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1989 செப்செம்பர் 21 அன்று எல்.ரி.ரி.ஈ.இனால் சுட்டுக்ச ால்லப்பட்ட ஒரு முன்னணிப்பாத்திெம் வ ித்த சபண் ள் மனித உரிமம ள் 

 ாப்பாளரும்,  ல்வியியலாளருமான  லாநிதி ெஜனி திொண மவின் நிமனவுதினம் யாழ்ப்பாணத்தில் ெம்பந்தப்பட்ட அதி ாரி ளால் 

குழப்பப்பட்டதுடன், அமமதிப் பபெணிசயான்றும் தமடசெய்யப்பட்டது. 
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உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள விடயங்ைள் 

 

அ. அரொங்ைத்திற்கு எதிரானவர்ைளாைக் ைருதப்பட்டவர்ைளுக்கு மரண அச்சுறுத்தல்ைள், சதாந்தரவு, 

பயமுறுத்தல் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள்  

ஆ. பபச்சுச் சுதந்திரத்தின் மீைல் 

இ. வடக்ைிலும், ைிழக்ைிலும் நிகனவு தினங்ைளுக்கும், பிரார்த்தகன பெகவைளுக்கும் தகடயும், 

அச்சுறுத்தல்ைளும் 

 

ஈ. ஒன்றுகூடுவதற்ைான சுதந்திரம் மீைப்படுைின்ைது 

 

உ. மாணவ செயற்பாட்டாளர்ைளுக்கு எதிரான அடக்குமுகை 

 

ஊ. எதிர்த்தரப்பு அரெியல் ைட்ெிைகள அடக்குதல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இலங்ம யின் மனித உரிமம மீறல் மள ஆவணப்படுத்தவும்  ண் ாணிக் வும் 1990 இன்ஃபபார்ம் INFORM நிறுவனம் ஸ்தாபிக் ப்பட்டது.  குறிப்பா  

இன பமாதல் ளும் பபாரும் நிலவிய சூழலிபலபய இது உருவாக் ப்பட்டது.  உள்ளூர், பதெிய, ெர்வபதெ மட்டங் ளில் எழுத்துமூலமும் வாய்சமாழி 
மூலமும் இமடயடீு மள பமற்ச ாள்வதிலும், அறிக்ம  மள சவளியிடுவதிலும், அது தன்மன ஈடுபடுத்திக் ச ாண்டது.  படிப்படியா வும் 

அடிக் டியும் உரிமம ள் மீறப்படு ின்ற ெமூ ங் மள மமயப்படுத்தி செயற்படுவதிலும் இன்ஃபபார்ம் தன்மன அர்ப்பணித்தது.  தற்பபாது 

பதர்தல் மளக்  ண் ாணிப்பதிலும்  ருத்துச் சுதந்திெத்திற் ா ச் செயற்படுவதிலும் மனித உரிமம ள்  ாப்பாளர் மள மமயப்படுத்தியும் இன்ஃபபார்ம் 

தன்மன ஈடுபடுத்தி வரு ின்றது.  இலங்ம யில் ச ாழும்மப அடிப்பமடயா க் ச ாண்டு இன்ஃபபார்ம் இயங் ி வருவபதாடு, உள்ளூர் 

செயற்பாட்டாளர் ள், குழுக் ள் வமலப்பின்னல் ளுடனும், பிொந்திய (ஆெிய) ெர்வபதெ மனித உரிமம ள் வமலப்பின்னல் ளுடனும் சநருக் மா ச் 

செயற்பட்டு வரு ின்றது. 
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ொராம்ெம் 

மாற்றுக்  ருத்க் ளுக் ளுக்கு எதிொன அடக்குமுமறயின் ெம்பவங் மள அபன மா  நாளாந்தம்  ண்ட ஒரு 

மாதமா  செப்செம்பர் மாதமும் விளங் ியது. நன்கு அறியப்பட்ட சபண் மனித உரிமம ள்  ாப்பாளரும், 

 ல்வியியலாளருமான  லாநிதி ெஜனி திொண மவுக் ா த் திட்டமிடப்பட்ட நிமனவுதினசமான்று முன்னபெ 

பதிவுசெய்யப்பட்டிருந்த இடங் மள மீளப்சபறுவதன் மூலம் தமடசெய்யப்பட்டதுடன், எதிர்ப்புப் பபெணிசயான்றும் 

சபாலிொரினால் தமடசெய்யப்பட்டது. யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் இடம்சபயர்ந்த தமிழர் ளுக் ான ஒரு 

பிொர்த்தமனச் பெமவ இரு வாெங் ளினுள் இரு தருணங் ளில் தமடசெய்யப்பட்டதுடன், மட்டக் ளப்பில் 

ச ால்லப்பட்டவர் ளுக் ான நிமனவுதினங் மளத் தமடசெய்வதற்கு நீதிமன்ற உத்தெவு மளப் சபாலிொர் 

சபற்றுக்ச ாண்டனர். 

 

ச ாழும்பில், இரு மனித உரிமம ள் வழக் றிஞர் ள் மீது மெண அச்சுறுத்தல் ள் விடுக் ப்பட்டதுடன், எதிர்க் ட்ெி 
சதாழிற்ெங் வாதி ளும் தாக் ப்பட்டனர். ஜூனில் முஸ்லிம் ளுக்கு எதிொ க்  ல ம் இடம்சபற்ற அளுத் ம 

பகுதியில் சூழ்நிமலமய அறிக்ம யிடுவதற்கு முற்பட்ட இதழியலாளர் மள இொணுவம் தடுத்து நிறுத்தியது. ஊவா 

மா ாணத்தில் பதர்தலுக்குப் பிந்திய சூழ்நிமல மளயிட்டு செய்தி பெ ரிக் ச் சென்ற இதழியலாளர் ள் 

தாக் ப்பட்டதுடன், இதில் பாெதூெமான  ாயங் ளின்  ாெணமா  பல வாெங் ளா  ஒருவர் மவத்தியொமலயில் 

தங் ி ெி ிச்மெசபற்றார். வட பகுதி இதழியலாளர் ஒருவர் மெணத்திலிருந்து சதய்வாதீனமா  தப்பிக்ச ாண்டதுடன், 

யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் ஊட ச் செயற்பாட்டாளர் ஒருவர் சதாடர்ச்ெியான விொெமணக்கும், அச்சுறுத்தலுக்கும் 

அத்துடன் சதாந்தெவு ளுக்கும் உட்பட்டார். தனது யுத்த  ால அனுபவங் ள் பற்றி  விமதப் புத்த சமான்மற எழுதிய 

பின்னர் தமிழ்  த்பதாலிக்  மதகுரு ஒருவர் விொரிக் ப்பட்டதுடன்,  விமதப் புத்த த்மதப் 

சபற்றுக்ச ாண்டமமக் ா  ஒரு சதாம யிலான பாடொமல அதிபர் ள் விொரிக் ப்பட்டார் ள். அெொங் த்மத 

விமர்ெித்த தனது அெெியல் பநாக் ங் ளின்  ாெணமா , தனது உயிருக்கு ஏற்பட்ட பயமுறுத்தல் ளின் விமளவா  

சவளிநாட்டில் தற்பபாது வாழ் ின்ற ெிங் ள எழுத்தாளர் ஒருவருக்கு வழங் ப்படவிருந்த இலக் ிய விருசதான்மற 

மீளப்சபறுவதற்கு தீவிெவாதப்பபாக்குமடய குழுக் ளினாலான அழுத்தம் இட்டுச்சென்றது. விருது சபறுவதற்கு 

அவமெத் சதரிவுசெய்த நான்கு நடுவர் ள் (ஐந்து பபரில்) அெொங் த்திற்கு ஆதெவிலான தீவிெவாதப்பபாக்குமடய 

எழுத்தாளர் ஒருவரினால் நிந்திக் ப்பட்டனர்.  

 

நீர்ச ாழும்பில் இமணயதள இதழியலாளர் ளுக் ான பயிற்ெிச் செயலமர்சவான்று குழப்பப்பட்டது. 

திருப ாணமமலயில் ெிவில் ெமூ த்தினால் ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட கூட்டசமான்று இரு தடமவ ள் கூட்டம் 

நமடசபறவிருந்த இடங் மள மீளப்சபறுவதன் மூலம் தமடசெய்யப்பட்டதுடன், அது  ண் ாணிப்புக்கும் உட்பட்டது. 

ெர்வபதெ ம ாநாசடான்றில் பங்ச டுப்பதற் ா  அமழக் ப்பட்ட இரு முன்னணிவாய்ந்த இலங்ம யின் மனித 

உரிமமக்  ாப்பாளர் ள் பாது ாப்பு அமமச்ெின் அழுத்தத்தின்  ாெணமா  அவர் ளது அமழப்பு 

இெத்துசெய்யப்பட்டமத அவுஸ்திபெலிய பல் மலக் ழ சமான்று ஏற்றுக்ச ாண்டது. ெிமலசயான்றின்  ாெணமா  

 த்பதாலிக் ர் ளினால் பமற்ச ாள்ளப்பட்ட அமமதியான பபெணிசயான்மற அடக்குவதற் ா  சபாலிொர் நீமெப் 

பசீ்ெியடித்ததுடன்,  ண்ணரீ் பும க் குண்டு மளயும் ஏவினார் ள். முன்னணிவாய்ந்த  ாணாமல் பபாபனார் எதிர்ப்பு 

பிெச்ொெ ர் ஒருவமெ (அவெது ம ன்  ாணாமல் பபாயுள்ளார்) விடுவிக்குமாறு ப ாரி பபாொட்டசமான்று இடம்சபற்ற 

பபாது, அவர் விளக் மறியலில் மவக் ப்பட்டு 200 நாட் ளின் பின்னரும் கூட குற்றச்ொட்டுக் ள் ச ாண்டு வெப்படாத 

பபாதிலும், அவமெப் பயங் ெவாத ஆதெவாளர் ஒருவொ  இதற்கு பதில் பபாொட்டம் நடத்திய குழுசவான்று 

ெித்தரித்தது. பதில் பபாொட்டத்தில்  ாட்ெிப்படுத்தப்பட்ட பதாம சயான்று 8 மனித உரிமம ள்  ாப்பாளர் ளின் 

பும ப்படங் மளக்  ாட்ெிப்படுத்தி, அவர் மளத் பதெத்துபொ ி ளா ச் ெித்தரித்திருந்தது. 

 

மாணவ செயற்பாட்டாளர் ளும்  அடக்குமுமறக்கு மு ங்ச ாடுத்தனர். எதிர்ப்புத் சதரிவித்த மாணவர் ள் 

சமானொ மல பிெபதெ ெமபத் தமலவரினால் அச்சுறுத்தப்பட்டதுடன், எதிர்ப்புப் பதாம  ளும் அழிக் ப்பட்டன. 

வளா த்தில் பதடுதல் நடத்துவதற் ா  சபௌத்த மற்றும் பாளி பல் மலக் ழ த்மதப் சபாலிொர் 

சுற்றிவமளத்ததுடன், 4 மாணவத் தமலவர் மள ஒப்பமடக்குமாறும் ப ாரினார் ள். ஊவா மா ாணத்தில் 

பதர்தலுக்கு முன்னர் எதிர்க் ட்ெி ள் ஒரு சதாடரிலான தாக்குதல் ளுக்கும், அச்சுறுத்தலுக்கும் உட்பட்டதுடன், 

அெொங்  அலுவலர் ளா ப் பணிபுரியும் எதிர்க் ட்ெித் செயற்பாட்டாளர் ளின் பட்டியல் ளுக்கும் ப ாரிக்ம  

விடுக் ப்பட்டதுடன், இது அவர் ளது அெெியல் சதாடர்பு மளயிட்டு அவர் மளத் சதாந்தெவுசெய்வதற்கு ஓர் ஆெம்ப 

நடவடிக்ம யா  பநாக் ப்பட்டது. அெெியல் ச ாந்தளிப்மப விமளவிப்பதா வும், பிரிவிமனவாத உணர்வு மள 

ஊக்குவிப்பதா வும் முன்னணிவாய்ந்த தமிழ் அெெியல்  ட்ெிசயான்மறப் பாது ாப்பு அமமச்ெின் செயலாளர் 

குற்றஞ்ொட்டினார்.  ிழக்கு மா ாணத்திற்கு விஜயம் செய்த பிெதி பிரிட்டிஷ் உயர் ஸ்தானி ர் ெந்தித்த 

குடும்பசமான்றும் விொரிக் ப்பட்டது. 
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மாற்றுக் ருத்துக் ளுக்கு எதிொன அடக்குமுமற  ாெணமா த் சதாடரு ின்ற ெம்பவங் மளக்  வனத்தில் 

எடுப்பதற்கு ெம்பந்தப்பட்டவர் ளினால் சவளிப்பமடயான முயற்ெி ள் இருக் வில்மல. முன்னமெப் பபான்று, 

செப்செம்பரில் அறிக்ம யிடப்பட்ட சபருமளவு ெம்பவங் ளுக்கு அெொங்  அெெியல்வாதி ள், அெொங்  அதி ாரி ள், 

சபாலிொர், இொணுவத்தினர், அெொங்  ஊட வியலாளர் ள் மற்றும் அெொங் ம் மீது அனுதாபங் ச ாண்ட 

இதழியலாளர் ள் ஆ ிபயார்  ாெணமா  இருந்தனர் எனத் பதான்று ின்றது. அத்துடன் முமறப்பாடு ள் செய்யப்பட்ட 

பபாதிலும் கூட, சபாலிஸ் பபான்ற ெம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங் ள் நடவடிக்ம  மள எடுப்பதற்கு 

இணக் மற்றிருந்தன.  
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இலங்கையில் மாற்றுக்ைருத்துக்ைளுக்கு எதிரான அடக்குமுகை 

செப்சரம்பர் 2014: ெம்பவங்ைளின் பட்டியல் 

 
 

ெம்பவத் 

தி தி  
ெம்பவ  இடம் 

(மாவட்டம்)  
ெம்பவத்தின் விவெணம் மூலம்  

அ. அரொங்ைத்திற்கு எதிரானவர்ைளாைக் ைருதப்பட்டவர்ைளுக்கு மரண அச்சுறுத்தல்ைள், சதாந்தரவு, பயமுறுத்தல் 

மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள்  
 
1.  2 செப். 

2014 
புதுக்குடியிருப்பு 

(முல்மலத்தீவு 
மாவட்டம்) 

பிரிட்டிஷ் உயர் ஸ்தானி மெச் 

ெந்தித்தமமக் ா  முல்மலத்தீவு 

தமிழ்க் குடும்பத்திற்கு அச்சுறுத்தல் 
 

http://tamilguardian.com/print.asp?articleid=12073  

2.  3 செப்.  
2014 

யாழ்ப்பாணம் 

மாவட்டம் 
தமிழ்  த்பதாலிக்  மதகுருவின் 

 விமத குறித்து யாழ்ப்பாணத்தில் 

அவமெ TID விொரித்தது 

http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-
rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-
teachers-over-tamil-poetry-book  

3.  4 செப்.  
2014 

 ிளிசநாச்ெி 
மாவட்டம் 

“உயிர்ப்பதிவு”  விமதப் புத்த த்தின் 

விநிபயா ம் குறித்து பாடெமல 

அதிபர் ள்  துருவித்துருவி விொெமண 

http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-
rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-
teachers-over-tamil-poetry-book  

4.  13செப். 

2014 
ச ாழும்பு 
(ச ாழும்பு 

மாவட்டம்)  

இரு மனித உரிமம ள் 

வழக் றிஞர் ள்/மனித உரிமம ள் 

 ாப்பாளர் ள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 
 

http://www.ft.lk/2014/09/16/lawyers-collective-condemns-
death-threats-to-attorneys/  

5.   ச ாழும்பு 
(ச ாழும்பு 

மாவட்டம்) 
 

சதாழிற்ெங்  உறுப்பினர் ளும், 
தமலவர் ளும் தாக் ப்பட்டனர் 

https://www.facebook.com/lankaenews/posts/7877882246196
78  (ெிங் ளத்தில்) 

6.  30 செப். 

2014 
 ிழக்கு 

மா ாணம் 
பிெதி பிரிட்டிஷ் உயர் ஸ்தானி ர் 
பின்சதாடெப்பட்டதுடன், 
 ண் ாணிப்புக்கும் உட்படுத்தப்பட்டார் 

http://blogs.fco.gov.uk/lauradavies/2014/09/30/looking-over-
my-shoulder/  
 
 

7.  29 செப்.  
2014 

ச ாழும்பு 
(ச ாழும்பு 

மாவட்டம்) 

தடுத்துமவக் ப்பட்ட  ாணாமல் 

பபாபனார் எதிர்ப்பு பிெச்ொெ ர் 

பயங் ெவாத ஆதெவாளர் ஒருவொ ச் 

ெித்தரிப்பு 
 

http://www.lankasrinews.com/view.php?220RT403dRX4e2Gm
Ecb284Edd378qbc3tGge42TgJ023dBm3 

8.  29 செப்.  
2014 

ச ாழும்பு 
(ச ாழும்பு 

மாவட்டம்)  
 

நம்பிக்ம த் துபொ ச் 

செயற்பாடு ளுக்கு மனித உரிமம ள் 

 ாவலர் ள் குற்றஞ்ொட்டப்பட்டனர்  

http://srilankabrief.org/2014/09/pro-govt-mob-mocks-leading-
civil-society-activists-in-sri-lanka/ 

ஆ. பபச்சுச் சுதந்திரம்  மீைப்படல் 
 
9.    ெிறந்த நாவலுக் ான இலக் ிய விருது 

தீவிெவாதபபாக்குமடயவர் ளின் 

எதிர்ப்பின் பின் நிறுத்தப்பட்டது 
 

http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-
threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-
beloved-demoness-for-best-novel-award-2014/   

10.  14 செப்.  
2014/ 
25 செப்.  
2014 

 சபான்மய நூலுக் ான இலக் ிய 

விருதின் நடுவர் குழாம் “சடாலர் 

 ா ங் ள்” மற்றும் “ெமாதானக் 

 ா ங் ள்” என நாமம் சூட்டப்பட்டது 

http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-
threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-
beloved-demoness-for-best-novel-  award-2014/   

http://tamilguardian.com/print.asp?articleid=12073
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book
http://www.ft.lk/2014/09/16/lawyers-collective-condemns-death-threats-to-attorneys/
http://www.ft.lk/2014/09/16/lawyers-collective-condemns-death-threats-to-attorneys/
https://www.facebook.com/lankaenews/posts/787788224619678
https://www.facebook.com/lankaenews/posts/787788224619678
http://blogs.fco.gov.uk/lauradavies/2014/09/30/looking-over-my-shoulder/
http://blogs.fco.gov.uk/lauradavies/2014/09/30/looking-over-my-shoulder/
http://www.lankasrinews.com/view.php?220RT403dRX4e2GmEcb284Edd378qbc3tGge42TgJ023dBm3
http://www.lankasrinews.com/view.php?220RT403dRX4e2GmEcb284Edd378qbc3tGge42TgJ023dBm3
http://srilankabrief.org/2014/09/pro-govt-mob-mocks-leading-civil-society-activists-in-sri-lanka/
http://srilankabrief.org/2014/09/pro-govt-mob-mocks-leading-civil-society-activists-in-sri-lanka/
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-award-2014/
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-award-2014/
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-award-2014/
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-%20%20award-2014/
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-%20%20award-2014/
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-%20%20award-2014/
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11.   அளுத் ம 
( ளுத்துமற 
மாவட்டம்)  

 ல த்திற்கு பிந்திய அளுத் மவில் 

செய்தி பெ ரிக் ச் சென்ற இதழியலாளர் 

ஒருவமெ இொணுவம் தமடசெய்தது 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rqOOIIjivig#t=163 

12.  
 

20 செப். 

2014 
பெந்தனுக்கும், 

 ெடிப்பபாக்குக்
கும் இமடயில் 
( ிளிசநாச்ெி 
மாவட்டம்) 
 

வடக் ில் ச ாமல 

முயற்ெிசயான்றிலிருந்து தமிழ் 

இதழியலாளர் தப்பினார் 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37389  

13.  செப். 

2014 
யாழ்ப்பாணம் 
(யாழ்ப்பாணம் 

மாவட்டம்) 

யாழ்ப்பாணம் பத்திரிம ச் சுதந்திெச் 

செயற்பாட்டாளர் விொரிக் ப்பட்டு, 
அச்சுறுத்தப்பட்டார் 
 

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37400 
 

14.  22 செப். 

2014 
ஹாலி எல 
(பதுமள 
மாவட்டம்) 

ஊவா மா ாண ெமப பதர்தல் ளின் 

பின்னர் இதழியலாளர் ள் 

தாக் ப்பட்டனர் 
 

http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-journalists-
assaulted-in-north-and-south/#more-20280 

இ. வடக் ிலும்,  ிழக் ிலும் நிமனவு த்தினங் ளுக்கும், பிொர்த்தமன பெமவ ளுக்கும் தமடயும், அச்சுறுத்தல் ளும் 
 
15.  5 செப்.  

2014 
வலி ாமம் 

வடக்கு 
(யாழ்ப்பாணம் 

மாவட்டம்) 

இொணுவ அச்சுறுத்தலின்  ாெணமா  

யாழ்ப்பாணத்தில் இெண்டாவது 

தடமவயா  

இடம்சபயர்ந்தவர் ளுக் ான 

பிொர்த்தமன ள் இெத்து 
 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12108 

16.  20 

அல்லது 

21 செப்.  
2014 
  

யாழ்ப்பாணம் 
(யாழ்ப்பாணம் 

மாவட்டம்)  
 

யாழ்ப்பாணத்தில் ெஜனி திொண ம 

நிமனவுதினம் குழப்பப்பட்டது  
http://www.thehindu.com/news/international/south-
asia/revisiting-a-tamil-democrats-legacy/article6436119.ece  

17.  21 செப்.  
2014 

மட்டக் ளப்பு 

மாவட்டம் 
மட்டக் ளப்பில் ச ால்லப்பட்ட 

ெிவிலியன் ளின் நிமனவுதினத்மத 

இரு வாெங் ளில் 2ஆவது தடமவயா  

நீதிமன்றம் நிறுத்தியது 
 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37392  
 

18.  9  செப்.  
2014 

ெத்துருக் 
ச ாண்டான் 
(மட்டக் ளப்பு 
மாவட்டம்)  
 

ெத்துருக்ச ாண்டானில் ச ால்லப்பட்ட 

குடிமக் ளின் நிமனவுதினத்மத 

நிறுத்துமாறு நீதிமன்றம் உத்தெவு  

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37375  
 

ஈ. ஒன்றுகூடுவதற்ைான சுதந்திரத்தின் மீைல்ைள்  
 
19.  15-17 

செப்.  
2014 

ச ாழும்பு/ 
பாங்ச ாக்  

ெர்வபதெ ம ாநாட்டுக்கு இரு மனித 
உரிமமக் ாவலர் ளின் அமழப்மப 
நிறுத்துமாறு ெிட்னி 
பல் மலக் ழ த்திற்கு பாது ாப்பு 
அமமச்சு அழுத்தம் 

http://www.smh.com.au/world/academic-tells-conference-
delegates-not-to-upset-sri-lanka-over-human-rights-20140912-
10fzdq.html  
 
 
 

20.  27 செப்.  
2014 

நீர்ச ாழும்பு 
( ம்பஹா 
மாவட்டம்) 

இன்சனாரு ஊட ச் செயலமர்மவப் 

சபாலிஸ் அச்றுத்தல் ள் குழப்பின 
http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-police-together-with-
pro-govt-mob-disrupts-one-more-media-workshop/  

https://www.youtube.com/watch?v=rqOOIIjivig#t=163
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37389
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37400
http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-journalists-assaulted-in-north-and-south/#more-20280
http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-journalists-assaulted-in-north-and-south/#more-20280
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12108
http://www.thehindu.com/news/international/south-asia/revisiting-a-tamil-democrats-legacy/article6436119.ece
http://www.thehindu.com/news/international/south-asia/revisiting-a-tamil-democrats-legacy/article6436119.ece
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37392
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37375
http://www.smh.com.au/world/academic-tells-conference-delegates-not-to-upset-sri-lanka-over-human-rights-20140912-10fzdq.html
http://www.smh.com.au/world/academic-tells-conference-delegates-not-to-upset-sri-lanka-over-human-rights-20140912-10fzdq.html
http://www.smh.com.au/world/academic-tells-conference-delegates-not-to-upset-sri-lanka-over-human-rights-20140912-10fzdq.html
http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-police-together-with-pro-govt-mob-disrupts-one-more-media-workshop/
http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-police-together-with-pro-govt-mob-disrupts-one-more-media-workshop/
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21.  செப். 
2014  

திருப ாணமல 

மாவட்டம் 
ஒரு ெிவில் ெமூ   ருத்தெங்கு 

தமடசெய்யப்பட்டு,  ண் ாணிப்புக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டது 
 

ஊட ங் ளில் அறிக்ம யிடப்படவில்மல 

22.  16 செப்.  அனுொதபுெம் 

மாவட்டம் 
ெிவில் ெமூ ப் பயிற்ெிசயான்று 

சபாலிொரினால் இெத்துச் 

செய்யப்பட்டது 
 

ஊட ங் ளில் அறிக்ம யிடப்படவில்மல 
 

23.  21 செப். 

2014  
 ட்டுக்குருந்த 
( ளுத்துமற 
மாவட்டம்)  

எதிர்ப்புத் சதரிவித்த  த்பதாலிக் ர் ள் 

மீது சபாலிொரினால்  ண்ணரீ்ப்பும  

தாக்குதல் மற்றும் நீர் பசீ்ெியடிப்பு  

http://www.ucanews.com/news/tear-gas-water-canons-used-
on-protesting-sri-lankan-catholics/72006  
 
 

உ. மாணவ செயற்பாட்டாளர்ைளுக்கு எதிரான அடக்குமுகை 
 
24.  14  செப்.  

2014 
சமானொ மல 

(சமானெ மல 

மாவட்டம்) 

சமானொ மலயில் எதிர்ப்பு 

இயக் த்தில் ஈடுபட்ட பல் மலக் ழ  

மாணவர் ள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=7601:sabaragamuwa-students-
threatened-at-monaragala-
&catid=42:smartphones&Itemid=74  
 

25.  9 செப்.  
2014 

பஹாமா ம 
(ச ாழும்பு 

மாவட்டம்)  

மாணவத் தமலவர் மளத் பதடி 
சபௌத்த மற்றும் பாளி 
பல் மலக் ழ த்மதப் சபாலிொர் 
சுற்றிவமளப்பு 

http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=11835:police-surround-buddhist-and-pali-
university-search-for-iusf-representatives&catid=150:lead-
news&Itemid=113  
 

ஊ. எதிர்த்தரப்பு அரெியல் ைட்ெிைகள அடக்குதல் 
 
26.  19/20 செப்.  

2014  
ரிதிமலியத்த 

(பதுமள 
மாவட்டம்) 

எதிர்க் ட்ெி தமலவர் ஒருவரின் 

வாெஸ்தலத்தில் உள்ள அவெது 

அலுவல ம் எரியூட்டப்பட்டது 
 

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=7626:vidyaratnas-office-at-his-
residence-torched&catid=42:smartphones&Itemid=74  

27.  10 செப். 

2014 
 இலங்ம த் தமிழெசுக்  ட்ெியின் 

(இ.த. .) “பயமுறுத்தமல” 
மட்டுப்படுத்துவதற்கு பாது ாப்பு 

செயலாளர் விரும்பு ிறார் 
 

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-
details&page=article-details&code_title=110143   
 

28.  19 செப்.  
2014 

ஊவா மா ாணம்  
(பதுமள மற்றும் 

சமானொ ல 

மாவட்டங் ள்) 
 

எதிர்க் ட்ெி ஆதெவாளர் ளின் 

பட்டியமல அமமச்ெரின் செயலாளர் 

ப ாரு ின்றார் 

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=7623:audio-siripala-wants-a-list-jvp-
goes-to-hrc&catid=42:smartphones&Itemid=74   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucanews.com/news/tear-gas-water-canons-used-on-protesting-sri-lankan-catholics/72006
http://www.ucanews.com/news/tear-gas-water-canons-used-on-protesting-sri-lankan-catholics/72006
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7601:sabaragamuwa-students-threatened-at-monaragala-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7601:sabaragamuwa-students-threatened-at-monaragala-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7601:sabaragamuwa-students-threatened-at-monaragala-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7601:sabaragamuwa-students-threatened-at-monaragala-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11835:police-surround-buddhist-and-pali-university-search-for-iusf-representatives&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11835:police-surround-buddhist-and-pali-university-search-for-iusf-representatives&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11835:police-surround-buddhist-and-pali-university-search-for-iusf-representatives&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11835:police-surround-buddhist-and-pali-university-search-for-iusf-representatives&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7626:vidyaratnas-office-at-his-residence-torched&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7626:vidyaratnas-office-at-his-residence-torched&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7626:vidyaratnas-office-at-his-residence-torched&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=110143
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=110143
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7623:audio-siripala-wants-a-list-jvp-goes-to-hrc&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7623:audio-siripala-wants-a-list-jvp-goes-to-hrc&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7623:audio-siripala-wants-a-list-jvp-goes-to-hrc&catid=42:smartphones&Itemid=74
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அ. அரொங்ைத்திற்கு எதிரானவர்ைளாைக் ைருதப்பட்டவர்ைளுக்கு மரண 

அச்சுறுத்தல்ைள், சதாந்தரவு, பயமுறுத்தல் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள் 

 

1. பிரிட்டிஷ் உயர் ஸ்தானிைகரச் ெந்தித்தகமக்ைாை முல்கலத்தவீு தமிழ்க் குடும்பத்திற்கு அச்சுறுத்தல் 

முல்மலத்தீவில் உள்ள தமிழ் குடும்பசமான்று இருந்த வடீ்டுக்கு பிரிட்டிஷ் உயர் ஸ்தானி ர் பஜான் ென் ின் விஜயம் 

செய்தமதத் சதாடர்ந்து, அக் குடும்பம் இலங்ம யின் இொணுவப் புலனாய்வு அலுவலர் ளால் அச்சுறுத்தப்பட்டது. 

முல்மலத்தீவின் புதுக்குடியிருப்புப் பிொந்தியத்திற்கு உயர் ஸ்தானி ர் பிெயாணம் செய்ததுடன், தமிழ் குடும்பங் ள் 

மு ங்ச ாடுக்கும் பிெச்ெமன மளயிட்டு அவர் ளுடன் அளவளாவினார். அவெது விஜயத்மதத் சதாடர்ந்து, அவர் 

சென்ற வசீடான்றுக்குச் சென்ற புலனாய்வு அலுவலர் ள் அக் குடும்பத்தினமெப் அச்சுறுத்தினார் ள் என 

யாழ்ப்பாணத்மதத் தளமா க் ச ாண்ட ‘உதயன்’ பத்திரிம  அறிக்ம யிட்டிருந்தது. 

http://tamilguardian.com/print.asp?articleid=12073  

2. தமிழ் ைத்பதாலிக்ை மதகுருவின் ைவிகத குைித்து யாழ்ப்பாணத்தில் அவகர TID விொரித்தது 

இலங்ம யில் யுத்தத்தின் இறுதிக்  ட்டத்தில் சதய்வாதீனமா  உயிர்தப்பிய 

 த்பதாலிக்  மதகுருசவாருவர் "உயிர்ப்பதிவு" என்ற தமலப்பில் எழுதிய தமிழ்க் 

 விமதப் புத்த சமான்று குறித்து பயங் ெவாத விொெமணப் பிரிவு (TID) விொெமண 

நடத்தியது. யாழ். த்பதாலிக்  பமற்றிொணியார் இல்லத்தில் TIDஐச் பெர்ந்த மூன்று 

அலுவலர் ளினால் செப்செம்பர் 3 அன்று மதகுரு விொரிக் ப்பட்டார். 2009இல் 

யுத்தத்தின் இறுதி மாதங் ளின் பபாது மதகுரு பநரில்  ண்ட பதவாலயங் ள் மற்றும் 

பாடொமல ள் ஆ ிய மீதான வான் குண்டுத்தாக்குதல் ள் பற்றியும், தனது 

 விமத ளில் அமவ குறித்து அவர் எழுதியமவ பற்றியும் விொெமண பநாக் ிமனக் 

ச ாண்டிருந்தது. வடக் ில், முன்னாள் பமாதல் வலயம் ஊடா  பிெதான 

சநடுஞ்ொமலயான A9 வதீியின் சநடு ிலும் புதிய புத்தர் ெிமல ள் 

நிறுவப்பட்டுள்ளமமமயக் குறிப்பிடு ின்ற  விமத பற்றியும் மதகுருவிடம் TID 

விொெமண செய்தது. 

http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-
grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book   
 

 

3. “உயிர்ப்பதிவு” ைவிகதப் புத்தைத்தின் விநிபயாைம் குைித்து அதிபர்ைள் துருவித்துருவி விொரகண 

 ிளிசநாச்ெியில்  விமதப் புத்த த்மத விநிபயா ிப்பதில் அவர் ளது வ ிபங்கு குறித்து ஒக்பொபர் முதல் வாெத்தின் 

பபாது TIDஇனால் அப்பகுதியில் உள்ள ஆ க்குமறந்தது மூன்று பாடொமல அதிபர் ள் துருவித்துருவி 
விொரிக் ப்பட்டனர். செப்செம்பர் 4 அன்று ஊட ங் ள் மத்தியில் பபசும யில் இந்த நடவடிக்ம  “மி க் 

ச ாடுமமயானது” என இலங்ம  ஆெிரியர் ெங் த்தின் பபச்ொளர் ஒருவர் வன்மமயா க்  ண்டித்ததுடன், பகுதியில் 

உள்ள தமிழ்ப் பாொளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவரினால் தபால் மூலம் அனுப்பப்பட்ட புத்த ங் மளபய சபருமளவு 

அதிபர் ள் சபற்றுள்ளதா த் சதரிவித்திருந்தார். “இது சவறுமபன ஒரு  விமதப் புத்த மாகும்.  விமத மள 

வாெிப்பதற் ா  மக் ள் வெவமழக் ப்பட்டு, விொரிக் ப்படுமானால், இது வடக் ில் நிலவு ின்ற பபச்சுச் சுதந்திெத்தின் 

மட்டத்மத எடுத்துக் ாட்டு ின்றது” என அவர் கூறினார். http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-

sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book    
 

4. இரு மனித உரிகமைள் வழக்ைைிஞர்ைள்/மனித உரிகமைள் ைாப்பாளர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

Lawyers Collectiveஇன் முன்னணிவாய்ந்த உறுப்பினர் ளான நாமல் ொஜபக்ஷ மற்றும் மஞ்சுள பத்திொஜா ஆ ிபயார் 

விளங்குவதுடன், 2014 செப்செம்பர் 13 அன்று ச ாழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள  ளனிய, சதாென ெந்திக்கு அரு ில் 

அமமந்துள்ள திரு.ொஜபக்ஷவின் ெட்ட அலுவல த்திற்குப் பிெபவெித்த இருவரினால் அவர் ள் இருவருக்கும் மெணப் 

பயமுறுத்தல் விடுக் ப்பட்டது. இரு வழக் றிஞர் ளும் முன்னணிவாய்ந்த மனித உரிமம ள்  ாப்பாளர் ளா  

உள்ளதுடன், மனித உரிமம ள் மீறப்பட்ட பாதிக் ப்பட்டவர் ளுக்கு ஆதெவளிப்பதில் நீண்ட அனுபவத்மதக் 

ச ாண்ட வழக் றிஞர் ளா வும் விளங்கு ிறார் ள். பாது ாப்பு அதி ாரி ள் உட்பட அெொங் த்தின் ெ ல 

உறுப்புக் ளின் தன்னிச்மெயிலான நடவடிக்ம  ளுக்கு ெவால்விடுக்கும் ஒரு சதாடரிலான கூருணர்விலான 

வழக்கு ளில் அவர் ள் ஆஜொ ியுள்ளனர். அத்துமீறி வந்தவர் ளில் ஒருவர் ஆயுதம் தரித்திருந்ததுடன், 

மூமலசயான்றுக்கு ொஜபக்ஷமவ அவர் ச ாண்டுசென்று, “பதமவயற்ற வழக்கு ளில்” அவர் ள் ஆஜொனால் 

அவரும், மஞ்சுள பத்திெனவும் ச ால்லப்படுவார் ள் என அச்சுறுத்தினார். ெர்ச்மெக்குரிய சபௌத்த மதகுரு 

ஒருவருக்கு எதிொ  ொஜபக்ஷவும், பத்திொஜாவும் ஆஜொ ிய சபருமளவு வழக்கு ள் பற்றி அவர் ள் குறிப்பாக்க் 

குறிப்பிட்டார் ள். அந்த இரு தனிப்பட்டவர் ளும் அமடயாளங்  ாணமுடியாத பமாட்டார் மெக் ிசளான்றில் 

http://tamilguardian.com/print.asp?articleid=12073
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/human-rights/475-sri-lankas-anti-terror-squad-grills-priest-school-teachers-over-tamil-poetry-book
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பறந்பதாடிவிட்டார் ள். பபலியச ாட சபாலிஸ் நிமலயத்தில் ொஜபக்ஷ முமறப்பாசடான்மறச் செய்துள்ளார். 

முமறப்பாட்டின் எண் CIB/III – 230/123. 

http://www.ft.lk/2014/09/16/lawyers-collective-condemns-death-threats-to-attorneys/   

 

5. சதாழிற்ெங்ை உறுப்பினர்ைளும், தகலவர்ைளும் தாக்ைப்பட்டனர் 

 
தாக்குதலுக்கு எதிராை அரொங்ை அச்ெைத்தின் சதாழிற்ெங்ைம் எதிர்ப்பு சதரிவிக்ைின்ைது [Photo: Daily Mirror] 

 

எதிர்த்தெப்பு அெெியல்  ட்ெி ளுடன் இமணந்துள்ள சதாழிற்ெங் ங் ளின் உறுப்பினர் ளும், தமலவர் ளும் 

அெெியல்ரீதியா  நியமிக் ப்பட்ட அெொங்  அச்ெ ர் திரு.லலித் டீ ெில்வாவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சவளியார் 

ப ாஷ்டிசயான்றினால் தாக் ப்பட்டதா  சதாழிற்ெங் த் தமலவர் ள் ொர்த்துமெக் ின்றனர். சவளிப்பமடயான 

அெெியல் சதாடர்பு ளுடனான சவளியார் ஒருவர் இப் பதவிக்கு நியமிக் ப்பட்டுள்ளமம இதுபவ முதல் 

தடமவயாகும் எனக் கூறி அெெியல் அடிப்பமடயின் மீது அச்ெ ொ  திரு.ெில்வாவின் நியமனத்திற்கு எதிொ  இந்தத் 

சதாழிற்ெங் ங் ள்  ிளர்ந்சதழுந்தன. தாக்குதலின் விமளவா  ச ாழும்பு சபாது மவத்தியொமலயில் ஒரு 

சதாம யிலான சதாழிற்ெங் த் தமலவர் ள் அனுமதிக் ப்பட்டனர். 

https://www.facebook.com/lankaenews/posts/787788224619678  (In Sinhala) 

 

6. பிரதி பிரிட்டிஷ் உயர் ஸ்தானிைர் பின்சதாடரப்பட்டதுடன், ைண்ைாணிப்புக்கும் உட்படுத்தப்பட்டார் 

தன்மனக்  வனித்ததா வும், தான்  ண் ாணிப்புக்கு உட்பட்டதா வும், தன்மனச் ெந்தித்தவர் ள் பின்சதாடர் 

வரும தெல் மளயும், சதாமலபபெி அமழப்புக் மளயும் ச ாண்டிருந்ததா வும், தான் என்ன செய்ததா வும், 

சொன்னதா வும் பிெதி பிரிட்டிஷ் உயர் ஸ்தானி ர் திருவாட்டி பலாொ படவிஸ் சதரிவித்திருந்தார். இவற்றில் ெில 

“ப லிக்குரியதா ” இருந்த அபதபவமள, ஏமனய தருணங் ள் தனிப்பட்டவர் ளுக்கும், குடும்பங் ளுக்கும் 

பயமுறுத்துவதா  இருந்தன என திருவாட்டி படவிஸ் அறிக்ம யிட்டுள்ளார். தன்மனச் ெந்திப்பதற்கு சபருமளவு 

மக் ள் அதி ளவு அச்ெத்மதக் ச ாண்டிருந்ததா  அவர் பமலும் அறிக்ம யிட்டிருந்தார். 

http://blogs.fco.gov.uk/lauradavies/2014/09/30/looking-over-my-shoulder/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ft.lk/2014/09/16/lawyers-collective-condemns-death-threats-to-attorneys/
https://www.facebook.com/lankaenews/posts/787788224619678
http://blogs.fco.gov.uk/lauradavies/2014/09/30/looking-over-my-shoulder/
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7. தடுத்துகவக்ைப்பட்ட ைாணாமல் பபாபனார் எதிர்ப்பு பிரச்ொரைர் பயங்ைரவாத ஆதரவாளர் ஒருவராைச் 

ெித்தரிப்பு 

 

2014 செப்செம்பர் 23 அன்று ப ாட்மட பும யிெத 

நிமலயத்திற்கு எதிபெ நமடசபற்ற 

சஜயகுமாரிமய விடுவிக்கும் இயக் த்திற்கு 

அரு ில் அங்கு பிெென்னமா ியிருந்த மனித 

உரிமம ள் பாது ாவலர் ளின் கூற்றின் பிெ ாெம் 

ஆளும்  ட்ெியின் சுமார் 30 ஆதெவாளர் ளினால் 

எதிர் இயக் சமான்று சபாலிொரின் பாது ாப்புடன் 

நடத்தப்பட்டது. இொணுவத்திடம் ெெணமடந்த 

பின்னர்  ாணாமல் பபான தனது ம ன் உட்பட 

 ாணாமல் பபாபனார் சதாடர்பில் உண்மமக்கும், 

நீதிக்குமான பிெெித்தமான பிெச்ொெ ர் திருமதி 
பாபலந்திென் சஜயகுமாரிமய விடுவிக்குமாறு 

“சஜயகுமாரிமய விடுவிக் ” என்ற இயக் ம் 

ப ாரியிருந்தது. தமிழ் ஈழ விடுதமலப் புலி மளப் 

புத்துயிரூட்டு ின்றவர் ளுக்கு அவர் அமடக் லம் 

ச ாடுத்தார் என்பமதச் சுட்டிக் ாட்டி, 

துண்டுபிெசுெசமான்றும் விநிபயா ிக் ப்பட்டது.  

 

அவர் ஒரு வாய்சமாழியானதும், 

சவளிப்பமடயானதுமான  ாணாமல் பபாபனார் 

எதிர்ப்பு பிெச்ொெ ர்; அவருக்கு எதிொ ச் ொட்ெியம் 

உள்ளது என வலியுறுத்தப்பட்ட பபாதிலும், 200 

நாட் ளுக்கு அவர் குற்றஞ்ொட்டப்படவில்மல 

என்ற உண்மமமய துண்டுப்பிெசுெம் உதாெீனம் 

செய்திருந்தது. 

 

 

 

8. நம்பிக்கைத் துபராைச் செயற்பாடுைளுக்கு மனித உரிகமைள் ைாவலர்ைள் குற்ைஞ்ொட்டப்பட்டனர் 

அபத எதிர்ப்புப் பபாொட்டத்தில், இலங்ம யின் முன்னணிவாய்ந்த மனித உரிமம ள்  ாவலர் மளக்  ாட்டும் 

பதாம சயான்று  ாட்ெிப்படுத்தப்பட்டது. இது அவர் மளக் ப லிசெய்ததுடன், நாட்டுக்கு எதிொன நம்பிக்ம த் 

துபொ ச் செயற்பாடு ளுக் ா  அவர் மளக் குற்றஞ்ொட்டியிருந்தது. பதாம யில் வலது புறத்திலிருந்து 

இடப்புறத்திற்கு: ெ லவிதமான பாகுபாட்டினதும், இனவாதத்தினதும் ெ ல வடிவங் ளுக்கும் எதிொன ெர்வபதெ 

இயக் த்தின் (IMADR) தமலவர்  லாநிதி நிமால் ா சபர்னாண்படா,  ெட்டத்தெணியும், Rights Now Collective for 

Democracy நிமறபவற்றுப் பணிப்பாளருமான சுதர்ஷன குணவர்தன; இதழியலாளரும், இமணயதள இதழியலாளர் 

ெங் த்தின் கூட்ட அமழப்பாளருமான ஃப்செடி  மப ; எழுத்தாளரும், INFORM மனித உரிமம ள் ஆவணப்படுத்தல் 

நிமலயத்தின் ஆபலாெ ருமான “ருக் ி சபர்னாண்படா” ; ' ாணாமல் பபாபனார் குடும்பங் ளின்' தமலவர் “பிரிட்படா 

சபர்னாண்படா”, மாற்றுக் ச ாள்ம  ளுக் ான நிமலயத்தின் நிமறபவற்றுப் பணிப்பாளர்  லாநிதி பாக் ியபொதி 
ெெவணமுத்து மற்றும் அங் ிலிக் ன் மதகுரு வண.பிதா ெக்திபவல். 
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பதாம : இந்த பதெத்துபொ ி மள உங் ளுக்கு அமடயாளம்சதரி ிறதா? [Photo: twitter] 

 

 

 

ஆ. பபச்சுச் சுதந்திரத்தின் மீைல் 
 

9. ெிைந்த நாவலுக்ைான இலக்ைிய விருது தவீிரவாதபபாக்குகடயவர்ைளின் எதிர்ப்பின் பின் நிறுத்தப்பட்டது 

 

 
[Photo; Manjula Wediwardana Face Book] 

 

மஞ்சுள சவடிவர்தனவினால் எழுதப்பட்ட “மப  ஆதெனிய யக்ஷனி” (எனது அன்பார்ந்த பிொபெ) என்ற ெிங் ள 

நாவமல “சுவர்ண புஸ்த  ொஹித்ய ெம்மானய”வின் (சபான்மய நூலுக் ான இலக் ிய விருது) ஐந்து நடுவர் ளில் 

நால்வர் 2014இன் ெிறந்த நாவலுக் ான விருதிமனப் பரிந்துமெத்திருந்தனர். அவர் ளது முடிவு நான்கு 

நடுவர் ளினால் அமமப்பாளர் ளுக்கு அறிவிக் ப்பட்டிருந்தது. ஆனால், ெிங் ள சபௌத்த தீவிெவாதப்பபாக்குமடய 

ெக்தி ளினாலான அச்சுறுத்தல் ளின்  ாெணமா , இன்சனாரு நாவலுக்கு விருது வழங் ப்பட்டது. அந்த நாவமல 

பதெத்திற்கு எதிொனது எனவும், அதன் ஆெிரியர் மஞ்சுள சவடிவர்தனமவ பிெதானநீபொட்ட ஊட ங் ளில் 

சவளியிடப்பட்ட  ட்டுமெ ளில் பதெத்துபொ ிசயாருவொ வும் தீவிெவாதப்பபாக்குமடயவர் ள் நாமம் 
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சூட்டினார் ள். விருது சவற்றியீட்டிய எழுத்தாளரும், இதழியலாளரும் மற்றும் மனித உரிமம ள்  ாவலருமான 

மஞ்சுள சவடிவர்தன அவர் மு ங்ச ாடுத்த அச்சுறுத்தல் ளின்  ாெணமா  2009 முதல் சவளிநாட்டில் 

தமலமமறவா  வாழ் ின்றார். சவடிவர்தனவின் நூலுக்கு விருது வழங் ப்பட்டால் தாம் விருது வழங்கும் 

விழாவுக்கு பலாத் ாெமா ப் பிெபவெிப்பபாம் என தீவிெவாதப்பபாக்குமடய குழு அச்சுறுத்தியுள்ளது. 

http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-
best-novel-award-2014/  

Article by Gunadasa Amasekara in Sinhala at: http://www.lakbima.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=39610:2014-
09-12-12-32-43&catid=48:2012-04-02-08-50-52&Itemid=75  
 

10. சபான்மய நூலுக்ைான இலக்ைிய விருதின் நடுவர் குழாம் “சடாலர் ைாைங்ைள்” மற்றும் “ெமாதானக் 

ைாைங்ைள்” என நாமம் சூட்டப்பட்டது 

2014 செப்செம்பர் 14 அன்று ஞாயிறு ெிங் ள வாொந்தரியான “லக்பிம”வில் ெிங் ள குறு ியவாதத்தின் 

முன்னணிவாய்ந்த தத்துவாெிரியர் ளில் ஒருவொன  லாநிதி குணதாெ அமெபெ ெ பின்வருமாறு கூறியிருந்தார்: 

“நடுவர் ளின் குழாமுக்கு நியமிக் ப்பட்டுள்ள ெிலர் எப்சபாழுதுபம அெெ ொர்பற்ற தாபனங் மளச் பெர்ந்தவர் ள்; 

அவர் ள் சடாலர்  ா ங் ள், ெமாதானக்  ா ங் ள், அவர் ள் அப்பாவி ள் அல்லர். அவர் ள் தமது சொந்த 

நி ழ்ச்ெிநிெல் மளக் ச ாண்டுள்ளார் ள். இது அண்மமயில் நன்கு அறியப்பட்ட இலக் ிய விழாவில் 

சவளிச்ெத்திற்கு வந்தது. நடுவர் ளின் அெெ ொர்பற்ற தாபன குழாமானது புலி மு வர் ஒருவரினாலான 

நாவசலான்மறத் சதரிவு செய்துள்ளமத நான் அறிந்துச ாண்படன். இமத எம்மால் அனுமதிக்  முடியாது. இது 

அபாய ெமானது”.  லாநிதி சுனில் விபஜெிறிவர்தன,  லாநிதி ஹர்ஷா ெம்புக்சவல, திரு.லயனல் சபர்னாண்படா 

மற்றும் திரு ெமன் விக்ெமஆெச்ெி ஆ ிய நான்கு நடுவர் பள தாக் ப்பட்டனர். 

http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-
best-novel-award-2014/   

மஞ்சுள சவடிவர்தனவும், நீதிபதி ளின் குழாத்தினரும் பிரிவிமனவாதி ள் என செப்செம்பர் 25இன் ெிங் ள 

தினெரியான 'திவயின'வில் சவளியிடப்பட்ட  ட்டுமெசயான்றில் இன்சனாரு பதெியவாத எழுத்தாளொன திரு.பென 

பதாெசதனிய குற்றஞ்ொட்டியிருந்தார். 

http://www.divaina.com/2014/09/25/sarasavi%204.html  

 
11. ைலைத்திற்குப் பிந்திய அளுத்ைமவில் செய்தி பெைரிக்ைச் சென்ை இதழியலாளர் ஒருவகர இராணுவம் 

தகடசெய்தது 

 

 
“இது இராணுலத்தினால் ஆட்ெிசெய்யப்படும் இராணுவப் பகுதி; முன்கூட்டிய அனுமதியின்ைி இதழியலாளர்ைளுக்கு 

அனுமதியில்கல” என இதழியலாளருக்கு அலுவலர் கூறுைின்ைார். [Photo: screen shot of the Lanka Irida video] 

 

அளுத் ம முஸ்லிம் பகுதி ளில் நிமலச ாண்டிருந்த இொணுவத்தினர் அப்பகுதி இொணுவத் தளபதியினதும், 

இொணுவத்தினதும் ஆட்ெியின்  ீழ் இருக் ின்றன என்ற  ாெணங் ளின் நிமித்தம் “லங் ா இரிதா” வாொந்த 

செய்திப்பத்திரிம மயச் பெர்ந்த இதழியலாளர் மளத் தடுத்தனர். லங் ா ட்ருத் என்ற இமணயதளத்தில் 

பமபலற்றப்பட்ட வடீிபயா ஒன்றில், “இது ஒரு ெிவிலியன்  ட்டுப்பாட்டுப் பகுதி அல்ல” என்ற  ாெணத்தினால் 

முன்கூட்டிய அனுமதியின்றி அவொல் பிெபவெிக்  முடியாது என இதழியலாளர் ஒருவருக்கு இொணுவ 

சபாலிமெயும், இொணுவத்மதயும் பெர்ந்த அலுவலர் ள் ' சமொ' முன்பா  கூறு ின்றார் ள். 

http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-award-2014/
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-award-2014/
http://www.lakbima.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=39610:2014-09-12-12-32-43&catid=48:2012-04-02-08-50-52&Itemid=75
http://www.lakbima.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=39610:2014-09-12-12-32-43&catid=48:2012-04-02-08-50-52&Itemid=75
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-award-2014/
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-award-2014/
http://www.divaina.com/2014/09/25/sarasavi%204.html
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https://www.youtube.com/watch?v=rqOOIIjivig#t=163இல் தடுக் ப்பட்டமம ெம்பந்தமான “வடீிபயா”  ிட்டு ின்றது 

(ெிங் ளத்தில் நிமிடங் ள் 2.12 - 2.45) 

 
12. வடக்ைில் சைாகல முயற்ெிசயான்ைிலிருந்து தமிழ் இதழியலாளர் தப்பினார் 

யாழ்ப்பாண தினெரியான “உதயனின்” பகுதி நிருபர் ஒருவொன திரு.ெின்னொொ ெிபவந்திெமன (33) ச ால்வதற்கு 

பாது ாப்பு மு வர் ளின் உறுப்பினர் ள் என ெந்பத ிக் ப்படும் இருவர் முயற்ெித்தனர். தமிழ் தினெரியான “உதயன்” 

அலுவல த்திலிருந்து செய்தி மள எழுதிய பின்னர் A9 வதீியில் தனது மெக் ிளில் வடீ்டுக்கு திரும்பிக் 

ச ாண்டிருந்த திரு.ெிபவந்திெமன இரு மு மூடியணிந்தவர் ள் நிறுத்தினார் ள். இருவரும் தம்மமப் சபாலிஸின் 

குற்றவியல் விொெமணப் பிரிமவச் பெர்ந்த அலுவலர் ள் என அறிமு ப்படுத்தியதுடன், அவமெ 10 நிமிடங் ளுக்கு 

விொெமண செய்தனர். இதழியலாளமெத் தாக் ிய பின்னர், அவமெக் ச ால்லும் முயற்ெியா  பவ மா  வந்த பஸ் 

ஒன்றின் முன்பா  அவமெத் தள்ளுவதற்கு மு மூடியணிந்தவர் ள் முயற்ெித்தனர். எனினும், வதீியில்  ிடந்த 

இதழியலாளமெக்  ண்ட அங்கு வந்த வா னத்தின் ொெதி தனது வா னத்மதத் திருப்பியதனால், ச ாமல முயற்ெி 
பதால்வியமடந்தது. உணவ சமான்மற பநாக் ி திரு.ெிபவந்திென் ஓடினார், அவமெத் துெத்தி வந்த மு மூடி 

அணிந்தவர் மள எதிர்பநாக்குவதற்கு சபாதுமக் ள் ஒன்றுகூடினர். A9 வதீி மீது வா னத்தின் முன்பா  

இதழியலாளமெத் தள்ளுவதற்கு முயற்ெிப்பதற்கு முன் மு மூடிமய அணிந்தவர் ளில் ஒருவர் தனது மு மூடிமய 

 ழற்றியதனால், அவமெத் தன்னால் அமடயாளம்  ாண முடியும் என சபாலிொருக் ான தனது முமறப்பாட்டில் 

ெிபவந்திென் சதரிவித்திருந்தார். 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37389  

 

13. யாழ்ப்பாணம் பத்திரிகைச் சுதந்திரச் செயற்பாட்டாளர் விொரிக்ைப்பட்டு, அச்சுறுத்தப்பட்டார் 

ஊட  அறிக்ம  ளின் பிெ ாெம் பயங் ெவாத விொெமணப் பிரிவு (TID) மற்றும் குற்றவியல் விொெமணப் பிரிவு 

(CID) பபான்ற  பாது ாப்பு அமமச்ெினால் செயற்படுத்தப்படும் “விொெமண” அலகு ளினால் சதாடர்ச்ெியான 

விொெமணக்கும், அச்சுறுத்தலுக்கும் மற்றும் சதாந்தெவுக்கும் யாழ்ப்பாணத்தில் ஊட  செயற்பாட்டாளொன 

தயாபென் இெத்தினம் உட்பட்டுள்ளார். ச ாழும்பிலும், பவறு மா ாணங் ளிலும் ஊட ப் பயிற்ெிச் செயலமர்வு ளில் 

பங்ச டுப்பதற்கு வடக்ம த் தளமா க் ச ாண்ட தமிழ் இதழியலாளர் ள் முயற்ெி செய்த பின்னர் இது 

ஆெம்பித்துள்ளதா த் பதான்று ின்றது. ஊட ச் செயலமர்சவான்றுக்கு ச ாழும்புக்குச் செல்லும் வழியில் 

இொணுவத்தினாலும், சபாலிெினாலும் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட இதழியலாளர் ள் மத்தியில் திரு.தயாபென் 

விளங்கு ின்றார். அெொங்  ஆதெவாளர் ள் என நம்பப்படும் ப ாஷ்டிசயான்றினாலான எதிர்ப்பினதும், 

அச்சுறுத்தல் ளினதும்  ாெணமா  செயலமர்வு இெத்துச் செய்யப்படபவண்டியிருந்தது. யாழ்ப்பாணம் பத்திரிம க் 

 ழ த்துடன் இமணந்துள்ள திரு.தயாபெனிடம் ெர்வபதெ ஊட க்  ண் ாணிப்பாளர் ளுடனான சதாடர்பு பற்றியும், 

சதற் ிலிருந்து இதழியலாளர் ளுடான பயிற்ெிச் செய்திட்டங் ள் பற்றியும் மற்றும் யாழ்ப்பாணத்தில் நமடசபற்ற 

ஊட ச் சுதந்திெத்திற்கு எதிர்ப்சபான்று பற்றியும் விொரிக் ப்பட்டதா  ஊட  அறிக்ம  ள் எடுத்துக் ாட்டியிருந்தன. 

 டந்த  ாலத்தில் எல்.ரி.ரி.ஈ. சதாடர்பு ள் பற்றிய தவறான ொர்த்துமெ ள் பற்றியும் அவர் 

விொரிக் ப்பட்டுள்ளதா வும், அறிக்ம யிடப்பட்டுள்ளது. 

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37400 
 
14. ஊவா மாைாண ெகப பதர்தல்ைளின் பின்னர் இதழியலாளர்ைள் தாக்ைப்பட்டனர் 

இலங்ம யின் சுதந்திெ ஊட  இயக் ம் என்ற media freedom watchdogஇன் பிெ ாெம், 2014 செப்செம்பர் 22 அன்று 

பதுமள மாவட்டம், ஹாலிஎலவில் அெொங்  அெெியல்வாதி ளின் தமலமமயிலான அெொங் ச் ொர்பு 

ப ாஷ்டிசயான்றினால் இரு ெிங் ள இதழியலாளர் ள் தாக் ப்பட்டார் ள். எம்.ரி.வி மற்றும் சுவர்ணவாஹினி 
சதாமலக் ாட்ெி நிமலயங் ளின் இதழியலாளாொன ெந்தன குருப்புஆெச்ெி மற்றும் நாளாந்த தினெரியான “லங் ா 

தீப”வின் பதுமளப் பகுதி நிருபொன இதழியலாளொன பாலித ஆரியவன்ஸ ஆ ிபயாபெ ப ாஷ்டிசயான்றினால் 

தாக் ப்பட்டவர் ளாவர். அண்மமயில் (2014 செப்செம்பர் 20) முடிவமடந்த ஊவா மா ாண ெமபத் பதர்தலின் பின்னர் 

எதிர்த்தெப்பு அெெியல்  ட்ெி ளுக்கு எதிொ  அெொங்  ொர்பு ப ாஷ்டி ளினால்  ட்டவிழ்த்துவிடப்பட்ட பதர்தலுக்குப் 

பிந்திய வன்முமறயின் அங் பம இந் நி ழ்வாகும் என FMM குற்றஞ்ொட்டியிருந்தது. பதுமள சபாது 

மவத்தியொமலக்கு இதழியலாளொன ெந்தன குருப்புஆெச்ெி அனுமதிக் ப்பட்டு, பின்னர் ப ாஷ்டியினால் 

இமழக் ப்பட்ட பாெதூெமான  ாயங் மளத் சதாடர்ந்து ெி ிச்மெக் ா  இரு தனியார் மவத்தியொமல ளுக்கு 

இடமாற்றப்பட்டார். 

http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-journalists-assaulted-in-north-and-south/#more-20280  

 

 

http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-award-2014/
http://srilankabrief.org/2014/09/religious-extremists-threatened-not-to-select-mage-adaraneeya-yakshni-my-beloved-demoness-for-best-novel-award-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=rqOOIIjivig#t=163
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37389
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37400
http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-journalists-assaulted-in-north-and-south/#more-20280
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இ. வடக்ைிலும், ைிழக்ைிலும் நிகனவு தினங்ைளுக்கும், பிரார்த்தகன 

பெகவைளுக்கும் தகடயும், அச்சுறுத்தல்ைளும் 

 

15. இராணுவ அச்சுறுத்தலின் ைாரணமாை யாழ்ப்பாணத்தில் இரண்டாவது தடகவயாை 

இடம்சபயர்ந்தவர்ைளுக்ைான பிரார்த்தகனைள் இரத்து 

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் வலி ாமம் வடக் ின் இடம்சபயர்ந்த மக் ளுக் ா  நமடசபறவிருந்த பிொர்த்தமன ள் 

இெண்டாவது தடமவயா  இலங்ம யின் இொணுவ அச்சுறுத்தலின்  ாெணமா  இெத்துச் செய்யப்பட்டன. 2014 

செப்செம்பர் 5 அன்று வலி ாமம் வடக் ில் இடம்சபயர்ந்தவர் ளுக்க் ா  ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பிொர்த்தமன ள் 

நமடசபற்றால் “பின்விமளவு ளுக்கு” மு ங்ச ாடுக்  பநரிடுசமன்று ஒழுங் மமப்பாளர் மள இொணுவப் 

புலனாய்வாளர் ள் அச்சுறுத்தியுள்ளனர். ெபாபதிப்பிள்மள நலன்புரி நிமலயத்தில் இமணப் பிொர்த்தமன ள் 

நமடசபறவிருந்ததுடன், நிமலயத்திற்கு இொணுவம் வந்த பபாது பிொர்த்தமன ள் ஏற் னபவ தயார்நிமலயில் 

இருந்தன. இவ்மவபவத்திற் ா  நிறுவப்பட்டிருந்த கூடாெத்மத அ ற்றுமாறு ஒழுங் மமப்பாளர் மள இொணுவம் 

எச்ெரிக்ம  செய்தது. 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12108  
 

16. யாழ்ப்பாணத்தில் ரஜனி திராணைம நிகனவுதினம் குழப்பப்பட்டது 

யாழ்ப்பாணத்தில் அவெது ெ பாடி ளினாலும், பதாழர் ளினாலும் மற்றும் குடும்பத்தினொலும் ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட 

 லாநிதி ெஜனி திொண ம நிமனவுதினம் நமடசபறவிருந்த இடங் ள் தமடசெய்யப்பட்டதுடன், நி ழ்ச்ெியின் 

அங் சமான்றான அமமதியான பபெணிசயான்றும் சபாலிொரினால் தடுக் ப்பட்டது. மனித உரிமம ளுக் ான 

பல் மலக் ழ  ஆெிரியர் ளின் (UTHR-Jaffna) தாபன உறுப்பினொன  லாநிதி திொண ம 25 வருடங் ளுக்கு முன் 

எல்.ரி.ரி.ஈ.இனால் சுட்டுக்ச ால்லப்பட்டார்.  லாநிதி திொண ம பெமவயாற்றிய யாழ்ப்பாணப் பல் மலக் ழ த்தில் 

கூட்டசமான்மற நடத்துவதற் ான மண்டபசமான்மற அமமப்பாளர் ள் முன்கூட்டிபய பதிவுசெய்திருந்ததுடன், 

பபெணிசயான்மற நடத்துவதற்கு சபாலிஸ் அனுமதியும் சபறப்பட்டிருந்தது. எனினும், நி ழ்ச்ெி நடப்பதற்கு ெில 

தினங் ளுக்கு முன் இெண்டுபம இெத்துச்செய்யப்பட்டன. பின்னர், யாழ்ப்பாணம் சபாது நூல த்தில் 

 ருத்தெங்கு ளில் ஒன்மற நடத்துவதற் ா  அமமப்பாளர் ளினால் சபறப்பட்டிருந்த அனுமதிமய ெம்பந்தப்பட்ட 

மாந ெ ெமப அலுவலர் ள் இெத்துச்செய்தனர். இறுதியா , பதவாலயசமான்றின் வளவில் நி ழ்ச்ெி 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது. ஆனால், குற்றவியல் விொெமணப் பிரிவின் உறுப்பினர் ள் எனத்தம்மம அறிமு ப்படுத்திய 

ெிலர் நி ழ்ச்ெி நடந்த இடத்திற்கு வரும தந்து, நி ழ்ச்ெியின் விபெங் மளக் குறித்துக்ச ாண்டனர்.  ாலஞ்சென்ற 

 லாநிதி திொண மவின்  ணவர் யாழ்ப்பாணத்தில் இொணுவத் தளபதியினால் வெவமழக் ப்பட்டார்.  

http://www.thehindu.com/news/international/south-asia/revisiting-a-tamil-democrats-legacy/article6436119.ece  

  

17. மட்டக்ைளப்பில் சைால்லப்பட்ட ெிவிலியன்ைளின் நிகனவுதினத்கத இரு வாரங்ைளில் 2ஆவது 

தடகவயாை நீதிமன்ைம் நிறுத்தியது 

2014 செப்செம்பர் 21 அன்று, இரு வாெங் ளில் இெண்டாவது தடமவயா  நிமனவுதினம் “அமமதிக்கு குழப்பம் 

விமளவிக்கும்” என்ற  ாெணத்தின் நிமித்தம் நீதிமன்ற உத்தெசவான்மற சபற்றதன் மூலம் நிமனவுதின 

நி ழ்ச்ெிசயான்மற மட்டக் ளப்பில் சபாலிஸ் தமடசெய்ததா க் கூறப்படு ின்றது (முதலாவது ெம்பவத்திற்கு  ீபழ 

பார்க் ). ஊர்க் ாவல் பமடயினால் (இலங்ம யின் சபாலிெின்  ீழ் செயற்பட்ட  ிொம மட்டத்திலான ஓர் இொணுவப் 

பமட) 1990இல் ச ால்லப்பட்ட 17 குடிமக் ளின் ெிமலக்கு முன்பா  வருடாந்த நிமனவுதின மவபவத்மத 

அனுஷ்டிப்பதற்கு 1990இல் புதுக்குடியிருப்பில் படுச ாமல செய்யப்பட்டவர் ளின் குடும்பத்தினர் ஒன்றுகூடியிருந்த 

பபாது சதாந்தெவு ளுக்கு மு ங்ச ாடுக்  பவண்டியிருந்தது. ஞாப ார்த்த அமமவிடத்தில் சமழுகுவர்த்தி மள 

மக் ள் பற்றமவப்பதற்கு ஆெம்பித்த பபாது, தாம் சபற்றுக்ச ாண்ட நீதிமன்ற உத்தெசவான்றின் அடிப்பமடயில் 

சபாலிஸ் அலுவலர் ள் அவர் மள இமடமறித்தனர். ச ால்லப்பட்டவர் ளின் ஞாப ார்த்தமா  தமது 

சமழுகுவர்த்தி மள ஏற்றுவதற் ா  ஆலயசமான்மறக்  ண்டறியுமாறு மக் ளுக்கு சபாலிொர் அறிவுறுத்தினார். 

பின்னர், அண்மமயில் உள்ள ஆலயசமான்றில் மக் ள் கூடிய பபாது, மக் மள அச்சுறுத்துவதற் ா   ல ம் 

அடக்கும் சபாலிொர் அங்கு வெவமழக் ப்பட்டனர். 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37392 

 

 

 

 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=12108
http://www.thehindu.com/news/international/south-asia/revisiting-a-tamil-democrats-legacy/article6436119.ece
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37392
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18. ெத்துருக்சைாண்டானில் சைால்லப்பட்ட குடிமக்ைளின் நிகனவுதினத்கத நிறுத்துமாறு நீதிமன்ைம் 

உத்தரவு 

 
பகுதியில் அமமதிக்குப் பங் த்மத ஏற்படுத்தும் என்ற  ாெணத்தினால் நி ழ்ச்ெி மீது நீதிமன்றத் தமட உத்தெமவப் 

 சபாலிொர் சபற்றனர் 

 

மட்டக் ளப்பு மாவட்டத்தில் ெத்துருக்ச ாண்டானில் ச ால்லப்பட்ட ெிவிலியன் ளுக் ா  செப்செம்பர் 9 அன்று 

நிமனவு தின நி ழ்ச்ெிசயான்மற நீதிமன்றம் தமடசெய்தது. இத்தம யசதாரு நிமனவு தினசமான்று “அமமதிமயக் 

குழப்பலாம்” என நீதிமன்றத்திற்கு சபாலிொர் கூறியுள்ளனர். ச ால்லப்பட்டவர் ளுக் ான நிமனவுத்தூபியின் 

விளக்கு மள ஏற்றுவதற் ா  தமடசெய்யப்பட்டமம பற்றி தமது  வமலமயப் பாதிக் ப்பட்டவர் ளின் 

குடும்பத்தினர் சவளிப்படுத்தினர். 

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37375 

 

 

ஈ. ஒன்றுகூடுவதற்ைான சுதந்திரத்தின் மீைல்ைள் 

19. ெர்வபதெ மைாநாட்டுக்கு இரு மனித உரிகமக் ைாவலர்ைளின் அகழப்கப நிறுத்துமாறு ெிட்னி 
பல்ைகலக்ைழைத்திற்கு பாதுைாப்பு அகமச்சு அழுத்தம் 

அமழக் ப்பட்ட இரு மனித உரிமமக்  ாப்பாளர் ளின் அமழப்பிமன இெத்துசெய்யாவிட்டால் ம ாநாட்டிலிருந்து 

மீளப்சபறப்பபாவதா ப் பாது ாப்பு அமமச்சு அச்சுறுத்திய பின்னர், ெர்வபதெ ம ாநாசடான்றுக்கு இரு இலங்ம யின் 

மனித உரிமமத் தாபனங் ளுக் ான அமழப்புக் மள ெிட்னி பல் மலக் ழ ம் மீளப்சபற்றது. “ஆெிய பசுபிக் ின் 

மனித உரிமம மளயும், பந்பதாபஸ்மதயும் பமம்படுத்தல்” என்ற தமலப்பிலான ம ாநாடு 2014 செப்செம்பர் 15-17 

வமெ தாய்லாந்து, பாங்ச ாக் ில் நமடசபற்றது. இதற்கு எதிர்ப்புத் சதரிவித்து ம ாநாட்டுக்கு அமழக் ப்பட்ட 

இலங்ம யில் உள்ள ஏமனய பிெதான அெெ ொர்பற்ற தாபனமும், சபருமளவு ெர்வபதெ மனித உரிமம ள் 

தாபனங் ளும் ம ாநாட்டிலிருந்து மீளப்சபற்றன. பாது ாப்பு அமமச்ெின் அழுத்தத்தின்  ாெணமா  அமழப்பு 

நிறுத்தப்பட்ட இரு மனித உரிமமக்  ாவலர் ள் முன்னணிவாய்ந்த மனித உரிமம ள்  ாவலர் ள் என்பதுடன், நன்கு 

அறியப்பட்ட இலங்ம யின் இரு மனித உரிமம அெெ ொர்பற்ற தாபனங் ளின் தமலவர் ளாவர். அவர் ளில் 

ஒருவொன திரு.பிரிட்படா சபர்னாண்படா ‘Right to Life’ என்ற தாபனத்மதயும், திரு.சுதர்ென குணவர்தன, ‘Rights 

Now Collective’ என்ற தாபனத்மதயும் பெர்ந்தவர் ளாவர். இருவருபம உள்ளூர்ரீதியா வும், ெர்வபதெரீதியா வும் 

இலங்ம  அெொங் த்தின் வாய்சமாழியிலான ப ிெங்  விமர்ெ ர் ளாவர். ம ாநாட்டில் இலங்ம யின் இொணுவ 

ஆளணியினமெ விமர்ெிக் க்கூடாது என்றும், “உயர்ந்தளவிலான கூருணர்வுத்தன்மமமயயும், எளிதில் 

முறிவமடயும்தன்மமமயயும் இட்டு விழிப்புடன் இருக்  பவண்டும்” என்றும் அத்துடன் “இலங்ம யின் 

ெம்பந்தப்பட்டவர் ளினால் செய்யப்படும் வலியுறுத்தல் ளின் ெட்டபூர்வதன்மமமயயிட்டு ப ள்விசயழுப்புவதற்கு 

விரும்பும் தருணசமான்றா  நாம் அறிந்துச ாள்பவாம் என்பமதயிட்டு நாம் எல்பலாரும்  ண்டறிபவாம் 

என்பமதயிட்டு ெந்பத மில்மல என்ற அபதபவமள, அத்தம ய எதிர்ப்பு ள் உண்மமயில் ச ாண்டிருக் க்கூடிய 

குமறந்தபட்ெ திட்டமான தாக் த்மதயும், ம ாநாடு மீதான அவர் ளின் உத்பதெரீதியிலான நாெ ெமான 

தாக் த்மதயும் மனதில் மவத்திருக்குமாறு எம்மம நான் ப ட்டுக்ச ாள் ின்பறன்” என ம ாநாட்டுக் ான ெர்வபதெப் 

பபொளர் மள ம ாநாட்டு ஒழுங் மமப்பாளர் ள் வலியுறுத்தினார் ள்.   

http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37375
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http://www.smh.com.au/world/academic-tells-conference-delegates-not-to-upset-sri-lanka-over-human-rights-20140912-10fzdq.html  

Copy of one of the letters from the University of Sydney is available at http://srilankabrief.org/wp-content/uploads/2014/09/Deinvite-

letter-to-Right-to-Life.pdf 

 
இடது புறத்தில் திரு.சுதர்ென குணவர்தன, வலது புறத்தில் திரு.பிரிட்படா சபர்னாண்படா (Photo: Internet) 

 
20. இன்சனாரு ஊடைச் செயலமர்கவப் சபாலிஸ் அச்றுத்தல்ைள் குழப்பின 

இரு முன்மனய தருணங் ளில் ஊட ச் செயலமர்வு மளக் குழப்பிய “பதெத்மதக்  ட்டிசயழுப்பும் ெங் ம்” என 

அமழக் ப்பட்ட சபயமெப் பயன்படுத்தி அெொங் ப் புலனாய்வு மு வொண்மம ளினால் இன்சனாரு ஊட ச் 

செயலமர்வு அச்சுறுத்தப்பட்டு, குழப்பப்பட்டது. செயலமர்வு மள நடத்துவதற்கு இதழியலாளர் ள் சதாடர்ந்துபம 

வந்தால், அவர் ளுக்கு பாடங் ள் பு ட்டப்படும் என பதெத்மதக்  ட்டிசயழுப்பும் ெங் த்மதச் ொர்ந்த ப ாஷ்டி 

அச்சுறுத்தி வந்தது. வாழ்க்ம த்சதாழில் இமணயதள இதழியலாளர் ெங் த்தின் அமழப்பாளமெப் சபாலிெின் 

பயங் ெவாத விொெமணப் பிரிமவச் பெர்ந்த அலுவலர் ஒருவர் அமழத்து, செயலமர்வு நடக் வுள்ள இடமான 

நீர்ச ாழும்பில் உள்ள ொணி பசீ் சஹாட்படமலத் பதெத்மதக்  ட்டிசயழுப்பும் ெங் ம் என அமழக் ப்படும் 

குழுசவான்று சுற்றிவமளக் வுள்ளதா  கூறியுள்ளார். செயலமர்வின் பங்ச டுப்பாளர் ளின் பாது ாப்பிமனப் 

சபாலிொரினால் உறுதிப்படுத்த முடியாது எனவும் அவரிடம் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்னர், இந்தச் செயலமர்மவ 

நிறுத்துவதற்கு உடனடி நடவடிக்ம  எடுக் ப்படும் என சஹாட்படலின் உரிமமயாளமெ சபாலிஸ் அலுவலர் ள் 

அச்சுறுத்தியுள்ளனர். இந்த அச்சுறுத்தமலயும், பயமுறுத்தல் மளயும் சதாடர்ந்து பவறுபட்டதும், 

சவளியிடப்படாததுமான இடசமான்றுக்கு செயலமர்மவ ஒழுங் மமப்பாளர் ள் இடமாற்ற பவண்டியிருந்தது. 

http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-police-together-with-pro-govt-mob-disrupts-one-more-media-workshop/   

 
21. ஒரு ெிவில் ெமூை ைருத்தரங்கு தகடசெய்யப்பட்டு, ைண்ைாணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டது 

INFORMக்கு  ிமடத்த த வலின் பிெ ாெம், செப்செம்பரின் இறுதிப் பகுதியில் இரு ெிவில் ெமூ த் தாபனங் ளினால் 

திருப ாணமமல மாவட்டத்தில் உள்ள திருப ாணமமலப் பட்டினத்தில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கூட்டசமான்று 

புலனாய்வு அலுவலர் ளினால் குழப்பப்பட்டது. கூட்டம் நமடசபறவிருந்த இடத்துக் ா ச் செய்யப்பட்ட 

முன்கூட்டிய பதிமவ இெத்துச் செய்யுமாறு இடத்தின் அலுவலர் மள புலனாய்வு அலுவலர் ள் 

 ட்டாயப்படுத்தியுள்ளனர். இன்சனாரு இடத்மத முன்கூட்டிபய பதிவுசெய்வதற்கு ஒழுங் மமப்பாளர் ள் ெமாளித்த 

பபாது, அதுவும் குழப்பப்பட்டதுடன், முற்றிலும் பவறுபட்ட இடசமான்றில் கூட்டம் நடத்தப்படுவதற்கு 

 ட்டாயப்படுத்தப்பட்டது. கூட்டத்மதப் புலனாய்வு அலுவலர் ள் தமது  ண் ாணிப்புக்கு உட்படுத்தியுள்ளனர். 

 

22. ெிவில் ெமூைப் பயிற்ெிசயான்று சபாலிொரினால் இரத்துச் செய்யப்பட்டது 

INFORMக்கு  ிமடத்த த வலின் பிெ ாெம், அனுொதபுெம் மாவட்டத்தில் 2014 செப்செம்பர் 16 அன்று பயிற்ெிச் 

செயல்திட்டசமான்று அதன் நடுவழியில் இெத்துச் செய்யப்படுவமதப் சபாலிொர்  ட்டாயப்படுத்தினர். 

முன்னணிவாய்ந்த பதெிய அெெ ொர்பற்ற தாபனசமான்றினால் நிருவ ிக் ப்படும் இடசமான்றில் வடக்ம ச் பெர்ந்த 

செயற்பாட்டாளர் ளுக் ா  ச ாழும்மபத் தளமா க் ச ாண்ட மனித உரிமம ள் தாபனசமான்றின் பயிற்ெி 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருந்தது. 

 

http://www.smh.com.au/world/academic-tells-conference-delegates-not-to-upset-sri-lanka-over-human-rights-20140912-10fzdq.html
http://srilankabrief.org/wp-content/uploads/2014/09/Deinvite-letter-to-Right-to-Life.pdf
http://srilankabrief.org/wp-content/uploads/2014/09/Deinvite-letter-to-Right-to-Life.pdf
http://srilankabrief.org/2014/09/sri-lanka-police-together-with-pro-govt-mob-disrupts-one-more-media-workshop/
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23. எதிர்ப்புத் சதரிவித்த ைத்பதாலிக்ைர்ைள் மீது சபாலிொரினால் ைண்ணரீ்ப்புகை தாக்குதல் மற்றும் நீர் 

பீச்ெியடிப்பு 

சபாலிொரினால் ஏற் னபவ பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ெிமலசயான்மற மீளத்தருமாறு ப ாரி அமமதியா  எதிர்ப்பு 

சதரிவித்த சுமார் 3,000  த்பதாலிக் ர் மளச் பெர்ந்த குழுசவான்மற  மலப்பதற் ா  ஓக்பொபர் 21 அன்று சபாலிொர் 

நீமெப் பசீ்ெியடித்ததுடன்,  ண்ணரீ் பும  மளயும் பயன்படுத்தினர்.  ளுத்துமற மாவட்டத்தில்  ட்டுக்குருந்தவில் 

சென்ற் பிலிப் பமரி பதவாலயம் அமமந்திருந்த வதீியில் அெொங் த்திற்குச் சொந்தமான ஆதனசமான்றில் சென்ற் 

பிலிப் பநரியின் ெிமல நிறுவப்பட்டிருந்தது. ெம்பந்தப்பட்ட அெொங்  அதி ாரி ளிடமிருந்து உத்திபயா பூர்வ 

அனுமதியின்றி ெிமலமயத் பதவாலயம் நிறுவியுள்ளதா  சபௌத்த மதகுருமார் ளின் குழுசவான்று முமறப்பாடு 

செய்த பின்னர் ெிமலமயப் சபாலிொர் அ ற்றியுள்ளனர். “சபரும்பான்மம ெமயத்திற்கு மட்டுமன்றி, ெ லருக்கும் 

ெமயத்தின் சுதந்திெத்திற்கு இலங்ம யின் அெெியலமமப்பு உத்தெவாதமளிக் ின்றது. அங்கு ெிமலமய நிறுவுவதற்கு 

 த்பதாலிக் ர் ளுக்கு ெ ல உரிமம ளும் உள்ளன” என ucanews.comக்கு  த்பதாலிக்  மதகுருவான 

வண.அத்திடிய சதரிவித்திருந்தார்.  

http://www.ucanews.com/news/tear-gas-water-canons-used-on-protesting-sri-lankan-catholics/72006 

 

 

உ. மாணவ செயற்பாட்டாளர்ைளுக்சைதிரான அடக்குமுகை 
 

24. சமானராைகலயில் எதிர்ப்புஇயக்ைத்தில் ஈடுபட்ட பல்ைகலக்ைழை மாணவர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

சமானொ மல பட்டினத்தில்  ிளர்ச்ெி ஒன்றில் ெப்ெ முவ பல் மலக் ழ த்தின் மாணவர் ள் ஈடுபட்டிருந்த 

அபதபவமள, ஆளும்  ட்ெி மளச் பெர்ந்த சமானொ மல பிெபதெ ெமபயின் (உள்ளூொட்ெி உறுப்பு) தமலவர் 

மாணவர் மள அச்சுறுத்தியதுடன், எதிர்ப்புப் பதாம  மளயும் அழித்தார். அண்ணளவா  இரு வாெங் ளா  

பல் மலக் ழ த்திடம் மாணவர் மன்றத்மதயும், படீ ெமப மளயும் மீள்-தாபிக்குமாறு ப ாரி இயக் சமான்றில் 

ெப்ெ முவ பல் மலக் ழ த்தின் மாணவர் ள் ஈடுபட்டிருந்தனர். பிெச்ெமன மளயும், தமது ப ாரிக்ம  மளயும் 

சபாது மக் ள் அறியச் செய்வபத சமானொ மல பட்டினத்தில் இடம்சபற்ற மாணவர் ளின்  ிளர்ச்ெியாகும். 

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7601:sabaragamuwa-students-threatened-at-

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

 

25. மாணவத் தகலவர்ைகளத் பதடி சபௌத்த மற்றும் பாளி பல்ைகலக்ைழைத்கதப் சபாலிொர் 

சுற்ைிவகளப்பு 

பல் மலக் ழ  வளவில் பதடுதல் நடத்துவதற்கு தமக்கு அவெியம் என்ற  ாெணத்தின் பபரில், சபௌத்த மற்றும் பாளி 
பல் மலக் ழ த்மத  ல ம் அடக்கும் பமடயுடன் இமணந்து சபாலிொர் சுற்றிவமளத்தனர். 

பல் மலக் ழ த்தினுள் பிெபவெிப்பதற்கு நீதிமன்ற உத்தெசவான்மறப் சபாலிொர் சபற்றிருந்தனர். 

பல் மலக் ழ த்தில் அத்தம யசதாரு பதடுதமல நடத்துவதற்கு பல் மலக் ழ  நிருவா ம் மட்டுபம 

அதி ாெத்மதக் ச ாண்டுள்ளது என மாணவ பிக்கு ள் (சபௌத்த மதகுருமார் ள்) வாதிட்ட பபாது, 

பல் மலக் ழ ங் ளுக் ிமடயிலான மாணவர் ெம்பமளனத்தின் தமலவர் மளத் தாம் பதடுவதா ப் சபாலிொர் 

சதரிவித்தனர். 

http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11835:police-surround-buddhist-and-pali-

university-search-for-iusf-representatives&catid=150:lead-news&Itemid=113   

 

 

ஊ. எதிர்த்தரப்பு அரெியல் ைட்ெிைகள அடக்குதல் 
 

26. எதிர்க்ைட்ெி தகலவர் ஒருவரின் வாெஸ்தலத்தில் உள்ள அவரது அலுவலைம் எரியூட்டப்பட்டது 

ஊவா மா ாண ெமப பதர்தலுக் ான ஜனதா விமுக்தி சபெமுனவின் (பஜ.வி.பி. - மக் ள் விடுதமல முன்னணி) 
அபபட்ெ ர் ளின் குழுவின் தமலவொன ெமந்த வித்யாெத்னவின் பதர்தல் அலுவல ம் எரிக் ப்பட்டுள்ளதா  

அறிக்ம யிடப்பட்டுள்ளது. ரிதிமலியத்தவில் உள்ள திரு.வித்யாெத்னவின் வதிவிடத்தில் உள்ள பதர்தல் 

அலுவல ம் 2014 செப்செம்பர் 19 அன்று நள்ளிெவில் வந்திறங் ிய  ாமடயர் மளக் ச ாண்ட குழுசவான்றினால் 

உமடக் ப்பட்டு, அழிக் ப்பட்டது. மறுநாளான 20ஆம் தி தி குழு திரும்ப வந்து, அதற்கு தீ மவத்தது. 2014 செப்செம்பர் 

20ஆம் தி திபய ஊவா மா ாண ெமபயின் பதர்தல் தினமாகும்.  

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7626:vidyaratnas-office-at-his-residence-
torched&catid=42:smartphones&Itemid=74 

http://www.ucanews.com/news/tear-gas-water-canons-used-on-protesting-sri-lankan-catholics/72006
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7601:sabaragamuwa-students-threatened-at-monaragala-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7601:sabaragamuwa-students-threatened-at-monaragala-&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11835:police-surround-buddhist-and-pali-university-search-for-iusf-representatives&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11835:police-surround-buddhist-and-pali-university-search-for-iusf-representatives&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7626:vidyaratnas-office-at-his-residence-torched&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7626:vidyaratnas-office-at-his-residence-torched&catid=42:smartphones&Itemid=74
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ஊவா மா ாண ெமப பதர்தலின் பபாது எதிர்க் ட்ெி ளின் சுமார் 50 பதர்தல்  அலுவல ங் ள் தாக் ப்பட்டன (ஐ.பத. . பதர்தல் 

அலுவல சமான்றுக்கு சொந்தமான ஓர் எரியூட்டப்பட்ட முச்ெக் ெ வண்டி; Photo: CaFFE) 

 

  

27. இலங்கைத் தமிழரசுக் ைட்ெியின் (இ.த.ை.) “பயமுறுத்தகல” மட்டுப்படுத்துவதற்கு பாதுைாப்புச் 

செயலாளர் விரும்புைிைார் 

வவுனியாவில் அண்மமயில் நமடசபற்ற இலங்ம த் தமிழெசுக்  ட்ெியின் (இ.த. .) 15ஆவது பதெிய மாநாட்டில் 

ஏற்றுக்ச ாள்ளப்பட்ட சபரும்பான்மமயிலான தீர்மானங் ள் புத்தம் புதிதா  அெெியல் ச ாந்தளிப்பிமன 

விமளவிப்பதற் ான  ருத்திமனக் ச ாண்டிருப்பதா  பாது ாப்பு அமமச்ெின் செயலாளர் (அத்துடன் ஜனாதிபதி 
ம ிந்த ொஜபக்ஷவின் ெப ாதெர்) ொர்த்துமெத்துள்ளதா  அறிக்ம யிடப்பட்டுள்ளது. எனபவ, இ.த. ட்ெியின் 

பயமுறுத்தமல மட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு ொத்தியமான இயக் ம் அவெியம் என்று அவர் சதரிவித்துள்ளார். வட 

மா ாண ெமபமயக்  ட்டுப்படுத்தும் ஐந்து  ட்ெி ளிலான தமிழ் பதெிய கூட்டமமப்பின் (த.பத.கூ.) தமலயாய 

பங் ாளியா  இ.த. . விளங்கு ிறது. அபன மா  ெ ல தீர்மானங் ளுபம பிரிவிமனவாத உணர்வு மள 

ஊக்குவிப்பதுடன், அவ்வாறா  அது இலங்ம  அெொங் த்மதக் குமறத்து மதிப்பிடு ின்றது என்ற பாது ாப்புச் 

செயலாளர் ொஜபக்ஷ, த.வி.கூட்டமமப்பின் மூபலாபாயத்திற்கு ஆதெவளிக்கும் ெர்வபதெ ெமுதாயத்தின் மத்தியில் 

உள்ளவர் மளயும், ஏமனய உள்ளூர் அெெியல்  ட்ெி மளயும், பிெச்ெமனயில் உள்ள முன்சமாழிவு ளின் 

சதாகுதிமய நுணுக் மா ப் பரிெீலிக்குமாறு வலியுறுத்தினார். 

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=110143   

 
28. எதிர்க்ைட்ெி ஆதரவாளர்ைளின் பட்டியகல அகமச்ெரின் செயலாளர் பைாருைின்ைார் 

ஜனதா விமுக்தி சபெமுன (பஜ.வி.பி.) மற்றும் ஐக் ிய பதெியக்  ட்ெி (ஐ.பத. .) ஆ ிய இரு பாரிய 

எதிர்க் ட்ெி ளிலிருந்து எதிர்த்தெப்பு அெெியல்  ட்ெி செயற்பாட்டாளர் ளின் பட்டியசலான்மற உடனடியா ச் 

ெமர்ப்பிக்கும்படி ப ட்டு ஊவா மா ாணத்தில் உள்ள ெ ல அெொங்  நிறுவனங் ளுக்கும்  டிதசமான்மற நீர்ப்பாென, 

நீர் வளங் ள் மு ாமமத்துவ அமமச்ெர் நிமால் ெிறிபால டீ ெில்வாவின் இமணப்புச் செயலாளொன பி.இபலசபரும 

அனுப்பியுள்ளதா  அறிக்ம யிடப்பட்டுள்ளது. அெொங்  ஊழியர் ளின் அடிப்பமட உரிமம மளக்  டிதம் 

மீறு ின்றது என்ற  ாெணத்தின் மீது அதற்கு எதிொன மனித உரிமம ஆமணக்குழுவில் மனுசவான்மற ஊவா 

மா ாண ெமபத் பதர்தலுக் ான பஜ.வி.பி. அபபட்ெ ர் ளின் குழுவின் தமலவொன ெமந்த வித்யாெத்ன 

தாக் ல்செய்துள்ளார். 

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7623:audio-siripala-wants-a-list-jvp-goes-to-

hrc&catid=42:smartphones&Itemid=74   

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=110143
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7623:audio-siripala-wants-a-list-jvp-goes-to-hrc&catid=42:smartphones&Itemid=74
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7623:audio-siripala-wants-a-list-jvp-goes-to-hrc&catid=42:smartphones&Itemid=74

