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உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள ேிடயங்ைள் 
 

இந்ே இேழ் த ாவம்பர் 22இலிருந்து ஜனவரி 31 வறரைிலான காலத்றே உள்ளடக்குவதுடன், பின்வரும் 
துறை வகுேிகளின் கீழ் ஜனாேிபேி தேர்ேல் தோடர்பான வன்முறைறைைிட்டு அைிக்றகைிடப்பட்டவற்ைின் 
சிலவற்றைப் பேிவுதசய்கின்ைது. 
 
 
அ. நைாகலைள், துப்பாக்ைிச்சூடுைள், தாக்குதல்ைள் 
 
ஆ. மரண அச்சுறுத்தல்ைள் மற்றும் வேறு அச்சுறுத்தல்ைள் 
 
இ. ேதிேிட இடங்ைளினதும், ைட்சி அலுேலைங்ைளினதும், ேியாபாரத் 

தாபனங்ைளினதும், ோைனங்ைளினதும் மீதான தாக்குதல்ைள் 
 
ஈ. ஒன்று கூடுேதற்ைான சுதந்திரத்கதயும், ைருத்துச் சுதந்திரத்தiயும் மீறுதல் 
 
உ. ோக்குச்சாேடி முைேர்ைளுக்கும், வதர்தல் ைண்ைாணிப்பாளர்ைளுக்கும் 

தாக்குதல்ைள், அச்சுறுத்தல்ைள் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள் 

INFORM was established in 1990 to monitor and document human rights situation in Sri Lanka, 

especially in the context of the ethnic conflict and war, and to report on the situation through 

written and oral interventions at the local, national and international level. INFORM also focused 

on working with other communities whose rights were frequently and systematically violated. 

Presently, INFORM is focusing on election monitoring, freedom expression and human rights 

defenders. INFORM is based in Colombo Sri Lanka, and works closely with local activists, groups 

and networks as well as regional (Asian) and international human rights networks 
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சாராம்சம் 

பாரிை அளவிலான கருத்து தவற்றுறமைின் அடக்குமுறைறைக் கண்ட ஓர் ஆண்டாக 2014 விளங்கிைது. 

த ாவம்பர் 22 அன்று, அப்தபாறேை ஜனாேிபேிைினால் விடுக்கப்பட்ட தவண்டுதகாள் ஒன்ைின் மீோன 

அடிப்பறடைில், 2015 ஜனவரி 8 அன்று ஜனாேிபேி தேர்ேல்கள்  டத்ேப்படும் என தேர்ேல்கள் 

ஆறைைாளர் அைிவித்ோர். ஒரு சில  ாட்களுக்கு முன், ராஜபக்ஷவின் சுகாோர அறமச்சரும், ஸ்ரீ லங்கா 
சுேந்ேிரக் கட்சிைின் தபாதுச் தசைலாளருமான ேிரு.றமத்ேிரிபால சிைிதசன, தேசிை ஜன ாைக 
முன்னைிறைப் பிரேி ிேிப்படுத்ேி “தபாது எேிரைி  தவட்பாளராக” ஜனாேிபேி தேர்ேல்களில் 
தபாட்டிைிடவுள்ளோக அைிவித்ோர்.  

அது முேல், ஆளும் ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைிைிலிருந்து (ஐ.தபா.ஐ.மு.) தபருமளவு 
அரசிைல்வாேிகள் கட்சி மாைிைதுடன், சிைிதசனவுக்கு ஆேரவளிப்போகவும் வாக்குறுேி அளித்ேனர். பிரோன 
எேிர்க்கட்சிைான ஐக்கிை தேசிைக் கட்சி (ஐ.தே.க.), சிைிை ஆனால் சிங்கள - தபௌத்ே மக்களுடன் 
தசல்வாக்கிறனக் தகாண்ட கட்சிகளான ஜாேிக தெல உறுமை (ஜா.தெ.உ.) மற்றும் ஜன ாைகக் கட்சி 
(ஜ.க.) ஆகிைனவும் சிைிதசனவுக்காக ஆேரவளிப்போக வாக்குறுேி அளித்ேன. கிராமிை சிங்கள 
தபௌத்ேர்களில் தசல்வாக்கு தசலுத்துகின்ை ஜனோ விமுக்ேி தபரமுன (தஜ.வி.பி.) வாய்தமாழிைிலாகவும், 
தோடர்ச்சிைாகவும் ராஜபக்ஷ ஆட்சிறை விமர்சித்ேவாறு தவளிப்பறடைாகதவ சிைிதசன முகாமுக்கு 
பைனுறுேிவாய்ந்ேோக ஆேரவளித்ேது. பின்னர் சிறுபான்றமைினறரப் பிரேி ிேிப்படுத்தும் இரு பிரோன 
கட்சிகளான ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (ஸ்ரீ.ல.மு.கா.) மற்றும் ேமிழர் தேசிைக் கூட்டறமப்பு (ே.தேகூ.) 
ஆகிைனவும் ேமது ஆேரறவ சிைிதசனவுக்கு அளித்ேன. வழக்கைிஞர்கள், கல்விமான்கள், கறலஞர்கள், 
இேழிலாளர்கள், தசல்வாக்குமிக்க தபௌத்ே மற்றும் கிைிஸ்ேவ மேகுருமார் ஆகிதைாரும், அரச சார்பற்ை 
ோபனங்களின் பிரேி ிேிகளும் சிைிதசனவின் பிரச்சாரத்ேிற்கு இரகசிைமாகவும் , தவளிப்பறடைாகவும் 
ஆேரவளித்ேனர்.  

இவ்வாைாக, ேமது பிரச்சாரத்ேிற்கு ஆேரவளிப்பேற்காக அரசாங்க ஊடகங்களுடனும் , அரசாங்க 
வளங்களுடனும், இராணுவ, தபாலிஸ் மற்றும் தவறு அரசாங்க  ிறுனங்களுடனும் ராஜபக்ஷ முகாம் 
விடப்பட்டது. ராஜபக்ஷ முகாமினால் அரசாங்க வளங்களின் பரந்ேரீேிைிலான உபதைாகத்றேயும் , 
துஷ்பிரதைாகத்றேயும் இவ்வைிக்றக உள்ளடக்கவில்றல. ஆனால், இது தேர்ேல்கள் அைிவிக்கப்பட்ட 
த ரத்ேிலிருந்து எேிரைி அரசிைல் அரசிைல்வாேிகளுக்கும், அவர்களது ஆேரவாளர்களுக்கும் மற்றும் 
நூற்கல்விைாளர்களுக்கும், கறலஞர்களுக்கும், மனிே உரிறமக் காவலர்களுக்கும், இேழிைலாளர்களுக்கும் 
கருத்து தவற்றுறமைின் அடக்குமுறை மீது த ாக்கிறனக் தகாண்டுள்ளது. பிரோன எேிரைி தவட்பாளரும், 
அவரது இரு மிகவும் உைர்வான புைவறரைிலான ஆேரவாளர்களும், எேிர்க்கட்சித் ேறலவரும், முன்னாள் 
ஜனாேிபேியும் ோக்கப்பட்டார்கள். குறைந்ேபட்சம் தேர்ேல் தோடர்பான வன்முறைைில் இருவர் 
தகால்லப்பட்டதுடன், தபருமளவாதனார்  காைமறடந்ேனர். எேிரைி அரசிைல்வாேிகளுக்கும், அவரது 
ஆேரவாளர்களுக்கும் தசாந்ேமான கட்சி அலுவலகங்கள், வடீுகள், விைாபாரத் ோபனங்கள் மற்றும் 
வாகனங்கள் ஆகிைன மீது ஒரு தோறகைிலான ோக்குேல்கள் இடம்தபற்ைன. வாக்குச்சாவடி 
முகவர்களும், தேர்ேல் கண்காைிப்பாளர்களும் ோக்கப்பட்டதுடன், அச்சுறுத்ேப்பட்டனர். சிதரஷ்ட 
இேழிலாளர்களும் விசாரறைக்கும், மரை அச்சுறுத்ேல்களுக்கும் உட்பட்டனர். தபாது எேிரைி 
தவட்பாளருக்கு ஆேரவளித்ே கறலஞர்கள் மற்றும் மனிே உரிறமக் காவலர்கள் ஆகிதைாரும் ோக்கப்பட்டு , 
அச்சுறுத்ேப்பட்டனர். 
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தேர்ேல் வன்முறைைில் பாேிக்கப்பட்ட அேிகளவு தபரும்பான்றமைினர் தபாது எேிரைி தவட்பாளரின் 
ஆேரவாளர்களாவர். தபாது எேிரைி தவட்பாளரின் தவற்ைிைின் பின்னர் தேர்ேல் வன்முறைைின் பாங்கு 
அேிகளவில் மாற்ைமறடந்ேது. தேர்ேலின் பின்னரான  ாட்களில் தோல்வியுற்ை தவட்பாளரான முன்னாள் 
ஜனாேிபேி ராஜபக்ஷவின் உைர் புைவறரைிலான ஆேரவாளர்கள் மரை அச்சுறுத்ேல்கள் , பைமுறுத்ேல், 
வன்முறை, ஊழல் மற்றும் தவறு முறைதகடான தசைல் ஆகிைவற்றைைிட்டு முறைப்பாடு தசய்ேனர். 
இவர்களில் பாராளுமன்ை உறுப்பினராகவும் விளங்கும் ஜனாேிபேிைின் மகனும் உள்ளடங்குகின்ைார். 
ஜனாேிபேி ராஜபக்ஷவின் ஆேரவாளர்கள் ோக்கப்பட்டனர், அவர்களது ஆேனங்களும் ோக்கப்பட்டன. 
வழக்கைிஞர்களினதும், சிவில் சமூகத்ேினதும் கிளர்ச்சி சில வாரங்களினுள் ராஜபக்ஷ ஆட்சிைின் கீழ் 

அரசிைலறமப்புக்கு மாைாக குற்ைப்பிதரரறை தகாண்டு வரப்பட்ட 43ஆவது பிரேம  ீேிைரசறரப் பேவிைில் 

மீள அமர்த்துவேற்கு இட்டுச்தசன்ைது.  

தேர்ேல்களின் பின்னர் வடக்கில் ேமிழ் தசைற்பாட்டாளர்கறள தவட்றடைாடும் அங்தகான்றும் 
இங்தகான்றுமான சம்பவங்கள் அைிக்றகைிடப்பட்டிருந்ேன. ஆனால், முழு அளவில், ஜனவரிைின் இறுேிப் 

பகுேிைில், 2014உடன் ஒப்பிடுறகைில் கருத்து தவற்றுறமைின் அடக்குமுறைைின் சம்பவங்களின் 

அைிக்றககள் கைிசமானளவு குறைந்ேிருந்ேன. 

 
 
  



INFORM அைிக்கை: இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகை                            22 ந ாே. 2014 – 31 ஜன. 2015     

 

5 
INFORM Human Rights Documentation Centre  

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

 
CMEVஇனால் வன்முறைக்கு எேிரான சுவதராட்டி 

 
அ. நைாகலைள், துப்பாக்ைிச்சூடுைள், தாக்குதல்ைள் 
 

1. 11 ஜனவரி: வத.ஜ.மு.  ஆதரோளர் தாக்ைப்பட்டார் 
ஜனாேிபேி றமத்ேிரிபால சிைிதசனவின் ஆேரவாளர் ஒருவர் ோக்கப்பட்டார். பாேிக்கப்பட்டவரான 
ேிரு.தஜைரத்ேினத்ேின் கூற்றுப்படி, கூரிை கத்ேிதைான்றைப் பைன்படுத்ேி ேமிழ் மக்கள் விடுேறலப் 
புலிகளின் ஆேரவாளர்கறளக் தகாண்ட குழுதவான்று அவரது றகறை தவட்டி , ேிரு.சிைிதசனவின் 
ஆேரவாளர்கள் ைார் எனக் தகட்டுள்ளது. (CMEV) 
 

2. 11 ஜனவரி: ஐ.வத.ை. ோைனத் நதாடரணி தாக்ைப்பட்டது 
கண்டிறைச் தசர்ந்ே பாத்ேதும்புரவில், ஐக்கிை தேசிைக் கட்சிைின் (ஐ.தே.க.) உள்ளூர் ேறலவர் 
எ.ஜி.விதஜதுங்க ேறலறமைிலான வாகனத் தோடரைிதைான்ைின் மீது ோக்குேதலான்று இடம்தபற்ைது. 
ஜனாேிபேி றமத்ேிரிபால சிைிதசன உறரைாற்ைிை கூட்டதமான்ைிலிருந்து வாகனத் தோடரைி 
தவளிதைைிை தபாது அது ோக்கப்பட்டது. ேிரு.விதஜதுங்கவின் கூற்றுப்படி, ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர 
முன்னைி (ஐ.தபா.சு.மு.) பிரதேச சறப உறுப்பினரின் சுமார் 30 ஆேரவாளர்கள் ‘பஸ்’றை  ிறுத்ேி, அறேத் 

ோக்கினார்கள். ஜம்புகஸ்பிட்டிை றவத்ேிைசாறலைில் 9 ேனிப்பட்டவர்கள் அனுமேிக்கப்பட்டதுடன், 
அவர்கள் பின்னர் தபராேறன றவத்ேிைசாறலக்கு இடமாற்ைப்பட்டார்கள். தபாலிஸ் முறைப்பாதடான்று 
CIB 11169/130இன் கீழ் பேிவுதசய்ைப்பட்டுள்ளது. வத்தேகம தபாலிஸ்  ிறலைத்ேின் கூற்றுப்படி, மூன்று 

சந்தேக  பர்கள் றகது தசய்ைப்பட்டுள்ளதுடன், தபராேறன றவத்ேிைசாறலைில் 8 தபர் சிகிச்றச 

தபற்றுக்தகாண்டிருந்ேனர். (CMEV) 
 

3. 10 ஜனவரி: வமாதலில் ஒரு ஐ.வத.ை. ஆதரோளர் நைால்லப்பட்டார், மூேர் ைாயமகடந்தனர் 
பங்கதேனிைவிலிருந்து கும்புட்டுகுளிைவுக்கு வர்ைகுலசூரிை மஞ்சுள பிரசன்ன உட்பட ஆறு ஐ.தே.க. 
ஆேரவாளர்கள் பிற்பகல் 1.50 மைிைளவில் வாகனத்ேில் தசன்று, ஐ.தபா.சு.மு. ஆேரவாளரான தஜ.ஆர்.சரத் 
மற்றும் அவரது மகன் ஆகிதைாறரச் சந்ேித்துள்ளனர். இரு ேரப்புகளுக்கும் இறடைில் தமாேல் 
ஏற்பட்டுள்ளதுடன், இேில் மஞ்சுள பிரசன்னவின் ேறலைில் காைங்கள் ஏற்பட்டன. அவர் பின்னர் 
காைங்களின் காரைமாக மரைமறடந்ேதுடன், அன்றைை ேினதம சிலாபம் ஆோர றவத்ேிைசாறலைில் 
அவர் இைந்துவிட்டோக அைிவிக்கப்பட்டது. (CMEV) 
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4. 10 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் குடும்பம் தாக்ைப்பட்டது 

ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைி (ஐ.தபா.சு.மு.) ஆேரவாளர் சுனித் குைதசகரவின் வேிவிடத்ேிற்கு 10 
- 12 வாகனங்கள் ஓட்டிச்தசல்லப்பட்டதுடன், அவரது மறனவியும், ோயும் ோக்கப்பட்டனர். ஜா-எல 

தபாலிஸ்  ிறலைத்ேில் CIB III 107/135இன் கீழ் தபாலிஸ் முறைப்பாதடான்று பேிவு 
தசய்ைப்பட்டுள்ளதுடன், அேில் சந்தேக  பராக ஐக்கிை தேசிைக் கட்சி (ஐ.தே.க.)  கர சறப உறுப்பினர் 
அன்ஜூ அறடைாளங் காைப்பட்டுள்ளார். (CMEV) 
 

5. 08 ஜனவரி: இரு நபண்ைள் தாக்ைப்பட்டனர் 

ஜனவரி 8 அன்று பிற்பகல் 1.00 மைிைளவில் ைட்டிைன கனிஷ்ட பாடசாறலக்கு (வாக்களிப்பு  ிறலைம் 

இல:15) அருகில் இரு தபண்கறள ஐ.தபா.சு.மு. பிரேி அறமச்சர் சரை குைவர்ேனவும், அவரது 
ஆேரவாளர்கறளக் தகாண்ட குழுவினரும் ோக்கினர். பகுேிைிலும், பகுேிறைச் சுற்ைியும் பிரேி அறமச்சர் 
குைவர்ேனவும், அவரது ஆேரவாளர்கறளக் தகாண்ட குழுவினரும் 7 வாகனங்களில் பிரைாைம் 

தசய்ேோகவும் அைிக்றகைிடப்பட்டுள்ளது. (CMEV) 
 

6. 08 ஜனவரி: ஸ்ரீ.ல.மு.ைா. உறுப்பினர் தாக்ைப்பட்டு, அச்சுறுத்தப்பட்டார் 
அக்கறரப்பற்ைில் ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ேிரு.ேல்ொறவ அறமச்சர் 
எ.எல்.எம்.அோவுல்லாவின் (தேசிை காங்கிரஸ்) ஆேரவாளர்கள் ோக்கிைதுடன், அவறர 
அச்சுறுத்ேியுமுள்ளனர். இது தோடர்பில் ேிரு.ேல்ொ தபாலிஸ் முறைப்பாதடான்றைச் தசய்துள்ளார். 
(CMEV) 
 

7. 07 ஜனவரி: துப்பாக்ைிச் சூட்டு ைாயங்ைளினால் வத.ஜ.மு.  ஆதரோளர் மரணமானார் 

வாக்களிப்புக்கு முந்ேிை ேினமானது 2015இன் ஜனாேிபேித் தேர்ேலின் முேலாவது துர்மரைத்ேிற்கு 

சான்றுபகர்கின்ைது. ஜனவரி 5 ேிங்கட்கிழறம காறலைில் இரத்ேினபுரிறைச் தசர்ந்ே கெவத்றேைில் 
துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவதமான்ைில் கடுறமைாக காைமறடந்ே ேிரு.சாந்ே தோடகங்தகாட, இரத்ேினபுரி 
றவத்ேிைசாறலைில் பிற்பகல் 3.05 மைிக்கு மரைமானார். ஜனவரி 5 அன்று மின் சக்ேி பிரேி அறமச்சர் 
பிதரமலால் ஜைதசகர, அறமச்சர்  ிலாந்ே ஜைக்தகாடி மற்றும் பிரதேச சறபத் ேறலவர் வஜிர ேர்ஷன டீ 
சில்வா ஆகிதைாறரக் றகதுதசய்வேற்கான பிடிைாறைதைான்றைப் தபல்மதுறள  ீேவான்  ீேிமன்ைம் 
வழங்கிை தபாேிலும், 7ஆம் ேிகேிைில் உள்ளவாறு எவ்விே றகதுகளும் இடம்தபைவில்றல. (CMEV) 
 

8. 05 ஜனவரி: துப்பாக்ைிச் சூட்டுச் சம்பேத்தில் மூேர் ைாயமகடந்தனர் 
தபாது ஜனாேிபேி தவட்பாளர் றமத்ேிரிபால சிைிதசன உறரைாற்ைவிருந்ே கூட்டதமான்றுக்காக 
றமோனத்றே ேைார்படுத்ேிக்தகாண்டிருந்ே ஐக்கிை தேசிைக் கட்சி (ஐ.தே.க.) ஆேரவாளர்கள் அறடைாளங் 
காைமுடிைாே குழுதவான்ைினால் சுடப்பட்டார்கள். தபாலிஸ் தபாறுப்பேிகாரி எல்.பி.தக.ராஜமந்ேிரிைின் 
கூற்றுப்படி, டி.ஐ.டபிள்யு.கருைாோச ரைசிங்க, எச்.ெூதசன் துல்ஷான் மற்றும் சாந்ே தோடங்தகாட 
ஆகிை காைமறடந்ே மூன்று தபரும் இரத்ேினபுரி றவத்ேிைசாறலைில் சிகிச்றச தபற்ைனர். (CMEV) 
 

9. 05 ஜனவரி: ஐ.வத.ை. உறுப்பினர் தாக்ைப்பட்டார் 

ஜனவரி 5 அன்று ஐக்கிை தேசிைக் கட்சிைின் உறுப்பினர் ஒருவரான ேிரு.வஜிர மதனாஜ் என்பவர் 
ோக்கப்பட்டதுடன், அவர் பின்னர் சிலாபம் றவத்ேிைசாறலைில் தசர்க்கப்பட்டார். றவத்ேிைசாறலப் 
தபாலிசாருக்கான ேனது வாக்குமூலத்ேில், ஆரச்சிக்கட்டுவ சந்றேக்கு அருகில் ஐ.தபா.சு.மு. 
ஆரச்சிக்கட்டுவ பிரதேச சறபத் ேறலவரின் சாரேிைினால் ோன் ோக்கப்பட்டோக ேிரு.மதனாஜ் 
குைிப்பிட்டிருந்ோர். (CMEV) 
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10. 05 ஜனவரி: வத.ஜ.மு. அலுேலைத்தில்  பர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 
“பிள்றளைான்” எனவும் அைிைப்படும் ே.ம.வி.பு. ேறலவர் ேிரு.சந்ேிரகாந்ேன் மட்டக்களப்றபச் தசர்ந்ே 
வாறழச்தசறனைில் உள்ள கருவன்தகைி கறலவாைி வேீிைில் அறமந்துள்ள தே.ஜ.மு.  
அலுவலகதமான்ைில் மக்கறள அச்சுறுத்ேியுள்ளார். அைிக்றககளின் பிரகாரம், தே.ஜ.மு.ஐச் தசர்ந்ே 
ேிரு.பி.சுலக்ஷறனயும் தகாறலதசய்ைப் தபாவோக அவர் அச்சுறுத்ேியுள்ளார். அச்சுறுத்ேல்கறளப் 
பிள்றளைான் விடுத்ேிருந்ே தவறளைில் அவர் துப்பாக்கிதைான்றைத் ேன்னுடன் றவத்ேிருந்ேோக 
CMEVக்கு அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (CMEV) 
 

11. 05 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. பிரச்சார அகமப்பாளர் ைத்தியால் குத்தப்பட்டார் 

தகாப்பாைில்  ாவலர் பாடசாறலக்கு அருகில் ஐ.தபா.சு.மு. அறமப்பாளர் ேிரு.ஆறுமுகம் சந்ேிரகுமார் (38 
வைது) இரு அைிைப்படாே ேனிப்பட்டவர்களினால் கத்ேிைால் குத்ேப்பட்டார். ஜனவரி 5 அன்று இரவு 9.20 
மைிைளவில் பின்புைத்ேிலும், றகைிலும் கத்ேிக்குத்துக் காைங்கறள ேிரு.சந்ேிரகுமார் அறடந்ோர். 
தகாப்பாய் தபாலிஸ் தபாறுப்பேிகாரி ேிரு.ஐ.பி.ஜைக்தகாடிைின் கூற்றுப்படி, தகாப்பாய் றவத்ேிைசாறலக்கு 
ேிரு.சந்ேிரகுமார் தகாண்டுதசல்லப்பட்டு, பின்னர் அறுறவச் சிகிச்றசக்காக இரவு 10.05 மைிக்கு 

ைாழ்ப்பாைம் தபாேனா றவத்ேிைசாறலக்கு இடமாற்ைப்பட்டார். (CMEV) 
 

12. 28 டிசம்பர் 2014: எதிரணி ஆதரோளர்ைள் ைடத்தப்பட்டு, தாக்ைப்பட்டனர் 
தபாது எேிரைி தவட்பாளர் றமத்ேிரிபால சிைிதசனவின் ஆேரவாளர்கறளக் தகாண்ட குழுதவான்று 
மட்டக்களப்பு, சிவானந்ோ றமோனத்ேிற்கு அருகில் ோக்கப்பட்டது. இக் குழு மட்டக்களப்பில் 
 றடதபைவிருந்ே சிைிதசனவின் கூட்டத்ேிற்காக தமறடறைத் ேைார்படுத்ேிக்தகாண்டிருந்ே தவறளதை 
பிற்பகல் 3.45 மைிைளவில் ோக்கப்பட்டது. ே.ம.வி.பு. ஆேரவாளர்கறளக் தகாண்ட குழுதவான்று அங்கு 
வந்து, ஐ.தே.க.வின் மட்டக்களப்பு அறமப்பாளர் தக.தமாகறனயும், அவரது ஆேரவாளர்கறளயும் 
அச்சுறுத்ேிைது.  ஐ.தே.க. ஆேரவாளர் ஒருவர் கடத்ேப்பட்டோர். தவறு இருவர் மிருகத்ேனமாகத் 
ோக்கப்பட்டதுடன், அவர்கள் றவத்ேிைசாறலைில் தசர்க்கப்பட்டனர். (CaFFE) 
 

13. 27 டிசம்பர் 2014: எதிரணி ஆதரோளர்ைள் தாக்ைப்பட்டனர் 
கூட்டதமான்ைில் கலந்துவிட்டு முச்சக்கர வண்டிதைான்ைில் பிரைாைம் தசய்ே சிைிதசன 
ஆேரவாளர்கறளக் தகாண்ட குழுதவான்று உடொதகாட ,  ாமதனலிைவில் ோக்கப்பட்டது. இரு  பர்கள் 
கடுறமைாகத் ோக்கப்பட்டார்கள். தமலேிகமாக, டிசம்பர் 27 அன்று, மல்வத்றேைில் சிைிதசனவின் 
பிரச்சாரச் தசைற்பாடுகளில் இறைந்துதகாண்ட இரு ேீவிரமான  ஐ.தே.க. ஆேரவாளர்களான மகிந்ேவும், 
வன்னிஆரச்சியும் மற்றும் அவர்களது மூன்று  ண்பர்களும் தமாட்டார் றசக்கிள்களில் பிரைாைம் தசய்ே 
ஆயுேோரிகறளக் தகாண்ட குழுதவான்ைினால் அச்சுறுத்ேப்பட்டனர். ஐ.தே.க. ஆேரவாளர்கறள த ாக்கி 
ஆயுேங்கறள ஆயுேோரிகள் காட்டிைதுடன், சிைிதசனவின் பிரச்சாரத்ேிற்கு உேவிைளிப்பேிலிருந்து 
விலகிைிருக்குமாறு அவர்கறள மிரட்டினர். (CaFFE)  
 

14. 21 டிசம்பர் 2014: எதிரணி ஆதரோளர்ைள் தாக்ைப்பட்டனர் 

டிசம்பர் 24 அன்று தவல்லம்பிட்டிைில் தபாது எேிரைி தவட்பாளரின் கூட்டத்றே அைிவிக்கும் தபாருட்டு 

டிசம்பர் 21 அன்று தவல்லம்பிட்டிைில் சுவதராட்டிகறள ஒட்டிை தபாது எேிரைி ஆேரவாளர்களின் 
குழுதவான்று தவள்றள ‘தவன்’ ஒன்ைில் வந்ேிைங்கிை குழுதவான்ைினால் ோக்கப்பட்டது. ோக்குேல் 
 டத்ேிைவர்கள் ஆயுேம் ேரித்ேிருந்ேதுடன், கூரிை தபாருதளான்ைினால் குத்ேப்பட்ட இருவர் 
றவத்ேிைசாறலைில் தசர்க்கப்பட்டனர். (CaFFE) 
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15. 19 டிசம்பர் 2014: சிேிலியன்ைள் தாக்ைப்பட்டதுடன், ஒருேர்  ிர்ோணமாக்ைப்பட்டார் 

டிசம்பர் 19 அன்று, வை.அம்பிட்டிை சுமைரத்ன தேரரின் ேறலறமைிலான தபௌத்ே பிக்குகள் உட்பட 
சிவிலிைன்கறளக் தகாண்ட குழுதவான்று மட்டக்களப்பு தபாலிஸ்  ிறலைத்ேின் முன்னிறலைில் 
தபாலிசாரினால் ோக்கப்பட்டது. அவர்கள் ோக்கப்பட்ட தபாது ேமது வாக்களிக்கும் உரிறம 
உறுேிப்படுத்ேப்பட தவண்டும் என சிவிலிைன்கறளக் தகாண்ட குழு எேிர்ப்பு தேரிவித்ேது. “பகுேிைின் பிரேி 
தபாலிஸ் மா அேிபர்  ந்ேன முனசிங்க மற்றும் மட்டக்களப்பு தபாலிசின் தபாறுப்பேிகாரிைான பிரேம 
இன்ஸ்தபக்டர் தெட்டிஆரச்சி ஆகிதைார் உட்பட சிதரஷ்ட தபாலிஸ் ஆளைிைினரின் முன்னிறலைில் 
ோக்கப்பட்டு,  ிர்வாைமாக்கப்பட்டு, காவியுறட கழற்ைப்பட்டறேைிட்டு  ாம் தவட்கப்படுகின்தைாம்” எனக் 
கூைி, சம்பவத்றே சுமைரத்ன தேரர் உறுேிப்படுத்ேினார்.  
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=116365  
 

 
தபாலிசாரினால் ஒரு எேிர்ப்பாளர்  ிர்வாைமாக்கப்பட்டார் (Photo: CaFFE) 

 
16. 09 டிசம்பர் 2014: எதிரணி ஆதரோளர்ைள் தாக்ைப்பட்டனர் 

டிசம்பர் 9 அன்று கண்டிைில் கூட்டதமான்ைில் கலந்து தகாண்ட பின்னர் ேிரும்பிக்தகாண்டிருந்ே 
றமத்ேிரிபால சிைிதசனவின் ஆேரவாளர்கறளக் தகாண்ட குழுதவான்று கட்டுகஸ்தோட்றட , மொ  
பாலமவுக்கு அருகில் ோக்கப்பட்டது. ோக்குேல்  டத்ேிதைார் ‘தகப்’ வாகனதமான்ைில் வந்ேிைங்கிைதுடன், 
அம்தபேன்னறவச் தசர்ந்ே  ான்கு தபர் கட்டுகஸ்தோட்றட றவத்ேிைசாறலைில் அனுமேிக்கப்பட்டனர். 
‘பஸ்’ ஒன்ைில் வடீ்டுக்கு ேிரும்பிக்தகாண்டிருந்ே ஆேரவாளர்களின் இன்தனாரு குழுவும் ோக்கப்பட்டது. 
(CaFFE) 
 

17. 06 ஜனவரி: ஐ.வத.ை. ஆதரோளர்ைளின் குடும்ப உறுப்பினர் தாக்ைப்பட்டார் 

ஜனவரி 6 அன்று மாறல 6.00 மைிைளவில், ஐ.தே.க. ஆேரவாளரான ேிரு.ஜனக அதபரத்னறவத் தேடி 

வந்ே கும்பதலான்று, அவரது குடும்பத்ேினறரத் ோக்கிைது. (CMEV) 
 
 

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=116365
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18. 05 ஜனவரி: ஐ.வத.ை. உறுப்பினர் தாக்ைப்பட்டார் 

ஜனவரி 5 அன்று ஐக்கிை தேசிைக் கட்சிைின் உறுப்பினர் ஒருவரான ேிரு.வஜிர மதனாஜ் என்பவர் 
ோக்கப்பட்டதுடன், அவர் பின்னர் சிலாபம் றவத்ேிைசாறலைில் தசர்க்கப்பட்டார். றவத்ேிைசாறலப் 
தபாலிசாருக்கான ேனது வாக்குமூலத்ேில், ஆரச்சிக்கட்டுவ சந்றேக்கு அருகில் ஐ.தபா.சு.மு. 
ஆரச்சிக்கட்டுவ பிரதேச சறபத் ேறலவரின் சாரேிைினால் ோக்கப்பட்டோக ேிரு.மதனாஜ் 
குைிப்பிட்டிருந்ோர். (CMEV) 
 

19. 24 த ாவம்பர் 2014: எதிரணி ோைனத் நதாடரணி தாக்ைப்பட்டது 
ஐ.தே.க. வட தமல் மாகாை சறப உறுப்பினர் எச்.வி.அலவத்துதவலவின் வாகனத் தோடரைிதைான்று 
குரு ாகறல அடுத்துள்ள மாவத்ேகமவில் ோக்கப்பட்டது. ோக்குேலில் ஐ.தே.க. பிரதேச சறப உறுப்பினர் 
ஒருவர் காைமறடந்ேதுடன், அவர் றவத்ேிைசாறலைில் தசர்க்கப்பட்டார். 
(CaFFE / http://www.thesundayleader.lk/2014/11/30/election-violence-and-violations/)  
 

20. 22 த ாவம்பர் 2014: எதிரணி ஆதரோளர்ைள் சுடப்பட்டனர் 
எேிரைிக்கு ேிரு.றமத்ேிரிபால சிைிதசன கட்சி மாைிை உடதனதை தபாது தவட்பாளருக்கு ஆேரவாக 
மக்தகானவில் ஒழுங்குபடுத்ேப்பட்டிருந்ே றவபவதமான்ைில் துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவம் இடம்தபற்ைது. 
துப்பாக்கிச் சூட்டில் முன்னாள் ஐ.தே.க. உள்ளூராட்சி சறப உறுப்பினர் ஒருவரான ஷமில ரைசிங்க 
காைமறடந்ோர். அவரது ேறலைில் சுடப்பட்டதுடன், அவர்  ாதகாட றவத்ேிைசாறலக்கு விறரந்து 
தகாண்டு தசல்லப்பட்ட்டார். அவர் பின்னர் தகாழும்பு தேசிை றவத்ேிைசாறல  ரம்பிைல்சத்ேிரசிகிச்றச 
அலகுக்கு இடமாற்ைப்பட்டார். 
(http://www.thesundayleader.lk/2014/11/30/election-violence-and-violations/) 
 
 
ஆ. மரண அச்சுறுத்தல்ைள் மற்றும் வேறு அச்சுறுத்தல்ைள் 
 

21. 14 ஜனவரி:  முன்னாள் ஜனாதிபதியின் மைனுக்கு மரண அச்சுறுத்தல்ைள் 

தோறலதபசி மூலம் ேனக்கு மரை அச்சுறுத்ேல்கள் விடுக்கப்பட்டுள்ளோக வலியுறுத்ேி 14 அன்று 
ேங்காறல தபாலிைில் ஐ.தபா.சு.மு. ெம்பாந்தோட்றட மாவட்ட பாராளுமன்ை உறுப்பினர்  ாமல் 
ராஜபக்ஷ (முன்னாள் ஜனாேிபேி மகிந்ே ராஜபக்ஷவின் மகன்) முறைப்பாடு தசய்துள்ளார்.  ான்கு 

சந்ேர்ப்பங்களில் இரவு 11 மைிக்கும்,  ள்ளிரவு 12 மைிக்கும் இறடைில் ஓர் இலக்கத்ேிலிருந்து 
அறழப்புக்கறள அவர் தபற்றுள்ளார். 

(http://www.dailymirror.lk/61207/namal-receives-death-threats#sthash.zEn3OX9D.dpuf) 
 

22. 13 ஜனவரி: அரசியல்ோதியின் மகனேி மரண அச்சுறுத்தநலான்கைப் நபற்ைார் 
பிவிதுரு தெல உறுமைவின் அரசிைல் தசைற்பாட்றடக் றகவிட்டு, ஒரு வாரத்ேினுள்  ாட்றடவிட்டு 
தவளிதைைாவிட்டால், அவரது  இரு பிள்றளகளும், அவரும் தகால்லப்படுவார்கள் எனத் தேரிவித்து, 
அச்சுறுத்தும் தோறலதபசி அறழப்தபான்றை ேனது மறனவி தபற்றுக்தகாண்டுள்ளோக பிவிதுரு தெல 
உறுமைவின் தபாதுச் தசைலாளர் உேை கம்மன்பில தேரிவித்துள்ளார். 

(http://newsfirst.lk/english/2015/01/gammanpila-reveals-contents-telephone-call/71930) 
 
 
 
 

http://www.thesundayleader.lk/2014/11/30/election-violence-and-violations/
http://www.thesundayleader.lk/2014/11/30/election-violence-and-violations/
http://www.dailymirror.lk/61207/namal-receives-death-threats#sthash.zEn3OX9D.dpuf
http://newsfirst.lk/english/2015/01/gammanpila-reveals-contents-telephone-call/71930
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23. 11 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளர் அச்சுறுத்தப்பட்டார் 
கதலன்பிந்துனுதவௌவில் ஐ.தே.க. கட்சி அலுவலகத்ேின் முன்னால் ஐ.தபா.சு.மு. ஆேரவாளரான 
ப.ீதக.ேனுக மதுஷறன ஐக்கிை தேசிைக் கட்சிைின் ஆேரவாளர் ஒருவரான அனுர பண்டார 
அச்சுறுத்ேிைதுடன், அடிக்கவும் முற்பட்டுள்ளார். (CMEV)  
 

24. 10 ஜனவரி: வத.ஜ.மு.  ஆதரோளர் அச்சுறுத்தப்பட்டார் 
கண்டி தசாகஞ்சி ஆரம்பப் பாடசாறலக்கு ‘டபிள் தகப்’ வாகனம் ஒன்ைில் வந்ேிைங்கிை  ான்கு 
அறடைாளம் காைப்படாதோரினால் தபராசிரிைர் சுஜித்  ிைங்கவின் உைிருக்கு அச்சுறுத்ேல் 
விடுக்கப்பட்டது. அண்றமைில் சிரச தோறலக்காட்சி  ிகழ்ச்சிதைான்ைில் ஜனாேிபேி றமத்ேிரிபால 
சிைிதசனவின் தவற்ைிறை தபராசிரிைர்  ிைங்க எேிர்வுகூைிைிருந்ோர். தபாலிஸ் முறைப்பாதடான்று 119 
CIB 314/11இன் கீழ் பேிவு தசய்ைப்பட்டுள்ளது. (CMEV) 
 

25. 10 த ாவம்பர் 2014: வத.ஜ.மு. ஆதரோளர் அச்சுறுத்தப்பட்டார் 

 ிக்கவரட்டிைவில் ஜனவரி 9 அன்று இரவு 8.30 மைிைளவில் எச்.எம்.பிரிைந்ேி ெிருகுமாரிைின் (தேசிை 
ஜன ாைக முன்னைிைின் ஆேரவாளர்) வேிவிடத்ேில் வந்ேிைங்கிை அறடைாளங் காைமுடிைாே 
துப்பாக்கிோரிகள் அரசிைலில் ஈடுபடக்கூடாது என அவறர அச்சுறுத்ேியுள்ளனர். துப்பாக்கிோரிகள் 
வந்ேிருந்ே தவறள ேனது கைவருடன் அவர் இருந்துள்ளதுடன், 119க்கு அவர் அறழப்புவிடுத்ோர். (CMEV) 
 

 
தகாழும்பில் தபாராட்டதமான்ைில் பிரிட்தடா தபர்னாண்தடா உறரைாற்றுகின்ைார் (Vikalpa Photo) 

 
26. 04 ஜனவரி: மனித உரிகமைள் ைாேலர்ைள் பயமுறுத்தப்பட்டனர் 

ஜனவரி 4 அன்று உல்லாசப்பைைதமான்ைிலிருந்து வடீ்டுக்குத் ேனது குடும்பத்துடன் ேிரும்பிவந்ே மனிே 
உரிறமகள் காவலர் ேிரு.பிரிட்தடா தபர்னாண்தடா ேனது படறல மீது  ாதைான்ைின் தவட்டப்பட்ட 
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ேறலதைான்று ‘பிளாஸ்டிக்’ றபைில் தோங்கிக்தகாண்டிருப்பறே கண்டுபிடித்ோர். Fellow Right to Life சக 
பைிைாட் உறுப்பினரான ேிரு.பிரசங்க தபர்னாண்தடாவும் ேனது வடீ்டிலும் அதே விேமான சம்பவத்ேிற்கு 
உட்பட்டோக அைிக்றகைிட்டிருந்ோர். 2014 ஒக்தராபர் 27 அன்று Fellow Right to Life ோபனத்ேினால் 
ஒழுங்குபடுத்ேப்பட்டு,  டத்ேப்பட்ட காைாமல் தபாதனாறர  ிறனவுகூருவது தோடர்பில் பைமுறுத்ேல் 
விடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பதே சாத்ேிைமான காரைங்களாக இருக்கலாம் என பாேிக்கப்பட்டவர்கள் 
 ம்புகின்ைனர். இவ் றவபவத்றே தோடர்ந்து, Fellow Right to Life பைிைாட் உறுப்பினர்களினதும், ஏறனை 
மனிே உரிறமகள் தசைற்பாட்டாளர்களினதும் முகங்களுடனான சுவதராட்டிகள்  ீர்தகாழும்பு  கரத்றேச் 
சுற்ைி எல்லா இடங்களிலும் காைப்பட்டன. “மக்கர ராக்ஷதைா அத்துருேென் தவாவுன் விக்குனதகன றக” 
என சுவதராட்டிகள் ேறலப்பிடப்பட்டிருந்ேன (CMEV). “வேீிதை விதராேை” (வேீிகளில் எேிர்ப்பு) என 
அறழக்கப்பட்ட வேீி பிரச்சாரதமான்ைில் இவ்விரு தசைற்பாட்டாளர்களும் சம்பந்ேப்பட்டிருந்ேதுடன், இது 
அப்தபாறேை ஜனாேிபேி ராஜபக்ஷறவ மிகவும் கண்டிப்போகவும் , தபாது எேிரைி தவட்பாளருக்கு 
ஆேரவளிப்போகவும் தேர்ேல்களுக்கு கிட்டிைோக இடம்தபற்ைிருப்போல் இப் பைமுறுத்ேல் 
விடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் எனத் தேரிகின்ைது.  
 
 
இ. ேதிேிட இடங்ைளினதும், ைட்சி அலுேலைங்ைளினதும், ேியாபாரத் 

தாபனங்ைளினதும், ோைனங்ைளினதும் மீதான தாக்குதல்ைள் 
 

27. 12 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் ேதிேிடம் மீது ைல்நலைியப்பட்டது 

உடுதவல  வ கரை 15/19Cஇல் வாழ்கின்ை ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைிைின் ஆேரவாளர் 

ஒருவரான டி.ஆர்.அைந்ேிகா முனவரீவின் வேிவிடம் மீது பிற்பகல் 2 மைிைளவில் கற்கள் வசீப்பட்டன. 
பாேிக்கப்பட்டவரின் கூற்றுப்படி, அவ் தவறளைில் வடீ்டில் அவரும், அவரது இரு பிள்றளகளும் 
இருந்ேதுடன், அருகில் இருந்ே அவரது ோைின் வடீ்டின் மீதும் கற்கள் வசீப்பட்டன. (CMEV) 
 

28. 11 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் ேடீு மீது தார் தாக்குதல் 

கலன்பிதுனுதவவ, ெருலுனிகாதவௌ இல.534இல் அறமந்துள்ள ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைி 

(ஐ.தபா.சு.மு.) ஆேரவாளரான ப.ீஜி.பிதரமசந்ேிரவின் வடீு இரவு 10.30 மைிைளவில் தமாட்டார் றசக்கிளில் 
வந்ே இரு அறடைாளங் காை முடிைாேவர்களினால் ோக்கப்பட்டது. தபாலிசில் முறைப்பாதடான்றைத் 
ோன் பேிவுதசய்ைவில்றல என CMEVக்கு ேிரு.பிதரமரத்ன அைிவித்ோர். (CMEV) 
 

29. 11 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் ேடீு மீது தார் தாக்குதல் 
ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைி (ஐ.தபா.சு.மு.) ஆேரவாளர் த ாைல் இந்ேிக பிதரமவன்ைவின் வடீு 
மீது அேிகாறல 1.30 மைிைளவில் அறடைாளங் காைமுடிைா குழுதவான்ைினால் ோறரப் பைன்படுத்ேி 
ோக்குேல்  டத்ேப்பட்டது. கலன்பிதுனுதவவ தபாலிஸ்  ிறலைத்ேின் கூற்றுப்படி முறைப்பாதடான்றும் 
தசய்ைப்படவில்றல. (CMEV) 
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எேிரைி ஆேரவாளர் ஒருவரின் முச்சக்கரவண்டி ோக்கப்பட்டது. 
 

30. 11 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் ேடீு மீது தார் தாக்குதல் 

கலன்பிதுனுதவவறவச் தசர்ந்ே ெரீுலுன்தகதவௌ இல.530இல் அறமந்துள்ள ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர 
முன்னைி (ஐ.தபா.சு.மு.) ஆேரவாளரான ப.ீதக.டி.மதுஷானின் வடீு ோறரப் பைன்படுத்ேி அறடைாளம் 
காைமுடிைாே குழுதவான்ைினால் ோக்கப்பட்டது. கலன்பிதுனுதவவ தபாலிஸ்  ிறலைத்ேினால் 
தசய்ைப்பட்ட விசாரறைைின் பிரகாரம், இச் சம்பவம் தோடர்பில் அவர்கள் ஏதேனும் முறைப்பாட்டிறனப் 
தபற்றுக்தகாள்ளவில்றல. (CMEV) 
 

31. 14 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் ேடீு மீது தார் தாக்குதல்  
ஐ.தபா.சு.மு. ஆேரவாளர் ஒருவரான தக.ஜி.மல்லிகாவின் வடீு மீது ோர் ோக்குேதலான்று அைிைப்படாே 
ஆட்களினால் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. இத்ோக்குேலில் முன்புைத்துடனும்,  றடபாறேயுடனும் தசர்த்து 
தோட்டத்ேில்  ிறுத்ேப்பட்டிருந்ே 64-6463 இலக்கத் ேகட்டிலான தவள்றள ‘தவன்’ ஒன்றும் தசேமாகின. 

தபாலிஸ் முறைப்பாதடான்று பேிவுதசய்ைப்படவில்றல. (CMEV) 
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32. 13 ஜனவரி: வத.ஜ.மு.  ஆதரோளரின் ேதிேிடம் தாக்ைப்பட்டது 
தேசிை ஜன ாைக முன்னைிைின் (தே.ஜ.மு.) ஆேரவாளர்களான டி.எம்.லீலாவேி மற்றும் 
தக.எம்.கருைாரத்ன ஆகிதைாரின் வடீுகறள உறடத்ே மக்களின் குழுதவான்று அவர்களது இரு மகன்கள் 
உட்பட குடிைிருப்பாளர்கறளத் ோக்கி, காைப்படுத்ேிைது. இரும்புக் கம்பிகறளக் காவிைபடி தமாட்டார் 
றசக்கிள்களில் வந்ேிைங்கிை ோக்குேல்  டத்ேிதைார், வடீ்டில் இருந்ே  ான்கு தபறரயும் ோக்கினார்கள். 
அங்கு தோடர்ந்ே சண்றடைில் இரு ேரப்புக்களும் காைங்கறள அறடந்ேதுடன் , பாேிக்கப்பட்டவர்களின் 
மகன்களில் ஒருவரான சுனில் பிதரமரத்ன (32 வைது) ேறலைில் பாரதூரமான காைங்களின் பின் தபச்சு 
மூச்சற்ைவராக விளங்கினார். சிகிச்றசக்காகப் பாேிக்கப்பட்டவர்கள் தபாலன்னறுறவ றவத்ேிைசாறலக்கு 
தகாண்டு தசல்லப்பட்ட அதேதவறள, ோக்குேல்  டத்ேிதைார் தவலிக்கந்றே றவத்ேிைசாறலக்குக் 
தகாண்டு தசல்லப்பட்டனர். (CMEV) 
 

33. 11 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் ேடீு எரிக்ைப்பட்டது 
ஐ.தபா.சு.மு. ஆேரவாளரான உடுலிைகமதக பந்துலவின் வேிவிடமானது ஐ.தே.க. பிரதேச சறப உறுப்பினர் 
லலித் ஆனந்ேவின் ேறலறமைிலான ஐக்கிை தேசிைக் கட்சி (ஐ.தே.க.) ஆேரவாளர்களினால் இரவு 10.30 
மைிைளவில் எரிக்கப்பட்டது. மாேம்றப தபாலிஸ்  ிறலைத்ேில் MCR 66/62இன் கீழ் தபாலிஸ் 

முறைப்பாதடான்று பேிவுதசய்ைப்பட்டுள்ளது. (CMEV)  
 

34. 11 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் ேடீு எரிக்ைப்பட்டது 
இைக்குவாறனைில் ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைி (ஐ.தபா.சு.மு.) ஆேரவாளர் லைனல் 
தபர்னாண்தடாவுக்குச் தசாந்ேமான வடீு எரிக்கப்பட்டது. இேற்கு தபாறுப்பானவர்கள் தேசிை ஜன ாைக 
முன்னைிைின் (தே.ஜ.மு.) ஆேரவாளர்கதள என அவர் சந்தேகிக்கின்ைார். இைக்குவறன தபாலிஸ் 
 ிறலைத்ேில் MOIB 138/62இன் கீழ் முறைப்பாதடான்றை அவர் பேிவுதசய்துள்ளார். (CMEV) 
 

35. 11 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் ேடீு மீது ைல்நலைி 
அைிைப்படாே குழுதவான்ைினால் தபாலன்னறுறவைில் விேிவிடதமான்ைின் மீது கற்கள் எைிைப்பட்டன. 
ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைிைின் (ஐ.தபா.சு.மு.) ஆேரவாளர் ஒருவரான அனுராோ சந்ேமல்லி 
என்ை குடிைிருப்பாளரின் கூற்றுப்படி, அவரது வடீு மீது அடிக்கடி கற்கள் எைிைப்பட்டதுடன், இேனால் 
வடீ்டுக்கு தசேங்கள் ஏற்பட்டன. தபாலிஸ் முறைப்பாதடான்று பேிவுதசய்ைப்படவில்றல. (CMEV) 
 

36. 11 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் ேடீு மீது தார் தாக்குதல் 
ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைிைின் (ஐ.தபா.சு.மு.) ஆேரவாளர் ஒருவரான என்.எம். வரத்ன 
பண்டாரவின் வேிவிடம் (இல.530, ெூருளு  ிக்கதவவ, கலன்பிதுனுதவவ) அைிைப்படாே மக்களினாலான 

ோர் ோக்குேதலான்ைினால் தசேமறடந்துள்ளது. (CMEV) 
 

37. 11 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. அலுேலைம் மீது ைல்நலைி 
தபாலன்னறுறவைில் ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைி (ஐ.தபா.சு.மு.) அலுவலகதமான்று அறடைாளங் 
காைப்படாே மக்கள் குழுதவான்ைினால் ோக்கப்பட்டது. ஐ.தபா.சு.மு. போறேகள் அழிக்கப்பட்டறே 
தசேங்கள் உள்ளடக்குகின்ைன. (CMEV) 
 

38. 09 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. அரசியல்ோதியின் ேடீு உகடக்ைப்பட்டது 
ைட்டிநுவரவில், ஐ.தபா.சு.மு. ேறலவர் ஒருவரான தக.வி.எஸ்.அதபவிக்ரமவின் வேிவிடத்ேிறன தபாபி 
ேிச ாைக்க உட்பட ஆறு தபர் உறடத்து, உட்புகுந்ேனர். ோக்குேல்  டத்ேிதைார் பல்கனிைிலிருந்து 
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வடீ்டினுள் பிரதவசித்ேதுடன், மூத்ே மகன்  ிபுனறவயும் காைப்படுத்ேினர். இரு ேரப்புக்களுக்கு இறடைில் 
இழுபைிதைான்று இடம்தபற்ைதுடன், இேில் இரு ேரப்பினருதம காைங்கறள அறடந்ேனர். (CMEV) 
 

39. 09 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளர்ைளின் ேடீு உகடக்ைப்பட்டது 
ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைி (ஐ.தபா.சு.மு.) ஆேரவாளரான எ.ஜி.டிலானி காைா சஞ்ஜவீனிைின் 
வேிவிடம் குழுதவான்ைினால் உறடக்கப்பட்டதுடன், குழுறவச் சார்ந்ேவர்கள் குடிைிருப்பாளர்கறளயும் 
பைமுறுத்ேியுள்ளனர் என CMEVக்கு அைிக்றகைிடப்பட்டிருந்ேது. அரலகன்வில தபாலிஸ்  ிறலைத்ேில் EIB 
251/53இன் கீழ் தபாலிஸ் முறைப்பாதடான்று பேிவுதசய்ைப்பட்டதுடன், அேில் தேசிை ஜன ாைக 
முன்னைிைின் (தே.ஜ.மு.) ஆேரவாளர் ஒருவரான ேர்மரத்ன என அைிைப்பட்ட  பர் ஒருவர் சந்தேக  பர் 
ஒருவராகப் தபைரிடப்பட்டிருந்ோர். (CMEV) 
 

40. 09 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் ேடீு உகடக்ைப்பட்டது 
இதே தபான்ை சம்பவதமான்று, ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைி (ஐ.தபா.சு.மு.) ஆேரவாளர் ஒருவரான 
துக்கன்னராலதக தமனிக்தகைின் வேிவிடத்ேில் இடம்தபற்ைது. இேில் அறடைாளம் காைப்படாே 
குழுதவான்று இரவு 9.45 மைிைளவில் அவர்களது வடீ்டுக்குள் அத்துமீைிச் தசன்று, கேவுகள் மற்றும் 
ைன்னல்கள் உட்பட ஆேனத்ேிற்கு தசேங்கறள விறளவித்ேது.  அரலன்கலவில தபாலிஸ்  ிறலைத்ேில் 
EIB 258/55இன் கீழ் தபாலிஸ் முறைப்பாதடான்று பேிவுதசய்ைப்பட்டுள்ளது. (CMEV) 
 

41. 08 ஜனவரி: ஐ.நபா.சு.மு. பிரவதச சகப தகலேரின் ேடீு மீது ைல்நலைியப்பட்டது 
ேிருதகாைமறல பிரதேச சறபத் ேறலவர் கபில நுவான் அத்துதகாரறளைின் வேிவிடம் மீது 
அைிைப்படாே  பர்களினால் கல்தலைிைப்பட்டது. (CMEV) 
 

42. 06 ஜனவரி: ஐ.வத.ை. ஆதரோளரின் ேியாபார ஸ்தலம் தாக்ைப்பட்டது 

பதுறள, ொலி எலவில் ஜனவரி 6 அன்று ஐ.தே.க. ஆேரவாளர் ஒருவரான ேிரு.முத்துபண்டாரவின் 
விைாபார ஸ்ேலம் ோக்கப்பட்டது. பாேிக்கப்பட்டவரின் கூற்றுப்படி, இரு ேடறவகள் “அனுராோ 
தொட்தடறல” குற்ைமிறழத்தோர் ோக்கியுள்ளனர். முேலாவது ோக்குேறலத் தோடர்ந்து,  தவள்றள  ிை 
‘டிதபன்டர்’ வாகனதமான்ைில் விைாபார ஸ்ேலத்றே விட்டு ோக்குேல்  டத்ேிதைார் தசல்வறே அவர் 
கண்டுள்ளார். முேலாவது ோக்குேல்  டந்து அண்ைளவாக 30  ிமிடங்களின் பின் இரண்டாவது ோக்குேல் 

இடம்தபற்ைது. வாகனத்ேின் இலக்கத்றே WP KB – 6570 என பாேிக்கப்பட்டவர் அறடைாளம் கண்டுள்ளார். 
ோக்குேல்  டத்ேிதைார் பாேிக்கப்பட்டவறர இரும்புக் கம்பிைால் ோக்கிைதுடன் , துப்பாக்கிச் சூடுகறளயும் 
 டத்ேியுள்ளனர். (CMEV) 
 

43. 06 ஜனவரி: ஐ.வத.ை. ஆதரோளரின் ேடீு தாக்ைப்பட்டது 

எட்டம்பிட்டிைவில் அறமந்துள்ள ஐ.தே.க. ஆேரவாளர் ஒருவரான ேிரு.வி.வரீசிங்கவின் வடீு ஜனவரி 6 
அன்று அேிகாறல தவறளைில் ோக்கப்பட்டது. இேில் வடீ்டின் ைன்னல்கள், சுவர்கள் மற்றும் கூறர 
ஆகிைன தசேமறடந்ேன. பாேிக்கப்பட்டவரின் கூற்ைின்படி, தவளி ாட்டுத் தோழில் பைிைகத்ேில் 
அப்தபாறேை அறமச்சர் டிலான் தபதரராவின் கீழ் பைிைாற்ைிை ஊழிைர்கதள சந்தேக  பர்கள் என 
சார்த்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. (CMEV) 
 

44. 06 ஜனவரி: ஐ.வத.ை. ஆதரோளரின் ேடீு தாக்ைப்பட்டது 

தபலிைத்றே ஐ.தே.க. தோடர்பாடல் பிரிவின் தசைலாளர் ேிரு.எஸ்.எச்.கமால்சிைிைின் வடீு ஜனவரி 6 
அன்று இரவு 11.45 மைிைளவில் ோக்கப்பட்டது. முறைப்பாட்டின் பிரகாரம், துப்பாக்கிச் சூடுகள் 
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 டத்ேப்பட்டதுடன், அறவ சுவர்கறளயும், வளவில் ேரித்து  ின்ை முச்சக்கர வண்டிதைான்றையும் 
ோக்கின. (CMEV) 
 

45. 06 ஜனவரி: ஐ.வத.ை. ஆதரோளர்ைளின் ேடீுைகளத் துப்பாக்ைிச் சூடுைள் வசதமாக்ைின 

ஜனவரி 6 அன்று அேிகாறல தவறளைில் ஐ.தே.க. உறுப்பினர் ேிரு.சமந்ே பத்மசிைி மற்றும் ஆேரவாளர் 
தமாெமட் இஸ்மைில் தமாெமட் இஸ்ேம் ஆகிதைாரின் வடீுகள் மீது கற்கள் எைிைப்பட்டு , துப்பாக்கிச் 
சூடுகள்  டத்ேப்பட்டன. இேன் விறளவாக சுவர்களுக்கும், ைன்னல்களுக்கும் தசேங்கள் ஏற்பட்டன. 
பாேிக்கப்பட்ட பன்னல தபாலிஸ்  ிறலைத்ேில் ேிரு.பத்மசிைிக்கு பேிவு இலக்கம் EIB 105/41 மற்றும் 

ேிரு.தமாெமட் ேிஸ்ேமுக்கு பேிவு இலக்கம் EIB 105/42 ஆகிைவற்ைின் கீழ் இருவரின் முறைப்பாடுகளும் 

பேிவு தசய்ைப்பட்டன. (CMEV) 
 

46. 03 ஜனவரி: வத.ஜ.மு. ைட்சி அலுேலைத்தின் மீது துப்பாக்ைிச் சூடு 
தபாலன்னறுறவைில் உள்ள தேசிை ஜன ாைக முன்னைி  (தே.ஜ.மு.) கட்சி அலுவலகதமான்று மாறல 
6.30 மைிைளவில் ோக்கப்பட்டது. த ரில் கண்ட சாட்சிகளின் படி, T56 துப்பாக்கிகளுடன் சுமார் 50 ஆயுே 

பாைிைிலான ேனிப்பட்டவர்கள் சுமார் 10 ‘டிப்தபன்டர்’ வாகனங்களில் வந்ேிைங்கி, அலுவலகத்றேத் 
ோக்கினர். போறேகளின் அழிவு மற்றும் அைல்புைத்ேில் ேரித்ேிருந்ே தமாட்டார் றசக்கிளுக்கும் , 
தலாைிக்கும் தசேம் ஆகிைவற்றைச் தசேங்கள் உள்ளடக்குகின்ைன. அரலன்கவில தபாலிஸ்  ிறலைத்ேில் 
மூன்று முறைப்பாடுகள் பேிவு தசய்ைப்பட்டன. (CMEV) 
 

47. 02 ஜனவரி: ைட்சி மாைிய ஐ.நபா.சு.மு. அரசியல்ோதியின் ேதிேிடம் மீது துப்பாக்ைிச் சூடு 

ஐ.தபா.சு.மு. வட தமல் மாகாை சறப உறுப்பினர் லக்ஷ்மன் தவந்ேருவவின் வேிவிடம் மீது இரவு 11.45 
மைிைளவில் துப்பாக்கிச் சூடு  டத்ேப்பட்டது. இது அவர் கட்சிைிலிருந்து மாைி, தபாது எேிரைி தவட்பாளர் 
சிைிதசனவுக்கு ஆேரவளிப்போக வாக்குறுேி அளித்ே பின்னர்  டந்ேோகும். ஜபீ்தபான்ைில் (இலக்கத் ேகடு 
தேரிைவில்றல) வந்ேிைங்கிை இருவர் ேிரு.தவந்ேருவவின் சாரேிைான சமரதகான்தக அதபதகாறனச் 
சுட்டுள்ளனர். அவ்தவறளைில் கூட்டதமான்றுக்காக ேிரு.தவந்ேேருவ தவளிதை தசன்ைிருந்ோர். படறலக்கு 
தவளிதை வாகனதமான்ைின் சத்ேத்றேக் தகட்ட சாரேி, படறலறைத் ேிைக்கச் தசன்ை தபாது, அவர் மீது 
துப்பாக்கிச் சூடு  டத்ேப்பட்டது. அவர் குரு ாகல் தபாது றவத்ேிைசாறலக்கு தகாண்டு தசல்லப்பட்டு, 
ேனது காைங்களுக்காக சிைிை சத்ேிரசிகிச்றசக்கு உட்பட்டார்.  
(CMEV / http://www.adaderana.lk/news/29287/shots-fired-at-lakshman-wendaruwas-home-1-injured)  
 

48. 01 ஜனவரி: ஐ.வத.ை. ைட்சி அலுேலைம் தாக்ைப்பட்டது 
ஐக்கிை தேசிைக் கட்சிைின் (ஐ.தே.க.) தபலிைத்றே தேர்ேல் தோகுேி அறமப்பாளர் டபிள்யு.ப.ீவிமால் 
ஜைசிைிைின் வடீ்டின் மீோன ோக்குேதலான்று மாறல 6.45 மைிைளவில்  டத்ேப்பட்டோக 

அைிக்றகைிடப்பட்டது. ேிரு.ஜைசிைிைின் கூற்றுப்படி, தமற்படி அறமவிடத்ேில் மூன்று (03) ஐ.தே.க. 
ஆேரவாளர்களுடன் கூட்டதமான்ைில் ோன் இருந்ே தபாது, தமாட்டார் றசக்களில் வந்ேிைங்கிை ஆறு 
தபறரக் தகாண்ட குழுதவான்று அைல்புைத்ேிலிருந்ே பிரச்சார அலங்காரங்கறள அகற்ைிைது , வடீ்டுக்குள் 
புகுந்து மரத்ேளபாடங்கறளச் தசேமாக்கிைது, முக்கிைமான ஆவைங்கறள அழித்ேது அத்துடன் அவரது 
மறனவிைான எ.எம்.பி.பிரிைங்காறவத் ோக்கிைது. இேன் விறளவாக அவரது த ற்ைி காைமறடந்ேது. 
அவர்களது வேிவிடத்ேில் ேரித்ேிருந்ே  ான்கு தமாட்டார் றசக்கிள்களும் தசேமாக்கப்பட்டன. (CMEV) 
 

49. 29 டிசம்பர் 2014: ஐ.வத.ை. ைட்சி அலுேலைம் தாக்ைப்பட்டது 
பதுறள மாவட்டம், மெிைங்கறன, மிேெங்கல சந்ேிைில் அறமந்ேிருப்பதும், மாகாை சறப உறுப்பினர் 
எம்.சூரதசனவினால் பராமரிக்கப்படுவதுமான ஐக்கிை தேசிைக் கட்சி (ஐ.தே.க.) அலுவலகம்  28 அன்று 

http://www.adaderana.lk/news/29287/shots-fired-at-lakshman-wendaruwas-home-1-injured
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இரவு 10.00 மைிைளவில் ோக்கப்பட்டது. ோக்குேலுக்காக ஒரு சிவப்பு ‘டிதபன்டர்’, தவள்றள ‘ட்ரூப்பர் ஜீப்’ 

மற்றும் ‘ வரா தகப்’ ஆகிைவற்ைில் அறடைாளங் காைமுடிைாே குழுதவான்று (சுமார் 15 தபர்) 
வந்ேிைங்கிைது. ஆகாைத்றே த ாக்கி  ான்கு ஆயுேபாைிகளான  பர்கள் சுட்டதுடன் , அவ்தவறளைில் 
அலுவலகத்ேில் இருந்ே ஆறு தபறரயும் ோக்கிைது. ஓர் அங்கவனீமான தபார் வரீரும், முறைதை 13 
வைதும், 15 வைதும் தகாண்ட இரு றபைன்களும் அங்கிருந்ேனர். ேிரு.சூரதசனவின் கூற்றுப்படி, ஐந்து 

ேனிப்பட்டவர்கள் காைமறடந்ேதுடன், ஒருவர் கடுறமைான  ிறலறமதைான்ைில் இருந்ோர். (CMEV) 
 

50. 28 டிசம்பர் 2014: ஐ.வத.ை. ைட்சி அலுேலைம் தாக்ைப்பட்டது 
கம்பொ மாவட்டம், மினுவாங்தகாறடைில் ஐக்கிை தேசிைக் கட்சிைின் அலுவலகதமான்று 
குழுதவான்ைினால் ோக்கப்பட்டது. மூன்று 10×4  போறககள் மற்றும் ஆறு 12 அடி இரும்புக் தகால்கள் 
ேிருடப்பட்டன. வர்ைகுலசூரிை தென்ைி தஜாசப் தபர்னாண்தடாவினால் ஐ.தே.க. கட்சி அலுவலகம் 
பராமரிக்கப்பட்டது. (CMEV) 
 

51. 26 டிசம்பர் 2014: ஐ.வத.ை. ைட்சி அலுேலைம் தாக்ைப்பட்டது 
கண்டி மாவட்டம் தமனிக்கின்னவில் எச்.எ.சிசில் ஜைவர்ேனாவினால் பராமரிக்கப்படும் ஐக்கிை தேசிைக் 
கட்சிைின் (ஐ.தே.க.) கட்சி அலுவலகதமான்று டிசம்பர் 26 இரவன்று அைிைப்படாே மக்கறளக் தகாண்ட 
குழுதவான்ைினால் ோக்கப்பட்டது. தமலும், அைல்புைத்ேிலிருந்ே தபாது ஜனாேிபேி தவட்பாளர் 
றமத்ேிரிபால சிைிதசனவின் தபருமளவு போறேகள் அழிக்கப்பட்டன. (CMEV) 
 

52. 26 டிசம்பர் 2014: வத.ஜ.மு. வதர்தல் அலுேலைம் மீது குண்டுத் தாக்குதல் 

ஏைாவூர், சந்ேிதவளிைில் தபாது எேிரைி தவட்பாளரின் தேர்ேல் அலுவலகம் மீது இரவு 11 மைிைளவில் 
குண்டுத் ோக்குேல்  டத்ேப்பட்டது. முன்னாள் முேலறமச்சர் பிள்றளைானின் கட்சிைான ே.ம.வி.பு.இன் 
உறுப்பினர்கறளக் தகாண்ட குழுதவான்தை ோக்குேறல தமற்தகாண்டோக தபாலிசிடம் கூைப்பட்டது. 
(CaFFE) 
 

53. 24 டிசம்பர் 2014: ஐ.வத.ை. தகலகம அலுேலைம் தாக்ைப்பட்டது 
ஐ.தே.க. ஆேரவாளர்களுக்கும், அங்கு தபாராட்டம்  டத்ேிை தேசிை ோபனங்களின் சம்தமளனத்ேின் 
உறுப்பினர்களுக்கும் இறடைிலான தமாேதலான்றைத் தோடர்ந்து, ஐக்கிை தேசிைக் கட்சி ேறலறம 
அலுவலகமான “சிைிதகாத்ோ” ோக்குேலின் கீழ் வந்ேது. அரசாங்கத்ேின் பிரோன தபச்சாளர் ஒருவரான 
அறமச்சர் விமல் வரீவன்ைவின் குறடத் ோபனதமான்ைான “தேசிை ோபனங்களின் சம்தமளனத்ேினால்” 
(தே.அ.ச.) ோக்குேல் தமற்தகாள்ளப்பட்டது. ோக்குேறல தே.ோ.ச. ஆேரவாளர்கள் ஆரம்பித்ே தபாது 
அவர்களுக்கு எேிராக ஏோவது  டவடிக்றகறை தபாலிஸ் எடுக்கவில்றல என CaFFE குைிப்பிட்டிருந்ேது.  

(CaFFE / CMEV / http://www.asianmirror.lk/news/item/5898-caffe-condemns-the-attack-on-sirikotha) 
 

http://www.asianmirror.lk/news/item/5898-caffe-condemns-the-attack-on-sirikotha
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ோக்குேல்  டத்ேிதைார் மரப்தபால்லுகளுடன் ஆயுேபாைிகளாக விளங்கினர் (Photo: CMEV) 

 

54. 23 டிசம்பர் 2014: ஐ.வத.ை. ைட்சி அலுேலைம் தாக்ைப்பட்டது 
புத்ேளம் மாவட்டம், ஆனமடுவவின் ஆடிகம மற்றும் பாலம தசருகதல ஆகிைவற்ைில் புேிோகத் 
ேிைக்கப்பட்ட ஐ.தே.க.வின் இரு தேர்ேல் அலுவலகங்கள் 23 அன்று ோக்கப்பட்டன. பாரளுமன்ை உறுப்பினர் 
ரங்தக பண்டாரவின் கூற்றுப்படி, ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைி (ஐ.தபா.சு.மு.) வட தமல் மாகாை 
சறப உறுப்பினர் ேிரு.சனத்  ிஷாந்ேவின் ஆேரவாளர்கறளக் தகாண்ட குழுவினால் ோக்குேல் 
தமற்தகாள்ளப்பட்டது. (CMEV) 
 

55. 08 டிசம்பர் 2014: ைட்சி மாைிய ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளரின் ேடீ்டின் மீது குண்டுத் தாக்குதல் 
ஐ.தபா.சு.மு. ஆேரவாளர் ஜி.பி.எச்.என்.சரத் ரத்னசிைிைின் வடீு மீது குண்டுத் ோக்குேல்  டத்ேப்பட்டது. 
தபாது தவட்பாளரின் சதகாேரறர அவர் கடந்ே வாரம் சந்ேித்து, ேிரு.சிைிதசனவுக்கான ஆேரறவ 
உறுேிப்படுத்ேினர். ோக்குேலினால் வடீு தசேமறடந்ேதுடன், வடீ்டின் அருகில் தவளி ாட்டில் 
ேைாரிக்கப்பட்ட குண்டிலிருந்து துைிக்றககள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. (CaFFE) 
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வடீ்டின் மீோன குண்டுத் ோக்குேல் (Photo: CaFFE) 

 
56. 07 டிசம்பர் 2014: ைட்சி மாைிய ஐ.நபா.சு.மு. பாராளுமன்ை உறுப்பினரின் ோைனம் மீது 
ைல்நலைியப்பட்டது 

ஐ.தே.க.வுக்கு கட்சி மாைிை பாராளுமன்ை உறுப்பினர் ெூதனைிஸ் பாரூக்கின் வாகனம் மீது டிசம்பர் 07 
மாறல தவறளைில் கல்தலைிைப்பட்டது. இச் சம்பவம் தபாரறளைில் தமாட்டார் றசக்கிதளான்றுடன் 
அவரது வாகனம் தமாேிை பின்னர் இடம்தபற்ைது. இது அரசிைல்ரீேிைில் தசைல்த ாக்கமளிக்கப்பட்டேல்ல 
எனப் தபாலிசார் வலியுறுத்ேியுள்ளனர். (CaFFE) 
 

57. 29 த ாவம்பர் 2014: நபாது வேட்பாளரின் சவைாதரருக்கு நசாந்தமான நலாைிைள் 
தாக்ைப்பட்டன 

தபாது தவட்பாளர் றமத்ேிரிபால சிைிதசனவின் சதகாேரரான டட்டி சிைிதசனவுக்கு உரிறமைான “அரலிை 
செலுக்குச்” தசாந்ேமான தலாைிதைான்று மரந்ேகெமுல்லவில் ோக்கப்பட்டது.  ாட்டின் அரிசி வி ிதைாக 
றமைமான மரந்ேகெமுல்லவுக்கு அரிசிறை தலாைி ஏற்ைிஇைக்கிைது. தலாைிைின் சாரேியும், 
சுத்ேிகரிப்பாளரும் தமாட்டார் றசக்கிள் ஓட்டி வந்ே கும்பதலான்ைினால் ோக்கப்பட்டனர்.  
(http://www.asianmirror.lk/news/item/5321-maithri-s-brother-dudley-sirisena-s-lorry-attacked-in-marandagahamula) 
டட்லி சிைிதசனவின் அரலிை குழுமத்ேிற்குச் தசாந்ேமான அரிசி ஏற்ைிஇைக்கும் இன்தனாரு தலாைிறை 
அறடைாளம் காைமுடிைாே குழு  ிறுத்ேி, அேன் சாவிகறளக் தகாண்டு தசன்ைோக ப.ீப.ீசி. சிங்கள தசறவ 
அைிக்றகைிட்டிருந்ேது.  
(http://www.bbc.co.uk/sinhala/sri_lanka/2014/11/141129_maithree_attack_dudley) 
 
 
 
 

http://www.asianmirror.lk/news/item/5321-maithri-s-brother-dudley-sirisena-s-lorry-attacked-in-marandagahamula
http://www.bbc.co.uk/sinhala/sri_lanka/2014/11/141129_maithree_attack_dudley
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ஈ. ஒன்று கூடுேதற்ைான சுதந்திரத்கதயும், ைருத்துச் சுதந்திரத்கதயும் மீறுதல் 
 

58. 08 ஜனவரி: ஐ.வத.ை.வுக்ைான கூட்ட கமதானநமான்கை தயார்படுத்திய வேகள துப்பாக்ைிச் 
சூட்டுச் சம்பேம் 

தபாது ஜனாேிபேி தவட்பாளர் றமத்ேிரிபால சிைிதசன உறரைாற்ைவிருந்ே கூட்டதமான்றுக்காக 
றமோனத்றே ேைார்படுத்ேிக்தகாண்டிருந்ே ஐக்கிை தேசிைக் கட்சி (ஐ.தே.க.) ஆேரவாளர்கள் அறடைாளங் 
காைமுடிைாே குழுதவான்ைினால் சுடப்பட்டார்கள். தபாலிஸ் தபாறுப்பேிகாரி எல்.பி.தக.ராஜமந்ேிரிைின் 
கூற்றுப்படி, டி.ஐ.டபிள்யு.கருைாோச ரைசிங்க, எச்.ெூதசன் துல்ஷான் மற்றும் சாந்ே தோடங்தகாட 
ஆகிை காைமறடந்ே மூன்று தபரும் இரத்ேினபுரி றவத்ேிைசாறலைில் சிகிச்றச தபற்ைனர். (CMEV) 
 

59. 02 ஜனவரி: நபாது வேட்பாளரின் கூட்டம் தாக்ைப்பட்டது 
தபல்மதுறள டிப்தபாவின் அருகில் தபாது ஜனாேிபேி தவட்பாளர் றமத்ேிரிபால சிைிதசனவினால் 
 டத்ேப்பட்ட தபாதுக் கூட்டதமான்று இரவு 7.20 மைிைளவில் ோக்குேலின் கீழ் வந்ேது. சப்ரகமுவ 
மாகாை சறப உறுப்பினர் மஞ்சுள டைஸ் விக்ரம ாைக்கவின் உறர முடிவறடந்ேவுடன் , 
ேிரு.சிைிதசனறவ த ாக்கி ோக்குேல்  டத்ேிதைார்களினால் கற்கள் எைிைப்பட்டன. அவர் உடனடிைாக 
பாதுகாப்பு அலுவலர்களினால் அங்கிருந்து அகற்ைப்பட்டார். தபல்மதுறள தேர்ேல் தோகுேி அறமப்பாளர் 
எச்.டி.டி.தசனவிரத்ன காைமறடந்ேதுடன், அவர் பின்னர் தபல்மதுறள ஆோர றவத்ேிைசாறலைில் 
அனுமேிக்கப்பட்டார் றவத்ேிைசாறலைில் ேிரு.தசனவிரத்ன அனுமேிக்கப்பட்டுள்ளோகவும், அவருக்கு 
ேறலைில் சிறு காைங்கள் ஏற்பட்டுள்ளோகவும் தபல்மதுறள ஆோர றவத்ேிைசாறல மருத்துவப் 
தபாறுப்பேிகாரி டாக்டர் வருை சம்பத் உறுேிப்படுத்ேினார். (CMEV) 
 

60. 29 டிசம்பர் 2014: இளம் ைகலஞர்ைள் தாக்ைப்பட்டனர் 
குரு ாகறலச் தசர்ந்ே கும்புக்தகட்டில் ஜனாேிபேி தவட்பாளர் றமத்ேிரிபால சிைிதசனவுக்கு ஆேரவாக 
பிரச்சாரதமான்றை  டத்ேிை தவறள, அரசிைல் குண்டர்களினால் சில இளம் கறலஞர்கள் 
ோக்கப்பட்டார்கள். மக்கள் மத்ேிைில் துண்டுப்பிரசுரங்கறள வி ிதைாகித்ே தவறளைில் ோம் ோக்குேலின் 
கீழ் வந்ேோக “அலுத் பரபுர” என்ை இளம் கறலஞர் கூட்டின் தபச்சாளர் உடுகல் பிதரமரத்ன தேரிவித்ோர். 
தபாலிஸ் அலுவலர்களின் முன்னிறலைில் ோக்குேல் தமற்தகாள்ளப்பட்டது எனவும், ோக்குேறலத் 
ேடுப்பேற்கு  டவடிக்றக எடுக்கப்படவில்றல எனவும் அவர் தேரிவித்ோர். “காறல 11.30 மைிைளவில் 
 ாம் கும்புக்தகட்டில் துண்டுப்பிரசுரங்கறள வி ிதைாகித்துக் தகாண்டிருந்தோம். ஒரு மைித்ேிைாலத்ேின் 
பின் அங்கு வந்ே சில குண்டர்கள் எம்றம ோக்கினார்கள்.  டிறக சமனலி தபான்தசகா மற்றும் பாடகி 
இந்ேிரசப்பா லிைனதக ஆகிதைார் காைமறடந்ேனர்” என அவர் தேரிவித்ோர்.  றடமுறைைிலான அரசிைல் 
முறைறமக்கு எேிராக இளம் கறலஞர்கறளக் தகாண்ட குழுதவான்ைினால் “அலுத் பரபுர” 
அறமக்கப்பட்டது. அவர்கள் 29ஆம் ேிகேிைன்று குரு ாகலில் இருந்து ேமது பிரச்சாரத்றே 
ஆரம்பித்ேிருந்ேனர்.  
http://www.dailymirror.lk/59937/young-artistes-supporting-ms-attacked  
 

61. 28 டிசம்பர் 2014: வத.ஜ.மு.  மீது துப்பாக்ைிச் சூடு 

இதேதவறள, டிசம்பர் 28 காறல 1.30 மைிைளவில் வலஸ்முல்லவில் சிைிதசனவின் டிசம்பர் 27 
கூட்டத்ேிற்காக கட்டப்பட்ட தமறடதைான்ைின் மீது துப்பாக்கிச் சூடுகள்  டத்ேப்பட்டன. (CaFFE) 
 

62. 27 டிசம்பர் 2014: ஐ.வத.ை. கூட்டம் மீது ைல்நலைியப்பட்டது 
தபாது எேிரைி தவட்பாளருக்கு ஆேரவாக அக்கறரப்பற்ைில்  டத்ேப்பட்ட ஐ.தே.க. கூட்டதமான்ைின் மீது 
இரவு 7 மைிக்கும், 8 மைிக்கும் இறடைில் இரு ேடறவகள் கற்கள் வசீப்பட்டன. எேிர்க்கட்சித் ேறலவர் 

http://www.dailymirror.lk/59937/young-artistes-supporting-ms-attacked
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விக்ரமசிங்க உறரைாற்றும் தபாது கற்கள் வசீப்பட்டதுடன், ஒரு கல் ‘றமக்தராதபாறனத்’ ோக்கிைது. 
எனினும், அவர் ேனது உறரறைத் தோடர்ந்ோர். (CaFFE) 
 

63. 27 டிசம்பர் 2014: வத.ஜ.மு. மீது துப்பாக்ைிச் சூடு 

வலஸ்முல்லவில் டிசம்பர் 27 அன்று தே.ஜ.மு. கூட்டத்ேிற்காகக் கட்டப்பட்ட தமறடதைான்ைின் மீது 

துப்பாக்கிச் சூடுகள்  டத்ேப்பட்டன. (CaFFE) 
 

64. 24 டிசம்பர் 2014: வத.ஜ.மு. மீது துப்பாக்ைிச் சூடு 

டிசம்பர் 23 அன்று 11.30 மைிைளவில் ‘டிப்தபன்டர்’ வாகனம் ஒன்ைிலும், ‘தவன்’ ஒன்ைிலும் வந்ே 
துப்பாக்கிோரிகறளக் தகாண்ட குழு இரு சுடுகலன்கறளப் பைன்படுத்ேி சுட்டோக தகாலன்னாறவ  
ஐ.தே.க. அறமப்பாளரும், மாகாை சறப உறுப்பினருமான எஸ்.எம்.மரிக்கார் தேரிவித்ோர். (CMEV) 
 

65. 24 டிசம்பர் 2014: வத.ஜ.மு. மீது துப்பாக்ைிச் சூடு 
தகாழும்பு மாவட்டத்றேச் தசர்ந்ே உமகிரிை விறளைாட்டு றமோனத்ேில் தபாது எேிரைி தவட்பாளர் 
றமத்ேிரிபால சிைிதசனவின் கூட்டதமான்றுக்காக ேைாரிக்கப்படும்  ிறலைில் இருந்ே தமறடதைான்றும், 
கூட்டப் பகுேியும் 24ஆம் ேிகேிைன்று ஒரு குழுவினரால் ோக்கப்பட்டது. ஜனாேிபேி மகிந்ே ராஜபக்ஷவின் 
சுவதராட்டிகறள எடுத்துக்காட்டும் இரு ‘ஜீப்’களும், ஒரு ‘தவனும்’ அங்கு வந்து, தவல்லம்பிட்டிை தபாலிஸ் 
 ிறலைத்ேிற்குச் தசாந்ேமான ‘ஜீப்’தபான்றுக்கு அடுத்ேோக  ிறுத்ேப்பட்டன. வாகனங்களின் ஒன்ைிலிருந்து 
ஆயுேபாைிைிலான ேனிப்பட்ட ஒருவர் கீதழ இைங்கி, தமறடைினதும், அேன் கூறரைினதும் ேிறசைில் 
சுடுகலனிலிருந்து சுமார் 17 சுற்றுக்கள் சுட்டார். மக்கறளக் தகாண்ட குழுதவான்றுடன் தசர்ந்து 
தமறடறைத் ேைார்படுத்ேிக் தகாண்டிருந்ே தவல்லம்பிட்டிை தபாலிஸ்  ிறலைத்ேின் சப்-இன்ஸ்தபக்டரும், 
தவறு ஒன்பது தபாலிஸ் அலுவலர்களும் ேப்புவேற்காக ஓட தவண்டிைிருந்ேது. (CMEV) 
 

66. 22 டிசம்பர் 2014: ராஜபக்ஷ எதிர்ப்பு ேதீி  ாடை குழு மீது தாக்குதல் 
ெம்பாந்தோட்றடைில் “வேீிதை விதராேை” என்ை வேீி  ாடகக் குழு உட்பட எேிரைிச் தசைற்பாட்டாளர்கள் 
ெம்பாந்தோட்றட தமைர் எராஜ் ரவநீ்ேிர தபர்னாண்தடாவின் ேறலறமைிலான குண்டர்களினால் 
ோக்கப்பட்டனர். தபர்னாண்தடா ஆயுேபாைிைாக விளங்கிைோகவும், “வேீிதை விதராேை”வின் 
ேறலவர்களில் ஒருவரான ஜைேிலக்க பண்டாரறவ அவர் கடத்துவேற்கு முற்பட்டோகவும் அைிக்றககள் 
இருந்ேன. (CaFFE) 
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பாடகரும், மனிே உரிறமக் காவலருமான ஜைேிலக்க பண்டார ோக்கப்பட்ட பின்னர் சகபாடிகள் அவருக்கு 

உேவிைளிக்கின்ைனர். 
 

67. 21 டிசம்பர் 2014: கூட்டத்கத தயார்படுத்திய வத.ஜ.மு. ைட்சி ஆதரோளர்ைள் தாக்ைப்பட்டனர் 

டிசம்பர் 24 அன்று தவல்லம்பிட்டிைில் தபாது எேிரைி தவட்பாளரின் கூட்டத்றே அைிவிப்பேற்காக டிசம்பர் 

21 அன்று சுவதராட்டிகறள ஒட்டிக்தகாண்டிருந்ே தே.ஜ.மு. ஆேரவாளர்களின் குழுதவான்று தவள்றள 
‘தவன்’ ஒன்ைில் வந்ேிைங்கிை குழுதவான்ைினால் ோக்கப்பட்டது. ோக்குேல்  டத்ேிதைார் ஆயுேபாைிகளாக 
விளங்கிைதுடன், கூரிை தபாருதளான்ைினால் குத்ேப்பட்ட இருவர் றவத்ேிைசாறலைில் தசர்க்கப்பட்டனர். 
(CaFFE) 
 

68. 18 டிசம்பர் 2014: ேந்துரம்பேில் வத.ஜ.மு. வமகட எரிக்ைப்பட்டது 
கூட்டதமான்றுக்காகவும், தபாது அைிவித்ேல் முறைறமக்காகவும் தபாது தவட்பாளர் சிைிதசனவின் 
ஆேரவாளர்களினால் காலி மாவட்டத்ேில் வந்துரம்ப தேர்ேல் தோகுேிறைச் தசர்ந்ே பத்தேகமவில் 
அறமக்கப்பட்ட தமறட அரசாங்க அரசிைல்வாேிதைாருவரின் ேறலறமைிலான கும்பலினால் 
ேீைிடப்பட்டது.  
(CaFFE  / https://www.ceylontoday.lk/51-80210-news-detail-maithris-wanduramba-election-stage-attacked.html) 
 

https://www.ceylontoday.lk/51-80210-news-detail-maithris-wanduramba-election-stage-attacked.html
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டிசம்பர் 18 அன்று வந்துரம்பவில் எேிரைிக் கூட்டத்ேிற்காக உருவாக்கப்பட்ட தமறட அரசாங்க அரசிைல்வாேிைின் 

ேறலறமைிலான கும்பதலான்ைினால் ேீைிடப்பட்டது (Photo: Internet) 
 

69. 16 டிசம்பர் 2014: வத.ஜ.மு.  வமகட தாக்ைப்பட்டது 

டிசம்பர் 16 இரவு அன்று அெங்கமவில் குழுதவான்று வந்ேிைங்கி, தே.ஜ.மு. கூட்டத்ேின் தமறடைின் 
அலங்காரங்கறள அழித்ேது. தமறடறை அலங்கரித்ேவர்கறளப் தபாலிஸ்காரர்கறளக் தகாண்ட 
குழுதவான்று அச்சுறுத்ேிைோக ஐ.தே.க.வின் முன்னாள் தேன் மாகாை சறப உறுப்பினர் றமத்ேிரி 
குைரத்ன தேரிவித்ோர். (CaFFE) 

 
70. 09 டிசம்பர் 2014: வத.ஜ.மு. கூட்டநமான்கை  டத்தியதிற்ைாை ‘ந ாட்வடல்’ மீது தாக்குதல் 

டிசம்பர் 9 அன்று கூட்டதமான்றை முன்னாள் ஜனாேிபேி சந்ேிரிகா பண்டார ாைக்க  டத்ேிை கண்டி , 
பள்ளேலவின்னவில் உள்ள ‘தொட்தடல்’ ஒன்று ‘டிப்தபன்டர்’ ‘ஜபீ்’களில் வந்ேிைங்கிை குழுதவான்ைினால் 
 ாசமாக்கப்பட்டன. 21 அறைகளின் ைன்னல்கள் உறடந்துள்ளன. (CMEV) 
 

71. 08 டிசம்பர் 2014: கூட்டநமான்ைாை தயார்படுத்திய வத.ஜ.மு. ஆதரோளர்ைள் தாக்ைப்பட்டனர் 

கண்டிைில் டிசம்பர் 9 கூட்டத்றே அைிவிக்கும் சுவதராட்டிகறள ஒட்டிக்தகாண்டிருந்ே தே.ஜ.மு.  

ஆேரவாளர்களின் குழுதவான்று டிசம்பர் 8 அன்று கடுகண்ைாறவைில் ோக்கப்பட்டது. ோக்குேறல 

அண்ைளவாக 30 தபர் தமற்தகாண்டதுடன், முன்னாள் ஐ.தே.க. மாகாை சறப உறுப்பினர் ஜைவரீ 

பண்டார காைமறடந்ோர். (CaFFE) 
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72. 08 டிசம்பர் 2014: ராேய நசய்திப்பத்திரிகை ஆசிரியர் ேிசாரிக்ைப்பட்டார் 

ேிரு.றமத்ேிரிபால சிைிதசன 59% தகாண்ட வாக்குகறள தபறும் அதேதவறள, ேிரு.மகிந்ே ராஜபக்ஷ 41% 
தகாண்ட வாக்குகறள மட்டுதம தபறுவார் என்பறே எடுத்துக்காட்டும் அரசாங்கப் புலனாய்வுச் 
தசறவகளிலிருந்து ேகவறலக் குைிப்பிடும் தசய்ேிதைான்றை தவளிைிட்டறம தபாலிஸ் புலனாய்வுச் 
தசறவகள் பிரிவின் முன்னாள் ேறலவர் சந்ேிரா வாகிஸ்ே மீோன ேனிப்பட்ட ோக்குேதலான்று எனச் 
சார்த்துறரத்து, குற்ைவிைல் விசாரறைக் பிரிவுக்கு “ராவை” தசய்ேிப்பத்ேிரிறகைின் பிரேம ஆசிரிைரும், 
சட்டத்ேரைியுமான தக.டபிள்யு.ஜனரஞ்சன அறழக்கப்பட்டிருந்ோர். தசய்ேி விடைமானது ேிரு.சந்ேிரா 
வாகிஸ்ேவுக்கு அல்லது தபாலிஸ் ேிறைக்களத்ேிற்கு ஏதேனும் அவமரிைாறேறைச் தசய்ேிருக்கவில்றல. 
(http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7950:ravaya-editor-called-to-cid&catid=36:top-
stories&Itemid=124)  
 

 
ராவை ஆசிரிைர் ஜனரஞ்சன விசாரிக்கப்பட்டார் (Photo: Internet) 

 
73. 06 டிசம்பர் 2014: முன்னாள் ஜனாதிபதி தாக்ைப்பட்டார் 

முன்னாள் ஜனாேிபேி சந்ேிரிகா பண்டார ாைக்க குமாரதுங்கறவயும் , மாகாை சறப உறுப்பினர் தசல்வி 
ெிருைிகா பிதரமசந்ேிரறவயும் ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைிைின் (ஐ.தபா.சு.மு.) ஆேரவாளர்கள் 
ோக்கியுள்ளனர். தபாது எேிரைி தவட்பாளர் சிைிதசனவுக்கு ஆேரவாக தபருவறளப் பட்டினத்ேில்  டந்ே 
கூட்டதமான்ைின் பின்னர் மாகாை சறப உறுப்பினர் தமாெமட் தஜமின் மரிக்கார் தமாெமட் 
இஸ்ேிகாரின் வடீ்டுக்கு இராப்தபாசனத்ேிற்காக ஜனாேிபேி குமாரதுங்கவும் , தசல்வி பிதரமசந்ேிரவும் 
தசன்ைிருந்ேனர். இராப்தபாசனத்ேின் தபாது, ஒரு குழுவினர் கூச்சலிட்டதுடன், வடீ்டின் மீது 
கல்தலைிந்துமுள்ளனர். ேமது பாதுகாப்பு அலுவலர்களினதும், தபாது எேிரைி தவட்பாளரின் 
ஆேரவாளர்களினதும் ஆேரவுடன் ஜனாேிபேி குமாரதுங்கவும் , தசல்வி பிதரமசந்ேிரவும் வடீ்றடவிட்டு 
தவளிதைைினார்கள். (CMEV) 
 

74. 06 டிசம்பர் 2014: ராஜபக்ஷ அரசாங்ைத்கத ேிமர்சித்த இதழியலாளர் அச்சுறுத்தப்பட்டார் 
ராஜபக்ஷ அரசாங்கத்ேின் தபாது ஊடகங்களின் அடக்குமுறைறைைிட்டு வாய்தமாழிைாக விமர்சித்ே 
ஊடகப் தபாராட்டதமான்ைில் பங்தகடுப்பேற்காக தகாழும்புக்கு பிரைாைம் தசய்ே தபாது சிதரஷ்ட 
இேழிைலாளரும், ைாழ்ப்பாை ஊடக சங்கத்ேின் ஆதலாசகருமான ஆர். ேைாபரன் அைிைப்படாே 
தோறலதபசி இலக்கங்கள் ஊடாக அச்சுறுத்ேப்பட்டார். ேற்தபாது சில காலமாக இராணுவப் புலனாய்வு 
அலுவலர்களினால் ேிரு.ேைாபரன் தோந்ேரவு தசய்ைப்பட்டார்.  
 

 

http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7950:ravaya-editor-called-to-cid&catid=36:top-stories&Itemid=124
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7950:ravaya-editor-called-to-cid&catid=36:top-stories&Itemid=124
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75. 05 டிசம்பர் 2014: ராஜபக்ஷ எதிர்ப்பு ேதீி  ாடைக் குழு தாக்ைப்பட்டது 

டிசம்பர் 05 அன்று எப்பவலவில் “வேீிதை விதராேை” குழு ோக்கப்பட்டது. வட-மத்ேிை மாகாை 
முேலறமச்சர் எஸ்.எம்.ரஞ்ஜித் சமரக்தகானின் ஆேரவாளர்களினால் ோக்குேல் தமற்தகாள்ளப்பட்டோக 
குழுவின் உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்துகின்ைார்கள். (CaFFE) 
 

76. 05 டிசம்பர் 2014: ஐ.நபா.சு.மு. ஆதரோளர்ைளால் இதழியலாளர் தாக்ைப்பட்டு, 
அச்சுறுத்தப்பட்டார் 

 ல்லாட்சி மீது வேீி  ாடகதமான்றை தமறடதைற்றும் குழுதவான்றைச் சம்பந்ேப்படுத்தும் 
சம்பவதமான்றைைிட்டு தசய்ேி  தசகரித்ே தவறள 05ஆம் ேிகேிைன்று ெிரு தோறலகாட்சிைினதும், “அே” 
தசய்ேிப்பத்ேிரிறகைினதும் அனுராேபுரம் பிராந்ேிை  ிருபர் ேிைார சமல் தசாமரத்ன ோக்கப்பட்டார். வட 
மத்ேிை மாகாை (வ.ம.மா.) முேலறமச்சர் எஸ்.எம்.ரஞ்ஜித் சமரக்தகானின் ஆேரவாளர்கதள ேன்றன 
அச்சுறுத்ேிைவர்கள் என அவர் அறடைாளம் கண்டுள்ளர். எப்பாவல றவத்ேிைசாறலைில் ோக்குேல் 
காைங்களுக்காக அவர் சிகிச்றச தபற்றுக் தகாண்டிருந்ே தவறள , றவத்ேிைசாறலக்கு வந்ேிைங்கிை 
ஆண்களின் குழுதவான்ைினால் அவர் அச்சுறுத்ேப்பட்டார். “றவத்ேிைசாறலறை விட்டு தவளிதை 
தசல்லுமாறும், அல்லது என் முன்னிறலைில் எனது தபற்தைாறர ோம் தகால்லப்தபாவோகவும் அவர்கள் 
என்னிடம் கூைினார்கள்” என அவர் ஊடகங்களுக்கு தேரிவித்ோர். 

(http://www.sundaytimes.lk/141207/news/journalist-allegedly-assaulted-by-upfa-supporters-threatened-in-hospital-
131557.html) 
 

77. 25 த ாவம்பர் 2014: ஐ.வத.ை. பாராளுமன்ை உறுப்பினரின் ைட்சி அலுேலைம் மீது துப்பாக்ைிச் 
சூடு 

கண்டி, மாவில்மடுவில் ேினத்ேின் அேிகாறல தவறளைில் ஐ.தே.க. பாராளுமன்ை உறுப்பினர் 
எம்.எம்.எ.ெலிமின் அலுவலகத்ேின் மீது துப்பாக்கிச் சூடுகள்  டத்ேப்பட்டன. அலுவலகத்ேின் 
ைன்னல்களும், சுவர்களும் தசேமறடந்ேன. தபாது தவட்பாளர் ேிரு.சிைிதசனறவ ெலீம் ேீவிரமாக 
ஆேரித்து வந்ோர். (CaFFE) 
 

78. 23 த ாவம்பர் 2014: ஐ.வத.ை. ஆதரோளர்ைளின் ேடீுைள் தாக்ைப்பட்டன 
மாேம்தப, தமேகமவில் மில்ரன் என்ை தபைரிலான ஐ.தே.க.வின் ேீவிர ஆேரவாளர் ஒருவரின் வடீு 
 ள்ளிரவுக்கு பின்னர் இரு ேடறவகள் ோக்கப்பட்டன. தமேகம, இரண்டாவது ஒழுங்றகைில் சுதே 
பிரிைங்கரவின் வடீும் ோக்கப்பட்டது. தபாது எேிரைி தவட்பாளராகப் தபாட்டிைிடுவேற்கான ேனது 
த ாக்கத்றே முன்னாள்  ஸ்ரீ.ல.சு.க. தசைலாளர் றமத்ேிரிபால சிைிதசன அைிவித்ே பின்னர் அவர்கள் 
இருவரும் தவடிகறளக் தகாளுத்ேினார்கள். அேிகாறல 12.20 மைிைளவில் தமாட்டார் றசக்கிள்களில் 
வந்ேிைங்கிை ஒரு குழுவினர் துப்பாக்கிச் சூடுகறள  டத்ேினர் என ேிரு.மில்ரன் தேரிவித்ோர். அவர்கள் 
தவளிதைைிை பின்னர் வடீ்டின் குடிைிருப்பாளர்கள் வடீ்றட விட்டு தவளிதை வந்ே தபாது , ஒரு தமாட்டார் 
றசக்கிள் ேிரும்பிவந்து, துப்பாக்கிச் சூடுகள்  டத்ேப்பட்டன.  
(CaFFE/ http://www.asianmirror.lk/news/item/5321-maithri-s-brother-dudley-sirisena-s-lorry-attacked-in-marandagahamula) 
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உ. ோக்குச்சாேடி முைேர்ைளுக்கும், வதர்தல் ைண்ைாணிப்பாளர்ைளுக்கும் 
தாக்குதல்ைள், அச்சுறுத்தல்ைள் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள் 

 
79. 08 ஜனவரி: ோக்குச்சாேடி முைேர்ைள் தாக்ைப்பட்டனர் 

கம்பறளைில் மறல ஆலைக் கட்டிட வாக்குச்சாவடிைில் கடறமைில் இருந்ே மூன்று வாக்குச்சாவடி 
முகவர்கள்  ஐக்கிை தபாதுசன சுேந்ேிர முன்னைிைின் (ஐ.தபா.சு.மு.)  கர சறப உறுப்பினர் ேர்ஷன 
 ைனேரங்கவினாலும், அவரது ஆேரவாளர்களினாலும் ோக்கப்பட்டனர். வாக்கு எண்ணும்  ிறலைங்களுக்கு 
வாக்குப் தபட்டிகள் தகாண்டு தசல்வேற்கு ேைார் தசய்ைப்பட்ட பின்னர் எஸ்.ஜி.எச்.எம்.ஜைலால், 
எஸ்.எல்.பண்டார மற்றும் எஸ்.பிரசாத் குமார் ஆகிை மூன்று ேனிப்பட்டவர்கள் ோக்கப்பட்டனர். (CMEV) 
 

80. 08 ஜனவரி: வதர்தல் ைண்ைாணிப்பாளருக்கு மரண அச்சுறுத்தல்  

CMEV கண்காைிப்பாளர் ஆர்.எஸ்.எஸ்.தோரகமுறவ ஐ.தபா.சு.மு. பிரதேச சறப அறமச்சர்  ிமால்சிைி 

தோறலதபசி அறழப்தபான்ைின் ஊடாக அச்சுறுத்ேியுள்ளார். ஜனவரி 9 அன்று அவரது றககறளயும், 
கால்கறளயும் உறடத்து, தகாறல தசய்தவன் என  ிமால்சிைி அச்சுறுத்ேியுள்ளார். ஜனாேிபேி மகிந்ே 
ராஜபக்ஷவுக்கு ஆேரவளிக்காேேிற்காகவும், தேர்ேல் கண்காைிப்பில் அவரது சம்பந்ேத்ேின் 
காரைத்ேிற்காகவும் CMEV கண்காைிப்பாளருக்கு அச்சுறுத்ேல் விடுக்கப்பட்டிருந்ேது. (CMEV) 
 

81. 30 டிசம்பர் 2014: வதர்தல் ைண்ைாணிப்பாளர் தாக்ைப்பட்டார் 
ஒருவருக்தகாருவர் மிகக் கிட்டிைோக இரு ேரப்புக்களினாலும் தமற்தகாள்ளப்பட்ட தேர்ேல் 
பிரசாரத்றேயும், இரு குழுக்களுக்கிறடைிலான தமாேறலயும் புறகப்படதமடுப்பேற்கு முைன்ை தபாது 
CMEV கண்காைிப்பாளர் தஜ.பி.எ.எம். ஜைதசகர ோக்கப்பட்டார். இம் தமாேறலத் தோடர்ந்து இரு 

சம்பவங்கள்  டந்ேதுடன், இவற்ைில் CMEV கண்காைிப்பாளர் அச்சுறுத்ேப்பட்டு, ோக்கப்பட்டார். 
தபாலன்னறுறவ சிதரஷ்ட தபாலிஸ் அத்ேிைட்சகர் ஜி.எ.என்.எல்.விதஜதசனவுடன் தபாலிஸ் 
முறைப்பாதடான்று தசய்ைப்பட்டுள்ளது. (CMEV) 
 

 


