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உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள ேிடயங்ைள்
அ.

அ சாங்ைத்திற்கு எதி ானேர்ைள் என பார்க்ைப்பட்டேர்ைள் மீ து ம ண
அச்சுறுத்தல்ைள், ததாந்த வு, பயமுறுத்தல் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள்

ஆ.

வபச்சுச் சுதந்தி த்தின் மீ றல்

இ.

ஒன்று கூடுேதற்ைான சுதந்தி த்கத மீ றுதல்

ஈ.

ஐ.நா. ேிசா கணக்கு சாட்சியமளிப்பதற்கு எதி ாை அச்சுறுத்தல்ைள்

உ.

அ சாங்ைம் பற்றி ேிமர்சனக் ைருத்துக்ைகள ேழங்ைக்கூடியேர்ைளின்

சுதந்தி மான

நடமாட்டத்திற்குத் தகடைள்

ஊ.

மாணே தசயற்பாட்டாளர்ைகள அடக்குதல்

எ.

எதிர் அ சியல் ைட்சிைகள அடக்குதல்

இைங்மகயின் மனித உரிமம மீ றல்கமை ஆவணப்படுத்தவும் கண்காணிக்கவும் 1990 இன்ஃநபார்ம்
INFORM நிறுவனம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.
இது உருவாக்கப்பட்டது.
மூைமும்

இமடயீடுகமை

ஈடுபடுத்திக்

சகாண்டது.

குறிப்பாக இன நமாதல்களும் நபாரும் நிைவிய சூழைிநைநய

உள்ளூர், நதெிய, ெர்வநதெ மட்டங்கைில் எழுத்துமூைமும் வாய்சமாழி
நமற்சகாள்வதிலும்,
படிப்படியாகவும்

அறிக்மககமை

அடிக்கடியும்

சவைியிடுவதிலும்,

அது

உரிமமகள் மீ றப்படுகின்ற

மமயப்படுத்தி செயற்படுவதிலும் இன்ஃநபார்ம் தன்மன அர்ப்பணித்தது.

தன்மன

ெமூகங்கமை

தற்நபாது நதர்தல்கமைக்

கண்காணிப்பதிலும் கருத்துச் சுதந்திரத்திற்காகச் செயற்படுவதிலும் மனித உரிமமகள் காப்பாைர்கமை
மமயப்படுத்தியும்
அடிப்பமடயாகக்
குழுக்கள்

இன்ஃநபார்ம்
சகாண்டு

தன்மன

இன்ஃநபார்ம்

வமைப்பின்னல்களுடனும்,

ஈடுபடுத்தி
இயங்கி
பிராந்திய

வருகின்றது.
வருவநதாடு,
(ஆெிய)

இைங்மகயில்
உள்ளூர்

ெர்வநதெ

வமைப்பின்னல்களுடனும்
சநருக்கமாகச்
செயற்பட்டு
வருகின்றது.
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சகாழும்மப

செயற்பாட்டாைர்கள்,
மனித

உரிமமகள்
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சா ாம்சம்
ெர்வநதெ

மனித

மீ றல்கமையிட்டு

உரிமமகைினதும்,

ஐ.நா.

மனித

ெமர்ப்பணங்களுக்கான

மனிதாபிமானச்

உரிமமகள்

காைக்சகடு

ெட்டத்தினதும்

நபரமவயினால்

நியமிக்கப்பட்ட

அணுகிக்சகாண்டிருக்மகயில்,

ொர்த்துமரக்கப்பட்ட

விொரமணக்கான

ஐ.நா.

விொரமணக்கு

ஒத்துமழப்பதற்கு முயற்ெித்ததாக வடக்கில் தமிழ் ஆள் ஒருவர் மகதுசெய்யப்பட்டதுடன், சபருமைவு
ஏமனநயார்

நதடப்பட்டு,

ெமர்ப்பணங்களுக்கான

மமறந்திருப்பதற்கு

காைக்சகடுவின்

கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர்.

நீடிப்சபான்மற

வட

மாகாண

ஐ.நா.

விொரமணக்கான

ெமபயின்

சவைிப்பமடயாகப்

நபசும் தமிழ் உறுப்பினர் ஒருவர் ஏன் நகட்டார் என்பதற்கான “சதைிவுபடுத்தமை” ஜனாதிபதியினால்
நியமிக்கப்பட்ட

வட

மாகாண

விொரமணயாைர்களுக்கு

ஆளுனர்

நகாரியிருந்தார்.

உறுதிப்படுத்தப்படாத

தகவல்

யுத்தக்

“ஐ.நா.

வழங்கிய

தமிழர்

குற்றங்கள்

நதெியக்

சதாடர்பான

கூட்டமமப்பின்

ொர்த்துமரக்கப்பட்ட சூழ்ச்ெிமயயிட்டு அரொங்கம் விொரமணமய ஆரம்பித்துள்ைதாகவும், விொரமணக்
குழாமுக்கான மின்னஞ்ெல்கள் கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் ஊடகங்கள் அறிக்மகயிட்டிருந்தன. ஐ.நா.
விொரமணக்

குழாமுக்கு

ஆதரவைிப்பதாகவும்

தகவமை

குற்றஞ்ொட்டி

அனுப்புவதாகவும்,

ெிங்கைச்

எல்.ரி.ரி.ஈ.ஐப்

புத்துயிரைிப்பதற்கு

செய்திப்பத்திரிமகசயான்றினால்

பயங்கரவாத

அனுதாபிகைாக நன்கு அறியப்பட்ட மனித உரிமமகள் காப்பாைர்கள் நாமம் சூட்டப்பட்டனர்.
மார்ச்

முதல்

எவ்வித

குற்றச்ொட்டுக்களும்

இன்றி

தடுத்து

மவக்கப்பட்டுள்ை

மனித

2014

உரிமமகள்

காப்பாைரான தமிழ்ப் சபண் ஒருவமர விடுவிப்பதற்கான எதிர்ப்புப் பிரச்ொரசமான்றில் ெம்பந்தப்பட்ட
பின்னர்

வவுனியா

பிரமஜகள்

குழுவின்

அனுமதிக்கப்பட நவண்டியிருந்தது.
உண்மமமயக்
பாதுகாப்புப்

கண்டறியும்

பயிற்ெி

நநாக்கத்தில்

நிறுவனத்திற்கு

(வடக்கில்)

சகாம்பனி

விஜயம்

தமைவர்

வதியில்
ீ

செய்த

நபாது

தாக்கப்பட்டு, மவத்தியொமையில்

இைங்மக

துமறமுக

அதிகாரெமப

கும்பசைான்றினால்

எதிர்க்கட்ெிப்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கமைக் சகாண்ட குழுசவான்றும், இரு இதழியைாைர்களும் தாக்கப்பட்டனர்.
ட்ரான்ஸ்நபரன்ஸி இன்ரர்சநஷனல் ஸ்ரீ ைங்காவினால்
மீ தான

நிகழ்ச்ெிசயான்றுக்கு

அவர்கைது

குடும்ப

சதாமைநபெி

சதாந்தரவுகளும்,

உறுப்பினர்களும், வை

அமழப்புக்கமையும்,

உரிமமக்காகப்

சகாடுத்ததுடன்,

நபாராடும்

ஒரு

பத்திரிமகமய

(TISL) ஒழுங்குசெய்யப்பட்டிருந்த இதழியல்

தமடகளும்

நபர்களும்

மற்றும்

குறுஞ்செய்திகமையும்

மாதாந்த

அச்ெிடுவதற்கு

தமிழ்

முன்

இருந்தன.

ெிநரஷ்ட

பங்சகடுப்பாைர்களும்
சபற்றனர்.

செய்திப்பத்திரிக்கு
தம்மமக்

பணியாைரும்,
பயமுறுத்தும்

சுய-நிர்ணயத்திற்கான

இராணுவம்

சதால்மை

கைந்தாநைாெிக்குமாறு

அச்ெக

உரிமமயாைர்களுக்கு நகாரிக்மகயும் விடுத்தது. பத்திரிமகயின் விநிநயாகஸ்தர் ஒருவர் இராணுவ
முகாசமான்றில்

விொரிக்கப்பட்டு,

ஊடகவியைாைரும்,

பத்திரிமகச்

உட்படுத்தப்பட்டார்.
உத்தரசவான்று

ரயில்நவ

பிறப்பிக்கப்பட்ட

பின்னர்

தாக்கப்பட்டார்.

ஊழியர்கைின்

நவமை

சுதந்திரச்

யாழ்ப்பாணத்தில்

செயற்பாட்டாைருமான

ஒருவரும்

நிறுத்தத்திற்கு

அநதநவமை, சதாழிற்ெங்கத்

ெிநரஷ்ட

எதிராக

தமிழ்

விொரமணக்கு

தமைவர்களும், எதிர்ப்புத்

இமடக்காை

சதரிவித்த

மீ னவர்களும் உடல்ரீதியாகத் தாக்கப்பட்டார்கள். காணாமல் நபானவர்களுக்கான வருடாந்த நிமனவு
தினத்மத

ஒழுங்குபடுத்துவதில்

ெம்பந்தப்பட்டிருந்த

மனித

உரிமமகள்

காப்பாைர்கைின்

நற்சபயமரக்சகடுப்பதற்காக சுவசராட்டிசயான்று ஒட்டப்பட்டிருந்ததுடன், நிகழ்ச்ெிக்கு முன்னரான இரவு
அவர்கைின்

வடுகைில்
ீ

ெம்பவங்கைிலும்

ஒன்றுக்கு

கல்சைறியப்பட்டது.

மூன்று

புறம்பான

இடங்கைிலும்,

குமறந்தபட்ெம் மூன்று தடமவகைில் எதிர்ப்புக்கைில் ெம்பந்தப்பட்டிருந்த மாணவ

செயற்பாட்டாைர்கள்

தாக்கப்பட்டதுடன், சபருமைவு மாணவர்களுக்கு

காயங்களும்

ஏற்பட்டன.

உயர்

கல்வி அமமச்ெர் மீ ண்டும் மாணவர்கைின் நற்சபயமரக் சகடுத்ததுடன், அவர்கமை “ஈக்கள்” எனக்
குறிப்பிட்டதுடன், பல்கமைக்கழகசமான்றுக்கான அமமச்ெரின் விஜயம் சதாடர்பில்
மகது செய்யப்பட்டனர்.
அரொங்கத்திற்கு
எதிராக

சுதந்திர

எதிராக

விமர்ெனக்

இயக்கம்

புத்துயிரைிப்பதற்கான

கருத்துக்கமை

கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.

முயற்ெியில்

சவைியிட்டவர்கைாகக்

இரு

ெம்பந்தப்பட்டுள்ைதாக

புறம்பான

12 மாணவர்கள்

கருதப்பட்டவர்களுக்கு

ெம்பவங்கைில்

ொர்த்துமரக்கப்பட்டிருந்த

எல்.ரி.ரி.ஈ.ஐப்

சகால்ைப்பட்ட

தமிழ் ஆள் ஒருவரின் மமனவியும், தாயும் அவர்கள் செல்லுபடியான ‘விொ’க்கமைக் சகாண்டிருந்து,
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ஒக்வ ாபர்

கடல்கடந்த நாடுகளுக்கான பிரயாணத்மதக் கட்டுப்படுத்தும் முமறமமயான

2014

நீதிமன்ற கட்டமைமயக்

சகாண்டிருக்காத நபாதிலும் சவைிநாட்டுக்குச் செல்வதிைிருந்த தடுக்கப்பட்டனர். பாதுகாப்பு அமமச்ெின்
அனுமதியின்றி, யுத்தத்தினால்

ெின்னாபின்னமாகிய

வட

மாகாணத்தில்

சபருமைவு

பகுதிகளுக்கு

பிரயாணம் செய்வதிைிருந்து சவைிநாட்டுக் கடவுச்ெீட்டுக்கமை மவத்திருந்தவர்கள் தடுக்கப்பட்டதுடன்,

உைக உணவு தினம் சதாடர்பிைான நிகழ்ச்ெிசயான்றுக்குச் சென்ற நவமை ஐ.நா. அதிகாரி ஒருவர்
திருப்பி அனுப்பப்பட்டார்.
சபருமைவு

ெம்பவங்கைில்

சபாைிசும், இராணுவமும், அரொங்கமும்

நநரடியாகச்

ெம்பந்தப்பட்டிருந்த

அநதநவமை, பாதுகாப்பு அமமச்சுடன் சதாடர்புகமைக் சகாண்டிருந்ததாகத் நதான்றும் “அமடயாைம்
காணப்படாத நபர்கைினால்/குழுக்கைினால்” ஏமனய ெம்பவங்கள் இமழக்கப்பட்டிருந்தன. ஊடகங்கைின்
அறிக்மககள்

மீ தான

அடிப்பமடயில்,

செய்வதற்கும், வழக்குத்
எடுக்கவில்மை.

ஏநதனும்

சதாடுப்பதற்கும்

ெம்பவங்களுக்குப்

அரொங்கமும், சபாைிசும்

சபாறுப்பானவர்கமைக்

தீர்மானமான

மகது

நடவடிக்மககமை
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ஒக்வ ாபர்

2014

இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகற - ஒக்வ ாபர் 2014: சம்பேங்ைளின் பட்டியல்
சம்பேங்ை
ளின்

சம்பேங்ைளின் இடம்

திைதி
அ.

1.

அ சாங்ைத்திற்கு

(மாேட்டம்)

எதி ானேர்ைள்

என

பயமுறுத்தல் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள்
12 ஒக்நராபர்
2014

-

சம்பேங்ைளின் ேிே ணம்

பார்க்ைப்பட்டேர்ைள்

மீ து

ம ண

பயங்கரவாத ஆதரவாைர்கைாக
மனித உரிமமக் காப்பாைர்கள்
நாமம் சூட்டப்பட்டனர்

2.

ஆ.

3.

8 ஒக்நராபர்

சநடுங்நகணி

(வவுனியா மாவட்டம்)

http://www.rivira.lk/epaper/sund
ay/2014/10/12/index.html#15/z
(In Sinhala)
http://freejeyakumary.wordpress
.com/2014/10/09/president-ofthe-vavuniya-citizenscommittee-attacked-fororganising-jeyakumary-protest/

ஒரு சதாமக

http://srilankabrief.org/2014/10/f
mm-challenges-the-governmentto-bring-culprits-to-book/#more20709

தமைவர் தாக்கப்பட்டார்

வபச்சுச் சுதந்தி த்தின் மீ றல்
15 ஒக்நராபர்

சகாழும்பு மாவட்டம்

இதழியைாைர்களுக்கு எதிராக

14 ஒக்நராபர்

சகாழும்பு மாவட்டம்

ெிநரஷ்ட இதழியைாைருக்கும்,

அவரது குடும்பத்திற்கும் மரண
அச்சுறுத்தல்

5.

அச்சுறுத்தல்ைள், ததாந்த வு,

வவுனியா பிரமஜகள் குழுவின்

மரண அச்சுறுத்தல்

4.

மூலம்

14 + 15
ஒக்நராபர்

சகாழும்பு மாவட்டம்

ட்ரான்ஸ்நபரன்ஸி

இன்ரர்நஷனல் ஸ்ரீ ைங்காவின்

http://srilankabrief.org/2014/10/
death-threats-to-seniorjournalist-and-his-family-fromso-called-patriotic-force/
http://www.tisrilanka.org/?p=12
277

பணியாைர் குடும்பங்களுக்கும்
மரண அச்சுறுத்தல்

6.

ஒக்நராபர்

3ஆவது

யாழ்ப்பாண மாவட்டம்

வடக்கில் தமிழ் மாதாந்தப்

http://www.tamilnet.com/art.htm
l?catid=13&artid=37449

யாழ்ப்பாண மாவட்டம்

யாழ்ப்பாணத்தில் ெிநரஷ்ட

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

வாரம்

7.
இ.

8.

1 ஒக்நராபர்

பத்திரிமகக்கு சதாந்தரவு

இதழியைாைர் விொரிக்கப்பட்டார்

ஒன்று கூடுேதற்ைான சுதந்தி த்கத மீ றுதல்

25 + 27
ஒக்நராபர்

குஸ்ொைா (கம்பஹா
மாவட்டம்)

சதாழிற்ெங்கப் பணிமய

அமதரியப்படுத்துவதற்காக

http://lankafocusnews.com/?p=3
0536

சதாழிற்ெங்கத் தமைவர்கள் மீ து
தாக்குதல்

9.

9 ஒக்நராபர்

நகாட்மட (சகாழும்பு

மாவட்டம்)

நவமை நிறுத்தம் மீ து ரயில்நவ
சதாழிற்ெங்கங்களுக்கு எதிராக
இமடக்காை உத்தரவு
வழங்கப்பட்டது

10.

21 ஒக்நராபர்

மாைிகாவத்மத

(சகாழும்பு மாவட்டம்)

எதிர்ப்புத் சதரிவித்த மீ னர்கள்
மீ து கற்கள் எறியப்பட்டன

http://www.island.lk/index.php?
page_cat=articledetails&page=articledetails&code_title=111850
http://www.ceylontoday.lk/5175961-news-detail-fishersprotesting-eu-ban-pelted-withstones.html
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25 ஒக்நராபர்

கம்பஹா மாவட்டம்

‘காணாமல் நபாநனாமர நிமனவு
கூருவதற்கு| எதிராகச்

சுவசராட்டிகள் ஒட்டப்பட்டன

12.

ஈ.

13.

26 ஒக்நராபர்

நீர்சகாழும்பு (கம்பஹா
மாவட்டம்)

15.

வடுகள்
ீ
மீ து கல்சைறியப்பட்டன

27 ஒக்நராபர்

முழங்காவில்

http://srilankabrief.org/2014/10/
posters-pasted-againstremembrance-of-thedisappeared-to-be-heldtomorrow/
http://srilankabrief.org/2014/10/
disappearances-in-sri-lanka-ourmessage-to-govt-by-britofernando/

(கிைிசநாச்ெி

OISLக்கு உதவுவதாக கூறப்படும்
தமிழ் ஆமை OISL மகது

http://www.colombomirror.com/
?p=715

31 ஒக்நராபர்

யாழ்ப்பாணம்

OISLக்கான வட மாகாண ெமப

மாவட்டம்)

மீ தான சதைிவுபடுத்தமை

http://www.island.lk/index.php?
page_cat=articledetails&page=articledetails&code_title=113229

25 ஒக்நராபர்

(யாழ்ப்பாண

செய்கிறது

உறுப்பினர்கைின் நவண்டுநகாள்
அரொங்கம் நகாருகின்றது

-

OISLக்கு த.வி.கூ. தகவமை

வழங்குவமதயிட்டு விொரமண
ஆரம்பம்

16.

2014

ஐ.நா. ேிசா கணக்கு சாட்சியமளிப்பதற்கு எதி ாை அச்சுறுத்தல்ைள்

மாவட்டம்)

14.

மனித உரிமமக் காப்பாைர்கைின்

ஒக்வ ாபர்

30 ஒக்நராபர்

-

OISLக்கான மின்னஞ்ெல்கமைக்
கண்காணிப்பதற்கு பாதுகாப்பு

http://www.island.lk/index.php?
page_cat=articledetails&page=articledetails&code_title=113229
http://www.tamilnet.com/art.htm
l?catid=13&artid=37456

அமமச்சு முயல்கின்றது

17.

30 ஒக்நராபர்

வன்னி (கிைிசநாச்ெி

OISLக்கான ெமர்ப்பணங்கள்

மாவட்டங்கள்)

செய்யுமாறு இமணயதை

மற்றும் முல்மைத்தீவு

பற்றி தம்மம எச்ெரிக்மக

http://www.tamilnet.com/art.htm
l?catid=13&artid=37456

மற்றும் புமகப்பட

பிரதிசயடுக்கும் வழங்குனர்கமை
இராணுவம் நகட்கின்றது
உ.

18.

அ சாங்ைம் பற்றி ேிமர்சனக் ைருத்துக்ைகள ேழங்ைக்கூடியேர்ைளின் சுதந்தி மான நடமாட்டத்திற்குத்
தகடைள்

11 ஒக்நராபர்

வடக்கில் பை

மாவட்டங்கள்

அங்கீ காரமின்றி முன்னாள் யுத்த
வையத்திற்கு பிரயாணம்
செய்வதிைிருந்து

சவைிநாட்டவர்களுக்குத் தமட

19.

8 ஒக்நராபர்

கிைிசநாச்ெி

ஓமந்மதயில் உயர் உ.வி.தா.

அதிகாரியும், நூற்றுக்கணக்கான
ஏமனநயாரும் திருப்பி
அனுப்பப்பட்டனர்

http://www.sundaytimes.lk/1410
12/news/travel-restrictions-aspresident-visits-north122354.html
http://www.defence.lk/new.asp?
fname=Foreign_Passport_holder
s_traveling_to_the_North_2014
1030_02
http://www.sundaytimes.lk/1410
19/news/top-fao-officialhundreds-of-others-turnedaway-at-omanthai-123252.html
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5 ஒக்நராபர்

கட்டுநாயக்க

(கம்பஹா மாவட்டம்)

இைங்மகயிைிருந்து,

ஒக்வ ாபர்

2014

http://tamilguardian.com/article.
asp?articleid=12460

சவைிநயறுவதிைிருந்து

சகால்ைப்பட்ட ‘ெந்நதகநபரின்|
மமனவி தடுக்கப்பட்டார்

21.

21 ஒக்நராபர்

கட்டுநாயக்க

(கம்பஹா மாவட்டம்)

விமான நிமையத்திைிருந்து
இைங்மகமய விட்டு

சவைிநயறுவதிைிருந்து

முன்னாள் தடுப்புக்காவல் மகதி
(ஒரு தமிழ்த் தாய்)
தடுக்கப்பட்டார்
ஊ.

22.

மாணே தசயற்பாட்டாளர்ைகள அடக்குதல்

10 ஒக்நராபர்

பம்பஹின்ன ெந்தி

ெப்ரகமுவ பல்கமைக்கழக

(இரத்தினபுரி

மாணவரின் உண்ணாவிரதம்

மாவட்டம்

23.

6 ஒக்நராபர்

இரத்தினபுரி
மாவட்டம

தாக்கப்பட்டு, 20 நபர்
காயமமடந்தனர்

12 மாணவர்கள் மகது

செய்யப்பட்டனர்; ஈக்களுக்கு

மாணவர்கமை உயர் கல்வி
அமமச்ெர் ஒப்பிடுகின்றார்

24.

25.

26.

http://www.sundaytimes.lk/1410
19/news/satyagraha-attackersstill-at-large-while-students-goon-own-rampage-123091.html

நஹாமாகம

உண்ணாவிரதமிருந்த மாணவ

http://www.lankaviews.com/sn/i
ndex.php?option=com_content&
view=article&id=21848:201410-02-21-3142&catid=100:2014-06-19-0605-56&Itemid=151 (ெிங்கைம்)
http://www.lankaviews.com/sn/i
ndex.php?option=com_content&
view=article&id=21806:201409-25-09-33-04&catid=69:200908-07-09-41-10&Itemid=130
(ெிங்கைம்)

21 ஒக்நராபர்

சகாழும்பு மாவட்டம்

சபாைிஸ் தாக்குதைில்

http://www.amnesty.org/en/libra
ry/asset/ASA37/013/2014/en/77
d973b8-c8e9-4b48-8fdd117dae225789/asa370132014en.
pdf

(சகாழும்பு
மாவட்டம்)

பிக்குகள் தாக்கப்பட்டனர்

20

பல்கமைக்கழக மாணவர்கள்

எதிர் அ சியல் ைட்சிைகள அடக்குதல்

21 ஒக்நராபர்

சகாழும்பு மாவட்டம்

எதிர்க்கட்ெிப் பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களும், இரு
இதழியைாைர்களும்
தாக்கப்பட்டனர்

27.

http://www.sundaytimes.lk/1410
19/news/satyagraha-attackersstill-at-large-while-students-goon-own-rampage-123091.html

1 ஒக்நராபர்

காயமமடந்தனர்

எ.

http://www.dailymirror.lk/54629
/theiveegan-s-mother-preventedfrom-leaving-sl
http://www.island.lk/index.php?
page_cat=articledetails&page=articledetails&code_title=112577

18 ஒக்நராபர்

ஏழாமை (யாழ்.
மாவட்டம்))

வட மாகாண ெமப உறுப்பினர்
விொரிக்கப்பட்டார்

http://www.dailymirror.lk/54673
/journalists-among-unp-factfindersinjured#sthash.9ZHt4zva.GqMa
W99v.dpuf
http://www.colombomirror.com/
?p=502
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அறிக்கை: இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகற

அ சாங்ைத்திற்கு

எதி ானேர்ைள்

என

2014

ஒக்வ ாபர்

பார்க்ைப்பட்டேர்ைள்

மீ து

ம ண

அச்சுறுத்தல்ைள், ததாந்த வு, பயமுறுத்தல் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள்
1. பயங்ை ோத ஆத ோளர்ைளாை மனித உரிகமக் ைாப்பாளர்ைள் நாமம் சூட்டப்பட்டனர்
2014 ஒக்நராபர் 12 அன்று ெிங்கை சமாழிச் செய்திப்பத்திரிமகயான “ரிவிர”வில் “சுவிஸ் ஆதரவுடன்
சவைிநாட்டுக்கு

பாய்ந்நதாட

செய்யப்பட்டார்”

என்ற

காப்பாைர்கைில்

ஒருவர்

எல்.ரி.ரி.ஈ.இன்

நகாபியின்

கீ ழான

எல்.ரி.ரி.ஈ.இன்

அனுதாபிசயாருவராக

சபர்னாண்நடாமவ
நகாபிக்கு

முற்பட்ட

தமைப்பின்

இடவெதி

கட்டுமர

மமனவி

எவ்வாறு

கட்டுமரசயான்றில்,

அனுதாபிசயாருவராக

பிரெித்தமான

மனித

கட்டுநாயக்காவில்

பிரெித்தமான
நாமம்

குற்றஞ்ொட்டியிருந்தது.

மகது

உரிமமக்

சூட்டப்பட்டடிருந்தார்.

உரிமமக்

குறிப்பிட்டிருந்ததுடன், ொர்த்துமரக்கப்பட்டிருந்த

அைித்திருந்ததாகவும்

மனித

இைங்மக

காப்பாைரான

ரூகி

சதாடர்பான

மனித

எல்.ரி.ரி.ஈ.

தமைவர்

உரிமமகள் மீ தான உயர் ஸ்தானிகர் அலுவைகத்தின் விொரமணக்கு வழங்குவதற்காக ொட்ெியத்மத
ரூகி

சபர்னாண்நடா

அனுதாபி

ஒருவராக

குற்றங்கள்

மீ து

வண.இமானுநவல்

நெகரித்ததாக

இன்சனாரு

செபமாமை

கட்டுமர

நாமம்

ஊகம்

மனித

ொட்ெியமைிப்பதற்கும்

சதரிவித்திருந்தது.

உரிமமக்

சூட்டப்பட்டிருந்தார்.

மாவரர்
ீ

காப்பாைரான

அநத

சகாழும்புக்கு

குடும்பங்களுக்கு

கட்டுமரயில்

மன்னாமரச்

வருவதற்கும்,

(யுத்தத்தில்

நபாராைிகைின் குடும்பங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சபயர்) வண.செபமாமை

இறந்த

புைி

நெர்ந்த

யுத்தக்

எல்.ரி.ரி.ஈ

200,000 ரூபாமவச்

செலுத்தியிருந்ததாக கட்டுமர ொர்த்துமரத்திருந்தது. எல்.ரி.ரி.ஈ. ஆதரவாைர் ஒருவராக இன்சனாரு

மனித உரிமமக் காப்பாைர் திருமதி பாநைந்திரா சஜயகுமாரி நாமம் சூட்டப்பட்டுள்ைார். காணாமல்
நபான தமிழ் இமைஞர் ஒருவரின் தாயாக சஜயகுமாரி விைங்குவதுடன், உண்மமக்கும், நீதிக்கும் அவர்
பிரச்ொரம் செய்து சகாண்டிருந்தார். ஏநதனும் குற்றச்ொட்டுக்கள் தாக்கல் செய்யப்படாமல்

14 முதல் அவர் தடுத்து மவக்கப்பட்டுள்ைார்.
http://www.rivira.lk/epaper/sunday/2014/10/12/index.html#15/z

- ெிங்கைத்தில் (கமடெியாக சநாவ. 22

அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)

2.

2014 மார்ச்

ேவுனியா பி கைைள் குழுேின் தகலேர் தாக்ைப்பட்டார்

வவுனியா பிரமஜகள் குழுவின் தமைவர் திரு.ஜி.நதவராஜா ஒக்நராபர்

8 அன்று மாமை 5.30க்கும்
6.00க்கும் இமடயில் தாக்கப்பட்டார். வவுனியாவில் ஒக்நராபர் 10 அன்று அட்டவமணப்படுத்தப்பட்ட
சஜயகுமாரிமய விடுவிப்பதற்கான எதிர்ப்பு இயக்கத்மதயிட்டு (இது 2014 மார்ச் 14
முதல்
குற்றச்ொட்டுக்கள்

இன்றி

தடுத்து

மவக்கப்பட்டுள்ை

ஒரு

சபண்

மனித

உரிமமக்

காப்பாைரான

பாநைந்திரன் சஜயகுமாரிமய விடுவிப்பதற்நகயாகும்) கைந்துமரயாடுவதற்காக வவுனியா பிரமஜகள்
குழுவுடனான

சென்றுள்ைார்.

பிற்பகல்

இரு

கூட்டசமான்றுக்குத்

நமாட்டார்

தமைமம

மெக்கிள்கைில்

வகித்த

ெிவிைியன்

பின்னர்

உடுப்புக்கைில்

தனது

வந்த

கமடக்கு

அவர்

4 நபர் இரும்புக்

கம்பிகைினால் அவமரத் தாக்கியுள்ைனர். அவர் தமைக்கவெம் அணிந்திருந்ததினால் அவர் தமை மீ து
ெிை

காயங்கள்

ஏற்பட்டதாகவும், தாக்குதல்கைின்

அறிக்மகயிடப்பட்டிருந்தது.
“சஜயகுமாரிக்காக
உன்மனக்

நீ

சபறுவதற்காக

அடிக்கும்

பிரச்ொரசமான்மற

சகால்லுநவாம்”

முகாமுக்கும்,

அவமர

சபாைிஸ்

உடனடியாக

எனப்

காரணமாக

நடத்தப்

நபாகிறாய்.

பயமுறுத்தியுள்ைனர்.

நிமையத்திற்கும்
சநடுங்நகணி

தமைக்கவெம்

நவமை, அவமரத்

இமடயில்

இச்

அமத

ெிமதந்த

தமிழில்

நிறுத்தாவிட்டால், நாம்

ெம்பவம்

சநடுங்நகணி

விமரந்து

சகாண்டு

நமடசபற்றது.

மவத்தியொமைக்கு

பின்னர் வவுனியா மவத்தியொமைக்கு இடமாற்றப்பட்டார்.

நீ

நெதமமடந்ததாகவும்

தாக்கிநயார்

அவர்

இராணுவ

ெிகிச்மெமயப்
செல்ைப்பட்டு,
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மவத்தியொமையில் திரு.ஜி.நதவராஜா

ஒக்வ ாபர்

2014

(Photo: #freejayakumary)

ஆ. வபச்சுச் சுதந்தி த்தின் மீ றல்
3.

ஒரு ததாகை இதழியலாளர்ைளுக்கு எதி ாை ம ண அச்சுறுத்தல்

ட்ரான்ஸ்நபரன்ஸி இன்ரர்சநஷனல் ஸ்ரீ ைங்கா

(TISL) என்ற தாபனத்தினால் நடத்தப்பட்ட இதழியல்
பயிற்ெிச் செயற்றிட்டசமான்றின் ொன்றுப்பத்திரங்கமை வழங்குவதற்காகக் சகாழும்பில் ஒக்நராபர் 15
அன்று

நமடசபற்ற

ஒழுங்கமமப்பாைர்களுக்கும்
அச்சுறுத்தல்கள்

நிகழ்ச்ெிசயான்றில்

மற்றும்

நதெப்பற்றுள்ை

அவர்கைது

நதெியப்

பமட

பங்சகடுத்த

குடும்பத்தினருக்கும்

என

இதழியைாைர்களுக்கும்,

அமழக்கப்படும்

சபருமைவு

மரண

குழுசவான்றினால்

விடுக்கப்பட்டன. மரண அச்சுறுத்தல்கள் விடுக்கப்பட்டவர்கள் மத்தியில் இதழியைாைர்கள் திரு.ஜனூர்

கிச்ெிைன் மற்றும் திரு.அமசதாரு அமரஜீவ ஆகிநயார் விைங்குகின்றனர். நிகழ்ச்ெியின் வை நபர்கைான

ஒழுங்கமமப்பாைர் திரு.ஷான் விநஜதுங்க, ராவய ஆநைாெக பத்திரிமக ஆெிரியர் திரு.விக்டர் ஐவன்
ஆகிநயாரும் அச்சுறுத்தும் குறுஞ்செய்திகமைப் சபற்றனர். ‘நதெப்பற்றுள்ை நதெியப் பமட’ இன்சனாரு
சபாம்மமக் குழு என்றும், இது புைனாய்வு முகவராண்மமகைினால் பாதுகாக்கப்படுகின்றது என்றும்

சுதந்திர ஊடக இயக்கம் வைியுறுத்தியது. இக் கூற்று இதழியைாைர் திரு.அமசதாரு அமரஜீவாவினால்

மீ ள்வைியுறுத்தப்பட்டதுடன், அச்சுறுத்தல் சதாமைநபெி அமழப்புக்கமை எடுப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும்
நடமாடும் சதாமைநபெிகள் புைனாய்வு அலுவைர்களுக்குச் சொந்தமானமவ எனக் குறிப்பிட்டுள்ைார்.

http://srilankabrief.org/2014/10/fmm-challenges-the-government-to-bring-culprits-to-book/#more-20709
(கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)

4.

சிவ ஷ்ட இதழியலாளருக்கும், அே து குடும்பத்திற்கும் ம ண அச்சுறுத்தல்

ட்ரான்ஸ்நபரன்ஸி
ஆராயும்

இன்ரர்சநஷனல் ஸ்ரீ

இதழியல்

பயிற்ெி

ைங்கா

சநறிசயான்றில்

(TISL) என்ற தாபனத்தினால் நடத்தப்பட்ட துருவி

அவரது

வகிபங்குக்காக

ெிநரஷ்ட

இதழியைாைரும்,
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முன்னாள்

பத்திரிமக

சகால்ைப்நபாவதாக
அச்சுறுத்தியது.
அவருக்கு

ஆெிரியருமான

சபாைிஸ்

கிமடத்த

மா

ஜயெிறி

பமட|

‘நதெப்பற்றுள்ை

அதிபருக்கான

அச்சுறுத்தும்

ஜயநெகரமவயும்,

என

தனது

சதாமைநபெி

ஒக்வ ாபர்

அமழக்கப்பட்ட

முமறப்பாட்டில்

அமழப்புக்கைின்

அவரது

2014

குடும்பத்மதயும்

அறியப்படாத

ெம்பவத்தின்

சதாமைநபெி

கும்பசைான்று
நநரத்மதயும்,

இைக்கத்மதயும்

ஜயநெகர வழங்கியிருந்தார். எனினும், இதுவமர எந்த நடவடிக்மகயும் எடுக்கப்படவில்மை. அவர்கைது

எச்ெரிக்மககளுக்கு அவர் கீ ழ்படியாதமத அடுத்து சகாமை செய்ய முயற்ெிப்பவர்கள் அவரது நடமாடும்

சதாமைநபெிக்கு அடிக்கடி அமழப்பிமன விடுத்ததுடன், அவரது மமனவிமயயும், பிள்மைகமையும்
சகால்ைப்நபாவதாகவும் அச்சுறுத்தினார்கள்.
சபாைிஸ்

மா

அதிபருக்கான

சதாழிலுக்கும்,

எனது

முன்மவத்துள்ைதனால்,
உங்கமை

தனது

உயிருக்கும்

எனது

வைியுறுத்துகிநறன்.

உத்திநயாகபூர்வ

இந்த

உயிமரப்

பாதுகாப்பதற்கு

அநதநவமை

முமறப்பாட்டில்,

அச்சுறுத்தல்கள்

நதாதான

வாழ்க்மகத்

“எனது

பாரதூரமான

நடவடிக்மககமை

விொரமணசயான்மற

அபாயசமான்மற

எடுக்குமாறு

நான்

ஆரம்பிக்குமாறும்,

என்மன சகால்ைப்நபாவதாக அச்சுறுத்தியவர்களுக்கு எதிராக ெட்டபூர்வ நடவடிக்மக எடுக்குமாறும்
நான் உங்கமை வைியுறுத்துகிநறன்” என ஜயநெகர குறிப்பிட்டிருந்தார்.

http://srilankabrief.org/2014/10/death-threats-to-senior-journalist-and-his-family-from-so-called-patriotic-force/
(கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)

5.

ட் ான்ஸ்வப ன்ஸி இன் ர்நஷனல் ஸ்ரீ லங்ைாேின் பணியாளர் குடும்பங்ைளுக்கும் ம ண
அச்சுறுத்தல்

ஒக்நராபர்

14

வழங்குவதற்கான

அன்று,

பயிற்றுவிக்கப்பட்ட

இதழியைாைர்களுக்கு

ொன்றுப்பத்திரங்கமை

TISL செயற்றிட்டத்தில் ெம்பந்தப்பட்டிருந்த ட்ரான்ஸ்நபரன்ஸி இன்ரர்நஷனல் ஸ்ரீ
ைங்காகவின்
(TISL) சபருமைவு பணியாட் உறுப்பினர்களுக்கு அச்சுறுத்தும் குறுஞ்செய்திகள்
அனுப்பப்பட்டன.
அமழக்கப்பட்ட
பங்சகடுப்பாைர்கைில்
50%க்கு
நமற்பட்டவர்களும்
குறுஞ்
செய்திகமையும், அமழப்புக்கமையும் சபற்றனர். 2014 ஒக்நராபர் 15 அன்று சகாழும்பு 05இல் உள்ை
சகாழும்பு
எனினும்,

சஹாட்நடல்

ஒன்றில்

சதாடர்ச்ெியான

நிகழ்ச்ெிமய

நடத்துவதற்கு

‘சஹாட்நடமைச்’

சுற்றி

நிகழ்ச்ெி

அச்சுறுத்தல்கள்
இன்சனாரு

ொதாரண

நமடசபறுவதற்கு

சஹாட்நடல்

இடத்திற்கு

உமடயில்

அட்டவமணப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

ஒதுக்கீ ட்டிமன

இடமாற்றுவதற்கும்

இரத்துச்

செய்வதற்கும்,

TISLஐ இட்டுச் சென்றது.

15க்கு நமற்பட்ட நவடிக்மக பார்ப்பவர்கமை புதிய

இடத்திற்கு பங்சகடுப்பாைர்கமை இடமாற்றுவதற்கு வெதியைிப்பதற்காக சஹாட்நடைில் தங்கியிருந்த
இரு

TISL பணியாட் உறுப்பினர்கள் அவதானித்துள்ைனர். நமாட்டார் மெக்கிசைான்மறச் செலுத்திய

நவடிக்மகபார்ப்பவர்கைில்

ஒருவர்

‘சஹாட்நடைின்’

முன்பக்கக்

கதமவ

நநாக்கி

துண்சடான்மற வெியதுடன்,
ீ
அது அச்சுறுத்தும் செய்திசயான்மறக் சகாண்டிருந்தது.
அன்று காமை

15
7.30 முதல் முற்பகல் 11.00 வமர சகாழும்பு ‘சஹாட்நடைில்’ இருந்த TISL பணியாட்

உறுப்பினர்கமை
விபரங்கமைப்

கடதாெித்

ஒக்நராபர்

அவர்கள்

சபறுவதற்கு

புமகப்படசமடுத்துள்ைதாகவும், பணியாட்
அவர்கள்

முயன்றுள்ைதாகவும்

உறுப்பினர்கள்

நம்பகமான

பற்றி

வட்டாரங்கள்

நமலும்

TISLக்கு

அறிவித்திருந்தது. இரு பணியாட் உறுப்பினர்கள் சவைிநயறிய பின் நண்பகைில் ‘சஹாட்நடலுக்கு’
மூன்று

நபர்கள்

உறுப்பினர்கள்

வந்திருந்தார்கள்.

பற்றி

நமலும்

‘சஹாட்நடல்’

விபரங்கமைப்

முயன்றதாக அவர்கள் சதரிவித்தனர்.

பணியாைர்கைிடமிருந்து

சபறுவதற்கு

அமடயாைம்

TISL

காணப்படாத

பணியாட்

நபர்கள்

http://www.tisrilanka.org/?p=12277 (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
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“எல்.ரி.ரி.ஈ.க்கு இடமைிக்க நவண்டாம். இறுதி எச்ெரிக்மக”

நம்

நதெம்”

சதாந்தரவுகளுக்கு
உள்ை

தாம்

என்ற

மாதாந்தப்

உட்படுவதாக

செய்திப்பத்திரிமக

யாழ்ப்பாணம்

மாவட்டத்தில்

அலுவைர்கள்

பத்திரிமகமய

பத்திரிமகமய

விநிநயாகிப்பதற்காக

பருத்தித்துமற, குஞ்ெர்கமடயில்

முகவர்கள்

வைியுறுத்துகின்றனர்.

இருபாமையிைிருந்தும்,

2014

(Photo: Sri Lanka Brief / BBC)

ேடக்ைில் தமிழ் மாதாந்தப் பத்திரிகைக்கு ததாந்த வு

6.
“இது

ஒக்வ ாபர்

அடிக்கடியிைான

(யாழ்ப்பாணம்

இமதசயாத்த

அச்செழுவிைிருந்தும்

மாவட்டம்)

முமறப்பாடுகள்

கிமடத்துள்ைதாகக்

கூறப்படுகின்றது. நமலும், யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ை அச்ெகத்திற்குச் சென்றுள்ை இைங்மக இராணுவ
உரிமமயாைர்கமை

அச்ெிடுவதற்கு

அறிவுறுத்தியுள்ைதாகக்

முன்

தம்மமக்

கூறப்படுகின்றது.

கைந்தாநைாெிக்குமாறு

ஒக்நராபர்

மூன்றாவது

அச்ெக

வாரத்தில்,

கிைிசநாச்ெி மாவட்டத்தில் உருத்திரபுரத்தில் பத்திரிமகயின் விநிநயாகஸ்தர் ஒருவர் தாக்கப்பட்டார்.
உருத்திரபுரத்தில்
தாக்குதல்

உள்ை

இராணுவ

இடம்சபற்றதுடன்,

நீர்த்நதக்கசமான்றினுள்
பத்திரிமகசயான்றாகப்
நிர்ணயத்திற்கான
எழுத்தாைரும்,

முகாமில்

அவமரப்

விநிநயாகஸ்தர்

பின்சதாடர்ந்து

பத்திரிமககமையும்

பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ை

உரிமமயின்

பிரெித்தமான

சென்ற

சகாட்டியுள்ைது.

இந்த மாதாந்தப்

நகாட்பாடுகள்

விொரமண

மீ து

குழு

அவமரத்

பின்னர்

தாக்கியதுடன்,

இைங்மகயில்

செய்திப்

பத்திரிமக ஈழத்

தமிழர்கைின் சுய-

எ.நஜாதிைிங்கம்

என்பவரினால்

உறுதியாக

பத்திசயழுத்தாருமான

செய்யப்பட்ட

நிற்பதாகவும்,

பதிக்கப்படுவதாகவும் “தமிழ்சநற்” என்ற இமணயதைம் குறிப்பிடுகின்றது.

சுதந்திரமான

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37449 (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று
மகயகப்படுத்தப்பட்டது)

7.

யாழ்ப்பாணத்தில் சிவ ஷ்ட இதழியலாளர் ேிசாரிக்ைப்பட்டார்

ெிநரஷ்ட

இதழியைாைரும்,

மாவட்டத்தில்

விொரமணக்கு

உள்ை

செயைமர்வுகைில்

ஊடகச்

செயற்பாட்டாைருமான

காங்நகென்துமறயில்

உட்படுத்தப்பட்டார்.

விநெட

சகாழும்பிலும்,

இதழியைாைர்களும்,

ஊடகச்

தயாபரன்

குற்றவியல்
நவறு

இரத்தினம்

விொரமணப்

இடங்கைிலும்

செயற்பாட்டாைர்களும்

யாழ்ப்பாணம்

பிரிசவான்றினால்

நமடசபற்ற

கைந்துசகாண்ட

ஊடக

பின்னநர

சதாந்தரவுகள் ஆரம்பித்தன. யாழ்ப்பாணம் பத்திரிமகக் கழகத்துடன் இமணந்துள்ை திரு.தயாபரமன
ெர்வநதெ ஊடக கண்காணிப்பாைர்களுடனான அவரது சதாடர்புகள் பற்றியும், சகாழும்பில் இைங்மகப்
பத்திரிமக

நிறுவனத்தில்

இடம்சபற்ற

சதற்கில்

இருந்து

வந்த

இதழியைாைர்களுடனான

செயற்றிட்டங்கள் பற்றியும் ெி.ஐ.டி. விொரமணயாைர்கள் விொரித்தனர்.

பயிற்ெிச்

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37400 (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று
மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
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ஒக்வ ாபர்

2014

ஒன்று கூடுேதற்ைான சுதந்தி த்கத மீ றுதல்

8.

ததாழிற்சங்ைப்

பணிகய

தாக்குதல்

அகதரியப்படுத்துேதற்ைாை

ததாழிற்சங்ைத்

தகலேர்ைள்

மீ து

“எமது சதாழிற்ெங்க தமைவர் முமறமமயானரீதியில் அடக்கப்படுகிறார்கள் என்பது சதைிவானதாகும்”
என

கடிதசமான்றில்

நெமவகள் ெங்கம்

சபாைிஸ்

மா

அதிபருக்கு

சுதந்திர

வர்த்தக

வைய

மற்றும்

சபாது

ஊழியர்

(FTZ & GESU) முமறயிட்டுள்ைது. சுதந்திர வர்த்தக வையத் சதாழிற்ொமையான

எ.ரி.ஜி.ெிநைான் பிமறநவற் ைிமிற்சறற்றில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட சதாழிற்ெங்சமான்றின் கிமைச்
செயைாைர்களுக்கு

எதிரான

அண்மமய

இரு

எ.ரி.ஜி. ெிநைான் பிமறநவற் ைிமிற்சறற்றில்

தாக்குதல்

ெம்பவங்கமைக்

கடிதம்

குறிப்பிட்டுள்ைது.

FTZ & GESUஇன் கிமைச் செயைாைர் திரு.திநனஷ்
25 அன்று நவமைக்குச் செல்லும் நவமை தாக்கப்பட்டார். அநத தினத்தன்று, அநத
சதாழிற்ொமையில் பணியாற்றும் FTZ & GESUஇன் இன்சனாரு கிமைச் செயைாைர் சதாழிற்ெங்க
ரங்கன ஒக்நராபர்

அலுவைகத்திற்கு செல்லும் வழியில் கும்பசைான்றினால் நிறுத்தப்பட்டு, இரும்புக் கம்பிகைினால் அவர்
மீ து

தாக்குதல்

நடத்த

முயற்ெிக்கப்பட்டது.

சொல்ைப்பட்ட

தாக்குதல்கமை

அவயாவத்த ெந்தியில் மறியல் நபாராட்ட இயக்கசமான்று நடத்தப்பட்டது.

எதிர்த்து

கட்டுநாயக்க,

http://lankafocusnews.com/?p=30536 - ெிங்கைத்தில் (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று
மகயகப்படுத்தப்பட்டது)

சதாழிற்ெங்க செயற்பாட்டாைர்கள் மீதான தாக்குதல்களுக்கு சுதந்திர வர்த்தகவைய ஊழியர்கள் எதிர்ப்பு சதரிவிக்கின்றனர்

(LankaFocusNews photo)

9.

வேகல நிறுத்தம் மீ து
ேழங்ைப்பட்டது

யில்வே ததாழிற்சங்ைங்ைளுக்கு எதி ாை இகடக்ைால உத்த வு

அதன் நவமை நிறுத்தத்மத ரயில்நவ வாழ்க்மகத்சதாழில் சதாழிற்ெங்க கூட்டணி
நவண்டுசமன ஒக்நராபர்

9

(PTUA) நிறுத்த

அன்று இமடக்காை தமடயுத்தரசவான்மற (சகாழும்பு) நகாட்மட மாவட்ட

நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ைதாகக் கூறப்படுகின்றது. நாைாந்தம் நாடு முழுவதும் வழமமயாக சுமார்

380
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பிரயாணிகள்

ரயில்கள்

இயங்குகின்ற

நபாதிலும்,

ஒக்வ ாபர்

நவமைநிறுத்தத்தின்

சதாழிற்ெங்க உறுப்பினர்கைின் உதவியுடன்

நபாது

அரொங்க

2014
ொர்பு

80 ரயில்கள் மட்டுநம ஓடின.
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=111850 (கமடெியாக
சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)

10. எதிர்ப்புத் ததரிேித்த மீ னேர்ைள் மீ து ைற்ைள் எறியப்பட்டன

சகாழும்பு, மாைிகாவத்மதயில் மீ ன்பிடித்சதாழில், நீரியல்வாழ் வைங்கள் அமமச்சுக்கு எதிநர எதிர்;ப்புத்
சதரிவிப்பதற்காக

கூடியிருந்த

சுமார்

மீ னவர்கள்

300

மீ து

அமமச்ெினால்

என

ொர்த்துமரக்கப்பட்டவாறு கற்கள் எறியப்பட்டன. காயமமடந்த மூன்று மீ னவர்கள் மவத்தியொமையில்
அனுமதிக்கப்பட்டனர். இைங்மகயின் மீ ன்கமை இறக்குமதி செய்வமத தமடசெய்வதற்கான ஐநராப்பிய

ஒன்றியத்தின் தீர்மானத்திற்கும், இைங்மகயின் ஆள்புை நீர்கைில் ெீனக் கப்பல்கள் மீ ன் பிடிப்பதற்கும்
எதிராகநவ அவர்கள் எதிர்ப்பு நடவடிக்மகமய நமற்சகாண்டிருந்தார்கள்.

http://www.ceylontoday.lk/51-75961-news-detail-fishers-protesting-eu-ban-pelted-with-stones.html
(கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
11. ‘ைாணாமல் வபாவனாக நிகனவு கூருேதற்கு| எதி ாைச் சுேத ாட்டிைள் ஒட்டப்பட்டன
ஒக்நராபர்
25
இரவன்று
நீர்சகாழும்பு
பகுதியிலும்,
சகாழும்பிலும்
இரு
சுவசராட்டிகள்
ஒட்டப்பட்டிருந்தன.

இமவ

வைியுறுத்தியிருந்தன.

நிகழ்ச்ெிமய

ஒழுங்கமமப்பாைர்களும்,
ஆநைாெகப்

பிரெித்தமான
நபாநனார்

பத்திரிமக
மனித

வை

ஆெிரியர்

உரிமமக்

குடும்பங்கைின்

உள்ைடக்கியிருந்தன.

நீர்சகாழும்பில்

நபர்களும்

ஒழுங்குபடுத்திய

திரு.விக்டர்

காப்பாைர்

தமைவர்

நிகழ்ச்ெியின்

காணாமல்

சடாைர்களுக்காக
ஐவன்

கைாநிதி

ெிங்கை

மற்றும்

(திருமதி)

ஆகிநயாரின்

ஆதரவாைர்கைான

நபாநனாமர

காணாமல்

நிமனவுகூருதைின்

நபாநனாமர

செய்திப்பத்திரிமகயான
நிகழ்ச்ெியின்

நிமால்கா

முக்கிய

நபச்ொைரான

சபர்னாண்நடா, காணாமல்

புமகப்படங்கமைச்

நவறு

விற்பதாக

“ராவய”வின்

சுவசராட்டிகள்

செயற்பாட்டாைர்கைினதும்,

ஒரு

கமைஞனினதும், இதழியைாைர்கைினதும் மற்றும் நிகழ்ச்ெியின் ஒழுங்கமமப்பில் ெம்பந்தப்பட்டிருந்த

“Right to Life” என்ற மனித உரிமமகள் குழுவின் சபருமைவு பணியாட் உறுப்பினர்கைினதும்

புமகப்படங்களும் இருந்தன. சுவசராட்டிகைில் உள்ைடக்கப்பட்டிருந்த மனித உரிமமக் காப்பாைர்கைின்
வடுகளுக்கு
ீ
அருகிலும் சுவசராட்டிகள் ஒட்டப்பட்டிருந்தன.

http://srilankabrief.org/2014/10/posters-pasted-against-remembrance-of-the-disappeared-to-be-held-tomorrow/
(கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
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ஒக்வ ாபர்

2014

நீர்சகாழும்பிலும், சகாழும்பிலும் மனித உரிமம காப்பாைர்கமைக் குற்றஞ்ொட்டி ஒட்டப்பட்டிருந்த சுவசராட்டிகள்

12.

மனித உரிகமக் ைாப்பாளர்ைளின் ேடுைள்
ீ
மீ து ைல்தலறியப்பட்டன

“காணாமல்

நபாதல்களுக்கு

எதிரான

காணாமல்

நபாதல்களுக்கு

எதிரான

எனது

24 வருட ெரித்திரத்தில், முதல் தடமவயாக எனது

வட்டுக்கு
ீ
கல்சைறியப்பட்டது. நநற்று இரவு (ஒக்நராபர் 26) இரு கற்கள் மட்டுநம எறியப்பட்டன.
தாய்மார்களுக்கு
நிறுத்துவதற்கு

இமடயில்

இந்த

சபாதுவான

கட்டப்படும்

விடயங்கள்

ெண்மடயில்

சபாதுவான

யாவும்

வடக்கிலும்,

செய்யப்படுகின்றன”

என

குடும்பங்கைின் தமைவர் திரு.பிரிட்நடா சபர்னாண்நடா சதரிவித்தார்.
ஒக்நராபர்

27க்காக

அட்டவமணப்படுத்தப்பட்டதும்,

சதற்கிலும்

கைந்துமரயாடமையும்,

காணாமல்

காணாமல்

நபாநனார்

உள்ை

ஐக்கியத்மதயும்

நபாநனார்

குடும்பங்கைினால்

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதுமான இைங்மகயில் காணாமல் நபாநனாரின் வருடாந்த நிமனவு தினத்திற்கு
முன்மனய இரவிநைநய ெம்பவம் இடம்சபற்றது. சபர்னாண்நடாவின் வட்டுக்கு
ீ
கல்சைறியப்படுவதற்கு
முன்னதாக,

நதெத்துநராகிகைாகவும்,

நபய்கைாகவும்

சபர்னாண்நடா

உட்பட

மனித

உரிமமக்

காப்பாைர்கமை நாமம் சூட்டி சுவசராட்டிகள் அவர்கைின் வடுகளுக்கு
ீ
முன்பாக ஒட்டப்பட்டிருந்தன.

http://srilankabrief.org/2014/10/disappearances-in-sri-lanka-our-message-to-govt-by-brito-fernando/
(கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
ஈ.

ஐ.நா. ேிசா கணக்கு சாட்சியமளிப்பதற்கு எதி ாை அச்சுறுத்தல்ைள்

13. OISLக்கு உதவுேதாை கூறப்படும் தமிழ் ஆகள TID கைது தசய்ைிறது
இைங்மக
மீ து
நடந்து
சகாண்டிருக்கும்
OHCHR விொரமணயின்

ொட்ெிகள்

மத்தியில்

விநிநயாகிக்கப்படுவதற்கு உத்நதெத்மதக் சகாண்டுள்ை படிவங்கமை பங்கிடுவதற்காக கிைிசநாச்ெியில்

58

வயதான

விொரமணப்

தமிழ்

ஆள்

பிரிவு

(TID)

ஒருவமரக்

மகது

செய்யுமாறு

உத்தரவிட்டுள்ைதாகக்

இைங்மகப்

கூறப்படுகின்றது.

படிவங்கமை விநிநயாகிக்கும் நபாது கிைிசநாச்ெி, முழங்காவிைில்

சபாைிெின்

அவர்

பயங்கரவாத

OHCHR

ொட்ெியப்

TID அவமரக் மகது செய்ததாக
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இைங்மகப்

சபாைிொர்

வைியுறுத்துகின்றனர்.

நமலும்

ஒக்வ ாபர்

விொரமணக்காக

சகாழும்பில்

உள்ை

தமைமம அலுவைகத்திற்கு அவர் சகாண்டு வரப்பட்டுள்ைதாகக் கூறப்படுகின்றது.

2014
TID

“மூர்க்கத்தனமான யுத்தத்தினால் கிைிசநாச்ெியில் உள்ை ெிவபுரம், இரஞ்ெிமயச் நெர்ந்த ெின்னத்தம்பி

கிருஷ்ணராஜா

‘சஷல்’ைடியின்

நமாெமாகப்

பாதிக்கப்பட்டுள்ைார்.

காரணமாக

நடந்துசகாண்டிருக்கும்

அவரது

ஐ.நா.

இைம்

யுத்தத்தின்

மகள்கைில்

விொரமணயில்

ஒருவர்

இறுதிக்

கட்டத்தின்

சகால்ைப்பட்டார்.

ஆற்றல்வாய்ந்த

ொட்ெியாக

நபாது

அவ்வாறாக

விைங்குகின்றார்.

OHCHRஇன் ொட்ெியப் படிவங்கமை சகாண்டு சென்றதாகக் கூறப்பட்டதற்காக அவமர TID மகது
செய்தது. உடனடியாக அவரது பாதுகாப்மபயும், பந்நதாபஸ்மதயும் உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும், அவமர
விடுவிப்பதற்காகவும்
நபச்ொைரும்,

குறிப்பிட்டார்.

தமையிட

UNHRC

யாழ்ப்பாண

மாவட்டப்

நவண்டும்”

பாராளுமன்ற

என

தமிழர்

உறுப்பினருமான

விடுதமைக்
சுநரஷ்

கூட்டமமப்புப்

நக.பிநரமச்ெந்திரன்

http://www.colombomirror.com/?p=715 (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
14. OISLக்ைான ேட மாைாண சகப உறுப்பினர்ைளின் வேண்டுவைாள் மீ தான ததளிவுபடுத்தகல
அ சாங்ைம் வைாருைின்றது

மனித உரிமமகளுக்கான உயர் ஸ்தானிகரின் சஜனிவா தைத்திைான
அலுவைகத்திடம் தகவல் நெகரிப்பதற்காக தமக்கு நமைதிக நநரத்மத
ஒதுக்கித்தருமாறு வட மாகாண ெமப உறுப்பினரான அனந்தி ெெிதரன்
நவண்டுநகாள்

விடுத்தாரா

என

மாகாணத்

தமைவர்

ெி.வி.நக.ெிவஞானத்திடமிருந்து சதைிவுபடுத்தசைான்மற வட மாகாண
ஆளுனர் இமைப்பாறிய நமஜர் சஜனரல் ஜி.எ.ெந்திரெிறி நகாரியுள்ைார்
(ெெிதரனின்

கணவர்

ஒரு

எழிைன் ஆவார்).

பிரெித்தமான

எல்.ரி.ரி.ஈ.

நபாராைியான

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=articledetails&code_title=113229 (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று
மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
அனந்தி ெெிதரன்

(Aljazeera photo)

15. OISLக்கு த.ேி.கூ. தைேகல ேழங்குேகதயிட்டு ேிசா கண ஆ ம்பம்

ஐ.நா. யுத்தக் குற்றங்கள் சதாடர்பான விொரமணயாைர்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல் வழங்கிய
தமிழர்

நதெியக்

கூட்டமமப்பின்

ஆரம்பித்துள்ைதாகவும்,

ொர்த்துமரக்கப்பட்ட

வவுனியாமவத்

தைமாகக்

சூழ்ச்ெிமயயிட்டு
சகாண்ட

அரொங்கம்

ெிநரஷ்ட

விொரமணமய

த.வி.கூ.

அலுவைர்

ஆழ்வாப்பிள்மை விநஜந்திரகுமார் அல்ைது ெண் ‘மாஸ்ரர்’ விொரிக்கப்படவுள்ைதாகவும் ‘த ஐைன்ட்’
செய்திப்பத்திரிமக

அறிக்மகயிட்டிருந்தது.

நகட்கப்பட்டுள்ைது.

“எல்.ரி.ரி.ஈ.

இரு

அரெியல்வாதிகைின்

-

இவர்கைில்

ஒருவர்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் - ொர்த்துமரக்கப்பட்ட ெம்பந்தத்மத உறுதிப்படுத்துமாறு விநஜந்திரகுமாரிடம்

கிருஷ்ணராொவிடமிருந்து

25

பயிற்ெிமய

சவற்று

சபற்றிருந்த

ஐ.நா.

யுத்தக்

ெிவிைியன்

குற்றங்கள்

ஒருவரான

முமறப்பாட்டுப்

ெின்னத்தம்பி

படிவங்கள்

மீ ட்பிக்கப்பட்டமதத் சதாடர்ந்து விநஜந்திரகுமாரின் இல்ைத்தில் சபாைிஸ் நதடுதல் நடத்தியது. வன்னி,
முழங்காவிைில்
விொரமணயின்

ஒக்நராபர்
கீ ழ்,

25

அன்று

வவுனியாவில்

நாம்

கிருஷ்ணராொமவப்

ஒக்நராபர்

22

பிற்பகைில்

பாதுகாவைில்

எடுத்நதாம்.

விநஜந்திரகுமாரிடமிருந்து

சவற்றுப்படிவங்கமை தாம் சபற்றுக்சகாண்டதாக ெந்நதக நபர் வைியுறுத்தியிருந்தார்” என ெிநரஷ்ட
விொரமண அலுவைர் ஒருவர் சதரிவித்திருந்ததாக ‘த ஐைன்;ட்’ குறிப்பிட்டிருந்தது.

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=113229 (கமடெியாக
சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
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ஒக்வ ாபர்

2014

16. OISLக்ைான மின்னஞ்சல்ைகளக் ைண்ைாணிப்பதற்கு பாதுைாப்பு அகமச்சு முயல்ைின்றது
OISL விொரமணகளுக்கு விைாெமிடப்படும் மின்னஞ்ெல்கமை இரகெியமாக ‘ஸ்கான்|

இைங்மக மீ தான
செய்வதற்கு

சகாழும்பில்

அமமச்மெச்

நெர்ந்த

உள்ை

புைனாய்வு

இமணயதை

அலுவைர்கள்

வழங்குனர்களுக்கு

இரகெிய

இைங்மகயின்

அறிவுறுத்தல்கமை

பாதுகாப்பு

வழங்கியுள்ைதாகவும்,

OISLக்கு விைாெமிடப்பட்டுள்ை தகவல்கைின் பிரதிகமை எடுப்பதற்கு எைிய வமைப்பின்னல் சபாதி
நமாப்பம்பிடிக்கும்

சதாழில்நுட்பங்கமைப்

குறிப்பிட்டுள்ைது.

பயன்படுத்துவதாகவும்

இமணயதைம்

“தமிழ்சநற்”

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37456 (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று
மகயகப்படுத்தப்பட்டது)

17. OISLக்ைான சமர்ப்பணங்ைள் பற்றி தம்கம எச்சரிக்கை தசய்யுமாறு இகணயதள மற்றும்
புகைப்பட பி திதயடுக்கும் ேழங்குனர்ைகள இ ாணுேம் வைட்ைின்றது

OISLக்கு ெமர்ப்பிப்பதற்காக ெத்தியக்கடதாெிப் படிவங்கமை யாநரனும் ‘ஸ்கான்| செய்தால் அல்ைது
பிரதிசயடுத்தால்

அவர்கள்

பற்றி

புைனாய்வாைர்கைினால்

தமக்கு

அறியத்தருமாறு

இமணயதை

மற்றும்

வன்னியில்

இைங்மகயின்

புமகப்படபிரதிசயடுத்தல்

இராணுவப்

வழங்குனர்கள்

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ைதாகவும் “தமிழ்சநற்” அறிக்மகயிட்டிருந்தது.

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37456 (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று
மகயகப்படுத்தப்பட்டது)

உ.

அ சாங்ைம்

பற்றி

ேிமர்சனக்

ைருத்துக்ைகள

ேழங்ைக்கூடியேர்ைளின்

சுதந்தி மான நடமாட்டத்திற்குத் தகடைள்
18. அங்ைீ ைா மின்றி

முன்னாள்

யுத்த

தேளிநாட்டேர்ைளுக்குத் தகட

பாதுகாப்பு

அமமச்ெிைிருந்து

மாகாணத்தில்

உள்ை

முன்கூட்டிய

அதன்

சவைிநாட்டவர்களுக்கு

சவைிநாட்டவர்களுக்கான

முன்னாள்

இைங்மக

ேலயத்திற்கு

அனுமதியின்றி
யுத்த

அரொங்கம்

முன்கூட்டிய

பி யாணம்

தமிழர்

வையத்திற்கு

சபரும்பான்மமயிைான

தமடவிதித்துள்ைது.

அனுமதி

தசய்ேதிலிருந்து

பிரயாணம்

செய்வதிைிருந்து

“வடக்குக்கு

அமுல்படுத்தப்படுவதுடன்,

வடக்கு

வருமகதரும்

அங்கீ காரத்திற்காக

சவைிநாட்டவர்கள் அல்ைது ெம்பந்தப்பட்ட தாபனங்கள் பாதுகாப்பு அமமச்சுக்கு எழுதநவண்டும்” என
அறிக்மகசயான்றில்
உள்ை

ஐந்து

நதெிய

பாதுகாப்புக்கு

அரொங்கத்தின்

மாவட்டங்கமையும்,

தகவல்
நவறு

திமணக்கைம்

இரு

சதரிவித்திருந்தது.

மாவட்டங்கைில்

உள்ை

வட

ெிை

மாகாணத்தில்

பகுதிகமையும்

தமடசெய்யப்பட்ட பகுதிகள் உள்ைடக்குகின்றன. இராணுவத்தின் ஊடகப் பணிப்பாைரின் கூற்றுப்படி,
ஊறுவிமைவிக்கின்ற

அச்சுறுத்தசைான்மற

முன்மவக்கும்

தன்மமசயான்றில்

சவைிநாட்டுக் கடவுச்ெீ ட்டுக்கமை மவத்திருந்த ெிைர் செயற்பட்டதன் காரணமாகநவ கட்டுப்பாடுகள்
விதிக்கப்பட்டன. மூன்று நாள் விஜயசமான்மற நமற்சகாண்டு ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ பிரயாணம்

செய்த காைத்தின் நபாநத இந்த அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டது. பிரயாணத் தமடயானது வடக்குக்காக
தமது

உத்நதெமான

வருமகதரல்கமையும்,

தமது

சஹாட்நடல்

முன்நனற்பாடுகமையும்

நிறுத்துவதற்கும் நூற்றுக்கணக்கான விருந்தினர்கமை நிர்ப்பந்தித்த அநதநவமை ஏமனநயார் ஓமந்மத
நொதமனச்

நிகழ்ச்ெிகள்

ொவடியில்

மற்றும்

மவத்து

திருப்பி

உத்திநயாகபூர்வ

அனுப்பப்பட்டனர்.

விடயங்கள்

மரண

ஆகியவற்றுக்காக

வடுகள்,
ீ
திருமணங்கள், ெமய
வருமகதந்தவர்கள்

யாவரும்

ஏநதனும் முன்கூட்டிய எச்ெரிக்மக இன்றி ஓமந்மதச் நொதமனச் ொவடியில் மவத்து தடுக்கப்பட்டனர்.

http://www.sundaytimes.lk/141012/news/travel-restrictions-as-president-visits-north-122354.html (கமடெியாக
சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
http://www.defence.lk/new.asp?fname=Foreign_Passport_holders_traveling_to_the_North_20141030_02
(கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
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19. ஓமந்கதயில்

உயர்

அனுப்பப்பட்டனர்

வடக்குக்கு

பிரயாணம்

மவத்திருப்நபாருக்கு

உ.வி.தா.
செய்வதற்கு

அவெியம்

விமனப்படுத்தியமமயினால் ஓமந்மத
திருப்பியனுப்பப்பட்டார். ஒக்நராபர்
விவொய

தாபனத்தின்

மறுக்கப்பட்டார்.

உைக

அமழக்கப்பட்டிருந்த

அதிைாரியும்,

அங்கீ காரம்

நதமவப்பாட்டிமனப்

ஏகனவயாரும்

சவைிநாட்டுக்

2014

திருப்பி

கடவுச்ெீட்டு

பாதுகாப்பு

அமமச்சு

நொதமனச் ொவடியில் ஓர் உயர் ஐக்கிய நாடுகள் அதிகாரி

8 புதன்கிழமம கிைிசநாச்ெி செல்லும் வழியில் ஐ.நா.வின் உணவு,

(உ.வி.தா.)
உணவு

நூற்றுக்ைணக்ைான

முன்கூட்டிய

என்ற

ஒக்வ ாபர்

நிகழ்ச்ெிகளுக்கு

நாட்டுப்

பிரதிநிதி

தினத்மதக்

தன்மனயும்

சபத்

குநராநபார்ட்

குறிப்பதற்காக

உ.வி.தா.

அமழத்திருந்ததாக

வட

அங்கு
நாட்டுப்

மாகாண

அமமச்ெர் பி.ஐங்கரநநென் சதரிவித்தார்;. எனினும், ஓமந்மதக்கு அப்பால் செல்வதற்கு
அனுமதிக்கப்படவில்மை என அவருக்கு கூறப்பட்டது.

செல்வதற்கு
பிரதிநிதி

விவொய

Ms. குநராநபார்ட்

http://www.sundaytimes.lk/141019/news/top-fao-official-hundreds-of-others-turned-away-at-omanthai123252.html (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
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20. இலங்கையிலிருந்து,
ஊடக

தடுக்ைப்பட்டார்

அறிக்மககைின்

செல்வநாயகம்

தேளிவயறுேதிலிருந்து

தைால்லப்பட்ட

பிரகாரம், சகால்ைப்பட்டதாகச்

கஜீபனின்

மமனவி

ஒக்வ ாபர்

‘சந்வதைநபரின்|

ெந்நதகிக்கப்பட்ட

இைங்மகயிைிருந்து

எல்.ரி.ரி.ஈ.

சவைிநயறுவதிைிருந்து

2014

மகனேி

உறுப்பினரான

தடுக்கப்பட்டார்.

உறவினர் ஒருவரின் திருமணத்திற்காக சுவிட்ெர்ைாந்துக்கு பிரயாணம் செல்வதற்கான உத்நதெத்மத
திருமதி

கஜீபன்

ெர்மிைா

சகாண்டிருந்தார்.
அதிகாரிகள்

ெம்பவ

சகாண்டிருந்ததுடன், அவர்

நவமையில், விமான

வந்து, அவமர

விடுவிக்குமாறு

செல்லுபடியான

நிமையத்திற்கு

இைங்மகயின்

சுவிஸ்

சுவிஸ்

‘விொ’சவான்மறயும்

தூதுவராையத்மதச்

குடிவரவு

அலுவைர்கமை

நெர்ந்த

நவண்டிக்

சகாண்டனர். எனினும், அவரது கணவர் சதாடர்பில் விொரமணசயான்று நடந்து சகாண்டிருப்பதாகவும்,
அவர்

நாட்மட

சதரிவித்தனர்.

விட்டு

சவைிநயற

அனுமதிக்கப்படமாட்டாசரனவும்

குடிவரவு

அதிகாரிகள்

2014 மார்ச்ெில், திருமதி ெர்மிைா இைங்மகப் சபாைிெின் பயங்கரவாத விொரமணத்

திமணக்கைத்தினால் மகது செய்யப்பட்டு, விொரிக்கப்பட்டார். ஆனால், அவர் மீ து ஒரு நபாதும் குற்றம்
சுமத்தப்படவில்மை
பிரயாணத்மதக்

என்பதுடன்,

கட்டுப்படுத்தும்

பின்னர்

அவர்

ஏநதனும்

விடுவிக்கப்பட்டார்.

நீதிமன்ற

உத்தரவுகள்

கடல்கடந்த

அவருக்கு

நாடுகளுக்கான

வழங்கப்பட்டுள்ைதா

என்பமதயிட்டு அறிக்மககள் இருக்கவில்மை. நகாபி எனவும் அறியப்பட்ட செல்வநாயகம் கஜதீபன்
நவறு

இரு

தமிழர்களுடன்

நமற்சகாள்ைப்பட்ட

நெர்த்து

மனிதநவட்மடயின்

அவர்களுக்கு
பின்னர்

எதிராக

இைங்மகயில்

சகால்ைப்பட்டதுடன்,

புத்துயிரைிப்பதற்கு முயல்வதாக இராணுவத்தினால் வைியுறுத்தப்பட்டது.

இராணுவத்தினால்

அவர்கள்

எல்.ரி.ரி.ஈ.ஐப்

http://tamilguardian.com/article.asp?articleid=12460 (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
21. ேிமான

நிகலயத்திலிருந்து

இலங்கைகய

ேிட்டு

தடுப்புக்ைாேல் கைதி (ஒரு தமிழ்த் தாய்) தடுக்ைப்பட்டார்

சுந்தரைிங்கம்
இருந்து

ராஜிதமைர்

நாட்மட

மகதிசயாருவரான
காடுகைில்

2014

என்ற

விட்டு

ஏப்ரைில்

முன்னாள்

57 வயதான தமிழ்த் தாய் கட்டுநாயக்கா விமான நிமையத்தில்

சவைிநயறுவதிைிருந்து

ராஜிதமைரின்

தேளிவயறுேதிலிருந்து

மகன்

நபாைியானது

தடுக்கப்பட்டார்.

சுந்தரைிங்கம்
எனக்

கஜதீபன்

கூறப்படும்

முன்னாள்

அல்ைது

ெமர்

தடுப்புக்காவல்

சதய்வகன்
ீ

ஒன்றில்

வன்னிக்

இராணுவத்தினால்

சகால்ைப்பட்டார். அவரது மகனின் மரணத்தின் பின்னர் உடனடியாகநவ பயங்கரவாத விொரமணத்
திமணக்கைத்தினால்

திருமதி

ராஜிதமைர்

மகது

செய்யப்பட்டு,

விொரமணயின்

பின்னர்

விடுவிக்கப்பட்டார். அவரது கடவுச்ெீட்டில் குத்தப்பட்ட ஆறு வருட கநனடிய ‘விொ’சவான்மற அவர்
சகாண்டிருந்ததாக அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ைது. எல்.ரி.ரி.ஈ.ஐப் புத்துயிரைிப்பதற்கான முயற்ெிசயான்றில்

கஜதீபனின் ெம்பந்தத்மத ெம்பந்தப்பட்டவர்கள் இன்னுநம விொரமண செய்து வருவதனால் நாட்மட
விட்டு

சவைிநயறுவதற்கு

ராஜிதமைமர

அனுமதிக்க

முடியாது

என

அரொங்க

அதிகாரிசயாருவர்

சதரிவித்தார். எனினும், அவரது கடல்கடந்த நாடுகளுக்கான பிரயாணத்மதக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான
ஏநதனும் நீதிமன்ற உத்தரவுள்ைதாகத் நதான்றவில்மை.

http://www.dailymirror.lk/54629/theiveegan-s-mother-prevented-from-leaving-sl

(கமடெியாக

அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)

சநாவ.

22

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=112577 (கமடெியாக
சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
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ஒக்வ ாபர்

2014

மாணே தசயற்பாட்டாளர்ைகள அடக்குதல்

22. சப் ைமுே

பல்ைகலக்ைழை

மாணேரின்

ைாயமகடந்தனர்

உண்ணாேி தம்

தாக்ைப்பட்டு,

20

வபர்

தாக்குதைின் பின்னர்: கைனி பல்கமைக்கழகத்தினதும், ரஜரட்மட பல்கமைக்கழகத்தினதும் மாணவர்கள் எதிர்ப்புக்கமை
நமற்சகாள்கிறார்கள்

ஒக்நராபர்

10 இரவு நவமை, பதுமை-சகாழும்பு வதியில்
ீ
பம்பஹின்ன ெந்தியில் ெத்தியாக்கிரக

இயக்கசமான்றில்
குண்டுகளுடனும்,
தாக்கப்பட்டனர்.

பங்சகடுத்த

ெப்ரகமுவ

குறுந்தடிகளுடனும்

தாக்குதமைத்

பல்கமைக்கழகத்தின்

ஆயுதபாணியிைான

சதாடர்ந்து

முகமூடி

மாணவர்கள்

சபற்நறால்

அணிந்த

கும்பைினால்

20க்கு நமற்பட்ட மாணவர்கள் காயமமடந்ததுடன்,
பம்பஹின்ன கிராமிய மவத்தியொமையில் 13 நபர் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதில் 6 நபர் பின்னர்
பைாங்சகாமட ஆதார மவத்தியொமைக்கு இடமாற்றப்பட்டனர். அரொங்கத்தினால் நிருவகிக்கப்படும்
பல்கமைக்கழகங்கைில்
ெத்தியாக்கிரகத்மத

பல்கமைக்கழக

மாணவர்கள்

இமடநிறுத்தியமதயும்,

மாணவர்

ஆரம்பித்திருந்தார்கள்.

மனித

உரிமமகள்

ெங்கங்கமை

பைதரப்பட்ட

நீக்குவமத

ெம்பவங்கைில்

ஆமணக்குழுவின்

அமுல்படுத்தப்படாதமதயும் எதிர்த்நத ெத்தியாக்கிரகம் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருந்தது.

எதிர்த்நத

மாணவர்கமை

பரிந்துமரகமை

http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage123091.html (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
23. 12 மாணேர்ைள் கைது தசய்யப்பட்டனர்; ஈக்ைளுக்கு மாணேர்ைகள உயர் ைல்ேி அகமச்சர்
ஒப்பிடுைின்றார்

ெப்ரகமுவ பல்கமைக்கழகத்தில் ஒக்நராபர்
ஆரம்பித்த

மாணவர்கமை

அவர்கமையிட்டு
வந்த

அமமச்ெர்

செய்யப்பட்டனர்.

தாம்

உயர்

கல்வி

பயப்படவில்மை

திெநாயக்கவின்

6 அன்று ஆற்றிய உமரசயான்றில் ெத்தியாக்கிரகத்மத

அமமச்ெர்

எனத்

வாகனத்மத

எஸ்.பி.திெநாயக்க

சதரிவித்தார்.
வழியில்

ஈக்களுக்கு

ஒப்பிட்டதுடன்,

இதனிமடநய, பல்கமைக்கழகத்திற்கு

தடுத்ததிற்காக

12

மாணவர்கள்

மகது

http://www.sundaytimes.lk/141019/news/satyagraha-attackers-still-at-large-while-students-go-on-own-rampage123091.html (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
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24. உண்ணாேி தமிருந்த மாணே பிக்குைள் தாக்ைப்பட்டனர்

ெிை மாணவ பிக்குகள் மீ து தாக்குதல் நடத்திநயார் பயன்படுத்தப்பட்ட எஞ்ெின் எண்சணமய எறிந்தனர்

(LankaViews Photo)

எதிர்ப்பிைான உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டிருந்த சபௌத்த மற்றும் பாைி பல்கமைக்கழகத்தின் மாணவ

பிக்குகள் அமடயாைம் காண முடியாத குழுசவான்றினால் தாக்கப்பட்டனர். தாக்குதல் நடத்திநயார் ெிை
மாணவ

பிக்குகள் மீ து பயன்படுத்தப்பட்ட எஞ்ெின் எண்சணமய எறிந்தனர். உண்ணாவிரதம் ஆறு

வாரங்களுக்கு

நமல்

நபாராட்டசமான்று

நடந்து

நடத்தப்பட்டது.

சகாண்டிருந்தது.
கல்வி

தாக்குதலுக்கு

வெதிகமையும்,

எதிராக

தரங்கமையும்

நகாரிக்மககமை உண்ணாவிரதம் அடிப்பமடயாகக் சகாண்டிருந்தது.

நஹாமாகமவில்

நமம்படுத்துவதற்கு

10

http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21848:2014-10-02-21-3142&catid=100:2014-06-19-06-05-56&Itemid=151 (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
http://www.lankaviews.com/sn/index.php?option=com_content&view=article&id=21806:2014-09-25-09-3304&catid=69:2009-08-07-09-41-10&Itemid=130 (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
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25. தபாலிஸ் தாக்குதலில் 20 பல்ைகலக்ைழை மாணேர்ைள் ைாயமகடந்தனர்
இைங்மகயின்
கட்டிடத்திற்கு
அன்று

பாராளுமன்றக்

அருகில்

நபாராட்டம்

பல்கமைக்கழக

ஒக்நராபர்

21

நடத்திய

மாணவர்கமைக்

சகாண்ட கூட்டசமான்றினுள் சபாைிொர்
கண்ண ீர்புமகக்

குண்மட

மவத்ததுடன், இதில்
காயமமடந்தார்கள்.
மாணவர்கள்

சவடிக்க

20 மாணவர்கள்
இவர்கைில்
12

மவத்தியொமையில்

அனுமதிக்கப்பட்டனர். கூட்டம் கமைந்து
செல்வதற்கு

நீர்

மாணவர்கள்

கண்ண ீர்புமகக்
சவடிக்க

பீச்ெியடிக்கப்பட்டது.

மீ து

குண்மடப்

மவத்து

காயங்கமை

நவண்டுசமன்நற

மாணவர்

வைியுறுத்தியிருந்தது.
ொட்ெியங்கைின்
செல்லும்

நநரில்

கண்ட

சுற்றியும்,

தப்பிச்

வழிகமை

சபருமைவு

சவடிக்கமவக்கப்பட்டது.
பிரச்ெமனமயக்
முயற்ெித்தனர்.

மறித்தும்

திமெகைிைிருந்து

கண்ண ீர்ப்புமகக்

மாணவர்கள்

என

குழு

பிரகாரம், நபாராட்டம்

நடத்தியவர்கமைச்

குண்டு

சபாைிொர்

விமைவித்தார்கள்

ஒரு

மமயப்

நநரடியாகக்

குண்டு

சுவாெிப்பதற்கு
சகாண்டிருந்த

பின்வாங்குவதற்கு

ஆனால்,

பகுதிக்குள்

கூட்டத்தின்

கண்ண ீர்புமகக்

சவடிப்பின்

இன்சனாரு

சுற்றிமன அவர்கள் ெந்திக்க நநர்ந்தது.

ெிை மரங்களுக்குள் மமறவதற்கு முயற்ெித்த மாணவர்கமைச் ெிக்கமவக்கும் வமகயில் பக்கவாட்டில்
சபாைிொர்

கண்ண ீர்புமகக்குண்மட

அமமதியானமவ

என

சவடிக்க

அறிக்மககளும்,

மவத்ததாகக்

‘வடிநயா’
ீ

கூறப்படுகின்றது.

ொட்ெியமும்

நபாராட்டங்கள்

சுட்டிச்சொல்கின்ற

நபாதிலும்,

பாராளுமன்ற அமர்வு நடந்து சகாண்டிருக்கும் நவமையில் பாராளுமன்றத்மத நநாக்கி மாணவர்கமை
நபரணியாகச்

சதரிவித்தனர்.

செல்வதற்கு

அனுமதிப்பது

நமநை: தாக்குதைில் காயமமடந்த மாணவர்

பாதுகாப்புக்கான

ஒரு

பயமுறுத்தல்

என

சபாைிொர்

(Photo: Internet)

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/013/2014/en/77d973b8-c8e9-4b48-8fdd117dae225789/asa370132014en.pdf (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
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எதிர் அ சியல் ைட்சிைகள அடக்குதல்

26. எதிர்க்ைட்சி பா ாளுமன்ற உறுப்பினர்ைளும், இரு இதழியலாளர்ைளும் தாக்ைப்பட்டனர்

உண்மமமயக்

அதிகாரெமபயின்
எதிர்க்கட்ெிப்

கண்டறியும்

பாதுகாப்புப்

பாராளுமன்ற

தாக்கப்பட்டனர்.

நநாக்கத்தில்
பயிற்ெி

சகாம்பனி

நிறுவனத்திற்கு

உறுப்பினர்கமைக்

வதியில்
ீ

சகாண்ட

விஜயம்

உள்ை

செய்த

இைங்மகத்

நபாது

குழுசவான்றும், இரு

துமறமுக

கும்பசைான்றினால்

இதழியைாைர்களும்

ரவி கருணாநாயக்க, ஆர்.நயாகராஜன், அஜித் பி. சபநரரா மற்றும் நைின் பண்டார

ஜயமஹா ஆகிநயாநர உண்மமமயக் கண்டறியும் தூதுக்குழுவில் பங்சகடுத்த ஐ.நத.க. பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கைாவர்.

நிறுவனத்தின்

நவமையில், அவர்கள்
திரு.சபநரரா

நதர்தலுக்கான

மீ து

சதரிவித்தார்.
பிரச்ொர

கற்கள்

2015

வைமவ

விட்டு

எறியப்பட்ட

நபாது

ஆரம்பத்தில்

விடயதானங்கமைச்

பாராளுமன்ற
இரு

இதழியைாைர்கள்

நமடசபறுவதற்கு

செய்வதற்காக

உறுப்பினர்கள்

சவைிநயறும்

காயமமடந்ததாக

எதிர்பார்க்கப்படும்

அரொங்க

ஊழியர்களும்,

ஜனாதிபதி

அரொங்க

ஆதனமும் பயன்படுத்தப்படுவமதப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கண்டதாக திரு.சபநரரா சதரிவித்தார்.

http://www.dailymirror.lk/54673/journalists-among-unp-fact-findersinjured#sthash.9ZHt4zva.GqMaW99v.dpuf (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
27.

ேட மாைாண சகப உறுப்பினர் ேிசாரிக்ைப்பட்டார்
ஒக்நராபர்

18 அன்று

வட

மாகாண

ெமபயின்

தீவிரமான

உறுப்பினர் ஒருவரான பாைச்ெந்திரன் கஜதீபமன இைங்மகயின்
சபருமைவு

இராணுவ

உள்ை எனது வட்டுக்கு
ீ
வந்து,

எனது

என்னிடம்

விொரித்தனர்.

சபற்றுக்சகாண்டதாக

முகாமின்

விொரித்தனர்.

“ஏழாமையில்

இராணுவ ெீருமடயில் மூன்று வரர்கள்
ீ

குடும்பத்தின்

நமைதிகாரியிடமிருந்து
இராணுவ

வரர்கள்
ீ

தனிப்பட்ட

விபரங்கமைப்

என்மன

அவர்கள்

உத்தரவுகமைத்

விொரிப்பதற்கு
தாம்

சதரிவித்தனர்.

சபாறுப்பதிகாரி

தாநன

பற்றி

என

வொவிைான்
அவர்கைில்

ஒருவர் கூறினார்” என தமிழ் நதெியக் கூட்டமமப்மபச் நெர்ந்த
கஜதீபன்

ஊடகங்களுக்குத்

அச்சுறுத்தும்

தன்மமசயான்றில்

அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ைது.

இருக்கின்நறன்

என

எடுத்துக்கூறும்

நடக்கவில்மை,

ஒரு

செய்திமய

ஆனால்

அல்ைது

அவரது
“நான்

சதரிவித்திருந்ததாக

கூற்றின்

இராணுவ

பிரகாரம்,

கண்காணிப்பின்

ஒருவமகயிைான

அவர்கள் எனக்கு வழங்க விரும்பினார்கள்” என்பது மிகவும் சதைிவாக இருந்தது.

வரர்கள்
ீ

கீ ழ்

எச்ெரிக்மகமய

http://www.colombomirror.com/?p=502 (கமடெியாக சநாவ. 22 அன்று மகயகப்படுத்தப்பட்டது)
நமநை: பாைச்ெந்திர கஜதீபன்

(Photo: Internet)
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