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உள்ளடக்ைம் 

 

அ. நிபுணத்துவ அகமப்புைளினதும், சமய அகமப்புைளினதும்                   

   தகலவர்ைளுக்கும், அரசியல் ஆய்வாளர்ைளுக்கும் எதிரான  

   கைாகலமிரட்டல்ைள், அச்சுறுத்தல்ைள் மற்றும் கதால்கலைள் 
  
 

ஆ. ைருத்துச் சுதந்திரம் மீைப்படுதல்  

இ. ஒன்று கூடுவதற்ைான சுதந்திரம் மீைப்படுதல் 

ஈ. அகமப்புச் சுதந்திரம் மீைப்படுதல் (அரச சார்பற்ை   

      நிறுவனங்ைளுக்கைதிரான அச்சுறுத்தல்ைளும் மட்டுப்பாடுைளும்) 
 

உ. பல்ைகலக்ைழை மாணவர்ைளுக்கைதிரான அடக்குமுகை 

ஊ. ஐ.நா. விசாரகணைளின்பபாது சாட்சி கூறுவதற்கு எதிராை      

      பமற்கைாள்ளப்பட்ட அச்சுறுத்தல்ைளும் தாக்குதல்ைளும் 

 

எ.  எதிரணி அரசியற் ைட்சிைளுக்கு எதிரான அடக்கு முகை  

 

 

 

 

 

 

 

 

இலங்ழகயின் மனித உரிழம மீறல்கழள ஆவணப்படுத்தவும் கண்காணிக்கவும் 1990 இன்ஃசபார்ம் 
INFORM நிறுவனம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.  குறிப்பாக இன சமாதல்களும் சபாரும் நிலவிய சூைலிசலசய 

இது உருவாக்கப்பட்டது.  உள்ளூர், சதேிய, ேர்வசதே மட்டங்களில் எழுத்துமூலமும் வாய்கமாைி 
மூலமும் இழடயடீுகழள சமற்ககாள்வதிலும், அறிக்ழககழள கவளியிடுவதிலும், அது தன்ழன 
ஈடுபடுத்திக் ககாண்டது.  படிப்படியாகவும் அடிக்கடியும் உரிழமகள் மீறப்படுகின்ற ேமூகங்கழள 

ழமயப்படுத்தி கேயற்படுவதிலும் இன்ஃசபார்ம் தன்ழன அர்ப்பணித்தது.  தற்சபாது சதர்தல்கழளக் 
கண்காணிப்பதிலும் கருத்துச் சுதந்திரத்திற்காகச் கேயற்படுவதிலும் மனித உரிழமகள் 

காப்பாளர்கழள ழமயப்படுத்தியும் இன்ஃசபார்ம் தன்ழன ஈடுபடுத்தி வருகின்றது.  இலங்ழகயில் 
ககாழும்ழப அடிப்பழடயாகக் ககாண்டு இன்ஃசபார்ம் இயங்கி வருவசதாடு, உள்ளூர் 

கேயற்பாட்டாளர்கள், குழுக்கள் வழலப்பின்னல்களுடனும், பிராந்திய (ஆேிய) ேர்வசதே மனித 
உரிழமகள் வழலப்பின்னல்களுடனும் கநருக்கமாகச் கேயற்பட்டு வருகின்றது. 
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 நிகைபவற்றுச் சராம்சம்: 

யூகல மாதம் இலங்கையின் "ைறுப்பு யூகல" என அகழக்ைப்படுைிைது.  1983 யூகல மாதத்தில் 

தமிழர்ைளுக்கு எதிராை உருவாக்ைப்பட்ட வன்முகை இயக்ைம் ைாரணமாை,  யூகல மாதம் ைறுப்பு 

யூகலயாை அகடயாளப்படுத்தப்பட்டது.  இந்த வன்முகைச் சம்பவங்ைளின்பபாது 

ஆயிரக்ைணக்ைான தமிழர்ைள் படுகைாகல கசய்யப்பட்டனர்.  அவர்ைளுகடய உகடகமைள் 

அழித்கதாழிக்ைப்பட்டன.  இந்த வன்முகைச் சம்பவங்ைளின் பின்னர், தமிழ் பபாராளிைளின் 

நடவடிக்கைைளுக்ைான ஒத்துகழப்பு அதிைரிக்ைப்பட்டபதாடு, தமிழ் புலம்கபயர் சமூைத்தின் 

ஆரம்பம் ஏற்பட்டது.  இலங்கையின் இனகநருக்ைடியின் திருப்பு முகனயாைவும் இந்த வன்முகைச் 

சம்பவங்ைகளக் குைிப்பிட  முடியும்.   இந்த ஆண்டு ைறுப்பு யூகல சம்பவங்ைகள 

நிகனவுகூருவதற்ைாை ஒழுங்கு கசய்யப்பட்ட நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் கபாலிசாரினால் தகட 

கசய்யப்பட்டன.  1983 இன் பின்னர் இலங்கையில் மற்றுகமாரு வன்முகை முஸ்லிம் சமூைத்திற்கு 

எதிராை 2014 யூன் மாதத்தில் பதிவுகசய்யப்பட்டது.  இவற்கை நிகனவுகூருவதற்கு ஏற்பாடு 

கசய்யப்பட்டிருந்த நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்கும் கபாலிசார் தகட விதித்தனர்.  

 

2014 யூகல மாதம் மாற்றுக் ைருத்துக்ைகளக் கைாண்படாருக்ைான ைறுப்பு யூகலயாகும்.  இலங்கை 

சட்டத்தரணிைள் சங்ைத்திற்கும், சுதந்திர ஊடை இயக்ைத்தின் தகலவர்ைளுக்கும், முக்ைிய அரசியல் 

பகுப்பாய்வாளர்ைளுக்கும், துணிவுடன் தனது ைருத்துக்ைகளத் கதரிவிக்கும் மன்னார் ைத்பதாலிக்ை 

ஆயருக்கு, அச்சுறுத்தல்ைளும் மிரட்டல்ைளும் விடுக்ைப்பட்டன.  அபதசமயம், ைண்ைாணிப்பிற்கும் 

உற்படுத்தப்பட்டனர்.  அபதசமயம், இலங்கையில் இருந்து புலம்கபயர்ந்து வாழும் சமாதான 

கசயற்பாட்டாளர் ஒருவர் தனது தாயின் இறுதிச் சடங்குைளில் பங்குபற்றுவதற்கு, இலங்கைக்கு 

விஜயம் பமற்கைாள்ள வசீாவிற்கு விண்ணப்பித்தபபாது, பல்பவறு ைஷ்டங்ைகள எதிர்பநாக்ை 

பவண்டி இருந்தது.  சினிமா தயாரிப்பாளர்ைளுக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டது.  சில தமிழ் 

ஊடைவியலாளர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டபதாடு விசாரகணைளுக்கும் உள்ளாக்ைப்பட்டனர்.  பாதுைாப்பு 

பகடயினரால் பாலியல் கதாந்தரவுைள் பமற்கைாள்ளப்பட்டன.  சட்டவிபராதமாை ைாணிைள் 

அபைரிக்ைப்படுவகத அைிக்கையிட்படார் பல்பவறு இகடயூறுைகள எதிர்பநாக்ைினர்.  அல்-ஜசரீா 

ஊடை வகலப்பின்னலின் பிரபல ஊடைவியலாளர் விசாரகணக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.  

பயிற்சிச் கசயலமர்கவான்ைில் பங்குபற்றுவதற்ைாை கைாழும்கப பநாக்ைி வந்த தமிழ் 

ஊடைவியலாளர்ைளின் விஜயம் இகட நடுவில், நடு இராத்திரியில் கபாலிசாராலும், 

இராணுவத்தினராலும் தடுக்ைப்பட்டனர். கசயலமர்கவ நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டு 

இருந்த ைட்டடத்தின் எதிபர பதான்ைிய ைலைக்ைார கும்பலின் அச்சுறுத்தல் ைாரணமாை இப் பயிற்சி 

தற்ைாலிைமாை இகட நிறுத்தப்பட்டது.  யாழ்ப்பாணத்தில் ஒழுங்கு கசய்யப்பட்டு இருந்த எதிர்ப்பு 

ஊர்வலம் கபாலிசார் நீதிமன்ைத்தில் இருந்து கபற்ை தகடக் ைட்டகள ைாரணமாை தகட 

கசய்யப்பட்டது.  

 

அரச சார்பற்ை நிறுவனங்ைளுக்கும் யூகல மாதம் ைறுப்பு யூகலயாைபவ மாைியது.  பாதுைாப்பு 

அகமச்சின்ைீழ் இயங்கும் அரச சார்பற்ை நிறுவனங்ைளுக்ைான கசயலைம் புதிய ைட்டகள 
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 ஒன்கைப் பிைப்பித்தது.  ஊடை அைிக்கைைகள கவளியிடுதல், ஊடை  மாநாடுைகள நடத்துதல் 

மற்றும் ஊடைவியலாளர்ைளுக்குப் பயிற்சி வழங்ை முற்படுதல் என்பன அரச சார்பற்ை 

நிறுவனங்ைளின் பணிப்பாகணக்கு அப்பாற்பட்டகதன ஒரு சுற்ைைிக்கை மூலம் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்டது.  அரச சார்பற்ை நிறுவனங்ைளுக்கு நிதி உதவி வழங்குதல், அரச சார்பற்ை 

நிறுவனங்ைளுடன் ஒத்துகழப்புடன் கசயற்படுதல் என்பன கதாடர்பாை ஏகனய 

நிறுவனங்ைளுக்கும் எச்சரிக்கை விடுத்து கவளிநாட்டு வளங்ைளுக்ைான திகணக்ைளம் ஒரு 

பத்திரிகை அைிவித்தகல கவளியிட்டது.  பாதுைாப்பு அகமச்சின் எதிர்ப்பு ைாரணமாை  

வாக்ைாளர்ைகள அைிவூட்டும் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்ைான   USAID நிறுவனத்தின உதவிைகள 

நிறுத்த பவண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது.  அரச சார்பற்ை நிறுவனங்ைள் பதசிய பாதுைாப்பிற்கு  

அச்சுறுத்தலாை நடந்து கைாண்டுள்ளன என்றும் பயங்ைரவாதத்திற்கு உதவி வழங்ைி உள்ளன 

என்றும்,  அரசுக்கு சார்பான ஊடைங்ைளாலும், பிரதமராலும் குற்ைம் சுமத்தப்பட்டது.  ஐக்ைிய 

நாடுைள் சகபயின் சர்வபதச விசாரகணக் குழுவுடன் ஒத்துகழப்பவர்ைள் கதாடர்பாை  அரசாங்ைம் 

மீண்டும் தனது எதிர்ப்கப கவளிப்படுத்தியது.  “ஸ்கைப்” மூலம் சாட்சி கூை முன்வரும் 

இலங்கையருக்கு எதிராை உரிய நடவடிக்கைைகள பமற்கைாள்வதாைவும் அரசு அச்சுறுத்தியுள்ளது.   

 

மாணவச் கசயற்பாட்டாளர்ைள் கைது கசய்யப்பட்டபதாடு நீதவான் பிகண வழங்ைிய பின்னர் 

அவர்ைகள விடுவித்துக்கைாள்வதற்கு உைவினர்ைள் பல்பவறு ைஷ்டங்ைகள எதிர்பநாக்ைினர்.  

மூன்ைாவது முகையாைவும் மாணவர்ைளின் எதிர்ப்பு இயக்ைம் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டபதாடு 

ரஜரட்ட  பல்கலக்ைழை மாணவர் சங்ைங்ைள் ைகலக்ைப்பட்டன. உண்கமைகளக் ைண்டைியும் 

எதிரணி பாராளுமன்ை குழுவின் விஜயத்கத கபாலிசாரின் பாதுைாவலுடன் ஒரு கும்பல் தடுத்து 

நிறுத்தியதாை, எதிர்க்ைட்சி பாராளுமன்ை உறுப்பினர்ைள் குற்ைம் சுமத்தினர்.   

 

ைடந்த சில ஆண்டுைளாை ஊடைவியலாளர்ைள் எவ்வகையிலும் தாக்குதல்ைளுக்கு 

உள்ளாக்ைப்படவில்கல எனப் பாதுைாப்புத் கதாடர்பான ஊடைப் பபச்சாளர் குைிப்பிட்டார்.  அரச 

சார்பற்ை நிறுவனங்ைளுக்கு சில மட்டுப்பாடுைகள விதிக்கும் சுற்ைைிக்கை அவற்ைிற்ைான 

"வழிைாட்டல்" மாத்திரபம என்று சுட்டிக்ைாட்ட சில அரச அதிைாரிைள் முயற்சித்தனர்.  கபாதுவாை 

மாற்றுக் ைருத்துக்ைகள ஒடுக்கும் பங்ைாளர்ைளாைபவா அல்லது வன்முகைச் சம்பவங்ைளுக்கு 

பதிற்குைி ைாட்டும்விதத்திபலா அல்லது பநரடியாை தகலயீடு கசய்வதிபலா கபாலிசார் தம்கம  

ஈடுபடுத்திக் கைாள்ளவில்கல.   

 

எவ்வாைாயினும் அடக்கு முகைகயயிட்டு எதிர்ப்பும் ைண்டனங்ைளும் கதரிவிக்ைப்பட்டன.  சுதந்திர 

இயக்ைத்தின் அகழப்பாளர் சுனில் ஜயபசக்ைரவிற்கு கைாகல அச்சுறுத்தல்ைள் விடுக்ைப்பட்ட 

பபாதிலும் தனக்கு ஏற்பட்டுள்ள கைாகல அச்சுறுத்தல்ைகள அம்பலப்படுத்தி "கைாகல 

அச்சுறுத்தல்ைள் மூலம் எமது பயணத்கத நிறுத்த முடியாது" என்று கூைி ஓர் ஊடை மாநாட்கட 

நடத்தினார்.  தனக்கு எதிரான அச்சுறுத்தல்ைகளயும் ைண்ைாணிப்புைகளயும் அம்பலப்படுத்தி 

சட்டத்தரணிைள் சங்ைத்தின்  தகலவர் ைருத்துத் கதரிவித்தார்.  பல்பவறு  தகடைளுக்கும் 
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 அச்சுறுத்தல்ைளுக்கும் முைம்கைாடுத்த பல ஊடைவியலாளர்ைள் அதுபற்ைி பைிரங்ைமாை எடுத்துக் 

கூைினர்.  யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்கபைவிருந்த பபரணி தகடகசய்யப்பட்ட பின்னரும் அவர்ைள் ஒரு 

மண்டபத்தில் கூடினர்.  பாதிப்புக்குள்ளானவர்ைள், மதத் தகலவர்ைள் மற்றும் எதிர்க்ைட்சி அரசியல் 

வாதிைள் கபருமளவில் பங்குபற்ைி மிை கவற்ைிைரமான ஒரு  கபாதுக் கூடத்கத நடத்தினர்.  

விசாரகணக்ைாை யாழ்.கபாலிஸ் நிகலயத்திற்கு  அகழக்ைப்பட்ட சினிமா படத்தயாரிப்பாளர் தமது 

அடிப்பகட உரிகமைகளச் சுட்டிக்ைாட்டி தன்கன விசாரகணக்குட்படுத்தியகம தவைானது என 

எடுத்துக்ைாட்டினார்.  அரச சார்பற்ை நிறுவனங்ைள் கதாடர்பான சுற்ைைிக்கை எதுவித சட்டப் 

பின்னணியும் இல்லாதது என சட்டத்தரணிைள் அதகனப் புைக்ைணித்தனர்.  அபதசமயம் அரச 

சார்பற்ை நிறுவனங்ைளின் பிரதிநிதிைளும், இதுபற்ைி ஆர்வம் கசலுத்தும் தனிநபர்ைளும், பல்பவறு 

குழுக்ைளும் இச் சுற்ைைிக்கையின் பிரதிைகளப் பைிரங்ைமாை தயீிட்டுக்கைாளுத்தினர்.  

அடக்குமுகைக்கு ஆளானவர்ைள் தமக்கு எதிரான அச்சுறுத்தல்ைகளயும் கபாருட்படுத்தாமல், 

ைாட்டிய துணிவும் திடசங்ைற்பமும் இலங்கையில் ஜனநாயைம் மற்றும் மனித உரிகமைள் பற்ைிய 

நம்பிக்கைைளுக்கு ஓர் உயிபராட்டத்கத வழங்ைியது.   
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அ. நிபுணத்துவ அகமப்புைளினதும், சமய அகமப்புைளினதும் 
தகலவர்ைளுக்கும், அரசியல் ஆய்வாளர்ைளுக்கும் எதிரான கைாகல 
மிரட்டல்ைள், அச்சுறுத்தல்ைள் மற்றும் கதால்கலைள்  

 

1. சுதந்திர ஊடை இயக்ைத்தின் (Free Media Movement) அகழப்பாளருக்கு கைாகல 
மிரட்டல்   

 

வடமாகாணத்தின் ஊடகவியலாளர்களுக்காக ககாழும்பில் ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டிருந்த கேயலமர்ழவ 
முடக்கியழதக் கண்டிப்பதற்கும், அதற்கு எதிர்ப்புத் கதரிவிப்பதற்குமான ஒரு ஊடகவியலாளர் மாநாடு 
யூழல 26 ஆந் திகதி அவேர அவேரமாக கூட்டப்பட்டது.  இப் பத்திரிழக மாநாடு நழடகபறுவதற்கு 
முன்னர் சுதந்திர ஊடக இயக்கத்தின் அழைப்பாளர் என்ற வழகயில் தனக்குத் கதாழலசபேி மூலம் 
பல ககாழல மிரட்டல்கள் இடம் கபற்றதாக சுனில் ஜயசேக்கர கூறினார்.  " சுதந்திர ஊடக 
இயக்கத்தின் ோர்பில் இந்த ஊடக மாநாடு பற்றி பத்திரிழக நிறுவனங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு ஒரு 
மணித்தியாலயத்தின் பின்னர் அழடயாளம் மழறக்கப்பட்ட ஒரு கதாழலசபேிமூலம் நான் 
அழைக்கப்பட்சடன்.  எனது கபயர் சகட்கப்பட்டது.  நான் என்ழன அறிமுகப்படுத்திசனன்.  இந்த ஊடக 
மாநாடு நடத்தப்பட்டால், என்ழன உயிர்வாைவிடப் சபாவதில்ழல" என ககாழல மிரட்டல் 
விடுக்கப்பட்டது.  நான் ககால்லப்படுசவன் எனத் கதளிவான குரலில் கூறப்பட்டது.1 இந்த ஊடக 
மாநாடு நழடகபற்ற பின்னர் 7 கதாழலசபேி அழைப்புகள்மூலம் திரு.சுனில் ஜயசேகரவுக்கு 
விடுக்கப்பட்டது என Sri Lanka Brief 2  கவளியிட்ட எச்ேரிக்ழக அறிக்ழகமூலம் அறிவிக்கப்பட்டது. 
 

2. இலங்கைச் சட்டத்தரணிைள் சங்ைத்தின் தகலவகர மிரட்டும் வகையில் 
பின்கதாடர்தல் 

 

"2014 யூழல 15ம் திகதி அழடயாளம் காணப்படாத ஒரு குழுவினால் [சமாட்டார் ழேக்கிளிலும், 

முச்ேக்கர வண்டியிலும்] இலங்ழக ேட்டத்தரணிகள் ேங்கத்தின் தழலவர் திரு.உப்புல் ஜயசூரியா 

பின்கதாடரப்பட்டார்.  ேட்டத்தரணிகளின் உறுதியான ஒரு தழலவர் என்ற வழகயில் இலங்ழகயில் 

ேட்டத்தின் ஆட்ேி மீறப்படுவழதயும், அரேியலழமப்பு கநறிமுமுழறகள் துஷ்பிரசயாகம் 

கேய்யப்படுவழதயும், ஜனநாயகம் படிப்படியாக அைிக்கப்படுவழதயும் கண்டித்துக் கருத்து 

கவளியிட்டுள்ளார். பின்கதாடர் மிரட்டல் ஏற்பட்ட அசத தினத்தில் கறுவாக்காடு கபாலிஸ் 

நிழலயத்தில் [ககாழும்பு -7]" முழறப்பாடு கேய்துள்ளார்.  அரோங்கத்ழத விமர்ேிக்கும் தனிநபர்களும், 

மனித உரிழமப் பாதுகாவலர்களும், ேிவில் ேமூக அழமப்புகளும் கதாடர்ச்ேியாகக் கண்காணித்து 

வருவழதயிட்டு நாம் ோட்ேி பகர்கின்சறாம்...... ேட்டத்தரணிகள் ேங்கத்தின் தழலவழரப் பின்கதாடர்தல் 

இன்று ேட்டம் ஒழுங்கு என்பன ேீரைிந்து உள்ளழமழயசய எடுத்துக் காட்டுகின்றது. 3 

 

 

 

                                                 
1 http://srilankabrief.org/2014/07/lets-stand-together-death-threats-will-not-deter-us-fmm/#more-19110 [accessed 
August 22, 2014] 
2 http://srilankabrief.org/wp-content/uploads/2014/07/Sri-Lanka-Brief-Alert-Press-Freedom-activist-under-
threat.pdf [accessed August 22, 2014] 
3 http://srilankabrief.org/2014/07/lawyers-collective-condemns-move-to-intimidate-the-president-of-the-basl-and-
calls-for-an-impartial-investigation/ [accessed August 22, 2014]  
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3. சட்டத்தரணிைள் சங்ைத் தகலவரின் வசிப்பிடம் ைண்ைாணிக்ைப்படுைிைது  

தலங்கழம பிரசதேத்தில் அழமந்துள்ள தனது வேிப்பிடம் அழடயாளம் காணப்படாத இரண்டு 
சமாட்டார் ழேக்கிள் ஓட்டுநர்களால் கண்காணிக்கப்படுகின்றகதன ேட்டத்தரணிகள் ேங்கத்தின் தழலவர் 
உப்புல் ஜயசூரிய தனது இரண்டாவது முழறப்பாடு மூலம் தலங்கழம கபாலிஸ் நிழலயத்தில் 
அறிவித்துள்ளார்.  யூழல 15 மற்றும் 17 ஆந் திகதிகளில் அவரது அயலவர்களினால் சமற்படி இரண்டு 
சமாட்டார் ழேக்கிள் ஓட்டுநர்கள் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளதாக இம்முழறப்பாட்டில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  
சமற்படி முழறப்பாடு யூழல 18 ஆந் திகதி தலங்கம கபாலிஸ் நிழலயத்தில் பதிவு 
கேய்யப்பட்டுள்ளது.4  
 

4. "ஆயர் இராயப்பு பஜாசப் அவர்ைளின் பகைகமப் பபச்சுைளுக்கு எதிராை 
நடவடிக்கை எடுத்திருக்ை பவண்டும்" என பாதுைாப்புச் கசயலாளர் கூறுைிைார். 

 

'பழகழமப் சபச்சு" என்பதற்கு ஒரு வழரவிலக்கணம் இருக்குசமயானால் ஆயர் இராயப்பு சஜாேப் 
அவர்களுக்கு எதிராக ஏற்கனசவ நடவடிக்ழக எடுத்திருப்சபன்" என பாதுகாப்புச் கேயலாளரும் 
ஜனாதிபதியின் ேசகாதரருமான சகாத்தாபாய ராஜபக்ஷ, “கடய்லி மிரர்” ஆங்கில பத்திரிழகயில் 
கவளியான ஓர் சநர்காணலின் சபாது குறிப்பிட்டிருந்தார்.  'பழகழமப் சபச்ழே அழடயாளம் காண்பது 
மிகவும் கஷ்டம், அவ்வாறு அழடயாளம் காணக்கூடியதாக இருந்திருப்பின் நான் ஏற்கனசவ அவருக்கு 
எதிராக நடவடிக்ழக எடுத்திருப்சபன்."5 தமிழ் மக்களின் உரிழமகள், நழடமுழறகள் கதாடர்பான 
அரோங்கத்தின் ககாள்ழககழளயும் நழடமுழறகழளயும் ஆயர் இராயப்பு சஜாேப் கதாடர்ந்து 
விமர்ேித்து வருகின்றார்.  அசதேமயம் உள்நாட்டிலும், கவளிநாடுகளிலும் அவர் இது குறித்து  
ேமர்ப்பணங்கழளச் கேய்து வருகின்றார்.  தமிழ் ேிவில் ேமூக அரங்கின் தழலவராகவும் அவர் 
கேயற்பட்டு வருகின்றார்.   
 

5. மாற்றுக் ைருத்துக்ைகள முன்கவப்பபாருக்கு எதிராை மிரட்டல் முயற்சிைள்  

அரோங்கத்தின் ேில நடவடிக்ழககழளப் பகிரங்கமாக விமர்ேிக்கும் ஊடகவியலாளர்கள், ேிவில் ேமூகச் 
கேயற்பாட்டாளர்கள், அரேியல்வாதிகள் ஆகிசயாழர மிரட்டும் நடவடிக்ழககளுக்கு அரோங்கம் 
அனுேரழண வைங்கி வருவதாக, ஐக்கிய சதேியக் கட்ேியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மங்கள ேமரவரீ 
குற்றம் சுமத்தியுள்ளார்.  இத்தழகய பல ேந்தர்ப்பங்கழளச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், சமற்படி அரே எதிர்ப்பு 
கேயற்பாட்டாளர்கள் அவர்களின் அயலவர்கள்மூலம் மிரட்டப்பட்டு வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.  
ேிசரஷ்ட விமர்ேகரான காமினி வியன்ககாட பற்றிய தகவல்கழளச் சேகரிக்குமாறு, கபாலிஸ் குற்றப் 
புலனாய்வுத் திழணக்களம் காமினி வியன்ககாடயின் அயலவர்கழளக் சகாரியுள்ளதாக, ேிறலீங்கா மிரர் 
அறிக்ழகயிட்டுள்ளது.6 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://srilankabrief.blogspot.ro/2014/07/sri-lanka-unidentified-motorcyclists_20.html#more [accessed August 22, 
2014] 
5 http://www.dailymirror.lk/top-story/49090-if-proven-i-will-resign-gota.html [accessed August 22, 2014] 
6 https://www.srilankamirror.com/news/16078-cid-operation-to-intimidate-critics-of-govt [accessed August 22, 
2014] 
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காமினி வியன்ககாட- பிரபல எழுத்தாளரும் ஜனநாயகத்திற்கான கேயற்பாட்டாளருமாவார் (Photo: Facebook) 

 

6. புலம்கபயர் சமாதான கசயற்பாட்டாளருக்கு சில ைட்டுப்பாடுைள் விதிக்ைப்பட்டன  

 
தற்சபாது அவுஸ்திசரலியாவில் வேித்துவரும் பிரபல இலங்ழக ேமாதானச் கேயற்பாட்டாளரான 
திரு.லயனல் சபாப்பசக7, தனது காலம் கேன்ற தாயின் இறுதிச் ேடங்குகளில் கலந்துககாள்வதற்காக, 
இலங்ழகக்கு விஜயம் கேய்ய விோவுக்கு விண்ணப்பித்தசபாது, பல தாமதங்கழளயும் 
கட்டுப்பாடுகழளயும் எதிர்சநாக்க சநர்ந்தது.  சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவுஸ்திசரலியாவுக்குப் 
புலம்கபயர்ந்த திரு.லயனல் சபாப்பசக தற்சபாது அவுஸ்திசரலியாவில் வேித்து வருகின்றார்.  
இலங்ழகயில் சபாரின்சபாதும் சபாருக்குப் பின்னரும், நீதியின் அடிப்பழடயில் ேமாதானம் மலர 
சவண்டுகமன்பழத வலியுறுத்தி அவுஸ்திசரலியாவிலும்  இலங்ழகயிலும் லயனல் சபாப்பசக 
கேயற்பட்டு வருகின்றார்.   2014 யூழல 1 ஆம் திகதி திரு.லயனல் சபாப்பசகயும் அவரது 
துழனவியாரும் இலங்ழகக்கு விஜயம் கேய்ய வேீாவிற்கு விண்ணப்பித்தனர்.  ஒரு ேில நிமிடங்களில் 
அவரது மழனவிக்கு வேீா ஒன் ழலனில் வைங்கப்பட்டது.  திரு. சபாப்பசக தனது வேீாழவப்கபற பல 
நாட்கள் காத்திருக்க சநர்ந்தது.  இறுதியில், எதுவிதமான அரேியல் கலந்துழரயாடல்களிசலா அல்லது 
கேயலமர்வுகளிசலா அவர் கலந்துககாள்ளக் கூடாது என்ற நிபந்தழனகளின் சபரிசலசய அவருக்கு 
வேீா வைங்கப்பட்டது என நம்பகரமான வட்டாரங்கள் எம்மிடம் கூறின.  எனசவ, திரு. சபாப்பசக 
தாமதமாகி இலங்ழக வந்து சேரும்வழர அவரது தாயாரின் இறுதிச் ேடங்ழக பிற்சபாட சநர்ந்தது.  

 

 

 

 

 
                                                 
7 அவருழடய ேில கட்டுழரழள பின்வரும் இழணயதளத்தில் கபறலாம்     

 http://groundviews.org/author/lionel/ [accessed August 22, 2014] 
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 ஆ. ைருத்துச் சுதந்திரம் மீைப்படுதல் 

 

7. 'அல் ஜஸீரா" ஊடைவியலாளகரக் குற்ைப் புலனாய்வுத் திகணக்ைளம் விசாரகண 
கசய்தது 

 
அளுத்கழம கலகச் ேம்பவங்கள் கதாடர்பாக அறிக்ழகயிட்டழம குறித்து அல் ஜஸீராவின் ஒன் ழலன் 
ஊடகவிலாளர் டீ ககாலம்பசகழய நான்கு மணித்தியாலங்களாக குற்றப் புலானாய்வுத் திழணக்களம் 
விோரழண கேய்தது. ப.ீப.ீேீ. ேந்சதேயாவிற்கு கருத்துத் கதரிவிக்கும்சபாது டீ. ககாலம்பசகயின் 
ேட்டத்தரணிகள் கூறியதாது;  டீ. ககாலம்பசக பிரசுரித்த கேய்தி அறிக்ழகயிலும் டிவடீ்டரிலும் 
பிரச்ேிழனக்குரிய ேம்பவத்தில் இறந்சதார் எண்ணிக்ழக பற்றிய விடயங்கழளத் கதளிவுபடுத்திக் 
ககாள்வதற்சக இவ்விோரழணகள் சமற்ககாள்ளப்பட்டதாக கபாலிஸ் சபச்ோளர் ேிசரஷ்ட கபாலிஸ் 
கண்காணிப்பாளர் அஜித் சராஹண கதரிவித்திருந்தார். அல் ஜஸீரா வழலப்பின்னலுடன்8 
டீ.ககாலம்பசகயின் கதாடர்புகழளப்பற்றி விரிவாக ஆராயப்பட்டதாகவும் அவருழடய ேட்டத்தரணிகள் 
கதரிவித்தனர். 
 

8. சமூை ஊடைங்ைளுக்கைதிராை ைடும் நடவடிக்கைைள்  

"குறிப்பாக முஸ்லிம் ேமூகத்தில் வன்முழறழய ஊக்குவிப்பதற்கு ழகயடக்கத் கதாழலசபேி 
குறுஞ்கேய்திச் சேழவ (SMS) மற்றும் ேமூக ஊடகம் வாயிலாக, ேமூகங்களுக்கிழடசய 
அழமதியின்ழமழய ஏற்படுத்துவதற்கு கபாய்யான கேய்திகழள ஒரு ேிலர் பரப்புழர கேய்வதாக 
பாதுகாப்பு அழமச்ேின் கவனம் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது என பாதுகாப்பு  அழமச்ேின் இழணயதளத்தில் ஒரு 
அறிவித்தல் கவளியிடப்பட்டுள்ளது.  இத்தழகய பரப்புழரச் கேய்திகளில் எதுவித உண்ழமயும் 
கிழடயாது.  ேமூகத்தில் அழமதியின்ழமழய ஏற்படுத்துவழத சநாக்கமாகக் ககாண்ட இத்தழகய 
பரப்புழரகழளச் கேய்சவார் கதாடர்பாக நடவடிக்ழக எடுப்பதற்கு உரிய அதிகாரிகள் 
முடக்கிவிடப்பட்டுள்ளனர்.  குற்றம்புரிசவார் வன்முழறழயத் தூண்டிவிடுசவார் என்ற வழகயில் 
ழகதுகேய்யப்படுவார்கள்." 9. 

 

9. கைாழும்கப பநாக்ைிப் பயணித்த வடமாைாணத்தின் தமிழ் ஊடைவியலாளர்ைள் 
தடுக்ைப்பட்டனர் 

 

டிஜிட்டல் பாதுகாப்பு பற்றிய கலந்துழரயாடலிலும், கேயலமர்விலும் பங்குபற்றுவதற்கு, யூழல 25 
இரவு/ யூழல 26 விடியற்காழல, ககாழும்பு சநாக்கிப் பயணித்துக் ககாண்டிருந்த வடமாகாணத்ழதச் 
சேர்ந்த 11 தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் இலங்ழக கபாலிஸ் – இராணுவ - புலனாய்வுப் பிரிவினரின் 
கூட்டு நடவடிக்ழக  மூலம் தடுக்கப்பட்டனர்.  இச் கேயலமர்வு ககாழும்பில் அழமந்த 
ஜனநாயகத்திற்கான தற்சபாழதய உரிழமகள் கூட்டழமப்பும் (Rights Now Collective for Democracy) 
பத்திரிழகக் கைகமும் (Jaffna Press Club) ஒன்றிழணந்து ஏற்பாடு கேய்திருந்தன.  யாழ். பத்திரிழகக் 
கைகம் ஊடகவியலாளரின நலன்புரி மற்றும் வலுவூட்டலுக்காக பதிவு கேய்யப்பட்ட ஒரு சுயாதீனமான 
கூட்டழமப்பாகும்.10 

 

 

 

                                                 
8 http://lankanewsweb.net/news/8130-cid-quizzes-al-jazeera-journalist [accessed August 22, 2014] 
9http://www.defence.lk/new.asp?fname=Strict_actions_against_social_disharmony_creators_20140802_03 
[accessed August 22, 2014] 
10 http://srilankabrief.org/2014/07/12-northern-sri-lankan-tamil-journalists-impeded/ [accessed August 22, 2014] 
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10. அரசாங்ைத்தால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட கும்பகலான்று ஊடைச் கசயலமர்கவ சரீ்குகலத்தது 

 

இலங்கை ஊடை நிறுவனத்தில் (Sri Lanka Press Institute-SLPI) யூழல 26 ஆந் திகதி 
யாழ்.ஊடகவியலாளர்களுக்கு ஒரு கேயலமர்வு ஒழுங்கு கேய்யப்பட்டிருந்தது.  அரோங்கத்தால் 
திட்டமிட்டு அனுப்பப்பட்ட ஒரு கும்பல் இச் கேயலமர்ழவ ேீர்குழலத்தது. இலங்ழகயின் உழைக்கும் 

பத்திரிழகயாளர் ேங்கம் (Sri Lanka Working Journalists Association) ஊடகவியலாளர்களுக்கு எதிரான 
இவ்வச்சுறுத்தழல வன்ழமயாகக் கண்டிக்கிறது. யாழ். ஊடகவியலாளர்களுக்கு டிஜிட்டல் ஊடகப் 

பாதுகாப்புச் கேயலமர்கவான்று (Digital media Security) ஒழுங்கு கேய்யப்பட்டிருந்தது.  யூழல 26 
காழலயில் அரோங்கத்தால் ஏவிவிடப்பட்ட கும்பகலான்று SLPI கட்டிடத்ழதத் தகர்ப்பதாக மிரட்டியது.  
எனசவ கேயலமர்ழவக் ழகவிடுவதற்கு ஏற்பாட்டாளர்கள் நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர்.11 

 

யூழல 26 ஆந் திகதி கபாய்க் குற்றச்ோட்டுகளின்சபரில் தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டசபாது அதற்கு 
எதிர்ப்புத் கதரிவித்து மறியற் சபாராட்டத்தில் ஈடுபடும் ஊடகவியலாளர்கள் (Photo: twitter) 

  

11. தமிழ் ஊடைவியலாளர்ைள் பயிற்ைப்படுவகத எதிர்த்து ஓர் எச்சரிக்கை  

இலங்ழக ஊடக நிறுவனத்தில் நழடகபறவிருந்த கேயலமர்ழவ ேீர்குழலத்த கும்பலின் தழலவன் 
பின்வருமாறு எச்ேரித்தான்.  "எதிர்காலத்தில் இத்தழகய கேயலமர்வுகழள ஒழுங்கு கேய்தால் நாம் 
ககட்டவர்கள் எனக் கூறசவண்டாம்" வடக்கிலிருந்து அழைக்கப்பட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர்களுக்கான 
கேயலமர்ழவப் பற்றிசய இக் கும்பல் தழலவன் இவ்வாறாகக் குறிப்பிடான்.  இலங்ழகயில் எப் 
பிரசதேத்தில் இச்கேயலமர்வு நழடகபற்றாலும் நாம் அதழன நிறுத்துவதற்கு அங்கு இருப்சபாம்.  தமிழ் 
ஊடகவியலாளர்கள் இத்தழகய கேயலமர்வுகளில் பங்குபற்ற இலங்ழகயின் எப் பாகத்திற்கு வருழக 
தந்தாலும் வன்முழறழயப் பயன்படுத்தவும், ேீர்குழலவுக் கும்பல் தயங்கமாட்டாது என்பசத இந்த 
எச்ேரிக்ழகயின் கபாருளாகும்.12  

                                                 
11http://srilankabrief.org/2014/07/sabotage-of-media-workshop-and-death-threats-are-govt-orchestrated-
slwja/#more-19122 [accessed August 22, 2014] 
12 http://srilankabrief.org/2014/07/dont-say-we-are-bad-boys-next-time-thugs-warn-to-slpi/#more-19126 [accessed 
August 22, 2014]  
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வடீிசயா திழரயிலிருந்து கபறப்பட்டது  (Photo: SLB) 

 

12. கபாலிஸ் முன்னிகலயில் ஆஜராகுமாறு ஊடைவியலாளர்ைளுக்கு அகழப்பு 

 

ககாழும்ழப சநாக்கிப் பயணித்தசபாது சமற்ககாள்ளப்பட்ட இராணுவ அச்சுறுத்தழல எதிர்த்து 25 ஆந் 

திகதி ஆர்ப்பாட்டம் கேய்த ஊடகவியலாளர்கள், ஓமந்ழதப் கபாலிோரால் விோரழணக்கு அழைப்பு.  

இராணுவத்திற்கு எதிரான ஏழு ஊடகவியலாளர்களின் ஆர்ப்பாட்டத்ழத டுவடீ்டரில் - பதிவு கேய்த 

ஊடகவியலாளர் கபாலிஸ் விோரழணக்கு அழைக்கப்பட்டார்.13 

 

13. ஊடைவியலாளர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டு பின்கதாடரப்பட்டனர்  

 

ேட்டவிசராதமாகத் தடுத்து ழவக்கப்பட்டிருந்த மூன்று யாழனக்குட்டிகழளப் பற்றி கேய்தி சேகரிக்கச் 
கேன்ற 2 ஊடகவியலாளர்கள் மிரட்டப்பட்டு அச்சுறுத்தித் தாக்கப்பட்டனர்.  'ஜனரல' பத்திரிழகயின் 
ஊடகவியலாளர் திரு.ஷாமல் லியனாரச்ேி, 'திவயின' பத்திரிழகயின் ஊடகவியலாளர் திரு.உசதனி 
ேந்திரேிறி, பன்னிப்பிட்டியவில் அழமந்த 'கதவரம் கவகஹர' புத்தசகாவிலில் (ககாழும்பு  புறநகரில் 
அழமந்துள்ளது) தடுத்து ழவக்கப்பட்டிருந்த 3 யாழனக்குட்டிகளின்  கேய்திழயச் சேகரிக்கசவ அவர்கள் 
அங்கு கேன்றிருந்தனர். திரு.ஷாமலி லியனாராச்ேி அச்சுறுத்தப்பட்டசதாடு புத்த சகாவிலில் கூடியிருந்த 
கூட்டம் அவழர மிரட்டித் துரத்தியது.14  திரு.உசதனி ேந்திரேிறி மீது கற்கள் வேீப்பட்டழமயால் 
காயமழடந்து ேிகிச்ழேக்காக ழவத்தியோழலயில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.  இச்கேய்திழயப் பதிவுகேய்ய 
வந்த ஏழனய  10 ஊடகவியலாளர்கள் புத்தசகாவில் வளவுக்குள் நுழையவிடாமல் தடுத்து 
நிறுத்தப்பட்டனர்.15 
 

 

                                                 
13  http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=11670 [accessed August 22, 2014] 
14 மூலம்: “ஜனரல” பத்திரிழகயுடனும் அதன் ஆேிரியருடனும் நடத்திய சநர்காணல் (27.07.2014) 
15 http://www.divaina.com/2014/07/19/news25.html [accessed August 22, 2014] 
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14. தமிழர் ைாணிைகள ஒதுக்ைீடு கசய்வகத ஆவணப்படுத்திய ஊடைவியலாளர்ைள் 

அச்சுறுத்தப்பட்டனர்  

 

தமிைர்களின் தனியார் காணிகளின் முன்வாங்குரிழமழய அளவடீு கேய்வழதப் (pre-emptive surveying) 
பற்றி கேய்தி சேகரிக்கச்கேன்ற  ஊடகவியலாளர்கள் (யூழல 11 கவள்ளிக்கிைழம) கடற்பழடயினரால் 
அச்சுறுத்தப்பட்டதாக தமிழ் பாதுகாவலன் (Tamil Guardian) இழணயத்தளம் அறிக்ழகயிட்டது. 
தமிைர்களின் தனியார் காணிகழள அரோங்கம் ஒதுக்கீடு கேய்யும் நடவடிக்ழககளுக்காக இலங்ழக 
கடற்பழட அளவடீு கேய்வழத ஆவணப்படுத்தச் கேன்ற ஊடகவியலாளர்கள் அவற்ழறப் படகமடுக்க 
முற்படுழகயில் அச்சுறுத்தப்பட்டதாக "உதயன்" கேய்தி கவளியிட்டது.  "இது எமது பிரசேம் இங்கு 
நீங்கள் படம் எடுக்க முடியாது," எனது படம் எடுத்துக் ககாண்டிருந்த ஊடகவியலாளர்கள் 
கடற்பழடயினரால் அச்சுறுத்தப்பட்டனர்."16 

 

15. மன்னாரில் ஊடைவியலாளர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர்  

 

மன்னாழரச் சேர்ந்த ஊடகவியலாளர் திரு.எஸ்.ஆர். லம்பர்ட், பயங்கரவாதப் புலனாய்வுப் பிரிவு 
(Terrorist Investigation Division -TID)) கபாலிோரினால் யூழல மாதத்தில் கதாடர்ந்து கதாந்தரவுகளுக்கு  
ஆளாக்கப்பட்டார்.  ேிங்களத்தில் எழுதப்பட்ட அறிவுறுத்தல்மூலம்,  2014 யூழல 14 ஆந் திகதி, 
ககாழும்பில் அழமந்த பயங்கரவாதப் புலனாய்வுப் பிரிவில் ஆஜராகுமாறு திரு.லம்பர்ட் 
பணிக்கப்பட்டார் .  அவரது மின்னஞ்ேல் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கேய்திழய TID  பிரிவினர் பதிவு 

கேய்துள்ளதாகவும் (tapped). எனசவ அவரது மின்னஞ்ேல் password ஐ கவளிப்படுத்துமாறு 
இரண்டாவது முழறயாக பணிக்கப்பட்டார்.  முதல் முழறயாக திரு.லம்பர்ட் 2013 டிகேம்பர் 09 ஆந் 
திகதி விோரிக்கப்பட்டார்.  முதல் விோரழணயின்சபாது திரு.லம்பர்ட்டால் உருவாக்கப்பட்ட சுமார் 40 
கேய்திகழளப் புலனாய்வுப்  பிரிவினர் பதிவு கேய்திருந்தனர்.  அசத ேமயம், திரு.லம்பர்ட்டுடன் 
கதாடர்பு ககாண்ட கதாழலசபேி இலக்கங்கழளயும் TID  பிரிவினர் கவளிப்படுத்தினர்.17  

 

16. ஊடைவியலாளர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டு நீதிமன்ைத்திலிருந்து கவளிபயற்ைப்பட்டனர் 

  

இரண்டு தமிழ் பாடோழல மாணவியர் (வயது 11,9) வடமாகாணத்தின் காழரநகரில் இலங்ழக 
கடற்பழடயினரால் கூட்டாகப் பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதாகக் குற்றம் சுமத்தப்பட்ட 
வைக்கு விோரழண கேய்யப்பட்டசபாது பிரேன்னமாயிருந்த ஊடகவியலாளர்கள் ேிவில் உழட 
அணிந்திருந்த இராணுவத்தினரால், யூழல 25 ஆந் திகதி நீதிமன்றத்திலிருந்து கவளிசயற்றப்பட்டனர்.  
இராணுவத்தினர் ஊடகவியலாளர்களின் கமராக்கழளயும் ழகயடக்கத் கதாழலசபேிகழளயும் பறிமுதல் 
கேய்தசதாடு எடுக்கப்பட்ட படங்கள் கமராக்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டன.  இச் ேம்பவங்கள் கதாடர்பான 
கேய்திகழளப் பிரசுரிக்க சவண்டாம் என ஊடகவியலாளர்கள் பணிக்கப்பட்டனர்.  பாதிக்கப்பட்ட 
ேிறுமிகளின் கபற்சறாருக்கு பணம் வைங்கப்பட்டசதாடு இவ் வைக்ழகக் ழகவிடுமாறு மிரட்டப்பட்டனர்.  
இலங்ழகக் கடற்பழடயின் 11 சபர் இப் பாலியல் வல்லுறவு ேம்பவத்துடன் கதாடர்பு ககாண்டுள்ளனர்.18 

 

17. ைடந்த ஒரு சில ஆண்டுைளாை ஒரு ஊடைவியலாளபரனும் தாக்ைப்படவில்கல 

"ஐலண்ட்" பத்திரிழக அறிக்ழகயின்படி பிரிசகடியர் ருவன் வணிகசூரிய பாதுகாப்பு அழமச்ேின் ோர்பில் 
உழரயாற்றியசபாது "கடந்த ஒரு ேில ஆண்டுகளாக ஒரு ஊடகவியலாளசரனும் தாக்கப்படவில்ழல" 
எனக் குறிப்பிட்டார்.19  இக் கூற்றுக்கு மாறாக 2014 இல் பல்சவறு ஊடகவியலாளர்கள் 

                                                 
16 http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=11529 [accessed August 22, 2014] 
17 http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37303 [accessed August 22, 2014] 
18 http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=11637 [accessed August 22, 2014] 
19 http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=107618 [accessed 
August 22, 2014] 
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 தாக்கப்பட்டுள்ளனர்.  முன்ழனய ஆண்டுகளில் இதுவிடயமாக கபாலிஸ் முழறப்பாடுகள் 
கேய்யப்பட்டுள்ளன.  இத்தழகய பல தாக்குதல்கள் இவ்வறிக்ழகயிலும், முன்ழனய "மாற்றுக் 
கருத்துக்ககதிரான அடக்குமுழற" அறிக்ழககளிலும் ஊடகங்களிலும் அறிக்ழகயிடப்பட்டுள்ளன.    

 

18. தமிழ் சினிமாப்படம் யாழில் திகரயிடத் தகட 

இலங்ழகயின் வடமாகாணத்தின் இன்ழறய நாளாந்த வாழ்க்ழகழயச் ேித்தரிக்கும் "மாறு தாண்டம்" 
என்ற ேினிமாப் படத்ழதத் திழரயிடுவழத யாழ்.கபாலிோர் தழடவிதித்ததாக அதன் தயாரிப்பாளர் 
எஸ்.ரமணன் ஊடகங்களுக்கு அறிவித்தார்.   இச் ேினிமாப்படம் திழரயிடப்பட்ட திழரயரங்கிற்கு 
கபாலிோர் புகுந்து திரு.ரமணழனயும், ேினிமாப்படத்ழதயும், திழரப்படம் காட்டும் கருவிழயயும் 

(projector) கபாலிஸ் நிழலயத்திற்கு எடுத்துச் கேன்றனர்.  அசத தினம்  திரு.ரமணன் 
விடுவிக்கப்பட்டார்.  ஆனால், அவரது ேினிமாப்படமும் கருவியும் விடுவிக்கப்படவில்ழல.  முன்பின் 
அறியாதவர்கள் தன்ழன அச்சுறுத்துவதாகவும், தான் அச்ேத்துடன் வாழ்வதாகவும் திரு.ரமணன் ப.ீப.ீேீ. 

ேிங்கள சேழவக்குக் கூறினார்.20  உரிய அனுமதியின்றி ஒரு ேினிமாப்படம் திழரயிடப்பட்டழமயால் 
அதன் தயாரிப்பாளர் ழகதுகேய்யப்பட்டதாகவும் பின்னர் அவர் எச்ேரித்து விடுவிக்கப்பட்டதாகவும் 
கபாலிோர் கூறினர்.  அவரது திழரப்படக் கருவிகள் பின்னர் விடுவிக்கப்படும் என கபாலிோர் சமலும் 
கதரிவித்தனர்.  எவ்வாறயினும், இத் திழரப்படத்ழதத் திழரயிடுவதற்கு முன்னர்,         தான் சதேிய 
ேினிமாக் கூட்டுத்தாபனத்ழத அணுகியதாகவும், இதற்கு அனுமதி சதழவயில்ழல என கூட்டுத்தாபனம் 
கதரிவித்ததாகவும் திரு. ரமணன் குறிப்பிட்டார்.  
 
19. மத விவைாரப் கபாலிஸ் சினிமா தயாரிப்பாளர்மீது பநாட்டம் 

ேில மத அழமப்புகள் கேய்த முழறப்பாட்டிற்கு அழமய, மத கபாலிஸ் பிரிவிற்குச் கேன்று 

வாக்குமூலம் பதியத் தான் தயாராக இல்ழல என, எழுத்தாளரும் ேினிமா தயாரிப்பாளருமான 

திரு.ேிறிமல் விசஜேிங்க, கபௌத்த விவகார அழமச்ேின் மத சமாதல்களுக்குப் கபாறுப்பான உதவிப் 

கபாலிஸ் கண்காணிப்பாளருக்கு (ASP) கடிதம் மூலம் அறிவித்துள்ளார்.  இலங்ழக அரேியலழமப்பில் 

ஒரு பிரழஜக்கு  வைங்கப்பட்டுள்ள கருத்துச் சுதந்திரத்ழத இச் ேம்பவம் அப்பட்டமாக மீறுகின்றது 

என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  தான் ஒரு ேினிமாப் படத்ழதத் தயாரித்ததாகக் குற்றம் 

ோட்டப்பட்டிருந்தாலும், அத்தழகய ேினிமா தயாரிப்பு இன்னும் இடம்கபறவில்ழல என்று சமலும் 

குறிப்பிடுகின்றார். "அது ேம்பந்தமான ஒரு பத்திரிழக அறிக்ழகழய மாத்திரசம நான் 

கவளியிட்டுள்சளன்.  இப் பத்திரிழக அறிக்ழகக்குப் பின்னர் மதத் தீவிரவாதிகள் கதாடர்ந்தும் என்ழன 

அச்சுறுத்தி வருகின்றனர்.  எனது உயிர் பாதுகாப்பிற்காக நான் மழறந்து வாை சநர்ந்துள்ளது."21 

 

இ. ஒன்று கூடுவதற்ைான சுதந்திரம் மீைப்படுதல் 

 

20. "இனி ஒருபபாதும் ைறுப்பு யூகல பவண்டாம்" என்ை பரப்புகர நிைழ்ச்சிக்கு 
கபாலிஸ் தகட 

ேம உரிழமகளுக்கான இயக்கம் (Movement for Equal Rights -MER) ) யூழல 23 ஆந் திகதி நாடு 

பூராகவும் ஒழுங்கு கேய்த விைிப்புணர்வு நிகழ்ச்ேிகளில் ஒன்று, பாதாழகயில் ழககயாப்பமிடும் 

                                                 
20 http://www.bbc.co.uk/sinhala/sri_lanka/2014/07/140728_lanka_ramanan_film.shtml [accessed August 22, 2014] 
21  http://srilankabrief.org/2014/07/religious-police-hunting-a-film-maker/ [accessed August 22, 2014] 
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 நிகழ்ேியாக (banner – signing campaign)    கபாரழளயில் (ககாழும்பு 8) ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டிருந்தது. 

கபாலிோர் இந் நிகழ்ச்ேிழயத் தழடகேய்தனர்.   MER அழமப்பு சமற்படி நிகழ்ச்ேிழய "இனி ஒருசபாதும் 

கறுப்பு யூழல சவண்டாம்" என்ற தழலப்பில் நடத்தியது.  நிகழ்ச்ேி காழல 9 மணிக்கு 

ஆரம்பமானசபாது, கபாரழள கபாலிஸ் நிழலயத்ழதச்சேர்ந்த கபாலிோர் வருழக தந்து, இந் 

நிகழ்ச்ேிழய நிறுத்துமாறு பணித்து பதாழகழயயும் அகற்றக் சகாரினர்.  பின்னர் கபாலிோர் 

பதாழகழயப் பலவந்தமாக அகற்றிச் கேன்றசதாடு, இந் நிகழ்ச்ேிக்குப் கபாறுப்பான MER 
உறுப்பினர்கழளக் ழகது கேய்யத் தயாரானார்கள்.22   "கறுப்பு யூழல என்பது தமிைர்களுக்கு எதிராக 

நாடு பூராவும் சமற்ககாண்ட 1983 யூழல வன்முழறச் ேம்பவங்கழளக் குறிக்கின்றது.  இச் 

ேம்பவங்கள்மூலம் தமிைர்கள் ககாழல கேய்யப்பட்டசதாடு அவர்களின் உழடழமகளும் 

அைிக்கப்பட்டன.  

  

21. ஓர் ஆர்ப்பாட்டத்தின்பபாது ஒத்துகழத்தகமக்ைாை தமிழ் அரசியல்வாதி 
பழிவாங்ைப்பட்டார்  

யாழ்.மாவட்டத்தின் ஏ9 வதீி மிருசுவில் கதன்மராட்ேியில் அழமந்த ஒரு காணிழய அளவடீு கேய்ய 

வந்தசபாது அக் காணி உரிழமயாளரான தாய் எதிர்ப்புத் கதரிவித்தார்,  அந்தத் தாய்க்கு ஆதரவாக 

பிரசதே  ேழப உறுப்பினரான திரு. கதய்சவந்திரம்பிள்ழள கேயற்பட்டதாக குற்றம் சுமத்தப்பட்டு, 

அவரது  மழனவி கதன்மராட்ேி இராணுவப் புலனாய்வு பிரிவினால் துப்பாக்கி முழனயில் 

அச்சுறுத்தப்பட்டு உழடழமகளும் சேதமாக்கப்பட்டன.  திரு.கதய்சவந்திரம்பிள்ழள இவ் விடயம் 

கதாடர்பான எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ேமயம் அத்துமீறிய ஒரு குழுவினர் வடீ்டில் புகுந்து 

அவரது காணி உறுதிகழளயும், வங்கி சேமிப்புப்  புத்தகங்கழளயும் எரித்துள்ளனர்.23 

 

22. பதசிய மீனவர் ஒத்துகழப்பு இயக்ைத்தின் ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலம் யாழ்ப்பாணத்தில் 
தகடகசய்யப்பட்டது 

யாழ்.கபாலிோரின் சவண்டுசகாளுக்கு அழமய சதேிய மீனவர் ஒத்துழைப்பு இயக்கத்தின் (NAFSO), 

ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலத்திற்கு நீதிமன்றம் தழடயுத்தரவு  பிறப்பித்தது. அரோங்கத்திற்கு ேமர்ப்பிக்கப்பட்ட 

10 அம்ேத் திட்டத்ழத அமுல்படுத்தமாறு சகாரி, யூழல 15 சமற்படி ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலம் ஏற்பாடு 

கேய்திருந்தசதாடு யாழ். மாவட்டச் கேயலகத்திற்கு ஒரு மனுழவக் ழகயளிப்பதற்கும் ஏற்பாடாகி 

இருந்தது. கபாதுமக்களுக்கு இவ் ஊர்வலம் இழடயூறுகழள ஏற்படுத்தலாம் எனக் கூறி கபாலிோர் 

நீதிமன்றக்கட்ழளழயக்  சகாரி இருந்தனர்.  ஆர்ப்பாட்ட ஊர்வலம் தழடகேய்யப்பட்ட நிழலயில் 

ஆர்ப்பாட்ட நிகழ்ச்ேிகளில் பங்சகற்க வருழக தந்திருந்த பல நூற்றுக்கணக்காசனார் யாழ்.வரீேிங்கம் 

மண்டபத்தில் பகிரங்கக் கூட்டத்ழத நடத்தினர்.24.  

 

                                                 
22 http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11771:equal-rights-awareness-
campaign-disrupted-by-police&catid=35:local&Itemid=48 [accessed August 22, 2014] 
23 http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37309 [accessed August 22, 2014] 
24http://www.lankasrinews.com/view.php?22AOlv2acT5YAe4e4yMCc02aAmB3dd3PBmc30366AY2e4UY5f0ca2l
Oed3 [accessed August 22, 2014] 
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http://www.lankasrinews.com/view.php?22AOlv2acT5YAe4e4yMCc02aAmB3dd3PBmc30366AY2e4UY5f0ca2lOed3
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ஊர்வலம் தழடகேய்த பின்னர் பகிரங்கக் கூட்டத்தில் பங்குபற்றிசயாரின் ஒரு பகுதியினர் 
(Photo; LankaSri) 

 
ஈ. ஒன்றுகூடும் சுதந்திரம் மீைப்படுதல் (அரச சார்பற்ை 

நிறுவனங்ைளுக்கைதிரான அச்சுறுத்தல்ைளும் மட்டுப்பாடுைளும்) 
 

23.  ஊடைங்ைள் கதாடர்பான நடவடிக்கைைளில் ஈடுபட அரச சார்பற்ை 
நிறுவனங்ைளுக்குத் தகட 

அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்களின் கேயற்பாட்டாளர்கள் ஊடக மாநாடுகழள நடத்துதல், ஊடக 

அறிக்ழககழள கவளியிடுதல், ஊடகவியலாளர்களுக்கான பயிற்ேிகழள ஒழுங்கு கேய்தல் 

என்பவற்ழறத் தழடகேய்து இலங்ழக அரோங்கம் ஒரு சுற்றறிக்ழகழய கவளியிட்டுள்ளது.25 பாதுகாப்பு  

அழமச்ேின்கீழ் இயங்கும் அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்களின் கேயலகம் இச் சுற்றறிக்ழகழய 

கவளியிட்டுள்ளது.  இலங்ழக அரேியலழமப்பின் VI ஆம் அத்தியாயத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரே 

ககாள்ழககளுக்கு இச் சுற்றறிக்ழகயின் உள்ளடக்கமும் அதன் விழளவுகளும் எதிரானழவ என 

இலங்ழகச் ேட்டத்தரணிகள் ேங்கம் கூறியது.  அசத ேமயம், அரேியலழமப்பின் 14 ஆம் 

உறுப்புழரயின்மூலம் உத்தரவாதம் கேய்யப்பட்டுள்ள ஒன்றுகூடும் சுதந்திரம், சபச்சுச் சுதந்திரம் 

என்பவற்றிற்கும் இச் சுற்றறிக்ழக முரணானது என்றும் வலியுறுத்தப்படுகிறது.  ேமூகத்தின் ஒரு 

பிரிவினர் மத்தியில் உருவாக்கும் உச்ே பயப்பதீியின் மூலம், கபாது மக்களின் மாற்றுக் கருத்துக்கழள 

நசுக்குவதற்கு சமற்ககாள்ளும் மற்றுசமார் முயற்ேியாகவும் இது கருதப்படுகிறது.”26 எவ்வாறாயினும் 

பாரிய எண்ணிக்ழகயான அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்கள் இச் சுற்றறிக்ழகழய நிராகரித்து எரித்தசதாடு,  

ககாழும்பில் இடம்கபற்ற கபாதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தின்சபாது இச் சுற்றறிக்ழக குப்ழபயில் 

வேீப்பட்டது.27 

 

24. சில அரச சார்பற்ை நிறுவனங்ைள் பதசிய பாதுைாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் – பிரதமர் 

சபார் இடம் கபற்றசபாது ேில அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்கள் (NGOs) விடுதழலப்புலிகளுக்கு 

உதவியசதாடு ஆயுதங்கழளயும் வைங்கியுள்ளன என பிரதமர் டீ.எம்.ஜயரத்ன கூறினார்.  பாதுகாப்பு 

அழமச்ேின் அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்களுக்கான கேயலகம் கவளியிட்ட சுற்றறிக்ழகமீது யூழல 11 ஆந் 

                                                 
25 http://srilankabrief.org/2014/07/sri-lanka-bans-ngos-engaging-in-public-communications-and-conducting-
training/ [accessed August 22, 2014] 
26 http://srilankabrief.blogspot.com/2014/07/sri-lanka-basl-slams-mod-circular-to.html [accessed August 22, 2014] 
27 https://www.srilankamirror.com/news/16048-activists-burn-sri-lankan-warning-notice-to-ngos [accessed August 
22, 2014] 
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 திகதி பாராளுமன்றத்தில் கருத்துத் கதரிவிக்கும்சபாசத இவ்விடயத்ழதக் குறிப்பிட்டார்.  இலங்ழகயின் 

சதேியப் பாதுகாப்பிற்கு28 அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் வழகயில் ேில அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்கள் 

கேயற்படுவதாக புலனாய்வுப் பிரிவுகள் அம்பலப்படுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். 

 

25. அசனகமான ேர்வசதே அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்கள் புலிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வைங்கியுள்ளன –  
ேர்வசதே அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்கழளயும், உள்ளூர் அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்கழளயும் பரிேீலழன 
கேய்வதற்கு அரோங்கம் சமற்ககாண்ட தீர்மானத்ழத அரே கட்டுப்பாட்டில் உள்ள  ஞாயிறு ஒப்சேர்வர் 

(Sunday Observer) பாராட்டி ஒரு கட்டுழரழய எழுதியிருந்தது.  "விடுதழலப் புலிகளின் இரும்புப் 
பிடியிலிருந்து, அழர மில்லியன் ேிவிலியன் மக்கள் மனிதாபிமான நடவடிக்ழககளின்சபாது 
காப்பாற்றப்பட்டனர். சமற்படி அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்கள் இலங்ழகயின் நற்கபயருக்குக் களங்கம் 
விழளவிக்க, மனித வாழ்வுமீது எதுவித கருழணயும் காட்டாது விடுதழலப் புலிகளுக்கு  ஒக்ேிஜன் 
வைங்கின.  ேர்வசதே மற்றும் உள்ளூர் அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்கழள கநறிப்படுத்த ேரியான 
தருணத்தில் ேரியான நடவடிக்ழககழள இலங்ழக அரோங்கம் சமற்ககாண்டுள்ளது.  ேர்வசதே நிதிழய 
எதிர்பார்த்திருக்கும் இங்குள்ள அரே ோர்பற்ற மட்டிகள், கூழரகள் மீது ஏறி ஓலமிட்டவண்ணம் 
நாட்ழடக் காட்டிக்ககாடுக்கின்றனர்."29 
 

26. நிதி உதவி கபறும் அரச சார்பற்ை நிறுவனங்ைளுக்கு புதிய ைட்டுப்பாடுைள்  

கவளிநாட்டு நிதி உதவி கபறுவதற்கு முன்னர், அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்கள் முன்கூட்டிசய நிதித் 
திட்டமிடல் அழமச்ேிடமிருந்து அங்கீகாரம் கபறசவண்டுகமன அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அழனத்து அரே 
முகவர்கழளயும், உள்ளூர் நிறுவனங்கழளயும், ேிவில் ேமூக நிறுவனங்கழளயும், கபாது மக்கழளயும் 
விைித்து இவ்வறிவித்தல் அசனகமான சதேிய பத்திரிழககளில் கவளியிடப்பட்டது. கவளிநாட்டு நிதி 
முகவர்களிடமிருந்தும் ேர்வசதே அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்களிடமிருந்தும் சவறு மூலங்களிலிருந்தும் 
கபறும் நிதி எச்ேரிக்ழகயுடன் பயன்படுத்தப்பட சவண்டும் எனவும் இவ்வறிவித்தல் மூலம் 
அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.  ஊடகவியலாளர்கழளப் பயிற்றுவிப்பதிலிருந்தும், ஊடக மாநாடுகழள 
நடத்துவதிலிருந்தும், ஊடக அறிக்ழககழள கவளியிடுவதிலிருந்தும்30  அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்கள் 
தவிர்த்துக்ககாள்ளசவண்டும் எனற கருத்துசவற்றுழமக்குரிய சுற்றறிக்ழகழய பாதுகாப்பு அழமச்சு 
கவளியிட்டு ஒரு ேில நாட்களிசலசய இப் பத்திரிழக அறிவித்தல் கவளியிடப்பட்டது.  
"கவகுஜனங்களின் ேமூக-கபாருளாதார அந்தஸ்ழத சமம்படுத்துவதற்கு அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்கள் 
வைங்கியுள்ள பங்களிப்ழபயும், ஜனநாயகத்திற்குச் ோர்பான நிழலப்பாட்ழடயும், கபாதுமக்கள் 
ேந்சதகிக்கும் வழகயில் அவர்களின் மனங்கழள மாசுபடுத்தும், ேட்டரீதியான ேட்டத்திற்குப் புறம்பாக 
சமற்ககாள்ளப்பட்ட அரோங்கத்தின் திட்டமிட்ட ேதியின் மற்றுகமாரு அச்சுறுத்தல் தந்திசராபாயசம இப் 
பத்திரிழக அறிவித்தல் என ேட்டத்தரணிகளின் கூட்டழமப்பு குறிப்பிட்டது.  அரே ோர்பற்ற 
நிறுவனங்களின் பரப்புழர நிகழ்ச்ேித் திட்டங்கழளச் கேயலிைக்கச் கேய்வதற்கும், ேிவில் ேமூக  
அழமப்புகளின் கட்டுப்பாட்ழட தனது முகவர்களான இராணுவத்தின்மூலம் கேயற்படுத்துவதற்கும் 
அரோங்கம் திட்டமிட்டு வருவதாக  சபாதிய ோன்றாதாரங்கள் உண்டு.  இலங்ழகயில் ஜனநாயக 
விழுமியங்கழளயும், முன்னுதாரணங்கழளயும், மனித உரிழமகழளயும் சமம்படுத்துவதற்கும் 
பாதுகாப்பதற்கும் ேிவில் ேமூக அழமப்புகள் சமற்ககாண்டு வரும் கதாடர்ச்ேியான பங்களிப்ழபச் 
ேீர்குழலக்கவும் அரோங்கம் ேட்ட விசராத நடவடிக்ழககழள எடுத்து வருகிறது.  துரிதமாக 
எசதச்ேதிகாரம்  சநாக்கி முன்சனறும் ஒரு அரோங்கம் வைங்கும் தவறான தகவல்களுக்கு 
ஏமாறசவண்டாம் எனவும் ேட்டத்தரணிகளின் கூட்டழமப்பு கபாதுமக்கழளக் சகாருகின்றது.”31 

                                                 
28  http://colombogazette.com/2014/07/11/some-ngos-armed-the-ltte-says-pm/ [accessed August 22, 2014] 
29 http://www.sundayobserver.lk/2014/07/13/main_Editorial.asp [accessed August 22, 2014] 
 

30 http://www.dailymirror.lk/news/50038-no-foreign-funds-without-approval-ministry.html [accessed August 22, 

2014].கவளிநட்டு வளங்களுக்கான திழணக்களத்தின் இழணயதளத்தின் அறிவித்தல் முழுழமயாகப் 
பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது.  http://www.erd.gov.lk/files/ERD%20Final%20English.jpg [accessed August 22, 2014] 
31 http://www.scoop.co.nz/stories/WO1407/S00260/sri-lanka-resources-department-misleading-public.htm 
[accessed August 22, 2014] 
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27. வாக்ைாளர்ைளுக்கு  விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்துவதற்கு வழங்ைப்பட்டு இருந்த USAID உதவி 

வாபஸ் கபைப்பட்டது.  
ேர்வசதே அபிவிருத்திக்கான அகமரிக்க நிறுவனம் (USAID)  மூலம் வாக்காளர்களுக்கு 
அறிவூட்டுவதற்காக ஏற்பாடு கேய்யப்பட்டு இருந்த நிகழ்ச்ேித் திட்டத்திற்கு வைங்கப்பட்ட நிதி உதவி 
கதாடர்பாக இலங்ழக அரோங்கம் கதரிவித்த எதிர்ப்பு காரணமாக இத் திட்டம் ழகவிடப்பட்டது.   
சமற்படி நிதியுதவி சகாரியிருந்த நிறுவனங்களுக்கு யூழல 14 ஆந் திகதி அனுப்பப்பட்ட மின்னஞ்ேல் 
கடிதத்தில் "இலங்ழகயில் அழமந்துள்ள, USAID ககாழும்பு அலுவலகம் எதிர்காலத்தில் இந் நிகழ்ச்ேித் 
திட்டத்திற்கான விண்ணப்பங்கழள ஏற்றுக்ககாள்ள மாட்டாது என்பழதக் கவனிக்கவும்" என்று 
குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.  அசத நாளில் தினேரி பத்திரிழககளில் நடத்திய சநர்காணலின்சபாது 
"வாக்காளர்கழள அறிவுறுத்துவதன்மூலம் சதர்தல்களுக்கான உதவி வைங்குதல்" திட்டத்தின்கீழ் உதவி 
வைங்குவதற்கு USAID பிரசுரித்திருந்த விளம்பரம் பற்றி பாதுகாப்புச் கேயலாளர் சகாத்தாபாய ராஜபக்ஷ 
கருத்துத் கதரிவிக்ழகயில், "இலங்ழக அரோங்கத்ழதக் குழறத்து மதிப்பிடுவதாகசவ இவ் விளம்பரம் 
அழமந்திருந்ததாகக் குறிப்பிட்டார்.  அசதேமயம்  USAID நிதி உதவி வைங்கும் நிகழ்ச்ேித் திட்டங்கழள 
அரசு கண்காணிக்குகமனவும் கேயலாளர் சமலும் குறிப்பிட்டார். 32 

 

உ.   பல்ைகலக்ைழை மாணவர்ைளுக்கைதிரான அடக்குமுகை 

 

28. மாணவ கசயற்பாட்டாளர்ைகளக் கைதுகசய்தல்  

பிரதான மாணவர் ேங்கத்தின் தழலவர் உட்பட 4 மாணவர் கேயற்பாட்டாளர்கள் யூழல 2,3 ஆம் 
திகதிகளில் கபாலிோரினால் ழகதுகேய்யப்பட்டனர்.33  மனித உரிழமகழளப் பாதுகாப்பதற்கான 
மாணவர்  அழமப்பின் கூற்றுப்படி இந்த மாணவர் கேயற்பாட்டாளர்கள் பகிடிவழத மற்றும் 
வன்முழறகழளத் தடுக்கும் 1998 இன் 20 ஆம் இலக்க ேட்டத்ழத மீறியதாகக் கூறிசய கபாலிோரினால் 
ழகது கேய்யப்பட்டுள்ளனர்.34  பல்கழலக்கைக உபசவந்தரின் நடமாட்டத்ழத பலவந்தமாகத் தழடகேய்த 
காரணத்தினால் சமலும் 31 மாணவர்கள் நீதவான் நீதிமன்றத்தின்முன் ஆஜர் கேய்யப்பட்டசதாடு, 
அவர்களில் 20 மாணவர்கள் விளக்கமறியலில் ழவக்கப்பட்டனர். (ஆரம்பத்தில் ழகதுகேய்யப்பட்ட 
மூவரும் இதில் உள்ளடங்குவர்) நீதவான் இம் மாணவர்கழளப் பிழணயில் விடுதழல கேய்யத் 
தயாரானசபாதிலும் கபாலிோர் அதற்கு எதிர்ப்புத் கதரிவித்தனர்.35   இந்த மாணவர்களுக்குப் பிழண 
வைங்குவதற்கு அவர்களின் உறவுமுழறழய உறுதிகேய்து கிராம உத்திசயாகத்தரிடம் இருந்து ஒரு 
ோன்றிதழைச் ேமர்ப்பிக்குமாறு சகாரப்பட்டுள்ளனர்.  ஆனால் உறவினர்களுக்கு அத்தழகய கடிதங்கழள 
வைங்குவதற்கு தாம் ேட்டத்தின்மூலம் கடப்பாடு ககாண்டிருக்கவில்ழல என்றும், நீதவான் அத்தழகய 
அறிவித்தழல தமக்குச் கேய்யவில்ழல என்றும் ேில கிராம உத்திசயாகத்தர்கள் அந்த உறவினர்களுக்கு 
உத்சதே கடிதங்கழள வைங்க மறுப்புத் கதரிவித்துள்ளனர்.  கபற்சறார் ேமர்ப்பித்த மாணவர்களின் 
பிறப்புச் ோன்றிதழ்கழள இவ்விடயத்தில் கவனத்தில் எடுத்துக்ககாள்ளப்படவில்ழல எனவும், மனித 
உரிழமகழளப் பாதுகாப்பதற்கான மாணவர்  அழமப்பு சமலும் கூறியது.   

 

 

                                                 
32 http://www.ft.lk/2014/07/05/us-axes-lankan-voter-education-funding-amid-controversy/ [accessed August 22, 
2014] 
33 http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21131%3A2014-07-03-08-55-
23&catid=100%3A2014-06-19-06-05-56&Itemid=151b [accessed August 22, 2014] 
and http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/247644 [accessed August 22, 2014] 

 (இரண்டும் ேிங்களத்திசலசய உள்ளன.) 
34 இலங்ழக மாணவர்களுக்கு எதிரான அடக்குமுழற பற்றிய இற்ழறநாள் படுத்தப்பட்ட   

  அறிக்ழக-யூழல 2014,மனித உரிழமகளுக்கான  மாணவர்களின் பிரசுரம் 
35 http://nethfm.com/article/24987/neth [accessed August 22, 2014](Sinhalese)  
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29. ரஜரட்ட பல்ைகலக்ைழைத்தின் மாணவர் சங்ைமும் பீடச் சங்ைங்ைளும் 

ைகலக்ைப்பட்டன  

பல்ழலக்கைக பிரதான மாணவர் ேங்கத்ழதயும் படீச் ேங்கத்ழதயும் தற்காலிகமாக கழலத்து 

விடுவதற்கு ரஜரட்ட பல்கழலக்கைகத்தின் நிர்வாக அதிகாரேழப தீர்மானித்தது. கடந்த காலத்தில் 

ஏற்பட்ட அேம்பாவிதங்களுக்கு எதிர்ப்புத் கதரிவிக்குமுகமாக பல்கழலக்கைக ஆேிரியர்கள் ேங்கம் 

கடந்த திங்கட்கிைழம கதாடக்கம், கல்வி நிர்வாக நடவடிக்ழகயில் இருந்து ஒதுங்கி இருக்கத் 

தீர்மானித்த பின்னர், தற்காலிகமாக சமற்படி ேங்கங்கழளக் கழலத்துவிடுவதற்குத் தீர்மானித்ததாக 

உபசவந்தர் சபராேிரியர் விஜயவர்தன குறிப்பிட்டார்.36 

 

30. மாணவர்ைளின் சத்தியாக்ைிரைங்ைளுக்கு தாக்குதல்ைள்   

யூழல 10 ஆந் திகதி காழலயில் ரஜரட்ட பல்கழலக்கைகத்தில் ேத்தியாக்கிரகத்தில் ஈடுபட்ட 

மாணவர்களின் தற்காலிக உண்ணாவிரதக் ககாட்டில் மூன்றாவது முழறயாக தீயிட்டு அைிக்கப்பட்டது.  

ஒரு சமாட்டார் வானில் வந்த ேில நபர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்த தற்காலிக ககாட்டிழல கபற்சறால் 

ஊற்றி தீ ழவத்ததாக ரஜரட்ட பல்கழலக்கைகத்தின் மாணவர் ேங்கத்தின் உறுப்பினரான லேந்த 

பிரயங்கர குறிப்பிட்டார்.  எவ்வாறாயினும் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்களுக்கு பாதிப்பு 

ஏற்படவில்ழல. வகுப்புகளில் இருந்து தழட கேய்யப்பட் 28 மாணவர்கழள மீண்டும் 

பல்கழலக்கைகத்தில் மீண்டும் இழணத்துக்ககாள்ளுமாற்று  சகாரி பல்கழலக்கைக அதிகாரிகழள 

நிர்ப்பந்திப்பதற்கு இச் ேத்தியாக்கிரகத்திற்கு 213 நாட்கள் பூர்த்தியழடந்துள்ளன. (2014 யூழல 10 ஐப் 

பார்க்க).37 

 

தீயிட்டு அைிக்கப்பட்ட ககாட்டில் (Photo: Hiru news) 

 

                                                 
36 http://www.dailymirror.lk/news/49222-rajarata-uni-student-unions-dissolved.html [accessed August 22, 2014] 
37 http://www.hirunews.lk/87125/rajarata-uni-students-sathyagraha-hut-burnt-for-third-time [accessed August 22, 
2014] 
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 ஊ. ஐ.நா. விசாரகணைளின்பபாது சாட்சி கூறுவதற்கு எதிராை பமற் 
கைாள்ளப்பட்ட அச்சுறுத்தல்ைளும் தாக்குதல்ைளும் 

 
31. ஸ்கைப் மற்றும் இலத்திரனியல் கதாழிநுட்பத்தின் ஊடாை சாட்சி கூை முன்வந்த 

நபர்ைளுக்கு எதிராை பமற்கைாள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைைள் 

ஐ.நா. நாடுகளின் சபார்க் குற்றங்கள் கதாடர்பான விோரழணக் குழுவின் நடவடிக்ழககழளப் 
புறக்கணிக்கும் இலங்ழக அரசு, ஸ்ழகப் மற்றும் சவறு இலத்திரனியல் கதாைினுட்பத்தின் ஊடாக 
ோட்ேி கூறும் நபர்களுக்கு எதிராக உரிய நடவடிக்ழககள் சமற்ககாள்ளப்படும் என அச்சுறுத்தியுள்ளது.38 

 

எ. எதிரணி அரசியற் ைட்சிைளுக்கு எதிரான அடக்கு முகை 

 

32. எதிரணியின் அரசியற் ைட்சி அலுவலைங்ைள் தாக்ைப்பட்டன.   

ஹாலி-எல பிரசதேத்தில் ஐக்கிய சதேியக் கட்ேியின் சதர்தல் பரப்புழர அலுவலகம் யூழல     3 ஆந் 
திகதி தாக்கப்பட்டது.  ஊவா மாகாண ேழப கழலக்கப்படுவதற்கு ஒரு ேில தினங்களுக்கு முன்னசரசய  
இத் தாக்குதல் இடம்கபற்றது.  (CaFFE), நிறுவனம் கவளியிட்ட ஓர் அறிக்ழகக்கு அழமய 
குறிப்பிட்டசதார் கும்பல் தார் மற்றும் கைிவு எண்கணழயப் பயன்படுத்தி ஹால-எல பிரசதேத்தில் 
அழமந்த ஐக்கிய சதேியக் கட்ேி அலுவலகத்ழத உழடத்கதறிந்துள்ளனர்.  இச் ேம்பவம் கதாடர்பாக 
ஐக்கிய சதேியக் கட்ேியின் ஊவா மாகாணத்தின் அழமப்பாளரும், மாகாண  ேழப உறுப்பினருமாகிய 
ஜயந்த கன்னங்கர மற்றும் கட்ேி உறுப்பினர்கள் கபாலிஸ் நிழலயத்தில் முழறப்பாட்ழடச் 
கேய்துள்ளனர்.39 
 

33. தைவல்ைகளக் ைண்டைியும் எதிர்க்ைட்சி உறுப்பினர்ைளின் விஜயம் தகடகசய்யப்பட்டது    

ககாழும்பு மாவட்டத்தில் அழமந்த ேப்புகஸ்கந்த எரிகபாருள் சுத்திகரிப்பு நிழலயத்தின் தகவல்கழளக் 
கண்டறிவதற்காக ஓர் களவிஜயத்ழத சமற்ககாண்ட ஐக்கிய சதேிய கட்ேி பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்களுக்கு, இலங்ழக கனிம எண்கணய்க் கூட்டுத்தாபன ஊைியர்கள் ேிலர் தழட 
விதித்துள்ளனர்.  "கபாலிோரின் பாதுகாப்புடன் நூற்றுக்கணக்காசனார் நுழைவாயிலில் இத் தழடழய 
சமற்ககாண்டனர் என இவ் விஜயத்தின்சபாது பங்குபற்றிய ஐக்கிய சதேிய கட்ேியின் பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர் ஹர்ே த ேில்வா குறிப்பிட்டார்.  ஐக்கிய சதேியக் கட்ேிப் பிரதிநிதிகளின் விஜயத்ழதத் 
தடுத்து நிறுத்துவதற்கு இந் நபர்கள் முன்கூட்டிசய தயார் நிழலயில் இருந்ததாக மற்றுசமார் பா.உ. 
குறிப்பிட்டார்.40 

 

34. சமாதான ஊர்வலத்திற்கு தாக்குதல் 

இனவாதத்திற்கும், வகுப்புவாதத்திற்கும் எதிராக ஆரம்பித்த ேமாதான ஊர்வலத்ழதத் தாக்கியழமழயக் 
கண்டிப்பதாக, ஐக்கிய சோேலிேக் கட்ேியின் கபாதுச் கேயலாளர் ேிறிதுங்க ஜயசூரிய ஊடக அறிக்ழக 
மூலம் கருத்துத் கதரிவித்தார். "கட்ேிசபதம் மற்றும் அழடயாளங்கழளப் கபாருட்படுத்தாமல் அழனத்து 
மதங்கழளயும், கமாைிகழளயும் ோர்ந்த ேிறுபான்ழம ேமூகங்கள் பூரண ககௌரவத்துடனும் 
ேமத்துவத்துடனும் வாைக்கூடிய ஒரு ேமாதானமான ஐக்கியமான சதேத்ழத உருவாக்குவதற்கு தாம் 
அர்ப்பணித்திருப்பதாகவும், எமது ேமூகத்தில் இப்கபறுமானங்கள் மீது இலக்கு ழவக்கப்பட்டுள்ள 

                                                 
38 http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=106183 [accessed 
August 22, 2014] 
39 http://www.sundaytimes.lk/140706/news/attack-on-unp-office-bodes-ill-for-uva-poll-105962.html [accessed 
August 22, 2014] 
40 http://www.asianmirror.lk/news/item/2074-unp-mps-prevented-from-entering-sapugaskanda-refinery/2074-unp-
mps-prevented-from-entering-sapugaskanda-refinery [accessed August 22, 2014] 
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 கருத்தியல் ரீதியானதும் கபௌதீக ரீதியானதுமான தாக்குதல்கழளக் கண்டித்தும் இனவாதத்திற்கு 
எதிராகவும் ஐக்கிய சோேலிேக் கட்ேி ககாழும்பு நாரசஹன்பிட்டியவில் இருந்து அளுத்கழம தர்கா 
நகரம் வழர சமாட்டார் ழேக்கிள் ஊர்வலத்ழத ஆரம்பித்து."  யூழல 26 ஆந் திகதி அளுத்கழம 
பிரசதேத்தில் இந்த ஊர்வலம் தாக்குதலுக்கு உள்ளானது.41 

 

 

ேிறிதுங்க ஜயசூரிய ேமாதான ஊர்வலத்திற்கு இழடயூறு கேய்ய சவண்டாகமன கபாலிோருக்கு சவண்டுசகாள் 
விடுக்கின்றார்(Photo: Daily Mirror) 

 

                                                 
41http://srilankabrief.org/2014/07/an-injury-to-one-is-an-injury-to-all-lets-fight-the-racism-communalism/#more-
19212 [accessed August 22, 2014] 
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