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உருோக்ைப்பட்டது  .உள்ளூர் ,வதசிய ,சர்ேவதச மட்டங்ைளில் எழுத்துமூலமும் ோய்சமாழி மூலமும் 
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24. பி தமரிைதும், அகமச்ச கேயிைதும் சத்தியப்பி மாண நிைழ்ேிகை உள்ளடக்குேதிலிருந்து 

ஊடைங்ைள் தடுக்ைப்பட்டை ........................................................................................................................................................................... 18 

25.  பா ாளுமன்ைத்தில் சபாநாயைர் தாக்ைப்பட்டார் ................................................................................................................... 19 

26.  பா ாளுமன்ை அமர்வுைளின் வந டி ஒலிப ப்பிகை ஊடைங்ைள் நிறுத்திை .......................................................... 19 

27.  சபாலிஸாரிைால் சிேில் சமூைத் தகலேர் ே ேகழக்ைப்பட்டு, எச்சரிக்ைப்பட்டார் ....................................... 20 

28.  LGBTIQ சமூை மீதாை மறுதகலயிலாை ைருத்துக்ைகள ஜைாதிபதி சசய்தார் .................................................... 21 

 

 

 

 

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


 
 

1 

 

INFORM kdpj chpikfs; Mtzg;gLj;jy; epiyak; 
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com 

 

INFORM அைிக்கை இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகை                                                           ஒக்வ ாபர் - டிசம்பர் 2018                             

 

முகைகமயியல்  

 

2018 ஒக்வ ாபரிலிருந்து டிசம்பர் ேக , இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகை சதாடர்பாை சில 
குைிப்பிடத்தக்ை சம்பேங்ைளின் சபாதுோை வபாக்குைகளயும், ேிப ங்ைகளயும் இந்த அைிக்கை ேழங்குைின்ைது. 
சூழகமேிகை நிகைவேற்றுச் சா ாம்சம் ேிபரிப்பதுடன், வபாக்குைகளயும், அத்துடன் முக்ைியமாை 
ைண்டுபிடிப்புக்ைகளயும் பகுப்பாய்ைின்ைது. பி தாை பிரிேில் 4 ேகுதிைளின் ைீழ் மூலங்ைளுடன் 
அைிக்கையிடப்பட்ட 28 சம்பேங்ைளின் சா ாம்சங்ைள் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளை. ஊடை அைிக்கைைள், INFORMக்கு 
அைிக்கையிடப்பட்ட சம்பேங்ைள் மற்றும் INFORM பணியாளரிைதும், ஊடைங்ைளிைதும் அேதாைிப்புக்ைள் 
மற்றும் அனுபேம் ஆைியை அைிக்கைக்ைாை தைேலின் மூலங்ைளாை ேிளங்குைின்ைை.  

நிகைவேற்றுச் சா ாம்சம் 

 

இலங்கையில் என்றுவம சம்பேித்திருக்ைாத அ சியலகமப்புச் சதிப்பு ட்சிசயான்கை இந்த மூன்று மாத ைாலம் 
ைண்டது. ஒக்வ ாபர் 26இன் இ ேன்று, அண்ணளோை நான்கு ேருடங்ைளுக்கு இலகுேற்ை கூட்டு அ சாங்ைத்தில் 
இருந்த பி தமர்  ணில் ேிக் மசிங்ைகே ஜைாதிபதி சிைிவசை பதேிநீக்ைிைார். அத்துடன், எதிரியாை மாைிய தைது 
முன்ைாள் அ சியல் கூட்டாளியும், 2015 ஜைேரியில் நகடசபற்ை ஜைாதிபதி வதர்தலில் வதாற்ைடிக்ைப்பட்ட 
முன்ைாள் ஜைாதிபதியுமாை மைிந்த  ாஜபக்ஷகேப் பி தம ாை நியமித்தார். பா ாளுமன்ை அமர்வுைகள 
ஜைாதிபதி ஒத்திகேத்ததுடன், பின்ைர் அகதக் ைகலத்தார். அத்துடன் புதிய அகமச்சர்ைகளயும் நியமித்தார். 
பா ாளுமன்ை அமர்வுைகள ஒத்திகேத்தகதத் தேி , சைல ஏகையகேயும் அ சியலகமப்புக்கு மாைாைகே 
எைக் ைருதப்படுைின்ைது. பா ாளுமன்ைத்தில் சபாநாயைருக்கு எதி ாை உடல்ரீதியாைதும், 

ோய்சமாழியிலாைதுமாை தாக்குதல்ைளுக்கு மத்தியில்,  ாஜபக்ஷவுக்கு எதி ாைப் பா ாளுமன்ைத்தில் 
நம்பிக்கையில்லா தீர்மாைங்ைள் பா ாளுமன்ைத்தில் உள்ள சபரும்பான்கமயிை ால் மீண்டும் மீண்டும் 
நிகைவேற்ைப்பட்டை. பா ாளுமன்ைத்தில்  ாஜபக்ஷவுக்கு ஆத ோை பா ாளுமன்ை உறுப்பிைர்ைளின் 
மூர்க்ைத்தைமாை நடத்கதயாைது பா ாளுமன்ை உறுப்பிைர்ைளும், சபாலிசாரும் ைாயமகடேதற்கு 
இட்டுச்சசன்ைது. ஜைநாயைத்திற்கும், அ சியலகமப்புக்கும் மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சிக்கும் நாடு பூ ாைவும் 
வபா ாட்டங்ைள் இருந்தை. பி தம ாைச் சசயற்படுேதிலிருந்து  ாஜபக்ஷகே நிறுத்தும் இகடக்ைால உத்த வுைகள 
வமன்முகையடீ்டு நீதிமன்ைம் ேழங்ைியதுடன், பா ாளுமன்ைத்கதக் ைகலத்தகம அ சியலகமப்புக்கு மாைாைது 
எை மீ-உயர் நீதிமன்ைம் தீர்ப்பளித்த வபாது 50 நாள் ஸ்தம்பித்த நிகல முடிவுக்கு ேந்ததுடன், இது பி தம ாை 
 ணில் ேிக் மசிங்ைகே மீள்-நியமிப்பதற்கு ஜைாதிபதிகயக் ைட்டுப்படுத்தியது. சநாேம்பரில் 
அட்டேகணப்படுத்தப்பட்ட ே வு-சசலவுத்திட்ட ோசிப்பு நிச்சயமற்ைதாை பின்வபாடப்பட்டதுடன், அ சியல் 
மற்றும் சபாருளாதா  உறுதியற்ைதன்கமக்கு சநருக்ைடிநிகல இட்டுச் சசன்ைது. மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 
சீர்திருத்தங்ைள் ஸ்தம்பிதமகடந்துேிடும் அத்துடன் சிைிவசை-ேிக் மசிங்ை அ சாங்ைத்தின் ைீழ் ைாணப்பட்டகத 
ேிட ைருத்து வேற்றுகம மீது அதிைளவு பா தூ மாை ைடுகமயாை நடேடிக்கை எடுக்ைப்படும் என்ை ப ேலாை 
அச்சங்ைளுக்கு  ாஜபக்ஷ மீளத்திரும்புேதன் ோய்ப்புேளம் இட்டுச்சசன்ைது. 

பி தம ாை  ாஜபக்ஷ நியமிக்ைப்பட்டு சில மணித்தியாலங்ைளுக்குள், ஊடைச் சுதந்தி த்திற்கு எதி ாை 
அச்சுறுத்தல்ைள் இருந்ததுடன், அ சாங்ை ஊடை நிறுேைங்ைளிைால் ைடந்த நான்கு ேருடங்ைளில் 
ைாட்சிப்படுத்தப்பட்ட சார்புரீதியிலாை சுதந்தி ம் அரித்துதின்ைப்பட்டது. அ சாங்ை ஊடை நிறுேைங்ைளின் 
ைட்டுப்பாட்டிகை  ாஜபக்ஷவுக்கு ேிசுோசமாை சதாழிற்சங்ைங்ைள் ைட்டுப்பாட்டுக்கு எடுத்ததிைால், பதிப்புக் 
சைாள்கைைள் மீதாை ைட்டுப்பாட்டிகைப் பதிப்பாசிரியர்ைள் இழந்தார்ைள். பின்ைர், குைிப்பிடத்தக்ை அ சியல் 
நிைழ்ச்சிைளில் இருந்து ஊடைங்ைள் தடுக்ைப்பட்டை. சதிப்பு ட்சிகய எதிர்த்த முக்ைியமாை சிேில் சமூை 
சசயலார்ேலர் ஒருேர், பத்திரிகை மைாநாசடான்ைில் அேர் சசய்த ைருத்துக ைள் மீதாை அடிப்பகடயில் 
ேிசா கணைளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன், அேர் குைித்தும், அ ச சார்பற்ை தாபைங்ைள் குைித்தும் 
மறுதகலயிலாை வமற்வைாள்ைகள ஜைாதிபதி சசய்தார். ேண்ணாத்திப்பூச்சிைளிைால் நிருேைிக்ைப்படும் ஒன்ைாை 
ஐக்ைிய வதசிய முன்ைணி அ சாங்ைத்கதக் குைிப்பிட்டு சபண் ஓரிைச்வசர்க்கையாளர் - ஆண் 
ஓரிைச்வசர்க்கையாளர் - ஈரிைச்வசர்க்கையாளர் - மாற்றுப்பாலிைத்தேர் - இருபால் உடலகமப்பிைர் - பால்நிகலக் 
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குழப்பத்திலுள்ளேர் [Lesbian – Gay – Bisexual – Transgender – Intersex – Queer (LGBTIQ)] சமூைத்கத 
நிந்திப்பதற்ைாை ைருத்துக ைகளயும் ஜைாதிபதி சசய்தார். LGBTIQ சமூைத்கத நிந்திப்பதற்ைாை 
ேண்ணாத்திப்பூச்சிைள் என்ை பதம் பயன்படுத்தப்படுைின்ைது.  

 

சதிப்பு ட்சிக்கு முன்ைரும், பின்ைரும் ேடக்கு மற்றும் ைிழக்கு மாைாணங்ைள் சதாடர்ந்துவம ைடுகமயாை 
இ ாணுேமயப்படுத்தப்பட்டிருந்ததுடன், ைாணாமலாக்ைப்பட்டேர்ைளிைதும் மற்றும் நிலத்திைதும் மீது நீண்ட 
ைாலப் வபா ாட்டங்ைள் சதாடர்ந்தை. இ ாணுேத்திைால் இடித்துத்தள்ளப்பட்ட மயாைங்ைகளச் சாத்தியமாை 
அளவுக்கு புை கமப்பதற்ைாை ோ ங்ைகளக் சைாண்ட தயாரிப்புக்ைளின் பின்ைர், ம ணமகடந்த எல்.ரி.ரி.ஈ. 
வபா ாளிைகள நிகைவூட்டுேதில் ேடக்ைிலும், ைிழக்ைிலும் உள்ள சில தமிழர்ைள் ஈடுபட்டிருந்ததிைால், 
சநாேம்பர் மாதம் குைிப்பிட்டரீதியில் முக்ைியத்துேமாை ேிளங்ைியது. இச் சூழ்நிகலயில் சபரிதுவம இக் 
ைாலத்தின் வபாது, நாட்டின் ஏகைய பகுதிைளில் உள்ளேர்ைகள ேிட, சபருமளவு தமிழ் சசயலார்ேலர்ைளும் 
மற்றும் அ சியல்ோதிைளும் தகடைளுக்கும், அச்சுறுத்தல்ைளுக்கும், பயமுறுத்தல்ைளுக்கும் அத்துடன் 
ைண்ைாணிப்புக்கும் முைங்சைாடுத்தைர். சதளிேற்ை ைா ணங்ைளுடன், சபாலிஸின் பயங்ை ோத ேிசா கணப் 
பிரிேிைால் இரு சசயலார்ேலர்ைள் ேிசா கணக்ைாை ே ேகழக்ைப்பட்டைர். ைிழக்ைில், உண்ணாேி தப் 
வபா ாட்டசமான்கைக் கைேிடுமாறு தடுத்து கேக்ைப்பட்டிருந்த தமிழர் ஒருேரின் மகைேி சபாலிஸாரிைால் 
ைட்டாயப்படுத்தப்பட்டார். 

இக் ைாலத்தின் வபாது, நாட்டின் வேறுபட்ட பகுதிைளில் வேறுபட்ட அகமப்புக்ைளில் ைருத்துச் சுதந்தி த்தின் 
சபருமளவு மீைல்ைள் இருந்தை. முன்கைய மாதங்ைளில் சதால்கலைளுக்கும், அச்சுறுத்தல்ைளுக்கும் 
உட்பட்டிருந்த தமிழ் இதழியலாளரின் சவைாத ரும் மற்றும் நண்பர்ைளும் TIDஇைால் ே ேகழக்ைப்பட்டைர். 
நீதிமன்ை ேளாைசமான்றுக்கு சேளிவய சிேில் உகடைளில் இருந்த ைடற்பகட ஆளணியிை ால் சில 
இதழியலாளர்ைள் தாக்ைப்பட்டதுடன், சேளிநாட்டு நிருபர் ஒருேர் அச்சுறுத்தப்பட்டதாை ஊடைக் ைண்ைாணிப்பைம் 
ேலியுறுத்தியது. எல்.ரி.ரி.ஈ. குைித்து ேிமர்சித்த திக படசமான்று யாழ்ப்பாணம் சர்ேவதச திக ப்பட ேிழாேில் 
பைி ங்ைமாை பட்டியலிடப்பட்ட பின்ைர் இகடநிறுத்தப்பட்டது. வப ாதகைப் பல்ைகலக்ைழைத்தில் 
நகடசபைேிருந்த மைித உரிகமைள் குைித்த பி ச்சகைைகளச் சித்தரிக்கும் புகைப்படக் ைண்ைாட்சிசயான்று சில 
மாணேர்ைளிைால் அனுமதிக்ைப்படேில்கல. கைது சசய்யப்பட்டு, ேிளக்ைமைியலில் கேக்ைப்பட்டு, பிகண மீது 
ேிடுேிக்ைப்பட்ட சபாலிஸ் அலுேலர் ஒருேர் உட்பட ேழக்ைின் சந்வதைநபர்ைளிைால் அச்சுறுத்தப்பட்டதாை 
சிகைச்சாகலப் படுசைாகலைள் பற்ைி சதாடர்ச்சியாை எழுதிேந்த இதழியலாளர் ஒருேர் அைிக்கையிட்டுள்ளார்.  

அவத பல்ைகலக்ைழைத்திலும் அத்துடன் ேயம்ப பல்ைகலக்ைழைத்திலும் ஏகைய மாணேர்ைளிடமிருந்து 
பைிடிேகதக்கு எதி ாை மாணேர்ைள் பயமுறுத்தலுக்கும், அச்சுறுத்தல்ைளுக்கும் முைங்சைாடுத்தார்ைள். 
சதிப்பு ட்சியின் உச்சநிகலயிலும், ஆட்ைடத்தல் ேழக்சைான்று சதாடர்பில் நாட்டின் உயர் பதேிநிகலயில் 
வசகேயாற்றும் இ ாணுே அதிைாரியின் சூழகமேிலும் ஜைாதிபதியின் உத்த ேிைதும் அத்துடன் சசால்லப்பட்ட 
ேிசா கணயாளரிைால் ேிசாரிக்ைப்படும் அவத இ ாணுே அதிைாரியிைதும் அழுத்தத்திைதும் ைா ணமாை உயர் 
பதேிநிகலயிலாை சபாலிஸ் ேிசா கணயாளர் ஒருேர் இடமாற்ைப்பட்டார் )அத்துடன் அகதத் சதாடர்ந்து 
ப ேலாை அழுத்தத்தின் ைா ணமாை மீளப்பதேிக்கு அமர்த்தப்பட்டார்(. தமிழ் அ சியல் கைதிைளின் 
ேிடுேிப்பிகைக் வைாரிய தமிழ் மாணேர்ைள் சில சிங்ைள ஆடேர்ைளிைால் அச்சுறுத்தப்பட்டைர். பாதுைாேலில் 
சார்த்துக க்ைப்பட்ட ம ணம் பற்ைி வபா ாடிய மக்ைள் மீது ைண்ணரீ்புகைக் குண்டு சுட்டதாை சபாலிஸார் 
குற்ைஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளைர்.  
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அ. ேடக்ைிலும், ைிழக்ைிலும் தமிழ் சசயலார்ேலர்ைளுக்கும், 

அ சியல்ோதிைளுக்கும் தகடைள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்ைள் 

 

ேடக்கு மற்றும் ைிழக்கு மாைாணங்ைள் சதாடர்ந்துவம ைடுகமயாை இ ாணுேமயமாக்ைப்பட்டுள்ளதுடன், ஆைால் 
இந்த ேருடத்திலும் அத்துடன் ைடந்த சில ேருடங்ைளிலும் யுத்தத்தின் வபாது இைந்தேர்ைளுக்கு 
நிகைவேந்தல்ைகள நடத்துதல் மற்றும் நிகைவுச் சின்ைங்ைகளக் ைட்டுதல் ஆைியை உட்பட பலத ப்பட்ட 
பி ச்சகைைள் மீது வபா ாட்டங்ைளும், எதிர்ப்புக்ைளும் இருந்தை. ம ணமகடந்த எல்.ரி.ரி.ஈ. வபா ாளிைகள 
நிகைவூட்டுேதில் ேடக்ைிலும், ைிழக்ைிலும் உள்ள சில தமிழர்ைள் ஈடுபட்டிருந்ததிைால், சநாேம்பர் மாதம் 
குைிப்பிட்டரீதியில் முக்ைியத்துேமாை ேிளங்ைியது. இச் சூழ்நிகலயில் சபரிதுவம இந்த மூன்று மாதங்ைளின் 
வபாது, நாட்டின் ஏகைய பகுதிைளில் உள்ளேர்ைகள ேிட, சபருமளவு தமிழ் சசயலார்ேலர்ைளும் மற்றும் 
அ சியல்ோதிைளும் தகடைளுக்கும், அச்சுறுத்தல்ைளுக்கும், பயமுறுத்தல்ைளுக்கும் அத்துடன் ைண்ைாணிப்புக்கும் 
முைங்சைாடுத்தைர். வமலதிைமாை, மட்டக்ைளப்பின் ைிழக்கு நை த்தில் வபா ாட்டசமான்கைக் கைேிடுமாறு 
தடுத்துகேக்ைப்பட்ட தமிழர் ஒருேரின் மகைேிகயப் சபாலிஸார் ைட்டாயப்படுத்தியதுடன், சபாலிஸின் 
பயங்ை ோத ேிசா கணப் பிரிேிைால் இரு சசயலார்ேலர்ைள் ேிசா கணக்ைாை ே ேகழக்ைப்பட்டைர். 

1.  TIDஇைால் சசயலார்ேலர் ே ேகழக்ைப்பட்டு, ேிசாரிக்ைப்பட்டார் 

ஒக்வ ாபர் 4 அன்று, 'வதசத்தின் வேர்ைள்' (Roots of the Nation) என்ை தாபைத்தின் பணிப்பாளர் ைவணஷன் 
பி பாை ன் இலங்கைப் சபாலிஸின் பயங்ை ோத ேிசா கணப் பிரிேிைால் ேிசாரிக்ைப்பட்டதாை 
அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. அேர் பிரிேில் ைாகல 9 மணி முதல் மாகல 7 மணி ேக  ைாத்திருக்ை 
கேக்ைப்பட்டதுடன், வமலதிை ேிசா கணக்ைாை எதிர்ைாலத்தில் அேர் அகழக்ைப்படலாம் எை எச்சரிக்கை 
சசய்யப்பட்டார். தைது தாபைம், அதன் சசயற்பாடுைள் மற்றும் நிகைவேந்தல் நிைழ்ச்சிைகள ஒழுங்குபடுத்தல் 
ஆைியை பற்ைி தன்கை ேிசாரித்ததாை அேர் சதரிேித்துள்ளதாைக் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.1 

2.  TIDஇைால் சசயலார்ேலர் ே ேகழக்ைப்பட்டு, ேிசாரிக்ைப்பட்டார் 

 

பி திகம 1: தம்கபயா வலாவைஸ்ே னுக்கு TIDஇைால் ேழங்ைப்பட்ட                                        
அகழப்பாகணக் குைிப்பு, புகைப்பட அனுச கண - www.tamilguardian.com 

                                                           
1 https://www.tamilguardian.com/content/tamil-organiser-investigated-tid (ைகடசியாை டிசம்பர் 3 அன்று அகடயப்பட்டது( 
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முல்கல ஈசன் எை அைியப்பட்ட முல்கலத்தீகேத் தளமாைக் சைாண்ட மைித உரிகமைள் சசயலார்ேல ாை 
தம்கபயா வலாவைஸ்ே ன் இலங்கைப் சபாலிஸின் பயங்ை ோத ேிசா கணப் பிரிேிைால் 
ே ேகழக்ைப்பட்டதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. ஒக்வ ாபர் 5 அன்று, அே து சசயற்பாடுைள் குைித்து TIDஇன் 
முல்கலத்தீவு அலுேலைத்திைால் அேர் ேிசாரிக்ைப்பட்டார்.2 

3.  TIDஇைால் அ சியல் ைட்சிப் வபச்சாளர் ே ேகழக்ைப்பட்டு, ேிசாரிக்ைப்பட்டார் 

 

பி திகம 2: ைவணசலிங்ைம் சந்தி லிங்ைம் )இடது( அகழப்பாகணக் குைிப்பு )ேலது(,                                                                                               
புகைப்பட அனுச கண - www.daillymrror.lk and www.tamilguardian.com 

டிசம்பர் 10 அன்று, முன்ைாள் எல்.ரி.ரி.ஈ. வபா ாளிைளின் அ சியல் ைட்சிசயான்ைாை "ஜைநாயைத்திற்ைாை 
இ ட்சைர்ைள்"இன் வபச்சாளர் ைவணசலிங்ைம் சந்தி லிங்ைம் இலங்கைப் சபாலிஸின் பயங்ை ோத ேிசா கணப் 
பிரிேிைால் (TID) ே ேகழக்ைப்பட்டதாைவும், அே து ைட்சி சசயற்பாடுைள் மற்றும் அே து அைிக்கைைள் 
ஆைியை குைித்து ேிசாரிக்ைப்பட்டதாைவும் அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.3 

4.  மாே ீர் நிகைவுதிைம் குைித்து இ ாணுேத்தின் எச்சரிக்கை மற்றும் ைரிசகை 

சநாேம்பரில் இடம்சபைேிருந்த எல்.ரி.ரி.ஈ. )தமிழ்ப் புலிைள்( வபா ாளிைளுக்ைாை நிகைவுதிைம் குைித்து 
இ ாணுேம் சதாடர்ந்துவம எச்சரிக்கையுடனும், ைரிசகையுடனும் இருப்பதாை இலங்கையின் இ ாணுேத் தளபதி 
சலப்.சஜை ல் மவைஷ் வசைநாயக்ை சதரிேித்துள்ளதாைக் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. "சிேிலியன்ைகளக் 
நிகைவுகூருேது பி ச்சகை அல்ல, ஆைால் எல்.ரி.ரி.ஈ. வபா ாளிைள் நிகைவுகூ ப்பட்டால், நாம் 
எச்சரிக்கையுடனும், ைரிசகையுடனும் இருப்பது அேசியமாகும்" எை இ ாணுேத் தளபதி வமலும் சதரிேித்தார். 
நிகைவுதிைத்தின் சபயரின் ைீழ், வதசியப் பாதுைாப்புக்ைாை ஏவதனும் அச்சுறுத்தல்ைளுக்கு முைங்சைாடுப்பதற்கு 
சைல மூன்று ஆயுதப் பகடைளும் தயா ாை இருப்பதாைவும் அேர் வமலும் சதரிேித்தார்.4  

5.  திலீபன் நிகைவுதிை அகமப்பாளர் TIDஇைால் ே ேகழக்ைப்பட்டார்  

உள்ளூர் சசயலார்ேலர் ஒருேரும் அத்துடன் திலீபைின் )உண்ணாேி தத்தில் ம ணமகடந்த முன்ைாள் 
எல்.ரி.ரி.ஈ. தகலேர்( அண்கமய நிகைவுதிைத்தின் முன்ைணிோய்ந்த அகமப்பாளர் ஒருேருமாை ைந்கதயா 
பி பாை ன் இலங்கைப் சபாலிஸின் பயங்ை ோத ேிசா கணப் பிரிேிைால் ே ேகழக்ைப்பட்டார். ஒக்வ ாபர் 18 

                                                           
2 https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-mullaitivu-human-rights-activist (ைகடசியாை டிசம்பர் 4 அன்று அகடயப்பட்டது( 
3
https://www.tamilguardian.com/content/tid-summons-spokesperson-former-ltte-cadre-political-party (ைகடசியாை டிசம்பர் 9 அன்று 
அகடயப்பட்டது( 
4 https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-army-%E2%80%98cautious-and-concerned%E2%80%99-over-maaveerar-naal-commemorations 

(ைகடசியாை டிசம்பர் 3 அன்று அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
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அன்று, சாேைச்வசரி, மைேன்புலேில் உள்ள திரு.ைந்கதயாேின் ேதிேிடத்திற்கு சசன்ை TID அலுேலர்ைள் 
ஒக்வ ாபர் 29 அன்று ேிசா கணக்கு ேருமாறு அேருக்கு அகழப்புேிடுத்தைர்.5 

6.  ேட மாைாண சகப உறுப்பிைரும், 4 இகளஞரும் கைதாைிைர் 

 

பி திகம 3: ேட மாைாண சகபயின் உறுப்பிைர் எம்.வை.சிோஜிலிங்ைம் கைது சசய்யப்பட்ட வேகள -                                            

புகைப்பட அனுச கண - https://www.tamilguardian.com 

சநாேம்பர் 26 அன்று, ேல்சேட்டித்துகையில் அே து மூதாகதயரின் ேதிேிடத்திற்கு அருைில் எல்.ரி.ரி.ஈ. 
தகலேர் ேி.பி பாை கை நிகைவுபடுத்துேதற்ைாை முன்ைாள் ேட மாைாண சகபயின் உறுப்பிைர் 
எம்.வை.சிோஜிலிங்ைம் முயன்ை வேகள, இலங்கைப் சபாலிஸிைால் கைது சசய்யப்பட்டதாை 
அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. அேர் ஒரு 'வைக்', சமழுகுேர்த்தி மற்றும் சில வேறு சபாருட்ைள் ஆைியேற்றுடன் 
கைதுசசய்யப்பட்டார். ஆைால், அேர் பின்ைர் ேிடுேிக்ைப்பட்டார். இதைிகடவய, அவத திைம் ைாகலயில் 
பி பாை ைின் ேடீ்கடச் சுற்ைியிருந்த புதர்ைகள அைற்ைிக்சைாண்டிருந்த வேகள, சபாலிஸாரிைால் நான்கு 
இகளஞர்ைள் கைது சசய்யப்பட்டதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. அேர்ைகளப் சபாலிஸார் அச்சுறுத்தியதாைவும், 

பகுதிகய ேிட்டுச்சசல்லுமாறு எச்சரிக்கை சசய்ததாைவும், அேர்ைகளப் சபாலிஸார் புகைப்படம் எடுத்ததாைவும் 
கைதுைள் குைித்து அைிக்கையிட்டுள்ள இதழியலாளர்ைள் சதரிேித்ததாை குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.6 

                                                           
5 https://www.tamilguardian.com/content/organiser-thileepan-memorials-summoned-tid (ைகடசியாை டிசம்பர் 5 அன்று அகடயப்பட்டது( 
6 https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-arrest-former-npc-councillor-marking-prabhakarans-birthday (ைகடசியாை டிசம்பர் 4 

அன்று அகடயப்பட்டது(, https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-arrest-4-tamil-youth-outside-prabhakaran%E2%80%99s-home 
(ைகடசியாை டிசம்பர் 5 அன்று அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/organiser-thileepan-memorials-summoned-tid
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-arrest-former-npc-councillor-marking-prabhakarans-birthday
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-arrest-4-tamil-youth-outside-prabhakaran%E2%80%99s-home
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7.  நிகைவேந்தல் நிைழ்சோன்றுக்கு தகடைள் 

 

 

பி திகம 4: அைற்ைப்பட்ட ைல்லகைைள் - புகைப்பட அனுச கண - www.tamilguardian.com 

 

மட்டக்ைளப்பின் ோைக யில் உள்ள ைண்டலடியில் எல்.ரி.ரி.ஈ. மயாைத்தில் சபயர் ேிப ங்ைள் பதிக்ைப்பட்ட புதிய 

ைற்கைள அைற்றுமாறு நிகைவுகூ ல் நிைழ்ச்சிசயான்றுக்கு ேந்த மக்ைள் சபாலிஸாரிைால் நிர்ப்பந்திக்ைப்பட்டதாை 

அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. 2007இல் மயாைத்தின் மூலத்திலாை ைல்லகைைள் இ ாணுேத்திைால் 

அழிக்ைப்பட்டதுடன், அண்கமயில் தான் சபயர் ேிப ங்ைள் பதிக்ைப்பட்ட புதிய ைல்லகைைள் ைட்டப்பட்டை. 

"பா ம்பரியமாை நிகைவுகூ ல் பாடகல இகசப்பதற்கும் எம்கம அனுமதிக்ைேில்கல என்பதுடன், சிேப்பும், 

மஞ்சளும் ைலந்த சைாடிைகளப் பயன்படுத்துேதற்கும் தகடேிதிக்ைப்பட்டது" எை பங்சைடுப்பாளர்ைள் 

சதரிேித்தைர். அகமதியாை நிகைவுகூ ல் நிைழ்ேிகை நடத்துேதற்கு தம்கமப் சபாலிஸார் 

அனுமதிக்ைேில்கல என்றும், நிைழ்ேிகை அேச த்துடன் நடத்த வேண்டியிருந்தது என்றும் அேர்ைள் 

சதரிேித்தைர்.7 

 

                                                           
7 https://www.tamilguardian.com/content/police-force-removal-memorial-headstones-vakarai-ltte-cemetery (ைகடசியாை டிசம்பர் 4 அன்று 
அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/police-force-removal-memorial-headstones-vakarai-ltte-cemetery
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8.  நிகைவுகூ ல் நிைழ்சோன்ைின் மீது தாக்குதல்ைள் 

 

பி திகம 5: வசதமாக்ைப்பட்ட ேடீு )இடது( பகுதியில் சபாலிஸ் குழுக்ைள் )ேலது( -                                                                                                    

புகைப்பட அனுச கண -  www.tamilguardian,com 

சநாேம்பர் 27 அன்று, பருத்தித்துகை, முகையில் மாே ீர் நிகைவுகூ ல்ைளுக்ைாை அலங்ைா ங்ைள், சைாடிைள் 
மற்றும் ஏகைய தயாரிப்புைள் ஆைியை உள்ளூர் சபாலிஸாரிைால் அழிக்ைப்பட்டை. முன்ைதாை, நிைழ்வுக்ைாை 
ஒன்றுகூடுேதற்கும், தீபங்ைகள ஏற்றுேதற்கும் இயலக்கூடியதாை இருக்கும் எை பகுதியின் மக்ைளுக்கு 
கூைப்பட்டுள்ளது. "யுத்தத்தின் வபாது எமது உைேிைர்ைகள நிகைவுகூருேதற்ைாை எமது உரிகம எமக்கு 
மறுக்ைப்பட்டுள்ளதுடன்,  ாஜபக்ஷ மீளத்திரும்பியதிைாவலவய இந்தத் தகடைள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளை எை நாம் 
நிகைப்பதுடன், நாம் அச்சமும் அகடந்துள்வளாம்" எை ஊடைங்ைளுக்கு பாதிக்ைப்பட்ட மக்ைள் கூைியுள்ளதாைக் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதைிகடவய, நிைழ்ச்சி அகமப்பாளரின் ேடீு தாக்ைப்பட்டதுடன், இது நிைழ்ச்சிகயத் 
தடுப்பதற்வை திட்டமிடப்பட்டதாைச் சிலர் நம்புைின்ைைர்.8 

 

 

                                                           
8 https://www.tamilguardian.com/content/home-maaveerar-naal-organiser-attacked-after-police-disrupt-commemorations-point-pedro and 

https://www.tamilguardian.com/content/tid-resumes-targeting-tamil-guardian-correspondent-issuing-12th-summons-friend (ைகடசியாை டிசம்பர் 4 

அன்று அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.tamilguardian,com/
https://www.tamilguardian.com/content/home-maaveerar-naal-organiser-attacked-after-police-disrupt-commemorations-point-pedro
https://www.tamilguardian.com/content/tid-resumes-targeting-tamil-guardian-correspondent-issuing-12th-summons-friend
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9.  உண்ணாேி தப் வபா ாட்டசமான்கை நிறுத்துமாறு தடுத்து கேக்ைப்பட்டேரின் மகைேிகய 
சபாலிஸார் நிர்ப்பந்தித்தைர் 

 

பி திகம 6: உண்ணாேி தப் வபா ாட்டத்தின் வபாது  ாஜகுமார் சசல்ே ாணியும், அே து நான்கு பிள்களைளும் -                 

புகைப்பட அனுச கண - www.tamilguardian 

தைது ைணேக  ேிடுேிக்குமாறு வைாரி நடத்திய உண்ணாேி தப் வபா ாட்டத்கத நிறுத்துமாறு சபாலிஸ் 
அலுேலர்ைளிைால் தான் அச்சுறுத்தப்பட்டதாை தடுத்துகேக்ைப்பட்டுள்ள முன்ைாள் எல்.ரி.ரி.ஈ. வபா ாளியின் 
மகைேி  ாஜ்குமார் சசல்ே ாணி சதரிேித்ததாைக் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மட்டக்ைளப்பு, ேவுணதீேில் இரு 
இலங்கைப் சபாலிஸ் அலுேலர்ைளின் ம ணம் சதாடர்பில் முன்ைாள் எல்.ரி.ரி.ஈ. வபா ாளியாை அே து 
ைணே ாை ைதிர்ைாமத்தம்பி  ாஜ்குமார் அல்லது அஜந்தன் கைது சசய்யப்பட்டார். குடும்பத்கதக் ைாப்பாற்றுேது 
தைது ைணேர் மட்டுவம என்றும், அேர் திரும்பி ே ாேிட்டால், தானும், தைது பிள்களைளும் நஞ்கசக் குடிப்பகதத் 
தேி  வேறு சதரிவுயில்கல என்றும் சசல்ே ாணி ேலியுறுத்தியுள்ளார். பின்ைர், உண்ணாேி தப் வபா ாட்டம் 
நிறுத்தப்பட்டதுடன், இது அ சாங்ை அலுேலர்ைளிைதும், உள்ளூர் அ சியல்ோதிைளிைதும் 
வேண்டுவைாள்ைளிைதும், ோக்குறுதிைளிைதும் மீதாை அடிப்பகடயிலாைது எை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. 
எைினும், இது சபாலிஸாரிைால் நிர்ப்பந்திக்ைப்பட்ட பின்ைவ  நிறுத்தப்பட்டது எை சசல்ே ாணி சதரிேித்தார்.9 

 

 

                                                           
9 https://www.tamilguardian.com/content/police-threats-forced-wife-detained-former-ltte-cadre-end-protest (ைகடசியாை டிசம்பர் 10 அன்று 
அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/police-threats-forced-wife-detained-former-ltte-cadre-end-protest
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ஆ. ைருத்துச் சுதந்தி த்திற்கு எதி ாைத் தாக்குதல்ைள், அச்சுறுத்தல்ைள் 
மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள் 
 

முன்கைய மாதங்ைளில் சதால்கலைளுக்கும், அச்சுறுத்தல்ைளுக்கும் உட்பட்டிருந்த தமிழ் இதழியலாளரின் 

சவைாத ரும் மற்றும் நண்பர்ைளும் TIDஇைால் ே ேகழக்ைப்பட்டைர். நீதிமன்ை ேளாைசமான்றுக்கு சேளிவய 

சிேில் உகடைளில் இருந்த ைடற்பகட ஆளணியிை ால் சில இதழியலாளர்ைள் தாக்ைப்பட்டதுடன், சேளிநாட்டு 

நிருபர் ஒருேர் அச்சுறுத்தப்பட்டதாை ஊடைக் ைண்ைாணிப்பைம் ேலியுறுத்தியது. எல்.ரி.ரி.ஈ. குைித்து ேிமர்சித்த 

திக படசமான்று யாழ்ப்பாணம் சர்ேவதச திக ப்பட ேிழாேில் பைி ங்ைமாைப் பட்டியலிடப்பட்ட பின்ைர் 

இகடநிறுத்தப்பட்டது. வப ாதகைப் பல்ைகலக்ைழைத்தில் நகடசபைேிருந்த மைித உரிகமைள் குைித்த 

பி ச்சகைைகளச் சித்தரிக்கும் புகைப்படக் ைண்ைாட்சிசயான்று சில மாணேர்ைளிைால் அனுமதிக்ைப்படேில்கல. 

கைது சசய்யப்பட்டு, ேிளக்ைமைியலில் கேக்ைப்பட்டு, பிகண மீது ேிடுேிக்ைப்பட்ட சபாலிஸ் அலுேலர் ஒருேர் 

உட்பட ேழக்ைின் சந்வதைநபர்ைளிைால் அச்சுறுத்தப்பட்டதாை சிகைச்சாகலப் படுசைாகலைள் பற்ைி 

சதாடர்ச்சியாை எழுதிேந்த இதழியலாளர் ஒருேர் அைிக்கையிட்டுள்ளார். ஒக்வ ாபர் 26இன் "அ சியலகமப்புச் 

சதிப்பு ட்சியின்" பின்ை ாை ஊடைச் சுதந்தி ம் சதாடர்பாை சபருமளவு வேறு சம்பேங்ைள் புைம்பாை 

பகுதிசயான்ைில் அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.  

10.  தமிழ் இதழியலாளக  இலக்குபடுத்துேகத TID சதாடர்ைின்ைது 
 

யாழ்ப்பாணம் மாேட்டத்தில் ஆகைக்வைாட்கட இந்து ஆலயத்தில் திருேிழாசோன்ைின் வபாது தமிழர் தாயை 
வதசப்படசமான்கைக் ைாட்சிப்படுத்தியதற்ைாை யாழ்ப்பாணத்கதத் தளமாைக் சைாண்ட தமிழ் இதழியலாளர் 
உதய ாசா ஷலினுக்கு இலங்கைப் சபாலிஸின் பயங்ை ோத ேிசா கணப் பிரிவு சதாடர்ந்தும் சதால்கல 
சைாடுத்ததுடன், அச்சுறுத்தியும் ேந்தது. ஒக்வ ாபரிலும், சநாேம்பரிலும் அே து சவைாத க யும், நண்பர்ைகளயும் 
ே ேகழத்தவத மிைவும் அண்கமய சதால்கலயாகும். நூற்றுக்ைணக்ைாை மக்ைளின் பங்சைடுப்புடன் 
இதழியலாளரின் ைி ாமமாை ஆகைக்வைாட்கடயில் ைடந்த ஓைஸ்டில் திருேிழா நடந்ததுடன், சர்ச்கசக்குரிய 
திருேிழா குைித்த அைிக்கைைளுடன் வதசப்படத்கதக் சைாண்ட புகைப்படங்ைள் ஊடைங்ைளில் சேளியிடப்பட்டை. 
இகதத் சதாடர்ந்து, இதழியலாளர் ஷலினும் மற்றும் வேறு ஐேரும் TIDஇைால் ே ேகழக்ைப்பட்டு, 

வதசப்படத்கதக் ைாட்சிப்படுத்தியது பற்ைி ேிசாரிக்ைப்பட்டது. தன்கை ே ேகழத்தகம பற்ைி வைள்ேிைகள 
ஷலின் எழுப்பியதுடன், தான் ஆலய சகபயின் உறுப்பிைர் அல்லர் எைவும் சதரிேித்துள்ளார். எைினும், அே து 
பணிைள் மற்றும் தைிப்பட்ட ோழ்க்கை ஆைியை குைித்து மணிக்ைணக்ைில் அதன் சைாழும்புத் தகலகமயைத்தில் 
TIDஇைால் அேர் ேிசாரிக்ைப்பட்டார். பின்ைர் ஷலிைின் சவைாத ர் உதய ாசா சஜல்சின், ஷலிைின் சநருங்ைிய 
நண்பர் ஒருேர் உட்பட பகுதியின் வேறு இரு இளம் ஆண்ைள் TIDஇைால் ே ேகழக்ைப்பட்டு, 

ேிசாரிக்ைப்பட்டைர். TIDக்குப் புைம்பாை, பி ச்சகை பற்ைிய ேிசா கணைகள பகுதியின் சபருமளவு வேறு 
சபாலிஸ் நிகலயங்ைள் நடத்தியதுடன், பகுதியில் சபருமளவு குடியிருப்பாளர்ைளும் ேிசாரிக்ைப்பட்டைர். 
ஷலிைின் கூற்றுப்படி, தற்வபாது ேிசா கணைள் அேர் மீது வநாக்ைிகைக் சைாண்டிருப்பதாைவும், அேக  
அச்சுறுத்துேதற்ைாைவும், அே து பணிகய அகமதியாக்குேதற்ைாைவும் சம்பந்தப்பட்டேர்ைளால் சம்பேம் 
பயன்படுத்தப்படுைின்ைது. முன்ைர் அச்சுறுத்தல்ைளுக்கும், பயமுறுத்தல்ைளுக்கும் மற்றும் தாக்குதலுக்கும் 
இதழியலாளர் உட்பட்டிருந்தார்.10 

                                                           
10 https://www.tamilguardian.com/content/tid-continues-target-tamil-journalist-summoning-family-and-friends (ைகடசியாை டிசம்பர் 5 அன்று 
அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.tamilguardian.com/content/tid-continues-target-tamil-journalist-summoning-family-and-friends
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11.  'இந்து'  நிருபக  ஊடை அகமச்சர் இலக்குப்படுத்திைார் 

 

 

பி திகம 7: மீ ா சிைநீிோசன் - புகைப்பட அனுச கண - www.newshub.lk 

 

இந்திய புலைாய்வுச் வசகேயாை RAWஉடன் )ஆ ாய்ச்சி பகுப்பாய்வு அணி( 'இந்து' சசய்திப்பத்திரிகையின் 
சைாழும்பு நிருப ாை இந்தியப் சபண் இதழியலாளர் மீ ா ஸ்ரீநிோசனுக்கு சதாடர்பு இருப்பதாை ஓர் அகமச்ச கே 
அகமச்சரும் மற்றும் ஐக்ைிய சேகுஜை சுதந்தி  முன்ைணியின் சபாது சசயலாளரும் சார்த்துக ைகளச் 
சசய்துள்ளைர். ஜைாதிபதி கமத்திரிபால சிைிவசைகேக் சைால்ேதற்ைாை RAW திட்டம் தீட்டுேதாைக் 
குற்ைஞ்சாட்டி அகமச்ச கேக் கூட்டசமான்ைில் அைிக்கைசயான்கை ஜைாதிபதி ேிடுத்திருந்ததாைச் 
சசய்திசயான்கை இதழியலாளர் அைிக்கையிட்டுள்ளார்.11 இந்த அைிக்கை ஜைாதிபதியிைால் 
மறுத்துக க்ைப்பட்டது. ஆைால், அகமச்ச கேக் கூட்டத்தில் பங்சைடுத்த நான்கு அகமச்சர்ைளிைால் சசய்தி 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாை 'இந்து' ேலியுறுத்தியிருந்தது. அகமச்சரின் பதிலிறுப்புக்ைள் ஆதா மற்ை சார்த்துக ைள் 
எைபதுடன், அச்சுறுத்தலாகே எை இலங்கை சுதந்தி  ஊடை இயக்ைம் ேலியுறுத்தியதுடன், இது 
பதிலளிப்பதற்ைாை உரிகமக்கு அப்பால் சசல்ேதாைவும் அத்துடன் ஊடைச் சுதந்தி த்கதயும், ைருத்துச் 
சுதந்தி த்கதயும் மீறுைின்ை அச்சுறுத்தலாை ேிளங்குேதாைவும் சதரிேித்துள்ளது.12  

 

                                                           
https://www.tamilguardian.com/content/harassment-tamil-guardian-correspondent-recalls-sri-lanka%E2%80%99s-worst-period-persecution-tamil  

(ைகடசியாை டிசம்பர் 5 அன்று அகடயப்பட்டது( 
 
11 https://www.thehindu.com/news/international/sri-lankan-president-sirisena-alleges-that-raw-is-plotting-his-assassination/article25241800.ece 

(ைகடசியாை டிசம்பர் 28 அன்று அகடயப்பட்டது( 
12 12http://srilankabrief.org/2018/10/government-allegations-against-colombo-hindu-correspondent-violates-media-freedom-fmm/ (ைகடசியாை 
டிசம்பர் 6 அன்று அகடயப்பட்டது(, https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lanka-foreign-journalist-

intimidated-over-report.html (ைகடசியாை டிசம்பர் 6 அன்று அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.newshub.lk/
https://www.tamilguardian.com/content/harassment-tamil-guardian-correspondent-recalls-sri-lanka%E2%80%99s-worst-period-persecution-tamil
https://www.thehindu.com/news/international/sri-lankan-president-sirisena-alleges-that-raw-is-plotting-his-assassination/article25241800.ece
http://srilankabrief.org/2018/10/government-allegations-against-colombo-hindu-correspondent-violates-media-freedom-fmm/
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lanka-foreign-journalist-intimidated-over-report.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lanka-foreign-journalist-intimidated-over-report.html
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12.  ைடற்பகட ஆளணியிை ால் இதழியலாளர் தாக்ைப்பட்டார் 

 

சநாேம்பர் 28 அன்று, சைாழும்பு வைாட்கட நீதிோன் மன்ைத்தில் பி தம பாதுைாப்பு அதிைாரி  ேிந்  ேிவஜ த்ை 
முன்ைிகலயாைியது குைித்து சசய்தி வசைரிக்ைச் சசன்ை வேகளயில், சபருமளவு புகைப்பட இதழியலாளர்ைளும், 

புகைப்படப்பிடிப்பாளர்ைளும் தாக்ைப்பட்டதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. பதிசைாரு இகளஞர்ைளின் 
ைாணாமலாக்ைப்பட்டதில் குற்ைோளி ஒருே ாை ைடற்பகட அலுேலர் பி சாத் சஹட்டிஆ ச்சிகய அல்லது வநேி 
சம்பத்கத பாதுைாப்பதாை பி தம பாதுைாப்பு அதிைாரி குற்ைஞ்சாட்டப்பட்டிருந்தார். வமாட்டார் கசக்ைிள்ைளில் 
ேந்திைங்ைிய சபருமளவு ஆடேர்ைளால் திடீச ை இதழியலாளர்ைளும், புகைப்படப்பிடிப்பாளர்ைளும் 
தாக்ைப்பட்டைர். பின்ைர், அேர்ைள் பி தம பாதுைாப்பு அதிைாரியின் சிேில் உகடைளிலாை 
சமய்ப்பாதுைாப்பாளர்ைள் எை அகடயாளங்ைாணப்பட்டதுடன், அேர்ைளில் ஒருேர் சபாலிஸாரிைால் கைது 
சசய்யப்பட்டார். எைினும், எச்சரிக்கைசயான்ைின் பின்ைர் அேர் ேிடுேிக்ைப்பட்டார்.13 

13.  புகைப்படக் ைண்ைாட்சி தடுக்ைப்பட்டது 

 

 

பி திகம 8: ைண்ைாட்சியின் இரு தருணங்ைள், மாத்தகை )இடது( சைாழும்பு )ேலது( -                                                                                              

புகைப்பட அனுச கண - http://unframedsl.org/exhibition/ 

 

'ேிைல்ப' (Vikalpa) என்ை சிங்ைள நை த்திற்குரிய ஊடை அ ங்சைான்ைிைால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட 
புகைப்படங்ைளின் சதாகுப்பிகைக் சைாண்ட “Unframed” என்ை ைண்ைாட்சிசயான்று வப ாதகை 
பல்ைகலக்ைழைத்திைால் தடுக்ைப்பட்டது. இலங்கை சதாடர்பாை மைித உரிகமைள் பி ச்சகைைளின் 
புகைப்படங்ைகளக் ைண்ைாட்சி சைாண்டிருந்ததுடன், இது முன்ைர் சைாழும்பு, நீர்சைாழும்பு, மாத்தகை மற்றும் 
அனு ாதபு ம் ஆைியேற்ைில் நகடசபற்ைது. இது பல்ைகலக்ைழைத்தின் இலக்ைிய ேிழாேின் அங்ைசமான்ைாை 
ஒக்வ ாபர் 16-18 ேக  பல்ைகலக்ைழைத்தில் ைாட்சிப்படுத்தப்படேிருந்தது. ஒக்வ ாபர் 15இலிருந்து 
'ேிைல்ப'வுக்கும், அதன் பதிப்பாசிரியர் சம்பத் சம க்வைானுக்கும் எதி ாை ம ண அச்சுறுத்தல்ைள் எழுப்பப்பட்ட 
வபாதிலும், 16ஆம் திைதியன்று சபாதுமக்ைளுக்ைாை ைண்ைாட்சி ஆ ம்பித்து கேக்ைப்பட்டது. எைினும், சில 
மாணேர்ைளால் எல்.ரி.ரி.ஈ. சார்பாை ைண்ைாட்சி எை ேிமர்சிக்ைப்பட்டது. அது நிறுத்தப்பட வேண்டும் எை 
ைண்ைாட்சிகய எதிர்த்த மாணேர்ைள் ேற்புறுத்தியதுடன், இந்தப் பின்ைணியில் ைண்ைாட்சி இடம்சபைேில்கல.14 

                                                           
13 http://www.dailymirror.lk/article/Journalists-covering-CDS-case-attacked-159032.html (ைகடசியாை டிசம்பர் 8 அன்று அகடயப்பட்டது( 
http://srilankabrief.org/2018/11/sri-lanka-fmm-condemns-assault-of-journalist-at-court-premises/ (ைகடசியாை டிசம்பர் 6 அன்று அகடயப்பட்டது( 
14 http://colombogazette.com/2018/10/18/cpa-condemns-censorship-of-unframed-at-the-university-of-peradeniya/, 

http://www.sundayobserver.lk/2018/10/28/issues/unframed-censored-peradeniya-university  (ைகடசியாை டிசம்பர் 15 அன்று அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://unframedsl.org/exhibition/
http://www.dailymirror.lk/article/Journalists-covering-CDS-case-attacked-159032.html
http://srilankabrief.org/2018/11/sri-lanka-fmm-condemns-assault-of-journalist-at-court-premises/
http://colombogazette.com/2018/10/18/cpa-condemns-censorship-of-unframed-at-the-university-of-peradeniya/
http://www.sundayobserver.lk/2018/10/28/issues/unframed-censored-peradeniya-university
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14. எல்.ரி.ரி.ஈ.ஐ ேிமர்சித்த திக ப்படம் யாழ்ப்பாணம் சர்ேவதச திக ப்பட ேிழாேிலிருந்து அைற்ைப்பட்டது 

 

 

பி திகம 9: திக ப்படத்தின் பதாகை - புகைப்பட அனுச கண - www.sundayobserver.lk 

 

2016இல் வைன்ஸ் திக ப்பட ேிழாேில் திக யிடப்பட்ட “Demons in Paradise” என்ை ஆேண திக ப்படத்தின் 
அட்டேகணப்படுத்தப்பட்ட திக யிடசலான்கை யாழ்ப்பாணம் சர்ேவதச திக ப்பட ேிழாேின் அகமப்பாளர்ைள் 
இ த்துச் சசய்தைர்.15 இத்திக ப்படம் இலங்கையில், ஆைால் எப்சபாழுதுவம தீேைத்தின் சதற்ைில் சபருமளவு 
தடகேைள் திக யிடப்பட்டது. இது ஒக்வ ாபர் 5 அன்று, யாழ்ப்பாணம் பட்டிைத்தின் மத்தியில் உள்ள மசஜஸ்ரிக் 
சிைிபிசளக்ஸில் திக யிடுேதற்கு அட்டேகணப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இது முன்கைய யுத்தம் புரியப்பட்ட ேட  
மாைாணத்தில், முதல் தடகேயாை முற்றுமுழுதாை தமிழ் வபசும்  சிைர்ைளுக்ைாைப் பைி ங்ைமாை 
திக யிடப்படுேதாைக் குைித்துக க்ைப்பட்டிருந்தது. "சமூைத்திடமிருந்து அழுத்தத்தின்" ைா ணமாை ேிழா 
ேரிகசயிலிருந்து திக ப்படத்கத அைற்றுேதற்கு தாம் ைட்டாயப்படுத்தப்பட்டதாை மட்டுவம அகமப்பாளர்ைள் 
தன்ைிடம் கூைியதாை திக ப்படத்தின் இயக்குைர் ஜூட்  ட்ணம் சதரிேித்ததாைக் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆைால், 

எதிர்ப்புக்ைகள எழுப்பிய குைிப்பாை தைிப்பட்டேர்ைகள அல்லது குழுக்ைகளப் சபயரிடுேதற்கு அேர்ைள் 
மறுத்துேிட்டைர். "ஆ ம்பத்தில் அேர்ைள் எைக்கு அைிேிக்ைேில்கல. 'ஒன்கலைில்' இடப்பட்ட நிைழ்ச்சிநி லில் 
திக ப்படம் இருக்ைேில்கல என்பகத அேதாைித்வதன்" எை அேர் சதரிேித்திருந்ததாைக் குைிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 
ேடக்கு இன்னுவம "உணர்ச்சிமிக்ை இடம்" என்பதைால், Demons in Paradise திக ப்படத்கத திக யிடுேகத 
முன்சைடுத்துச் சசல்ேது ேிழாகே அபாயத்தில் கேத்துேிடும் எை உத்திவயாைபூர்ேமற்ை ேிதத்தில் தாம் 
ைேகலயகடந்திருந்ததாை ேிழா அகமப்பாளர்ைள் சதரிேித்திருந்ததாைக் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. திக ப்படம் 
அைற்ைியகமக்ைாை ைா ணங்ைகள ேிழா அகமப்பாளர் அவைாமா  ாஜைருணா மறுக்ைேில்கல அல்லது 
ேிளக்ைமளிக்ைவுமில்கல. ஆைால், பதிலாை ைருத்துச் சுதந்தி த்தின் அ ங்சைான்கையும், பைி ங்ை 

                                                           
15 http://www.sundayobserver.lk/2018/10/07/news-features/fleeing-your-demons  (ைகடசியாை டிசம்பர் 27 அன்று அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.sundayobserver.lk/
http://www.sundayobserver.lk/2018/10/07/news-features/fleeing-your-demons
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ைலந்துக யாடசலான்கையும் நடத்துேதற்கு அதகைப் பயன்படுத்தலாம் என்ை நம்பிக்கையுடன் 
திக ப்படத்திற்ைாை ஒதுக்ைப்பட்ட வந த்கத சேறுகமயாை கேத்திருப்பகத அகமப்பாளர்ைள் சதரிவுசசய்தைர். 

 

15.  சிகைச்சாகலப் படுசைாகலைளின் சந்வதை நபர் ஒருே ாை சபாலிஸ் அலுேலர் ஒருேரிைால் 
இதழியலாளர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டைர் 

 

 

பி திகம 10: ைசுன் புஸசேல )இடது( சேலிக்ைகட சைாகலைள் மீதாை அே து நூல் )ேலது( -                                                                    

புகைப்பட அனுச கண - www.facebook.com 

 
2012இன் சிகைச்சாகலப் படுசைாகலைளில் சந்வதை நப ாை அகடயாளங்ைாணப்பட்ட பின்ைர் கைது சசய்யப்பட்டு, 

பிகண மீது ேிடுேிக்ைப்பட்ட இலங்கைப் சபாலிஸின் இன்ஸ்சபக்டர் நிவயாமல்  ங்ைஜேீேிடமிருந்து ேரும் 
அச்சுறுத்தல்ைள் மற்றும் அழுத்தங்ைள் குைித்து வதசிய சாட்சி, பாதிக்ைப்பட்வடார் பாதுைாப்பு அதிைா சகபயில் 
முகைப்பாசடான்கை இதழியலாளர் சுைன் புஸசேல்ல தாக்ைல் சசய்துள்ளதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.16 2012 
சநாேம்பர் 9இலும் 10இலும் ைிளர்ச்சிசயான்ைின் வபாது சேலிக்ைகட சிகைச்சாகலயின் இருபத்திவயழு 
கைதிைள் சைால்லப்பட்டைர். ேருடக்ைணக்ைில் ேழக்கு பற்ைி இதழியலாளர் ைசுன் புஸசேல எழுதிேந்ததுடன், 

சபருமளவு ைட்டுக ைகளயும், நூசலான்கையம் ஏற்ைைவே சேளியிட்டுள்ளார். INFORMக்கு இதழியலாளரிைால் 
கூைப்பட்டுள்ளோறு, அே து அைிக்கையிடுதலின் ைா ணமாை அேர் அச்சுறுத்தப்படுைின்ைார், நியாயமற்ை 
ேிதத்தில் நிந்திக்ைப்படுைின்ைார். 

  

                                                           
16 https://www.facebook.com/kasun.pussewela/posts/10212143996506302 (ைகடசியாை டிசம்பர் 27 அன்று அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.facebook.com/kasun.pussewela/posts/10212143996506302
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இ. ஏகைய அச்சுறுத்தல்ைள் மற்றும் பயமுறுத்தல்ைள் 

 

ைாலத்தின் வபாது அைிக்கையிடப்பட்டுள்ள வேறு ேடிேங்ைகளக் சைாண்ட அச்சுறுத்தல்ைளும், பயமுறுத்தல்ைளும் 
உள்ளை. தமிழ் அ சியல் கைதிைள் ேிடுேிக்ைப்படுேகதக் வைாரிய தமிழ் மாணேர்ைள் சில சிங்ைள 
ஆடேர்ைளிைால் அச்சுறுத்தப்பட்டைர். பாதுைாேலில் சார்த்துக க்ைப்பட்ட ம ணம் பற்ைி வபா ாடிய மக்ைகள 
வநாக்ைி ைண்ணரீ் புகைக் குண்டிகை ஏேியதற்ைாை சபாலிசார் குற்ைஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளைர். வப ாதகை மற்றும் 
ேயம்ப ஆைிய பல்ைகலக்ைழைங்ைளில் புைம்பாை சம்பேங்ைளில் ஏகைய மாணேர்ைளிடமிருந்து 
பயமுறுத்தலுக்கும், அச்சுறுத்தலுக்கும் பைிடிேகதக்கு எதி ாை மாணேர்ைள் முைங்சைாடுத்தைர்.  அத்துடன் 
உச்சநிகலயிலாை சபாலிஸ் ேிசா கணயாளர் ஒருேர் ஜைாதிபதியிைதும் அத்துடன் இவத 
ேிசா கணயாளரிைாலும் ேிசாரிக்ைப்படும் மிைவும் சிவ ஷ்ட இ ாணுே அதிைாரி ஒருேரிைதும் உத்த வுைளின் 
ைா ணமாை இடமாற்ைப்பட்டார் )அத்துடன் இகதத் சதாடர்ந்து அேர் மீள்-நியமிக்ைப்பட்டார்(.  

16.  வபா ாட்டம் நடத்திய தமிழ் மாணேர்ைள் சிங்ைளக் குழுேிைால் அச்சுறுத்தப்பட்டைர் 
 

 

பி திகம 11: தமிழ் மாணேர்ைகள அச்சுறுத்திய சிங்ைளக் குழு - புகைப்பட அனுச கண - http://www.jdslanka.org/ 

 

தமிழ் அ சியல் கைதிைளின் ேிடுதகலகயக் வைாரி, யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து அனு ாதபு தத்திற்ைாை 194 ைி.மீ. 
எதிர்ப்பு நகடபேைிகய முடித்துக் சைாண்ட தமிழ் மாணேர்ைள் ஒக்வ ாபர் 13 அன்று அனு ாதபு ம் 
சிகைச்சாகலக்கு சற்று சேளிவய, சிங்ைள ஆடேர்ைகளக் சைாண்ட குழுேிைால் அச்சுறுத்தப்பட்டைர். தமிழ் 
மாணேர்ைகள அணுைிய குழுோைது அேர்ைகள அச்சுறுத்தியதுடன், எல்.ரி.ரி.ஈ.ஐப் பி திநிதிப்படுத்துேதாை 
மாணேர்ைகளக் குற்ைஞ்சாட்டியது. 'எல்.ரி.ரி.ஈ.இன் சார்பாை நீங்ைள் ேந்திருந்தால் ேிலைிச்சசல்ேது நல்லது, 

எல்.ரி.ரி.ஈ.ஐப் பி திநிதிப்படுத்தும் யாவ னும் ஒருேர் முன்ைால் ே லாம்" எை சிங்ைள ஆடேர்ைளின் குழு 
சதரிேித்துள்ளது. எல்.ரி.ரி.ஈ. இன்னும் இயங்ைின்ைதா எை மாணேர்ைளிடம் வைட்ைப்பட்டதுடன், அேர்ைகள 
ோகய மூடிேிட்டு சசேிமடுக்குமாறும் கூைப்பட்டது. "நீங்ைள் எல்.ரி.ரி.ஈ.க்ைாை ேந்தீர்ைள் எை இன்ைி வு 
ஊடைங்ைள் கூைிைால், நீங்ைள் முடிந்தீர்ைள்" எைவும் கூைப்பட்டது. அந்த இடத்திற்கு சபாலிஸ் அலுேலர்ைளும், 

சிகைச்சாகல அலுேலர்ைளும் ேந்தார்ைள். ஆைால், அேர்ைள் தகலயிடேில்கல. இலத்தி ைியல் மற்றும் சமூை 
ஊடைங்ைளிைால் சம்பேம் மீதாை 'ேடீிவயா' நறுக்கு சேளியிடப்பட்டது.17 

                                                           
17 https://www.tamilguardian.com/content/video-captures-sinhala-men-threatening-tamil-students (ைகடசியாை டிசம்பர் 1 அன்று அகடயப்பட்டது( 
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/819-sri-lanka-police-look-on-while-sinhala-thugs-threaten-peaceful-tamil-

march (ைகடசியாை டிசம்பர் 1 அன்று அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.jdslanka.org/
https://www.tamilguardian.com/content/video-captures-sinhala-men-threatening-tamil-students
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/819-sri-lanka-police-look-on-while-sinhala-thugs-threaten-peaceful-tamil-march
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/819-sri-lanka-police-look-on-while-sinhala-thugs-threaten-peaceful-tamil-march
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17.  வப ாதகைப் பல்ைகலக்ைழைத்தின் உள்வள பைிடிேகத எதிர்ப்பாளர்ைள் தாக்ைப்பட்டைர் 
 

சநாேம்பர் 22 அன்று, 'வப ாதகைப் பல்ைகலக்ைழைத்தின் பைிடிேகத எதிர்ப்பேர்ைள்' எை ேலியுறுத்திய 
மாணேர்ைளின் குழுசோன்று பல்ைகலக்ைழை ேளாைத்தின் உள்வள மாணேர்ைகளக் சைாண்ட இன்சைாரு 
குழுேிைால் தாக்ைப்பட்டதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. "பைிடிேகத எதிர்ப்புக் குழு புகைப்படசமான்கை 
எடுப்பதற்கு பல்ைகலக்ைழைத்தின் சம்பந்தப்பட்டேர்ைளிடமிருந்து அனுமதிகய நாம் சபற்ைதுடன், அதற்ைாை 
மண்டபசமான்கையும் முன்பதிவு சசய்திருந்வதாம்" எை பைிடிேகத எதிர்ப்பாளர்ைள் சதரிேித்தைர். அேர்ைளின் 
கூற்றுப்படி, புகைப்படசமடுப்பகத அேர்ைள் தயார்படுத்திக் சைாண்டிருந்த வேகள, பைிடிேகதக்கு ஆத கேக் 
சைாண்டிருந்த மாணேர்ைகளக் சைாண்ட குழுசோன்று மண்டபத்திற்கு ேந்து, புகைப்படக் ைருேிைகளத் 
தூக்குேகத ஆ ம்பித்தது. "அேர்ைள் எம்கம வநாக்ைி கூச்சலிட்டதுடன், எம்கமச் சபிக்ைவும், அச்சுறுத்தவும் 
ஆ ம்பித்தைர்" எை பைிடிேகத எதிர்ப்பாளர்ைள் சதரிேித்துள்ளதாைக் குைிப்பிடப்பட்டது. சம்பேம் சதாடர்பாை 
படீாதிபதியுடன் )பல்ைகலக்ைழைத்தின்( முகைப்பாசடான்று தாக்ைல் சசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், புகைப்படக் 
ைருேிைகளத் திருடியதற்ைாை பைிடிேகத எதிர்ப்பாளர்ைளிைால் இன்சைாரு முகைப்பாடும் சசய்யப்பட்டுள்ளது.18 
 

18.  ேயம்ப பல்ைகலக்ைழைத்தின் உள்வள பைிடிேகத எதிர்ப்பாளர்ைள் தாக்ைப்பட்டைர் 
 

டிசம்பர் 26 அன்று, ேயம்ப பல்ைகலக்ைழைத்தின் சதாழில்நுட்பப் படீத்தில் ைற்றுக்சைாண்டிருந்த மாணேர்ைளின் 
குழுசோன்று பைிடிேகதக்கு எதி ாை எதிர்ப்புக்ைகள எழுப்பியகமயின் ைா ணமாை, பல்ைகலக்ைழைத்திற்கு 
அருைில் சிவ ஷ்ட மாணேர்ைகளக் சைாண்ட குழுேிைால் தாக்ைப்பட்டதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. 
பைிடிேகதக்கு எதி ாை எதிர்ப்புக்ைகள எழுப்பிய முதல் ஆண்டின் இரு மாணேர்ைள் ைடுகமயாை ைாயங்ைகள 
அகடந்ததுடன், அேர்ைள் குளியாப்பிட்டிய கேத்தியசாகலயில் அனுமதிக்ைப்பட்டுள்ளைர். தாம் ேிசா கணைகள 
ஆ ம்பித்துள்ளதாைவும், தாக்குதல் நடத்திவயார் முைாகமத்துேப் படீத்கதச் வசர்ந்தேர்ைள் எை 
அகடயாளங்ைாணப்பட்டுள்ளதாைவும் சபாலிசார் சதரிேித்தைர்.19 

19.  வபா ாட்டசமான்கைக் ைகலப்பதற்கு சபாலிஸார் ைண்ணரீ் புகைக்குண்கட ஏேிைர் 
 

 

பி திகம 12: ைட்டுோகையில் பாதுைாேலிலாை ம ணத்திற்கு எதி ாை வபா ாட்டம் -                                                                                              

புகைப்பட அனுச கண - www.hirunews.lk 

                                                           
18 http://colombogazette.com/2018/11/22/tense-situation-involving-anti-raggers-of-peradeniya-uni/ (ைகடசியாை டிசம்பர் 15 அன்று 
அகடயப்பட்டது( 
19 http://www.hirunews.lk/206916/two-students-of-wayamba-university-assaulted-for-objecting-ragging (ைகடசியாை டிசம்பர் 30 அன்று 
அகடயப்பட்டது( 
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http://colombogazette.com/2018/11/22/tense-situation-involving-anti-raggers-of-peradeniya-uni/
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டிசம்பர் 12 அன்று, ைட்டுோை சபாலிஸ் நிகலயத்திற்கு முன்ைால் நகடசபற்ை வபா ாட்டசமான்ைின் மீது 
ைண்ணரீ் புகைக்குண்டுைகளப் சபாலிசார் ஏேிைர் எை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. சபாலிஸ் பாதுைாேலில் 
ஆடேர் ஒருேக ப் சபாலிஸார் சைான்ைதாைப் வபா ாட்டங்ைா ர்ைள் குற்ைஞ்சாட்டிைர். ஆைால், 

குற்ைச்சாட்டிகைப் சபாலிஸார் மறுத்துள்ளைர். சபாலிஸ் நிகலயத்தின் முன்ைால் நூற்றுக்ைணக்ைாை மக்ைள் 
ஒன்றுகூடியதுடன், ' யர்'ைகள எரித்து, வபா ாட்டத்கத ஆ ம்பித்தைர். சபாலிஸாரின் கூற்றுப்படி, சபாலிஸாக  
வநாக்ைி வபா ாட்டக்ைா ர்ைள் ைற்ைகள எைிந்துள்ளைர். சபாலிஸ் ேிவசட அதி டிப்பகட அகழக்ைப்பட்டதுடன், 

வபா ாட்டத்கதக் ைகலப்பதற்ைாை சபாலிஸார் ைண்ணரீ் புகைக்குண்டுைகளயும் பயன்படுத்திைர்.20 
 

20.  உயர்பதேிநிகல ேிசா கணயாளர் இடமாற்ைப்பட்டார் 
 

 

பி திகம 13: சபாலிஸ் இன்ஸ்சபக்டர் நிஷாந்த டீ சில்ோ - புகைப்பட அனுச கண - www.dailymirror.lk 

உடைடியாைச் சசயற்படத்தக்ைதாை, குற்ைேியல் ேிசா கணத் திகணக்ைளத்தின் )சி.ஐ.டி.( சபாலிஸ் இன்ஸ்சபக்டர் 
நிஷாந்த டீ சில்ோ நீர்சைாழும்பு சபாலிஸ் பிரிவுக்கு இடமாற்ைப்பட்டுள்ளதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. 
சி.ஐ.டி.இன் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட குற்ைங்ைள் ேிசா கண அலைின் சபாறுப்பதிைாரியாை சபாலிஸ் இன்ஸ்சபக்டர் 
சில்ோ ேிளங்குேதுடன், சசய்திப்பத்திரிகை ஆசிரியர் லசந்த ேிக் மதுங்ைேின் சைாகல மற்றும் சில ைடற்பகட 
அலுேலர்ைளிைால் சார்த்துக க்ைப்பட்டுள்ள சைாழும்பில் 11 இகளஞர்ைளின் ஆட்ைடத்தல் ஆைியை உட்பட சில 
முக்ைியமாை ேிசா கணைகள அேர் கையாண்டார். எல்.ரி.ரி.ஈ.இைால் இகழக்ைப்பட்ட 60க்கு வமற்பட்ட 
குற்ைங்ைள் உட்பட சபருமளவு ேிசா கணைகள அேர் சேற்ைிை மாை முடித்துள்ளார். "வசகேக்ைாை 
வதகேப்பாடு" ஒன்று எை திடீர் இடமாற்ைம் நியாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஊடைங்ைளின் கூற்றுப்படி, 

எல்.ரி.ரி.ஈ.உடன் சபாலிஸ் இன்ஸ்சபக்டர் நிஷாந்த சதாடர்பிகைக் சைாண்டிருந்தார் எை இகளஞர்ைளின் 
ஆட்ைடத்தல் ேழக்ைில் முக்ைியமாை சந்வதைநபர் ஒருேருக்கு புைலிடம் அளித்ததில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதாைச் 
சார்த்துக க்ைப்பட்டுள்ள பி தம பாதுைாப்பு அதிைாரி  ேநீ் ா ேிவஜகுண த்ை சபாருள்படுத்தி, இந்த 
இடமாற்ைத்கதத் தூண்டியுள்ளார். எைினும், சபாலிஸ் இன்ஸ்சபக்டர் நிஷாந்தவுக்கு எதி ாை சார்த்துக ைகள 
சி.ஐ.டி.இன் சிவ ஷ்ட பி திப் சபாலிஸ் மா அதிபர் மறுத்துக த்தார். ஜைாதிபதியின் உத்த வுைள் மீதாை 
அடிப்பகடயில் இடமாற்ைம் சசய்யப்பட்டது எை ஊடை அைிக்கைைள் எடுத்துக்ைாட்டியிருந்தை. ஊடைங்ைளின் 
சேளிப்படுத்தலிைதும், ைடுகமயாை ேிமர்சைங்ைளிைதும் பின்ைர் இடமாற்ைம் இ த்துச்சசய்யப்பட்டது.21 

                                                           
20 http://colombogazette.com/2018/12/13/police-fire-tear-gas-on-mob-near-katuwana-police-station/ (ைகடசியாை டிசம்பர் 10 அன்று 
அகடயப்பட்டது( 
21 http://www.dailymirror.lk/article/Transfer-of-CID-s-IP-Nishantha-Silva-cancelled-158630.html, http://www.dailymirror.lk/158572/CID-s-IP-

Nishantha-Silva-transferred, http://www.lankatruth.com/en/2018/11/letter-by-igp-proves-ip-nishantha-silva-was-transferred-by-president-sirisena/ 

(ைகடசியாை டிசம்பர் 20 அன்று அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://colombogazette.com/2018/12/13/police-fire-tear-gas-on-mob-near-katuwana-police-station/
http://www.dailymirror.lk/article/Transfer-of-CID-s-IP-Nishantha-Silva-cancelled-158630.html
http://www.dailymirror.lk/158572/CID-s-IP-Nishantha-Silva-transferred
http://www.dailymirror.lk/158572/CID-s-IP-Nishantha-Silva-transferred
http://www.lankatruth.com/en/2018/11/letter-by-igp-proves-ip-nishantha-silva-was-transferred-by-president-sirisena/
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ஈ.  அ சியலகமப்பு சதிப்பு ட்சியின் பின்ை ாை அடக்குமுகைைள் 

 

ஊடைச் சுதந்தி த்திற்கு, ேிவசடமாை அ ச ஊடை நிறுேைங்ைளின் சுதந்தி த்திற்கு அச்சுறுதல்ைளின் அதிைரிப்பிகை 
ஒக்வ ாபர் 26இன் அ சியலகமப்புச் சதிப்பு ட்சி ைண்டது. முக்ைியமாை அ சியல் நிைழ்ச்சிைகள 
உள்ளடக்குேதிலிருந்து ஊடைங்ைள் தடுக்ைப்பட்டை. ேிவசடமாை ஜைாதிபதிக்கு எதி ாை நிகலசயான்கை எடுத்த 
சபாநாயைருக்கு எதி ாை பா ாளுமன்ைத்தில் ேன்முகைகயக் ைாலம் ைண்டதுடன், இந்தச் சம்பேங்ைள் 
பா ாளுமன்ைத்தில் உள்ள சில பா ாளுமன்ை உறுப்பிைர்ைளுக்கும், சபாலிசாருக்கும் ைாயங்ைளுக்கு 
இட்டுச்சசன்ைை. சதிப்பு ட்சிகய எதிர்த்த ஒரு முக்ைியமாை சிேில் சமூைச் சசயலார்ேலர் பத்திரிகை மைாநாடு 
ஒன்ைில் சசய்த ைருத்துக ைள் மீதாை அடிப்பகடயில் ேிசா கணைள் உட்பட்டதுடன், அேருக்கும் மற்றும் 
அ சாங்ைச் சார்பற்ை தாபைங்ைளுக்கும் மறுதகலயிலாை வமற்வைாள்ைகள ஜைாதிபதியும் சசய்துள்ளார். 
ேண்ணாத்திப்பூச்சிைளிைால் நிருேைிக்ைப்படும் ஒன்ைாை ஐக்ைிய வதசிய முன்ைணி அ சாங்ைத்கதக் குைிப்பிட்டு 
சபண் ஓரிைச்வசர்க்கையாளர் - ஆண் ஓரிைச்வசர்க்கையாளர் - ஈரிைச்வசர்க்கையாளர் - மாற்றுப்பாலிைத்தேர் - 
இருபால் உடலகமப்பிைர் - பால்நிகலக் குழப்பத்திலுள்ளேர் (LGBTIQ) சமூைத்கத நிந்திப்பதற்ைாை 
ைருத்துக ைகளயும் ஜைாதிபதி சசய்தார். LGBTIQ சமூைத்கத நிந்திப்பதற்ைாை ேண்ணாத்திப்பூச்சிைள் என்ை 
பதம் பயன்படுத்தப்படுைின்ைது. 

21.  அ சாங்ை ஊடை நிறுேைங்ைளில் அ சியல்ோதிைள் பலாத்ைா மாைப் பி வேசிக்ைின்ைைர் 

 

பி திகம 14:  ாஜபக்ஷேின் ஆத ோளர்ைளின் குழுகேக் ைட்டுப்படுத்த சபாலிஸின் ேிவசட அதி டிப்பகட முயல்ைின்ைது - 
சைத் நிஷாந்த, பி சன்ை  ணே ீ மற்றும் ச ாஜர் சசைேி த்ை ஆைிவயார் உட்பட சபாதுஜை ஐக்ைிய சுதந்தி  முன்ைணியின் 

பி திநிதிைள் படத்தில் உள்ளைர் - புகைப்பட அனுச கண - www.lankadeepa.lk 

ஒக்வ ாபர் 26 இ வு அன்று, பி தம ாை முன்ைாள் ஜைாதிபதி மைிந்த  ாஜபக்ஷ ஜைாதிபதி நியமிக்ைப்பட்ட பின்ைர், 
சில மணித்தியாலங்ைளில் ஸ்ரீ லங்ைா ரூபோஹிைி கூட்டுத்தாபைத்தினுள் பி வேசிப்பதற்கு இரு பாரிய அ சியல் 
ைட்சிைகளச் வசர்ந்த அ சியல்ோதிைள் முயற்சித்தைர். ைகலக்ைப்பட்ட அகமச்ச கேயின் அகமச்சர்ைளாை 
மங்ைள சம ே ீ,  ஞ்ஜித் மத்துமபண்டா  ஆைிவயார் தாம் ஐக்ைிய வதசிய முன்ைணியின் பா ாளுமன்ை உறுப்பிைர் 
சத்து  வசைா த்ைவுடன் ேளாைத்திற்கு ேந்த வபாது, சைஹலிய  ம்புக்சேல, சைத் நிஷாந்த, இந்திை அனுருத்த 
மற்றும் பி சன்ை  ணே ீ வபான்ை சில பா ாளுமன்ை உறுப்பிைர்ைள் உட்பட மைிந்த  ாஜபக்ஷேின் 
ஆத ோளர்ைளுக்கு இகடயில் சிக்ைியகத ேலியுறுத்தியதாை ஊடைங்ைள் அைிக்கையிட்டை. இந்தச் 
சூழ்நிகலயில், சைடுபிடி சூழ்நிகலகயக் ைட்டுப்படுத்துேதற்ைாைப் சபாலிஸின் ேிவசட அதி டிப்பகட 
ே ேகழக்ைப்பட்டதுடன், முதன்கமயாை அ சாங்ைத் சதாகலக்ைாட்சி நிகலயம் அதன் தகலேரிைதும், வேறு 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
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அதிைாரிைளிைதும் ைட்டுப்பாட்டிலிருந்து ேிலைியிருந்தது. அைிக்கைசயான்று ேிடுப்பதற்கு ைகலக்ைப்பட்ட 
அகமச்ச கே அகமச்சர்ைள் அனுமதிக்ைப்படேில்கல என்பதுடன்,  ாஜபக்ஷ சார்பு ஆத ோளர்ைளால் 
ரூபோஹிைி ைட்டுப்பாட்டுக்குள் எடுக்ைப்பட்டிருந்தது.22  

22.  அ சாங்ை ஊடைங்ைளின் இதழியலாளர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டு, சேளிவயற்ைப்பட்டைர் 

பி தம ாை மஹிந்த  ாஜபக்ஷ நியமிக்ைப்பட்ட பின்ைர் வலக் ஹவுஸ், வதசிய ரூபோஹிைி கூட்டுத்தாபைம் 
)ஸ்ரீ.ல.ரூ.கூ.( மற்றும் சுயாதீை சதாகலக்ைாட்சி ேகலப்பின்ைல் )ஐ.ரி.என்( வபான்ை அ சாங்ை ஊடை 
நிறுேைங்ைளின் சபருமளவு இதழியலாளர்ைள், நிருோைிைள் மற்றும் வேறு பணியாளர் ஆைிவயார் 
அச்சுறுத்தப்பட்டு, தடுக்ைப்பட்டு, அேர்ைளது பதேிநிகலைளில் இருந்து பலாத்ைா மாை நீக்ைப்பட்டைர். வலக் 
ஹவுஸ் மூலங்ைளின் பி ைா ம், மறுநாளாை ஒக்வ ாபர் 26இல் சசய்திப்பத்திரிகைைளின் தளக்வைாலங்ைகள 
 ாஜபக்ஷ ஆத ோளர்ைளின் குழு பலாத்ைா மாை மாற்ைியுள்ளது. தைது பதிப்புரிகமக் ைடகமைகள அே ால் 
சசய்ய இயலாமல் இருந்ததிைால், ோ  இறுதி சசய்திப்பத்திரிகைைளின் பணியாளரும் சேளியிடுேதற்கு 
நிர்ப்பந்திக்ைப்பட்டைர்.23 இதைிகடவய, ஐ.ரி.என்.இன் சசய்தி மற்றும் ைலாசா  அலுேல்ைள் பி திப் சபாது 
முைாகமயாளர் சுபாஷ் ஜயேர்தை உட்பட சபருமளவு இதழியலாளர்ைள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படலாம் என்ை 
தைேகலப் சபற்ை பின்ைர் அேர்ைள் அங்ைிருந்து சேளிவயற்ைப்பட்டைர். ஒக்வ ாபர் 28 (ஞாயிற்றுக்ைிழகம( 
அன்று, ரூபோஹிைிக் கூட்டுத்தாபைத்தின் தகலேரும் அத்துடன் ஐ.ரி.என்.இன் தகலேர் மற்றும் பி தம 
நிகைவேற்று அதிைாரி ஆைிவயாரும் ஒக்வ ாபர் 26 இ ேிலிருந்து நிறுேைங்ைளில் இருக்ைேில்கல எை 
ஊடைங்ைள் அைிக்கையிட்டிருந்தை. 

23.  வலக் ஹவுஸினுள் பலாத்ைா மாைப் பி வேசிப்பதற்கு ஐ.வத.ை. ஆத ோளர்ைள் முயற்சித்தைர் 

டிசம்பர் 13 அன்று, அ சாங்ைத்திற்குச் சசாந்தமாை அச்சு ஊடை நிறுேைமாை வலக் ஹவுஸூக்கு பலாத்ைா மாைப் 
பி வேசிப்பதற்கு ஐக்ைிய வதசிய ைட்சி )ஐ.வத.ை.( ஆத ோளர்ைளின் குழு முயன்ைது. INFORMக்கு பணியாட் 
உறுப்பிைர்ைளிைால் சதரிேிக்ைப்பட்டோறு, பா ாளுமன்ைத்கதக் ைகலப்பதற்கும் அத்துடன் சபாதுத் வதர்தல் 
ஒன்றுக்கு அகழப்புேிடுப்பதற்கும் எை ஜைாதிபதியிைால் ேழங்ைப்பட்ட ேர்த்தமாைி அைிேித்தல் 
சட்டேிவ ாதமாைது எை மீஉயர் நீதிமன்ைம் அைிேித்த பின்ைர் சம்பேம் இடம்சபற்ைது. ஊடைங்ைளின் 
கூற்றுப்படி, இரு ஐ.வத.ை. உள்ளூ ாட்சி மன்ைப் பி திநிதிைளும் அத்துடன் அேர்ைளது ஆத ோளர்ைளும் வலக் 
ஹவுஸில் பி வேசிப்பதற்கு முயற்சித்துள்ளைர். ஆைால், சபாலிஸாரின் ஆத வுடன் நிறுேைத்தின் பணியாட் 
உறுப்பிைர்ைளிைால் அேர்ைள் தடுக்ைப்பட்டைர். எைினும், இது ேிசா கணசயான்றுக்கு ோக்குறுதியளித்த 
ஐ.வத.ை.இைால் சுட்டிக்ைாட்டப்பட்டது.24 

24. பி தமரிைதும், அகமச்ச கேயிைதும் சத்தியப்பி மாண நிைழ்ேிகை உள்ளடக்குேதிலிருந்து 
ஊடைங்ைள் தடுக்ைப்பட்டை 

அ சியல் சைாந்தளிப்பின் பின்ைர், பி தம ாை  ணில் ேிக் மசிங்ை மீள்-நியமிக்ைப்பட்டதுடன், டிசம்பர் 16 அன்று 
ஜைாதிபதி அலுேலைத்தில் அே து சத்தியப்பி மாண நிைழ்வு இடம்சபற்ைது. டிசம்பர் 20 அன்று அலுேலைத்தில் 
புதிய அகமச்ச கேயின் சத்தியப்பி மாணம் இடம்சபற்ைது. இரு தருணங்ைளிலும், சத்தியப்பி மாண நிைழ்வுக்கு 
ஊடைங்ைள் அனுமதிக்ைப்படேில்கல எை INFORMக்கு அச்சு மற்றும் இலத்தி ைியல் ஊடைங்ைளின் சபருமளவு 
பதிப்பாசிரியர்ைள் சதரிேித்தைர். இவ்ோறு தடுக்ைப்பட்டகத சுதந்தி  ஊடை இயக்ைம் உட்பட சில தாபைங்ைள் 
ைண்டித்ததுடன், தைேலுக்கும் அத்துடன் ஊடை சுதந்தி த்திற்குமாை உரிகமயின் மீைசலான்று எை அகே 
சதரிேித்தை.25 

                                                           
22 http://srilankabrief.org/2018/10/sri-lanka-slpp-loyalists-forcibly-take-over-state-media-institutions/ (ைகடசியாை டிசம்பர் 15 அன்று 
அகடயப்பட்டது( 
23 https://mobile.twitter.com/tingilye/status/1056201659557113856 (ைகடசியாை டிசம்பர் 29 அன்று அகடயப்பட்டது( 
24 https://srilankamirror.com/news/12021-unp-condemns-violence-outside-lake-house (ைகடசியாை டிசம்பர் 16 அன்று அகடயப்பட்டது( 
25 https://www.colombotelegraph.com/index.php/media-barred-from-covering-ranil-wickremesinghe-swearing-in-president-worried-about-

humiliation-caused-by photograph/, 
https://freemediasrilanka.wordpress.com/2018/12/31/%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6

%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-

%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A-%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83/ (ைகடசியாை டிசம்பர் 16 அன்று 
அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
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https://www.colombotelegraph.com/index.php/media-barred-from-covering-ranil-wickremesinghe-swearing-in-president-worried-about-humiliation-caused-by%20photograph/
https://freemediasrilanka.wordpress.com/2018/12/31/%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A-%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83/
https://freemediasrilanka.wordpress.com/2018/12/31/%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A-%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83/
https://freemediasrilanka.wordpress.com/2018/12/31/%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92-%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A-%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83/
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25.  பா ாளுமன்ைத்தில் சபாநாயைர் தாக்ைப்பட்டார் 

 

பி திகம 15: சபாநாயைர் அமர்ந்திருந்த பகுதிகயப் பா ாளுமன்ை உறுப்பிைர்ைள் தாக்குைின்ைைர் )இடது( தாக்குதல்ைளில் இருந்து 
சபாநாயைக ப் பாதுைாப்பதற்கு சபாலிஸாரும், பா ாளுமன்ை அலுேலர்ைளும் முயல்ைின்ைைர் -                       

புகைப்பட அனுச கண - Reuters 

சநாேம்பர் 15இலும், 16இலும் நகடசபற்ை இரு பா ாளுமன்ை அமர்வுைளில் சபாநாயைர் ைரு ஜயசூரிய 
தாக்ைப்பட்டார். சநாேம்பர் 15 அன்று, பா ாளுமன்ை அமர்வுைகள ஆ ம்பிப்பதற்கு முயற்சித்த வேகள முதலாேது 
சம்பேம் இடம்சபற்ைது. டிலும் அமுனுைம, ஆைந்த அளுத்ைமவை, திலங்ை சுமதிபால, வஜான்ஸ்டன் சபர்ைாண்வடா 
உட்பட ஜைாதிபதி கமத்திரிபால சிைிவசைகேயும் அத்துடன் முன்ைாள் ஜைாதிபதியும் பா ாளுமன்ை 
உறுப்பிைருமாை மைிந்த  ாஜபக்ஷகேயும் ஆதரிக்ைின்ை உறுப்பிைர்ைளும் அத்துடன் சபருமளவு ஏகைவயாரும் 
சபாநாயைக  வநாக்ைிேந்து, தாக்குதகல ஆ ம்பித்தைர். எைினும், சபாநாயைக  ஐ.வத.ை.ஐயும் அத்துடன் வேறு 
சிறுபான்கம ைட்சிைகளயும் வசர்த்து உறுப்பிைர்ைள் சுற்ைிேகளத்து, அேக ப் பாதுைாப்பதற்கு முயன்ைைர். 
சநாேம்பர் 16 அன்று, முன்ைாள் ஜைாதிபதியும், பா ாளுமன்ை உறுப்பிைருமாை மைிந்த  ாஜபக்ஷவுக்கு எதி ாை 
நம்பிக்கை இல்லாத் தீர்மாைத்தின் மீதாை ோக்சைடுப்புக்ைளுக்ைாை சபாநாயைர் பா ாளுமன்ைத்தினுள் 
பி வேசித்து, தகலகமதாங்ைிய வேகள அடுத்த தாக்குதல் ஆ ம்பிக்ைப்பட்டது. ஜைாதிபதி சிைிவசை மற்றும் 
 ாஜபக்ஷ ஆைிவயாருக்கு ஆத ேளித்த பா ாளுமன்ை உறுப்பிைர்ைளிைால் சபாநாயைரின் ஆசைம் தடுக்ைப்பட்டது. 
எைினும், சபாலிஸாரின் பாதுைாப்புடன் வமலதிைமாை ைதசோன்கைப் பயன்படுத்தி பா ாளுமன்ைத்தினுள் 
சபாநாயைர் பி வேசித்தார். நூல்ைள், நாற்ைாலிைள் வபான்ைேற்கைப் பயன்படுத்தி சபாநாயைக த் தாக்குேதற்கு 
பா ாளுமன்ை உறுப்பிைர்ைளின் குழுசோன்று ஆ ம்பித்தது. இதைிகடவய, சில ஐக்ைிய வதசிய முன்ைணி 
)ஐ.வத.மு.( மற்றும் வஜ.ேி.பி. )ஜைதா ேிமுக்தி சப முை - மக்ைள் ேிடுதகல முன்ைணி( ஆைியேற்ைின் 
பா ாளுமன்ை உறுப்பிைர்ைளும் மற்றும் சபாலிஸாரும் மிளைாய்த் தூளுடன் நீர், நூல்ைள் மற்றும் நாற்ைாலிைள் 
ஆைியைேற்கைப் பயன்படுத்தி குழுேிைால் தாக்ைப்பட்டைர். சில ஐ.வத.மு. பா ாளுமன்ை உறுப்பிைர்ைளும் 
மூர்க்ைத்தைமாை நடந்ததாைவும் அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது.26 

 

26.  பா ாளுமன்ை அமர்வுைளின் வந டி ஒலிப ப்பிகை ஊடைங்ைள் நிறுத்திை 

 

பா ாளுமன்ை அமர்வுைளின் வந டி ஒலிப ப்பு சடுதியாை நிறுத்தப்பட்டது பற்ைி ேிசாரிப்பதற்ைாை டிசம்பர் 5 அன்று 
சேகுஜை ஊடை அகமச்சின் சசயலாளர் சுைில் சஹட்டிஆ ச்சி மற்றும் இலங்கை ஒலிப ப்புக் 

                                                           
26 https://www.slguardian.org/sri-lanka-speaker-under-attack-by-sirisena-rajapaksa-goons-in-the-house/, http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/61712, 

https://www.timeslive.co.za/news/world/2018-11-16-chilli-powder-thrown-as-sri-lankan-mps-brawl-again/, (ைகடசியாை டிசம்பர் 15 அன்று 
அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
https://www.slguardian.org/sri-lanka-speaker-under-attack-by-sirisena-rajapaksa-goons-in-the-house/
http://dbsjeyaraj.com/dbsj/archives/61712
https://www.timeslive.co.za/news/world/2018-11-16-chilli-powder-thrown-as-sri-lankan-mps-brawl-again/
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கூட்டுத்தாபைத்தின் )இ.ஒ.கூ.( தகலேர் வசாம த்ை திசநாயக்ை ஆைிவயாக ப் பா ாளுமன்ைத்திற்கு சபாநாயைர் 
ைரு ஜயசூரிய ே ேகழத்துள்ளதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. பா ாளுமன்ை அமர்வுைளின் வந டி ஒலிப ப்புக்கு 
பா ாளுமன்ைத்திற்கும் இ.ஒ. கூட்டுத்தாபைத்திற்கும் இகடயில் உடன்படிக்கைசயான்று உள்ளது. எைினும், 

சநாேம்பர் 14 அன்று இ.ஒ.கூட்டுத்தாபைத்திைால் வந டி ஒலிப ப்பு சடுதியாை நிறுத்தப்பட்டது. இது 
உடன்படிக்கைகய சேளிப்பகடயாை மீறுைின்ைது என்றும், இ.ஒ. கூட்டுத்தாபைத்திற்கு எதி ாை உடைடியாை 
நடேடிக்கைைள் எடுக்ைப்பட வேண்டும் என்றும் சில ஐ.வத.ை. பா ாளுமன்ை உறுப்பிைர்ைளால் பி ச்சகை 
எழுப்பப்பட்டது. மூன்று தடகேைள் அகழப்பாகணைள் உதாசீைம் சசய்யப்பட்டை. ஆைால், இறுதியாை 
சபாநாயைர் முன்ைிகலயில் இருேரும் முன்ைிகலயாைி, வந டி ஒலிப ப்கப ஆ ம்பிப்பதற்ைாை ோக்குறுதிகய 
அளித்தைர்.27 

27.  சபாலிஸாரிைால் சிேில் சமூைத் தகலேர் ே ேகழக்ைப்பட்டு, எச்சரிக்ைப்பட்டார் 

 

 

பி திகம 16: சமன்  த்ைபிரிய - புகைப்பட அனுச கண - www.dailymirror.lk 

 

முன்ைணிோய்ந்த சிேில் சமூைச் சசயலார்ேலரும், சதாழிற்சங்ைத் தகலேருமாை சமன்  த்ைபிரிய பத்திரிகை 
மைாநாசடான்ைின் வபாது ேழங்ைிய ைருத்துக சயான்று குைித்து ேிசாரிப்பதற்ைாைப் சபாலிஸாரிைால் 
ே ேகழக்ைப்பட்டார். சமன்  த்ைபிரியேின் ைருத்துக ைள் வதசியப் பாதுைாப்புக்கு ஓர் அச்சுறுத்தல் என்றும் 
ஜைாதிபதிக்கு ம ண அச்சுறுத்தல் என்றும் அேருக்கு எதி ாை பிேிதுரு சஹல உறுமய ைட்சியின் சபாதுச் 
சசயலாளரிைால் சசய்யப்பட்ட முகைப்பாசடான்றுக்ைாை பதிலிறுப்பில் இது சார்த்துக க்ைப்பட்டிருந்தது. 
முகைப்பாட்டிகைத் சதாடர்ந்து, சபாலிஸ் மா அதிபரின் அைிவுறுத்தல்ைளின் ைீழ் சபாலிஸ் ேிவசட ேிசா கண 
அலைிைால் ேிசா கணைள் ஆ ம்பமாைிை. சமன்  த்ைபிரிய, பத்திரிகை மைாநாட்டில் பங்சைடுத்த அே து 
சைபாடிைளும், சை சசயலார்ேலர்ைளுமாை வப ாசிரியர் ச த் ேிவஜசூரிய மற்றும் ைாமிைி ேியாங்சைாட 
ஆைிவயாரிடமிருந்து இ ண்டக  மணித்தியாலத்திற்கு வமலாை ோக்குமூலங்ைள் பதிவுசசய்யப்பட்டை.28 

 

                                                           
27 http://www.dailynews.lk/2018/12/06/political/170518/speaker-summons-media-secretary-slbc-chairman, 

http://colombogazette.com/2018/12/05/speaker-karu-jayasuriya-slams-slbc-chief/ (ைகடசியாை டிசம்பர் 16 அன்று அகடயப்பட்டது( 
28 https://www.newsfirst.lk/2018/12/14/saman-rathnapriya-provides-statement-to-the-police-special-investigation-

unit/,http://colombogazette.com/2018/12/11/probe-launched-into-comments-made-by-saman-ratnapriya/,http://www.hirunews.lk/205948/police-to-

investigate-saman-rathnapriya-on-his-statement-that-threatens-national-security (ைகடசியாை டிசம்பர் 16 அன்று அகடயப்பட்டது( 

http://www.ihrdc.wordpress.com/
mailto:informcolombo@gmail.com
http://www.dailynews.lk/2018/12/06/political/170518/speaker-summons-media-secretary-slbc-chairman
http://colombogazette.com/2018/12/05/speaker-karu-jayasuriya-slams-slbc-chief/
https://www.newsfirst.lk/2018/12/14/saman-rathnapriya-provides-statement-to-the-police-special-investigation-unit/
https://www.newsfirst.lk/2018/12/14/saman-rathnapriya-provides-statement-to-the-police-special-investigation-unit/
http://colombogazette.com/2018/12/11/probe-launched-into-comments-made-by-saman-ratnapriya/
http://www.hirunews.lk/205948/police-to-investigate-saman-rathnapriya-on-his-statement-that-threatens-national-security
http://www.hirunews.lk/205948/police-to-investigate-saman-rathnapriya-on-his-statement-that-threatens-national-security
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28.  LGBTIQ சமூை மீதாை மறுதகலயிலாை ைருத்துக்ைகள ஜைாதிபதி சசய்தார் 

சபண் ஓரிைச்வசர்க்கையாளர் - ஆண் ஓரிைச்வசர்க்கையாளர் - ஈரிைச்வசர்க்கையாளர் - மாற்றுப்பாலிைத்தேர் - 
இருபால் உடலகமப்பிைர் - பால்நிகலக் குழப்பத்திலுள்ளேர் [Lesbian – Gay – Bisexual – Transgender – 

Intersex – Queer (LGBTIQ)] சமூைம் மீதாை ஜைாதிபதி கமத்திரிபால சிைிவசைேின் ைருத்துக ைள் குைித்து 
சபருமளவு தாபைங்ைள் அேர் மீது ஆத்தி மகடந்தை. சநாேம்பர் 5 அன்று, ஐக்ைிய சபாதுஜை மக்ைள் சுதந்தி  
முன்ைணியின் கூட்டத்தில் "ேண்ணாத்திப்பூச்சி ோழ்க்கை" ஒன்கை பி தமர்  ணில் ேிக் மசிங்ை ோழ்ேதாைவும், 

அே து "ேண்ணாத்திப்பூச்சி சசயற்குழுேில்" அ சாங்ைத் தீர்மாைங்ைள் எடுக்ைப்படுேதாைவும் ஜைாதிபதி 
சதரிேித்திருந்தார். இது LGBTIQ சமூைத்திைாலும், ஏகையேற்ைிைாலும் ைருத்துக ைளுக்கு எதி ாை 
வபா ாட்டங்ைளுக்கும் அத்துடன் "ஜைநாயைத்திற்ைாை ேண்ணாத்திப்பூச்சிைள்" எைப் சபயரிடப்பட்ட 
குழுசோன்ைின் அகமப்புக்கும் இட்டுச்சசன்ைது.29  

 

 

பி திகம 17: ஜைாதிபதியின் ஓரிைச்வசர்க்கை ைருத்துக ைளுக்கும் அத்துடன் நகடமுகையிலாை அ சியல் 
சநருக்ைடிநிகலக்கும் எதி ாை LGBTIQ சமூைத்திைரும் மற்றும் ஏகைவயாரும் வபா ாடுைின்ைைர் -  

புகைப்பட அனுச கண - bakamoono.lk 

                                                           
29 http://colombogazette.com/2018/11/06/president-under-fire-over-butterfly-comments/  (ைகடசியாை டிசம்பர் 15 அன்று அகடயப்பட்டது( 
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