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இலங்கையில் மாற்றுக் ைருத்துக்ைளுக்கு 

எதிரான அடக்குமுகற 

 

ந ாவம்பர் 2014 

 

 

A destroyed opposition political office: The month of November marked the beginning of a series of attacks on political opposition ( 
Photo: CaFFE) 
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உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள விடயங்ைள் 

 
 

அ. அரசாங்ைத்திற்கு எதிரானவர்ைளாைப் பார்க்ைப்பட்டவர்ைகளக் நைால்லுதல், 

ஆட்ைடத்தல் மற்றும் அச்சுறுத்தல் 

 

ஆ.  பபச்சுச் சுதந்திரத்தின் மீறல் 

இ.  வடக்ைில் தமிழகர  ிகனவுகூருவதற்கு தகடைள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்ைள் 

 

ஈ.   மாணவ நசயற்பாட்டாளர்ைளின் அடக்குமுகற 

 

உ.  எதிரணி அரசியல் ைட்சிைகள அடக்குதல் 

 
 

 

 

 

 

 

இைங்மகயின் மனித உரிமம மீறல்கமை ஆவணப்படுத்தவும் கண்காணிக்கவும் 0991 இன்ோ பான்ம் 
INFORM நிறுவனம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது   . றிப்பாக இன  மாதல்கல்ம்  பானம் நிைவிய 

துடைி ை ய இது உனவாக்கப்பட்டது  .உள்ள்ன் , தசிய ,சன்வ தச மட்டங்கைில் ட்மத்துேைவம் 
வாஇ மாடி ேைவம் இமடயடீுகமை  மற் காள்வதிலும்  ,ம்றிக்மககமை  வைியிடுவதிலும் ,ம்து 

தன்மன கடுபடுத்திக்  காண்டது  .பமப்பமயாகவும் ம்மக்கமரிம் உரிமமகள் மீறப்படுகின்ற 
சேகங்கமை மமயப்படுத்தி  சயற்படுவதிலும் இன்ோ பான்ம் தன்மன ம்ன்ப்பணித்தது  .தற் பாது 

 தன்தல்கமைக் கண்காணிப்பதிலும் கனத்துச்  சுதந்திரத்திற்காகச்  சயற்படுவதிலும் மனித 
உரிமமகள் காப்பாைன்கமை மமயப்படுத்திரிம் இன்ோ பான்ம் தன்மன கடுபடுத்தி வனகின்றது  .

இைங்மகயில்  காமம்மப ம்மப்பமடயாகக்  காண்டு இன்ோ பான்ம் இயங்கி வனவ தாடு  ,உள்ள்ன் 
 சயற்பாட்டாைன்கள் , மக்கள் வமைப்பின்னல்கல்டழும், பிராந்திய (ஆசிய )சன்வ தச மனித 

உரிமமகள் வமைப்பின்னல்கல்டழும்  நனக்கமாகச்  சயற்பட்டு வனகின்றது.  
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சாராம்சம் 

மாதக்கணக்கான ஊகங்கைின் பின்னன், ஜனாதிபதி  தன்தல் 2015 ஜனவரி 8ஆம் திகதி நமட பறு மன 
உத்தி யாகபூன்வமாக ம்றிவிக்கப்பட்டது. இது ஜனாதிபதி  தன்தல் நடப்பதற்  ம்ண்ணைவாக இரண்டு 
வனடங்கல்க்  வற்பட்டதா ம். கட்சியின் ஒன மிகவும் சி ரஷ்ட கட்டுறதிவாஇந்த ஒனவனம், ஜனாதிபதி 
ராஜபக்ஷவின் கீமள்ை ம்மமச்சன் ஒனவனமான ஆல்ம் கட்சியின்  பாதுச்  சயைாைன் “இமண ட்திரணி 
ம் பட்சகராக” ட்திரணிக் கட்சிகைின் கூட்டணி யான்றினால்  தரிவு சஇயப்பட்டான். ட்திரணி 
ம்ரசியல்வாதிகைினதும், ம்வன்கைது ஆதரவாைன்கைினதும் மீதான ம்டக் வமற  பரிதும் உடனமயாக வ 
ஆரம்பித்தது. ஆல்ம் கூட்டணியிைினந்து ம்மமச்சுரீதியிைான பதவிநிமைகைிைினந்து தமது கட்சி 
 வைி யறுகிறது ட்ன ஜாதிக  ெை உறுமய ம்றிவித்து சிை நாட்கைின் பின்னன் ஆத்திரமமடந்த 
 ம்ப ைான்றினால் கட்சியின் தமைவன் வண. ம்துரைிய ரத்ன  தரரின் ஆையம் சுற்றிவமைக்கப்பட்டது. 
வாகனப் பாதுகாப்பணி ஒன்றின் மீதான தாக்  ைான்றின்  பாது இைங்மகயின் பிரதான ட்திரணியான 
ஐக்கிய  தசியக் கட்சியின் உள்ள்ராட்சி சமப உறுப்பினன் ஒனவரின் தமை மீது சுடப்பட்டது. ஆல்ம் 
கட்சியின் பக்கத்திற்  வடக்கிலும், கிடக்கிலும் உள்ை நகர சமபகைின் ம்மமட்ட தமிழ் உறுப்பினன்கமைத் 
தமது பக்கம் இமப்பதற்காக ஜனாதிபதியின் ச காதரன்கைான பாதுகாப்பு ம்மமச்சின்  சயைாைன் 
 காத்தபாய ராஜபக்ஷ மற்றும்  பானைாதார ம்பிவினத்தி ம்மமச்சன் பசில் ராஜபக்ஷ ஆகி யாரின் 
 நரமயான ஆதிக்கத்தின் கீழ்  சயற்படும் “புைனாஇவு மற்றும் ம்ரசியல் பணியாைன்கள்” வயல்வதாக 
 சஇதி ம்றிக்மககள்  றிப்பிடுகின்றன. பாதுகாவைில் உள்ை ம்வரது மகன் விடுவிக்கப்பட  வண்டும் ட்ன 
ம்வன் வினம்பினால் ஆல்ம் கட்சிக்  கட்சி மாறும் வினப்பு வடக்கில் உள்ை நகர சமபயின் உறுப்புனன் 
ஒனவனக்  வடங்கப்பட்டது. 

வடக்கிலும், நாட்மன்  வறு ப திகைிலும்,  பச்சுச் சுதந்திரவம் பயவறுத்தைின் கீழ் இனந்தது.  பாது 
ட்திரணி  வட்பாைரின் வதைாவது  தாமைக்காட்சி  நன்வகங்காணைானது  நாவம்பன் 22 ம்ன்று 
இைங்மகயின் தனியான்  தாமைக்காட்சிச்  சமவ வடங் னன்கைால் தமட சஇயப்பட்டது. 
ம்ரசாங்கத்மதரிம், ஜனாதிபதிமயரிம் கடுமமயாக விமன்சித்தினந்த ம்ரசியல் கட்சியான ஜனதா விவக்தி 
 பரவனவுக்  இடம் வடங்கக்கூடா தன யாழ்ப்பாணம் பத்திரிமகக் கடகத்திமன இராணுவப் 
புைனாஇவாைன்கள் ம்ச்சுறுத்தினான்கள். வட மாகாணத்தில் தமிழ் இதடியைாைன்கமை இராணுவம் 
ம்ச்சுறுத்தியதாகவும், விசாரமண  சஇததாகவும் ம்த்துடன் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் நமட பறுவதற்  
ம்ட்டவமணப்படுத்தப்பட்மனந்த இதடியைாைன்கல்க்கான பயிற்சிச்  சயைமன் வான்று இரத்துச் 
 சஇயப்படுவதற்  கட்டுப்படுத்தியதாகவும் தமிழ் பாரால்மன்ற உறுப்பினன் ஒனவன் 
 ற்றஞ்சாட்மயினந்தான். இைங்மகயின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்  வைிய ீடான்றான ~ம்த்த’ 

 சஇதிப்பத்திரிமக விநி யாகத்திைினந்து மீைப் பறப்பட்டதுடன், கட்சி உயன் படீத்தினால்  நாவம்பன் 7 
ம்ன்று ம்தன்  சஇதிப்பத்திரிமக ம்லுவைகவம்  பாறிமவக்கப்பட்டது. 

தனது கடத்தப்பட்டதும், காணாமல் பானதுமான கணவரான மதுஷ்க ெரிஸ் டீ சில்வாவுக்கான 
 பாறுப்புக்கூறுதலுக்காகவும், நீதிக்காகவும்  பாராமய தா யானவரான தினமதி மயூரி இ னாகா ஜயசிங்க 
ம்ழுராதபுரம் நகரத்தில்  நாவம்பன் 1 ம்ன்று கடத்தப்பட்டான். வன்மனய மாதங்கைில் ம்வன்  பனமைவு 
தடமவகள் ம்ச்சுறுத்தல்கல்க்  உட்பட்மனந்தான். கல்விமயத் தனியான்மயப்படுத்துவதற்  ட்திராக 
மக யாப்பங்கமைப்  பற்றுக் காண்மனந்த பல்கமைக்கடகங்கல்க்கிமடயிைான மாணவன் 
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சம் மைனத்மதச்  சன்ந்த மாணவன்கமை ஜனாதிபதியின் மகனான பாரால்மன்ற உறுப்பினன் நாமல் 
ராஜபக்ஷவினால் தமைமம தாங்கப்பட்ட ம்ரசியல் இயக்க மான்றான ~நீைப் பமட’ ட்ன்ற  ம தாக்கியது. 

கடந்த காைத்மதப்  பான்று,  நாவம்பன் 27இலும், 26இலும் வமற ய தமிடீட விடுதமைப் புைிகள் 
இயக்கத்தின் தினமான “மாவரீன் தினம்”; மற்றும் ட்ல்.ரி.ரி.க. தமைவன் பிரபாகரனின் பிறந்த தினம் 
ஆகியவற்றின்  பாதும், ம்தற்  வன்னனம் வடக்கிலும், கிடக்கிலும் உள்ை தமிடன்கள் மீது கடுமமயான 
நடவமக்மகமய இராணுவ ஆைணியினன் உறுதிப்படுத்தியினந்தனன்.  நாவம்பன் 3 ம்ன்று யாழ்ப்பாணம் 
பல்கமைக்கடக ஆசிரியன் சங்கத்தின் தமைவனக் ம், நான்  மாணவ  சயற்பாட்டாைன்கல்க் ம் ட்திராக 
மரண ம்ச்சுறுத்தல்கமைத் தாங்கிய மககைால் ட்மதப்பட்ட சுவ ராட்மகள் பல்கமைக்கடக வைவில் 
ஒட்டப்பட்மனப்பது கண்டுபிமக்கப்பட்டது.  நாவம்பன் 27 ம்ன்று மாவரீன் தினத்மத ம்ழுஷ்மப்பதிைினந்து 
 சயற்பாட்டாைன்கமைரிம், மாணவன்கமைரிம் தடுப்பதற்கான ஆரம்பநிமையிைான பணியாக யாழ்ப்பாணம் 
பல்கமைக்கடகத்திற்  ம்னகில் இன ~கண்காணிப்பு நிமையங்கள்’ உனவாக்கப்பட்மனந்தன. 
பல்கமைக்கடகச் சனசேகத்தின் மீது ம்தன் பிரசன்னத்மதரிம், ம்மத்தத்மதரிம் இைங்மகயின் 
இராணுவம் ம்திகரித்த பின்னன்  நாவம்பன் 26இைினந்து மசம்பன் 1 வமர யாழ்ப்பாணம் பல்கமைக்கடகம் 
உத்தி யாகபூன்வமாக ேடப்பட்டது. பல்கமைக்கடகத்தின் இன பு வடிகைின் வமமமயான 
கட்டுப்பாட்மமன நூற்றுக்கணக்கான  பனம் ஆரிதபாணியிைான இராணுவ ஆைணியினன் 
ட்டுத்தினந்ததுடன், விடுதிகள் உட்பட பல்கமைக்கடகத்மத விட்டு  வைி யறுமாறு சகை 
மாணவன்கல்க் ம் உத்தரவிட்மனந்தனன்.  நாவம்பன் 27 ம்ன்று மாவரீன் தினத்தன்று பல்கமைக்கடகத்தின் 
வைவின் உள் ை பிரசன்னமாகியினந்த விரிவுமரயாைன்கைினதும், மாணவன்கைினதும் பதிவுகமைச் 
சமன்ப்பிக் மாறு யாழ்ப்பாணம் பல்கமைக்கடகத்தின் பாதுகாப்புக் காவைன்கல்க்   பாைிசின் பயங்கரவாத 
விசாரமணப் பிரிவு உத்தரவிட்மனந்தது. இந்த இயக்கத்திற்  பின்னால் இனந்த மாணவன்கமை 
ம்மடயாைம் காண்பதற்  பயங்கரவாத விசாரமணப் பிரிவுடன் இணங் மாறு பல்கமைக்கடக 
நினவாகத்திற்  ம்றிவுறுத்தப்பட்டது. ம் த நாைன்று, பல்கமைக்கடகத்தின் உள் ை ம்டிக்கப்பட்ட மாவரீன் 
நிமனவு தூபியின் வன்னால் இராணுவம் பணிக்கமன்;த்தப்பட்டதுடன், ப தியில் கால்நமடயிைான 
 ராந்திமனரிம், ட்மந்தமான வதீிச்  சாதமனகமைரிம் இராணுவம் ம்திகரித்தினந்தது. 

ட்ல்.ரி.ரி.க. தமைவன்  வலுப்பிள்மை பிரபாகரனின் பிறந்த தினத்மதக்  காண்டாமயதாக சான்த்துமரத்து, 

வட மாகாணத்தில் உள்ை வன்னணிவாஇந்த தமிழ்ச்  சஇதிப்பத்திரிமகயான ~உதயமன’ விசாரிப்பதற்  
இைங்மகயின் புைனாஇவு ம்லுவைன்கள் தயாராகிக்  காண்மனந்தனன். தமிழ் கடம் மாவரீன் தினச் 
சுவ ராட்மகமை மவத்தினந்ததாக ஓன் இைம் தமிழ்  சயற்பாட்டாைமரப்  பாைிசின் பயங்கரவாத 
விசாரமணப் பிரிவு விசாரமண  சஇததுடன்,  நாவம்பன் 25 ம்ன்று இராணுவ வரீன்கைால் ம்வன் மகது 
 சஇயப்பட்டதாக ம்றிக்மகயிடப்பட்மனந்தது.  நாவம்பன் 26 பிற்பகல்  வமை இைங்மகயின் இராணுவ 
ஆைணியினரால் தமிடன்  தசிய மக்கள் வன்னணியின் ம்லுவைகம் சுற்றிவமைக்கப்பட்டதுடன், ம்லுவைக 
வாசைில் புைனாஇவு ம்லுவைன்கள் நிமை  காண்மனந்தனன்.  நாவம்பன் 25 ம்ன்று,  தமிழ் )ட்ல்.ரி.ரி.க.( 
மாவரீன்கல்க்  ம்ஞ்சைி  சலுத்துவதற்  தமிழ் பக்தன்கள் ஒன்றுகூமயினந்ததாக சான்த்துமரத்து, 

தின காணமமை மாவட்டத்தின் ேதூன்  மற்கில் வன்னம்- பாம- வட்மடயில் பிள்மையான் ஆையத்தில் 
)இந்து( பூமச யான்றுக்காக ஒன்றுகூமயினந்த பக்தன்கமை இைங்மகயின் இராணுவப் புைனாஇவாைன் 
துரத்தியமத்தனன். மசவ பக்தன்கள் சம்பிரதாயபூன்வமான  பாங்கமைத் தயாரித்துக் காண்மனந்த 
பாமனமயரிம் இராணுவ வரீன்கள் உமடத் தறிந்தனன். 
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 நாவம்பன் 12 ம்ன்று இரவு  வமை மன்னான் மாவட்டத்தில் உள்ை  வள்ைாங் ைத்தில் ஆண் ஒனவமர 
ம்மடயாைம் காணவமயாத துப்பாக்கிதாரிகள் சுட்டுக் கான்றனன். பைியான 34 வயதான ந  ைஸ்வரன் 
கினஷ்ணசுவாமி இைங்மக மீதான நடந்து காண்மனக் ம் ஐ.நா. விசாரமணக்  சான்றிமனச் 
சமன்ப்பிக் மாறு தமிடன்கமை ஊக் விப்பதில் கடுபட்மனந்ததாக ம்றிக்மகயிடப்பட்டுள்ைது. பிராந்தியத்தில் 
உள்ை புனன்வாழ்வைிக்கப்படாத ட்ல்.ரி.ரி.க.  பாராைிகள் ம்ல்ைது ஆதரவாைன்கள் பற்றிய தகவமை 
வடங் மாறு இராணுவப் புைனாஇவு ம்லுவைன்கைின்  காரிக்மககமை நிமற வற்றுவதற்  ம்வன் 
மறுத்தினந்ததால் ம்வன்  கால்ைப்பட்டான் ட்ன இன் னான காரணத்மத ஊடகங்கள்  றிப்பிட்மனந்தன. 

சிை சம்பவங்கமையிட்டு விசாரமணகமைப்  பாைிசான் ம்றிவித்தினந்த  பாதிலும், உண்மமயான 
விமைவுகள் மீது புதுப்பித்தல்கள் இனக்கவில்மை ட்ன்பதுடன், கடந்த காைத்மதப்  பான்று, தற்காைப் 
 பாக்காக விைக்கீட்டுரிமம விைங்கியது. இராணுவத்தினாைான மீறல்கள்  றித்து ஏ தழும் விசாரமண 
ம் னகமாக இடம் பறவில்மை. 
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இலங்கையில் ைருத்து பவறுபாட்டின் அடக்குமுகற -ந ாவம்பர் 2014: சம்பவங்ைளின் பட்டியல் 

 சம்பவங் 
ைளின் திைதி 

சம்பவங் 
ைளின் இடம் 
(மாவட்டம்) 

சம்பவங்ைளின் 
விவரணம் 

மூலம் 

அ. அரசாங்ைத்திற்கு எதிரானவர்ைளாைப் பார்க்ைப்பட்டவர்ைகளக் நைால்லுதல்,  ஆட்ைடத்தல் மற்றும் 
அச்சுறுத்தல் 
1 20   நாவம்பன்  காமம்பு 

மாவட்டம் 

ம்துரைிய ரத்ன  தரரின் 
ஆையம் 
சுற்றிவமைக்கப்பட்டது 

http://www.ft.lk/2014/11/21/athuraliye-rathana-theros-temple-
surrounded/ 

2 1   நாவம்பன்  நாச்சியாகம 
)ம்ழுராதபுரம் 
மாவட்டம்( 

தனது காணாமல்  பான 
கணவனக்காகப் 
பிரச்சாரம் நடத்திய 
 பண் ணானவன் 
கடத்தப்பட்டான்  

http://srilankabrief.org/2014/11/mother-twins-wife-disappeared-
abducted-threatened-abused-fighting-justice/#more-20985 

3. 12   நாவம்பன் மன்னான் 
மாவட்டம் 

மன்னாரில் தமிழ் 
 சயற்பாட்டாைமரத் 
துப்பாக்கிதாரிகள் 
 காமை சஇதனன்  

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12834 

 

ஆ. பபச்சுச் சுதந்திரத்தின் மீறல் 
4. 22   நாவம்பன்  காமம்பு 

மாவட்டம் 

“சிரச”வில் நிகழ்ச்சி 
தமட சஇயப்பட்டது. 

http://www.colombopage.com/archive_14B/Nov22_1416678446CH.

php 

5. 19   நாவம்பன்  யாழ்ப்பாண 
மாவட்டம் 

வடக்கில் இன் னான 
ஊடக  சயைமன்வு 
ரத்துச்  சஇயப்பட்டது  

http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-

journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113 

6. 18   நாவம்பன் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டம் 

யாழ்ப்பாண பத்திரிமகக் 
கடகத்மத புைனாஇவு 
ஆைணியினன் 
ம்ச்சுறுத்தினன்  

https://twitter.com/jaffnapressclub  

7. 7   நாவம்பன்  காமம்பு 
மாவட்டம் 

ம்தன்  சாந்த 
 சஇதிப்பத்திரிமகமய 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 
தணிக்மக  சஇகின்றது  

http://archive.srilankamirror.com/news/17774-aththa-withdrawn-
from-circulation-office-sealed 

இ. வடக்ைில் தமிழகர  ிகனவுகூருவதற்கு தகடைள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்ைள் 
8. 25   நாவம்பன் தின காண

மை  
மாவட்டம் 

சமய நிகழ்ச்;சியிைினந்து 
பக்தன்கள் 
விரட்டப்பட்டனன் 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37521  

9. 26   நாவம்பன்  காமம்பு 
மாவட்டம் 

~உதயன்| 

 சஇதிப்பத்திரிமக 
 றித்து இைங்மகப் 
புைனாஇவாைன்கள் 
விசாரமணமய 
ஆரம்பித்தனன்  

 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12949 

 

http://www.ft.lk/2014/11/21/athuraliye-rathana-theros-temple-surrounded/
http://www.ft.lk/2014/11/21/athuraliye-rathana-theros-temple-surrounded/
http://srilankabrief.org/2014/11/mother-twins-wife-disappeared-abducted-threatened-abused-fighting-justice/#more-20985
http://srilankabrief.org/2014/11/mother-twins-wife-disappeared-abducted-threatened-abused-fighting-justice/#more-20985
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12834
http://www.colombopage.com/archive_14B/Nov22_1416678446CH.php
http://www.colombopage.com/archive_14B/Nov22_1416678446CH.php
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113
https://twitter.com/jaffnapressclub
http://archive.srilankamirror.com/news/17774-aththa-withdrawn-from-circulation-office-sealed
http://archive.srilankamirror.com/news/17774-aththa-withdrawn-from-circulation-office-sealed
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37521
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12949
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10. 25   நாவம்பன் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டம் 

மாவரீன் தினச் 
சுவ ராட்மமய 
மவத்தினந்ததிற்காக 
தமிழ் இமைஞன் மகது  

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37508 

 

11. 3   நாவம்பன் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டம் 

ம்ச்சுறுத்தும் 
சுவ ராட்மகள்  றித்து 
யாழ்ப்பாண 
பல்கமைக்கடக 
ஆசிரியன்கள் 
நாமமிடப்பட்டனன்  

http://www.colombomirror.com/?p=1256 

 

12. 27   நாவம்பன் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டம் 

யாழ்ப்பாணத்தின் 
“தியாகச் சுடமர” ஏற்றிய 
மாணவன்கைின் 
 பயன்கமை இராணுவம் 
 பற்றது  

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37529 

 

13 25  நாவம்பன் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டம் 

யாழ்ப்பாணத்தில் 
இராணுவக் கண்காணிப்பு 
ம்திகரித்தது  

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37507 

 

14. 26   நாவம்பன் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டம் 

நிமனவுதினச் 
 சயற்பாடுகல்க்  
பயந்து யாழ்ப்பாணம் 
பல்கமைக்கடகம் 
ேடப்பட்டது 

http://www.colombomirror.com/?p=1256  

15. 26   நாவம்பன் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டம் 

இைங்மக இராணுவ 
ஆைணியினரால் தமிழ் 
ம்ரசியல் கட்சி 
ம்லுவைகம் 
சுற்றிவமைக்கப்பட்டது 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12950  

ஈ.  மாணவ நசயற்பாட்டாளர்ைளின் அடக்குமுகற 
16. 24   நாவம்பன் மாவட்டம் ? பல்கமைக்கடக 

மாணவன்கைின் 
மக யாப்ப இயக்கம் 
தாக்கப்பட்டது  

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-thugs-to-

stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74  

உ. எதிரணி அரசியல் ைட்சிைகள அடக்குதல் 
17.  வடக் ம், 

கிடக் ம் 

தமிழ் கட்சியின்  நகர 
சமப உறுப்பினன்கமைக் 
கட்சி மாறும்பம 
ம்ரசாங்கம் 
ம்ச்சுறுத்துகின்றது 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37524 

 

18. 21   நாவம்பன்  காமம்பு 
மாவட்டம் 

ட்திரணி ம்ரசியல் 
கட்சிகல்க்  ட்திராக 
 தன்தல் வன்வமற  

http://www.colombomirror.com/?p=1202 
 

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37508
http://www.colombomirror.com/?p=1256
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37529
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37507
http://www.colombomirror.com/?p=1256
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12950
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-thugs-to-stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-thugs-to-stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-thugs-to-stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37524
http://www.colombomirror.com/?p=1202
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அ. அரசாங்ைத்திற்கு எதிரானவர்ைளாைப் பார்க்ைப்பட்டவர்ைகளக் நைால்லுதல், 

 ஆட்ைடத்தல் மற்றும் அச்சுறுத்தல் 

 

1. அதுரலிய ரத்ன பதரரின் ஆலயம் சுற்றிவகளக்ைப்பட்டது 

 

ஆல்ம் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர வன்னணியில் 
இனந்து ம்மமச்சுரீதியிைான பதவிநிமை 
கைிைினந்து ஜாதிக  ெை உறுமய கட்சி 
 வைி யறுவதாக ம்றிவித்த சிை நாட்கைின் 
பின்னன், ஆத்திரமமடந்த  காஷ்ம யான்றினால் 
கட்சியின் தமைவரின் தமைமமயிைான 
ஆையம் சுற்றிவமைக்கப்பட்டதனால்  நற்று 
 பாைிஸ் பாதுகாப்பு பைப்படுத்தப்பட்டது. 
 நாவம்பன் 20 ம்ன்று ராஜகிரியவில் ) காமம்பு 
மாவட்டம்( உள்ை ரத்ன  தரரின் சத்தெம் 
 சவன ஆையம் ம்மடயாைம் காணப்படாத 
ட்தின்ப்பாைன்கைினால் சுற்றிவமைக்கப்பட்டதுடன், 

ம்வன் ம்ரசாங்கக் காணியில் சட்டவி ராதமாகக் 
 மயினப்பதாகவும் சான்த்துமரத்தது. 

ஜனாதிபதியினால்  தன்தல் பற்றி ம்றிவிக்கப்படுவதற்  வன்னன் ம்ச்சுறுத்தைின் வதைாவது வயற்சியாக 
இச் சம்பவத்மத  தன்தல் கண்காணிப்பாைன்கள்  றிப்பிட்டுள்ைான்கள். 
( ம ை: ம்துரைிய ரத்ன  தரரின் புமகப்படம் - colombogazette( 
http://www.ft.lk/2014/11/21/athuraliye-rathana-theros-temple-surrounded/ 
 

 

2. தனது ைாணாமல் பபான ைணவருக்ைாைப் பிரச்சாரம்  டத்திய நபண்நணாருவர் ைடத்தப்பட்டார்  

 

தனது கடத்தப்பட்டதும், காணாமல்  பானதுமான கணவரான 
மதுஷ்க ெரிஸ் டீ சில்வாவுக்   பாறுப்புக்கூறுவதற் ம், 

நீதிக் ம்  பாராடும் தா யானவரான தினமதி மயூரி இ னாகா 
ஜயசிங்க ம்ழுராதபுரம் நகரத்தில்  நாவம்பன் 1 ம்ன்று 
கடத்தப்பட்டான். ம்வன் உயின்வாட  வண்டுமானால், ம்வரது 
கணவன் மதுஷ்கவின் சான்பாக பிரச்சாரம் நடத்தக்கூடாது ட்ன 
ம்ச்சுறுத்திய ஆட்கடத்தல்காரன்கள் ம்வமர ம்ழுராதபுரத்தில் 
இனந்து சுமான் 30 கி.மீ. தூரத்தில் உள்ை  நாச்சியாகமவில் 
)ம்ழுராதபுரம் மாவட்டம்( இறக்கிவிட்டான்கள். ஒன வயதான 
இரட்மட மகன்கைில் தா யானவராக இ னாகா விைங் கிறான். 
“நீ ம்திகம் கமதக்கின்றாஇ. நீ உயின் வாட  வண்டுமா ம்ல்ைது 
இறக்க வண்டுமா ட்ன்பமத நீ தான் வமவு சஇய  வண்டும். 
நீ  மமடகைில் ஏறுகின்ற  பாதிலும், நீ ம்திகைவு தூரம் 
 சல்வமத நாம் விடமாட் டாம். உனது கணவமரத்  தடுவமத 
நிறுத்திவிடு” ட்ன ஆட்கடத்தல்காரன்கள் மயூரிமய 
ம்ச்சுறுத்திரிள்ைனன். “நான்  கால்ைப்பட்டால் ட்னது இரட்மட 
மகன்கல்க்  ட்ன்ன நடக் ம் ட்ன்பமதயிட்டு நான் மிகவும் 
பயந் தன்” ட்ன்கிறான் மயூரி. “ட்ன்மனக் கடத்தியவன்கள் 
பாதுகாப்புப் பமடகமைச்  சன்ந்தவன்கள்  பாை ட்னக் த்  தரிந்தது” ட்ன ம்வன்  மலும்  தரிவித்தான்.  

 

http://www.ft.lk/2014/11/21/athuraliye-rathana-theros-temple-surrounded/
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ஆட்கடத்தல்காரன்கைினால் ம்வன் இறக்கப்பட்டு, பத்து நிமிடங்கைின் பின்னன், ம்ங்   நாச்சியாகம 
 பாைிசான் வந்து, ம்வமரப்  பாைிஸ் நிமையத்திற்   காண்டு  சன்றனன். பாைியல் 
 தாடிைாைி யானவராக  பாைிஸான் தன்மன நடத்தியதாகவும்,  கட்ட வான்த்மதகைால் ம்வன்கள் தன்மன 
ஏசியதாகவும் ப.ீப.ீசி. சிங்கை  சமவக்  மயூரி கூறியினந்தான். 
( ம ை வைது புறம்: மயூரி இ னாகா ஜயசிங்க: புமகப்படம் – SriLanka Brief( 
http://srilankabrief.org/2014/11/mother-twins-wife-disappeared-abducted-threatened-abused-fighting-justice/#more-20985 

 
 

3. மன்னாரில் தமிழ் நசயற்பாட்டாளகரத் துப்பாக்ைிதாரிைள் நைாகலநசய்தனர் 

 

 நாவம்பன் 12 இரவு மன்னான் மாவட்டத்தில்  வள்ைாங் ைத்தில் 
ட்ல்.ரி.ரி.க.  பாைிஸ் திமணக்கைத்தின் வன்னாள் உறுப்பினன் ஒனவமர 
ம்மடயாைம்  தரியாத துப்பாக்கிதாரிகள் சுட்டுக்  கான்றனன். தமிழ் 
மக்கல்க்  ட்திராக இமடக்கப்பட்ட  பனம் ம்ட்டூடியங்கமையிட்டு ஐ.நா. 
விசாரமணக்  சாட்சியங்கமைச் சமன்ப்பிப்பதற்  தமிடன்கமை 
ஊக் விப்பதில்  கால்ைப்பட்ட 34 வயதான ந  ைஸ்வரன் 
கினஷ்ணசுவாமி கடுபட்மனந்தான். பிராந்தியத்தில் உள்ை 
புனன்வாழ்வைிக்கப்படாத ட்ல்.ரி.ரி.க.  பாராைிகள் ம்ல்ைது ஆதரவாைன்கள் 
பற்றி தகவமை வடங் மாறு ந  ைஸ்வரமன இராணுவப் புைனாஇவு 
ம்லுவைன்கள் வைிரிறுத்தியினந்த  பாதிலும், ம்வன் மறுத்துவிட்டதாக 
உள்ள்ன் வட்டாரங்கள்  தரிவித்தினந்தன. 
(இடது புறம்: – ந  ைஸ்வரன் கினஷ்ணசுவாமி: புமகப்படம் Tamil Net)  

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12834  

 
 
 
 

ஆ. பபச்சுச் சுதந்திரத்தின் மீறல் 

 

4. “சிரச”வில்  ிைழ்ச்சி தகடநசய்யப்பட்டது. 
 நாவம்பன் 22 ம்ன்று  பாது ட்திரணி ம் பட்சகரின் வதைாவது  தாமைக்காட்சிப்  பட்ம இைங்மகயின் 
தனியான்  தாமைக்காட்சி  சமவ வடங் னன்கைினால் தமட சஇயப்பட்டது.  பாது ட்திரணி 
ம் பட்சகமரரிம், மற்றும்  வறு  பனமைவு ட்திரணி உறுப்பினன்கமைரிம்  பட்மகாணப்பட்ட “சட்டன” 

நிகழ்ச்சிமய ஒைிபரப்புவதிைினந்து பி யா ரி.வி.  கபிள்  ரைிவிஷன்  நட் வன்க்கினாலும், டய ைாக் ரி.வி. 
சற்றமைட்  ரைிவிஷன்  நட் வன்க்கினாலும் சிரச  தாமைக்காட்சி தமட சஇயப்பட்டதாகக் 
கூறப்படுகின்றது. நிகழ்ச்சி  நரமயாக இமணயதைத்தில்  ம ைற்றப்பட்மனந்தது. MTV/MBC மீமயா 
 நட் வன்க்கின் சிரச, சக்தி மற்றும் ட்ம்.ரி.வி விமையாட்டு ம்மைவரிமசகமை பி யா ரி.வி.  கபிள் 
 ரைிவிஷன்  நற் வன்க் மற்றும் டய ைாக் ரி.வி. சற்றமைட்  ரைிவிஷன்  நட் வன்க் ஆகியன 
தமட சஇதினந்தன. நிகழ்ச்சியில்  பாது ட்திரணி ம் பட்சகன் மமத்திரிபாை சிறி சன, வன்னாள் ம்மமச்சன் 
 டாக்டன் ராஜித  சனாரத்ன, ஜாதிக  ெை உறுமய பாரால்மன்ற உறுப்பினன் ம்த்துரைிய ரத்ன  தரன் 
மற்றும்  ஜ.வி.பி. தமைவன் ம்ழுர  மார திசநாயக்க ஆகி யான் பங் கடுத்தினந்தனன்.  

http://www.colombopage.com/archive_14B/Nov22_1416678446CH.php 

 

5. வடக்ைில் இன்நனாரு ஊடை நசயலமர்வு ரத்துச் நசய்யப்பட்டது 

வட மாகாணத்தில் இதடியைாைன்கமை இராணுவத்தினன்  தாடன்ந்து ம ம்ச்சுறுத்தி வனவதாக த.வி.கூ. 
பாரால்மன்ற உறுப்பினன் சு ரஷ் பி ரமசந்திரன்  றிப்பிட்டுள்ைான். உள்ள்ன் இதடியைாைன்கமை 
ம்டக் வதற்  பைதரப்பட்ட நடவமக்மககமை இராணுவத்தினன் ட்டுப்பதாக ம்வன்  ற்றஞ்சாட்மயினந்தான். 

http://srilankabrief.org/2014/11/mother-twins-wife-disappeared-abducted-threatened-abused-fighting-justice/#more-20985
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12834
http://www.colombopage.com/archive_14B/Nov22_1416678446CH.php
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ம்வரின் கூற்றின்பம, கடந்த சிை தினங்கைில் ஒன  தாமகயிைான இதடியைாைன்கள் ம்ச்சுறுத்தப்பட்ட 
ம் த வமை, யாழ்ப்பாணத்தில் வாமம் இதடியைாைன்கைில் ஒனவனம், ம்வரது  டும்ப உறுப்பினன்கல்ம் 
இராணுவத்தினரால் விசாரிக்கப்பட்டுள்ைனன். இப் பிரச்சமனயின் காரணமாக, காங் கசன்துமறயில் 
)யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்( நமட பறுவதற்  இனந்த இதடியைாைன்கல்க்கான பயிற்சிச்  சயைமன்வு 
ரத்துச் சஇயப்பட்டதாக ம்வன்  மலும்  தரிவித்தான். 
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-

journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113  

 

6. யாழ்ப்பாண பத்திரிகைக் ைழைத்கத புலனாய்வு ஆளணியினர் அச்சுறுத்தினர் 

 

யாழ்ப்பாணம் பத்திரிமகக் கடகத்தினால் ம்ழுப்பப்பட்ட இமணயதை  றிப்பின் பிரகாரம், ஜனதா விவக்தி 
 பரவன ) ஜ.வி.பி.( ட்ன்ற ம்ரசியல் கட்சிக்  இடமைிக்க  வண்டா மன ம்வன்கமை இராணுவ 
ஆைணியினன் ம்ச்சுறுத்திரிள்ைனன்.  

 

Jaffna Press Club @JaffnaPressClub · Nov 18 

 #GOSL trying to stop us from traveling to North. Used intelligence personnel to threaten 

@JaffnaPressClub not to host our Press Conf.#JVP  

 
 

7. அதன் நசாந்த நசய்திப்பத்திரிகைகய ைம்யூனிஸ்ட் ைட்சி தணிக்கை நசய்ைின்றது 

 

 
 

இைங்மகயின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின்  வைிய ீடான்றான ~ம்த்த’  சஇதிப்பத்திரிமக ம்லுவைகம் 
 பாறிமவக்கப்பட்டது.  பராதமனப் பல்கமைக்கடகத்தின் ம்டகியல் கமைகள் பிரிவின் வன்னாள் 
தமைவன் கைாநிதி மமக் கல்  பன்னாண் டாவினால்  சஇதிப்பத்திரிமக பதிக்கப்பட்டது. ~ஓன்மைன்| 

பதிப்பிமனக் கூட சம்பந்தப்பட்டவன்கள் ம்கற்றிவிட்டதாக வகநூைில் கைாநிதி  பன்னாண் டா 
 றிப்பிட்டுள்ைான். கட்சியிழுள் வதந்தியினாைான பிணக் கமைக் கட்டுமர யான்று உறுதிப்படுத்திய 
பின்னன் விநி யாகத்திைினந்து  சஇதிப்பத்திரிமக மீைப் பறப்பட்டதாக ~ம்த்த| இதடியைாைன் ஒனவமரக் 
 றிப்பிட்டு ~ம்த  தரன| இமணயதைம் ம்றிக்மகயிட்மனந்தது 

http://archive.srilankamirror.com/news/17774-aththa-withdrawn-from-circulation-office-sealed  

. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=12024:military-shows-its-force-in-the-north-journalists-threatened&catid=150:lead-news&Itemid=113
https://twitter.com/JaffnaPressClub
https://twitter.com/JaffnaPressClub/status/534575901434867713
https://twitter.com/hashtag/GOSL?src=hash
https://twitter.com/JaffnaPressClub
https://twitter.com/hashtag/JVP?src=hash
http://archive.srilankamirror.com/news/17774-aththa-withdrawn-from-circulation-office-sealed
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இ. வடக்ைில் தமிழகர  ிகனவுகூருவதற்கு தகடைள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்ைள் 

 

8. சமய  ிைழ்ச்;சியிலிருந்து பக்தர்ைள் விரட்டப்பட்டனர் 

 

 நாவம்பன் 25 ம்ன்று, தின காணமமை மாவட்டத்தின் ேதூன்  மற்கில் உள்ை வன்னம்- பாம-
 வட்மடயில் பிள்மையான் ஆையத்தில் )இந்து( ஒன்றுகூமயினந்த பக்தன்கமை இைங்மகயின் இராணுவப் 
புைனாஇவாைன்கள் விரட்மயமத்தனன். தமிழ் )ட்ல்.ரி.ரி.க.( மாவரீன்கல்க்  காணிக்மக  சலுத்துவதற் க 
தமிழ் பக்தன்கள் ஒன்றுகூமயினந்ததாக சிங்கை இராணுவ ஆைணியினன் சான்த்துமரத்ததுடன்,  பாங்கமைத் 
தயாரிப்பதற்  மசவ பக்தன்கள் வற்பட்ட  பாது இராணுவத்தினன் பாமனமய உமடத்தனன். 
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37521 
 

9. ~உதயன்| நசய்திப்பத்திரிகை குறித்து இலங்கைப் புலனாய்வாளர்ைள் விசாரகணகய 
 ஆரம்பித்தனர் 

 

ட்ல்.ரி.ரி.க. தமைவன்  வலுப்பிள்மை 
பிரபாகரனின் பிறந்த தினத்மதக் 
 காண்டாமயதாக சான்த்துமரத்து, வட 
மாகாணத்தில் உள்ை வன்னணிவாஇந்த 
 சஇதிப்பத்திரிமகயான ~உதயன்|  றித்து 
விசாரமண யான்மற இைங்மகயின் 
புைனாஇவு ம்லுவைன்கள் ஆரம்பிக்கவுள்ைதாக 
ப.ீப.ீசி. சிங்கை  சமவ ம்றிக்மகயிட்மனந்தது. 
பிரபாகரனின் புமகப்படத்மதரிம், 

“தமிடினத்மைவரின் 61வது பிறந்த நாள்; ட்ம் 
இனத்தின் இமறவன் ம்வதரித்த தினநாள்” 
ட்ன்ற வாசகங்கமைரிம் சித்தரித்து 
இந்தியாவில் உள்ை ம்றிவித்தல் 
பைமக யான்றின் புமகப்பட மான்மற 
உள்ைடக்கிய கட்டுமர யான்மற 
யாழ்ப்பாணத்மதத் தைமாகக்  காண்ட தினசரி 
 வைியிட்ட பின்னன் விசாரமண 
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  

( ம ை: உதயன் வதல் பக்கம்: தமிழ் கான்மயனின் – புமகப்படம்: Tamil Guardian(  

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12949 

 

10. மாவரீர் தினச் சுவநராட்டிகய கவத்திருந்ததிற்ைாை தமிழ் இகளஞர் கைது 

 

தமிழ் கடம் மாவரீன் தினச் சுவ ராட்மகமை மவத்தினந்ததாக கூறப்படும்  தன்மராட்சியில் உள்ை 
மீசாமைமயச்  சன்ந்த ட்ஸ்.சுைக்ஷன் ட்ன்ற இைம் தமிழ்  சயற்பாட்டாைன் ஒனவமரப்  பாைிஸின் 
பயங்கரவாத விசாரமணப் பிரிவு விசாரித்துள்ைதாக  தன்மராட்சியில் உள்ை  பாைிசான் 
 றிப்பிடுகின்றனன். ம்வன்  மாட்டான் மசக்கிள் ஒன்மற  சலுத்திக்  காண்மனந்த  வமை  நாவம்பன் 25 
இரவன்று இராணுவத்தினரினால் மகது  சஇயப்பட்டான். 
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37508 

 

 

 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37521
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12949
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37508
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11. அச்சுறுத்தும் சுவநராட்டிைள் குறித்து யாழ்ப்பாண பல்ைகலக்ைழை ஆசிரியர்ைள் 
 ாமமிடப்பட்டனர் 

 

 நாவம்பன் 3 ம்ன்று, யாழ்ப்பாணம் 
பல்கமைக்கடக ஆசிரியன் சங்கத்தின் 
தமைவன் ராஜ மான் மற்றும் நிவாஸ், 

தமிழ்ச் சல்வன், ஐங்கரன் மற்றும் பிரிட் டா 
ஆகிய  பயன்கமைக்  காண்ட நான்  
மாணவன்கல்க்  ட்திராக மரண 
ம்ச்சுறுத்தமைக்  காண்ட மகயால் 
ட்மதப்பட்ட சுவ ராட்மகள் பல்கமைக்கடக 
வைவில் ஒட்டப்பட்மனந்தமம 
கண்டுபிமக்கப்பட்டது. “சுடு வாம் நிவாஸ் 

தமிழ் சல்வன் ஐங்கரன் பிரிட் டா மட்டும் 
ராச மான்” ட்ன  காச்மசத் தமிடில் ஒன 
சுவ ராட்ம  றிப்பிட்ட ம் த வமை, 

“ம்வன்கள் ட்ல்.ரி.ரி.க.க்  
புத்துயிரைிக்கின்றனன். நாம் ம்வன்கமைக்  கால் வாம். மாவரீன் வாரம்  காண்டாடப்படுவமத நாம் 
ம்ழுமதி யாம்” ட்ன இன் னான்று  றிப்பிட்மனந்தது. 
 

ட்ல்.ரி.ரி.க. மாவரீன் வாரம் வனடாந்தம்  நாவம்பன் 27 ம்ன்று  காண்டாடப்படுகின்றது. கடந்த காைத்தில் 
ட்ல்.ரி.ரி.க.இன் மாவரீன் தினத்மதக்  காண்டாமயதற்காக  பனமைவு மாணவச்  சயற்பாட்டாைன்கமை 
இைங்மகயின் பாதுகாப்புப் பமடயினன் ம்ச்சுறுத்திரிம், தாக்கிரிம், மகது  சஇதும் உள்ைனன். 
 
( ம ை: “ம்வன்கள் புைிமை உனவாக் கின்றனன். நாம் ம்வன்கமை சுடு வாம்” ட்ன சு ராட்மகைில் ஒன வாசகம் காணப்பட்டது. – புமகப்படம்: 
Tamil Guardian)  

http://www.colombomirror.com/?p=1256  

 

12. யாழ்ப்பாணத்தின் “தியாைச் சுடகர” ஏற்றிய மாணவர்ைளின் நபயர்ைகள இராணுவம் நபற்றது 

 

 நாவம்பன் 27 ம்ன்று மாவரீன் தினத்தன்று யாழ்ப்பாணம் பல்கமைக்கடக வைாகத்தின் வைவின் உள் ை 
பிரசன்னமாகியினந்த விரிவுமரயாைன்கைினதும், மாணவன்கைினதும் பதிவுகமைச் சமன்ப்பிக் மாறு 
பல்கமைக்கடகத்தின் பாதுகாப்பு காவைன்கல்க்  பயங்கரவாத விசாரமணப் பிரிவு உத்தரவிட்டுள்ைது. இந் 
நடவமக்மகக்  பின்னாலுள்ை மாணவன்கமை ம்மடயாைம் காண்பதற்  பயங்கரவாத விசாரமணப் 
பிரிவுடன் இணங் மாறு பல்கமைக்கட நினவாகத்திற்  பணிக்கப்பட்மனந்தது. ம்த் தினத்தன்று 
பல்கமைக்கடகத்தின் உள் ை ம்டிக்கப்பட்மனந்த மாவரீன் நிமனவு தூபியின் வன்னால் இராணுவம் 
பணிக்கமன்த்தப்பட்மனந்தது. வைாகம் மீது கண் ணான்மற மவத்தினப்பதற்காக யாழ்ப்பாணம் 
பல்கமைக்கடகத்தின் ம்யைில் உள்ை மாமகைிைான வடீுகைிலும், கட்மடங்கைிலும் கூட ம்து 
 மயினந்துள்ைது. ஆனால்,  பாது தியாகச் சுடமர சிை மாணவன்கள் ஏற்றிரிள்ைான்கள். மாவரீன் தினத்தன்று 
யாழ்ப்பாணம் பல்கமைக்கடகத்தின் ம்யைில் காணப்பட்ட வாகனங்கைின் இைக்கங்கமை இைங்மக 
இராணுவம் பதிவு சஇதுள்ைது. வாகனங்கைின் உரிமமயாைன்கமை ம்மடயாைங் காணுமாறு பாதுகாப்பு 
காவைன்கல்க்  ம்றிவுறுத்தப்பட்டுள்ைதாக பல்கமைக்கடக நினவாகத்தின் தகவைறிந்த வட்டாரங்கள் 
~தமிழ் நற்’றிடம்  தரிவித்தினந்தன. 
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37529 

 

 

http://www.colombomirror.com/?p=1256
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37529
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13. யாழ்ப்பாணத்தில் இராணுவக் ைண்ைாணிப்பு அதிைரித்தது 

 

தமிடன் மாவரீன் தினத்திற்  வன்னன் வடக்கில் தமிழ் இமைஞன், வன்னாள் ட்ல்.ரி.ரி.க. உறுப்பினன்கள் 
மற்றும் சிவில் சேகத்தினன் ஆகி யான் மத்தியில் பயப்பிராந்திமய உனவாக் வதில் இைங்மகயின் 
இராணுவம் கடுபட்டுள்ைதாக ~தமிழ் நற்| ம்றிக்மகயிட்மனந்தது. ம்ண்மமய நாட்கைில் யாழ்ப்பாணம் 
பல்கமைக்கடகத்திற்  ம்னகில் நாச்சிமான்  காவிைம மற்றும் கல்ைமச் சந்தி ஆகியவற்றில் இன 
~கண்காணிப்பு நிமையங்கள்’ உனவாக்கப்பட்மனந்தன. பல்கமைக்கடக வைவில் இனந்து 500 
மீட்டன்கல்க் ம், ஒன கி ைா மீட்டனக் ம் இமடப்பட்ட இடத்தில் உள்ை சிவிைியன் வடீுகள் 
இராணுவத்தினரால்  பறப்பட்மனந்தன.  நாவம்பன் 27 ம்ன்று தமிடன் மாவரீன் தினத்மதக் 
 காண்டாடுவதிைினந்து  சயற்பாட்டாைன்கமைரிம், மாணவன்கமைரிம் தடுப்ப த புைனாஇவாைன்கல்க்  
வடங்கப்பட்மனந்த ஆரம்பப் பணியா ம் ட்ன ம்றிக்மகயிடப்பட்மனந்தது.  

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37507 

 

 
யாழ்ப்பாணத்தில் இராணுவத்மத பணிக்கமன்த்தல் ம்திகரித்தது: புமகப்படம் - Tamil Net 

 
 

14.  ிகனவுதினச் நசயற்பாடுைளுக்கு பயந்து யாழ்ப்பாணம் பல்ைகலக்ைழைம் மூடப்பட்டது 

 

 நாவம்பன் 7ஆம் திகதி ட்ல்.ரி.ரி.க.இன் மாவரீன் தினத்மதக்  றிப்பதற்கான ஏ தழும் வயற்சிமயத் 
தடுக் ம்  நாக்கத்துடன் பல்கமைக்கடகச் சனசேகம் மீது ம்தன் பிரசன்னத்மதரிம், ம்மத்தத்மதரிம் 
இைங்மகயின் இராணுவம் ம்திகரித்த பின்னன்,  நாவம்பன் 25 வதல் மசம்பன் 1 வமர யாழ்ப்பாணம் 
பல்கமைக்கடகம் உத்தி யாகபூன்வமாக ேடப்பட்டது. 
 

பல்கமைக்கடகத்தின் பு வடியின் இரண்டு பக்கங்கைிலும் வமமமயான கட்டுப்பாட்மமன பை 
நூற்றுக்கணக்கான  பனம் ஆரிதபாணியிைான இராணுவ ஆைணியினன் ட்டுத்தினந்ததாகவும், ம்வன்கைது 
விடுதிகைிைினந்து கூட சகை மாணவன்கமைரிம்  வைி யறுமாறு உத்தரவிட்மனந்ததாகவும் 
யாழ்ப்பாணத்திைினந்து ம்றிக்மககமைக்  றிப்பிட்டு ஊடகங்கள் ம்றிக்மகயிட்மனந்தன. ப தியில் ம்தன் 
கால்நமட  ராந்திமனரிம், ட்மந்தமான வதீிச்  சாதமனகமைரிம் இராணுவம் ம்திகரித்தினந்தது. 
http://www.colombomirror.com/?p=1256  

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37507
http://www.colombomirror.com/?p=1256
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15. இலங்கை இராணுவ ஆளணியினரால் தமிழ் அரசியல் ைட்சி அலுவலைம் சுற்றிவகளக்ைப்பட்டது 

 

தமிழ்  தசிய மக்கள் வன்னணியின் ம்லுவைகம்  நாவம்பன் 26 ம்ன்று உள்ள்ன்  நரம் 4 மணிக்  
இைங்மகயின் இராணுவ ஆைணியினரால் சுற்றிவமைக்கப்பட்டதாக கட்சி  தரிவித்தது. ட்ல்.ரி.ரி.க. 
தமைவன் பிரபாகரனின் பிறந்த தினத்திற்  வந்திய தினத்தன்று இராணுவக் கண்காணிப்பு ஆரம்பமாகியது. 
ம்லுவைகத்தின் வாசைில் புைனாஇவு ம்லுவைன்கள் நிறுத்தப்பட்மனந்ததாக கட்சி  தரிவித்தினந்ததுடன், 

இதன் விமைவாக, மிதமிஞ்சிய இராணுவ பிரசன்னத்தின் காரணமாக தமது வடீுகமை விட்டு 
 வைி யறுவதற்  உள்ள்ன்வாசிகள் ம்ச்சமமடந்தினந்ததாக  மலும்  தரிவிக்கப்பட்மனந்தது. 
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12950  

 
 

ஈ.  மாணவ நசயற்பாட்டாளர்ைளின் அடக்குமுகற 

 

16. பல்ைகலக்ைழை மாணவர்ைளின் கைநயாப்ப இயக்ைம் தாக்ைப்பட்டது 

 

ஜனாதிபதியின் மகன் நாமல் ராஜபக்ஷவின்  தமைமமயிைான இமைஞன் ம்ரசியல் இயக்க மான்றான 
~நீைப் பமடமயச்’  சன்ந்த  மவானது கல்விமயத் தனியான்மயப்படுத்துவதற்  ட்திரான 
சுவ ராட்ம யான்றுக்  மக யாப்பத்மதப்  பற்றுக் காண்மனந்த பல்கமைக்கடகங்கல்க்கிமடயிைான 
மாணவன் சம் மைனத்மதச்  சன்ந்த மாணவன்கமைத் தாக்கியது. இவ்வியக்கத்திற்  மா பனம் மக்கள் 
ஆதரவு இனந்ததாக ஊடகங்கள் ம்றிக்மகயிட்மனந்தன.  பனமைவு நகரங்கைில் தமடகள் 
இனந்த பாதிலும், நாட்மன் பை நகரங்கைில் இயக்கம்  மற் காள்ைப்பட்டது. 
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-

thugs-to-stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74  
 
 

உ. எதிரணி அரசியல் ைட்சிைகள அடக்குதல் 

 

17. தமிழ் ைட்சியின்  ைர சகப உறுப்பினர்ைகளக் ைட்சி மாறும்படி அரசாங்ைம் அச்சுறுத்துைின்றது 

 

வடக்கிலும், கிடக்கிலும் உள்ை நகர சமபகைின் தமிழ் உறுப்பினன்கமை ஆல்ம் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர 
வன்னணிக்  ஆதரவைிக் மாறு, ஜனாதிபதியின் ச காதரன்கைான பாதுகாப்பு ம்மமச்சின்  சயைாைன் 
 காத்தபாய ராஜபக்ஷ மற்றும்  பானைாதார ம்பிவினத்தி ம்மமச்சன் பஷில் ராஜபக்ஷ ஆகி யாரின்  நரம 
ஆதிக்கத்தின் கீழ்  சயல்படும் ~புைனாஇவு மற்றும் ம்ரசியல் பணியாைன்கள்’ தூண்டுவதற்  வயல்வதாக 
~தமிழ் நற்’றில் உள்ை  சஇதி ம்றிக்மக யான்று  றிப்பிடுகின்றது.  காமம்மபத் தைமாகக்  காண்ட 
தமிழ்  சயற்பாட்டாைன்கள் ஊடாக ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர வன்னணியின் பக்கத்திற்  வடக்கில் உள்ை 
த. த.கூ. நகர சமப தமைவன்கல்ம், பிரதித் தமைவன்கல்ம் வர வண்டும் ட்ன்ப த இத் தூண்டுதைா ம் 
ட்ன யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ை தகவைறிந்த வட்டாரங்கள்  தரிவித்தன. இைங்மக இராணுவத்தின் 
பாதுகாவைில் உள்ை வன்னாள் ட்ல்.ரி.ரி.க. உறுப்பினரான ம்வரது மகன் விடுவிக்கப்படுவமத வடக்கில் 
உள்ை இத்தமகய நகர சமப உறுப்பினன் ஒனவன் வினம்பினால், ம்வன் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர 
வன்னணிக்  கட்சி மாற  வண்டும் ட்ன்ற வினப்பு வடங்கப்பட்டதாக தகவைறிந்த வட்டாரங்கள் 
 தரிவித்தன. 
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37524 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12950
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-thugs-to-stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7851:banner-for-education-causes-namals-thugs-to-stampede-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37524
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18. எதிரணி அரசியல் ைட்சிைளுக்கு எதிராை பதர்தல் வன்முகற  

 

 
 

ஷமிை ரணசிங்க ஆபத்தான நிமைமம யான்றில் இனக்கின்றான்;; புமகப்படம் - SriLanka Brief 

 

இைங்மகயின் பிரதான ட்திரணியான ஐக்கிய  தசியக் கட்சியின் )ஐ. த.க.( உள்ள்ராட்சி உறுப்பினன் 
ஒனவரின் தமை மீது சுடப்பட்ட ம் த வமை, ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷவின் ஆல்ம் கூட்டணியின் 
உயன்நிமையிைான ம்மமச்சன் ஒனவன் ம்ரசாங்கத்திைினந்து விைகி, வரவுள்ை ஜனாதிபதி  தன்தைில்  பாது 
ட்திரணி ம் பட்சகராகப்  பயரிடப்பட்டு சிை மணித்தியாைங்கைின் பின்னன் வாகனப் பாதுகாப்பணி யான்று 
தாக்கப்பட்டது. ம்றிக்மககைின் பம, பயாகை, மக் கானவில்  வள்ைிக்கிடமம மாமையில் ட்திரணிக்  
ம்ரசாங்க ம்மமச்சன்கள் கட்சி மாறியமத ஐ. த.க. ஆதரவாைன்கைின்  ம வான்று  காண்டாமய  வமை, 

கா ரான்றில் வந்த ம்றியப்படாத ஆண்கமைக்  காண்ட  ம வான்று  பனவமை பிர தச சமபயின் 
வன்னாள் ட்திரணித் தமைவமர ம்வரது தமையில் சுட்டது. 
http://www.colombomirror.com/?p=1202 
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