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 இலங்கையில் 
மாற்றுக்ைருத்துக்ைளுக்கைதிரான 
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சேதமமடந்துள்ள வாகனத்தின் முன்புறமாக நிற்கும் “அல் ஜஸீராவின்” ககாழும்பு நிருபர், இைங்மக, அளுத்கம என்னுமிடத்தில் இடம்கபற்ற 
இனவாத வன்முமறச் ேம்பவங்கமளயிட்டு கேய்தி சேகரித்த சவமளயில், கட்டுக்கடங்காத சகாஷ்டிகயான்றினால் தமது ஊடகக் குழாம் 

எவ்வாறு தாக்குதலுக்கு உட்பட்டகதன விளக்கமளிக்கின்றார் (புமகப்படம்: அல் ஜஸீரா வடீிசயா) 
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உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள விடயங்ைள் 

அ. பபச்சுச் சுதந்திரத்தின் மீைல் 

ஆ. ஒன்றுகூடுவதற்ைான சுதந்திரத்கத மீறுதல் 

இ. ஐ.நா. விசாரகையில் சாட்சியமளிப்பவர்ைளுக்கு எதிராை நடவடிக்கை 
எடுப்பதற்ைான அச்சுறுத்தல் 

ஈ.  ைல்வியியலாளர்ைளுக்கு மரை அச்சுறுத்தல்ைள், ைிளர்ந்கதழுந்த 
ஆசிரியர்ைளினதும், கபற்பைார்ைளினதும் மீது தாக்குதல் 

உ.  மாைவர் கசயற்பாடுைகள அடக்குதல் 

ஊ. சமயச் சுதந்திரத்கத பமம்படுத்தும் HRD மீது அச்சுறுத்தல்ைளும், 

தாக்குதல்ைளும் 

எ. இனவாத வன்முகையில் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு உதவிய எதிர்க்ைட்சி 
பாராளுமன்ை உறுப்பினர் மீதான தாக்குதல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

இைங்மகயின் மனித உரிமம மீறல்கமள ஆவணப்படுத்தவும் கண்காணிக்கவும் 1990 இன்ஃசபார்ம் 
INFORM நிறுவனம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.  குறிப்பாக இன சமாதல்களும் சபாரும் நிைவிய சூழைிசைசய 
இது உருவாக்கப்பட்டது.  உள்ளூர், சதேிய, ேர்வசதே மட்டங்களில் எழுத்துமூைமும் வாய்கமாழி 
மூைமும் இமடயடீுகமள சமற்ககாள்வதிலும், அறிக்மககமள கவளியிடுவதிலும், அது தன்மன 
ஈடுபடுத்திக் ககாண்டது.  படிப்படியாகவும் அடிக்கடியும் உரிமமகள் மீறப்படுகின்ற ேமூகங்கமள 
மமயப்படுத்தி கேயற்படுவதிலும் இன்ஃசபார்ம் தன்மன அர்ப்பணித்தது.  தற்சபாது சதர்தல்கமளக் 
கண்காணிப்பதிலும் கருத்துச் சுதந்திரத்திற்காகச் கேயற்படுவதிலும் மனித உரிமமகள் காப்பாளர்கமள 
மமயப்படுத்தியும் இன்ஃசபார்ம் தன்மன ஈடுபடுத்தி வருகின்றது.  இைங்மகயில் ககாழும்மப 
அடிப்பமடயாகக் ககாண்டு இன்ஃசபார்ம் இயங்கி வருவசதாடு, உள்ளூர் கேயற்பாட்டாளர்கள், குழுக்கள் 
வமைப்பின்னல்களுடனும், பிராந்திய (ஆேிய) ேர்வசதே மனித உரிமமகள் வமைப்பின்னல்களுடனும் 
கநருக்கமாகச் கேயற்பட்டு வருகின்றது. 
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 சாராம்சம்:  

இைங்மகயின் கதற்குப் பகுதியில் உள்ள அளுத்கம மற்றும் சபருவமள ஆகிய நகரங்களில் 2014 ஜூன் 
மாதம் இடம்கபற்ற இனவாத வன்முமறயின் விமளவாக 4 சபர் (மூன்று முஸ்ைிம்களும், ஒரு தமிழரும்) 
ககால்ைப்பட்டதுடன், 80க்கு சமற்பட்சடார் காயமமடந்தனர். அத்துடன் பிரதானமாக முஸ்ைிம்களின் 
ஆதனங்களுக்கு பரந்தரீதியிைான சேதம் விமளவிக்கப்பட்டது. கபாதுபை சேனா (கபௌத்த அதிகாரப் பமட) 
என்ற கபௌத்த தீவிரவாதக் குழுவின், குறிப்பாக அதன் தமைவர் வண.கல்கபாத்சத ஞானோர சதரரினால் 
நிகழ்த்தப்பட்ட ஆத்திரமூட்டும் உமரயின் விமளவாக, ஏற்பட்ட கைவரத்திற்கு அந்த அமமப்சப 
முதல்நிமையாகப் கபாறுப்பாகும் என்பசத நீதி அமமச்ேர் மற்றும் கபருமளவு சவறு அரோங்க 
அமமச்ேர்கள் உட்பட ஏமனசயாரின் பரந்தரீதியிைான கருத்தாகும். “இந் நாட்டில் நாம் இன்னுசம ேிங்களப் 
கபாைிஸ் ஒன்மறக் ககாண்டுள்சளாம்; நாம் இன்னுசம ேிங்கள இராணுவம் ஒன்மறக் ககாண்டுள்சளாம், 

இன்மறக்குப் பின்னர் தனிகயாரு ‘மரக்கையா’ (முஸ்ைிம்கமளச் ேிறுமமப்படுத்துகின்ற பதம்) அல்ைது ேிை 
சவறு பமறயர்கள் தனிகயாரு ேிங்களவமரத் கதாட்டால்...... அது அவர்களது முடிவாகத்தான் இருக்கும்” 

என சதரர் தனது உமரயில் குறிப்பிட்டிருந்தார். இவ்வுமர ஆற்றப்பட்ட கூட்டத்மத நடத்தினால் அது 
வன்முமறக்கு இட்டுச்கேல்லும் என முஸ்ைிம் ேமய மற்றும் அரேியல் தமைவர்கள் சகாரிக்மககள் 
விடுத்திருந்த சபாதிலும், கபாைிோர் கூட்டத்திற்கு அனுமதியளித்திருந்தனர். ஒரு ேிை நாட்களுக்கு முன் 
கபௌத்த மத குரு ஒருவர் மீது முஸ்ைிம் இமளஞர்களினால் ோர்த்துமரக்கப்பட்ட தாக்குதகைான்சற 
கிளர்ச்ேிகளின் சதாற்றுவாய் என கபாதுபை சேனாவும், ேிை அரோங்க அதிகாரிகளும் 
வைியுறுத்தியிருந்தனர். கபௌத்த மத குரு தாக்கப்படவில்மை, ஆனால், அவரது ோரதிசய தாக்கப்பட்டார் 
என ஏமனசயார் கூறியிருந்தனர். வன்முமறயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும், சநரடி ோட்ேியாளர்களும் 
கபாைிஸினதும், அரோங்க நிறுவனங்களினதும் பாராமுகத்மதயிட்டு குற்றஞ்ோட்டியிருந்தனர். 
 

இனவாத வன்முமறமயயிட்டு கேய்தி சேகரிக்கச் கேன்ற எதிர்க்கட்ேிப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
ஒருவரும், கபருமளவு ஊடகவியைாளர்களும் தாக்கப்பட்டதுடன், அச்சுறுத்தப்பட்டனர். பிரதானநீசராட்டச் 
கேய்திப்பத்திரிமககளினால் சுதந்திரமாகச் கேய்தி சேகரிக்கப்படாததினால், இனவாத வன்முமற பற்றிய 
உண்மமகமள கவளிப்படுத்துவதற்கு முயன்ற முன்னணிவாய்ந்த இைங்மக இதழியைாளர் 
இமணயதளத்மத 'டுவிட்டர் / ேமூக ஊடகக் ககாமையாளிகள்' என அரோங்கத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் 
கேய்திப்பத்திரிமகயின் ஆேிரியர் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஊடக நிறுவனங்கமளத் தணிக்மக கேய்வதற்கு 
முயல்வதாக எதிர்க்கட்ேித் தமைவரினால் பாதுகாப்பு அமமச்சு குற்றஞ்ோட்டப்பட்டது. 
 

அறியப்படாத குழுகவான்றின் எதிர்ப்புகளின் காரணமாகவும், பாதுகாப்பிமன வழங்குவதற்கு கபாைிோர் 
மறுத்ததன் காரணமாகவும், இரண்டாவது தடமவயாகவும் இைங்மகயின் அரே ோர்பற்ற 
நிறுவனகமான்றினால் ஒழுங்குகேய்யப்பட்டிருந்த தமிழ் ஊடகவியைாளர்களுக்கான பயிற்ேிச் 
கேயைமர்கவான்று இரத்துச் கேய்யப்பட்டது. பாதுகாப்புக்காக முன்னணிவாய்ந்த ககாழும்பு ச ாட்டல் 
ஒன்றுக்கு அமழத்துச் கேல்ைப்பட்டு, அங்கு தங்கமவக்கப்பட்ட கேயைமர்வில் பங்குபற்ற வந்த 
ஊடகவியைாளர்கள் “அதிகாரமிக்க” குழு ஒன்றினால்சமற்ககாள்ளப்பட்ட பயமுறுத்தல்களின் காரணமாக 
ச ாட்டைில் இருந்து அதன் முகாமைத்துவத்தால் நடுஇரவில் கவளிசயற்றப்பட்டார்கள். முன்கூட்டிசய 
விரிவான தகவமைக் சகாரியும், பாதுகாப்பு அமமச்ேினதும் மற்றும் சவறு அரோங்க அதிகாரேமபகளினதும் 
ஊடாக கவளிநாட்டு விருந்தினர்களுக்கு விோக்கமள கட்டுப்படுத்தியும் அரோங்கச் ோர்பற்ற 
தாபனங்களினால் ஒழுங்குகேய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்ேிகமளக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு கவளிவிவகார 
அமமச்ேினாைான முன்கமாழிவுகள் பற்றி ஊடக அறிக்மககள் கவளியிடப்பட்டிருந்தன. வடக்கில் தமிழ் 
அரேியல்வாதிகளினாலும், காணாமல்சபானவர்களின் குடும்பங்களினாலும் சமற்ககாள்ளப்பட்ட எதிர்ப்புப் 
சபாராட்டகமான்மற அடக்குவதற்கு இராணுவமும், கபாைிஸூம் முயன்றது. 
 

அரோங்கத்மத விமர்ேித்த கல்வியியைாளர்களுக்கு மரண அச்சுறுத்தல்கள் விடுக்கப்பட்டன. 
பல்கமைக்கழக மாணவர்களின் அடக்குமுமறயானது மகதுகளுடன் கதாடர்ந்தது. சபாராட்டங்கள் மீது 
தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அத்துடன் இைங்மகயில் உள்ள பிரதான நீசராட்ட கதாமைக்காட்ேியினால் 
பிரச்ோரப்படுத்தப்பட்ட உமரகயான்றில், புத்திசுவாதீனமற்றவர்கள், முட்டாள்கள் மற்றும் நரிகள் என 
மாணவ கேயற்பாட்டாளர்கள் உயர் கல்வி அமமச்ேரினால் நிந்திக்கப்பட்டனர். ககாழும்பில் உள்ள 

mailto:informcolombo@gmail.com


 

INFORM மனித உரிமமகள் ஆவணப்படுத்தல் நிமையம்– informcolombo@gmail.com 4  

INFORM                          அறிக்மக:இைங்மகயில் மாற்றுக்கருத்துக்ககதிரான அடக்குமுமற       ஜுன் 2014            
ஜூன்2014 2014 2014 

 பாடோமைகயான்றின் நிமைமமகள் பற்றி கிளர்ந்கதழுந்த ஆேிரியர்களும், கபற்சறார்களும் கூட 
தாக்கப்பட்டனர். மாணவ கேயற்பாட்டாளர்களின் கழுத்துக்கள் உமடக்கப்படைாகமன நீதவான் ஒருவர் 
பரிந்துமரத்த அசத சவமள, கபண் என்பதால் அரேியல் கேயற்பாட்டிைிருந்து விைகி இருக்குமாறு  ஒரு 
கபண் மாணவச் கேயற்பாட்டாளர் ஒருவருக்கு இன்னகமாரு நீதவானால் புத்திமதி கூறப்பட்டதாக “மனித 
உரிமமகளுக்கான மாணவர்கள்” என்ற அமமப்பின் அறிக்மககயான்று வைியுறுத்தியிருந்தது. 
 

கபருமளவு தாக்குதல்களுக்கும், பயமுறுத்தலுக்கும் அத்துடன் அச்சுறுத்தலுக்கும் உட்பட்டிருந்த கபௌத்த 
மதகுரு ஒருவருக்கான கபாைிஸ் பாதுகாப்பு திடீகரன மீளப்கபறப்பட்டதுடன், அவர் பின்னர் காயங்களுடன் 
வதீிசயாரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். பின்னர் ஆட்கடத்தமை சமமடசயற்றியதாகவும், தனக்குத் தாசன 
காயங்கமள இமழத்ததாகவும் கபாைிோர் மதகுருமவ மகது கேய்தனர். 
 

முழு அளவில், ேிறுபான்மமயினரும், அரோங்கத்மத விமர்ேித்தவர்களும் தண்டமனயிைிருந்து 
விைக்களிக்களிக்கும் உரிமமயுடன் கபரும் எண்ணிக்மகயிைான தாக்குதல்களுக்கும், 

பயமுறுத்தல்களுக்கும், அபகீர்த்திக்கும் முகங்ககாடுத்த இன்கனாரு மாதமாக ஜூன் மாதம் விளங்கியது.  
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 அ. பபச்சுச் சுதந்திரத்தின் மீைல் 

 

1. உத்திபயாைபூர்வமற்ை தைிக்கைகய அரசாங்ைம் சுமத்துைின்ைது 
ஜூன் 15இலும், 16இலும் இடம்கபற்ற அளுத்கம மற்றும் சபருவமள இனவாத வன்முமறமயத் கதாடர்ந்து 
தணிக்மக கேய்வது பற்றிய கடிதகமான்று ஒவ்கவாரு ஊடகத் தாபனத்திற்கும் அனுப்பப்பட்டதாக 
எதிர்க்கட்ேித் தமைவர் திரு.ரணில் விக்ரமேிங்க குறிப்பிட்டிருந்தார். கூறப்பட்டுள்ளவாறு கேய்யுமாறும் 
அல்ைது ேட்ட நடவடிக்மக மற்றும் இைத்திரனியல் ஊடகங்களுக்கான உத்தரவுப்பத்திரங்கமள 
ரத்துச்கேய்தல் சபான்ற பின்விமளவுகமள அனுபவிக்க சவண்டிவருகமனவும் ஊடகத் தாபனங்களுக்கு 
கடிதம் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது என திரு.விக்ரமேிங்க குறிப்பிட்டிருந்தார்.1 
 

 
 

அளுத்கம நகரத்தில் இராணுவத்திைான ஊரடங்குச் ேட்டகமான்று பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த சபாதிலும், முஸ்ைிம்கமள ஆயுதப் பமடகள் 
பாதுகாப்பதாக குற்றஞ்ோட்டி “கபாது பை சேனாமவ” ஆதரிக்கும் மக்கள் கூட்டம் வதீிகளில் கும்பைாக நிற்கின்றனர். 

 
 

 

 

2. சமூை ஊடைங்ைகள அடக்குவதற்ைான முயற்சிைள் 

ேமூக ஊடக வமைப்பின்னல்கமள அடக்குவதற்கு விசேட ேட்டவாக்கத்மதக் ககாண்டு வருவதற்கு 
திட்டமிடுவதாக இைங்மக வழக்கறிஞர் ேங்கம் அரோங்கத்மதக் குற்றம்ோட்டியிருந்தது.  
வாய்கமாழியிைானதும், எழுத்திைானதுமான சபச்சுச் சுதந்திரங்கள் ஊடாக இன மற்றும் ேமய 
ஒற்றுமமயின்மமமயத் தூண்டுவதற்கு முயற்ேிக்கின்றவர்களுக்கு எதிராக ேட்டத்மத இயற்றுவதற்கு ேட்ட 
விமனப்படுத்தல் அதிகாரேமபகளுக்கு பாதுகாப்பு நகர அபிவிருத்தி அமமச்ேின் கேயைாளர் சகாத்தாபய 
ராஜபக்ஷவினால் அனுப்பப்பட்ட அறிவுறுத்தல் குறித்து குறிப்பிட்ட இைங்மக வழக்கறிஞர் ேங்கத்தின் 
ேட்டத்தின் ஆட்ேி மீதான நிமையியற் குழுவின் தமைவரும், ஜனநாயகத்திற்கான வழக்கறிஞர்களுக்கான 
கூட்ட அமழப்பாளருமான ‘ைால் விசஜநாயக்க’, கோல்ைப்பட்ட அறிவுறுத்தல் ேமூக ஊடகங்கள் ஊடாக 
தகவமைப் கபறுவதிைிருந்து மக்கமள தடுப்பதற்கான நுண்ணிய முகத்திமரயிடப்பட்ட முயற்ேிகயான்றாக 
விளங்கும் எனத் கதரிவித்தார்.2 
 

 

                                                 
1 http://www.adaderana.lk/news/video-govt-imposed-unofficial-censorship-to-cover-up-its-sins-ranil- (Last accessed 

on 12th July 2014) 
2 http://www.ceylontoday.lk/51-67271-news-detail-laws-to-suppress-social-media-planned-basl-alleges.html (Last accessed on 

12th July 2014) 
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 3. ‘டுவிட்டர்’ கைாகலயாளிைள், ‘ைிரவுன்ட்வியூஸ்’, கைாலம்பபை பபான்பைாகரக் கைது கசய்ை - 
அரசாங்ை ஊடைங்ைள் 

நான்கு சபர் மரணமமடந்ததும், சமலும் சுமார் 80 சபர் காயமமடந்ததுமான கதன் சமற்கிைான 
அளுத்கமவில் கடந்த வாரம் இடம்கபற்ற கபௌத்த-முஸ்ைிம் சமாதல்கள் பற்றி அறிக்மகயிட்டதனால் 
ேமய ககடுபிடிநிமைகமளத் தூண்டுவதாக அல் ஜஸீராவின் ககாழும்பு நிருபர் திரு.தினுக் ககாைம்பசகமய 
அரோங்கத்திற்குச் கோந்தமான ஆங்கிை நாளாந்த தினேரிப்பத்திரிமக ('கடயிைி நியூஸ்') திரு.ராஜ்பால் 
அசபநாயக்க ஒரு கதாடரிைான ‘டுவிட்டர்’ வமேமாறிகளில் குற்றஞ்ோட்டியிருந்தார். உயிர்ப்பைிகமள 
மிமகப்படுத்திக் கூறுவதாகவும், 'ேமூக ஊடகக் ககாமையாளி' ஒருவராக இருப்பதாகவும் Huffington Postஇல் 
பத்திகயான்மற எழுதும் அனுபவமிக்க இைங்மகயின் நிருபர் ஒருவரான ககாைம்பசகமய அவர் 
குற்றஞ்ோட்டினார். 'டுவிட்டர்’ ககாமையாளிகமள, 'கிரவுன்ட்வியூமஸ’3, ககாைம்பசக சபான்சறாமரக் மகது 
கேய்க' என ‘டுவிட்டரில்' அசபநாயக்கா வைியுறுத்தியிருந்தார். கபருமளவு ‘டுவிட்டர்’ குறிப்புக்கள் 
ஜனாதிபதி ம ிந்த ராஜபக்ஷவின் உத்திசயாகபூர்வ ‘டுவிட்டர்’ கணக்குக்கும் மற்றும் ஆளும் கட்ேி;மயச் 
சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவும் உள்ள அவரது மகனின் கணக்குக்கும் பிரதிகேய்யப்பட்டன.4 
 

4. இனவாத வன்முகைகயயிட்டு கசய்தி பசைரித்த பவகள ஊடைவியலாளர் 
அச்சுறுத்தப்பட்டதுடன், சாரதி தாக்ைப்பட்டார் 

ஜூன் 16 அன்று அளுத்கமவில் ‘ேண்சட லீடர்’ என்ற ஆங்கிை வார இறுதி கேய்திப்பத்திரிமகயின் 

ஊடகவியைாளர் திரு.பிசனாய் சூரியஆரச்ேி மூர்க்கத்தனமான கும்பகைான்றினால் அச்சுறுத்தப்பட்டதுடன், 

அவரது ோரதி தாக்கப்பட்டார். ஜூன் 15 அன்று அளுத்கம பகுதியில் கவடித்த இனவாத 
வன்முமறமயயிட்டு கேய்தி சேகரிப்பதற்காக இரு சவறு ஊடகவியைாளர்களுடன் அவர் கேன்றிருந்தார். 
அவர்கள் கும்பகைான்றினால் சுற்றி வமளக்கப்பட்டார்கள். அவர்கமள விடுவிப்பமதயிட்டு அவரது 
ேகபாடிகள் சபச்சுவார்த்மத நடத்துவதற்கு முயல்வதற்கு முன் ேிறிது சநரத்திற்கு திரு.சூரியஆரச்ேி 
பணயக்மகதியாக மவக்கப்பட்டிருந்தார். ோரதி மவத்தியோமையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.5 அசத தினம், 

கறுவாக்காடு கபாைிஸூடன் திரு.சூரியஆரச்ேியின் ேகபாடிகளில் ஒருவரும், ோரதியும் 
முமறப்பாகடான்மறத் தாக்கல் கேய்தனர். ஆனால், ஜூமை 11 வமர எவித முன்சனற்றமும்  
காணப்படவில்மை. 
 

5. இனவாத வன்முகைகயயிட்டு கசய்தி பசைரித்த ஊடைவியலாளர்ைளுக்கு மரை அச்சுறுத்தல் 
அத்துடன் தாக்குதலில் பாரதூரமான ைாயங்ைள்  

“அந்த இரவு நான் இறக்கப் சபாகின்சறன் என நான் நிமனத்சதன்” என ஜூன் 15 அன்று அளுத்கமவில் 
இனவாத வன்முமறமயயிட்டு கேய்தி சேகரிக்கச் கேன்ற பின்னர் ‘ேண்சட மரம்ஸ்’ (ஆங்கிைம்) / 
‘ைங்காதீப’ (ேிங்களம்) ஆகிய கேய்திப்பத்திரிமககமளச் சேர்ந்த ஊடகவியைாளர் ஒருவரான திரு.ேரத் 
ேிறிவர்தன கதரிவித்தார்.6 “ேிங்களவரும், முஸ்ைிம்களும் என சுமார் நூறு சபர் என்மனச் சுற்றிவமளத்து, 

தாக்கினர். அவர்கள் எனது புமகப்படக் கருவிமய எடுத்து நிைத்தின் மீது அடித்து கநாறுக்கினர். 
வன்முமறயில் ஈடுபட்ட இரு ேனேமூகங்களினதும் உறுப்பினர்களின் புமகப்படங்கமள நான் எடுத்சதன். 
திடீகரன அவர்கள் என் மீது தாக்குதல் நடத்தினர்” என அவர் விவரித்தார். “திடீகரன எனது தமை மீது 
பைமாக அடிபட்டமத நான் உணர்ந்சதன். பின்னால் இருந்த ஒரு ேிைர் என்மன அடிக்க ஆரம்பித்தார்கள். 
நான் கீசழ விழுந்சதன். அவர்கள் கதாடர்ந்தும் என்மன அடித்தார்கள். அவர்கள் எனது உமடகமளக் 
கிழித்கதறிந்தார்கள். ேகை பக்கங்களிைிருந்தும் என்மன அடித்தபடிசய இருந்தார்கள். என்மனக் ககால்ை 
சவண்டும் என அவர்கள் கூறிக்ககாண்சட இருந்தார்கள்.” தூரத்திைிருந்து துப்பாக்கிச் சூட்டுச் ேத்தம் 
சகட்டவுடன் கும்பல் கமைந்து கேன்றது. அண்மமயில் இருந்த சதாட்டகமான்றுக்கு ேிறிவர்தன தவழ்ந்து 
கேன்று, கும்பல் கமைந்து கேல்லும் வமர ஒளிந்திருந்தார் என்பதுடன், மவத்தியோமையில் ேிகிச்மேயும் 
கபற்றுக்ககாண்டார். 

                                                 
3 An online citizen journalism website that regularly publishes contents critical of the present government. 

(http://groundviews.org/) 
4 http://www.theaustralian.com.au/news/world/sri-lanka-call-to-arrest-reporter/story-e6frg6so-

1226965565934?nk=886e7a60410784c6ae132b150b70b3d8 (Last accessed on 12th July 2014) 
5 http://colombogazette.com/2014/06/16/journalist-held-hostage-and-released (Last accessed on 12th July 2014) 
6 http://www.sundaytimes.lk/140622/news/need-for-calm-say-both-sides-104377.html (Last accessed on 12th July 2014) 
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6. பீ.பீ.சி. சந்பதஸய(சிங்ைள பசகவ) நிருபர், அல் ஜஸீரா குழுவினர் மற்றும் உள்ளூர் 
கதாகலக்ைாட்சிக் குழுவினர் தாக்ைப்பட்டனர் 

ஜூன் 15 அன்று ப.ீப.ீேி. ேந்சதஸயவுக்காகப் பணியாற்றுகின்ற உள்ளூர் நிருபர் ஒருவர் கும்பகைான்றினால் 
தாக்கப்பட்டதுடன், இனவாத வன்முமறமயயிட்டு கேய்தி சேகரிக்க சவண்டாகமனவும் அச்சுறுத்தப்பட்டார். 
ஜூன் 16 அன்று, கதாமைக்காட்ேி நிமையகமான்றிைிருந்து குழுகவான்று அப்பகுதியில் பிரயாணம் கேய்த 
சவமள தடுக்கப்பட்டதுடன், கிட்டத்தட்ட தாக்கப்பட்டது. அக்குழு காயங்களின்றி தப்பினாலும், புமகப்படக் 
கருவி சேதமமடந்தது.7 ஜூன் 17 அன்று மத்துகமவிலும், அளுத்கமவிலும் பிரயாணம் கேய்த அல் 
ஜஸீராமவச் சேர்ந்த ஊடகக் குழுகவான்மறக் கும்பகைான்று தாக்கியது. அத்துடன் அவர்களது 
புமகப்படப்பிடிப்பாளமர அடித்து உமதத்ததுடன், அவர்களது வாகனத்திற்கு சேதத்மதயும் விமளவித்தது.8 
 

7. ஊடைவியலாளர்ைளுக்ைான பயிற்சிச் கசயலமர்வு இரத்துச் கசய்யப்பட்டது 

  

 
 

நீர்ககாழும்பில் TISL ஊடகப் பயிற்ேிமய குழப்பிய கும்பைின் உறுப்பினர் ஒருவர் ஊடகவியைாளர்கமள சநாக்கிக் கத்துகின்ற அசதசவமள, 

கும்பமைப் பாதுகாப்பதற்காக முன்புறமாக ஒரு ேிசரஷ்ட கபாைிஸ் அலுவைர் நிற்கின்றார் (புமகப்படம்: TISL) 
 

நீர்ககாழும்பு சகால்ட் ோன்ட்ஸ் ச ாட்டைில் (சமல் மாகாணம்) இைங்மக ட்ரான்ஸ்சபரன்ஸி 
இன்ரர்நஷனைினால் (TISL) தமிழ் ஊடகவியைாளர்களுக்கான பயிற்ேிச் கேயைமர்கவான்று ஏற்பாடு 
கேய்யப்பட்டிருந்தது. 07.06.2014இல் வளவுக்கு கவளிசய வந்திறங்கிய வன்முமறக் கும்பகைான்றினால் 
சமற்படி கேயைமர்வு இமடயூறு கேய்து குழப்பப்பட்டது. பயங்கரவாதிகளுக்கு (TISL) உதவுவதாக 
இக்கும்பல் குற்றஞ்ோட்டியதுடன், ேர்வசதே விோரமணகயான்றில் இைங்மகக்கு எதிராகச் ோட்ேியத்மத 
வழங்குவதற்காக மக்கமளப் பயிற்றுவிப்பதற்காகசவ கேயைமர்வு நடத்தப்படுகிறது என வைியுறுத்தினர். 
கேயைமர்வானது ேட்டபூர்வமானது என்பதுடன், நாட்டுக்கு எதிரான ஏசதாகவான்று அல்ை என TISL 
பிரதிநிதிகளினால் எடுத்தமரக்கப்பட்டசபாதிலும், எதிர்ப்பாளர்கமளக் கமைந்து சபாகச்கேய்வதற்கு கபாைிஸ் 
எதுவித நடவடிக்மகமயயும் எடுக்கவில்மை.  பதிைாக கேயைமர்மவ நிறுத்துமாறு கபாைிஸார் 

                                                 
7 http://www.ft.lk/2014/06/18/death-toll-rises-to-4-from-aluthgama-riots/ (Last accessed on 12th July 2014) 
8 Watch video from 0.58 – 1.20 mins http://www.aljazeera.com/news/asia/2014/06/sri-lanka-riots-prompt-international-concern-

201461752248175495.html (Last accessed on 12th July 2014) 
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 கட்டமளயிட்டனர். அவ்விடத்திற்கு வந்த கபாைிஸ் அத்தியட்ேகர் சஜ.சக.எச்.ைியனசக கேயைமர்வு 
நிறுத்தப்பட்டால் மட்டுசம கபாைிஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என TISLஇடம் கூறினார். பங்குபற்றுநர்கள் 
நீர்ககாழும்மப விட்டு கவளிசயறினர். கேயைமர்வில் பங்ககடுத்த ஊடகவியைாளர்கள் கவகுஜன ஊடக, 

தகவல் அமமச்ேினால் பதிவுகேய்யப்பட்டு, அவ்வமமச்ேினால் அதிகாரம் கபற்றுள்ளார்கள் என்றும், 

எதிர்ப்பாளர்களினால் வைிறுத்தப்பட்டவாறு ஊடகவியைாளர்கள் தமிழ் ஈழ விடுதமைப் புைிகளின் 
முகவர்கள் என்றால், அதற்கான கபாறுப்மப கவகுஜன ஊடக, தகவல் அமமச்சுத் தான் ஏற்றுக்ககாள்ள 
சவண்டும் என்றும் TISL குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்த ஊடகடவியைாளர்கள் தமிழர்கள் என்பதுடன், அவர்கள் 
தமிழ் கமாழியிசைசய பணியாற்றுகின்றார்கள் என்ற காரணத்தினால் தான் அவர்கள் எல்.ரி.ரி.ஈ. 
முகவர்களாக நாமம் சூட்டப்பட்டுள்ளதாக TISL வைியுறுத்தியது. முன்னர் சம மாதத்தில் இசத 
கேயைமர்மவ கபாைன்னறுமவயில் (வட சமல் மாகாணம்) TISL ஒழுங்குகேய்த சபாது, ச ாட்டல் 
உரிமமயாளருக்கு இராணுவத்தினால் விடுக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தல்களின் காரணமாக அது மகவிடப்பட்டது. 
எனினும், ேிங்கள ஊடகவியைாளர்களுக்காக ஒழுங்குகேய்யப்பட்ட இமதகயாத்த கேயைமர்வுகள் 
நமடகபறுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டன. இரண்டாவது தடமவயாகவும் கேயைமர்வுக்கு  இமடயூறு 
கேய்யப்பட்டமத TISL வன்மமயாகக் கண்டித்ததுடன், இதற்கு கபாறுப்பாகவுள்ளவர்களுக்கு எதிராக 
கடுமமயான நடவடிக்மக எடுக்குமாறு அரோங்கத்மத வைியுறுத்தியது.9 
 

8. அதன் பத்திரிகையாளர் மைாநாட்டுக்கு ஊடைவியலாளர்ைகள க ால்சிம் தகடகசய்ைிைது 
கடந்த வாரம் ‘க ால்ேிம் ைங்கா’ என்ற நிறுவனத்தினால் பத்திரிமகயாளர் மகாநாகடான்று 
நடத்தப்பட்டது. இதில் க ால்ேிம் குழுமத்தின் நிமறசவற்று அதிகாரி சபர்னாட் கபான்டனா ககாழும்பில் 
உள்ள ஊடகவியைாளர்கள் முன் உமரயாற்றினார். இதில் பங்ககடுத்த ‘ேண்சட லீடர்’ (ஆங்கிை வார 
இறுதிப் பத்திரிமக) மற்றும் அதன் ேசகாதர ேிங்கள கமாழியிைான வார இறுதிப் பத்திரிமக ‘இறுதின’ 
ஆகியவற்றின் ஊடகடவியைாளர்களுக்கு தமடவிதிக்கப்பட்டது. சுவிமஸ தளமாகக் ககாண்ட மிகப்கபரிய 
ேிகமந்து நிறுவனமான க ால்ேிம்மின் துமண நிறுவனகமான்றான க ால்ேிம் ைங்காவின் 
முகாமமத்துவத்மத விமர்ேித்து அண்மமக் காைத்தில் ஒரு ேிை கட்டுமரகமள ‘ேண்சட லீடர்’ 

கவளியிட்டிருந்தது. அதன் குழும பிரதம நிமறசவற்று அதிகாரி சபர்னாட் கபான்டனாவிடமிருந்து 
“கஷ்டமான சகள்விகமளக்” சகட்கின்ற ஊடகவியைாளர்கமள வரவமழப்பதில்மை என்றும், ஊடகங்களின் 
'கதரிவுகேய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு' மட்டுசம பத்திரிமகயாளர் மகாநாடு நடத்தப்படுகிறது என்பமதயும் 
க ால்ேிம் ைங்காவின் கதாடர்பாடல் முகாமமயாளர் ஏற்றுக்ககாண்டுள்ளார் என்றும் ‘ேண்சட லீடர்’ 

குறிப்பிட்டிருந்தது.10 

 

9. கைாழும்பு ப ாட்டலில் இருந்து தமிழ் ஊடைவியலாளர்ைள் நள்ளிரவில் பலவந்தமாை 
கவளிபயற்ைம் 

ஜூன் 7 அன்று நீர்ககாழும்பில் TISL கேயைமர்வுக்கு இமடயூறு விமளவிக்கப்பட்டதன் காரணமாக (சமசை 
பார்க்க), ககாழும்பில் மிகவும் பாதுகாப்பான பகுதியில் அமமந்துள்ளதாக TISL கருதிய கைதாரி 
ச ாட்டலுக்கு சமற்படி கேயைமர்வில் பங்சகற்க வந்திருந்த ஊடகவியைாளர்கள் 
அமழத்துச்கேல்ைப்பட்டார்கள். ஆனால், குறிப்பிட்ட பங்சகற்பாளர்கள் பிரசவேித்து சுமார் ஒரு 
மணித்தியாைத்தின் பின்னர் ச ாட்டைில் இருந்து உடனடியாக கவளிசயறுமாறு அவர்கமள ச ாட்டல் 
முகாமமத்துவம் சகட்டுக்ககாண்டது. இது பற்றி முகாமமத்துத்திடம் TISL விோரித்த சபாது,ச ாட்டைில்  
இருந்து ஊடகவியைாளர்கமள அப்புறப்படுத்துமாறு அதிகாரமிக்க தாபனகமான்று தம்மமப் 
பைவந்தப்படுத்தியதாகவும்,ச ாட்டல் முகாமமத்துவம் அதற்கு இணங்காவிட்டால் “அவர்கள்” சநரடியாக 
அங்கு வந்து,ச ாட்டைில் இருந்து ஊடகவியைாளர்கமள அப்புறப்படுத்துவதாகவும் அச்சுறுத்தியுள்ளது.11 

 
 

 

                                                 
9 http://www.tisrilanka.org/?p=11979 (Last accessed on 12th July 2014) 
10 http://www.asianmirror.lk/news/item/1563-holcim-bars-sunday-leader-swiss-giant-blatantly-violates-media-freedom (Last 

accessed on 12th July 2014) 
11 http://www.tisrilanka.org/?p=11979 (Last accessed on 12th July 2014) 
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 10. பபர்பரால்ட் பகரஸ்ட்டின்(Bertolt Brecht) பமகட நாடைங்ைளின் அரசியல் உட்குைிப்புைள் மீதான 
ைட்டுகரகய அரசாங்ை ஊடைங்ைள் தைிக்கை கசய்ைின்ைன 

சபர்சரால்ட் பிகரஸ்ட்டின் சமமட நாடகங்களின் பைமான அரேியல் உட்குறிப்புகள் மீதான 
கட்டுமரகயான்றின் மீது அதன் ஜூன் 15இன் ‘ோஸ்திரிய அதிசரக்கய’ (இைக்கிய அனுபந்தம்) என்ற 
அனுபந்தத்மத அரோங்க நிருவாகத்திைான ேிங்கள வார இறுதி கேய்திப்பத்திரிமகயான ‘ேிலுமின’ 

நிறுத்திமவத்துள்ளது. ‘ோஸ்திரிய அதிசரக்கய’ என்ற அனுபந்தத்தின் தமைப்புக் கட்டுமரயாக 
கவளியிடப்பட்ட கட்டுமரயானது கபடநாடகம், அடக்குமுமற மற்றும் ஊழல் ஆகியவற்றுடன் 
வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள அரேியல் உறுப்புக்கமளக் ககாண்டுள்ள ேமூகங்களுடன் எவ்வாறு சபர்சரால்ட் 
பிகரட்டின் நாடகங்கள் ேம்பந்தப்பட்டுள்ளன என்பமதயிட்டு கருத்துப்பரிமாறுகின்றது. எனினும், இைங்மக 
அரோங்கத்திற்கு ஏசதனும் சநரடியான சமற்சகாமள கட்டுமர கேய்யவில்மை. பதிைாக, இது அமத முழு 
‘முமறமமயின்’ முமறயான ேீர்குமைகவான்றாக வர்ணித்து, மிகவும் பாரிய சூழமமகவான்றில் 
இைங்மகயின் அரேியல் உண்மமநிமைமமகமள பகுப்பாய்ந்துள்ளது. 12 

 

11. இந்தியாவில் உள்ள தமிழ் பதசியவாதிைளினால் யுத்தத்திற்குப் பிந்திய இலங்கையின் 
திகரப்படத்திற்கு அச்சுறுத்தல் 

 

 
தமிழ் நாட்டில் தமடகேய்யப்பட்டுள்ளது: ‘ஒப கநத்துவ, ஒப எக்க’ (புமகப்படம்: பிரேன்ன விதானசக) 

 

தமிழர் ோர்பு சதேியவாதக் குழுக்களிைிருந்து கிமடத்ததாகக் கூறப்படும் அச்சுறுத்தல் கதாமைசபேி 
அமழப்புக்கமளத் கதாடர்ந்து இந்தியா, தமிழ் நாடு திமரயரங்குகளில் திமரயிடப்பட்ட யுத்தத்திற்குப் 
பிந்திய சூழ்நிமைகள் பற்றிய இைங்மகயின் திமரப்படகமான்று காட்ேிப்படுத்துவது நிறுத்தப்பட்டது.13 
குறிப்பிடத்தக்க இைங்மகயின் திமரப்பட இயக்குனர் பிரேன்ன விதானசகயினால் இயக்கப்பட்ட இந்தியா - 
இைங்மகக் கூட்டுத் தயாரிப்பான ‘ஒப கநத்துவ, ஒப எக்க’ என்ற திமரப்படத்தின் தயாரிப்பாளர்கள் 
திமரப்படத்மத மீண்டும் திமரயிடுவதற்கு தமையிடுமாறு சகாரி தமிழ் நாடு முதைமமச்ேருக்கு கடிதம் 
எழுதியுள்ளார்கள். “யுத்தத்திற்குப் பிந்திய இைங்மகமயயும், தமிழ் மக்களுக்கு நீதிமய மறுத்துமரப்பதனால் 

                                                 
12 http://www.asianmirror.lk/news/item/1550-silumina-bans-bertolt-brecht-for-damaging-government-propaganda (Last accessed 

on 12th July 2014) 
13 http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/31048 (Last accessed on 12th July 2014) 
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 ஏற்படுகின்ற பின்விமளவுகமளயும் திமரப்படம் கூருணர்வுடன் வர்ணிக்கின்றது. இந்தியாவில் இத் 
திமரப்படத்மத ோத்தியமானளவு பரந்தரீதியில் திமரயிடுவதற்கு ஆதரவளிப்பதற்குப் பதிைாக, நாம் இன்று 
எதிரானமதசய கண்கூடாகப் பார்க்கின்சறாம். இது தமிழர்களின் அக்கமறக்கு தீங்கு விமளவிக்கின்றது 
என்பமத திமரப்படத்மதப் பார்க்காமசைசய ேிை வழிதவறிய மக்கள் தீர்மானித்துள்ளனர்” எனக் கடிதம் 
குறிப்பிட்டுள்ளதுடன், திமரப்படம் திமரயிடப்படுவதற்காக கபாைிோரின் பாதுகாப்மபயும் சகாரியுள்ளது. 
ஜூன் 20 அன்று கேன்மனயில் இரு திமரயரங்குகளில் திமரப்படம் கவளியிடப்பட்டதாகவும், மறுநாள் 
குழுக்களிைிருந்து அச்சுறுத்தல் அமழப்புக்கமள திமரயரங்கு உரிமமயாளர்கள் கபற்றதாகவும், இவ்விடயம் 
கபாைிஸூக்குக் ககாண்டு கேல்ைப்பட்டதாகவும், ஆனால், இதற்கு ஆதரவு இருக்கவில்மை எனவும் 
தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவரான திரு.ராகுல் சராய் கூறியுள்ளதாக அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் 
தமிழ்ச் ேங்கங்களிைிருந்து வந்த அச்சுறுத்தல்களின் காரணமாக காட்ேிகள் இமடநிறுத்தப்பட்டதாக PVR 
ேினிமாஸின் ேில்ைத்தியா சபா ரா தனது ‘டுவிட்டரில்’ குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், திமரப்படத்மதப் 
பார்ப்பதற்கு ரேிகர்கள் இல்ைாததன் காரணமாகசவ காட்ேிகள் 'தன்னிச்மேயாக' இரத்துச்கேய்யப்பட்டன என 
ஏமனய திமரயரங்குக்குக் தகவைளிப்பவர்கள் கூறியுள்ளதாக அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது. ஏசதனும் 
முமறயான முமறப்பாட்டிமனத் தாம் கபறவில்மை என கபாைிோர் கதரிவித்துள்ளதாக 
அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது. 
 

ஆ. ஒன்றுகூடுவதற்ைான சுதந்திரத்கத மீறுதல் 

 

12. அரசாங்ைச் சார்பற்ை நிறுவன நிைழ்ச்சிைளுக்கு கவளிநாட்டு அகைப்பாளர்ைளுக்ைான புதிய 
விசா ஒழுங்குவிதிைள் 

அரே ோர்பற்ற நிறுவனங்களினால் (NGO) ஒழுங்குகேய்யப்படும் நிகழ்ச்ேிகளின் கவளிநாட்டு 
அமழப்பாளர்களுக்கான விோமவ வழங்குவது கதாடர்பில் புதிய ஒழுங்குவிதிகமள உள்ளடக்குகின்ற 
முன்கமாழிவுகமள உள்ளடக்கி அமமச்ேரமவக்கு ஓர் அமமச்ேரமவப் பத்திரம் ேமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக 
அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம், “நிகழ்ச்ேிகமள விருந்சதாம்புவது மற்றும் 
பங்ககடுப்பாளர்களுக்கு அவேியமான விோக்கமள ஒழுங்கு கேய்வது ஆகியன மீதான அரே ோர்பற்ற 
நிறுவனங்களின் சவண்டுசகாள்கமள அனுமதிக்கும்” பணி பாதுகாப்பு, நகர அபிவிருத்தி அமமச்ேின் அரே 
ோர்பற்ற நிறுவனங்களுக்கான கேயைகத்திற்கும், கம்கபனிகள் பதிவாளருக்கும் ஒப்பமடக்கப்பட்டுள்ளது. 
பதிவின் ோன்றுப்பத்திரம், நிதிப்படுத்தல் மூைங்களின் விபரங்கள் அத்துடன் கைந்துமரயாடப்படவுள்ள 
விடயங்களின் சுருக்கமான விபரம், சநாக்கங்கள் மற்றும் கவளிநாட்டு அமழப்பாளர்களின் விோ 
விண்ணப்பங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கு பங்ககடுப்பாளர்களின் பட்டியல் ஆகியவற்மற அரே ோர்பற்ற 
நிறுவனங்கள் வழங்க சவண்டும்.14 

 

13. பபாராட்டகமான்ைில் பங்கைடுப்பதிலிருந்து ைாைாமல்பபான தமிைர்ைளின் குடும்பங்ைகளத் 
தடுப்பதற்கு இராணுவம் முயல்வதுடன், தமிழ் மாைாை சகப உறுப்பினர் ஒருவகரயும் கைது 
கசய்துள்ளது 

யுத்தத்தின் இறுதிக் கட்டத்தின் இறுதி நாட்களின்சபாது இைங்மகயின் இராணுவத்திற்கு குடும்பங்களினால் 
மகயளிக்கப்பட்ட பின்னர் காணாமல்சபாயுள்ளதாக அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளவர்களின் 
குடும்பங்களிைிருந்தும், உறவினர்களிடமிருந்தும் ஆட்ககாணர்வு மனுக்கமளயிட்டு ேட்டபூர்வ 
விோரமணகமளக் சகாரி ஜூன் 5 அன்று வட மாகாணத்தில் முல்மைத்தீவு மாவட்டச் கேயைகத்தின் 
முன்புறமாக இமணந்த சபாராட்டகமான்மற தமிழர் சதேியக் கூட்டமமப்பும் (த.சத.கூ.), தமிழர் சதேிய 
மக்கள் முன்னணியும் (த.சத.ம.மு.) நடத்தின. சபாராட்டத்தில் கைந்து ககாள்வதிைிருந்து 
காணாமல்சபானவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கமளத் தடுப்பதற்கு முல்மைத்தீவில் உள்ள இைங்மக 
இராணுவம் முயன்றுள்ளதாக அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது.15 நீதிமன்றத்மத அவமதித்த குற்றச்ோட்டுக்கள் 
மீது த.வி.கூட்டமமப்மபச் சேர்ந்த வட மாகாண ேமபயின் உறுப்பினர் ஒருவர் மகது 

                                                 
14 http://www.sundaytimes.lk/140629/columns/five-star-wonder-of-asia-dream-or-nightmare-105246.html (Last accessed on 12th 

July 2014) 
15 http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37247 (Last accessed on 12th July 2014) 
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http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37247
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 கேய்யப்பட்டதாகவும், ஆனால், சபாராட்டத்தின் இடம் மாற்றப்பட்ட பின்னர் அவர் விடுவிக்கப்பட்டதாகவும் 
ஊடகங்கள் அறிக்மகயிட்டிருந்தன. 
 

இ. ஐ.நா. விசாரகைக்கு சாட்சியமளிக்ைப்பவர்ைளுக்கு எதிராை நடவடிக்கை 
எடுப்பதற்ைான அச்சுறுத்தல் 

 

14. ஐ.நா. விசாரகைக்கு சாட்சியமளிக்ைப்பவர்ைளுக்கு எதிராை நடவடிக்கை எடுப்பதற்ைான 
அச்சுறுத்தல் 

“எதிரிகள் வழங்குகின்ற ோட்ேியம் மீதான அடிப்பமடயில், எதிர்காைத்திைான யுத்தக் குற்ற 
விோரமணகயான்றில் அரோங்கத்திற்கு எதிராக வழங்கப்படுகின்ற ோட்ேியத்திற்கு எதிராகப் கபாருத்தமான 
நடவடிக்மக எடுக்கப்படும்” என அரோங்கம் அச்சுறுத்தியுள்ளதாக ஊடகங்கள் அறிக்மகயிட்டுள்ளன.16 “இது 
ஒரு பாரதூரமான சூழ்நிமை என்பதுடன், நாம் அமத நுணுக்கமாகப் பார்க்கின்சறாம். களங்கம் 
விமளவிப்பவர்கள் வழங்குகின்ற ோட்ேியம் மீதான அடிப்பமடயில் நாம் கபாருத்தமான நடவடிக்மகமய 
எடுப்சபாம்” என 'ேிசைான் ருசட' என்ற ஆங்கிை தினேரி கேய்திப்பத்திரிமகக்கு அரோங்கப் சபச்ோளரும், 

ஊடக அமமச்ேருமான கக ைிய ரம்புக்கவை கூறியுள்ளதாகச் கோல்ைப்படுகின்றது. கவளிநாடுகளிலும், 

இைங்மகயிலும் உள்ள புைம்கபயர்ந்த தமிழர்களும் மற்றும் கவளிநாடுகளிலும், இைங்மகயிலும் உள்ள 
ஏமனசயாரும் ஒன்றுதிரண்டு அரோங்கத்தின் நற்கபயமரக் களங்கப்படுத்தப் சபாகிறார்கள் என்பமதயிட்டு 
அரோங்கம் அறிந்து மவத்துள்ளது என அமமச்ேர் கூறியுள்ளதாகவும் அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது. 
 

ஈ. ைல்வியியலாளர்ைளுக்கு மரை அச்சுறுத்தல்ைள், ைிளர்ந்கதழுந்த 
ஆசிரியர்ைளினதும், கபற்பைார்ைளினதும் மீது தாக்குதல் 

 

15. ைலாநிதி நிர்மல் ரஞ்ஜித் பதவசிைிக்கு மரை அச்சுறுத்தல்ைள் 
ஜூன் 16இைிருந்து தனக்கு விடுக்கப்பட்ட மரண அச்சுறுத்தல்கள் கதாடர்பில் ம ரகம கபாைிேில் 
முமறப்பாகடான்மறப் பல்கமைக்கழக ஆேிரியர் ேங்க ேம்சமளனத்தின் முன்னாள் தமைவர் கைாநிதி 
நிர்மல் ரஞ்ஜித் சதவேிறி தாக்கல் கேய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகின்றது. கைாநிதி சதவேிறியின் மமனவி கூட 
அச்சுறுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், ஜூன் 17 காமை கிமடக்கப்கபற்ற கதாமைசபேி அமழப்கபான்று அவரது மகள் 
‘அேிட்’ வசீ்சுக்கு உட்படுவார் என அச்சுறுத்தியுள்ளது.17 கடந்த பை ஆண்டுகளாக கைாநிதி சதவேிறி 
அரோங்கத்மத கதாடர்ச்ேியாக விமர்ேித்து வந்துள்ளார். 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/30626 (Last accessed on 15th July 2014) 
17 http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7119:death-threats-to-dr-nirmal-ranjith-

devasiri-&catid=42:smartphones&Itemid=74 (Last accessed on 12th July 2014) 
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மாணவர்கமளயும், விரிவுமரயாளர்கமளயும் அச்சுறுத்தி ருகுணு பல்கமைக்கழகத்தின் நுமழவாயிைில் ஆளும் கட்ேி அரேியல்வாதிகளினால் 

ஆதரவளிக்கப்பட்ட கும்பல்கள் ஒன்றுகூடியிருந்தன (புமகப்படம்: ப.ீப.ீேி. ேந்சதஸய) 
 

16. ருகுணு பல்ைகலக்ைைைத்தின் ைல்வியியலாளர்ைளுக்கு மரை அச்சுறுத்தல் 
 

கதன் மாகாணத்தில் உள்ள ருகுணு பல்கமைக்கழகத்தின் விரிவுமரயாளர்களுக்கு அண்மமயில் 
விடுக்கப்பட்ட மரண அச்சுறுத்தல்களுக்கு அரோங்கம் பின்னால் இருப்பதாக 2014 ஜூன் 6 அன்று 
ககாழும்பில் இடம்கபற்ற ஊடகங்களுடனான ேந்திப்பில் பல்கமைக்கழக ஆேிரியர் ேங்கங்களின் 
ேம்சமளனத்தின் தமைவர் குற்றஞ்ோட்டினார்.18 பல்கமைக்கழகத்தின் மாணவர்கள் மீது தாக்குதகைான்மற 
அவர்கள் கண்டித்த பின்னர், அவர்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது. மாணவர்கள் மீது 
தாக்குதமை சமற்ககாண்ட காமடயர்களுக்கு கபாைிோர் பாதுகாப்பளித்ததாக ஊடகங்களுக்கு 
அச்சுறுத்தப்பட்ட விரிவுமரயாளர் கைாநிதி உபுல் அசபரத்ன கதரிவித்தார்.19 

 

17. ஆர்ப்பாட்டம் கசய்த ஆசிரியர்ைளும், கபற்பைார்ைளும் தாக்ைப்பட்டனர் 
ககாழும்பு, அசோகா கல்லூரியில் அரேியல் தமையடீ்டுக்கு எதிராகக் கிளர்ந்கதழுந்த கபற்சறார்களும், 

ஆேிரியர்களும் ஜூன் 5 அன்று அறியப்படாத காமடயர் குழுகவான்றினால் தாக்கப்பட்டுள்ளதாக 
அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது. தாக்குதைின் விமளவாக ககாழும்பு கபாது மவத்தியோமையில் தாகயாருவர் 
அனுமதிக்கப்பட்டார். பாடோமைமயயும், அதன் கல்விமயயும் அதிபர் அழிப்பதாக ஆேிரியர்களும், 

மாணவர்களும் குற்றஞ்ோட்டினர். மாணவர்களின் எதிர்காைத்மத விட தமது விசுவாேமான 
ஆதரவாளர்களுக்சக அதிகளவு முன்னுரிமமமய அரோங்கம் வழங்குவதாக இைங்மக ஆேிரியர் 
ேங்கத்தின் கபாதுச் கேயைாளர் திரு.சஜாேப் ஸ்டாைின் கதரிவித்தார். தாக்குதமை நடத்தியதாக சமல் 
மாகாண முதைமமச்ேர் குற்றஞ்ோட்டப்பட்டுள்ளார்.20 

 

 

 

 

 

                                                 
18 https://www.srilankamirror.com/news/15324-death-threats-to-ruhuna-university-lecturers and 

http://www.sundaytimes.lk/140608/news/ruhuna-uni-undergrads-to-continue-agitating-for-reopening-of-their-campus-

102887.html (Last accessed on 12th July 2014) 
19 https://www.srilankamirror.com/news/15324-death-threats-to-ruhuna-university-lecturers (Last accessed on 12th July 2014) 
20 http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11677:minister-prasanna-attacks-

parents&catid=35:local&Itemid=48 (Last accessed on 12th July 2014) 
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 உ. மாைவர் கசயற்பாடுைகள அடக்குதல் 

 

18. ரஜரட்கட பல்ைகலக்ைைை மாைவர்ைளின் சத்தியாக்ைிரைம் தாக்ைப்பட்டது 
 

 
மாணவ கேயற்பாட்டாளர்களின் தீயிட்டுக் ககாளுத்தப்பட்ட ககாட்டில் (புமகப்படம்: ைங்கா ட்ருத்) 

 

இருபத்திசயழு மாணவர்களின் நியாயமற்ற இமடநிறுத்தமை அகற்றுமாறு ேம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகமளக் 
சகாரி வட சமல் மாகாணத்தில் அமமந்துள்ள ரஜரட்மட பல்கமைக்கழக மாணவர்களினால் 
சமற்ககாள்ளப்பட்ட 18 ஜூன்  21  ேத்தியாக்கிரக (எதிர்ப்பு) இயக்கம் அன்றும், மீண்டும் 29ஜூன்  22 அன்றும் 
அறியப்படாத காமடயர் குழுகவான்றினால் தாக்கப்பட்டது. ேத்தியாக்கிரகத்திற்காக மாணவர்கள் 
பயன்படுத்திய தற்காைிக ககாட்டிமை அதிகாமையில் தாக்குதல் நடத்திசயார் தீயிட்டுக் ககாளுத்தினர். 
“மனித உரிமமகளுக்கான மாணவர்கள்” என்ற அமமப்பின் கூற்றுப்படி முமறப்பாடுகள் கேய்யப்பட்ட 
சபாதிலும், கபாைிோரினால் நடவடிக்மக எடுக்கப்படவில்மை. 
 

19. மூன்று மாைவர் தகலவர்ைள் கைது கசய்யப்பட்டனர் 
ஜூன் 23 அன்று கண்டி கபாைிோரினால் பல்கமைக்கழகங்களுக்கிமடயிைான மாணவர் ேம்சமளனத்தின் 
(IUSF) முன்னாள் கூட்ட அமழப்பாளர் திரு.ேஞ்ஜவீ பண்டாரவும், சவறு இரு மாணவர்களும் மகது 
கேய்யப்பட்டதாக IUSFஇன் தற்சபாமதய கூட்ட அமழப்பாளர் கதரிவித்தார்.23 அவர் கண்டி நீதவான் 
முன்னிமையில் ஆஜர் கேய்யப்பட்டு, 23 ஜூமை  வமர விளக்கமறியைில் மவக்கப்பட்டார். IUSFஇன் 
கூற்றுப்படி அவர்களுக்கு எதிராக கபாய்யான முமறப்பாகடான்மறப் பல்கமைக்கழகப் பாதுகாப்பு 
ஆளணியினர் கேய்த பின்னர் மாணவர் தமைவர்கள் மகது கேய்யப்பட்டனர். ைாணவர் ஒருவர்  இன் 
ஃசபாம் அமைப்பிற்கு ததரிவித்த பபாது பல்கமைகழக பாதுகாப்பு அலுவைரின் முமறப்பாட்டின் காரணைாக  

தாம் மகது தெய்யபட்டதாகத் ததரிவித்தனர்.  பல்கமைக்கழக வளவுக்குள் பிரசவேிக்கும் முன்மனய பிமண 
நிமைமமகயான்மற மீறியமமக்காக திரு.பண்டார பின்னர் குற்றஞ்சுமத்தப்பட்டார். இைங்மகயில் 
சுதந்திரமான கல்வி உரிமமகளுக்கு திரு.பண்டார வைிமமயாகப் பரிந்துமரக்கும் ஒருவர் என்பதுடன், 

கடந்த காைத்தில் பை தடமவகள் மகது கேய்யப்பட்டுள்ளார். 
 

 

                                                 
21 http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7125:thugs-attack-students-sathyagraha-

&catid=42:smartphones&Itemid=74 (Last accessed on 12th July 2014) 
22 http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article& id=11694:sathyagraha-of-rajarata-students-

attacked-by- thugs&catid=35:local&Itemid=48 (Last accessed on 18th June 2014) 
23 http://www.dailymirror.lk/news/48838-bandaras-arrest-part-of-witch-hunt-iusf.html (Last accessed on 12th July 2014) 
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 20. அரசாங்ைப் கபாருட்ைாட்சிக்கு எதிராைப் பபாராட்டம் நடத்தியகமக்ைாை ருகுணு 
பல்ைகலக்ைைைத்தின் மாைவர்ைள் மீதான தாக்குதல் 

கபாைிோர் பார்த்துக்ககாண்டிருந்த சவமள பிரதியமமச்ேர் ேனத் ஜயசூரியவினால் தமைமம வகிக்கப்பட்ட 
கும்பகைான்றினால் மாணவர்கள் தாக்கப்பட்டமமமய இைங்மக வழக்கறிஞர் ேங்கத்தின் நிமையியற் குழு 
கண்டித்துள்ளது.24 தாக்குதமை ஜனதா விமுக்தி கபரமுனவும் (சஜ.வி.பி.,) கண்டித்துள்ளதுடன், தாக்குதைில் 
ேம்பந்தப்பட்டிருந்த திரு.ஜயசூரியவினதும், அரோங்க அரேியல்வாதிகளினதும் புமகப்படங்கமளயும் 
ேமர்ப்பித்திருந்தது.25 ருகுணு பல்கமைக்கழக வளவில் நமடகபற்ற அரோங்கத்தினால் 
ஒழுங்குகேய்யப்பட்டிருந்த 'கதயற்ற கிருள' (சதேத்திற்கு மகுடம்) என்ற வருடாந்தப் 
கபாருட்காட்ேிகயான்றுக்கு எதிராகசமற்ககாள்ளப்பட்ட மாணவர்களின் சபாராட்டம் காரணமாக இந்த  

ஜூன் 2இன் தாக்குதல் இடம்கபற்றுள்ளதாக ோர்த்துமரக்கப்படுகின்றது.26 மாணவர்கமளத் தாக்கிய 
ோர்த்துமரகமளப் பிரதியமமச்ேர் நிராகரித்துள்ளார். ஆனால், மாணவர்களுக்கு எதிராகப் சபாராட்டம் 
நடத்திய குடியிருப்பாளர்களின் குழுகவான்றின் அங்கமாக இருந்தமதயிட்டு ஏற்றுக்ககாண்டுள்ளார்.27  

 

21. மாைவ கசயற்பாட்டாளருக்கு எதிராை ஒழுக்ைாற்று விசாரகையும், பல்ைகலக்ைைைத்திற்குள் 
பிரபவசிப்பதற்ைான தகடயும் 

ஜூன் 26 அன்று ஒழுக்காற்று விோரமணகயான்றுக்காக ஒரு முன்னணிவாய்ந்த மாணவி 
கேயற்பாட்டாளரான கேல்வி ஷியாமளி ைியனஆரச்ேி அமழக்கப்பட்டதுடன், விோரமண நமடமுமறகள் 
முடியும் வமர பல்கமைக்கழக வளவினுள் பிரசவேிப்பதற்கும் தமடகேய்யப்பட்டார்.28  மிகவும் சமாேமான 
நிமைமமகளில், ேிை சவமளகளில் ஒசர அமறயில் 25க்கு சமற்பட்ட மாணவர்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்கனசவ 
கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட மாணவிகளுக்காக புதிய விடுதிக் கட்டிடகமான்மறப் கபறுவதற்காக களனிப் 
பல்கமைக்கழகத்தில் ேகை மாணவிகளின் நடவடிக்மககயான்றின் பின்னர், மாணவிகள் மத்தியில் 
அமமதியின்மமமயத் தூண்டியதாக அவர் குற்றஞ்ோட்டப்பட்டிருந்தார்.சமற்படி ேம்பவத்தின் பின்னர், 

மாணவர் சபாராட்டத்மதத் தமடகேய்த நீதிமன்றக் கட்டமளகயான்மற மீறி, அப் சபாராட்டத்தில் 
பங்ககடுத்தமமக்காக கேல்வி ஷியாமளியும், சவறு இரு மாணவிகளும் மகது கேய்யப்பட்டனர்.29 நீதிமன்ற 
விோரமணயின் சபாது, அவர் ஒரு கபண்ணாக இருப்பமதக் கருத்திற்ககாண்டு எதிர்காைத்தில் அரேியல் 
நடவடிக்மககளில் பங்ககடுப்பதற்கு எதிராக கேல்வி ஷியாமளிமய ைகர நீதவான் எச்ேரிக்மக கேய்தார். 
மாணவிகமள அச்சுறுத்துவதற்காக விடுதிகமளச் சுற்றி கபால்லு ஒன்மறக் ககாண்டு கேன்றதாக அவர் 
கபாய்யாகவும், அடிப்பமடயின்றியும் குற்றஞ்ோட்டப்பட்டிருந்தார். 
 

22. மாைவர் கசயற்பாட்டாளர்ைளின் ைழுத்துக்ைகள உகடத்துக்கைாள்ள பவண்டகமன நீதவான்    

       பரிந்துகரப்பு 
ஜூன் 16 அன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான இரு மாணவர்களின் கழுத்துக்கள் தபாைிொரினால் 
உமடக்கப்பட்டிருக்கும் என (ககாழும்பு) சகாட்மட நீதவான் திைின கமசக கதரிவித்தார்.30 கபாைிோரினால் 
மாணவர் கேயற்பாட்டாளர்கள் மகது கேய்யப்பட்டு, தாக்கப்பட்ட வழக்ககான்று கதாடர்பில் நீதிமன்றத்தில் 
இரு மாணவர்கள் ஆஜராகியிருந்தார்கள். இதில் ஒரு மாணவன் பாரதூரமான கண் காயத்தினால் 
அவதிப்படுகின்றார். 
 

 

 

 

                                                 
24 https://www.colombotelegraph.com/index.php/bar-association-condemns-police-inaction-during-ruhuna-university-attack/ 

(Last accessed on 12th July 2014) 
25 http://www.srilankanews.lk/index.php/news/general-news/3538-master-blaster-blasts-students-jvp  (Last accessed on 12th July 

2014) 
26 http://www.srilankanews.lk/index.php/news/general-news/3538-master-blaster-blasts-students-jvp (Last accessed on 12th July 

2014) 
27 http://www.samachar.com/Jayasuriya-accused-of-attacking-students-ogfmMTagfcd.html (Last accessed on 12th July 2014) 
28 “Monthly update on repression of students in Sri Lanka” – June edition, by “Students for Human Rights” 
29 “Monthly update on repression of students in Sri Lanka” – June edition, by “Students for Human Rights” 
30 “Monthly update on repression of students in Sri Lanka” – June edition, by “Students for Human Rights” 
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 23. மாைவர் இகடநிறுத்தப்பட்டார் 
பாதுகாப்பு அலுவைர்களின் கடமமக்கு இமடயூறு கேய்ததாகக் கூறப்படும் ேம்பவம் கதாடர்பில் ஜூன் 5 
அன்று ரஜரட்மட பல்கமைக்கழகத்தின் (வட மத்திய மாகாணத்தில்) பிரசயாக விஞ்ஞான படீத்தின் 
இறுதியாண்டு மாணவர் ஒருவரான திரு.ேி.எம்.அமரரத்ன இமடநிறுத்தப்பட்டார்.31 இமடநிறுத்தப்பட்ட 
மாணவரின் கூற்றுப்படி, கிராமவாேிகமளக் ககாண்ட குழுகவான்றினால் தாக்கப்பட்ட பின்னர் பாதுகாப்பு 
வழங்குமாறு மாணவர்களின் குழுகவான்று சவண்டுசகாள் விடுத்த சபாது, பாதுகாப்மப வழங்குவதற்கு 
அவர்களால் ஏன் முடியவில்மை என பாதுகாப்பு அலுவைர்கமள அவர் சகட்டிருந்தார். ேம்பவம் நடந்து 
முடிந்து 4 மாதங்களின் பின்னசர ஒழுக்காற்று விோரமண பற்றி அவருக்கு அறிவிக்கும் கடிதம் 
வந்ததாகவும், அவருக்கு எதிராக திட்டவட்டமான குற்றச்ோட்டுக்கமள கடிதம் ககாண்டிருக்கவில்மை 
எனவும் அவர் வைியுறுத்தினார். விோரமணயின் சபாது மட்டுசம, 4 மாதங்களுக்கு முன்னர் நமடகபற்ற 
ேம்பவகமான்றுக்சக விோரமண நடக்கிறது என அவருக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. தனது கமதமய அவர் 
விளக்கிய சபாதிலும், அவர் கல்வியியல் பாமதயின் கமடேி அமரயாண்டில் ஆறு மாதங்களுக்கு 
விரிவுமரகமளயும், பரீட்மேகமளயும் எடுப்பதிைிருந்து இமடநிறுத்தப்பட்டார். பல்கமைக்கழக மாணவர் 
ஒருவருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்மககயான்மற சமற்ககாள்வது கதாடர்பில் சதாதான 
நமடமுமறமயக் கூட, இமடநிறுத்தல் நமடமுமற பின்பற்றவில்மை என 'மனித உரிமமகளுக்கான 
மாணவர்கள்' என்ற அமமப்பு வைியுறுத்துகின்றது. 
 

24. மாைவர் கசயற்பாடுைகள நிந்தித்தல் 
மாணவர் கேயற்பாட்டாளர்கமள முட்டாள்கள், புத்திசுவாதீனமற்றவர்கள் மற்றும் நரிகள் என உயர் கல்வி 
அமமச்ேர் வமேபாடியுள்ளதுடன்32, அவர்களால் எழுப்பப்பட்ட ஏதாவமதயிட்டு கைந்துமரயாடசவா, 

பதிைிறுக்கசவா முடியாது என்றும், நரிகளுக்கு அன்றி, மாணவர்களுக்கு மட்டுசம பதிைிறுப்சபன் என்றும் 
கதரிவித்தார். உயர் கல்வி அமமச்ேரின் இந்த உமரமய அவர்கள் வன்மமயாக ஆட்சேபிப்பதாக 
ஊடகங்களுக்குப் பல்கமைக்கழக ஆேிரியர் ேங்க ேம்சமளனத்தின் (FUTA) தமைவர் கைாநிதி ேந்திரகுப்த 
சதனுவர கதரிவித்தார்.33 

 

 
ஊ. சமய சுதந்திரத்கத பமம்படுத்தும் HRD மீது அச்சுறுத்தல்ைளும், 

தாக்குதல்ைளும் 

 

25. கபாலிஸ் பாதுைாப்பின் மீளப்கபைலும், வை.வட்டபரக்ை விஜித பதரர் மீதான 
சார்த்துகரக்ைப்பட்ட தாக்குதலும் 

ேமய சுதந்திரத்மத, விசேடமாக இைங்மகயில் உள்ள  ேிறுபான்மம ேமய குழுக்கமள வண.விஜித சதரர் 
தீவிரமாக ஆதரிப்பதுவதுடன், 2013 முதல் கபாது பை சேனாவின் (கபௌத்த அதிகாரப் பமட) 
கருத்துக்கமளயும், கேயற்பாடுகமளயும் கடுமமயாக விமர்ேிக்கின்றார். அவர் தாக்கப்பட்டு, 

காயமமடந்துள்ளார், மரண அச்சுறுத்தல்கமளப் கபற்றுள்ளார், மதிப்பு குமறக்கப்பட்டுள்ளார், கூட்டங்களில் 
பங்ககடுப்பதிைிருந்து தடுக்கப்பட்டுள்ளார், அவர் ஒழுங்கு கேய்திருந்த பத்திரிமகயாளர் மகாநாகடான்று 
குழப்பப்பட்டு தபாைிொரால்  இரத்து தெய்யப்பட்டது.. இமவ யாவற்றுக்கும் கபாதுபை சேனாமவ சநாக்கி 
ோன்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.34 ஜனாதிபதி உட்பட அரேியல் தமைவர்களுக்கும், அத்துடன் கபாைிஸ் மா 
அதிபர் உட்பட கபாைிோருக்கும் அடிக்கடி சமற்ககாள்ளப்பட்ட முமறப்பாடுகளினதும், சகாரிக்மககளின் 

                                                 
31 “Monthly update on repression of students in Sri Lanka” – June edition, by “Students for Human Rights” 
32 Original speech in Sinhalese is available at http://www.col4neg.net/newspage/sirasa-news-1st/sirasa-news-1st-7pm-05-06-

2014.html (minutes 17.56 to 18.13 of the news broadcast) while the English translation (text and video) which is slight edited, is 

at http://newsfirst.lk/english/2014/06/allied-health-science-students-issue-will-provide-answers-foxes-s-b-dissanayake/38708 

(Last accessed on 12th July 2014) 
33 https://www.srilankamirror.com/news/15324-death-threats-to-ruhuna-university-lecturers (Last accessed on 12th July 2014) 
34 See http://groundviews.org/2014/06/20/did-the-bbs-attack-vijitha-thero-again/ and 

http://groundviews.org/2013/10/09/buddhist-monk-attacked-by-bodu-bala-sena-and-police-inaction/ (Last accessed on 13th July 

2014) 
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http://www.col4neg.net/newspage/sirasa-news-1st/sirasa-news-1st-7pm-05-06-2014.html
http://newsfirst.lk/english/2014/06/allied-health-science-students-issue-will-provide-answers-foxes-s-b-dissanayake/38708
https://www.srilankamirror.com/news/15324-death-threats-to-ruhuna-university-lecturers
http://groundviews.org/2014/06/20/did-the-bbs-attack-vijitha-thero-again/
http://groundviews.org/2013/10/09/buddhist-monk-attacked-by-bodu-bala-sena-and-police-inaction/
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 பின்னர் அவருக்கு கபாைிஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால், அறிவித்தைின்றியும், விளக்கமின்றியும் 
ஜூன் 7 அன்று கபாைிஸ் பாதுகாப்பு மீளப்கபறப்பட்டது. ஜூன் 9 அன்று, பத்திரிமகயாளர் மகாநாட்மடக் 
குழப்பியமம கதாடர்பிைான வழக்கு சகாட்மட (ககாழும்பு) நீதவான் மன்றத்தில் எடுக்கப்பட்ட சபாது, “இந்த 
நாய் எங்சக? அந்த நாளன்று நான் அவமனக் ககாமை  கேய்துவிட்டு, உள்சள (ேிமறச்ோமை) 
கேன்றிருக்கைாம்” என கபாதுபை சேனவின் தமைவர் வண.ஞானோர சதரர் கூறியுள்ளார். விஜித 
சதரருக்காக ஆஜராகிய வழக்கறிஞமரயும் நாகயன்று அவர் (கபாது பை சேனவின் தமைவர்) 
அமழத்துள்ளார்.35 

 
விஜித சதரர்: கடத்தப்பட்டு தாக்கப்பட்டாரா? (புமகப்படம்: கநத் எப்.எம்) 

 

ஜூன் 19 அன்று காமைசவமள கடும் காயங்களுடன், வதீிசயாரத்தில், நிர்வாண நிமையில், அவரது கோந்த 
காவியுமடயினால் மககளும், கால்களும் கட்டப்பட்ட நிமையில் விஜித சதரர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். அவர் 
மவத்தியோமையில்  அனுமதிக்கப்பட்ட பின்னர், நண்பர்கமளயும், வழக்கறிஞர்கமளயும் கூட 
சுதந்திரமாகச் ேந்திப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்மை என்பதுடன், அவர் படுக்மகக்கு பக்கத்தில் கபாைிஸ் 
அலுவைர்கள் பிரேன்னமாகியிருந்தனர். பிந்திய ேம்பவம் பற்றி கபாய்யான முமறப்பாகடான்மறச் 
கேய்துள்ளதாகவும், காயங்கள் சுயமாக- இமழக்கப்பட்டமவ எனவும் விஜித சதரர் ஒத்துக்ககாண்டுள்ளதாக 
கபாைிோர் பின்னர் வைியுறுத்தியிருந்தனர்.36 இச் கேயலுக்கு சவறு ோன்றுகளும், அத்தாட்ேிகளும் தம்மிடம் 
இருப்பதாக கபாைிோர் வைியுறுத்தியதுடன், மவத்தியோமையிைிருந்து அவர் கவளிசயறிய உடசனசய 
அவமரக் மகது கேய்தனர். ோர்த்துமரக்கப்பட்ட குற்றமானது பிமண வழங்கப்படக்கூடிய குற்றமாக 
இருந்த சபாதிலும், அவருக்கு பாணந்துமற நீதவான் இரு தடமவகள் பிமண வழங்க மறுத்தார். இறுதியாக 
ஜூமை 10 அன்று அவர் பிமணயில் விடுவிக்கப்பட்டார். ஊடகங்களுடன் அது முதல் சபேிய விஜித சதரர் 
தான் உண்மமயிசைசய கடத்தப்பட்டு, தாக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.37 

                                                 
35 http://www.dailymirror.lk/news/48186-counsel-says-vengnanasara-thera-insulted-him.html and 

http://www.srilankanews.lk/index.php/news/general-news/3585-bbs-insulted-me-lawyer-complaints- (Last accessed on 12th July 

2014) 
36 http://newsfirst.lk/english/2014/06/venerable-watareka-vijitha-thero-abducted-police-media-spokesperson/41185 

(Last accessed on 13th July 2014) 
37 http://groundviews.org/2014/06/26/ven-wataraka-theros-last-statement-before-his-arrest-with-english-subtitles/ 
(Last accessed on 13th July 2014) 
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எ. இனவாத வன்முகையில் பாதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்கு உதவிய எதிர்க்ைட்சி    

   பாராளுமன்ை உறுப்பினர் மீது தாக்குதல் 

 

26. எதிர்க்ைட்சி பாராளுமன்ை உறுப்பினர் திரு.பாலித பதவரகபரும ைாயமகடந்ததுடன், 
வாைனமும் அைிக்ைப்பட்டது 

 

தர்கா நகரத்தில் (அளுத்கமவுக்கு அருகில்) ஜூன் 16 அன்று வன்முமறக்கும்பகைான்றினால் 
தாக்கப்பட்டதாக எதிர்க்கட்ேி பாராளுமன்ற உறுப்பினரான (ஐக்கிய சதேியக் கட்ேி) திரு.பாைித்த 
சதவரகபரும குறிப்பிட்டுள்ளார்.38 இது ஊரடங்குச் ேட்டம் அமுைில் இருந்த சவமள இடம்கபற்றதாகவும், 

கபாைிஸ் மற்றும் விசேட கேயைணி (கபாைிேின்  ‘ ககாமாண்சடா ’ அைகு) பார்த்துக் ககாண்டிருந்த 
சவமள தனது வாகனம் அழிக்கப்பட்டதாகவும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அறிக்மகயிட்டுள்ளார். தர்கா 
நகரத்தில் உள்ள உதவியற்ற மக்கமளப் பார்மவயிடுவதற்காக அங்கு கேன்றதாகவும், அவ் சவமளயில் 
வாள்கமளயும், கபால்லுகமளயும் தம் வேம் மவத்திருந்த குழுகவான்று கபண்கமளயும், ேிறுவர்கமளயும் 
ககாண்ட குழுகவான்மறக் ககால்வதற்கு முயற்ேித்தமத தான் கண்டதாகவும் ஊடகங்களுக்கு 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கதரிவித்தார். அவர்கமளக் காப்பாற்றும் கபாருட்டு, அவர் வாகனத்தில் இருந்து 
கீழிறங்கி அவர்கமள அதனுள்சள அமரச் கேய்தார்.அவர் கடும் காயங்களுக்கு உள்ளாகி இருந்ததுடன் அவரது 

வாகனமும் பெதப் படுத்தப் பட்டது. 
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