
இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் 

அடக்குமுகை 

 20 ஏப்ரல் – 31 வே, 2015  
 

 

முள்ளிவாய்க்காலில் 2015 மே 18 அன்று நடைபெற்ற தேிழ் நிடைவுதிைபோன்றில் ேதகுருபவாருவடை பொலிசார்  
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உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள பிரச்கைைள்: 
 

அ. ைருத்துச் சுதந்திரம் 

ஆ. ஒன்றுகூடுேதற்ைாை சுதந்திரம் 

இ. நிகைவுகூருேதற்ைாை உரிகே 

 

ஈ. ோணேர் செயற்பாட்டாளர்ைளின் அடக்குமுகை 

 

உ. எதிர்தரப்பு அரெியல் ைட்ெிைளின் அடக்குமுகை 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ொ

இலங்டகயின் ேைித உரிடே ேீறல்கடள ஆவணப்ெடுத்தவும் கண்காணிக்கவும் 1990 இன்ஃமொர்ம் 
INFORM நிறுவைம் ஸ்தாெிக்கப்ெட்ைது.  குறிப்ொக இை மோதல்களும் மொரும் நிலவிய சூழலிமலமய 

இது உருவாக்கப்ெட்ைது.  உள்ளூர், மதசிய, சர்வமதச ேட்ைங்களில் எழுத்துமூலமும் வாய்போழி 
மூலமும் இடையடீுகடள மேற்பகாள்வதிலும், அறிக்டககடள பவளியிடுவதிலும், அது தன்டை 
ஈடுெடுத்திக் பகாண்ைது.  ெடிப்ெடியாகவும் அடிக்கடியும் உரிடேகள் ேீறப்ெடுகின்ற சமூகங்கடள 

டேயப்ெடுத்தி பசயற்ெடுவதிலும் இன்ஃமொர்ம் தன்டை அர்ப்ெணித்தது.  தற்மொது மதர்தல்கடளக் 
கண்காணிப்ெதிலும் கருத்துச் சுதந்திைத்திற்காகச் பசயற்ெடுவதிலும் ேைித உரிடேகள் காப்ொளர்கடள 

டேயப்ெடுத்தியும் இன்ஃமொர்ம் தன்டை ஈடுெடுத்தி வருகின்றது.  இலங்டகயில் பகாழும்டெ 
அடிப்ெடையாகக் பகாண்டு இன்ஃமொர்ம் இயங்கி வருவமதாடு, உள்ளூர் பசயற்ொட்ைாளர்கள், குழுக்கள் 
வடலப்ெின்ைல்களுைனும், ெிைாந்திய (ஆசிய) சர்வமதச ேைித உரிடேகள் வடலப்ெின்ைல்களுைனும் 

பநருக்கோகச் பசயற்ெட்டு வருகின்றது. 

ஆவணப்ெடுத்தவும் கண்காணிக்கவும் இலங்டகயின் ேைித உரிடே ேீறல்கடள ஆவணப்ெடுத்தவும் 
இலங்டகயின் ேைித உரிடே ேீறல்கடள ஆவணப்ெடுத்தவும் கண்காணிக்கவும் இலங்டகயின் 

ேைித உரிடே ேீறல்கடள ஆவணப்ெடுத்தவும் 
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ராம்ெம் 

 
ைாஜெக்ஷவின் ஜைாதிெதி ஆட்சியின் கீழிருந்தடத விை அதிகளவு சுதந்திைத்டதக் பகாண்டுள்ளதாக ஒரு 
பொதுவாை உணர்வு இருந்த மொதிலும், சிறிமசைவின் ஜைாதிெதி ஆட்சியின் கீழ் கருத்து மவறுொட்டின் 
அைக்குமுடற பதாைர்ொை சம்ெவங்கள் பதாைர்ந்துமே அறிக்டகயிைப்ெட்ைை. 
 

2015 மே ோதத்தில், யுத்தத்தின் மொது பகால்லப்ெட்ை தேிழர்களுக்காை நிடைவுதிை நிகழ்ச்சிகடளத் தடுப்ெதற்கு 
நீதிேன்றக் கட்ைடளகடளப் பொலிசார் பெற்றைர். சில நிகழ்ச்சிகளில் ஒழுங்கடேப்ொளர்கடளயும், 

ெங்பகடுப்ொளர்கடளயும் ேற்றும் ஊைகங்கடளயும் பொலிசார் விசாரித்ததுைன், நிகழ்ச்சிக்காை இைத்டத 
ோற்றுோறு ஒழுங்கடேப்ொளர்கடள நிர்ப்ெந்தித்ததுைன், கடுடேயாை கண்காணிப்ெிடை நிடைவுதிை 
நிகழ்ச்சிகளுக்கு உட்ெடுத்தியிருந்தைர். இத்தடகய நிகழ்ச்சிகளுக்கு ேக்கடள ஏற்றிஇறக்க மவண்ைாபேை ெஸ் 
உரிடேயாளர்கள் அச்சுறுத்தப்ெட்ைைர். மே ோதத்தின் ஆைம்ெத்தில், 2014 பநாவம்ெரில் எல்.ரி.ரி.ஈ.ஐ 
நிடைவுகூருவதற்காக விளக்குகடள ஒளிமயற்றியதாக சார்த்துடைபயான்று பதாைர்ெில் விசாரிப்ெதற்காக 
பொலிசாரிைால் வை ோகாண சடெ உறுப்ெிைர் ஒருவர் வைவடழக்கப்ெட்ைார்.  

 

இதழியலாளர்கள் டகது பசய்யப்ெட்டு, விசாைடணக்காக வைவடழக்கப்ெட்ைைர். உள்ளூர் 
அைசியல்வாதிபயாருவரிைால் தாக்கப்ெட்ைைர். அத்துைன் நீர் ோசுெடுத்தல் பதாைர்ெில் கூட்ைபோன்றின் பசய்தி 
மசகரிப்ெிலிருந்து தடுக்கப்ெட்ைைர். பகாழும்ெில் மே திைப் மெைணிபயான்றின் மொது இரு கல்விோன்கள் 
தாக்கப்ெட்ைதுைன், இலங்டகயில் யுத்தம் பதாைர்ொை ெிைச்சடை ேீது விருது பவற்றியடீ்டிய ேைித உரிடேகள் 
காப்ொளரும், நூற்கல்வியாளருோை ஒருவரிைாலாை நூபலான்டறயிட்டு கலந்துடையாைபலான்றுக்கு அனுேதிடய 
வழங்க யாழ்ப்ொணம் ெல்கடலக்கழகத்தின் உெ மவந்தர் ேறுத்திருந்தார். 
 

இரு இைங்களில் மொைாட்ைக்காைர்கடளக் கடலந்து மொகச்பசய்வதற்காக பொலிசார் கண்ணரீ் புடகக்குண்டைப் 
ொவித்ததுைன், நீடையும் ெசீ்சியடித்தைர். யாழ்ப்ொணத்தில், ெதின்ேவயது ொைசாடலச் சிறுேி ஒருவரின் 
ொலியல்வல்லுறவுக்கும், பகாடலக்கும் எதிைாை மொைாட்ைங்கள் மூர்க்கத்தைோைதால், நூற்றுக்கணக்காை 
மொைாட்ைக்காைர்கள் டகது பசய்யப்ெட்ைைர். டகது பசய்யப்ெட்ைவர்களின் பெரும்ொலாமைார் வன்முடறயில் 
சம்ெந்தப்ெட்டிருக்கவில்டல எை உள்ளூர் பசயற்ொட்ைாளர்கள் INFORMக்கு கூறியிருந்தைர். இச் சம்ெவம் 
பதாைர்ெில் மொைாட்ைங்கடளத் தடைபசய்யும் ஆகக்குடறந்தது இரு நீதிேன்றக் கட்ைடளகடளப் பொலிசார் 
பெற்றைர். அடேதியாை முடறயில் மொைாட்ைம் நைத்தியதும், பொலிசாருைன் கலந்தாய்பவான்றில் ஈடுெடுவதற்கு 
முயற்சித்ததுோை வயது முதிர்ந்த பெண் ஒருவருக்கு எதிைாக ஒரு சிமைஷ்ை பொலிஸ் அலுவலர் தூஷடணயாை  
போழிடயப் ெயன்ெடுத்திைார். சம்ெவத்டத ‘வடீியா’ ெைம்ெிடித்த நெர் ஒருவடை அமத அலுவலர் 
அச்சுறுத்தியுள்ளார். சில ெகுதிகளுக்கு ேட்டும் மொைாட்ைங்கடளக் கட்டுப்ெடுத்துவதற்கு புதிய சட்ைங்கள் பகாண்டு 
வைப்ெடும் எை ெிைதி நீதி அடேச்சர் ஊைகங்களுக்குத் பதரிவித்தார்.  

 

ெல்கடலக்கழக ோணவர்களிைாலாை மொைாட்ைபோன்றுக்காக ஒலிபெருக்கிபயான்டற ஏற்றியிறக்கிய முச்சக்கை 
வண்டிபயான்றின் சாைதி டகது பசய்யப்ெட்ைதுைன், மொைாட்ைபோன்றில் சம்ெந்தப்ெட்டிருந்த இரு ெல்கடலக்கழக 
ோணவர்கள் டகது பசய்யப்ெட்ைதாக அறிக்டகயிைப்ெட்டிருந்தது. இலஞ்சத்திைதும் அல்லது ஊழலிைதும் 

சார்த்துடைகடள விசாரிப்ெதற்காை ஆடணக்குழுவுக்கு பவளிமய மொைாட்ைபோன்றில் ஈடுெட்ைதற்காக முன்டைய 
ஜைாதிெதியுைன் இடணந்திருந்த 27 அைசியல்வாதிகள் ேீது நீதவான் ஒருவர் அடழப்ொடண வழங்கியிருந்தார். 
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அ. ைருத்துச் சுதந்திரம் 

1.  இதழியலாளர்ைள் சதாந்தரவு செய்யப்பட்ட மூன்று ெம்பேங்ைள் 

 

இதழியலாளர்கள் பதாந்தைவு பசய்யப்ெட்டு, அறிக்டகயிடுவதிலிருந்து அவர்கள் தடுக்கப்ெட்ை மூன்று 
சம்ெவங்கடளயிட்டு ெத்திரிடக பவளியபீைான்றில் இலங்டகச் சுதந்திை ஊைக இயக்கம் குறிப்ெிட்டிருந்தது.  

 

 பொத்தல, மொப்மெ (காலி ோவட்ைம்) உள்ளூைாட்சி சடெயில் நடைபெற்ற ேகப்மெறு சிகிச்டச 
நிடலயபோன்றின் குடறொடுகடள இட்டு அறிக்டக மசகரிக்கச் பசன்ற ஐ.ரி.என். பதாடலக்காட்சி நிருெர் 
ஒருவர் சடெயின் உெ தடலவரிைால் தாக்கப்ெட்டு, அவைது ெணிடயச் பசய்வதிலிருந்தும் தடுக்கப்ெட்ைார்.  

 யாழ்ப்ொணத்டத அடுத்துள்ள சுன்ைாகத்தில் நீர் ோசுெடுத்தடலயிட்டு கலந்துடையாைல் நடைபெற்ற 
கூட்ைபோன்றில் பசய்தி மசகரிப்ெதிலிருந்து இதழியலாளர்கள் தடுக்கப்ெட்ைைர். 

 சுவர்ணவாஹிைி பதாடலக்காட்சியின் இதழியலாளர் ஒருவர் மவடலயிலிருந்து வடீ்டுக்கு பசல்லும் 
மவடள, தைது மோட்ைார் டசக்கிடள ஓட்டும் மொது மோட்ைார் டசக்கிள் நிறுத்துவதற்காை சேிக்டைடய 
உதாசீைம் பசய்ததாகக் கூறி அவடைப் பொலிஸ்காைர் ஒருவர் தாக்கிைார் (INFORMஇைால் குறிப்பு - இது 
தைது ெணியின் மொது இதழியலாளர் ஒருவருக்கு ஏற்ெட்ை சம்ெவம் பதாைர்ெிலாைதா என்ெடதயிட்டு 
பதளிவில்டல). 

http://srilankabrief.org/2015/05/violence-against-dissents-should-be-punished-fmm/ 
 

2.   ேிொரகணக்ைாை நான்கு தேிழ் இதழியலாளர்ைள் ேரேகழக்ைப்பட்டைர் 

 ேன்ைார் ேற்றும் வவுைியா ஆகிய வைக்கு நகைங்கடளத் தளோகக் பகாண்ை நான்கு தேிழ் இதழியலாளர்கள் 
ஏப்ைல் 28 அன்று பகாழும்ெில் பொலிசாரிைால் 
விசாரிக்கப்ெடுவதற்காக வைவடழக்கப்ெட்ைைர். அவர்கள் 
ரூெவாஹிைிக் கூட்டுத்தாெைத்டதச் மசர்ந்த அந்மதாைி 
மதவைாஜன் ோர்க், ஐ.ரி.என்.ஐச் மசர்ந்த ஜூட் 
பெலிஸ்ரிஸ், சுதந்திைோக இயங்கும் ஊைகவியலாளர் 
லம்மெர்ட் பைாடைமைா ேற்றும் ெ.ீெ.ீசி. ேற்றும் தேிழ்த் 
திைசரியாை “வைீமகசரி” ஆகியவற்றுக்காகப் ெணிபுரியும் 
பொன்டையா ோணிக்கவாசகம் ஆகிமயாருவர். 

     

  பொன்டையா ோணிக்கவாசகம்  (photo: internet) 

http://en.rsf.org/sri-lanka-concern-over-police-harassment-of-29-04-2015,47830.html (Last accessed on 2
nd

 June 2015) 
 

2015 ஜைவரி ஜைாதிெதி மதர்தலின் முன்ைர் PAFFRELஇன் (ஒரு முன்ைணிவாய்ந்த மதர்தல் கண்காணிப்பு 
உறுப்பு) நிடறமவற்றுப் ெணிப்ொளருக்கு விடுக்கப்ெட்ை அைாேமதய அச்சுறுத்தல் பதாடலமெசி அடழப்பொன்று 
பதாைர்ெிமலமய இதழியலாளர்கள் விசாரிக்கப்ெட்ைார்கள். அமத திைத்தன்று அமத அடழப்ொளர் நான்கு 
இதழியலாளர்களுக்கும் அடழப்புக்கடள விடுத்துள்ளதுைன், இதழியலாளர்களும் அச்சுறுத்தப்ெட்ைைைா எை 
அறிவதற்கு பகாழும்பு குற்றப் ெிரிவு விரும்ெியது. விசாைடணயில் உள்ள காலத்தின் மொது, தேக்கு 
அச்சுறுத்தும் பதாடலமெசி அடழப்புக்கள் கிட்ைவில்டல எைவும், தேக்கு கிட்டுகின்ற சகல அடழப்புக்கடளயும் 
இட்டு தாம் ெதிவுகடள டவத்திருப்ெதில்டல எைவும் அவர்கள் பகாழும்பு குற்றப் ெிரிவுக்கு கூறியுள்ளைர்.  

http://mirror.lk/news/item/3681-tamil-journalists-quizzed-for-4-hrs (Last accessed on 2
nd

 June 2015) 
(INFORMஇைால் குறிப்பு - இது தைது ெணியின் மொது இதழியலாளர் ஒருவருக்கு ஏற்ெட்ை சம்ெவம் 
பதாைர்ெிலாைதா என்ெடதயிட்டு பதளிவில்டல). 

 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://srilankabrief.org/2015/05/violence-against-dissents-should-be-punished-fmm/
http://en.rsf.org/sri-lanka-concern-over-police-harassment-of-29-04-2015,47830.html
http://mirror.lk/news/item/3681-tamil-journalists-quizzed-for-4-hrs


INFORM அைிக்கை: இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகை                                    (20 ஏப்ரல்  – 31 வே  2015) 
 
 

INFORM ேைித உரிடேகள் ஆவணப்ெடுத்தல் நிடலயம் 

                      www.ihrdc.wordpress.com/informcolombo@gmail.com                  5 
 
 

3. யாழ்ப்பாணத்தில் தேிழ் இதழியலாளர் ேிொரிக்ைப்பட்டார் 

 

ஏப்ைல் 26 அன்று இதழியலாளர் மஜம்ஸ் மஜாசப் பெர்ைாண்மைா பொலிசாரிைால் வைவடழக்கப்ெட்டு, வைக்கில் 
ேீள்குடிமயற்றக் பகாள்டகயின் அங்கோக அைசாங்கத்திைால் மேற்பகாள்ளப்ெட்ை நைவடிக்டககடள விேர்சித்து 
“வைீமகசரி” என்ற தேிழ் ெத்திரிடகயில் 2009இல் பவளியிைப்ெட்ை கட்டுடைகடளப் ெற்றி விசாரிக்கப்ெட்ைார். 
அப்மொடதய ேீள்குடிமயற்ற அடேச்சர் தற்மொடதய அைசாங்கத்தின் வர்த்தக, டகத்பதாழில் அடேச்சைாக 
விளங்குகின்றார். 
http://en.rsf.org/sri-lanka-concern-over-police-harassment-of-29-04-2015,47830.html (Last accessed on 2

nd
 June 2015) 

4. யாழ்ப்பாணத்தில் இதழியலாளரும், இரு ோணேர்ைளும் தடுத்து கேக்ைப்பட்டைர் 

 

யாழ்ப்ொணத்தில் 23ஆம் திகதி காடலயில் ஓர் உள்ளூர் இதழியலாளரும் ேற்றும் இரு ெல்கடலக்கழக 
ோணவர்கள் உட்ெை  மூன்று நெர்களும் டகது பசய்யப்ெட்ைைர். தடுத்துடவத்திருந்தவர்கள் தங்கியிருந்த 
யாழ்ப்ொணம் ெல்கடலக்கழகத்திற்கு அருகிலுள்ள வபீைான்றுக்கு பொலிஸ் வாகைங்களில் சிவிலியன் 
உடைகடள அணிந்திருந்த இலங்டக பொலிஸ் அலுவலர்கள் வந்திறங்கிைர். காைணங்கடள பொலிைார் 
பவளிப்ெடுத்தாததிைால், டகதிற்காை ஏமதனும் காைணத்டத பசய்திடய உள்ளைக்கிய ஊைகங்கள் 
வழங்கவில்டல. அவர்கள் ஏப்ைல் 27 வடை தடுத்துடவக்கப்ெட்டிருந்தைர்.  

http://tamilguardian.com/article.asp?articleid=14533  

5.  சைால்லப்பட்ட எல்.ரி.ரி.ஈ. சதாகலக்ைாட்ெி இதழியலாளர் ேீதாை திகரப்படம் தகடசெய்யப்பட்டது 

 

2009இல் சிவில் யுத்தத்தின் இறுதிக் கட்ைங்களில் இலங்டகயின் ஆயுதப்ெடைகளிைால் சிடறெிடிக்கப்ெட்ை 
மொது, பகால்லப்ெட்ைதாகக் கூறப்ெடும் பதாடலக்காட்சி இதழியலாளைாை இடசப்ெிரியாவின் உண்டேயாை 
வாழ்க்டகக் கடதபயான்றின் ேீதாை அடிப்ெடையிலாை “மொர்க்களத்தில் ஒரு பூ” என்ற திடைப்ெைத்திற்கு 
சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு ேத்திய திடைப்ெை தணிக்டகச் சடெ “பவளிநாட்டு நாடுகளுைைாை நட்புறவிலாை 
உறவுகடளத் திடைப்ெைம் கடறெடுத்தும் என்ற காைணத்தின் ேீது ேறுத்துள்ளது. திடைப்ெைக்கடலச் 
சட்ைத்டதமய சடெ பவறுேமை ெின்ெற்றியது” எைக் கூறி தீர்ோைத்டதயிட்டு சடெயின் ெிைாந்தியத் தடலவர் 
எஸ்.வி.மசகர் ஆதரித்தார். 
http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/film-on-slain-lankan-tv-journalist-banned/article7245848.eceVv (Last 

accessed on 2
nd

 June 2015) 

6. யாழ்ப்பாண பல்ைகலக்ைழைத்தில் யுத்தத்தின் முடிவு சதாடர்பிலாை நூசலான்ைின் ைலந்துகரயாடலுக்கு 
தகட 

 

2015 ஏப்ைல் 24 அன்று யாழ்ப்ொணம் ெல்கடலக்கழக விஞ்ைாை ஆசிரியர் சங்கம் (யா.ெ.வி.ஆ.ச.) நூலக 
மகட்மொர்கூைத்தில் அதன் உறுப்ெிைைாை ைாஜன் ஹு லிைால் எழுதப்ெட்ை “முறிந்த ெடை” என்ற நூலின் 
கலந்துடையாைபலான்டற ஒழுங்குபசய்திருந்தது. சில சிமைஷ்ை நூற்கல்வியாளர்களின் ஆதைவுைன் உெ 
மவந்தர் கலந்துடையாைடலத் தடைபசய்ய முயன்றார். ஆைால், திட்ைேிைப்ெட்ை கலந்துடையாைடல 
(யா.ெ.வி.ஆ.ச.) நைத்தியது. ெல்கடலக்கழக ஆசிரியர் சங்கம் ேற்றும் ெல்கடலக்கழக ோணவர் ஒன்றியம் 
ஆகியவற்றிைால் தடைமகாைப்ெட்ைதாகவும், தன்ைால் தீர்ோைம் எடுக்கப்ெைவில்டலபயைவும் ஆைால் 
ெைீாதிெதிகளின் குழுவிைாமலமய எடுக்கப்ெட்ைபதைவும் ெ.ீெ.ீசி. தேிழ் மசடவக்கு உெ மவந்தர் கூறிைார். 
http://oneislandtwonationsblogspotcom.typepad.com/blog/2015/05/banning-historical-memory-questions-of-politics-

quality-academic-freedom-in-jaffna.html  

 

  

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
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http://tamilguardian.com/article.asp?articleid=14533
http://www.thehindu.com/news/cities/chennai/film-on-slain-lankan-tv-journalist-banned/article7245848.eceVv
http://oneislandtwonationsblogspotcom.typepad.com/blog/2015/05/banning-historical-memory-questions-of-politics-quality-academic-freedom-in-jaffna.html
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7.  அரெியல் வபரணிசயான்ைில் இரு நூற்ைல்ேியாளர்ைள் தாக்ைப்பட்டைர் 

 

 
 

கலாநிதி மதவசிறி ேற்றும்  கலாநிதி குசும் குோை (Photo: Internet) 
 

மே 1 அன்று கிருலப்ெடையில் முன்ைாள் FUTAஇன் தடலவரும், தற்மொடதய ஊைகப் மெச்சாளருோை 
கலாநிதி நிர்ேல் ைஞ்ஜித் ேற்றும் முன்ைணிவாய்ந்த பொதுசை புத்திோன் கலாநிதி குமுது குசும் குோை 
ஆகிமயார் குழுபவான்றிைால் ேிருகத்தைோக தாக்கப்ெட்ைைர். ொைாளுேன்ற உறுப்ெிைர்களாை விேல் 
வைீவன்ை, வாசுமதவ நாணயக்காை ேற்றும் திமைஷ் குணவர்தை ஆகிமயாரிைால் ஒழுங்குபசய்யப்ெட்ை மே 
திைப் மெைணிக்கு அருகில் கலாநிதி மதவசிறியும், கலாநிதி குசும் குோைவும் நின்றிருந்தைர். முன்ைாள் 
ஜைாதிெதி ேகிந்த ைாஜெக்ஷடவத் மதாற்கடிப்ெதற்கு கலாநிதி மதவசிறியும், கலாநிதி குசும் குோைவும் 
பொறுப்ொைவர்கள் எைத் தாக்குதல் நைத்திமயார் கத்தியுள்ளைர். உயிருைன் கலாநிதி மதவசிறியும், கலாநிதி 
குசும் குோைவும் தப்புவதற்கு மெைணிக்கு ொதுகாப்பு ஒழுங்குகடளச் பசய்த பொலிசாரின் உைைடி 
நைவடிக்டகக்கு நன்றி கூறப்ெடுகின்றது. அவ்விைத்திலிருந்து இரு கல்விோன்கடளயும் பகாண்டு பசன்ற 
பொலிஸ் வாகைத்டத தாக்குவதற்கும் மகாஷ்டி முயன்றுள்ளது. 
http://srilankabrief.org/2015/05/the-futa-statement-on-the-attack-on-dr-nirmal-ranjith-dewasiri-and-dr-kumudu-kusum-

kumara/#more-23510 (Last accessed on 2
nd

 June 2015) 

 

 ஆ. ஒன்றுகூடுேதற்ைாை சுதந்திரம் 
 

8.  ைாணிப் பிரச்ெகைைள் ேீது வபாராட்டம் நடத்தியகேக்ைாை ைிராேோெிைள் அச்சுறுத்தப்பட்டைர் 

 

குடியிருப்ொளர்களுக்குச் பசாந்தோை தைிப்ெட்ை காணிகடளப் ெறிமுதல் பசய்வதாகக் குற்றஞ்சாட்டி 
ெிைாந்தியத்திற்காை அைசாங்கத்தின் ெிைமதசச் பசயலாளருக்கு எதிைாக மே 13 அன்று முல்டலத்தீவு 
ோவட்ைத்தில் உள்ள ஒட்டுசுட்ைாைின் கிைாேவாசிகள் மொைாட்ைம் நைத்திைர். உள்ளூர் அைசாங்க 
அதிகாரிகளிைால் காணிடய ேீளளிக்குோறு கட்ைடளயிைப்ெட்ை மொதிலும், ெிைமதசச் பசயலாளர் அவ்வாறு 
பசய்வதற்கு ேறுத்துள்ளதாகக் கூறப்ெடுகின்றது. ெிைமதசச் பசயலாளரின் அலுவலகத்திற்கு முன்ைால் நைந்த 
மொைாட்ைத்தின் மொது, மொைாட்ைத்தில் ஈடுெட்ைவர்கடள அலுவலகத்திலிருந்து பவளிமய வந்த அலுவலர்கள், 

அச்சுறுத்தியதாகப் மொைாட்ைக்காைர்கள் பதரிவித்தைர். 
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=14734 (Last accessed on 2

nd
 June 2015) 
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9.  வபாராட்டங்ைகளக் ைட்டுப்படுத்துேதற்கு ெட்டங்ைள் ேலியுறுத்தப்பட்டுள்ளை 

 

பசயற்ொட்ைாளர்களிைதும், பதாழிலாளர்களிைதும் ேற்றும் பொது ேக்களிைதும் உரிடேகடளப் 
ொதுகாக்குமுகோக, நாட்டில் அடேதியாை மொைாட்ைங்கடள அனுேதிப்ெதற்காக முன்மைாக்கிச் பசல்லும் 
நைவடிக்டகபயான்றாக, குறிப்ொை ெகுதிகளுக்கு பொதுசைப் மொைாட்ைங்கடளக் கட்டுப்ெடுத்துவதற்காக 
சட்ைங்கள் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெை மவண்டும் எை ெிைதி நீதி அடேச்சர் சுஜவீா மசைாசிங்க ஊைகங்களுக்குத் 
பதரிவித்தார். சில மவடளகளில், இலங்டகயில் பொது ேக்கடளக் குழப்ெியும், பொதுசை அடேதியின்டேடய 
விடளவித்தும் பொதுப் மொைாட்ைங்கள் மேற்பகாள்ளப்ெடுவதாக அடேச்சர் மசைாசிங்க பதரிவித்தார். எைமவ, 

பெருேளவு மவறு நாடுகடளப் மொன்று, குறித்பதாதுக்கப்ெட்ை குறிப்ொை ெகுதிகளுக்கு மொைாட்ைங்கடளக் 
கட்டுப்ெடுத்துதவற்கு சட்ைங்கடள அறிமுகப்ெடுத்துவதற்காை அவசியபோன்று உள்ளதாக அவர் மேலும் 
பதரிவித்தார். அவரின் கூற்றுப்ெடி, இலங்டகயில் பொதுசைப் மொைாட்ைத்திற்கு குறித்பதாதுக்கப்ெட்ை இைங்கள் 
தற்மொது இல்டல என்ெதுைன், எைமவ அத்தடகய ெகுதிகடள அறிமுகப்ெடுத்துவதற்கும், அத்தடகய 
ெகுதிகளுக்கு மொைாட்ைங்கடளக் கட்டுப்ெடுத்துவதற்கும் அவசியபோன்றுள்ளது. 
http://www.thesundayleader.lk/2015/04/26/laws-sought-to-restrict-protests/    (Last accessed on 2

nd
 June 2015) 

10.  சைாகலச் ெந்வதைநபர்ைகள ேிடுேித்தகேக்கு எதிராைப் வபாராட்டக்ைாரர்ைகளக் ைகலப்பதற்ைாை நீர் 
பீச்ெியடிக்ைப்பட்டதுடன், ைண்ணரீ் புகைக்குண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டது 

 

 
மொைாட்ைத்தில் பொலிசார் (Photo: Lankadeepa) 

 

எம்ெிலிப்ெிட்டிய-இைத்திைபுரி வதீிடய 28ஆம் திகதி ோடலமவடள கஹவத்டத, பகாட்ைபகதைவில் ேறியல் 
பசய்த மொைாட்ைக்காைர்கடளக் கடலந்து மொகச்பசய்வதற்காக பொலிசார் நீர் ெசீ்சியடித்ததுைன், கண்ணரீ் 
புடகக்குண்டையும் ெயன்ெடுத்திைர். எம்ெிலிப்ெிட்டிய-இைத்திைபுரி ெிைதாை வதீியில் மொைாட்ைக்காைர்கள் 
ேறியல்பசய்ததுைன், பொலிஸ் அலுவலர்கள் ேீது அவர்கள் கற்கடள வசீிபயறிந்ததிைால் கண்ணரீ் 
புடகக்குண்டைப் ொவித்ததாகவும், நீடைப் ெசீ்சியடிக்க மவண்டியிருந்ததாகவும் பொலிஸ் மெச்சாளைாை உதவிப் 
பொலிஸ் அத்தியட்சகர் ருவான் குணமசகை பதரிவித்தார். இைட்டைக் பகாடல வழக்பகான்றில் 
சந்மதகநெர்கடள விடுவித்தடே பதாைர்ெில் கரிசடைடய மொைாட்ைக்காைர்கள் பவளிப்ெடுத்திைர். 
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http://www.dailynews.lk/?q=police-legal/water-cannon-tear-gas-used-disperse-kotakethana-protestors#sthash. 

fKjyX9LV.dpuf (Last accessed on 2
nd

 June 2015) 

11.  குப்கப சைாட்டுேதற்கு எதிராை வபாராட்டக்ைாரர்ைகளப் சபாலிொர் ைகலத்தைர் 

 

 
மொைாட்ைக்காைர்கடள கடலப்ெதற்காக பொலிசார் நீடைப் ெசீ்சியடித்தைர் (Photo: Asian Mirror) 

 

ைாயிற்றுக்கிழடே ோடல மவடள, ேீமதாட்ைமுல்ல குப்டெ பகாட்டுேிைத்திற்கு எதிைாகப் 
மொைாட்ைபோன்டறக் குடியிருப்ொளர்கள் நைத்தியதைால், அவிசாவடள-பகாழும்பு ெிைதாை வதீி தடைப்ெட்ைது. 
ெகுதியில் உள்ள 16 ஏக்கர் குப்டெ பகாட்டுேிைத்டத அகற்றுோறு மகாரி ஆயிைத்திற்கும் மேற்ெட்ை 
கிைாேவாசிகள் ையர்கடள எரிப்ெதன் மூலம் வதீிடயத் தடைபசய்ததாக பொலிஸ் மெச்சாளைாை உதவிப் 
பொலிஸ் அத்தியட்சகர் ருவான் குணமசகை பதரிவித்தார். வாகை மசடவ நிடலயத்திற்கு அருகில் ையர்கடள 
எரிப்ெதன் மூலம், குழப்ெபோன்டறப் மொைாட்ைக்காைர்கள் உருவாக்கியதைால், அவர்கடள கடலப்ெதற்காக 
பொலிசார் நீடைப் ெசீ்சியடித்தைர். சம்ெவத்தில் ஒரு மொைாட்ைக்காைர் காயேடைந்ததுைன், அவர் மதசிய 
டவத்தியசாடலயில் அனுேதிக்கப்ெட்ைார்.  

http://www.dailynews.lk/?q=police-legal/police-disperse-meethotamulla-protestors#sthash.0kFVtbit.dpuf (Last accessed 

on 2
nd

 June 2015) 

12.  ேயதுமுதிர்ந்த சபண் வபாராட்டக்ைாரகரச் ெிவரஷ்ட சபாலிஸ் அலுேலர் ோய்சோழியாை தூஷித்ததுடன், 

ெம்பேத்கத ‘ேடீிவயா’ படம்பிடித்த நபர் ஒருேகர நிறுத்துோறும் அச்சுறுத்திைார் 

 

ெதின்ே வயதாை ொைசாடலச் சிறுேிபயாருவரின் ொலியல்வல்லுறவுக்கும், பகாடலக்கும் எதிைாக 
யாழ்ப்ொணத்தில் இைம்பெற்ற மொைாட்ைங்களின் மொது, வயதுமுதிர்ந்த பெண் மொைாட்ைக்காைர் ஒருவருைன் 
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மெசும் மொது சிமைஷ்ை பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவர் தூஷடணயாை போழிடயப் ெயன்ெடுத்தியதுைன், 

சம்ெவத்டத ‘வடீிமயா’ ெைம்ெிடித்த நெர் ஒருவடை நிறுத்துோறும் அச்சுறுத்திைார். 
https://www.colombotelegraph.com/index.php/video-of-sinhala-police-officer-using-racially-motivated-language-at-an-

elderly-jaffna-woman-goes-viral/ (Last accessed on 2
nd

 June 2015) 

13.  யாழ்ப்பாணத்தில் வபாராட்டங்ைள் தகடசெய்யப்பட்டதுடன், வபாராட்டக்ைாரர்ைள் தடுத்து கேக்ைப்பட்டைர் 

 

அண்டேயில் யாழ்ப்ொணம் நீதிேன்ற வளவுக்கு பவளிமய மொைாட்ைபோன்றின் மொது வன்முடறடய ேக்கள் 
குழுபவான்று நாடிய ெின்ைர் யாழ்ப்ொணத்தில் மவறு மொைாட்ைங்கடளத் தடைபசய்யும் கட்ைடளபயான்டற 
மே 22 அன்று யாழ்ப்ொணம் நீதிேன்றம் விடுத்தது. ஜைதா ெலய தாெைத்திற்கும், யாழ்ப்ொணம் பெண்கள் 
தாெைத்திற்கும் ேற்றும் வை ோகாண சடெ உறுப்ெிைர் அைந்தி சசிதைனுக்கும் கட்ைடள வழங்கப்ெட்ைது. 
வியாழக்கிழடேயன்று சட்ைவிமைாதோகக்கூடியடே ேற்றும் யாழ்ப்ொணம் நீதிேன்றக் கட்டிைத்பதாகுதி ேீது 
கல்பலறிந்தடே ஆகிய குற்றச்சாட்டுக்கள் ேீது அண்ணளவாக 130 சந்மதக நெர்கள் விளக்கேறியலில் 
டவக்கப்ெட்ைைர். நீதிேன்ற வளவின் அயல்புைத்தில் கூடியிருந்த மொைாட்ைக்காைர்கள் யாழ்ப்ொணம், 

புங்குடுதீவில் 18 வயதாை சிறுேிபயாருவரின் சார்த்துடைக்கப்ெட்ை ொலியல்வல்லுறவு ேற்றும் பகாடல 
ஆகியை பதாைர்ெிலாை ெிைதாை சந்மதக நெடை முன்ைிடலப்ெடுத்துவதில் தாேதபோன்று இருந்த மொது 
தேது கட்டுப்ொட்டிடை இழந்தார்கள். 
http://www.colombopage.com/archive_15B/May26_1432652194CH.php (Last accessed on 2

nd
 June 2015) 

14.  சுன்ைாைத்தில் வபாராட்டங்ைகள நீதிேன்ைம் தகடசெய்தது  

 

ோணவிபயாருவரின் கூட்டு ொலியல்வல்லுறவு ேற்றும் பகாடல ஆகியை ேீது யாழ்ப்ொணத்தின் 
அயல்புறபோன்றில் 14 நாட்களுக்கு மொைாட்ைங்கள் ேீது தடைபயான்டற 26ஆம் திகதியன்று 
யாழ்ப்ொணத்தில் உள்ள ேல்லாகம் நீதிேன்றம் ெிறப்ெித்தது. சம்ெவம் ேீது மேலும் மொைாட்ைங்களின் 
சாத்தியக்கூறு பதாைர்ெில் தகவல் கிட்டியடதத் பதாைர்ந்து, ேல்லாகம் நீதிேன்றத்திலிருந்து தடுத்து நிறுத்தல் 
உத்தைபவான்டறச் சுன்ைாகம் பொலிஸ் வலியுறுத்தியதாக, பொலிஸ் ஊைகப் மெச்சாளைாை உதவிப் பொலிஸ் 
அத்தியட்சகர் ருவான் குணமசகை பதரிவித்தார். அண்டேயில் 18 வயதாை ொைசாடலச் சிறுேி ஒருவரின் 
கூட்டு ொலியல்வல்லுறவும், பகாடலயும் வைக்கில் பொதுப் மொைாட்ைங்கடளத் தூண்டியுள்ளை. 
http://www.colombopage.com/archive_15B/May26_1432652194CH.php (Last accessed on 2

nd
 June 2015) 

 

 

இ. நிகைவுகூருேதற்ைாை உரிகே 
 

15.  யுத்தத்தில் ேரணேகடந்த தேிழர்ைகள நிகைவுகூர்ந்ததிற்ைாை இலங்கைப் சபாலிொரிைால் ேட 
ோைாண ெகப உறுப்பிைர் ேரேகழக்ைப்பட்டார் 

 

ோவைீர் திைோை 2014 பநாவம்ெர் 27 தைது வடீ்டில் விளக்டக ஏற்றியடே பதாைர்ெில் விசாரிப்ெதற்காக  
இலங்டகப் பொலிசாரிைால் வை ோகாண சடெ உறுப்ெிைர் ஒருவைாை ரி.ைவிகைன் வைவடழக்கப்ெட்ைார். மே 
4 அன்று அவைது வடீ்டுக்கு வருடக தந்த இரு பொலிசாரிைால் திரு.ைவிகைனுக்கு சிங்களத்தில் எழுதப்ெட்ை 
பொலிஸ் அறிவித்தபலான்று வழங்கப்ெட்ைது. பகாழும்ெில் இருந்து அறிவித்தல் வந்ததாகவும், 

விசாைடணக்காக முல்டலத்தீவு பொலிஸ் நிடலயத்திற்கு வை ோகாண சடெ உறுப்ெிைர் வருடக தை 
மவண்டுபேை மகட்கப்ெட்டிருந்ததாகவும் ஊைக அறிக்டக பதரிவித்திருந்தது. 
http://www.tamilguardian.com/article.asp?articleid=14631(Last accessed on 2

nd
 June 2015)  

 

 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.colombotelegraph.com/index.php/video-of-sinhala-police-officer-using-racially-motivated-language-at-an-elderly-jaffna-woman-goes-viral/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/video-of-sinhala-police-officer-using-racially-motivated-language-at-an-elderly-jaffna-woman-goes-viral/
http://www.colombopage.com/archive_15B/May26_1432652194CH.php
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16. ேடக்ைிலும், ைிழக்ைிலும் யுத்தத்தில் இைந்தேர்ைளுக்ைாை நிகைவுதிை நிைழ்வுைளின் வபாது அச்சுறுத்தல், 

சதாந்தரவுைள், ைண்ைாணிப்பு  

 

 
முள்ளிவாய்க்காலில் மதவாலயபோன்றில் நிடைவுதிைம் (Photo: Tamil Guardian) 

 

யுத்தத்தின் மொது பகால்லப்ெட்ைவர்கடள நிடைவுகூருவதற்காக மே 18 அன்று இலங்டகயின் வைக்கிலும், 

கிழக்கிலும் ஒரு பதாடகயிலாை நிகழ்ச்சிகள் ஒழுங்குபசய்யப்ெட்ைை. நிகழ்ச்சிகளுக்கு எதிைாை கண்காணிப்பு, 

விசாைடண ேற்றும் நீதிேன்றக் கட்ைடளகள் ேற்றும் மவறு வடிவங்களிலாை பதாந்தைவுகள் ஆகியவற்றின் 
ெத்துக்கு மேற்ெட்ை சம்ெவங்கள் மநைடி சாட்சியாளர்களிைாலும், ஊைகங்களிைாலும், அமைகோக சீருடையில் 
இருந்த பொலிசாரிைாலும் ேற்றும் சிவில் உடையில் இருந்த புலைாய்வு முகவர்களிைாலும் 
அறிக்டகயிைப்ெட்டிருந்தை. கீமழ சில உதாைணங்கள் உள்ளை: 

 

 முள்ளிவாய்க்காலில் தேிழ் மதசிய ேக்கள் முன்ைணியின் நிகழ்ச்சிக்கு எதிைாக நீதிேன்றக் கட்ைடள 
பெறப்ெட்ைது. 

 புறம்ொை நிகழ்ச்சிபயான்டற நைத்துவதிலிருந்து அவர்கடளத் தடுப்ெதற்கு பொலிசாரிைால் சில பெண்கள் 
குழுக்களுக்கு இந்த நீதிேன்றக் கட்ைடள காட்ைப்ெட்ைது. 

 ேன்ைாரில் நிகழ்ச்சிபயான்றுக்கு எதிைாை நீதிேன்றக் கட்ைடளபயான்றும் வழங்கப்ெட்ைது.  

 ேட்ைக்களப்ெில், கிழக்குப் ெல்கடலக்கழகத்தில் நிகழ்ச்சிபயான்றும் பொலிசாரிைால் தடைபசய்யப்ெட்ைதாக 
அறிக்டகயிைப்ெட்டிருந்தது.  

 திருமகாணேடலயில் இைத்டத ோற்றுோறு ஒழுங்கடேப்ொளர்கடளப் பொலிசார் கட்ைாயப்ெடுத்திைர். 
 சேய நிகழ்ச்சிபயான்றின் மொது கிளிபநாச்சி ோவட்ைத்தில் ேதகுரு ஒருவடைப் பொலிசார் விசாரித்தைர். 
 முள்ளிவாய்க்காலில் இன்பைாரு சேய நிகழ்ச்சியில் ெங்பகடுப்ொளர்களும், ஊைக ஆளணியிைரும் 

விசாரிக்கப்ெட்ைைர்.  

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com


INFORM அைிக்கை: இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகை                                    (20 ஏப்ரல்  – 31 வே  2015) 
 
 

INFORM ேைித உரிடேகள் ஆவணப்ெடுத்தல் நிடலயம் 

                      www.ihrdc.wordpress.com/informcolombo@gmail.com                  11 
 
 

 முள்ளிவாய்க்காலில் அயலிலுள்ள மதவாலயத்திற்கு ேக்கடள ஏற்றியிறக்கக்கூைாபதை 
இைடணொடலயில் ெஸ் உரிடேயாளர்கள் அச்சுறுத்தப்ெட்ைைர். 

 ேட்ைக்களப்பு ோவட்ைத்தில் உள்ள வாகடையில் நிகழ்ச்சிபயான்றின் ெங்பகடுப்ொளர்களின் விெைங்கள் 
பொலிசாரிைால் பெறப்ெட்ைை. 

 யாழ்ப்ொணம் ெல்கடலக்கழகத்டதச் சுற்றி அதிகரித்த எண்ணிக்டகயிலாை “புலைாய்வு அலுவலர்கள்” 

சமூகேளித்திருந்ததாக அறிக்டகயிைப்ெட்டிருந்தது.  

 வை ோகாண சடெயின் முதலடேச்சரின் தடலடேயில் முள்ளிவாய்க்காலில் இைம்பெற்ற நிகழ்வுக்கு 
ெிையாணம் பசய்தவர்கள், அவர்களது நைோட்ைம் பதாைர்ெில், அவர்களது வாகைங்கள் பொலிசாரிைால் 
நிறுத்தப்ெட்ைதுைன், அவர்கள் விசாைடணயும் பசய்யப்ெட்ைைர். 

http://groundviews.org/2015/05/20/tamils-in-north-east-sri-lanka-remember-those-killed-despite-intimidation-and-

surveillance/ (Last accessed on 2
nd

 June 2015) 

முள்ளிவாய்க்காலில் ஒரு நிடைவு திைத்டத ஒழுங்குெடுத்துவதில் காைணகர்த்தாவாை வண.எழில் 
ைாமஜந்திைைின் உறுதிபோழி: 
“எேது சேய ஆைாதடையில் ெங்பகடுப்ெதற்கு முள்ளிவாய்க்காலில் இருந்து ஒருவருக்கும் துணிவிருக்கல்டல 
எைவும், இதற்கு காைணம் ெில உள்ளூர் ேக்ைகளச் ெி.ஐ.டி.இைர் ெந்தித்து, வேறு நிைழ்ச்ெிைளில் 
ைலந்துசைாள்ளக்கூடாது எை அைிவுறுத்திைர் எைவும், இதைால் எேது நிகழ்ச்சிக்கும் வைக்கூைாது எை 
அவர்கள் அனுோைித்தார்கள் எைவும் கூறுவதற்கு என்டைப் ொர்ப்ெதற்காக ஒரு குடும்ெம் வந்தது. சி.ஐ.டி. 
ேற்றும் இைாணுவப் புலைாய்வு ஆகியவற்டறச் மசர்ந்த அலுவலர்கள் வழடேக்கு ோறாக 
ெிைசன்ைோகியிருப்ெதன் காைணத்திைால் அவர்கள் ெயப்ெடுவதைால் என்டை அங்கு வருோறு மே 18 
காடலயில் மதவாலயத்திற்கு அருகில் உள்ள ேக்கள் எைக்கு பதாடலமெசி அடழப்பொன்டற விடுத்திருந்தைர். 
எம்முைன் வருோறு சிங்கள ேதகுருடவ நான் மகட்கமவண்டியிருந்தது. ெங்கு ேதகுரு வந்திறங்கிய மொது, 

அவடை அணுகிய சி.ஐ.டி. அலுவலர் ஒருவர், அவர் எதடை ஒழுங்குபசய்கிறார் எைக் மகட்ைார். நாள் 
முழுவதும் காடலயில் இருந்து ோடலயில் ஆைாதடை முடியும் வடை, ேரசோன்ைின் ைீழ் அேர்ந்திருந்த 
ொதாரண உகடைளிலாை இருேர் ெைல செயற்பாட்டிகையும் பதிவுசெய்ததுடன், தேது வேலதிைாரிைளுக்கு 
தைேகலயும் அனுப்பிக்சைாண்டிருந்தைர். 

 

இன்பைாரு ெங்கு ேதகுருவிைேிருந்து பதாடலமெசி அடழப்பொன்டறப் பெற்மறன். மதவாலயத்திற்கு துக்கம் 
அனுஷ்டிப்ெவர்கடளக் பகாண்டு வருவதற்காை மொக்குவைத்டத வழங்கிய ெஸ் உரிடேயாளருக்கு வந்த 
அைாேமதய அடழப்பொன்று ஒரு ெஸ்டசயும் ஓட்ை மவண்ைாம் அல்லது எதிர்காலத்தில் அவர் 
ெின்விடளவுகளுக்கு முகங்பகாடுக்கமவண்டி வரும் எை அறிவுறுத்தியதாக அவர் என்ைிைம் பதரிவித்தார். 
வபாக்குேரத்கத ேழங்குேதற்ைாை ஏழு வேறு பஸ் உரிகேயாளர்ைகள அவத பங்கு ேதகுரு 
அணுைியதுடன், தேக்கு ைிகடத்த அவதோைாை அைாேவதய சதாகலவபெி அகழப்பின் ைாரணோை 
அவ்ோறு செய்ேதற்கு அேர்ைள் அகைேரும் ேறுத்தைர். நான் ோற்றுவழியிலாை மொக்குவைத்பதான்டற 
ஒழுங்கு பசய்யமவண்டியிருந்தது. ஆைால், ேக்கள் வைவில்டல. ஏபைைில் அைாேமதயத் பதாடலமெசி 
அடழப்புக்கடளப் ெஸ் உரிடேயாளர்கள் பெற்றைர் என்ற பசய்தி எல்லா இைமும் ெைவியிருந்தது. கடைசித் 
தருணம் வடை அத் திைத்தின் ஏடைய சகல துக்க அனுஷ்ைாை நிகழ்வுகள் மொல், எேது சேய ஆைாதடையும் 
தடுக்கப்ெடுோ அல்லது இல்டலயா எை நிச்சயேற்ற நிடலயில் நாம் இருந்மதாம். அயல்புறக் கிைாேங்களில் 
இருந்து ஆைாதடைக்காக ஐநூறு மெர் வந்த மொது, இது மொன்ற துயைத்டத சத்தத்துைன் பவளிப்ெடுத்துவதற்கு 
அவர்களுக்கு இைம் இருந்தடே இதுமவ முதல் தைடவ எை நான் நிடைக்கிமறன். இலங்டக நாட்டுக்கு 
ொதுகாப்பு அச்சுறுத்தபலான்றாக விளங்காத நிடலயில் சபரிதுவே சபரும் துயரத்தில் இருந்த சபண்ைகளக் 
சைாண்ட ெைல பங்சைடுப்பாளர்ைகளயும் பாதுைாப்புப் பகடைகளச் வெர்ந்த அகழயா ேிருந்தாளிைள் 
புகைப்படம் எடுத்தைர். முதல் தைடவயாக, கூட்ைத்தில் இருந்த ேக்கள் டதரியத்துைன் இருந்ததுைன், தம்டேப் 
புடகப்ெைம் எடுத்த சாதாைண உடையிலாை புலைாய்வு அலுவலர்கடளப் புடகப்ெைபேடுத்தார்கள். 
ஆைாதடையின் இறுதியில், அங்கு சமூகேளித்திருந்த இரு சேளிநாட்டேர்ைகள அவர்கள் ஏன் அங்கு 
நிற்கிறார்கள் எைக் மகட்டு பொலிசாரிைால் விசாரிக்கப்ெட்ைைர். 
http://srilankabrief.org/2015/05/tamils-brave-harassment-threats-to-mourn-their-dead (Last accessed on 2

nd
 June 2015) 
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 ஈ. ோணேர் செயற்பாட்டாளர்ைளின் அடக்குமுகை 
 

17. வபாராட்டசோன்கைத் சதாடர்ந்து இரு பல்ைகலக்ைழை ோணேர்ைள் கைதாைிைர் 

 

ஏப்ைல் 29 அன்று ெல்கடலக்கழக ோன்யங்கள் ஆடணக்குழுவின் முன்ைால், 

ெல்கடலக்கழகங்களுக்கிடையிலாை ெிக்கு சம்மேளைப் மெைணியிைதும், மொைாட்ைத்திைதும் மொது பொதுச் 
பசாத்டதச் மசதோக்கியது ேற்றும் பொலிஸ் அலுவலர் ஒருவடைத் தாக்கியது ஆகிய குற்றச்சாட்டுக்கள் ேீது, 
ஜயவர்தைபுை முகாடேத்துவ ெைீ ோணவைாை சக்தி ோொவிற்ற ேற்றும் களைி சமூகவியல் ெிரிவு 
ோணவைாை விஷ்வ தைஞ்ஜய டீ சில்வா ஆகிமயாடை மே 11 வடை விளக்கேறியலில் டவக்குோறு 
ஹல்ஸ்மைாப் நீதவான் ேன்றம் கட்ைடளயிட்ைது (அமத அறிக்டக ஏப்ைல் 30 ேற்றும் மே 9 என்றவாறு 
திகதிகடள எடுத்துக்காட்டியது). ொைங்களின் எண்ணிக்டகடயக் குடறப்ெது அத்துைன் 
ெல்கடலக்கழகங்களுக்கு மசர்த்துக் பகாள்மவாரின் எண்ணிக்டகடயக் கட்டுப்ெடுத்துவது ஆகியைவற்றுக்கு 
எதிர்ப்பு பதரிவித்மத மொைாட்ைம் நைத்தப்ெட்ைது. “அவர்கடளப் பொலிஸ் அலுவலர்கள் துைத்திச் பசன்று, டகது 
பசய்தைர். அதன் ெின்ைர் அவர்களது நைோடும் பதாடலமெசிகடளப் பொலிசார் ெறிமுதல் பசய்ததுைன், 

அவற்டற இைகசியோக பொலிஸ் நிடலயபோன்றில் டவத்துள்ளைர். இந்த அைசாங்கம் நள்ளிைவில் ோணவர் 
ஒன்றியத் தடலவர்களிைதும், பசயற்ொட்ைாளர்களிைதும் வடீுகளுக்குச் பசன்று ெட்ைதாரி ோணவர்கடளத் 
தாக்கியுள்ளதுைன், அச்சுறுத்தியும் உள்ளது. ோொவிற்றவும், டீ சில்வாவும் உைைடியாக விடுவிக்கப்ெை 
மவண்டும் எை நாம் மகாருகின்மறாம்” எை ெல்கடலக்கழகங்களுக்கிடையிலாை ோணவர் சம்மேளைத்தின் 
கூட்ைடழப்ொளர் நஜித் இந்திக பதரிவித்தார். 
https://www.ceylontoday.lk/51-91934-news-detail-ugrads-agitate-call-for-release-of-two-in-remand.html (Last accessed 

on 2
nd

 June 2015) 

18. ோணேப் வபாராட்டக்ைாரர்ைளுக்கு ஒலிசபருக்ைிசயான்கை ேழங்ைியகேக்ைாை ேிளக்ைேைியலில் 
கேக்ைப்பட்டார் 

 

ெல்கடலக்கழக ோணவப் மெைணிபயான்றின் அங்கோக தைது முச்சக்கை வண்டியில் ஒலிபெருக்கிபயான்டறக் 
பகாண்டு பசன்றதிற்காக பகாழும்பு ெிைதே நீதவான் ஜிஹான் ெிலெிற்றியவிைால் சுகத் ெிைசன்ை லியைமக 
என்ற பெயரிலாை சாைதிபயாருவர் மே 11 அன்று விளக்கேறியலில் டவக்கப்ெட்ைார். ெல்கடலக்கழக 
ோன்யங்கள் ஆடணக்குழுவின் முன்ைால் ோணவர்கள் மொைாட்ைம் நைத்திைர். அவர் மே 25 வடை 
விளக்கேறியலில் டவக்கப்ெட்ைார். 
http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/315830  (Last accessed on 2

nd
 June 2015) 

 

 உ.  எதிர்தரப்பு அரெியல் ைட்ெிைளின் அடக்குமுகை 
 

19.  நீதிேன்ைத்திைால் ேரேகழக்ைப்பட்ட வபாராட்டக்ைாரர்ைள் 

 

நீதிேன்றக் கட்ைடளகடள ேீறி ஏப்ைல் 23 அன்று இலஞ்சத்திைதும் அல்லது ஊழலிைதும் சார்த்துடைகடள 
விசாரிப்ெதற்காை ஆடணக்குழுவுக்கு எதிரில் மொைாட்ைபோன்டற நைத்தியதற்காக முன்ைணிவாய்ந்த 
ஐ.பொ.மு. கூ. ொைாளுேன்ற உறுப்ெிைர்கள் ேற்றும் ோகாண சடெ உறுப்ெிைர்கள் உட்ெை 27 மெர் ேீது ஏப்ைல் 
24 அன்று  பகாழும்பு ெிைதே நீதவான் ஜிஹான் ெிலெிற்றிய முன்ைறிவிப்ெிடை வழங்கிைார். அமத 
திைத்தன்று அவர்கள் சகலருக்கும் ெிடண வழங்கப்ெட்ைது. 
http://www.sundayobserver.lk/2015/04/26/new03.asp (Last accessed on 2

nd
 June 2015) 
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