துக்சகாள்ள முடியாது ேனாதிபதி சிரிமேன அவரக்மள. இந்த மவதலனலய 

இப்மபாமத நிறுத்துங்கள். காணாைலாக்க ் ட்டவரக்ளின் குடுை் ங்களுக்கு 

பவண்டிய உண்மைமயயுை் நீதிமயயுை் இழப்பீட்டடயும் வழங்குங்கள். 
 

எைது அன்புக்குரியவரக்ளுக்கு என்ன நடந்தது? அவரக்ளது கதி என்ன 

என் மதயுை் அவரக்ள் எங்பக இருக்கிறாரக்ள் என் மதயுை் எைக்குச ்

கசால்லுங்கள். 

 

கிளிசநாேச்ியிலுே் முை்லைத்தீவிலுே் வவுனியாவிலுே் ேருதங்மகணியிலுே் 

திருமகாணேலையிலுே் தேது அன்புக்குரியவரக்ள் பற்றிய உண்லேலயயுே் 

அவரக்ளுக்கான நீதிலயயுே் மகாரி காணாேைாக்கப்பட்ட தமிழரக்ளின் குடுே்பத்தினர ்

சதாடரே்ச்ியாகப் மபாராடிக்சகாண்டிருக்கிறாரக்ள். அப்மபாராட்டங்களிை் சிை 

இே்ோதத்மதாடு 500 நாடக்லள எட்டிவிட்டன. ஏலனயலவ 500 நாடக்லள 

எட்டிக்சகாண்டிருக்கின்றன. இக்குடுே்பங்கள் முன்லனய விோரலண 

ஆலணக்குழுக்கள், ஏலனய விோரலணப் சபாறிமுலறகள் மபான்றவற்றின் முன் 

மதான்றியுே் அரே நிறுவனங்கள் பைவற்றுக்கு ேனுக்சகாடுத்துே் காவை்துலறயிலுே் 

ேனித உரிலே ஆலணக்குழுவிலுே் முலறப்பாடுகள் சேய்துே் இராணுவத்திடமுே் 

கடற்பலடயிடமுே் விோரித்துே் அலனத்துைக அலேப்புக்களிடே் ேனுக்சகாடுத்துே் 

எை்ைா விதோன வழிகலளயுே் முயன்று மோரந்்துமபானதன் பிற்பாமட 

இப்மபாராட்டங்கள் சதாடங்கின. மிகவுே் நே்பிக்லகயிழந்த நிலையிமைமய அவரக்ள் 

இப்மபாராட்டங்கலளத் சதாடங்கி, சதாடந்து வருகிறாரக்ள். அவரக்ளது மகாரிக்லககள் 

மிகவுே் எளிலேயானலவ: தேது அன்புக்குரியவரக்ளின் கதி என்னவாயிற்று 

என்பலதயுே் அவரக்ள் எங்கிருக்கிறாரக்ள் என்பலதயுே் சதரிந்துசகாள்ளமவண்டுே். 

அத்துடன், அவரக்ளுக்கு நீதி மவண்டுே். இன்லறய நாள் வலர அவரக்ளது 

இக்மகாரிக்லககள் ேறுக்கப்பட்மட வருகிறது. 

 

மபாராட்டத்திை் ஈடுபடுே் - சபருேளவிை் சபண்களாை் தலைலேதாங்கப்படுே் - 

இக்குடுே்பங்கள், 2017ே் ஆண்டு சபப்ரவரி ோதே் இப்மபாராட்டங்கள் சதாடங்கிய 

நாள் முதை் உடை்ரீதியானதுே் உணரவ்ு ரீதியானதுே் சபாருளாதார ரீதியானதுோன 

துன்பங்கலளயுே் அரே பாதுகாப்புத் துலறயினரின் அேச்ுறுத்தை்கலளயுே் 

அனுபவித்திருக்கிறாரக்ள். மபாராட்டே் சதாடங்கியது முதை் இந்த 500 நாடக்ளிை் 

ஆகக்குலறந்தது ஏழு தாய்ோர ்இறந்துமபானாரக்ள். இது, உண்லேலயயுே் நீதிலயயுே் 

மதடுே் அவரக்ளது நிலையின் பாரதூரத்திலனக் காட்டிநிற்கிறது. தேது 
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அன்புக்குரியவரக்ளின் கதி என்ன என்பலதயுே் அவரக்ள் எங்மக இருக்கிறாரக்ள் 

என்பலதயுே் சதரிந்துசகாள்ளாேமைமய அவரக்ள் இறந்துமபானாரக்ள். அவரக்ளுக்குே், 

மபாராடுே் குழுக்களுக்கு சவளிமய உள்ள பைருக்குே் உண்லேயுே் நீதியுே் இப்மபாமத 

மிகவுே் தாேதோகிவிட்டது. இன்னும் எவ்வளவு காலத்திற்கு இக்குடும்பங்களின் வாழ்வு 

சிததவதைந்துபபாவதத இந்த அரசாங்கம் தககை்டி எவ்வித உணரச்ச்ி 

வவளிப்பாடுகளின்றி பாரத்்துக்வகாண்டிருக்கப் பபாகின்றது. சனாதி தி சிரிபசன 

அவரக்பள, ப ாராடுை் குடுை் ங்களின் பகாரிக்மககமள நீங்கள் அவசரைாக 

விளிக்கபவண்டியதுை் அவரக்ள் பதடுை் உண்மைமயயுை் நீதிமயயுை் வழங்க 

பவண்டியதுை் தவிரக்்க முடியாதது. 

 

உங்கள் வாக்குறுதிகமள கா ் ாற்றுங்கள். 

 

2009 இை் மபார ்முடிவுற்றதுமுதை், மபாரின் இறுதிக்கட்டத்திை் ஆயுதப்பலடயினரிடே் 

ேரணலடந்தவரக்ளின் பட்டியலை சவளியிடுே்படி சதாடரே்ச்ியாக அவரக்ளின் 

குடுே்பத்தினர ்மகாரி வந்திருக்கிறாரக்ள். 2017 இை், அக்குடுே்பங்களுடனான உங்கள் 

ேந்திப்பிை், "மபாரின் இறுதிக்கட்டத்திை் ஆயுதப்பலடயினரிடே் ேரணலடந்தவரக்ளின் 

பட்டியலை சவளியிடுே்படி மதசிய பாதுகாப்புே ்ேலபக்கு அறிவுறுத்தை் 

வழங்குவதாக" நீங்கள் வாக்குறுதி வழங்கினீரக்ள்5. இன்றுவலர நீங்கள் அந்தப் 

பட்டியலை சவளியிடவிை்லை. இன்றுவலர அந்த வாக்குறுதி 

நிலறமவற்றப்படாேலிருக்கிறது. சனாதி தி சிரிபசன அவரக்பள, நீங்கள் உங்கள் 

வாக்குறுதிமயக் கா ் ாற்றுவதுடன் இதற்கு பைலுை் தாைதிக்காைல், ப ாரின் 

இறுதிக்கட்டத்தில் ஆயுத ் மடயினரிடை் சரணமடந்தவரக்ளின்  ட்டியமல 

கவளியிடபவண்டுை். 

 

 

காணாைால் ப ானவரக்ளுக்கான அலுவலகை் க றுப றுகமள வழங்கபவண்டுை். 

 

உண்லேலயயுே் நீதிலயயுே் மதடி ஆண்டுக்கணக்காக இக்குடுே்பங்கள் பை 

விோரலண ஆலணக்குழுக்கலளயுே் ஏலனய விோரலணப் சபாறிமுலறகலளயுே் 

கண்டுவிட்டாரக்ள். இவற்றிை் எதுவுமே அக்குடுே்பங்கள் மதடிய உண்லேலயயுே் 

நீதிலயயுே் வழங்கவிை்லை. அரே நிறுவனங்களிடே் மீண்டுே் மீண்டுே் சேன்று தேது 

மவதலன மிகுந்த கலதகலள மீள மீளே ்சோை்லி, பதிை்கள் எதுவுமே 

வழங்கப்படாேை், எந்த விதோன சபாறுப்புக்கூறலுே் இை்ைாேை் அவரக்ள் 

கலளத்துவிட்டாரக்ள். முன்லனய பை அரே நிறுவனங்கள் பதிை் வழங்கத் தவறிவிட்ட 

காரணத்தினாை், பதிை்வழங்குவதற்கானசதனக் கூறப்படுே் இன்சனாரு அரே 

நிறுவனத்தின் மீது பை குடுே்பங்களுக்கு நே்பிக்லக இை்ைாேற்மபாய்விட்டது. 

இைங்லக அரோங்கே் இக் குடுே்பங்களின் நே்பிக்லகலயப் சபறமவண்டுோயின், 

காணாேை் மபானவரக்ளுக்கான அலுவைகே் சபறுமபறுகலள வழங்க மவண்டுே். 

வவறும் ஆபலாசதன வழங்கல், கன்காணித்தல், திறன் பமம்படுத்தல், நிதியளித்தல் 

ஆகியவற்றிற்கு அப்பால் காணாமால் பபானவரக்ளுக்கான அலுவலகத்தின் மீது சரவ்பதச 

ததலயீடு இருக்கபவண்டும். அது பல குடும்பங்களுக்கு நம்பிக்தகதய கை்டிவயழுப்ப 

உதவுவதுைன் காணாமால் பபானவரக்ளுக்கான அலுவலகத்தின் சுயாதீனத்திற்கும் 

வசயற்றிறனுக்கும் உதவும். இக்குடுே்பங்களின் அன்புக்குரியவரக்ளின் கதி என்ன 

என்றுே் அவரக்ள் எங்மக இருக்கிறாரக்ள் என்றுே் காணாேை் மபானவரக்ளுக்கான 

அலுவைகே் பதிை் வழங்கமவண்டுே். இலடக்காைத்திை், தேது நடவடிக்லககளின் காை 

அட்டவலணலயயுே் இவ்வழக்குகலள முதன்லேப்படுத்துவதற்கு அவரக்ள் எவ்வாறு 

திட்டமிடுகிறாரக்ள் எனுே் தகவலையுே் காணாேை் மபானவரக்ளுக்கான அலுவைகே் 

வழங்க மவண்டுே். சனாதி தி சிரிபசன அவரக்பள, இக்குடுை் ங்களுக்கான தனது 

கடமைமயச ்கசய்வதற்குை் அவரக்ளது அன்புக்குரியவரக்ளது கதி என்ன, 

                                                 
5 The President’s meeting with families of the disappeared, http://www.president.gov.lk/president-meets-family-members-of-missing-persons/ 
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அவரக்ள் எங்பக இருக்கிறாரக்ள் என் து  ற்றிய  திமல வழங்குவதற்குை் 

பதமவயான சுயாதீனத்மதயுை் வளங்கமளயுை் காணாைல் ப ானவரக்ளுக்கான 

அலுவலகை் ககாண்டிருக்கிறது என் மத நீங்கள் உறுதி ் டுத்த பவண்டுை். 

 

குடுை் ங்கள், ஆதரவாளரக்ள் மீதான தாக்குதல்கடளயும் அசச்ுறுத்தல்கடளயும் 

நிறுத்தவுை். 

 

அரே புைனாய்வுத்துலறயாலுே் ஏலனய அரே அதிகாரிகளாலுே் இக் குடுே்பங்கள் 

மீதுே் குடுே்பங்கலள ஆதரிப்பவரக்ள் மீதுே் நிகழ்த்தப்படட்ுவருே் துன்புறுத்தை்கள், 

அேச்ுறுத்தை்கள், மிரட்டை்கள், உைல்ரீதியான வன்முதறகள் அலனத்துே் ேற்மறனுே் 

ஏற்றுக்சகாள்ள முடியாதலவ. இவ்வாறான சேயை்கள் உடனடியாக 

நிறுத்தப்படுவதுடன் இவற்றுக்குப் சபாறுப்பானவரக்ள் உரிய முலறயிை் 

தண்டிக்கப்படுவலதயுே் நீங்கள் உறுதிப்படுத்தமவண்டுே். சனாதி தி சிரிபசன 

அவரக்பள, காணாைலாக்க ் ட்டவரக்ளது குடுை் ங்களுை் அவரக்ளது 

ஆதரவாளரக்ளுை் தைது கசயற் ாடுகமளக் மகவிட பவண்டுை் என்ற 

அசச்ுறுத்தல்கபளா மிரட்டல்கபளா இல்லாைல் உண்மைமயயுை் நீதிமயயுை் 

பகாரலாை் எனுை் உறுதிமய நீங்கள் வழங்கபவண்டுை். அசச்ுறுத்தல் 

மிரட்டல்கமளச ்கசய் வரக்ள் க ாறு ்புக்கூறலுக்கு உள்ளாக்க ் டுவமதயுை் 

நீங்கள் உறுதி ் டுத்தபவண்டுை். 

 

நமடக றுை் வழக்குகளின் முன்பனற்றை் ப ாதாது 

 

இக்குடுே்பங்களுக்கு தீரவ்ு வழங்குவதற்கு குற்றவியை் நீதிக் கட்டலேப்பிை் இருக்குே் 

காவை்துலற விோரலணகள், ஆடச்காணரவ்ு ஆலண மபான்ற நலடமுலறகள் 

சேயை்விலரவுடனுே் சுயாதீனோகவுே் இயங்குவலத உறுதிப்படுத்துே் கடலே 

அரோங்கத்துக்கு உண்டு. தற்மபாது நீதிேன்றக் கட்டலேப்பு, நிலுலவயிலுள்ள 

ஆடச்காணரவ்ு ஆலணகளாலுே் காவை்துலற விோரலணகளாலுே் நிரே்பியுள்ளது. 

ஆண்டுக்கணக்காக எந்த முன்மனற்றமுே் இை்ைாதுள்ளது. சனாதி தி சிரிபசன 

அவரக்பள, காணாைலாக்க ் ட்ட தைது அன்புக்குரியவரக்மள ்  ற்றித் 

பதடுவதற்கு தற்ப ாது காண ் டுை் காவல்துமற விசாரமணகள், ஆட்ககாணரவ்ு 

ஆமண ப ான்றன உள்ளடங்கிய நமடமுமறகளில் இக்குடுை் ங்கள் சார்ந்திருக்க 

முடியுை் என் மத நீங்கள் உறுதி ் டுத்தபவண்டுை். 

 

வடக்கு கிழக்கில் காணாைலாக்க ் ட்ட தமிழரக்ளின் குடுை் ங்களால் 

முன்மவக்க ் டுை் பகாரிக்மககள் 

 

2017 இை் இக்குடுே்பங்களுக்குே் உங்களுக்குே் இலடமய நிகழ்ந்த ேந்திப்பிை் 

உங்களுக்குக் லகயளிக்கப்பட்ட மகாரிக்லக ேனுவிை் ஐந்து அடிப்பலடக் 

மகாரிக்லககலள அக்குடுே்பங்கள் முன்லவத்திருந்தன. 

 

1. மபார ்நிகழ்ந்தமபாதுே் மபார ்முடிந்த பின்புே் ஆயுதப்பலடயினரிடே் 

ேரணலடந்தவரக்ள் அை்ைது ஆயுதப்பலடகளாை் தடுத்துலவக்கப்பட்டவரக்ள் 

அலனவரதுே் பட்டியலை சவளியிட மவண்டுே். குறிப்பாக, மபாரின் 

இறுதிக்கட்டங்களிை் ேரணலடந்தவரக்ளது பட்டியலை சவளியிட மவண்டுே். 

 

2. மபார ்நடந்துசகாண்டிருந்தமபாதுே் அதற்குப் பின்னருே் ஆயுதப்பலடயினராலுே் 

காவை்துலறயினராலுே் இயக்கப்பட்ட இரகசிய தடுப்பு நிலையங்கள் 

எலவசயனுே் முழுப்பட்டியலை சவளியிடுவதுடன், அவற்றின் இன்லறய நிலை, 

மபாரின்மபாதுே் அதற்குப் பின்னருே் ஆண்டு வாரியாக அங்மக தடுத்து 

லவக்கப்பட்டவரக்ளின் விபரே் மபான்றவற்லறயுே் சவளியிடமவண்டுே். 
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3. எந்தசவாரு ேட்டரீதியான தடுப்பு நிலையத்திலுே், பயங்கரவாதத் தடுப்புே ்

ேட்டத்தின்/அவேரகாைே ்ேட்டத்தின் கீமழா அை்ைது ேட்டத்துக்குப் புறே்பாகமவா 

தடுத்துலவக்கப்படட்ுள்ள அலனவரதுே் பட்டியலை சவளியிடமவண்டுே். 1983 

இலிருந்து ேட்டரீதியான தடுப்பு நிலையங்களிை்/தடுப்புக்காவலிை்/சிலறகளிை் 

தடுத்துலவக்கப்பட்டவரக்ளின் ஆண்டுவாரியான பட்டியலை 

சவளியிடமவண்டுே். 

 

4. காணாேைாக்கப்பட்டவரக்ளின் குடுே்பங்கலள பிரதிநிதித்துவப்படுத்துே் 

குழுவிடமோ, அவரக்ளது வழக்கறிஞரக்ளிடமோ, அை்ைது அவரக்ளாை் 

அதிகாரேளிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளிடமோ இப்பட்டியை்கலள வழங்கமவண்டுே். 

 

5. கடந்த 30 ஆண்டுகளாக, காணாேைாக்கப்பட்டவரக்ள் சதாடரப்ாக 

அரோங்கத்தாை் நியமிக்கப்பட்ட சேயற்குழுக்கள்/ஆலணக்குழுக்கள் சவளியிட்ட 

எை்ைா அறிக்லககலளயுே், அவ்வறிக்லககளுக்கு அரோங்கே் என்ன பதிலை 

வழங்கியது எனுே் விபரத்லதயுே் சபாதுவிை் சவளியிடமவண்டுே். 

 

காணாைலாக்க ் ட்படாரின் குடுை் ங்களுக்கு அரசாங்கை் வழங்கிய 

வாக்குறுதிகள் 

 

2017 இை், இக் குடுே்பங்களுடனான உங்கள் ேந்திப்பிை், பின்வருே் வாக்குறுதிகலள 

வழங்கினீரக்ள்6: 

 

1. மபாரின் இறுதிக்கட்டத்திை் ஆயுதப்பலடயினரிடே் ேரணலடந்தவரக்ளின் 

பட்டியலை சவளியிடுே்படி மதசிய பாதுகாப்புே ்ேலபக்கு அறிவுறுத்தை் 

வழங்குவதாக வாக்குறுதியளித்தீரக்ள். 

 

2. குடுே்பங்களாை் முன்லவக்கப்பட்ட மகாரிக்லககள் மீதான துரித 

விோரலணகலள மேற்சகாள்வதற்கு, உரிய அதிகார அலேப்புக்களுக்கு 

வழிகாடட்ுதை்கலள வழங்குவதாக வாக்குறுதியளித்தீரக்ள். 

 

3. குற்றேே்ாடட்ுக்கள் எதுவுமின்றி தடுத்துலவக்கப்பட்டிருக்குே் அலனவலரயுே் 

விடுவிப்பதாக வாக்குறுதியளித்தீரக்ள். 

 

சனாதி தி சிரிபசன அவரக்பள, அக்குடுை் ங்களுக்கு நீங்கள் அளித்த 

வாக்குறுதிகமள இன்றுவமர நீங்கள் ைதிக்கவில்மல. 

 

உண்மைமயயுை் நீதிமயயுை் பவண்டி ப ாராடுை் தமிழ்க் குடுை் ங்களுடனான 

கூட்கடாருமையுடன் சமூகச ்கசயற் ாட்டாளரக்ளுை் குடிமைசச்மூக 

அமை ்புக்களுை் முன்மவக்குை் பகாரிக்மககள். 

 

வடக்கிலுே் கிழக்கிலுே் காணாேைாக்கப்பட்டவரக்ளின் குடுே்பங்களுடனான 

கூடச்டாருலேயுடன், இவ் ஆவணத்திை் லகசயழுத்திடட்ுள்ள நாே், இலங்மக 

அரசாங்கைானது தான் அக்குடுை் ங்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகமள 

நமடமுமற ் டுத்துவதற்கு முன்னுரிமையளித்துச ்கசயற் ட பவண்டுை் எனக் 

பகாருகிபறாை். 

 

அதுவலர, அக் குடுே்பங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளுக்கு அரோங்கத்லத 

சபாறுப்புக்கூறேச்ேய்வதற்கு, கீழ் வருே் அலேப்புக்கலள மநாக்கி, பின்வருே் 

மகாரிக்லககலள லவக்கிமறாே். 

 

                                                 
6 The President’s meeting with families of the disappeared, http://www.president.gov.lk/president-meets-family-members-of-missing-persons/ 
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 இைங்லக ேனித உரிலேகள் ஆலணக்குழுவுே் ஐக்கிய நாடுகள் ேலபயின் 

அலேதிகாக்குே் நடவடிக்லககளுக்கான பிரிவுே், ஐக்கிய நாடுகள் 

அலேதிகாப்பு நடவடிக்லககளிை் இைங்லக இராணுவத்தினர ்பங்குசகாள்வதற்கு 

அனுேதி வழங்குவற்கான அலனத்து விதோன பரிசீைலன, அனுேதியளிப்பு 

நலடமுலறகலளயுே் கடுதமயாகவும் கூரத்மயாகவும் நைாத்தி யுத்தக் 

குற்றசச்ாைட்ுக்கு உள்ளான எந்தப் பதைவீரரும் வவளிநாடுகளில் 

பணிக்கமரத்்தப்பைமாை்ைாரக்ள் என்பதத உறுதிவசய்யக் மகாருகிமறாே். 

 

 இைங்லகயின் ஆயுதப் பலடயினருடனான பாதுகாப்பு ஒத்துலழப்பு 

நடவடிக்லககலள சவளிநாடட்ு அரோங்கங்கள் ேறுபரிசீைலன 

சேய்யமவண்டுே். 

 

மேலுே், 

 

 பயங்கரவாத ததைசச்ை்ைம் உைனடியாக நீக்கப்பைபவண்டும் அபதபவதள அதற்கு 

பதிலாக வகாண்டுவரப்படுகின்ற பயங்கரவாததிற்கு எதிரான எந்தச ்சை்ைமும் 

சரவ்பதச மனித உரிதம தராதரங்களுக்கு அதமவானதாக இருக்கபவண்டும்.  
 

 இக்குடுே்பங்களாை் முன்லவக்கப்பட்ட மகாரிக்லககலள, குறிப்பாக, 

ேரணலடந்தவரக்ளின் பட்டியலை சவளியிடுவது சதாடரப்ான மகாரிக்லககலள 

காணாேை் மபானவரக்ளுக்கான அலுவைகே் கவனத்தில் வகாண்டு அது 

வவளியிைப்படுவதற்கான நைவடிக்தககதள உறுதிவசய்ய பவண்டும். 
 

 நிலுலவயிலுள்ள காவை்துலற விோரலணகளுக்குே் ஆடச்காணரவ்ு 

ஆலணகளுக்குே் விலரவானதுே் சுயாதீனோனதுோன தீரவ்ு கிலடப்பலத 

அரோங்கே் உறுதிப்படுத்தமவண்டுே். 

 

 

Yours Sincerely, 

 
1. A. Roshan 
2. A. Somdevan 
3. A. Thiyagrajan 
4. Abdul Wadoor Sitthi Jameena 
5. Amalini De Sayrah 
6. Amara Hapuarachchi  
7. Ananda Dissanayake  
8. Anberiya Hanifa 
9. Anithra Varia 
10. Annouchka Wijesinghe 
11. Anojan Thirukeetheeswaranathan 
12. Anthony Jesudasan - National Coordinator, NAFSO 
13. Anthony Vinoth 
14. Anuratha Rajaretnam – Batticaloa 
15. Anushani Alagarajah 
16. Anushaya Collure 
17. Anushka Kahandagamage 
18. Ariyapala Gamage  
19. Arumugam Sornalingam 
20. Aruna Shantha Nonis 
21. Aruni Samarakoon 
22. Ashila Dandeniya  
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23. B. Gowthaman 
24. B. Lasaras 
25. B. Mariyarosa 
26. Bandara Menike 
27. Bhavani Fonseka 
28. Bhavani Raman 
29. Bishop Kumara Illangasinghe 
30. Brandon Ingram 
31. Buddhima Padmasiri 
32. C.R. Gnanarajah 
33. Caryll Tozer 
34. Cayathri D. - Independent Researcher 
35. Chandraguptha Thenuwara 
36. Chandrika De Silva - Freelance Writer 
37. Channuka Jayasinghe 
38. Chintaka Rajapakse 
39. Chulani Kodikara 
40. D. Gangadaran 
41. D. Herath 
42. D.I.G. Weerasinghe  
43. Damith Chandimal 
44. Dayapala Thiranagama 
45. Deanne Uyangoda 
46. Deekshya Illangasinghe 
47. Devanesan Nesiah - Retired Secretary, Ministry of Transport, Environment and Women's 

Affairs 
48. Dinuka Fernando 
49. Disna Gamage 
50. Dr. Lionel Bopage - Community Activist  
51. Dr. Malathi de Alwis 
52. Dr. Vikramabahu 
53. Emil van der Poorten – Supporter of human and civil rights 
54. Ephiraim Shadrach 
55. Ermiza Tegal 
56. F. Jeyawadane 
57. Farah Mihlar 
58. Fr. A.A. Surendrakumar CMF 
59. Fr. Maxwell Doss 
60. Fr. Nandana Saparamadu 
61. Fr. Sherard Jayawardane 
62. G. Sivanathan 
63. Godfrey Yogarajah 
64. Hans Billimoria 
65. Hasanah Cegu Isadeen 
66. Helen Fernando - Holy Family Associate 
67. Herman Kumara 
68. Ian Ferdinands 
69. Imaad Majeed 
70. Induneth Dilranga 
71. Infaz 
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72. Ishan Chamara 
73. Ishara Danasekara 
74. Jake Oorloff 
75. Jansila Majeed 
76. Jey Iyadurai 
77. Joanne Senn 
78. Joseph Arulvasagam 
79. Juwairiya Mohideen  
80. K. Rajkumar 
81. K. Rishanthiny 
82. Kalani Subasinghe  
83. Kamala Vasuki 
84. Kasun Pussawela 
85. Kaushalya Ariyarathne 
86. Kimaya de Silva  
87. Lakmal Wijesinghe  
88. Lalin Fernandopulle 
89. Lucille Abeykoon 
90. Luwie Niranjan 
91. M. Rajkumar 
92. M.I.K. Jarasen 
93. M.V. Nahomi 
94. Madhuka Dias 
95. Mahaluxmy Kurushanthan 
96. Mahendran Thiruvarangan - University of Peradeniya 
97. Mangaleswary Shanker 
98. Manuka Wijesinghe 
99. Mareen Nilashani 
100. Mario Gomez 
101. Marisa de Silva 
102. Mauri Jayasena 
103. Meerabharathy 
104. Megara Tegal 
105. Melani Manel Perera - Holy Family Associate & Journalist   
106. Melisha Yapa 
107. Mira Philips 
108. Mohan Nagarajah 
109. Mohan Subbramaniam 
110. Mujeebur Rahman - LLB (Hons) 
111. Muttukrishna Sarvananthan - Point Pedro Institute of Development, Point Pedro,    
112. N. Janagan 
113. N. Sasikumar 
114. N.R. Fernando 
115. Najith Indika 
116. Natasha Weerasinghe 
117. Nilshan Fonseka 
118. Nimaya Harris 

      Northern Province  
119. P. Muthulingam 
120. P. Panchayannam 
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121. P. Sasikumar 
122. P. Satheeskumar 
123. P. Selvaratnam - Women for Justice and Peace in Sri Lanka 
124. P.N. Singham 
125. Paba Deshapriya 
126. Pasan Jayasinghe 
127. Philip Dissanayake 
128. Philip Setunga 
129. Prasad Gamage 
130. Prasad Gamage 
131. Prema Gamage  
132. Prof. Ajit Abeysekera 
133. Pubudu Jayagoda  
134. R. Angia 
135. R. Janarthanan 
136. R.M.B. Senanayake 
137. Raja Uswetakeiyawa 
138. Rajany Rajeswary 
139. Ralston Weinman  
140. Ramindu Perera 
141. Raveendra Mudalige  
142. Ravindra de Silva 
143. Rev. Fr. Aloysius Pieiris - "Tulana" Gonawala, Kelaniya 
144. Rev. Fr. Ashok Stephen OMI - Attorney-at-law 
145. Rev. Fr. Eric Lakman 
146. Rev. Fr. Jeevantha Peiris 
147. Rev. Fr. Jeyabalan Croos 
148. Rev. Fr. M. Sathivel 
149. Rev. Fr. M. V. E. Ravichandran - Tamil Civil Society Forum (TCSF), Jaffna 
150. Rev. Fr. Manoj 
151. Rev. Fr. Nandana Manatunga 
152. Rev. Fr. Rohan Silva OMI 
153. Rev. Fr. S.D.P. Selvan 
154. Rev. Fr. S.D.P. Selvan 
155. Rev. Fr. Sarath Iddamalgoda 
156. Rev. Fr. Terence Fernando 
157. Rev. Fr. Veeresan Yogeswaran 
158. Rev. Sr. Arul 
159. Rev. Sr. Beatrice 
160. Rev. Sr. Catherine 
161. Rev. Sr. Deepa Fernando HF 
162. Rev. Sr. Eymard Marie - Sampath Sansadaya, Puttalam 
163. Rev. Sr. Helen Fernando HF 
164. Rev. Sr. Josephine 
165. Rev. Sr. Nichola 
166. Rev. Sr. Nivedha 
167. Rev. Sr. Rasika Pieris HF 
168. Rev. Sr. Regina 
169. Rev. Sr. Thusyanthy  
170. Rev. Sr. Vijaya Joseph 
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171. Rita Fernando - Holy Family Associate 
172. Rohini Hensman - Writer and Independent Scholar 
173. Rosanna Flamer-Caldera 
174. Ruvin de Silva 
175. S. Krishanmoorthi 
176. S. Lusiya 
177. S. Mayelwagnam 
178. S. Pakkiyaraj 
179. S. Sivagurunathan 
180. S. Vasikaran 
181. S.C.C. Elankovan 
182. S.G. Nishanthini 
183. S.G. Punchihewa 
184. S.K.J.B. Fernando 
185. Sabra Zahid 
186. Sahira Lafir   
187. Sahla Ilham  
188. Sakuntala Kadirgamar 
189. Samanmalie Hettiarachchi 
190. Sampath Samarakoon 
191. Sandun Thudugala 
192. Sangeetha Packiyarajah 
193. Sanjayan Rajasingham - Lecturer, University of Jaffna 
194. Sarala Emmanuel 
195. Selvaraja Rajasegar 
196. Shafinaz Hasendeen  
197. Shantha D. Pathirana - Human Rights Defender - Family Members of the Disappeared 
198. Sharanya Sekaram – The Grassrooted Trust 
199. Sharika Thiranagama 
200. Shashika Bandara 
201. Sheila Richards 
202. Shenali De Silva 
203. Shiran Illanperuma 
204. Shreen Abdul Saroor 
205. Shwetha Srikanthan 
206. Sithara Delpachithra 
207. Siyana Razeen - Jaffna Womens Development Centre 
208. Srinath Perera AAL 
209. Sriyanthi Perera - Holy Family Associate 
210. Subha Wijesiriwardena  
211. Sunanda Deshapriya 
212. Sundram Mahendra 
213. Suren D. Perera 
214. T. Arulperagash 
215. T. Divyadharshi 
216. T. Shanaathanan 
217. Tehani Ariyaratne 
218. Tharushi Dishara 
219. Therese Rajapaksa  - Holy Family Associate   
220. Thiyagaraja Waradas - Education Renaissance Programme and University of Colombo 
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221. Thyagi Ruwanpathirana 
222. Tracy Holsinger - Theatre Director and Teacher 
223. Uda Deshapriya 
224. Udaya Kalupathirana 
225. Udul Premarathne 
226. V. Sanjeev 
227. V. Sivaramkumar 
228. V. Subramaniam 
229. Vanamali Kaushalya Galappatti   
230. Vanie Simon 
231. Vasuki Nesiah 
232. Vidura Munasinghe 
233. Vindhya Buthpitiya – Researcher 
234. Vinod Malwatte 
235. W.L.L. Fernando 
236. Waruni Chandrasena 
237. Wimal Jayakody - Member, People for Human Rights and Equality (PHRE) 
238. Yajna Sanguhan 
239. YaliniDream - Performing Artist 
240. Yamini Ravindran 
241. Zahabia Adamaly 

 

Organisations 
 

242. Affected Women’s Forum (AWF) 
243. Afriel Youth Network 
244. Akshaya 
245. Alliance Development Trust (ADT) 
246. Centre for Justice and Change (CJC), Trincomalee 
247. Centre for Social Concerns 
248. Centre for Society and Religion (CSR) 
249. Christian Workers Fellowship 
250. Dabindu Collective 
251. Equal Ground 
252. Frontline Socialist Party (FSP) 
253. Human Rights Office (HRO), Kandy 
254. INFORM Human Rights Documentation Centre 
255. Institute of Social  Devopment (ISD) 
256. International Centre for Ethnic Studies (ICES) 
257. Janawaboda Kendraya  
258. Mannar Women's Development Federation (MWDF) 
259. Mother and Daughters of Lanka 
260. Movement for Equal Rights 
261. Movement for Land and Agricultural Refrom (MONLAR) 
262. Muslim Women Development Trust (MWDT) 
263. Muslim Women's Research and Action Forum (MWRAF) 
264. National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL) 
265. National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO) 
266. National Free Trade Union (NFTU) 
267. NGO National Action Front 
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268. Nisha Development Centre, Mullaitivu 
269. Organization for Rehabilitation of the Handicapped (ORHAN) 
270. People for Human Rights and Equality 
271. Right to Life (R2L) 
272. Standup Movement Lanka 
273. Suriya Women's Development Centre, Batticaloa 
274. Truth and Reconciliation Forum 
275. Vallamai Travellers 
276. Women and Media Collective (WMC) 
277. Women's Action Network (WAN) 
278. Women's Coalition for Disaster Management, Batticaloa 
279. Women's Education and Research Centre (WERC) 
280. Working Women Front 
 

 

Letter copied to: 

 
- Hon. Ranil Wickremesinghe, Prime Minister 
- Hon. Rajavorothiam Sampanthan, Leader of the Opposition 
- President’s Counsel Saliya Pieris, Chair, Office on Missing Persons (OMP) 
- Dr. Deepika Udagama, Chair, Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL) 
- Mano Tittawella, Secretary-General, Secretariat for Co-ordinating Reconciliation Mechanisms 

(SCRM) 
- Madam Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Chair, Office for National Unity and 

Reconciliation (ONUR) 
- Lieutenant General Mahesh Senanayake, Commander, Sri Lanka Army (SLA) 
- Vice Admiral Sirimevan Ranasinghe, Commander, Sri Lanka Navy (SLN) 
- Air Marshal Kapila Jayampathy, Commander, Sri Lanka Air Force (SLAF) 
- Pujith Jayasundara, Inspector General of Police (IGP) 
- Jean-Pierre Lacroix, Under-Secretary-General, United Nations Department of Peacekeeping 

Operations (UNDPKO) 
- Zeid Ra’ad Al Hussein, United Nations High Commissioner for Human Rights 
- Bernard Duhaime, Chair-Rapporteur, UN Working Group on Enforced and Involuntary 

Disappearances 
- Gerard Peytrignet, Head of Delegation (ad interim), International Committee of the Red Cross 

Sri Lanka (ICRC) 
- Diplomatic Missions in Colombo 

 
 

 


