
 

இலங்கையில் ைருத்து 

வேறுபாட்டின் அடக்குமுகை 

புதிய ஜனாதிபதி பதேியின் 100 நாட்ைளில் 
2015 ஜனேரி 9 – ஏப்ரல் 19  

 
 
 

 
1990 பெப்ரவரி 18 அன்று பெொலிஸொரினொல் கடத்தப்ெட்டு, பகொல்லப்ெட்ட நன்கு அறியப்ெட்ட இதழியலொளர் ரிச்சர்ட் டீ பசய்ஸொ மீதொன 

திரரப்ெடபமொன்றின் தயொரிப்புக்கு அரசொங்கம் அனுமதி வழங்கவில்ரல. 
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உள்ளடக்ைம்: 
 

1. ெிரிட்டிஷ் அரமச்சருடன் பெச பவண்டொம் என இடம்பெயர்ந்தவர்கரள இரொணுவம் அச்சுறுத்தியது 

2. தமிழ் வொரொந்தரியின் விநிபயொகஸ்தருக்கு இலங்ரக இரொணுவச் பசயற்ெொட்டொளர்களிடமிருந்து 
மரண அச்சுறுத்தல் 

3. மூன்று தமிழ் இதழியலொளர்கள் அச்சுறுத்தப்ெட்டனர் 

4. சொர்த்துரரக்கப்ெட்ட தவறொன அறிக்ரகக்கொக தமிழ் இதழியலொளர் விளக்கமறியல் ரவக்கப்ெட்டொர் 

5. துண்டுப்ெிரசுர விநிபயொகம் குழப்ெப்ெட்டதுடன், ரொஜெக்ஷ சொர்புக் குழுவினொல் பசயற்ெொட்டொளர்கள் 
தொக்கப்ெட்டனர் 

6. இன்பனொரு பதொரலக்கொட்சி நிரலயம் தனது குழுவினரரத் தடுத்து ரவத்து, தொக்கியதொக 
பதொரலக்கொட்சி நிரலயம் சொர்த்துரரக்கின்றது 

7. குற்றச்சொட்டுக்கள் இன்றி தடுப்புக்கொவலில் 362 நொட்கள் ரவக்கப்ெட்ட ெின்னர் விடுவிக்கப்ெட்ட 
பெண் மனித உரிரமகள் கொப்ெொளர் மீது கட்டுப்ெொடுகரள நீதிமன்றம் சுமத்துகிறது 

8. சனல் 4க்கு ஆதரவளித்திற்கொக கடவுச்சீட்டு ெறிமுதல் பசய்யப்ெட்டது 

9. சந்பதகமொன பசயல்பதொடர்ரெ மூடிமரறப்ெதற்கொக இதழியலொளர் தொக்கப்ெட்டொர் 

10. வவுனியர் ெிரரஜகள் குழுவின் தரலவர் ெயங்கரவொத விசொரரணப் ெிரிவுக்கு வரவரழக்கப்ெட்டொர் 

11. பகொல்லப்ெட்ட இதழியலொளர் ரிச்சர்ட் டீ பசொயிஸொ மீதொன திரரப்ெடத்திற்கு அனுமதி இல்ரல 

12. மனித உரிரமகள் கொவலர் மீதொன ஒரு வருடம் ெழரமயொன வொய்ப்;பூட்டு உத்தரரவ 
அகற்றுவதற்கு மறுப்பு 

13. ெல்கரலக்கழக மொணவர் எதிர்ப்பு மீது பெொலிஸ் தொக்குதல்கள் 

14. பெொலிசொருக்கு எதிரொன பெொரொட்டக்கொரர்களுக்கு எதிரொக கண்ணரீ் புரக ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது 

15. பெொலிசொரினொல் பெௌத்த ெிக்குவொன பசயற்ெொட்டொளர் பதொந்தரவுக்குள்ளொக்கப்ெட்டொர் 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

இலங்ரகயின் மனித உரிரம மீறல்கரள ஆவணப்ெடுத்தவும் கண்கொணிக்கவும் 1990 இன்ஃபெொர்ம் 
(INFORM) நிறுவனம் ஸ்தொெிக்கப்ெட்டது. குறிப்ெொக இன பமொதல்களும் பெொரும் நிலவிய சூழலிபலபய இது 
உருவொக்கப்ெட்டது.  உள்ளூர், பதசிய, சர்வபதச மட்டங்களில் எழுத்து மூலமும் வொய்பமொழி மூலமும் 
இரடயடீுகரள பமற்பகொள்வதிலும், அறிக்ரககரள பவளியிடுவதிலும், அது தன்ரன ஈடுெடுத்திக் 
பகொண்டது. திட்டமிட்ட வரகயிலும் மற்றும் அபநகம் உரிரமகள் மீறப்ெடுகின்ற சமூகங்கரள 

ரமயப்ெடுத்தி பசயற்ெடுவதிலும் இன்ஃபெொர்ம் தன்ரன அர்ப்ெணித்தது.  தற்பெொது பதர்தல்கரளக் 
கண்கொணிப்ெதிலும் கருத்துச் சுதந்திரத்திற்கொகச் பசயற்ெடுவதிலும் மனித உரிரமகள் கொப்ெொளர்கரள 

ரமயப்ெடுத்தியும் இன்ஃபெொர்ம் தன்ரன ஈடுெடுத்தி வருகின்றது.  இலங்ரகயில் பகொழும்ரெ தளமொகக் 
பகொண்டு இன்ஃபெொர்ம் இயங்கி வருவபதொடு, உள்ளூர் பசயற்ெொட்டொளர்கள், குழுக்கள் 

வரலப்ெின்னல்களுடனும், ெிரொந்திய (ஆசிய) சர்வபதச மனித உரிரமகள் வரலப்ெின்னல்களுடனும் 
பநருக்கமொகச் பசயற்ெட்டு வருகின்றது. 
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சாராம்சம்  

 

2014ஆம் ஆண்டுடனும், ரொஜெக்ஷ ஆட்சியுடனும் ஒப்ெிடுரகயில், சிறிபசனவின் ஜனொதிெதி ஆட்சியில் முதல் 
100 நொட்களின் பெொது கருத்து பவறுெொட்டுக்கு எதிரொன தொக்குதலின்களினதும், ெயமுறுத்தல்களினதும் மற்றும் 
அச்சுறுத்தல்களினதும் தீவிரத்தன்ரமயும், பதொரகயும் குரறவரடந்துள்ளன. எனினும், முன்ரனய 
சம்ெவங்களின் விலக்கீட்டுரிரமரயக் ரகயொள்வதற்கு மிகச் சிறிதளவு நடவடிக்ரகபய எடுக்கப்ெட்டதொகத் 
பதொன்றுவதுடன், கவரலக்கிடமொனவிதத்தில் கருத்து பவறுெொட்டிரன அடக்கும் பெருமளவு சம்ெவங்கள் 
இடம்பெற்றன. 
 

மரலயகத்தில், தலவொக்பகல்ல பெொலிஸின் ெொதுகொவலில் இருந்த ஒருவரின் மரணத்ரதக் கண்டித்து 
தலவொக்பகல்ல பெொலிஸ் நிரலயத்திற்கு முன்ெொக எதிர்ப்பு பதரிவித்துக் பகொண்டிருந்த கூட்டத்தினர் மீது  
கண்ணரீ் புரகக்குண்டு வசீி அவர்கரள மூர்க்கத்தனமொகக் கரலத்ததொக பெொலிசொர் மீது 
குற்றஞ்சொட்டப்ெட்டிருந்தது. 
 

பகொழும்ெில், பெப்ரவரி 19 அன்று துண்டுெிரசுரங்கரள விநிபயொகித்த சிவில் மற்றும் அரசியல் 
பசயற்ெொட்டொளர்கள் நுபகபகொரடயில் ரொஜெக்ஷ சொர்பு பதசிய சுதந்திர முன்னணியில் உறுப்ெினர்களொல் 
தொக்கப்ெட்டனர். “யக்ஷகம்மொனயவுக்கு முன்பு விமல் வரீவன்ஸவுக்கும், வொசுபதவவுக்கும் ெத்துக் பகள்விகள்” 

என்ற வொசகத்ரத துண்டுப் ெிரசுரங்கள் பகொண்டிருந்ததுடன், இரவ ஜனநொயக மக்கள் அரவயின் 
உறுப்ெினர்களொல் விநிபயொகிக்கப்ெட்டன. மொர்ச் 31 அன்று ெல்கரலக்கழகங்களுக்கிரடயிலொன மொணவர் 
சம்பமளனத்தின் எதிர்ப்புப் பெரணி பெொலிசொரினொலும், விபசட பசயலணியினொலும் தொக்கப்ெட்டதுடன், இதில் 
சில மொணவர்கள் கொயமரடந்து, ரவத்தியசொரலயில் பசர்க்கப்ெட்டனர். விரும்ெப்ெடொத கடந்த கொலத்ரத 
அது மீட்ெிப்ெதனொல் பகொல்லப்ெட்ட இதழியலொளர் ரிச்சர்ட் டீ பசொயிஸொ ெற்றிய திரரப்ெடத்தின் விடயம் 
பெொருத்தமற்றபதன்றும், திரரப்ெடத்ரதப் ெடமொக்குவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்ெடமொட்டொது என்றும் 
அத்திரரப்ெடத்தின் இயக்குனருக்கு ெொதுகொப்பு அரமச்சு அறிவித்தது. 
 

வடக்கில், ெிரிட்டிஷ் பவளிநொட்டு, பெொதுநலவரசு அலுவலக அரமச்சர் ஹியூபகொ ஸ்பவயருடன் அவர்களது 
வொழ்க்ரக நிரலரமகரளயிட்டு கலந்துரரயொடுவதற்கு எதிரொக இரொணுவத்தினொல் நிருவகிக்கப்ெடும் உயர் 
ெொதுகொப்பு வலயபமொன்றிலிருந்து இடம்பெயர்ந்த மக்கரள சிவிலியன் உரடயில் வந்த இலங்ரக 
இரொணுவத்தினர் எச்சரிக்ரக பசய்தனர். தமிழ் பதசிய மக்கள் முன்னணி சொர்ெிலொன ெத்திரிரகபயொன்றொன 
இது நம் பதசம் என்ற தமிழ்; வொரொந்திரியின் விநிபயொகஸ்தர் ஒருவர் இரொணுவப் புலனொய்வொளர்களொல் 
அச்சுறுத்தப்ெட்டொர். வடக்கில் இன்பனொரு சம்ெவத்தில், பெொலிஸ் பமலொரடகளில் மது பெொரதயில் இருந்து 
பெொலிஸ் அலுவலர்கள் மூன்று இதழியலொளர்கரள நிறுத்தி, கத்திகரளக் கொட்டி அவர்கரள 
அச்சுறுத்தியதுடன்,  அவர்கரள துரத்தியும் பசன்றொர்கள். அபனகமொக வரலொற்றில் முதல் தடரவயொக, 

இதழியலொளர் ஒருவர் (திட்டவட்டமொக, வடக்கிலிருந்து ஒரு தமிழ் இதழியலொளர்) “பசய்தி விடயபமொன்றின் 
பவளியடீ்டுக்கொக தவறொன தகவரல வழங்கியரமக்கொக” பெொலிசொரினொல் ரகது பசய்யப்ெட்டு, தடுத்து 
ரவக்கப்ெட்டொர். வவுனியொ ெிரரஜகள் குழுவின் தரலவர் ெயங்கரவொத விசொரரணப் ெிரிவினொல் 
வரவரழக்கப்ெட்ட அபதபவரள, பெௌத்த மத குருவொன வண.வட்டருக விஜித பதரர் பெொலிஸ்  
அலுவலர்களினொல் பதொந்தரவு பசய்யப்ெட்டொர். 
 

இரு தனியொர் பதொரலக்கொட்சி நிரலயங்களின் இதழியலொளர்கள் முரறபய சட்டவிபரொதமொக 
ெிரபவசித்தரம மற்றும் தொக்குதல் ஆகியனவற்ரறயிட்டு ஒருவரரபயொருவர் குற்றஞ்சொட்டினர். ஐக்கிய 
ரொஜ்யத்ரத தளமொகக் பகொண்ட சனல் 4 பதொரலக்கொட்சி நிரலயத்துடன் ஒத்துரழத்தனர் என்ற 
குற்றச்சொட்டின் அடிப்ெரடயில் பகொழும்ெில் பெருமளவொபனொர் ரகதுபசய்யப்ெட்டதுடன், சொதனங்களும் 
ெறிமுதல் பசய்யப்ெட்டன. இந்நிரலயம் ஏற்கனபவ யுத்தக் குற்றங்கரளயிட்டு இலங்ரக இரொணுவத்ரதக் 
குற்றஞ்சொட்டி ஆவணப்ெடங்கரளத் தயொரித்திருந்தது. குற்றவொளிகளில் ஒருவர் மீது பவளிநொட்டுக்கொன 
ெிரயொணக் கட்டுப்ெொபடொன்றும் விதிக்கப்ெட்டிருந்தது. அரசொங்கக் கொணிகரள விற்ெதற்கு தனிப்ெட்டவர்கள் 
முயற்சிக்கிறொர்கள் என்ெது ெற்றி அறிக்ரககள் பதொடர்ெில், புத்தளத்தில் இதழியலொளர் ஒருவர் 
தொக்கப்ெட்டதொக அறிக்ரகயிடப்ெட்டிருந்தது. 
 

பெண் மனித உரிரமகள் கொவலர் ெொபலந்திரன் பஜயக்குமொரிருக்கு எதிரொகக் குற்றச்சொட்டு இன்றி 
விளக்கமறியல் மொர்ச் 10 அன்று முடிவரடந்த அபதபவரள, அவர் மீது பவளிநொட்டுக்கொன ெிரயொணம் மீது 
கட்டுப்ெொடு விதிக்கப்ெட்டதுடன், மொதத்தில் பெொலிஸ் நிரலயபமொன்றுக்கு சமூகமளிக்குமொறு பகட்கப்ெட்டொர். 
INFORMஇன் மனித உரிரமகள் ஆபலொசகர் ரூகி பெர்னொண்படொவின் கருத்துச் சுதந்திரத்தினதும், 

நடமொட்டத்தினதும் மீதொன கட்டுப்ெொடுகள் பதொடர்வதுடன், அவருக்கு எதிரொக விசொரரண இன்னும் 
நடந்துபகொண்படயிருக்கிறது.  
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1. பிரிட்டிஷ் அகைச்சருடன் வபச வேண்டாம் என இடம்பபயர்ந்தேர்ைகள இராணுேம் அச்சுறுத்தியது 

 

வருரகதந்துள்ள ெிரிட்டிஷ் பவளிநொட்டு, பெொதுநலவரசு அலுவலக அரமச்சர் ஹியூபகொ ஸ்பவயருடன் தமது 
நிரலரம குறித்து பெசக்கூடொபதன ஜனவரி 28 அன்று யொழ்ப்ெொணம் மொவட்டத்தில் உள்ள வலிகொமம் 
வடக்ரகச் பசர்ந்த இடம்பெயர்ந்த தமிழ் குடியிருப்ெொளர்கரள செொெதிப்ெிள்ரள நலன்புரி நிரலயத்திற்கு 
சிவில் உரடகளில் பசன்ற இலங்ரகயின் இரொணுவ ஆளணியினர் எச்சரித்தனர். “நீங்கள் தற்பெொதுள்ள 
கொணிகள் உங்களுக்கு பதரவபயன வருரகதரும் அலுவலரிடம் நீங்கள் கூறுவரீ்கள். அப்ெடிக் 
கூறபவண்டொம். ெதிலொக, உயர் ெொதுகொப்பு வலயத்தினுள் உள்ள கொணிகபள உங்களுக்குத் பதரவ எனக் 
பகொருங்கள்” என இரொணுவ அலுவலர் கூறியதொக முகொமில் உள்ள குடியிருப்ெொளர் ஒருவர் குறிப்ெிட்டொர். 
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=13596 
 

2. தைிழ் ோராந்தரியின் ேிநிவயாைஸ்தருக்கு இலங்கை இராணுேச் பசயற்பாட்டாளர்ைளிடைிருந்து 
ைரண அச்சுறுத்தல் 

 

“இப் ெத்திரிரகரய நீர் பதொடர்ந்துபம விநிபயொகித்தொல் இப் ெத்திரிரககளுடன் பசர்த்து நீர் சொம்ெலொகும் 
வரர எரிக்கப்ெடுவரீ்” என்ெபத ஒரு தமிழ் பதசிய மக்கள் முன்னணி சொர்பு ெத்திரிரகயொன இது நம் பதசம் 
என்ற தமிழ் வொரொந்தரியின் விநிபயொகஸ்தர் ஒருவருக்கு இலங்ரகயின் இரொணுவப் புலனொய்வு 
குழுபவொன்றின் பசய்தியொகும். இரு பமொட்டொர் ரசக்கிள்களில் வந்த மூன்று பசயற்ெொட்டொளர்கள் மொர்ச் 10 
அன்று கிளிபநொச்சியில் சிவநகரில் இது நம் பதசம் ெத்திரிரகயின் விநிபயொகஸ்தரரப் ெின்பதொடர்ந்துள்ளனர். 
சிவிலியன் சொட்சியொளர்கள் இல்லொத இடபமொன்றில் விநிபயொகஸ்தரர நிறுத்திய குழுவினர், அவரிடமிருந்து 
ெத்திரிரககரளப் ெறிமுதல் பசய்ததுடன், மரண அச்சுறுத்தரலயும் விடுத்தனர். இரத ஊடகங்களிடம் 
ெொதுகொப்புக் கொரணத்திற்கொகத் தனது பெயரர பவளியிடொத விநிபயொகஸ்தர் கூறியிருந்தொர். 
https://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37687  
 

3. மூன்று தைிழ் இதழியலாளர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

 

 
 

ஏப்ரல் 7 அன்று இரு பெொலிஸ் அலுவலர்களினொல் யொழ்ப்ெொணத்ரதத் தளமொகக் பகொண்ட மூன்று 
இதழியலொளர்கள் அச்சுறுத்தப்ெட்டனர். தினசரி தினக்குரலின் ரி.விபனொஜித், பகொழும்ரெத் தளமொகக் பகொண்ட 
இதழியலொளர் ரி.ெிரகதீென் மற்றும் சுதந்திரமொக இயங்கும் இதழியலொளர் மயூரெிரியன் ஆகிபயொர் பெொலிஸ் 
பமலொரடகளுடன் மதுபெொரதயில் இருந்த இரு அலுவலர்களினொல் நிறுத்தப்ெட்டு, அவர்களது ெத்திரிரக 
அரடயொள அட்ரடகரளக் கொட்டுமொறு பகட்கப்ெட்டனர். அலுவலர்கரள இதழியலொளர்கள் விசொரித்த பெொது, 

இதழியலொளர்களிடம் கத்திகரள எடுத்துக்கொட்டிய அலுவலர்கள் யொழ்ப்ெொணம் பெொலிஸ் நிரலயத்ரதச் 
அரடயும் வரர அவர்கரளத் துரத்திச்பசன்றொர்கள். 
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/sri-lanka-police-in-jaffna-criticised-for-arrest-and-intimidation-of-
journalists/  

 
4. சார்த்துகரக்ைப்பட்ட தேைான அைிக்கைக்ைாை தைிழ் இதழியலாளர் ேிளக்ைைைியல் 

கேக்ைப்பட்டார் 

 

தமிழ் தினசரி பசய்திப்ெத்திரிரகயொன உதயனுக்கொக சுதந்திரமொக இயங்கும் இதழியலொளர் ஒருவரொன 
என்.பலொகதயொளன் நொட்டின் வடக்கில் உள்ள யொழ்ப்ெொண நகரத்தில், பநல்லியடி பெொலிஸ் நிரலயத்தில் 
பெொலிசொரினொல் யுவதி ஒருவர் தொக்கப்ெட்டதொகக் கூறப்ெட்ட பசய்திரயப் ெத்திரிரகக்கு எழுதியது 

http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=13596
https://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37687
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/sri-lanka-police-in-jaffna-criticised-for-arrest-and-intimidation-of-journalists/
http://www.ifj.org/nc/news-single-view/backpid/1/article/sri-lanka-police-in-jaffna-criticised-for-arrest-and-intimidation-of-journalists/
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பதொடர்ெில் ஏப்ரல் 8 அன்று விளக்கமறியலில் ரவக்கப்ெட்டொர். மூலபமொனரறக் குறிப்ெிடொமல் “பசய்தி 
விடயபமொன்றின் பவளியடீ்டுக்கொக தவறொன தகவரல வழங்கியரம” பதொடர்ெில் பலொகதயொளன் 
குற்றஞ்சுமத்தப்ெட்டொர். சிபரஷ்ட இதழியலொளர் ஒருவரின் கூற்றுப்ெடி, பெருமளவு ஊடக அறிக்ரகச் 
பசய்திகள் தவறொனரவயொக அல்லது பெொய்யொனரவயொக என்று இருக்கும் பெொது, இலங்ரகயில் தவறொன 
அறிக்ரகபயொன்றுக்கொக இதழியலொளர் ஒருவரரக் ரகது பசய்வது முன்சம்ெவிக்கொததொகும். 
https://cpj.org/2015/04/journalist-faces-charges-after-publishing-report-c.php 
 

5. துண்டுப்பிரசுர ேிநிவயாைம் குழப்பப்பட்டதுடன், ராஜபக்ஷ சார்புக் குழுேினால் 
பசயற்பாட்டாளர்ைள் தாக்ைப்பட்டனர்  

 
தொக்குதலில் கல்யொனந்த பெபரரொ கொயமரடந்தொர் (Photo-LNW) 

சிவில் மற்றும் அரசியல் பசயற்ெொட்டொளர்கரளக் பகொண்ட ஜனநொயக மக்கள் மன்றத்ரதச் பசர்ந்த 
குழுபவொன்று துண்டுப்ெிரசுரங்கரள விநிபயொகிப்ெதில் ஈடுெட்ட பெொது பதசிய சுதந்திர முன்னணியின் 
உறுப்ெினர்களொல் தொக்கப்ெட்டனர். ‘யக்ஷகம்மொனயவுக்கு முன் விமல் வரீவன்சவுக்கும், வொசுபதவவுக்கும் 
ெத்து பகள்விகள்’ எனத் தரலப்ெிட்ட இந்த்த் துண்டுப்ெிரசுரம் முன்னொள் ஜனொதிெதி மகிந்த ரொஜெக்ஷவுக்கு 
ஆதரவொக நரடபெற்ற கூட்டத்துடன் பசர்த்து பெப்ரவரி 19 அன்று நுபகபகொரடயில் பெொது மக்கள் மத்தியில் 
விநிபயொகிக்கப்ெட்டது. தொக்குதலில் கொயமரடந்த குழுவின் உறுப்ெினர்களில் ஒருவரொன கல்யொனந்த பெபரரொ 
மீரிஹொன பெொலிஸ் நிரலயத்தில் முரறப்ெொபடொன்ரறத் தொக்கல் பசய்துள்ளொர். பெொலிஸொரினொல்  
தொக்குதல் நடத்திபயொரில் இருவர் ரகது பசய்யப்ெட்ட பெொதிலும்ää வழக்கு ெதிவுபசய்யப்ெடவில்ரல. 
http://ceylontoday.lk/51-85177-news-detail-civil-activists-accuse-nff-of-assault.html & 

http://lankanewsweb.net/news/10068-kalyananda-perera-accuse-wimal-weerawansa-for-hindering-the-democratic-people-s-forum  

 
6. இன்பனாரு பதாகலக்ைாட்சி நிகலயம் தனது குழுேினகரத் தடுத்து கேத்து, தாக்ைியதாை 

பதாகலக்ைாட்சி நிகலயம் சார்த்துகரக்ைின்ைது 

 

பசய்தி விடயபமொன்று பவளியிடப்ெட்டரம பதொடர்ெில் ெதிலிறுப்பெொன்ரறப் பெறுவதற்கொக “TV Derana”  

என்ற இன்பனொரு பதொரலக்கொட்சி நிரலயத்திற்கு அதன் இதழியலொளர்கள் பசன்ற பெொது அவர்கள் தடுத்து 
நிறுத்தப்ெட்டு, தொக்கப்ெட்டு, அச்சுறுத்தப்ெட்டதொகவும், அவர்களது புரகப்ெடக்கருவிகள் எடுத்துச் 
பசல்லப்ெட்டதொகவும் MTV/MBC வரலப்ெின்னல் சொர்த்துரரத்துள்ளதொக ஊடகங்களில் 
அறிக்ரகயிடப்ெட்டிருந்தது. தமது இடப்ெரப்புக்குள் MTV/MBCஇலிருந்து இதழியலொளர்கள் சட்டவிபரொதமொக 
ெிரபவசித்தொர்கள் என TV Derana வலியுறுத்துகின்றது. “மருதொரனயில் உள்ள தொெனத்தின்” கூற்றுப்ெடி 
மூன்று இதழியலொளர்களும் முன்கூட்டிய அங்கீகொரமின்றி அவர்களது இடப்ெரப்புக்குள் ெிரபவசித்ததொகவும், 

அது சரிபயன்றொல், அது தவறொன பசயல் எனவும் பெொலிஸ் பெச்சொளரொன உதவிப் பெொலிஸ் அத்தியட்சகர் 
குணபசகர ஊடகங்களுக்குத் பதரிவித்தொர். “மறுபுறத்தில், மருதொரனயில் உள்ள ஊடகத்தில் உள்ள சில 
ஊழியர்கள் மூன்று இதழியலொளர்கரளத் தொக்கியுள்ளனர். இதுவும் தவறொனதொகும்” என அவர் பமலும் 
பதரிவித்தொர் (மருதொரனயில் உள்ள தொெனம் TV Derana சம்ெந்தமொனதொகும்) 
http://www.dailynews.lk/?q=local/sirasa-vs-derana  

https://cpj.org/2015/04/journalist-faces-charges-after-publishing-report-c.php
http://ceylontoday.lk/51-85177-news-detail-civil-activists-accuse-nff-of-assault.html
http://lankanewsweb.net/news/10068-kalyananda-perera-accuse-wimal-weerawansa-for-hindering-the-democratic-people-s-forum
http://www.dailynews.lk/?q=local/sirasa-vs-derana
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7. குற்ைச்சாட்டுக்ைள் இன்ைி தடுப்புக்ைாேலில் 362 நாட்ைள் கேக்ைப்பட்ட பின்னர் ேிடுேிக்ைப்பட்ட 
பபண் ைனித உரிகைைள் ைாப்பாளர் ைீது ைட்டுப்பாடுைகள நீதிைன்ைம் சுைத்துைிைது 

 

 
 

பஜயகுமொரி தடுப்புக்கொவலில் இருந்து விடுவிக்கப்ெட்ட ெின் (Photo: @RadeepG) 

 

குற்றச்சொட்டுக்கள் இன்றி தடுப்புக்கொவலில் 362 நொட்கள் இருந்த ெின், 2015 மொர்ச் 10 அன்று 
தடுப்புக்கொவலில் இருந்து திருமதி ெொபலந்திரன் பஜயகுமொரி விடுவிக்கப்ெட்டொர். ஆனொல்,  ஒவ்பவொரு 
மொதமும் பெொலிஸ் நிரலயபமொன்றில் முன்னிரலப்ெடுமொறு அவர் பகட்கப்ெட்டதுடன், அவர் மீது கடல்கடந்த 
நொட்டுக்கொன ெிரயொணக் கட்டுப்ெொடும் விதிக்கப்ெட்டது. அவருக்கு எதிரொன விசொரரண இன்னும் 
பதொடருகின்றது. 2009இல் இரொணுவத்திற்கு ரகயளிக்கப்ெட்ட ெின்னர் கொணொமல் பெொன தனது பசொந்த மகன் 
உட்ெட கொணொமல் பெொனவர்களுக்கொக உண்ரமரயயும், நீதிரயயும் நொடுகின்ற ஒரு முக்கியமொன 
ஆதரித்துவொதொடுெவரொக அவர் விளங்குகின்றொர். 
https://freejeyakumary.wordpress.com/2015/03/10/jeyakumary-and-9-other-political-prisoners-released-today/ 
 

8. சனல் 4க்கு ஆதரேளித்திற்ைாை ைடவுச்சடீ்டு பைிமுதல் பசய்யப்பட்டது 

 

இலங்ரக அரசொங்கத்திற்கும், இலங்ரக இரொணுவத்திற்கும் அவதூறு விரளவிக்கும் திரரப்ெடபமொன்ரறத் 
தயொரிப்ெதற்கொக ஐக்கிய ரொஜ்யத்தில் உள்ள சனல் 4 பதொரலக்கொட்சி நிரலயத்திற்கு உதவியளித்ததொகச் 
சொர்த்துரரத்து கடல்கடந்த நொட்டுக்கொன ெிரயொணத்திலிருந்து ரொமநொதன் அகினம் பகொழும்பு நீதவொனொல் 
தரட பசய்யப்ெட்டொர். பசொதிப்ெதற்கொக அவரது கணினிரயயும், ஏரனய பதொழில்நுட்ெ சொதனங்கரளயும் 
பமொறட்டுரவப் ெல்கரலக்கழகத்திற்கு அனுப்புமொறு நீதவொன் கட்டரளயிட்டொர். சனல் 4க்கு தகவரல 
வழங்குவதற்கு ரொமநொதனுக்கு உதவியளித்த பெருமளவு பவறு சந்பதக நெர்கள் அரடயொளங் 
கொணப்ெட்டுள்ளதொக நீதிமன்றத்திற்கு பெொரரளப் பெொலிசொர் பதரிவித்தனர். விசொரரணகள் இன்னும் 
முடியொததினொல் அவர் நொட்ரட விட்டுச் பசல்வரத நிறுத்துமொறு பெொலிசொர் பகட்டுக்பகொண்டனர். 
http://www.dinamina.lk/2015/03/31/_art.asp?fn=n15033124 
 

9. சந்வதைைான பசயல்பதாடர்கப மூடிைகைப்பதற்ைாை இதழியலாளர் தாக்ைப்பட்டார் 

 

சந்பதகத்திலொன கொணிப் ெிரச்சரன ஒன்ரறயிட்டு அறிக்ரகயிடுவதிலிருந்து 
தடுப்ெதற்கொக சில அறியப்ெடொத நெர்களினொல் புத்தளத்தின் இதழியலொளர் 
ஹிரொன் ெிரியங்கர ஜயசிங்க தொக்கப்ெட்டொர். சம்ெவம் புத்தளம், ெொலொவியில் 
மொர்ச் 23 அன்று நரடபெற்றது. சிகிச்ரசக்கொக புத்தளம் ஆதொர 
ரவத்தியசொரலயில் இதழியலொளர் ஹிரொன் ெிரியங்கர அனுமதிக்கப்ெட்டொர். 
அரசொங்கக் கொணிபயொன்ரறச் சட்டவிபரொதமொக விற்ெதற்கொக முயன்ற சிலர் 
தன்ரனத் தொக்கியதொக அவர் ஊடகங்களுக்குத் பதரிவித்தொர். புத்தளம் பெொலிஸ் 
நிரலயத்தில் முரறப்ெொபடொன்று பசய்யப்ெட்டுள்ளது.  

Ada Derana / http://goo.gl/qn5vqd   

 
இதழியலொளர் ஹிரொன் ெிரியங்கர ஜயசிங்க (Photo: Jude Samantha) 

 

https://freejeyakumary.wordpress.com/2015/03/10/jeyakumary-and-9-other-political-prisoners-released-today/
http://www.dinamina.lk/2015/03/31/_art.asp?fn=n15033124
http://goo.gl/qn5vqd
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10. ேவுனியர் பிரகஜைள் குழுேின் தகலேர் பயங்ைரோத ேிசாரகணப் பிரிவுக்கு 
ேரேகழக்ைப்பட்டார் 

 

மொர்ச் 26 அன்று,  வவுனியர் ெிரரஜகள் குழுவின் தரலவர் கிருஷ்ணெிள்ரள பதவரொசொ பெொலிஸின் 
ெயங்கரவொத விசொரரணப் ெிரிவின் முன் ஆஜரொகுமொறு வரவரழக்கப்ெட்டொர். வடக்கிலிருந்தும், 

கிழக்கிலிருந்தும் கொணொமல் பெொன மக்கள் குறித்து வவுனியொவில் இடம்பெற்ற ஒரு பெொரொட்டம் உட்ெட 
அண்ரமய பதொடரிலொன பெொரொட்டங்களுக்கு முக்கிய அரமப்ெொளர் ஒருவரொக பதவரொசொ விளங்கினொர் 
என்ெதுடன், கடந்த வருடம் தொக்கப்ெட்ட ெின்னர் ரவத்தியசொரலயில் தங்கி சிகிச்;ரசயும் பெற்றொர். 
http://www.srilankamirror.com/news/item/3105-vavuniya-citizen-s-committee-head-to-tid 
 

 
 

கிருஷ்ணெிள்ரள பதவரொசொ (Photo: Sri Lanka Mirror) 

 

11. பைால்லப்பட்ட இதழியலாளர் ரிச்சர்ட் டீ பசாயிஸா ைீதான திகரப்படத்திற்கு அனுைதி இல்கல 

 

விரும்ெத்தகொத கடந்த கொலபமொன்ரற மீட்ெிப்ெது பெொருத்தமற்றது என பெொலிஸ் மொ அதிெரினொலொன 
அறிக்ரகபயொன்ரறக் குறிப்ெிட்டு, பகொல்லப்ெட்ட ரிச்சர்ட் டீ பசொயிஸொவின் பகொரல பதொடர்ெில் 
தயொரிக்கப்ெடவிருந்த திரரப்ெடத்தின் இயக்குனருக்கு எழுதியுள்ள ெொதுகொப்பு அரமச்சு, திரரப்ெடத்ரதப் 
ெடமொக்குவதற்கு அவருக்கு அனுமதி வழங்க முடியொது என அறிவித்துள்ளது. 1990 பெப்ரவரி 18 அன்று 
பவலிக்கடவத்த, ரொஜகிரியவில் உள்ள அவரது வடீ்டிருந்து சிவிலியன் உரடகளில் வந்த இரொணுவ 
ஆளணியினரொல் இதழியலொளர் டீ பசொயிஸொ கடத்தப்ெட்டொர். அவர் சித்திரவரத பசய்யப்ெட்டு, 

பகொல்லப்ெட்டதுடன், மறுநொள் பமொறட்டுரவயில் உள்ள பகொரலபவல கடற்கரரயில் அவரது உடல் 
கண்டுெிடிக்கப்ெட்டது. அவரது தொயொரினொல் ஆரம்ெிக்கப்ெட்ட பெொரொட்டம் மீது திரரப்ெடம் அடிப்ெரடயொகக் 
பகொண்டிருந்தது. கொணொமல் பெொனவர்களின் தொய்மொர்கரள ஒன்றொகக் பகொண்டுவருவதற்கொக அன்ரனயர் 
முன்னணிரய அவரது தொய் டொக்டர் மபனொரொணி சரவணமுத்து தொெித்தொர். டீ பசொயிஸொ பகொல்லப்ெட்டு 15 
வருடங்களின் ெின், 2005இல் பகொழும்பு பமல் நீதிமன்றத்தினொல் குற்றவொளி விடுதரல பசய்யப்ெட்டொர். 
http://english.srilankamirror.com/entertainment-mirror/item/2725-police-prohibits-film-on-richard-de-zoysa 

 
12. ைனித உரிகைைள் ைாேலர் ைீதான ஒரு ேருடம் பழகையான ோய்ப்;பூட்டு உத்தரகே 

அைற்றுேதற்கு ைறுப்பு 

 

பகொழும்ெில் உள்ள மனித உரிரமகள் ஆவணப்ெடுத்தல் நிரலயபமொன்றொன INFORMஇன் ஆபலொசகர் 
ஒருவரொன மனித உரிரமகள் கொப்ெொளர் திரு.ரூகி பெர்னொண்படொவின் கருத்துச் சுதந்திரத்தினதும், 

நடமொட்டத்தினதும் மீது கட்டுப்ெொடுகள் சுமத்தப்ெட்ட ஒரு வருடத்ரத 2015 மொர்ச் 21 குறித்துரரத்தது. இக் 
கட்டுப்ெொடுகள் ெயங்கரவொத விசொரரணத் திரணக்களத்தின் பவண்டுபகொளின் அடிப்ெரடயில் பகொழும்பு 

http://www.srilankamirror.com/news/item/3105-vavuniya-citizen-s-committee-head-to-tid
http://english.srilankamirror.com/entertainment-mirror/item/2725-police-prohibits-film-on-richard-de-zoysa
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நீதவொனினொல் விதிக்கப்ெட்டன. ஒத்ததன்ரமயிலொன நீதிமன்ற உத்தரபவொன்றின் ஊடொக ரூகியின் 
இலத்திரனியல் சொதனமும் ெறிமுதல் பசய்யப்ெட்டது. ரூகிக்கு எதிரொன வழக்ரக முடித்து ரவத்து, 

கட்டுப்ெொடுகள் தளர்த்தப்ெட பவண்டும் எனக் பகொரி 2014 பநொவம்ெர் 5 அன்று சட்ட மொ அதிெருக்கு அவரின் 
வழக்கறிஞர் பதொகுப்புரரகரள பமற்பகொண்டொர். ெிரயொணக் கட்டுப்ெொடு தளர்த்தப்ெடும் என்ெதற்கொன 
எடுத்துக்கொட்டுகள் இருந்த பெொதிலும், விசொரரணகள் பதொடர்வதொகவும், ஆதலினொல் வழக்கிரன முடிவுக்கு 
பகொண்டு வரமுடியொபதனவும், ெறிமுதல் பசய்யப்ெட்ட சொதனம் மீளளிக்கப்ெடொபதனவும், கருத்துச் சுதந்திரம் 
மீதொன கட்டுப்ெொடு தளர்த்தப்ெட முடியொபதனவும்  ரூகியின் வழக்கறிஞருக்கு அறிவிக்கப்ெட்டது.  

 

 
 

UNHRCஇல் ெக்க நிகழ்பவொன்றில் ரூகி பெர்னொண்படொ உரரயொற்றுகின்றொர், மொர்ச் 2015 

 

13. பல்ைகலக்ைழை ைாணேர் எதிர்ப்பு ைீது பபாலிஸ் தாக்குதல்ைள் 

 

மொர்ச் 31 அன்று தம்மொல் ஒழுங்குெடுத்தப்ெட்ட எதிர்ப்புப் பெரணிபயொன்றின் மீது பெொலிசொரும், விபசட 
பசயலணியினரும் தொக்கியதொக சொர்த்துரரத்து இலங்ரக மனித உரிரமகள் ஆரணக்குழுவில் 
முரறப்ெொபடொன்ரற அது தொக்கல் பசய்யும் என ெல்கரலக்கழகங்களுக்கிரடயிலொன மொணவர் சம்பமளனம் 
(Inter-University Students' Federation - IUSF) பதரிவித்தது. பமொதலில் 24 ெட்டதொரி மொணவர்கள் 
கொயமரடந்ததொகவும், தமது தரலகளினதும், கொல்களினதும் மீது குண்டொந்தடி தொக்குதலின் கொரணமொக 
ெொரதூரமொன கொயங்களுக்குள்ளொன 10 பெர் ரவத்தியசொரலயில் தங்கி சிகிச்ரச பெறுவதொகவும் IUSF 

பதரிவித்தது. இதனிரடபய, “இத்தரகய சம்ெவங்கள் கவனத்திற்பகடுப்ெது துரதிர்ஷ்டவசமொனரவ 
என்ெதுடன், துயரமொனரவயுமொகும். எமது அரழப்புக்கு கவனபமடுத்து அவர்கள் ெிரதிநிதிகரள அரமதியொக 
அனுமதிப்ெதற்கு பெொரொட்டக்கொரர்கள் பசயற்ெட்டிருந்தொல், இது ஒன்றுபம நடந்திருக்கமொட்டொது” என 
ெிரதமரின் அலுவலகத்தினொல் விடுவிக்கப்ெட்ட விபசட அறிக்ரகபயொன்றில் குறிப்ெிடப்ெட்டிருந்தது. 
ெிரதமரின் அலுவலகத்திற்கு கடிதபமொன்ரறக் ரகயளிப்ெதற்கொன தமது பநொக்கத்திரனயிட்டு ஏபதனும் 
முன்கூட்டிய அறிவித்தரல IUSF வழங்கவில்ரல, ஆனொல், ெதிலொக அரதப் ெல்கரலக்கழக மொன்யங்கள் 
ஆரணக்குழுவுக்கு தொம் ரகயளிக்கப்பெொவதொக்க் கூறினொர்கள் என அறிக்ரக பமலும் பதரிவித்தது. 
http://www.ceylontoday.lk/51-89025-news-detail-iusf-to-go-to-hrcsl.html  
 
 
 
 
 
 

http://www.ceylontoday.lk/51-89025-news-detail-iusf-to-go-to-hrcsl.html
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14. பபாலிசாருக்கு எதிரான வபாராட்டக்ைாரர்ைளுக்கு எதிராை ைண்ணரீ் புகை பயன்படுத்தப்பட்டது 

 

பெப்ரவரி 1 அன்று தலவொக்பகல்ல ரயில் நிரலயத்திற்கு அருகில் பெொரொட்டக்கொரர்கரளக் பகொண்ட 
குழுபவொன்ரறக் கரலப்ெதற்கொக பெொலிசொர் கண்ணரீ்ப் புரகக்குண்ரட பவடிக்க ரவத்ததொக அத பதரண 
அறிக்ரகயிட்டிருந்தது. ஜனவரி 31 அன்று தலவொக்பகல்ல பெொலிஸின் ெொதுகொவலில் இருந்த பவரள, 

மரணமரடந்த ஒருவரின் சந்பதகத்திற்கிடமொன மரணத்ரதத் பதொடர்ந்து பெொரொட்டம் ஆரம்ெிக்கப்ெட்டது. 
எனினும், சனக்கூட்டத்ரதக் கரலப்ெதற்கு தொம் கண்ணரீ்ப்புரகரயப் ெயன்ெடுத்தவில்ரல எனப் பெொலிசொர் 
மறுத்தரரத்தனர். 
http://www.adaderana.lk/news/29650/talawakelle-demonstrators-call-off-protest&  

 

 

பெொரொட்டத்தில் ஈடுெட்ட மக்கள் ஒரு சில மணித்தியொலங்களுக்கு மரலயக ரயில்பவ வழிரய தரடபசய்தனர். (Photo: Ada Derana) 

 

15. பபாலிசாரினால் பபௌத்த பிக்குோன பசயற்பாட்டாளர் பதாந்தரவுக்குள்ளாக்ைப்பட்டார் 

 

ஜனொதிெதி சிறிபசனவுக்கு விலொசமிடப்ெட்ட கடிதபமொன்றில், தனது ெகுதியில் உள்ள மக்களினொல் 
முகங்பகொடுக்கப்ெடும் ெிரச்சரனகள் ெற்றி ஜனொதிெதிக்கு மனுபவொன்ரறக் ரகயளிப்ெதற்கு தொன்; முயன்ற 
பெொது பெொலிசொர் தன்ரனத் தடுத்து ரவத்து பதொந்தரவு பசய்ததொக வண. வட்டருக விஜித பதரர் 
முரறப்ெொடு பசய்துள்ளொர். மஹியங்கரனயின் பஹெரவ சந்தியில் தன்ரன நிறுத்திய 15 பெொலிஸ் 
அலுவலர்கள் தன்ரனக் பகொல்வதற்கு அடுத்த சந்தியில் 6 பெர் கொத்திருப்ெதொகக் கூறியதொக பதரர் 
குறிப்ெிட்டொர். அவரது நடமொடும் பதொரலபெசிரயப் ெறிமுதல் பசய்த ெின்னர், கிரொந்துருபகொட்ரட பெொலிஸ் 
நிரலயத்திற்கு அவரர பெொலிசொர் கூட்டிச்பசன்றுள்ளனர். கடிதத்தின் ெிரகொரம் சம்ெவம் மொர்ச் 21 அன்று 
இடம்பெற்றது. பெௌத்தம் சொரொத சமய சனசமூகங்களின் உரிரமகளுக்கொக பெௌத்த சனசமூகத்தினுள்ளிருந்து 
ஒரு ெலமொன குரலொக விஜித பதரர் விளங்கியதுடன், சமய ஒற்றுரமரய விபசடமொக, கடந்த கொலத்தில் 
முஸ்லிம்களுக்கும், கிறிஸ்தவர்களுக்கும் எதிரொகக் கட்டவிழ்க்கப்ெட்ட வன்முரறக்கு மத்தியில் 
பமம்ெடுத்தினொர். ஒரு பதொரக தடரவகள் அவர் தொக்கப்ெட்டு, அச்சுறுத்தப்ெட்டதுடன், 2013 ஓகஸ்ட் முதல், 

அவர் ஒழுங்கு பசய்திருந்த ெத்திரிரக மகொநொபடொன்று பெொலிசொரின் முன்னிரலயில் குழப்ெப்ெட்டது. 
ஆனொல், சொட்சியம் இருந்த பெொதிலும், குற்றமிரழத்த யொபரனும் ஒருவருக்கு எதிரொக வழக்குத் 
பதொடுக்கப்ெடவில்ரல. 
http://goo.gl/eVzxG4   
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