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ெபா�க் �ட்டெமான்றிலி�ந்� இதழியலாளர்கைள அப்�றப்ப�த்திய ப�ன்னர் யாழ்ப்பாணம் மாவட்டச் ெசயலக வாசைலப் ெபாலிசார்
காவல்��கின்றனர். (Image

Tamil Guardian/ @mayurappriyan)
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உள்ளடக்கப்பட்�ள்ள வ�டயங்கள்
அ. க�த்�ச் �தந்திரம்
ஆ. ஒன்���வதற்கான �தந்திரம்

இலங்ைகய�ன் மன�த உ�ைம ம� றல்கைள ஆவணப்ப�த்த�ம் கண்காண�க்க�ம் 1990 இன்ஃேபார்ம்
INFORM நி�வனம் ஸ்தாப�க்கப்பட்ட�.

�றிப்பாக இன ேமாதல்க�ம் ேபா�ம் நிலவ�ய

�ழலிேலேய இ� உ�வாக்கப்பட்ட�.

உள்�ர், ேதசிய, சர்வேதச மட்டங்கள�ல் எ�த்��ல�ம்

வாய்ெமாழி �ல�ம் இைடய��கைள ேமற்ெகாள்வதி�ம், அறிக்ைககைள ெவள�ய��வதி�ம், அ�
தன்ைன ஈ�ப�த்திக் ெகாண்ட�.

ப�ப்ப�யாக�ம் அ�க்க��ம் உ�ைமகள் ம� றப்ப�கின்ற

ச�கங்கைள ைமயப்ப�த்தி ெசயற்ப�வதி�ம் இன்ஃேபார்ம் தன்ைன அர்ப்பண�த்த�.

தற்ேபா�

ேதர்தல்கைளக் கண்காண�ப்பதி�ம் க�த்�ச் �தந்திரத்திற்காகச் ெசயற்ப�வதி�ம் மன�த
உ�ைமகள் காப்பாளர்கைள ைமயப்ப�த்தி�ம் இன்ஃேபார்ம் தன்ைன ஈ�ப�த்தி வ�கின்ற�.
இலங்ைகய�ல் ெகா�ம்ைப அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� இன்ஃேபார்ம் இயங்கி வ�வேதா�, உள்�ர்
ெசயற்பாட்டாளர்கள், ��க்கள் வைலப்ப�ன்னல்க�ட�ம், ப�ராந்திய (ஆசிய) சர்வேதச மன�த
உ�ைமகள் வைலப்ப�ன்னல்க�ட�ம் ெந�க்கமாகச் ெசயற்பட்� வ�கின்ற�
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சாராம்சம்:
2015 ஜூன�ல் இலங்ைக ��வ�ம்
ெதாடர்ந்த�டன்,

, க�த்� ேவ�பாட்�ன் அடக்��ைறய�ன் சில சம்பவங்கள்

இதில் ெப�ம்பாலானைவ வடக்கிலி�ந்�ம்

கிழக்கிலி�ந்�ம்

,

அறிக்ைகய�டப்பட்��ந்தன.
யாழ்ப்பாணத்தில்,

ம� ள்��ேயற்றத்ைதய�ட்� கலந்�ைரயா�வதற்கான �ட்டெமான்�க்காக

அைழக்கப்பட்��ந்த இதழியலாளர்கள் �ட்டம் நைடெபற்ற இடத்திலி�ந்� அகற்றப்பட்டனர்.
�ல்ைலத்த�� மாவட்டத்தில் இரா�வத்தினரால் �த்த

ஆலயெமான்� கட்�ெய�ப்பப்ப�வதற்�

எதிராக எதிர்ப்�த் ெத�வ�த்த கிராமவாசிகள் ைக�ெசய்யப்பட்� , பல மண�த்தியாலங்க�க்�த் த�த்�
ைவக்கப்பட்டனர். மட்டக்களப்ப��ம்

கிழக்கி�ம் ஒன்���வதற்கான �தந்திரம் ெதாடர்பான

,

கண்காண�ப்�ம், அச்��த்தல்க�ம் அறிக்ைகய�டப்பட்டன. ெபண்க�க்�ம் , சி�வர்க�க்�ம் எதிரான
பாலியல் வன்�ைறக்� எதிரான ேபாராட்டங்கள�ன் ஒ�ங்கைமப்பாளர்க�ம்
மற்�ம் ஆதரவாளர்க�ம் ேபாராட்டங்கள�ன் �ன்ன�ம்

அதன் ேபா�ம்

,

, பங்ெக�ப்பாளர்க�ம்
,

அதன் ப�ன்ன�ம்

அச்��த்தல்க�க்� உட்பட்டனர்.

INFORMஇன்

மன�த உ�ைமகள் ஆேலாசகர் �கி

ெபர்னாண்ேடா�க்� எதிரான வ�சாரைணகைள

நி�த்�வதற்� பயங்கரவாத வ�சாரைணத் திைணக்கள�ம்
ெதாடர்ந்�ம் ம�த்தன. ஜூன்

30 அன்� அவ�க்� எதிரான

கட்�ப்பா� தளர்த்தப்பட்ட ேபா�ம்

,

,

சட்ட மாஅதிபர் திைணக்கள�ம்

15 மாத பழைமயான ப�ரயாணக்

வாய்ப்�ட்�க் கட்டைளைய அகற்�வதற்�ம்

,

பறி�தல்

ெசய்யப்பட்ட அவர� ெதாடர்பாடல் சாதைனகைள ம� ளள�ப்பதற்�ம் அைவ ம�த்தன.
�ன்ைனய ஆண்�க�டன் ஒப்ப��ைகய�ல்

,

ெதாடர்பான சம்பவங்கள�ன் த�வ�ரத்தன்ைம�ம்

2015 ஜூன�ல் க�த்� ேவ�பாட்�ன் அடக்��ைற
,

எண்ண�க்ைக�ம் �ைறவைடந்�ள்ளதாக

ேதான்�கின்ற ேபாதி�ம் , அத்தைகய சம்பவங்கள�ன�ம் மற்�ம் பைழய சம்பவங்கள் ெதாடர்பான
வ�லக்கீ ட்��ைமய�ன�ம் ெதாடர்கின்ற அறிக்ைககள் கவைலயள�க்கின்றன.
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அ. க�த்�ச் �தந்திரம்

1.

ம� ள்��ேயற்றம் ம� தான யாழ்ப்பாணம் ெபா� உசா�ைகய�லி�ந்� இதழியலாளர்கள்
அப்�றப்ப�த்தப்பட்டனர்.
ம� ள்��ேயற்ற அைமச்சர் �.எம்.�வாமிநாத�டன் ம� ள்��ேயற்றம் பற்றி ெபா�
உசா�ைகெயான்�க்� அைழக்கப்பட்ட ப�ன்னர்

,

அரசாங்க அதிப�ன் எனக் �றப்ப�ம்

கட்டைளய�ன் ேப�ல் கலந்�ைரயாடல் ஆரம்ப�ப்பதற்� �ன் �ட்டத்ைத வ�ட்�
ெவள�ேய�மா� இதழியலாளர்க�க்� �றப்பட்ட�. ம� ள்��ேயற்றத்திற்காக காத்தி�ப்ேபா�ன்
அல்ல� எதிர்பார்த்தி�ப்ேபா�ன் ேதைவகைளச் ெசவ�ம�ப்பதற்ேக �ட்டம் நைடெப�கிற�
என்�ம், ேகட்ேபார்�டத்ைத வ�ட்� ெவள�ேய�மா� இதழியலாளர்க�க்� கட்டைளய��வதன்
�லம் அவர� பண�யாட் உ�ப்ப�னர்களால் அவர� கட்டைளகள் ேநர�யாகப்
ப�ன்ெதாடரப்பட்டன. ேகட்ேபார்�டத்திலி�ந்� இதழியலாளர்கைள ெவள�ேயற்றிய ப�ன்னர்

,

ெபாலிஸ் காவ�டன் அ�வலர்கள் கத�கைள ��வ�ட்டனர்.

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=15179

2.

�கி ெபர்னாண்ேடா: ப�ரயாணக் கட்�ப்பா� அகற்றப்பட்ட�

ஆனால் வ�சாரைண

,

ெதாடர்வ�டன், வாய்ப்�ட்�க் கட்டைள ெதாடர்ந்தி�க்கிற�.

15

நன்� அறியப்பட்ட இலங்ைகய�ன் மன�த உ�ைமகள் காவலரனான �கி ெபர்னாண்ேடா ம� �
மாதங்க�க்� �ன் வ�திக்கப்பட்ட கடல்கடந்த நா�க�க்கான ப�ரயாணக் கட்�ப்பா�கள்
ெகா�ம்� ந�தவான் ந�திமன்றத்தினால்

2015 ஜூன் 15 அன்� அகற்றப்பட்டன. ஆனால், அவ�க்�

எதிரான பயங்கரவாத வ�சாரைணத் திைணக்களத்தினாலான வ�சாரைண�ம்

ேபச்�

,

�தந்திரத்ைதக் கட்�ப்ப�த்�ம் வாய்ப்�ட்�க் கட்டைள�ம் ெதாட�கின்றன. அவர� பறி�தல்

2014 ெநாவம்ப�ல் எ�த்��லச்

ெசய்யப்பட்ட சாதனங்க�ம் ம� ளள�க்கப்படவ�ல்ைல.

சமர்ப்பணெமான்றினா�ம், அவர� வழக்கறிஞர்கள�னால் சட்ட மாஅதிபர் திைணக்களத்�டன்
மாதக்கணக்கான கலந்�ைரயாடலினா�ம் ப�ரயாணக் கட்�ப்பா� ம� தான தளர்� �ன்நிகழ்வாக
வ�ளங்கிய�. அவர் ெவள�நா�க�க்� ப�ரயாணம் ெசய்வதற்� அ�மதி வழங்கப்பட்ட
ப�ன்ன�ம், ஒ� ெதாைகய�லான சந்தர்ப்பங்கள�ல்
பயங்கரவாத வ�சாரைணப் ப��வ�னா�ம்

,

, வ�மான

நிைலயத்தில் ��வரவ�னா�ம் ,

5-45

அரசாங்கப் �லனாய்�ச் ேசைவய�னா�ம்

நிமிடங்கள் வைர நி�த்தப்பட்டார். அவர் தாமதங்கைள�ம்

,

ஏைனய ப�ரயாண�கள்

ெவறித்�ப்பார்த்ததினால் அவமானத்ைத�ம், சங்கடத்ைத�ம் சகித்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய��ந்த�.

http://srilankabrief.org/2015/06/travel-restrictions-removed-an-e-mail-from-ruki-fernando/

ஆ. ஒன்���வதற்கான �தந்திரம்

3.

இரா�வத்தினால் கட்டப்ப�ம் ெபௗத்த ஆலயத்திற்� எதிரான ேபாராட்டத்தில் ைக�கள்
�ல்ைலத்த�� மாவட்டத்தில் ,

ெகாக்கிளாய�ல் அைமவ�டத்தில் ெபௗத்த ஆலயெமான்ைறக்

கட்�வதற்காக இரா�வத்தினரால் ைகப்பற்றப்பட்ட காண�ய�ன் உ�ைமயாளர்கள் நடத்திய
ேபாராட்டத்தின் ப�ன்னர்

, அவர்கைள இலங்ைகப் ெபாலிசார் ைக� ெசய்தி�ந்தனர்.

இரா�வத்தினால் நி�மாண�க்கப்பட்ட ெபௗத்த ஆலயத்திற்� ெவள�ேய உ�ைமயாளர்களான
தி�ஞானசம்பந்தர் மண�வண்ணதாஸ், கதிர்கா� சிவேயாேகஸ்வரன் மற்�ம் ேலாகநாதன் ஜூட்
நிர்மலன் அைடயாள உண்ணாவ�ரதெமான்ைற நடத்தினர். அவர்கைளப் ெபாலிசார் ைக�
ெசய்த�டன், ஒ� சில மண�த்தியாலங்க�க்�ப் ப�ன்னர் அவர்கைள வ��வ�ப்பதற்� �ன்னர்
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அவர்கள� ேபாராட்டத்ைதக் ைகவ��மா� அவர்க�க்� இரா�வத்தினர் அ�த்தம்
ெகா�த்தனர்.

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=14956

கடந்த வாரம் ெகாக்கிளாய�ல் அைமவ�டத்தில் இரா�வம்

4.

(@uthayarasashali)

ெபண்க�க்�ம், சி�வர்க�க்�ம் எதிரான பாலியல் வன்�ைறக்� எதிரான ேபாராட்டங்கள்
ெதாடர்ப�ல் அச்��த்தல்

2015 ஜூன்

1 அன்� , �மார் 10 மாவட்டங்கள�ல் ெபண்க�க்�ம் , சி�வர்க�க்�ம் எதிரான

பாலியல் வன்�ைறக்� எதிராக ஒ� ெதாட�லான ேபாராட்டங்கள் இடம்ெபற்றன.
ேபாராட்டங்கள�ன் �ன்ன�ம் , அதன் ேபா�ம் , அதன் ப�ன்ன�ம் ெப�மள� மாவட்டங்கள�ல்
சாதாரண ெபாலிசா�னா�ம், �ற்றவ�யல் வ�சாரைணகள் திைணக்களத்தின் அ�வலர்கள�னா�ம்
மற்�ம் �லனாய்� �கவராண்ைமகள�னா�ம் ஒ�ங்கைமப்பாளர்க�ம்

, பங்ெக�ப்பாளர்க�ம்

அச்��த்த�க்� உட்பட்டனர். வடக்கில் ேபாராட்டங்கள�ல் பங்ெக�க்�மா� மக்க�க்�
ஊக்கமள�த்த தமிழ் மத��மார்கள�டம் இந்தப் ேபாராட்டங்கள�ல் கலந்�ெகாள்�மா�
மக்கைளக் ேகட்க

ேவண்டாெமனக் ��மா� ேகட்�க்ெகாள்ளப்பட்ட�டன்

,

வடக்கி�ம்,

கிழக்கி�ம் ஆகக்�ைறந்த� ஒ� வட்�க்�ம்
�
, ஒ�ங்கைமப்பாளர்கள�ன் ஓர் அ�வலகத்திற்�ம்
�லனாய்வாளர்கள் ெசன்றனர். சகல ேபாராட்டங்கள��ம் பங்ெக�ப்பாளர்கள�ன்
�ைகப்படங்கைளச் சிவ�லில் வந்த �லனாய்� �கவராண்ைம ஆளண�ய�னர் எ�த்த�டன் , ஒ�
ேபாராட்டத்தில் யார் ேபாராட்டத்ைத ஒ�ங்�ப�த்திய��ந்தார் என�ம் ேகட்��ந்தனர்.
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5.

அறிக்ைக: இலங்ைகய�ல் க�த்� ேவ�பாட்�ன் அடக்��ைற

ஜூன்

01 – 30

ஜூன்

2015

மட்டக்களப்ப�ல் அைமதியான ஒன்��ட�க்� எதிராக இரா�வத் ெதாந்தர�கள்
“மட்டக்களப்� மாவட்டத்தில் இலங்ைக இரா�வத்தின் இரா�வப் �லனாய்�ச்
ெசயற்பாடடாளர்கள் மாவட்டத்தின் சகல

14 ப���கள��ம் சிவ�ல், ெபா�ளாதார, கலாசார மற்�ம்

சமயக் �ட்டங்கள�ல் பங்ெக�த்தவர்க�க்� எதிராக கண்காண�ப்ப�ைன�ம்
அண்ைமய�ல் அதிக�த்தி�ந்ததனர்

”

என

‘தமிழ் ெநற்

’

, அச்��த்தைல�ம்

அறிக்ைகய�ட்��ந்த�. ஆலய

�காைமத்�வத்தின் சைப உ�ப்ப�னர் ஒ�வைரக் �றிப்ப�ட்� அேத அறிக்ைக

, “ஒன்���ம்

�தந்திரம் பார�ரமாக அச்��த்தப்ப�கின்ற�. பலதரப்பட்ட �ட்டங்கள�ல் பங்ெக�க்�ம் ெபா�
மக்கள் �ட வ�சா�க்கப்ப�கின்றனர் ” எனக் �றிப்ப�ட்��ந்த�.

“அண்ைமய நாட்கள�ல் கிராமிய

அப�வ��த்திச் சங்கங்கள், ெபண்கள் கிராமிய அப�வ��த்திச் சங்கங்கள் , வ�ைளயாட்�க் கழகங்கள்,
ஆலய �காைமத்�வக் ��க்கள் ஆகியவற்றில் நைடெபற்ற �ட்டங்கள்
�ைறைமயான�திய�ல் கண்காண�க்கப்ப�கின்றன ” என �ைறய�ட்ட தம� �லங்கைள�ம்
‘தமிழ் ெநற்’ �றிப்ப�ட்��ந்த�. “ஆக்கிரமித்�ள்ள இலங்ைக இரா�வத்�டன் ஒன்றிைண�மா�
நிர்ப்பந்திக்கப்ப�ம் �ன்னாள் எல்.�.�.ஈ. உ�ப்ப�னர்கள் ச�க
�ட்டங்கள�ல்

‘த�வ�ரமான’

,

கலாசார மற்�ம் சமயக்

பங்ெக�ப்பாளர்கள�ன் வ�பரங்கைளச் ேசக�க்�மா�

அறி��த்தப்ப�கின்றனர்” என்ப�டன், ப�ன்னர் இர� ேநரங்கள�ன் ேபா� இலங்ைக இரா�வப்
�லனாய்� அ�வலர்கள் ெதாைலேபசி அைழப்�க்கைள எ�த்�
�ட்டங்கள�ல் பங்ெக�த்தவர்கள் பற்றி�ம் ேகள்வ�கள் ேகட்�

,
,

�ட்டங்கள் பற்றி�ம்

ெசயற்பாட்டாளர்கைளத்

ெதாந்தர� ெசய்கின்றனர் என�ம் ‘தமிழ் ெநற்’ அறிக்ைகய�ட்��ந்த�.

https://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37818
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