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வைாேிலின் ோதாடப்படுைின்ை ைாணியில் யபௌத்த மதகுருமார்ைளுடன் தமிழ் Clftpayhsu;fs; 
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முகைகமயியல்  
 

2019 ஜனோி 1 இலிருந்து மார்ச் 31 ேகர, இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகை 

யதாடர்பான சில குைிப்பிடத்தக்ை சம்பேங்ைைின் யபாதுோன வபாக்குைகையும், ேிபரங்ைகையும் 

இந்த அைிக்கை ேழங்குைின்ைது. சூழகமேிகன நிகைவேற்றுச் சாராம்சம் ேிபாிப்பதுடன், 

வபாக்குைகையும் அத்துடன் அரசாங்ைத்தினதும், வேறு யதாடர்பான தரப்புக்ைைினதும். சில 

யபாதுோன ைண்டுபிடிப்புக்ைகையும் பகுப்பாய்ைின்ைது. ஊடை அைிக்கைைள், சமூை ஊடைங்ைள் 

INFORMக்கு அைிக்கையிடப்பட்ட சம்பேங்ைள் மற்றும் INFORM பணியாைாினதும், ஊடைங்ைைினதும் 

அேதானிப்புக்ைள் மற்றும் அனுபேம் ஆைியனேற்ைிலிருந்து சம்பேங்ைைின்  ஏற்பாட்டிகன INFORM 

வபணுைின்ைது.  

 

இந்த அைிக்கையில், ஏகனவயார் மத்தியில் யபாலிஸ், ஆயுதப்பகடைள், மதக்குழுக்ைள் ஆைியனவும் 

மற்றும் அரசியல்ோதிைளும் உட்பட அரசாங்ை அல்லது அரசாங்ைம் சாராத ைருேிைைின் கைைைில் 

உாிகமைைின் மீைல்ைகையும், சமூை அநீதிகயயும் பதிவுயசய்ேதற்கு எதிராை அல்லது 

முயற்சிப்பதற்கு எதிர்ப்பு, தகட, ைீழ்ப்படிய மறுத்தல், சோல் ஆைியேற்ைின் யசயற்பாடுைகை 

உள்ைடக்குேதற்கு “வேறுபாடு” என்ை யசால் பரந்தாீதியில் ேகரயறுக்ைப்படுைின்ைது. வமற்படி 

வேறுபாட்டின் யசயற்பாடுைகை அடக்குேதற்கு வமற்படி அரசாங்ை அல்லது அரசாங்ைம் சாராத 

யசயற்பாட்டாைர்ைைிலான ஏவதனும் முயற்சியாை “அடக்குமுகை” என்ை யசால் 

ேகரயறுக்ைப்படுைின்ைது. உாிகமைகை அாித்துத் தின்னுேதற்ைான அதன் ஆற்ைலைேின் 

ைாரணமாை ைருத்து வேறுபாடாை ஏவதனும் ோக்குேன்கமயிலான அகதாியப்படுத்தும் மனித 

உாிகமைள் ைருதப்பட முடியும். 

 

நிகைவேற்றுச் சாராம்சம் 

 

2018 ஒக்வராபர் - டிசம்பர் ேகரயிலான ைருத்து வேறுபாடு மீதான INFORMஇன் முன்கனய 

ைாலாண்டு அைிக்கை 28 சம்பேங்ைகைக் யைாண்டிருந்தது. 2019இன் முதல் மூன்று மாதங்ைகை 

உள்ைடக்கும் இந்த அைிக்கை 35 சம்பேங்ைைின் ேிபரங்ைகைப் பதிவுயசய்ைின்ைது.  

 

2018ஆம் ஆண்டு முடிவுற்று அரசியலகமப்புாீதியிலான யநருக்ைடிநிகலயிலான தாக்ைங்ைைினால் 

2019 ஜனோி 1இல் ஆரம்பித்த ஆண்டுக்ைான நாதம் குைித்துகரக்ைப்பட்டுள்ைதாைத் 

வதான்றுைின்ைது. சம்பந்தப்படுத்தகலப் புாிந்துயைாள்ேது ைாரணமாை ேிைங்ைாத அவதவேகை, 

அரசியல் ேகுப்பினதும் மற்றும் ைடகம குைித்த அேர்ைைது உதாசீனத்தினதும் மீது யபாது 

மக்ைளுக்குச் சாட்டப்படக்கூடிய அதிருப்திக்ைாை அரசாங்ை நடேடிக்கைைளுக்கு எதிரான 

வபாராட்டங்ைைில் சிைிதைவு அதிைாிப்பு ஒன்று இருப்பதாைத் வதான்றுைின்ைது.  

 

ைடந்த ேருடம் ஒக்வராபாில் பாராளுமன்ைத்தில் முன்கேக்ைப்பட்ட பயங்ைரோத எதிர்ப்புச் சட்டம் 

நீக்ைப்பட வேண்டும் என பல்ைகலக்ைழை மாணேர்ைள் வைாாியிருந்தனர். அது இவ்ேருடத்தில் 

மாயபரும் வபாராட்டத்திற்கு இட்டுச்யசன்ைது. ைண்ணீர்புகைக் குண்டு ஏேப்பட்டும், 

நீர்பீச்சியடிக்ைப்பட்டும் வபாராட்டம் ைகலக்ைப்பட்டது. 1979இன் பயங்ைரோதத் தடுப்புச் சட்டத்கத 

நீக்குேகதவய பயங்ைரோத எதிர்ப்புச் சட்டம் உத்வதசமாைக் யைாண்டிருந்ததுடன், பயங்ைரோதத் 

தடுப்புச் சட்டம் தற்ைாலிைமானயதாரு யபாைிமுகையாை அைிமுைப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால், 

நாட்டின் குற்ைேியல் நீதித்துகை முகைகமயில் அது ஒரு நிரந்தரமான இகணக்ைப்பட்ட அம்சமாை 
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 ேந்துள்ைது. யபருமைவு நகடமுகையிலான சட்டங்ைகையும் மற்றும் பயங்ைாரோதத்கதயும் 

குைிப்பிட்டு, பயங்ைரோதத் தடுப்புச் சட்டம் நீக்ைப்பட வேண்டும் என்றும், பயங்ைரோத எதிர்ப்புச் 

சட்டம் மீைப்யபைப்பட வேண்டும் என்றும் ஊடைச் சுதந்திரக் குழுக்ைள், அரசாங்ை சார்பற்ை 

தாபனங்ைள், யதாழிற்சங்ைங்ைள் ஆைியனவும், ேழக்ைைிைர்ைள் மற்றும் உாிகமைள் 

யசயலார்ேலர்ைள் ஆைிவயாரும் அகழப்புேிடுத்துள்ைன/ேிடுத்துள்ைனர். பயங்ைரோதம் என 

ைருதப்படக்கூடிய பரந்ததும், நிச்சயமற்ைதுமான ேகரேிலக்ைணங்ைகைக் யைாண்டுள்ை 

ேகரேிலான பயங்ைரோத எதிர்ப்புச் சட்டத்தில் உள்ை ஏற்பாடுைகை இக் குழுக்ைள் 

ைண்டித்துள்ைன. அத்தகைய ேகரேிலக்ைணங்ைளும், தன்னிச்கசயிலான யபாருள்ேிைக்ைங்ைைின் 

சாத்தியக்கூறும் ஜனநாயைத்திற்கும், ைருத்துச் சுதந்திரத்திற்கும் மற்றும் ஒன்றுகூடுேதற்கும், 

இகணேதற்குமான உாிகமைளுக்கு எதிரானகே என அகே வமலும் சுட்டிக்ைாட்டியுள்ைன. 

 

இலங்கையில் ஒன்பது மாைாணங்ைைில், தமிழர்ைகைப் யபரும்பான்கமயாைக் யைாண்ட ேடக்கு 

மாைாணத்திவலவய ஊக்ைத்துடன் இயங்குதலுக்ைான யபருமைவு அச்சுறுத்தல்ைளும், தகடைளும் 

அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைதுடன், இதில் இந்த அைிக்கையில் உள்ை அகரோசிக்கு வமற்பட்ட 

சம்பேங்ைள் அங்வைவய இடம்யபற்றுள்ைன. ைாணாமலாக்ைப்பட்வடாாினதும் மற்றும் தமது 

ைாணிைகை மீைைிக்குமாறு வபாராட்டம் நடத்திவயாாினதும் தமிழ் குடும்பங்ைவை 

அச்சுறுத்துேதற்ைான ைருத்திகனக் யைாண்ட யசயற்பாடுைைின் அகமப்பிலும், வபாராட்டங்ைகை 

இகடநிறுத்துைின்ை அகமப்பிலும் அதிைைவு ை~;டநிகலக்கு முைங்யைாடுத்தன. மற்கைய 

இடங்ைைில் இடம்யபற்ை வபாராட்டங்ைைில் வபாராட்டக்ைாரர்ைகை வநாக்ைி ைண்ணீர்புகைக் 

குண்டினதும், நீர்பீச்சியடித்தலினதும் அகமப்பில் உடல்ாீதியிலான ை~;டநிகலக்கு 

வபாராட்டக்ைாரர்ைள் முைங்யைாடுத்தனர். மாணேர்ைைினதும், ஆசிாியர் யதாழிற்சங்ைம் ஒன்ைினதும்  

வபாராட்டங்ைள் மற்றும் சூழகலப் பாதுைாப்பதற்ைாை நடத்தப்பட்ட வபாராட்டங்ைள் ஆைியனவும் 

யபாலிஸாாினால் தாக்ைப்பட்டன. 

 

உாிகமைைின் மீைல்ைள் மற்றும் சமூை அநீதி ஆைியன யதாடர்பில், தமது பணியிகனப் பாதுைாப்பாை 

நிகைவேற்றுேதற்கு ைணிசமானைவு அச்சுறுத்தல்ைளுக்கும், தகடைளுக்கும் தாக்குதல்ைளுக்கும் 

ேடக்ைில் உள்ை தமிழ் ஊடைேியலாைர்ைள் முைங்யைாடுத்தனர். இது யதாடர்பில் ஏழு அத்தகைய 

சம்பேங்ைள் குைித்து அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைன. யபாலிஸ் அலுேலர் ஒருோினால் ஓர் 

ஊடைேியலாைர் உடல்ாீதியாைத் தாக்ைப்பட்ட அவதவேகை, ஏகனவயார் ஒன்ைில் ஆயுதப் 

பகடயினரால் அல்லது யபாலிஸாாினால் அச்சுறுத்தப்பட்டனர். யதற்ைில் வபாராட்டயமான்றுக்கு 

யசய்தி வசைாிக்ைச் யசன்ை வேகை, ஊடைேியலாைர் ஒருேர் அச்சுறுத்தப்பட்டார். ஒரு சிறுைகத 

எழுத்தாைர் ேிசாாிக்ைப்பட்டு, பின்னர் கைது யசய்யப்பட்டார். அரசாங்ைத் யதாகலக்ைாட்சி 

அகலோிகசயயான்ைின் மீதான பிரசித்தமான யதாகலக்ைாட்சி நாடை யதாடர்பகுதியயான்று 

தகடயசய்யப்பட்டது. யதாழிற்சங்ைங்ைளுக்கும், யதாழிற்சங்ைோதத்திற்கும் அச்சுறுத்தும் 

நைர்யோன்ைில், புதிதாை அகமக்ைப்பட்ட யதாழிற்சங்ையமான்ைின் முதலாேது கூட்டத்தில் 

பங்யைடுத்த தமது ஊழியர்ைைில் சிலகர தனியார் யதாகலக்ைாட்சி நிகலயயமான்று பதேிநீக்ைியது.  

 

நாயைான்றுக்கு 1000 ரூபாயால் வதயிகலத் வதாட்டத் யதாழிலாைர்ைைின் ஊதியத்கத 

அதிைாிப்பதற்ைான  “ஆயிரம் ரூபா”  இயக்ைமானது இவ்ேருடத்தில் யபருந்திரைான 

ஒன்றுதிரட்டகலக் ைண்டுள்ைதுடன், வபாராட்டங்ைளுக்கு ேிழிப்பியகல உயர்த்திய அவத வேகை, 

சம்பந்தப்பட்டேர்ைைிடமிருந்து இயக்ைத்தின் அகமப்பாைர்ைள் எதிர்ப்புக்கும்  

முைங்யைாடுத்துள்ைனர். 
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 யபாதுமக்ைகை அைியச்யசய்யும் நைர்யோன்ைாை ைருதப்படும் ேிதத்தில் திாிபிட்டிைாவுக்கு சட்டபூர்ே  

அந்தஸ்கத ஜனாதிபதி ேழங்ைியுள்ைதுடன், இது மதம் யதாடர்பில் ைடுகமயான ைருத்து குைித்த 

மக்ைைின் உாிகமக்கு உத்வதசமான அச்சுறுத்தகலக் யைாண்டுள்ைதால், அச்சங்ைகை 

உயர்த்தியுள்ைது. உாிகமைள் மீதான சாத்தியமான ைட்டுப்பாடுைைின் யதாடராை 

பாடசாகலைைினதும; அத்துடன் குற்ைோைிைைினதும் யதாடர்பிலான வபாக்ைில் தகலயீடு ஒன்ைாை 

மனித உாிகமைகை உறுதிப்படுத்துேதற்கு உள்ை யபாைிமுகைைகைக் குைிப்பிட்டு மனித 

உாிகமைகை ஜனாதிபதி பைிரங்ைமாைக் ைண்டித்தார். நீதிபதிைைின் பதேியுயர்வுக்கு அேரது 

தனிப்பட்ட பாிந்துகரகய அேமதித்தகமக்ைாை அரசியலகமப்புப் வபரகே உட்பட வேறு 

நிறுேனங்ைகை ோய்யமாழி மூலம் ஜனாதிபதி சாடினார். என்றுவம சம்பேித்திருக்ைாத 

நைர்யோன்ைில், ைாணாமல்வபாவனாருக்ைான அலுேலைமானது எல்.ாி.ாி.ஈ. நிைழ்ச்சி நிரலுக்கு 

ஈடுயைாடுப்பதாைவும், தனது ேலியுறுத்தலுக்கு ஆதரேைிப்பதற்கு சான்ைிகன ேழங்ைேில்கல 

எனவும் ஜனாதிபதி யதாிேித்தார். 2016 பாராளுமன்ைச் சட்டயமான்ைினால் 

ைாணாமல்வபாவனாருக்ைான அலுேலைம் தாபிக்ைப்பட்டதுடன், அது 2018இல் யதாழிற்பாட்டுக்குக் 

யைாண்டு ேரப்பட்டது. சட்டேிவராதமான வபாகதப்யபாருள் ேர்த்தைத்கத எதிர்ப்பதற்கு 

ைண்ைாணிப்புச் சாதனங்ைைின் யைாள்ேனவுக்கு பில்லியன் ைணக்ைான ரூபாய் யபறுமதியான வபரம் 

ஒன்றுக்ைான அகமச்சரகே அங்ைீைாரத்கத ஜனாதிபதி நாடியுள்ைதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது. 

ஊக்ைத்துடன் இயங்குதலிலும், வபாராட்டங்ைைிலும் சம்பந்தப்பட்டுள்ைேர்ைள் அதிைாித்துள்ை 

ைண்ைாணிப்பினால் ஏற்ைனவே இலக்குப்படுத்தப்பட்டுள்ைதாைத் வதான்றுேதனால், மனித 

உாிகமைள் யபாைிமுகைைள் மீது தனது யதாடர்ச்சியான ோய்யமாழியிலான தாக்குதல்ைளுடன் 

இகணந்து ஜனாதிபதியினால் வைாரப்பட்டுள்ை சாதனங்ைைினால் நைரத்திற்குாிய ஈடுபாடும், ைருத்து 

வேறுபாடும் வமலும் மறுதகலயாைப் பாதிக்ைப்படலாம் என INFORM அச்சமகடைின்ைது. 

 

சம்பேங்ைைின் அட்டேகண 

 திைதி இடம் ேிேரணம் ஆதாரம் 

 

அ. ேடக்ைில் ஊக்ைத்துடன் இயங்குதலுக்கு அச்சுறுத்தல்ைளும், தகடைளும் 

 

1. 31 ஜனோி ைிைியநாச்சி வபாகதப்யபாருள் யசயற்பாடு 

குைித்து அைிக்கையிட்ட பின்னர் 

ைிைியநாச்சி மாணேன் மீது 

தாக்குதல் 

https://www.tamilguardian.com/content/kilin

ochchi-school-student-attacked-after-

reporting-local-drug-activity 

2. 3 ஜனோி ேவுனியா பதாகைக்கு இலஞ்சம் 

யைாடுத்ததிற்ைாை இருேகரப் 

யபாலிசார் கைதுயசய்தனர் 

https://www.bbc.com/news/world-asia-

46762770 

3. 23 ஜனோி முல்கலத்தீவு; 

ைிைியநாச்சி 

ஜனாதிபதியின் ேிஜயத்கத 

எதிர்த்த வேகை 

ைாணாமலாக்ைப்பட்வடாாின் 

குடும்பத்தினர் 

அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

 

https://www.tamilguardian.com/content/fami

lies-disappeared-threatened-when-protesting-

presidents-vanni-visit 

4. 8  யபப்ரோி மன்னார் இரேில் “சி.ஐ.டி. அலுேலர்ைள்” 

பலாத்ைாரமாை வீட்டுக்குள் 

பிரவேசித்தனர் 

https://www.tamilguardian.com/content/wife

-disappeared-appeals-protection-after-threats 

https://www.tamilguardian.com/content/kilinochchi-school-student-attacked-after-reporting-local-drug-activity
https://www.tamilguardian.com/content/kilinochchi-school-student-attacked-after-reporting-local-drug-activity
https://www.tamilguardian.com/content/kilinochchi-school-student-attacked-after-reporting-local-drug-activity
https://www.bbc.com/news/world-asia-46762770
https://www.bbc.com/news/world-asia-46762770
https://www.tamilguardian.com/content/families-disappeared-threatened-when-protesting-presidents-vanni-visit
https://www.tamilguardian.com/content/families-disappeared-threatened-when-protesting-presidents-vanni-visit
https://www.tamilguardian.com/content/families-disappeared-threatened-when-protesting-presidents-vanni-visit
https://www.tamilguardian.com/content/wife-disappeared-appeals-protection-after-threats
https://www.tamilguardian.com/content/wife-disappeared-appeals-protection-after-threats
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 5. 5 ஜனோி இரகணமடு இரகணதீவுக்கு ேருகை தந்த 

யசயலார்ேலர்ைள் 

பிரவேசிப்பதற்கு 

இராணுேத்தினால் தகட 

 

https://twitter.com/dharsha_J/status/1081774

041793421312 

6. 8 ஜனோி இரகணமடு யசயலார்ேலரும், 

ஊடைேியலாைர்ைம் 

பிரவேசிப்பகத மறுப்பதற்கு 

ைடற்பகட முயற்சி 

http://www.sundayobserver.lk/2019/01/13/ne

ws-features/iranaitivu-eight-months-after-

reclaiming-land-navy 

 

https://twitter.com/rukitweets/status/1082867

524692144128 
 

7. 26 ஜனோி வைப்பாபுலவு ைாணிகய ேிடுேிக்குமாறு 

வைாாிய வைப்பாபுலவு 

குடும்பங்ைளுக்கு வபார்வீரர்ைள் 

அச்சுறுத்தல் 

 

https://www.tamilguardian.com/content/soldi

ers-intimidate-keppapulavu-families-

demanding-release-land 

https://www.vikalpa.org/?p=34307 

8 6 யபப்ரோி வைப்பாபுலவு வைப்பாபுலேிலிருந்து 

வபாராட்டக்ைாரர்ைகை 

யேைிவயற்றுேதற்ைான 

யபாலிசாாின் முயற்சி 

நிராைாிக்ைப்பட்டது. 

https://www.tamilguardian.com/content/cour

t-rejects-sri-lankan-police-attempts-throw-

protesters-out-keppapulavu 

 

https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089

389060513161222 

 

https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089

149335848214528 
 

9. 9 யபப்ரோி வைப்பாபுலவு இராணுேத்தின் அச்சுறுத்தலின் 

ைாரணமாை கூடாரங்ைகை 

மூடுேதற்கு வைப்பாபுலவு 

வபாராட்டக்ைாரர்ைள் 

தள்ைப்பட்டனர்  

 

https://www.tamilguardian.com/content/arm

y-intimidation-forces-keppapulavu-

protesters-cover-shacks 

10. 27 யபப்ரோி வைப்பாபுலவு புலம்யபயர்ந்த குடும்பங்ைைின் 

கையயாப்ப இயக்ைத்கதப் 

யபாலிசார் தடுத்தனர் 

 

https://www.tamilguardian.com/content/sri-

lankan-police-obstruct-displaced-families-

signature-campaign 

11. 21 யபப்ரோி மன்னார்;  

சிலாேத்துகை 

 https://www.tamilguardian.com/content/musl

ims-protest-sri-lanka-navy-occupation-

mannar 

 

https://www.tamilguardian.com/content/man

nar-muslim-protesters-file-complaint-

against-sri-lanka-navy-threats 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/dharsha_J/status/1081774041793421312
https://twitter.com/dharsha_J/status/1081774041793421312
http://www.sundayobserver.lk/2019/01/13/news-features/iranaitivu-eight-months-after-reclaiming-land-navy
http://www.sundayobserver.lk/2019/01/13/news-features/iranaitivu-eight-months-after-reclaiming-land-navy
http://www.sundayobserver.lk/2019/01/13/news-features/iranaitivu-eight-months-after-reclaiming-land-navy
https://twitter.com/rukitweets/status/1082867524692144128
https://twitter.com/rukitweets/status/1082867524692144128
https://www.tamilguardian.com/content/soldiers-intimidate-keppapulavu-families-demanding-release-land
https://www.tamilguardian.com/content/soldiers-intimidate-keppapulavu-families-demanding-release-land
https://www.tamilguardian.com/content/soldiers-intimidate-keppapulavu-families-demanding-release-land
https://www.vikalpa.org/?p=34307
https://www.tamilguardian.com/content/court-rejects-sri-lankan-police-attempts-throw-protesters-out-keppapulavu
https://www.tamilguardian.com/content/court-rejects-sri-lankan-police-attempts-throw-protesters-out-keppapulavu
https://www.tamilguardian.com/content/court-rejects-sri-lankan-police-attempts-throw-protesters-out-keppapulavu
https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089389060513161222
https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089389060513161222
https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089149335848214528
https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089149335848214528
https://www.tamilguardian.com/content/army-intimidation-forces-keppapulavu-protesters-cover-shacks
https://www.tamilguardian.com/content/army-intimidation-forces-keppapulavu-protesters-cover-shacks
https://www.tamilguardian.com/content/army-intimidation-forces-keppapulavu-protesters-cover-shacks
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-obstruct-displaced-families-signature-campaign
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-obstruct-displaced-families-signature-campaign
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-obstruct-displaced-families-signature-campaign
https://www.tamilguardian.com/content/muslims-protest-sri-lanka-navy-occupation-mannar
https://www.tamilguardian.com/content/muslims-protest-sri-lanka-navy-occupation-mannar
https://www.tamilguardian.com/content/muslims-protest-sri-lanka-navy-occupation-mannar
https://www.tamilguardian.com/content/mannar-muslim-protesters-file-complaint-against-sri-lanka-navy-threats
https://www.tamilguardian.com/content/mannar-muslim-protesters-file-complaint-against-sri-lanka-navy-threats
https://www.tamilguardian.com/content/mannar-muslim-protesters-file-complaint-against-sri-lanka-navy-threats
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 ஆ. ேடக்ைில் தமிழ் இதழியலாைர்ைளுக்கு அச்சுறுத்தல்ைளும், தகடைளும் 

12. 7 ஜனோி மன்னார் ஊடைேியலாைர்ைள் 

யபாலிசாாினால் 

அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

https://twitter.com/garikaalan/status/1082458

727536459777 

 

https://twitter.com/garikaalan/status/1082353

227205464064 

 

http://www.virakesari.lk/article/47675 

 

13. 19 ஜனோி முல்கலத்தீவு புத்தாின் சிகலயின் நிருமாண 

அகமேிடத்தில் அச்சுறுத்தலுக்கு 

ஊடைேியலாைர்ைள் 

முைங்யைாடுத்தனர் 

https://www.tamilguardian.com/content/large

-buddha-statue-built-mullaitivu-hindu-

temple-site-despite-local-opposition 

 

https://www.tamilguardian.com/content/tami

l-journalists-face-intimidation-construction-

buddha-statue-steps-mullaitivu 

 

14. 23 ஜனோி முல்கலத்தீவு புத்தர் சிகலயின் திைப்பு 

ேிழாேில் 

ஊடைேியலாைர்ைள் 

அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

https://www.tamilguardian.com/content/tami

l-journalists-face-intimidation-construction-

buddha-statue-steps-mullaitivu 

 

https://www.tamilguardian.com/content/mor

e-tensions-opening-illegal-buddha-statue-

mullaitivu-rushed-through 

 

15. 10 யபப்ரோி முல்கலத்தீவு முல்கலத்தீேில் நீர் 

ேடியச்யசய்தல் குைித்த 

வபாராட்டங்ைள் யதாடர்பாைச் 

யசய்தி வசைாிக்ைச் யசன்ை 

ஊடைேியலாைர்ைள் 

இராணுேத்தினால்; 

அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 
 

http://www.jdslanka.org/index.php/news-

features/media/852-army-threatens-

journalist-covering-protest-against-water-

theft-video 

 

https://www.tamilguardian.com/content/arm

y-threatens-journalist-mullaitivu 

16. 12 யபப்ரோி மன்னார் மன்னார் கூட்டத்தில் ஆளுனாின் 

பாதுைாப்பு அலுேலர்ைைினால் 

ஊடைேியலாைர்ைள் 

அைற்ைப்பட்டனர் 

 

https://www.tamilguardian.com/content/nort

hern-governor’s-security-remove-journalists-

mannar-meeting 

17. 19 யபப்ரோி  யாழ்ப்பாணம் வைாப்பாய் யபாலிஸ் 

யபாறுப்பதிைாாியினால் 

ஊடைேியலாைர் 

தாக்ைப்பட்டார் 

https://www.tamilguardian.com/content/sri-

lankan-police-assault-tamil-journalist-jaffna 

 

http://www.sundaytimes.lk/article/1071848/fmm-

condemns-police-attack-on-jaffna-journalist 

 

https://www.thehindu.com/news/international/jaff

na-journalist-assaulted-by-

policeman/article26323437.ece 

 

http://srilankabrief.org/2019/02/free-media-

movement-condemns-police-attack-on-journalist-

nadarajah-kugarajah 

https://twitter.com/garikaalan/status/1082458727536459777
https://twitter.com/garikaalan/status/1082458727536459777
https://twitter.com/garikaalan/status/1082353227205464064
https://twitter.com/garikaalan/status/1082353227205464064
http://www.virakesari.lk/article/47675
https://www.tamilguardian.com/content/large-buddha-statue-built-mullaitivu-hindu-temple-site-despite-local-opposition
https://www.tamilguardian.com/content/large-buddha-statue-built-mullaitivu-hindu-temple-site-despite-local-opposition
https://www.tamilguardian.com/content/large-buddha-statue-built-mullaitivu-hindu-temple-site-despite-local-opposition
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/more-tensions-opening-illegal-buddha-statue-mullaitivu-rushed-through
https://www.tamilguardian.com/content/more-tensions-opening-illegal-buddha-statue-mullaitivu-rushed-through
https://www.tamilguardian.com/content/more-tensions-opening-illegal-buddha-statue-mullaitivu-rushed-through
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/media/852-army-threatens-journalist-covering-protest-against-water-theft-video
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/media/852-army-threatens-journalist-covering-protest-against-water-theft-video
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/media/852-army-threatens-journalist-covering-protest-against-water-theft-video
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/media/852-army-threatens-journalist-covering-protest-against-water-theft-video
https://www.tamilguardian.com/content/army-threatens-journalist-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/army-threatens-journalist-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/northern-governor's-security-remove-journalists-mannar-meeting
https://www.tamilguardian.com/content/northern-governor's-security-remove-journalists-mannar-meeting
https://www.tamilguardian.com/content/northern-governor's-security-remove-journalists-mannar-meeting
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-assault-tamil-journalist-jaffna
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-assault-tamil-journalist-jaffna
http://www.sundaytimes.lk/article/1071848/fmm-condemns-police-attack-on-jaffna-journalist
http://www.sundaytimes.lk/article/1071848/fmm-condemns-police-attack-on-jaffna-journalist
https://www.thehindu.com/news/international/jaffna-journalist-assaulted-by-policeman/article26323437.ece
https://www.thehindu.com/news/international/jaffna-journalist-assaulted-by-policeman/article26323437.ece
https://www.thehindu.com/news/international/jaffna-journalist-assaulted-by-policeman/article26323437.ece
http://srilankabrief.org/2019/02/free-media-movement-condemns-police-attack-on-journalist-nadarajah-kugarajah
http://srilankabrief.org/2019/02/free-media-movement-condemns-police-attack-on-journalist-nadarajah-kugarajah
http://srilankabrief.org/2019/02/free-media-movement-condemns-police-attack-on-journalist-nadarajah-kugarajah


[Document title] 

 

 

 

9 

INFORM அைிக்கை: இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகை    1 ஜனோி – 31 மார்ச் 2019 

 

 18. 12 மார்ச் முல்கலத்தீவு ஊடைேியலாைாின் வீட்டில் 

யைாள்கையடிக்ைப்பட்டது 

https://www.tamilguardian.com/content/pro

minent-mullaitivu-journalists-equipment-

burgled 

 

https://twitter.com/kumanan93/status/110554

3389708054529 

 

இ. ஓன்றுகூடுேதற்ைான சுதந்திரத்தின் மீைல் 

19. 4 யபப்ரோி திம்புல வதாட்டத் யதாழிலாைர்ைைின் 

வபாராட்டத்துடன் 

இகணந்திருந்த இந்து 

மதகுருேின் ோைனம் மீது 

தாக்குதல் 

 

https://lankacnews.com/වතු-කම්කරු-

විර ෝධයට-මැ රයෝ/  

20. 23 யபப்ரோி யபாைேந்தலாே வதாட்டத் யதாழிலாைர்ைைின் 

வபாராட்டத்தின் 

அகமப்பாைர்ைள் கைது 

http://www.sundayobserver.lk/2019/03/03/ne

ws/indian-funded-houses-handed-over-

bogawantalawa 

https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6

%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80

%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD

%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-

%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-

%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A

%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-

%E0%B6%BB%E0%B7%90/ 

 

21. 25 மார்ச் அேிசாேகை 1000 இயக்ை ேிழிப்பியல் நிைழ்வு 

மீது தாக்குதல் 

http://www.sripuvath.com/සාලාව-වතු-

අධිකාරී-1000-ව්%E2%80%8Dයාප/? 

fbclid=IwAR0dojPdEcHL1LgxVJLGLPJyhI

ksIvR4PGzo8a0gDB6JC-mpk32cMFJ6jow  

 

22. 13 யபப்ரோி யைாழும்பு வேகலயற்ை பட்டதாாிைைின் 

வபாராட்டத்தின் மீது தாக்குதல் 

http://www.adaderana.lk/news/53224/police-

fire-tear-gas-at-protesting-unemployed-

graduates 
 

https://www.newsfirst.lk/2019/02/13/tear-

gas-used-to-disperse-unemployed-graduates-

protest/ 
 

http://www.sundaytimes.lk/article/1070213/r

ajapaksa-condemns-usage-of-teargas-during-

unemployed-undergraduates-protest 

 

23. 21 யபப்ரோி யைாழும்பு பல்ைகலக்ைழை மாணே 

வபாராட்டக்ைாரர்ைகைக் 

ைகலப்பதற்கு ைண்ணீர் 

புகைக்குண்டும், நீர் 

பீச்சியடித்தலும் 

பயன்படுத்தப்பட்டன  

http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Pr

otesting-Uni--students-tear-gassed/108-

162711 
 

https://www.newsfirst.lk/2019/02/21/tear-

gas-and-water-cannons-used-to-disperse-

inter-university-protest 
 

https://www.tamilguardian.com/content/prominent-mullaitivu-journalists-equipment-burgled
https://www.tamilguardian.com/content/prominent-mullaitivu-journalists-equipment-burgled
https://www.tamilguardian.com/content/prominent-mullaitivu-journalists-equipment-burgled
https://twitter.com/kumanan93/status/1105543389708054529
https://twitter.com/kumanan93/status/1105543389708054529
https://lankacnews.com/
http://www.sundayobserver.lk/2019/03/03/news/indian-funded-houses-handed-over-bogawantalawa
http://www.sundayobserver.lk/2019/03/03/news/indian-funded-houses-handed-over-bogawantalawa
http://www.sundayobserver.lk/2019/03/03/news/indian-funded-houses-handed-over-bogawantalawa
https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/
https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/
https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/
https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/
https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/
https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/
https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/
https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/
http://www.adaderana.lk/news/53224/police-fire-tear-gas-at-protesting-unemployed-graduates
http://www.adaderana.lk/news/53224/police-fire-tear-gas-at-protesting-unemployed-graduates
http://www.adaderana.lk/news/53224/police-fire-tear-gas-at-protesting-unemployed-graduates
https://www.newsfirst.lk/2019/02/13/tear-gas-used-to-disperse-unemployed-graduates-protest/
https://www.newsfirst.lk/2019/02/13/tear-gas-used-to-disperse-unemployed-graduates-protest/
https://www.newsfirst.lk/2019/02/13/tear-gas-used-to-disperse-unemployed-graduates-protest/
http://www.sundaytimes.lk/article/1070213/rajapaksa-condemns-usage-of-teargas-during-unemployed-undergraduates-protest
http://www.sundaytimes.lk/article/1070213/rajapaksa-condemns-usage-of-teargas-during-unemployed-undergraduates-protest
http://www.sundaytimes.lk/article/1070213/rajapaksa-condemns-usage-of-teargas-during-unemployed-undergraduates-protest
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Protesting-Uni--students-tear-gassed/108-162711
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Protesting-Uni--students-tear-gassed/108-162711
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Protesting-Uni--students-tear-gassed/108-162711
https://www.newsfirst.lk/2019/02/21/tear-gas-and-water-cannons-used-to-disperse-inter-university-protest
https://www.newsfirst.lk/2019/02/21/tear-gas-and-water-cannons-used-to-disperse-inter-university-protest
https://www.newsfirst.lk/2019/02/21/tear-gas-and-water-cannons-used-to-disperse-inter-university-protest
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 24. 13 மார்ச் யைாழும்பு மாணேர்ைகைக் ைகலப்பதற்கு 

யபாலிசாாினால் ைண்ணீர் 

புகைக்குண்டு 

பயன்படுத்தப்பட்டது; ஐருளுகு 

கூட்ட அகழப்பாைர் கைது 

 

http://www.colombopage.com/archive_19A/

Mar13_1552501627CH.php 

 

25.  28 யபப்ரோி யைாழும்பு ஆசிாியர்ைைின் வபாராட்டம் மீது 

தாக்குதல் 

https://www.newsfirst.lk/2019/03/03/teacher

s-union-to-take-actions-against-teargas-

attack/  

http://www.dailymirror.lk/breaking_news/T

wo-injured-during-teachers’-protest:-Union-

alleges-protesters-were-attacked-with-

garbage/108-163083 
 

26.  18 மார்ச் யைாழும்பு சுேர்ணோஹினியில் புதிதாை 

அகமக்ைப்பட்ட 

யதாழிற்சங்ைத்தின் 

உறுப்பினர்ைள் வேகலயிலிருந்து 

நீக்ைப்பட்டனர் 

 

https://twitter.com/AzzamAmeen/status/1107

857491541409792 

27. 22 மார்ச் புத்தைம் வபாராட்டக்ைாரர்ைள் மீது 

குண்டாந்தடித் தாக்குதல் 

http://www.adaderana.lk/news/53935/police-

baton-charge-protesters-in-puttalam 
 

https://www.bbc.com/sinhala/sri-lanka-

47667399 

 

ஈ. ைருத்துச் சுதந்திரத்தின் மீைல் 

28. 31 ஜனோி  “வைாப்பி ைவட” யதாகலக்ைாட்சி 

நாடைத்தின் யதாடர்பகுதி தகட 

யசய்யப்பட்டது 

 

https://twitter.com/kataclysmichaos/status/10

91211698076147712 

29. 23 ஜனோி ஹம்பாந் 

வதாட்கட 

வபாராட்டத்தில் யசய்தி 

வசைாிக்ைச் யசன்ை 

இதழியலாைர்ைள் 

அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

http://www.ada.lk/breaking_news/හම්බ

නරතාටමහරේවාරේවිර ෝධතාවක්වා

ර්තාකිරිමට-

ගියමාධ්%E2%80%8Dයරව්දීයාට-

තර්ජන/11-344655  

 

https://www.ifj.org/media-

centre/news/detail/category/press-

releases/article/sri-lankan-journalist-

intimidated-covering-protest.html 

30. 23 மார்ச் குருநாைல் யபௌத்த சமயத்திற்ைான 

சார்த்துகரக்ைப்பட்ட அேதூறு 

குைித்து சிறு ைகத எழுத்தாைர் 

ேிசாாிக்ைப்பட்டார் 

 

 

 

23 மார்ச், ராேய 

http://www.colombopage.com/archive_19A/Mar13_1552501627CH.php
http://www.colombopage.com/archive_19A/Mar13_1552501627CH.php
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Two-injured-during-teachers'-protest:-Union-alleges-protesters-were-attacked-with-garbage/108-163083
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Two-injured-during-teachers'-protest:-Union-alleges-protesters-were-attacked-with-garbage/108-163083
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Two-injured-during-teachers'-protest:-Union-alleges-protesters-were-attacked-with-garbage/108-163083
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Two-injured-during-teachers'-protest:-Union-alleges-protesters-were-attacked-with-garbage/108-163083
https://twitter.com/AzzamAmeen/status/1107857491541409792
https://twitter.com/AzzamAmeen/status/1107857491541409792
http://www.adaderana.lk/news/53935/police-baton-charge-protesters-in-puttalam
http://www.adaderana.lk/news/53935/police-baton-charge-protesters-in-puttalam
https://www.bbc.com/sinhala/sri-lanka-47667399
https://www.bbc.com/sinhala/sri-lanka-47667399
https://twitter.com/kataclysmichaos/status/1091211698076147712
https://twitter.com/kataclysmichaos/status/1091211698076147712
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lankan-journalist-intimidated-covering-protest.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lankan-journalist-intimidated-covering-protest.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lankan-journalist-intimidated-covering-protest.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lankan-journalist-intimidated-covering-protest.html
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 உ. மனித உாிகமைள் குைித்து ஜனாதிபதியின் ேிமர்சனம் 

31. 24 ஜனோி  மனித உாிகமைள் 

யசயலார்ேலர்ைகை ஜனாதிபதி 

தாக்ைினார், சட்டத்திற்குப் 

புைம்பான யைாகலைளுக்ைான 

அங்ைீைாரத்திற்கு சமிக்கை 

https://www.colombotelegraph.com/index.ph

p/sirisena-openly-attacks-human-rights-

activists-signals-approval-for-extra-judicial-

killings/ 

 

https://www.theguardian.com/world/2019/ja

n/18/example-to-the-world-sri-lanka-

president-plans-to-copy-dutertes-war-on-

drugs 

 

http://www.colombopage.com/archive_19A/

Jan16_1547651080CH.php 

 

32. 13 மார்ச் மாத்தகை பாடசாகலைைில் ஒழுக்ைத்கத 

மனித உாிகமைள் தடுப்பதாை 

ஜனாதிபதி ேலியுறுத்துைிைார் 

http://www.dailynews.lk/2019/03/14/local/18

0195/teachers-have-boundless-duty-create-

disciplined-generation-president 

 

https://www.tamilguardian.com/content/sri-

lankan-president-claims-‘human-rights’-are-

hindering-discipline-schools 

 

33. 6 யபப்ரோி  அரசியலகமப்புப் 

வபரகேயினதும், மனித 

உாிகமைள் ஆகணக்குழுேினதும் 

மீது ஜனாதிபதி தாக்குதல்  

https://www.colombotelegraph.com/index.ph

p/sirisena-hits-out-at-constitutional-council-

again-questions-cc-decision-to-shoot-down-

appointments-of-12-judges-also-attacks-

human-rights-commission/ 

 

 

 

ஊ. சுதந்திரங்ைளுக்ைான உத்வதசமான அச்சுறுத்தல்ைள் 

34. 5 ஜனோி யைாழும்பு திாிபிட்டைவுக்கு சட்டபூர்ே 

அங்ைீைாரம் ேழங்ைப்பட்டது 

http://www.newindianexpress.com/world/20

19/jan/03/buddhist-scriptures-tripitaka-to-be-

declared-part-of-srilankan-heritage-on-

january-5-1920196.html 

 

http://www.ft.lk/news/Will-mediate-to-

make-Tripitaka-World-Heritage--

President/56-670315 

 

35. 21 மார்ச் யைாழும்பு ைண்ைாணிப்புச் சாதனங்ைளுக்கு 

அகமச்சரகேயின் 

அங்ைீைாரத்கத ஜனாதிபதி 

நாடினார் 

https://www.colombotelegraph.com/index.ph

p/sri-lankan-govt-to-spend-6-9-billion-

rupees-for-interception-equipment-in-the-

name-of-the-war-on-drugs/ 

 

  

https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-openly-attacks-human-rights-activists-signals-approval-for-extra-judicial-killings/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-openly-attacks-human-rights-activists-signals-approval-for-extra-judicial-killings/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-openly-attacks-human-rights-activists-signals-approval-for-extra-judicial-killings/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-openly-attacks-human-rights-activists-signals-approval-for-extra-judicial-killings/
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/18/example-to-the-world-sri-lanka-president-plans-to-copy-dutertes-war-on-drugs
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/18/example-to-the-world-sri-lanka-president-plans-to-copy-dutertes-war-on-drugs
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/18/example-to-the-world-sri-lanka-president-plans-to-copy-dutertes-war-on-drugs
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/18/example-to-the-world-sri-lanka-president-plans-to-copy-dutertes-war-on-drugs
http://www.colombopage.com/archive_19A/Jan16_1547651080CH.php
http://www.colombopage.com/archive_19A/Jan16_1547651080CH.php
http://www.dailynews.lk/2019/03/14/local/180195/teachers-have-boundless-duty-create-disciplined-generation-president
http://www.dailynews.lk/2019/03/14/local/180195/teachers-have-boundless-duty-create-disciplined-generation-president
http://www.dailynews.lk/2019/03/14/local/180195/teachers-have-boundless-duty-create-disciplined-generation-president
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-president-claims-'human-rights'-are-hindering-discipline-schools
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-president-claims-'human-rights'-are-hindering-discipline-schools
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-president-claims-'human-rights'-are-hindering-discipline-schools
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-hits-out-at-constitutional-council-again-questions-cc-decision-to-shoot-down-appointments-of-12-judges-also-attacks-human-rights-commission/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-hits-out-at-constitutional-council-again-questions-cc-decision-to-shoot-down-appointments-of-12-judges-also-attacks-human-rights-commission/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-hits-out-at-constitutional-council-again-questions-cc-decision-to-shoot-down-appointments-of-12-judges-also-attacks-human-rights-commission/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-hits-out-at-constitutional-council-again-questions-cc-decision-to-shoot-down-appointments-of-12-judges-also-attacks-human-rights-commission/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-hits-out-at-constitutional-council-again-questions-cc-decision-to-shoot-down-appointments-of-12-judges-also-attacks-human-rights-commission/
http://www.newindianexpress.com/world/2019/jan/03/buddhist-scriptures-tripitaka-to-be-declared-part-of-srilankan-heritage-on-january-5-1920196.html
http://www.newindianexpress.com/world/2019/jan/03/buddhist-scriptures-tripitaka-to-be-declared-part-of-srilankan-heritage-on-january-5-1920196.html
http://www.newindianexpress.com/world/2019/jan/03/buddhist-scriptures-tripitaka-to-be-declared-part-of-srilankan-heritage-on-january-5-1920196.html
http://www.newindianexpress.com/world/2019/jan/03/buddhist-scriptures-tripitaka-to-be-declared-part-of-srilankan-heritage-on-january-5-1920196.html
http://www.ft.lk/news/Will-mediate-to-make-Tripitaka-World-Heritage--President/56-670315
http://www.ft.lk/news/Will-mediate-to-make-Tripitaka-World-Heritage--President/56-670315
http://www.ft.lk/news/Will-mediate-to-make-Tripitaka-World-Heritage--President/56-670315
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sri-lankan-govt-to-spend-6-9-billion-rupees-for-interception-equipment-in-the-name-of-the-war-on-drugs/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sri-lankan-govt-to-spend-6-9-billion-rupees-for-interception-equipment-in-the-name-of-the-war-on-drugs/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sri-lankan-govt-to-spend-6-9-billion-rupees-for-interception-equipment-in-the-name-of-the-war-on-drugs/
https://www.colombotelegraph.com/index.php/sri-lankan-govt-to-spend-6-9-billion-rupees-for-interception-equipment-in-the-name-of-the-war-on-drugs/
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 அ. ேடக்ைில் ஊக்ைத்துடன் இயங்குதலுக்கு அச்சுறுத்தல்ைளும், தகடைளும் 

 

ேடக்ைில் ஊக்ைத்துடன் இயங்குதல் (நாட்டின் ஏகனய பகுதிைளுடன்)  ஒப்பீட்டுாீதியில் சிைிதைவு 

ஆனால், ைணிசமானைவும், நிகலத்திருக்ைத்தக்ைதுமான அடக்குமுகைகயச் சந்தித்தது. கைது 

யசய்யப்படுோர் என்ை அச்சுறுத்தல்ைள், சி.ஐ.டி. என சார்த்துகரக்ைின்ை நபர்ைள் 

ைாணாமலாக்ைப்பட்ட ஒருோின் குடும்பத்தின் வீட்டுக்குள் பலாத்ைாரமாை பிரவேசித்தது அத்துடன் 

25க்கு வமற்பட்ட ேருடங்ைளுக்குப் பின்னர் தமது ைாணிக்ைான அகடதகல அண்கமயில் 

உள்ளூர்ோசிைள் மீை-ஈட்டிக் யைாண்ட இரகணதீவுக்கு யசல்ேதிலிருந்து யசயலார்ேலர்ைகைத் 

தன்னிச்கசயாை தடுப்பதற்கு ைடற்பகட முயற்சித்தது ஆைிய அகமப்பில் 

ைாணாமலாக்ைப்பட்வடாாின் குடும்பங்ைள் யதாந்தரவுக்கு முைங்யைாடுத்தன. புைம்பான 

சம்பேங்ைைில், வைப்பாபுலேில் ைாணி உாிகமைள் குைித்த வபாராட்டங்ைள் ஆயுதப்பகடைைினால் 

ைடுகமயாைக் ைண்ைாணிக்ைப்பட்டதுடன், இதில் வபாராட்டக்ைாரர்ைகை அச்சுறுத்துேதற்ைாை 

தனிப்பட்ட யதாகலவபசிைளும், உத்திவயாைபூர்ே புகைப்படக் ைருேிைளும் பயன்படுத்தப்பட்டன.  

 

1. வபாகதப் யபாருள் யசயற்பாடு குைித்து முகையிட்ட பின்னர் ைிைியநாச்சி மாணேன் 

தாக்ைப்பட்டான் 
 

ஜனோி 31 அன்று, அைியப்படாத நபர்ைைினால் தமிழ்ப் பாடசாகல மாணேன் ஒருேன் 

தாக்ைப்பட்டு, பின்னர் சிைிச்கசக்ைாை கேத்தியசாகலயில் வசர்க்ைப்பட்டான். சட்டேிவராதமான 

வபாகதப்யபாருள் ேர்த்தைம் மற்றும் அகத முகையிடுேதற்ைான ேழிைள் ஆைியன பற்ைி 

ேிழிப்பியகல உயர்த்துேதற்கு தனது பாடசாகலக்கு யபாலிசார் ேந்த வபாது, தனது இருப்பிடத்தில் 

சட்டேிவராதச் யசயற்பாடு பற்ைி யபாலிசாருக்கு முன்னதாை மாணேன் அைிேித்திருந்தான்.  இரு 

தனிப்பட்டேர்ைகைக் கைது யசய்ேதற்கு மாணேனின் தைேகலப் யபாலிசார் பயன்படுத்தினர். 

அகதத் யதாடர்ந்து, உள்ளூர் வபாகதப்யபாருள் ேிநிவயாைஸ்தர்ைைினால் மாணேன் 

யதாடர்ச்சியாை யதாந்தரவு யசய்யப்பட்டு, அச்சுறுத்தப்பட்டான்.1 யபாலிசாருக்கு மாணேன் இந்த 

அச்சுறுத்தல்ைள் பற்ைி முகைப்பாடு யசய்த அவதவேகை, நடேடிக்கை எதுவும் எடுக்ைப்படேில்கல. 

 

2. பதாகைக்கு இலஞ்சம் யைாடுத்ததிற்ைாை இருேகரப் யபாலிசார் கைதுயசய்தனர்  
 

ஜனோி 3 அன்று, வபாக்குேரத்துப் யபாலிஸ் பதாகை ஒன்றுக்கு இலஞ்சம் யைாடுப்பதாை பாசாங்கு 

யசய்த ‘வீடிவயா| ஒன்கை முைநூலில் பதிவேற்ைியகமக்ைாை இரு ஆண்ைகை ேவுனியா யபாலிசார் 

கைது யசய்துள்ைதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது. யபாது ஆதனத்கதச் வசதமாக்ைியதாைவும், 

யபாலிசாகர இைழ்ந்ததாைவும் அத்துடன் யபாலிசார் குைித்து வமாசமான யபாதுசனப் பிரதிகமகய 

உருோக்ைியதாைவும் அேர்ைள் குற்ைஞ்சாட்டப்பட்டிருந்தனர்.2 அேர்ைள் பின்னர் பிகண மீது 

ேிடுேிக்ைப்பட்டனர். 

                                            

1 https://www.tamilguardian.com/content/kilinochchi-school-student-attacked-after-reporting-local-drug-activity (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12  

அன்று அகடயப்பட்டது) 
2 https://www.bbc.com/news/world-asia-46762770 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12 அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://www.tamilguardian.com/content/kilinochchi-school-student-attacked-after-reporting-local-drug-activity
https://www.bbc.com/news/world-asia-46762770
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யபாலிசாருக்கு இலஞ்சயமான்கை ேழங்குேதாை ஆண் ஒருேர் பாசாங்கு யசய்யும் ‘வீடிவயா’ேிலிருந்த ைாட்சி 

- புகைப்பட அனுசரகண - BBC 

 

3. ஜனாதிபதியின் ேிஜயத்கத எதிர்த்த வேகை ைாணாமலாக்ைப்பட்வடாாின் குடும்பத்தினர் 

அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

 

ஜனோி 3 அன்று, முல்கலத்தீவுக்கு ஜனாதிபதி சிைிவசனேின் ேிஜயத்கத எதிர்ப்பதற்கு 

ைாணாமலாக்ைப்பட்வடாாின் குடும்பத்தினர் ஒன்றுகூடிய வேகையில், புலனாய்வு அலுேலர்ைள் என 

ேலியுறுத்திய ஆண்ைள் அேர்ைள் தமது வபாராட்டத்திகனத் யதாடர்ந்தால் கைது 

யசய்யப்படுோர்ைள் என அச்சுறுத்தினார்ைள்.3 வமலதிைமாை, சிேில் யுத்தத்தின் பலதரப்பட்ட 

ைட்டங்ைைிலும், அதன் பின்னரும் ைாணாமலாக்ைப்பட்ட தமது அன்புக்குாியேர்ைளுக்ைான நீதி 

யதாடர்பில் சிைிவசன அரசாங்ைத்தின் இன்னுவம நிகைவேற்ைப்படாத ோக்குறுதிைள் யதாடர்பில் 

மனக்குகைைகைக் யைாண்டுள்ை குடும்பத்தினகரப் புலனாய்வு அலுேலர்ைளும், பாதுைாப்புப் 

பகடயினரும் அருைில் இருந்தோறு புகைப்படயமடுத்தனர். 

 

ைிைியநாச்சியில், ஜனாதிபதி ேிஜயம் யசய்ேதற்கு இருந்த இடத்திற்கு அருைில் வபாராட்டம் 

நடத்துேதிலிருந்து ைாணாமலாக்ைப்பட்வடாாின் தாய்மார்ைள் நிறுத்தப்பட்டதாை 

அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது. 

                                            

3 https://www.tamilguardian.com/content/families-disappeared-threatened-when-protesting-presidents-vanni-visit (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12  

அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://www.tamilguardian.com/content/families-disappeared-threatened-when-protesting-presidents-vanni-visit
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ேன்னிக்கு ஜனாதிபதி சிைிவசனேின் ேிஜயம் குைித்து ைாணாமலாக்ைப்பட்வடாாின் அன்புக்குாியேர்ைள் 

வபாராடுைின்ைனர்  - புகைப்பட அனுசரகண -Tamil Guardian 

 

4. இரேில் “சி.ஐ.டி. அலுேலர்ைள்” பலாத்ைாரமாை வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தனர் 

 

யபப்ரோி 8 அன்று, தனது வீட்டுக்குள் பிரவேசித்த குற்ைேியல் ேிசாரகணத் திகணக்ைை (சி.ஐ.டி.) 

அலுேலர்ைள் என ேலியுறுத்திய நபர்ைைினால் அச்சுறுத்தப்பட்டதாை சார்த்துகரக்ைப்பட்ட பின்னர், 

பாதுைாப்பு அைிக்குமாறு பலாத்ைாரமாை ைாணாமலாக்ைப்பட்ட தமிழ் ஆண் ஒருோின் மகனேி 

வேண்டுவைாள் ேிடுத்துள்ைார். அந்த இடத்திற்கு வதோலய மதகுரு ஒருேர் உட்பட அயலேர்ைள் 

ேந்த வபாது, வபாகதப் யபாருள்ைளுக்ைாை வீட்டில் வதடுதல் நடத்துேதற்ைாை தாம் அங்கு ேந்ததாை 

அத்துமீைிவயாாினால் சார்த்துகரக்ைப்பட்டுள்ைது. எனினும், யபாலிசாருக்கு அயலேர்ைள் அைிேித்த 

வபாது, அத்துமீைிவயார் அங்ைிருந்து யசன்றுேிட்டனர். இதற்குப் பதிலிறுப்பாை, மன்னாாில் உள்ை 

இலங்கையின் மனித உாிகமைள் ஆகணக்குழுவுக்கு முகைப்பாயடான்கை அந்தப் யபண் தாக்ைல் 

யசய்துள்ைார். அதில் தனது ைணோின் ேழக்கு யதாடருைின்ை அவதவேகை, தனது உயிகரயும் 

அத்துடன் தனது பிள்கைைைின் உயிகரயும் குைித்து அச்சமகடேதாை அேர் யதாிேித்துள்ைார்.4  

                                            

4https://www.tamilguardian.com/content/wife-disappeared-appeals-protection-after-threats (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12 அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://www.tamilguardian.com/content/wife-disappeared-appeals-protection-after-threats
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தனது ைணோின் ேழக்கு யதாடரும் வேகையில், தனது உயிர் குைித்து ஆனந்தராஜா எட்னா டயஸ் 

அச்சமகடைின்ைார் - புகைப்பட அனுசரகண - Tamil Guardian 

 

5. இரகணதீவுக்கு ேருகைதந்த யசயலார்ேலருக்கு பிரவேசிப்பதற்கு இராணுேத்தினால் 

தகட 

 

சைபாடி ஒருேருடன் இரகணதீவுக்கு படயைான்ைில் ஏறுேதிலிருந்து இலங்கையின் 

ைடற்பகடயினால் தாம் தடுக்ைப்பட்டதாை இலங்கைக்குச் யசல்லுபடியான ேதிேிட அனுமதிச் 

சீட்யடான்றுடனான ைனடிய தமிழ் யசயலார்ேலர் ஒருேர் இகணயத்தில் பதிவேற்ைியிருந்தார்.5 

இரகணதீவு சமூைத்தினதும் அத்துடன் ைடற்பகட ஆக்ைிரமித்துள்ை ைாணிக்ைான அேர்ைைது 

முன்கனய  வபாராட்டங்ைைினதும் ஆதரோைர் ஒருேரான யசயலார்ேலர் தனது இகணயதைப் 

பதிவேற்ைத்தில் உள்@ர் மீனேர்ைைின் கூற்றுப்படி இந்த ேிதத்தில் வசாதகன யசய்ேது தமிழ் 

தனிப்பட்டேர்ைளுக்கும், யபண்ைளுக்கும் ஈடில்லாேிதத்தில் பிரவயாைிக்ைப்படுேதாைக் 

குைிப்பிட்டிருந்தார்.  

 

 

 

 

                                            

5 https://twitter.com/dharsha_J/status/1081774041793421312 (ைகடசியாை ஜனோி 12 அன்று அகடயப்பட்டது) 

 

https://twitter.com/dharsha_J/status/1081774041793421312
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 6. இரகணதீவுக்கு யசயலார்ேலரும், இதழியலார்ைளும் பிரவேசிப்பகத மறுப்பதற்கு 

ைடற்பகட முயற்சி 

 

ஜனோி 8 அன்று, இரகணதீவுக்கு ேருகைதருேதற்கு உாிகமைள் யசயலார்ேலர் ரூைி 

யபர்ணான்வடாகேயும் மற்றும் பீ.பீ.சி.இலிருந்து இதழியலாைர்ைள் உட்பட குழாகமயும் 

நிறுத்துேதற்கு ைடற்பகட முயற்சித்தது.6 மனித உாிகமைள் ஆகணக்குழு தகலயிட்டு, தீேைத்திற்கு 

ேருகை தருேதற்கு யாவரனும் ஒருேருக்கும் சட்டபூர்ே  ைட்டுப்பாடுைள் இல்கல என ைடற்பகடயின் 

ேட மத்திய தைபதியிடமிருந்து உறுதியமாழியயான்று யபைப்பட்ட வபாது, தாமதயமான்ைின் 

பின்னர் மட்டுவம யதாடர்ந்தும் யசல்ேதற்கு அேர்ைள் அனுமதிக்ைப்பட்டனர்.7 அத்தகைய சட்டபூர்ே  

ைட்டுப்பாடுைள் நிலேேில்கல என்ை வபாதிலும், இரகணதீவுக்ைாை யசயலார்ேலர்ைளுக்கும், 

இதழியலாைர்ைளுக்கும் அத்துடன் மனிதாபிமான உதேிக்கும் கூட ைிரமமாைவும், 

தன்னிச்கசயாைவும் பிரவேசம் மறுக்ைப்படுேதாைச் சார்த்துகரக்ைப்படுைின்ைது.  

 

7. ைாணிகய ேிடுேிக்குமாறு வைாாிய வைப்பாபுலவு குடும்பங்ைளுக்கு வபார்வீரர்ைள் 

அச்சுறுத்தல் 

 

 

 
முைாமின் உள்வை இருந்தபடிவய வபாராட்டம் நடத்தும் குடும்பங்ைகை இராணுே 

ஆைணியினர் ைண்ைாணிப்பது யதாிைின்ைது - புகைப்பட அனுசரகண - Tamil Guardian 

 

                                            

6 https://twitter.com/rukitweets/status/1082867524692144128 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12 அன்று அகடயப்பட்டது) 

7 http://www.sundayobserver.lk/2019/01/13/news-features/iranaitivu-eight-months-after-reclaiming-land-navy (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 

https://twitter.com/rukitweets/status/1082867524692144128
http://www.sundayobserver.lk/2019/01/13/news-features/iranaitivu-eight-months-after-reclaiming-land-navy


[Document title] 

 

 

 

17 

INFORM அைிக்கை: இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகை    1 ஜனோி – 31 மார்ச் 2019 

 

 ஜனோி 26 அன்று, இராணுே முைாயமான்று தற்வபாது அகமந்துள்ை வைப்பாபுலேில், தமது 

ைாணிகய ேிடுேிக்குமாறு வைாாி இடம்யபயர்ந்த குடும்பங்ைைின் நடந்துயைாண்டிருக்கும் 

அகமதியான வபாராட்டத்தின் அங்ைமாை, தமது ைாணிகய மீைைிப்பதற்கு குைித்துகரக்ைப்பட்டுள்ை 

ைாலக்யைடுயோன்று ைடந்தகதத் யதாடர்ந்து, முைாமிற்கு அடுத்ததாை தமது வபாராட்டத்கதக் 

குடும்பங்ைள் நைர்த்தின. முைாமில் இருந்தபடிவய வபாராட்டம் நடத்துைின்ை குடும்பங்ைகைப் 

புகைப்படயமடுப்பதன் மூலம், முைாமில் இருந்த பாதுைாப்புப் பகடயினர் பதிலிறுத்ததுடன், 

யபாலிசாகரயும், இராணுே ஆைணியினரகரயும் ைடகமக்கு அமர்த்தியதன் மூலம், அகமேிடத்தில் 

பாதுைாப்பிகனயும், ைண்ைாணிப்பிகனயும் அதிைாித்தனர்.8, 9 

 

8. வைப்பாபுலேிலிருந்து வபாராட்டக்ைாரர்ைகை யேைிவயற்றுேதற்ைான யபாலிசாாின் 

முயற்சி நிராைாிக்ைப்பட்டது 

 

யபப்ரோி 6 அன்று, வைப்பாபுலேில் இராணுேம் குடியிருக்ைின்ை ைிராமத்திற்கு அருைில் வபாராட்டம் 

நடத்துேதிலிருந்து தமிழ் வபாராட்டக்ைாரர்ைகைத் தகட யசய்ேதற்கு இலங்கையின் 

யபாலிசாாினாலான ேிண்ணப்பயமான்கை முல்கலத்தீவு நீதிமன்ைம் நிராைாித்தது.10,11 தமது 

ைாணிகயக் வைாாி குடும்பங்ைைின் அகமதியான வபாராட்டத்கத நிறுத்துமாறு யபாலிசார் மீண்டும் 

மீண்டும் நீதிமன்ைத்திற்கு ேிண்ணப்பித்திருந்தனர். இது நீதிமன்ைத்தினால் உத்தரேிட்டோறு 

முைாமிலிருந்து 75 மீட்டர் தூரத்தில் வபாராட்டம் நகடயபறுேதனால், வபார் வீரர்ைளுக்கு 

வபாராட்டம் ைண்கூடாைத் யதாிைின்ைது அத்துடன் இது வைாபத்திற்கு அேர்கைைத் தூண்டக்கூடும் 

என்பவத யபாலிசாாின் பிந்திய ேலியுறுத்தலாகும் (இது நிராைாிக்ைப்பட்டது).12 

 

9. இராணுேத்தின் அச்சுறுத்தலின் ைாரணமாை கூடாரங்ைகை மூடுேதற்கு வைப்பாபுலவு 

வபாராட்டக்ைாரர்ைள் தள்ைப்பட்டனர் 

 

யபண்ைகை அதிைைோைக் யைாண்ட வபாராட்டம் நடத்தும் குடும்பங்ைகைத் யதாடர்ந்துவம 

ைண்ைாணிக்கும் அகமப்பில் இராணுே அச்சுறுத்தகலத் யதாடர்ந்து தமது தற்ைாலிை கூடாரங்ைகை 

மூடுேதற்கு அேர்ைகை நிர்ப்பந்தித்துள்ைது. முைாமின் முன்புை புகுேழியில் பாதுைாப்புப் 

பகடைைினால் 360 பாகை சுழலும் பாதுைாப்பு புகைப்படக் ைருேியயான்று நிறுேப்பட்டுள்ைதாைவும், 

இது வபாராட்டம் நடத்தும் பகுதிகயப் பதிவு யசய்ய முடியும் எனவும் யபப்ரோி 9 அன்று Tamil 

Guardian அைிக்கையிட்டிருந்தது.13  

 

                                            

8 https://www.tamilguardian.com/content/soldiers-intimidate-keppapulavu-families-demanding-release-land (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
9 https://www.vikalpa.org/?p=34307 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12 அன்று அகடயப்பட்டது) 
10 https://www.tamilguardian.com/content/court-rejects-sri-lankan-police-attempts-throw-protesters-out-keppapulavu 
11 https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089389060513161222 
12 https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089149335848214528 
13 https://www.tamilguardian.com/content/army-intimidation-forces-keppapulavu-protesters-cover-shacks 

https://www.tamilguardian.com/content/soldiers-intimidate-keppapulavu-families-demanding-release-land
https://www.vikalpa.org/?p=34307
https://www.tamilguardian.com/content/court-rejects-sri-lankan-police-attempts-throw-protesters-out-keppapulavu
https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089389060513161222
https://twitter.com/vikalpavoices/status/1089149335848214528
https://www.tamilguardian.com/content/army-intimidation-forces-keppapulavu-protesters-cover-shacks
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வைப்பாபுலேில் தமது மூடப்பட்ட தற்ைாலிை கூடாரங்ைைில் யபண்ைள் - புகைப்பட அனுசரகண -Tamil Guardian 

 

10. புலம்யபயர்ந்த குடும்பங்ைைின் கையயாப்ப இயக்ைத்கதப் யபாலிசார் தடுத்தனர் 

 

 
இடது: வபாராட்டம் நடத்தும் யபண்ணுக்கு யபாலிஸ் அலுேலர் அைிவுகர ேழங்குேதாைத் வதான்றுைிைது 

- புகைப்பட அனுசரகண -Tamil Guardian; ேலது: Tweet courtesy-@garikaalan 

யபப்ரோி 27 அன்று, தமது ைாணிகய மீைைிக்குமாறு வைாாி இடம்யபயர்ந்த குடும்பங்ைைின் நடந்து 

யைாண்டிருக்கும் வபாராட்டத்தின் முயற்சிைைின் ஓர் அங்ைமாை, முல்கலத்தீவு, வைப்பாபுலேில் 

கையயாப்ப இயக்ையமான்கை ஆரம்பித்த இடம்யபயர்ந்த குடும்பங்ைள் இலங்கையின் யபாலிஸ் 

அலுேலர்ைைினாலும், புலனாய்வு ஆைணியினராலும் அச்சுறுத்தப்பட்டதாை அைிக்கை 

இடப்பட்டுள்ைது.14 அதிைைவு யபண்ைகைக் யைாண்ட வபாராட்டக்ைாரர்ைள் புகைப்படம் 

எடுக்ைப்பட்டு, வபாராட்டத்கத நிறுத்துமாறு எச்சாிக்ைப்பட்டனர். 

                                            

14 https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-obstruct-displaced-families-signature-campaign (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 

https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-obstruct-displaced-families-signature-campaign
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11. வபாராட்டக்ைாரர்ைகை ைடற்பகட புகைப்படயமடுத்தது 

 

யபப்ரோி 21 அன்று, சிலாேத்துகையில் இராணுேம் குடியிருந்த 35 ஏக்ைர்ைகைக் யைாண்ட 

ைாணிகய ேிடுேிப்பதற்ைாை வபாராட்டம் நடத்திய இடம்யபயர்ந்த முஸ்லிம்ைள், ைடற்பகடயினால் 

புகைப்படயமடுக்ைப்பட்டதாைவும், ைண்ைாணிக்ைப்பட்டதாைவும் அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது.15 

யபப்ரோி 23 அன்று, அச்சுறுத்தலினதும், ைண்ைாணிப்பினதும் ேலியுறுத்தல்ைகைக் குைிப்பிட்டு, 

மனித உாிகமைள் ஆகணக்குழுேில், இலங்கையின் ைடற்பகடக்கு எதிராை முகைப்பாடு ஒன்கைப் 

வபாராட்டக்ைாரர்ைள் தாக்ைல் யசய்துள்ைனர். எனினும், தமது ைாணிக்ைான வபாராட்டத்கத 

யதாடரவுள்ைதாை அேர்ைள் சபதயமடுத்துள்ைனர்.16 

 

 

யபாலிசார் பார்த்துக்யைாண்டிருக்கையில் வபாராட்டக்ைாரர்ைகை இலங்கைக் ைடற்பகடயினர் 

புகைப்படயமடுக்ைின்ைது - புகைப்பட அனுசரகண -Tamil Guardian 

 

ஆ. ேடக்ைில் தமிழ் இதழியலாைர்ைளுக்கு அச்சுறுத்தல்ைளும், தகடைளும்  

 

ேடக்ைில் ஆயுதப்பகடைைினதும், யபாலிசாாினதும் தகலயீட்டினால் தமிழ் இதழியலாைர்ைைின் 

பணி பரேலாை தடுக்ைப்பட்டது. ஓர் இதழியலாைர் உடல்ாீதியாைத் தாக்ைப்பட்ட அவதவேகை, 

ஏகனவயார் அச்சுறுத்தப்பட்டு, பயமுறுத்தப்பட்டனர். யபௌத்த சிகலயயான்ைின் ைட்டிடம் 

முடிேகடந்துள்ைதுடன், இது இந்து ஆலய ேைேில் ைட்டப்பட்டுள்ைதாை உள்ளூர்ோசிைள் 

                                            

15https://www.tamilguardian.com/content/muslims-protest-sri-lanka-navy-occupation-mannar (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
16https://www.tamilguardian.com/content/mannar-muslim-protesters-file-complaint-against-sri-lanka-navy-threats (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12  

அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://www.tamilguardian.com/content/muslims-protest-sri-lanka-navy-occupation-mannar
https://www.tamilguardian.com/content/mannar-muslim-protesters-file-complaint-against-sri-lanka-navy-threats
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 ேலியுறுத்துைின்ைனர். ைட்டிட அகமேிடத்திலும், சிகலயின் திைப்பு ேிழாேிலும் அச்சுறுத்தலுக்கும், 

ேிவராதத்தன்கமக்கும் தமிழ் இதழியலாைர்ைள் முகைவய ைட்டிடக்ைாரர்ைைினாலும், 

மதகுருமார்ைைினாலும் முைங்யைாடுத்தனர்.  

 

12. இதழியலாைர்ைள் யபாலிசாாினால் அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

 

ஜனோி 7 அன்று, அனாகதைளுக்ைாை என ேலியுறுத்தி இரு மன்னார் ைிராமங்ைைில் 

மக்ைைிடமிருந்து பணத்கதச் வசைாித்த அனுராதபுரத்கதச் வசர்ந்த இரு இகைைர்ைள் மடக்ைிப் 

பிடிக்ைப்பட்டு, அேர்ைகைச் சந்வதைநபர்ைள் எனக் ைருதிய உள்ளூர் ைிராமோசிைைால் 

யபாலிசாாிடம் கையைிக்ைப்பட்டதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது.17 யபாலிசாருக்கு 

அைிேித்தேர்ைகைப் யபாலிசார் அச்சுறுத்தியதாைவும், சார்த்துகரக்ைப்பட்ட 

குற்ைமிகழத்தேர்ைகைப் யபாலிஸ் நிகலயத்திற்கு யைாண்டு யசன்ைதாைவும் உள்ளூர்ோசிைள் 

சார்த்துகரக்ைின்ைனர்.18 சம்பேம் நடந்த இடத்திற்குச் யசன்ை உள்ளூர் தமிழ் இதழியலாைர் ஒருேர் 

யபாலிசாாினால் அச்சுறுத்தப்பட்டதாைவும், அேரது ேிபரங்ைகையும், புகைப்படத்கதயும் யபாலிசார் 

எடுத்ததாைவும் சார்த்துகரக்ைப்படுைின்ைது. யபாலிசாருடனும், மனித உாிகமைள் 

ஆகணக்குழுவுடனும் முகைப்பாயடான்கை இதழியலாைர் தாக்ைல்யசய்துள்ைதாை 

அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது.19  

 

13. புத்தாின் சிகலயின் நிருமாண அகமேிடத்தில் அச்சுறுத்தலுக்கு இதழியலாைர்ைள் 

முைங்யைாடுத்தனர் 

 

முல்கலத்தீேில், புத்தாின் சிகல மீதான தமது நிருமாணப் பணிகய சிங்ைைக் ைட்டிடக்ைாரர்ைள் 

அதிைாித்து ேருேதாைத் யதாிைின்ைது, இந்து ஆலயயமான்றுக்குச் யசாந்தமானது எனச் 

யசால்லப்படும் ைாணி மீது கூடாரயமான்கை அகமத்த யபௌத்த பிக்கு ஒருோின் ஆரம்ப 

நடேடிக்கையுடன் ைட்டுமானம் ஆரம்பித்தது.20 ஜனோி 19 அன்று, நிைழ்ச்சிைகை 

ஆேணப்படுத்துேதற்கு நிருமாண அகமேிடத்தில் இருந்த இதழியலாைர்ைகை அச்சுறுத்தும் 

சார்த்துகரக்ைப்பட்டுs;s முயற்சியயான்ைில் சிங்ைை நிருமாணத் யதாழிலாைர்ைைினால் நடமாடும் 

யதாகலவபசிைள் மூலம் அேர்ைள் புகைப்படயமடுக்ைப்பட்டனர்.21 

 

                                            

17 https://twitter.com/garikaalan/status/1082458727536459777 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12  அன்று அகடயப்பட்டது) 

18 https://twitter.com/garikaalan/status/1082353227205464064 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12 அன்று அகடயப்பட்டது) 

19 http://www.virakesari.lk/article/47675 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 12 அன்று அகடயப்பட்டது) 

20 https://www.tamilguardian.com/content/large-buddha-statue-built-mullaitivu-hindu-temple-site-despite-local-opposition (ைகடசியாை ஏப்ரல் 

13 அன்று அகடயப்பட்டது) 
21 https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu (ைகடசியாை ஏப்ரல் 

13 அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://twitter.com/garikaalan/status/1082458727536459777
https://twitter.com/garikaalan/status/1082353227205464064
http://www.virakesari.lk/article/47675
https://www.tamilguardian.com/content/large-buddha-statue-built-mullaitivu-hindu-temple-site-despite-local-opposition
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu


[Document title] 

 

 

 

21 

INFORM அைிக்கை: இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகை    1 ஜனோி – 31 மார்ச் 2019 

 

 

 
ைட்டிட அகமேிடத்தில் உள்ை இதழியலாைர்ைகை நிருமாணத் யதாழிலாைர்ைள் புகைப்படயமடுக்ைின்ைனர். 

- புகைப்பட அனுசரகண -Tamil Guardian 

 

14. புத்தாின் சிகலயின் திைப்பு ேிழாேில் இதழியலாைர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

 

புத்தாின் சிகல ைட்டப்படுைின்ை ோதாடப்படுைின்ை ைாணியின் ேிடயம் மீது ேடக்கு, ைிழக்கு 

மாைாணங்ைள் அபிேிருத்தி: ஜனாதிபதி யசயலணியினாலான ைடிதயமான்ைில்22 ஜனாதிபதியின் 

அன்பான ஒத்துகழப்பும், உடனடியிலான தகலயீடும் வைாரப்பட்ட வபாதிலும், யபாலிஸ் 

பிரசன்னயமான்றுடனும், அரசாங்ை யதால்யபாருள் ஆராய்ச்சித் திகணக்ைைத்தின் ஆதரவுடனும் 

சிகல அேசரம் அேசரமாை அங்குரார்ப்பணம் யசய்யப்பட்டது.23 நிைழ்ச்சியில் மதகுருமார்ைள் 

உட்பட ைலந்துயைாண்ட சிங்ைைேர்ைைினால் தமிழ் இதழியலாைர்ைள் யதாந்தரவு 

யசய்யப்பட்டதாைவும், சிகல யதாடர்பில் எவ்ோறு தைேல் தமிழ் சமூைத்தில் பரவுேதாை 

வைட்ைப்பட்டதாைவும் அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது. ேடக்கு மாைாண சகபயின் முன்னாள் உறுப்பினர் 

ாி.ரேிைரனும் யதாந்தரவு யசய்யப்பட்டார். இடப்பரப்பு மீது ைட்டுேதற்கு அேசியமான அனுமதி 

வைாரப்படேில்கல அல்லது யபைப்படேில்கல, அவ்ோைாை ைட்டிடமானது சட்டேிவராதமானது 

                                            

22 https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu (ைகடசியாை ஏப்ரல் 

13 அன்று அகடயப்பட்டது) 
23 https://www.tamilguardian.com/content/more-tensions-opening-illegal-buddha-statue-mullaitivu-rushed-through (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13  

அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://www.tamilguardian.com/content/tamil-journalists-face-intimidation-construction-buddha-statue-steps-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/more-tensions-opening-illegal-buddha-statue-mullaitivu-rushed-through
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 என்பது குைித்து யதாடர்பான பிாிவுசார் சகபக்கு தைேலுக்ைான உாிகமயயான்றுக்ைான 

வேண்டுவைாள் ேிடுக்ைப்பட்டதாை ஜனோி 24ஆம் திைதி உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிகலயில் 23ஆம் 

திைதியன்று அங்குரார்ப்பணத்திற்கு மதகுருமார்ைள் ேிகரந்துள்ைதாை எண்ணப்படுைின்ைது.24  

 

 

பிரதிகம - புத்தாின் சிகலயயான்று அங்குரார்ப்பணம் யசய்யப்பட்ட நீராேி பிள்கையார் 

வைாேிலின் ோதாடப்படுைின்ை ைாணியில் யபௌத்த மதகுருமார்ைளுடன் தமிழ் இதழியலாைர்ைள் 

ோதhடுைின்ைனர் – புகைப்பட அனுசரகண -Tamil Guardian 

 

15. முல்கலத்தீேில நீகர ேடியச்யசய்தல் குைித்த வபாராட்டங்ைள் யதாடர்பாைச் யசய்தி 

வசைாிக்ைச் யசன்ை இதழியலாைர்ைள் இராணுேத்தினால் அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

 

யபப்ரோி 10 அன்று, இராணுேத்தின் சார்த்துகரக்ைப்படுைின்ை நீகர ேடியச்யசய்தல் மீது தமிழ் 

உள்ளூர்ோசிைைின் வபாராட்டம் குைித்து யசய்தி வசைாிக்ைச் யசன்ை இதழியலாைர் ஒருேர் 

அச்சுறுத்தப்பட்டதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது. இடப்பரப்பிலிருந்து யேைிவயறுேதற்கு அேர் 

தேைினால், “பயங்ைரமான பின்ேிகைவுைளுக்கு” அேர் முைங்யைாடுக்ை வேண்டிேரும் என 

யசல்ேராஜா சுமந்திரன் என்ை சுதந்திரமாை இயங்கும் இதழியலாைருக்கு கூைப்பட்டதாைச் 

சார்த்துகரக்ைப்படுைின்ைது.25 முல்கலத்தீேில், ைடல்பற்றுேில் உள்ை குழாய்க் ைிணறு ஒன்ைிலிருந்து 

நீாின் மிதமிஞ்சிய உபவயாைத்தினால் நீகர இராணுேத்தினர் ேடியச்யசய்ேதாை யசால்லப்படுைிைது. 

                                            

24 http://www.virakesari.lk/article/48579 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 
25http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/media/852-army-threatens-journalist-covering-protest-against-water-theft-video 

(ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 

http://www.virakesari.lk/article/48579
http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/media/852-army-threatens-journalist-covering-protest-against-water-theft-video
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 ைிணறு உள்ை ைாணி பாரம்பாியமாை தமிழருக்குச் யசாந்தமானது என்பதுடன், இது 

உள்@ர்ோசிைைினால் வபாராட்டத்திற்கு இட்டுச்யசன்றுள்ைது.26 

 

 

மிதமிஞ்சிய  நீர் உபவயாைம் குைித்த யசய்தி வசைாிக்ைச் யசன்ை இதழியலாைர்ைளுடன் இராணுே 

அலுேலர் எதிர்ப்பிகனத் யதாிேிக்ைின்ைார் - புகைப்பட அனுசரகண  - JDS Lanka 

 

16. மன்னார் கூட்டத்தில் ஆளுனாின் பாதுைாப்பு அலுேலர்ைைினால் இதழியலாைர்ைள் 

அைற்ைப்பட்டனர்  

 

யபப்ரோி 12 அன்று, மன்னார் மாேட்டச் யசயலைத்தில் மன்னாாில் ஆளுனர் சுவரன் ராைேன் 

பங்குபற்ைிய மாேட்ட மட்டக் கூட்டயமான்ைில், ஆளுனாின் பாதுைாப்பு அலுேலர்ைைினால் உள்@ர் 

இதழியலாைர்ைள் யேைிவயற்ைப்பட்டதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது. தமது அச்சைச் 

சுதந்திரங்ைளுக்கு அச்சுறுத்தயலான்று என்றும், உள்@ராட்சி தீர்மானயமடுத்தலில் 

ஒைிவுமகைேின்கமகயத் தடுப்பதற்கு முயற்சியயான்று என்றும் யேைிவயறுமாறு 

நிர்ப்பந்திக்ைப்பட்ட இதழியலாைர்ைள் நிந்தித்தனர்.27  

 

17. வைாப்பாய் யபாலிஸ் யபாறுப்பதிைாாியினால் இதழியலாைர் தாக்ைப்பட்டார் 

 

யபப்ரோி 19 அன்று, அைிக்கையிடப்பட்ட யபற்வைால் குண்டு யேடிப்புச் சம்பேம் குைித்து யசய்தி 

வசைாிக்ைச் யசன்ை வேகை, யபாலிசாாினால் இதழியலாைர் நடராஜா குைராஜா தாக்ைப்பட்டதுடன், 

இதனால் ைாயங்ைளுடன் அேர் கேத்தியசாகலயில் வசர்க்ைப்பட்டார்.28 யேடிப்பு இடம்யபற்ை 

                                            

26 https://www.tamilguardian.com/content/army-threatens-journalist-mullaitivu (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 

27 https://www.tamilguardian.com/content/northern-governor’s-security-remove-journalists-mannar-meeting (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
28 https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-assault-tamil-journalist-jaffna (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://www.tamilguardian.com/content/army-threatens-journalist-mullaitivu
https://www.tamilguardian.com/content/northern-governor's-security-remove-journalists-mannar-meeting
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-assault-tamil-journalist-jaffna
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 இடத்தில், யபருமைவு ோைனங்ைள் தீப்பற்ைிக் யைாண்டதுடன், குற்ைம் நடந்த இடத்தில் 

யதாந்தரகே ஏற்படுத்தாமல் தனது படயமடுத்தல் ைருேிகய குைராஜா நிறுேியிருந்தார். எனினும், 

சம்பேத்கதப் படமாக்ைக்கூடாது என அேர் அச்சுறுத்தப்பட்ட பின்னர், அேரது புகைப்படக் ைருேி 

தூக்ைி வீசப்பட்டதுடன், சிேில் உகடைைில் இருந்த வைாப்பாய் யபாலிஸ் நிகலயத்தின்29 பதில் 

யபாறுப்பதிைாாி அேரது முைத்தில் குத்தினார்.30 தாக்குதகல சுதந்திர ஊடை இயக்ைங்ைள் 

ைண்டித்ததுடன், யபாறுப்பானேர்ைள் குைித்து ேிசாரகண நடத்தப்பட்டு, அேர்ைள் 

யபாறுப்புக்குள்ைாக்ைப்பட வேண்டும் என அகழப்புேிடுத்தது.31  

 

தாக்ைப்பட்ட இதழியலாைர் நடராஜா குைராஜா - புகைப்பட அனுசரகண - Sri Lanka Brief 

18. இதழியலாைாின் வீட்டில் யைாள்கையடிக்ைப்பட்டது 

 

மார்ச் 12 அன்று, முல்கலத்தீேிலிருந்து நன்கு அைியப்பட்ட தமிழ் இதழியலாைர் ஒருோின் வீட்கட 

உகடத்து, யைாள்கையடிக்ைப்பட்டுள்ைது. இதில் இதழியலாைாின் ஒரு மடிக்ைணனி மற்றும் இரு 

புகைப்படக்ைருேிைள் ஆைியன உட்பட இதழியலாைாின் பணிச் சாதனங்ைள் 

                                            

29 http://www.sundaytimes.lk/article/1071848/fmm-condemns-police-attack-on-jaffna-journalist (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
30 https://www.thehindu.com/news/international/jaffna-journalist-assaulted-by-policeman/article26323437.ece (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
31 http://srilankabrief.org/2019/02/free-media-movement-condemns-police-attack-on-journalist-nadarajah-kugarajah (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 

அன்று அகடயப்பட்டது) 

http://www.sundaytimes.lk/article/1071848/fmm-condemns-police-attack-on-jaffna-journalist
https://www.thehindu.com/news/international/jaffna-journalist-assaulted-by-policeman/article26323437.ece
http://srilankabrief.org/2019/02/free-media-movement-condemns-police-attack-on-journalist-nadarajah-kugarajah
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 யைாள்கையடிக்ைப்பட்டன. அகே பின்னர் யபாலிசாாினால் மீைப்யபைப்பட்டன. முல்கலத்தீேில் 

இராணுேமயமாக்ைலினதும் மற்றும் சிங்ைைமயமாக்ைலினதும் பிரச்சகனைள் மீதும் அத்துடன் 

ைாணாமலாக்ைப்பட்வடாாின் குடும்பங்ைைின் இல்லங்ைள் மீதும் ைிரமமாை அைிக்கையிடும் 

இதழியலாைர் குமணன் தனது பணிகய அகமதியாக்குேதற்ைான வேண்டுயமன்வையான 

முயற்சியயான்வை யைாள்கைச் சம்பேம் என தான் நம்புேதாைத் யதாிேித்தார். அேர் தனது பணிகய 

வமற்யைாள்ளும் வேகையில், இலக்குபடுத்தப்பட்ட யதாந்தரவுக்கு ைிரமமாை 

முைங்யைாடுத்துள்ைார்.32,33  

 

 இ. ஓன்றுகூடுேதற்ைான சுதந்திரத்தின் மீைல் 

 

வதயிகலத் வதாட்டத் யதாழிலாைருக்கு ரூபா 1000 யைாண்ட நாைாந்த குகைந்தபட்ச வேதனத்கத 

வைாருைின்ை 1000 இயக்ைத்தின் அகமப்பாைர்ைள் பலதரப்பட்ட ேடிேங்ைகைக் யைாண்ட 

யதாந்தரவுக்கும், தாக்குதல்ைளுக்கும் அத்துடன் கைது யசய்யப்படுேதற்கும் கூட 

முைங்யைாடுக்ைின்ைார்ைள். யைாழும்பில் பல்ைகலக்ைழை மாணோின் வபாராட்டங்ைள் ைண்ணீர் 

புகைக்குண்டினாலும், நீர் பீச்சியடித்தலினாலும் யபாலிசாாினால் ைகலக்ைப்பட்டன. இவதோறு, 

புைம்பான சம்பேயமான்ைில், வபாராட்டங்ைைின் வபாது வபாராட்டம் நடத்திய ஆசிாியர்ைள் 

தாக்ைப்பட்டனர். புத்தைத்தில், வபாராட்டக்ைாரர்ைள் மூர்க்ைத்தனமாை குண்டாந்தடிைைினால் 

தாக்ைப்பட்ட அவதவேகை, யைாழும்பில் தனியார் யதாகலக்ைாட்சி நிகலயயமான்று யதாழிற்சங்ைக் 

கூட்டயமான்ைின் பங்யைடுத்ததிற்ைாை ஊழியர்ைகைப் பதேிநீக்ைியது. 

 

19. வதாட்டத் யதாழிலாைர்ைைின் வபாராட்டத்துடன் இகணந்திருந்த இந்து மதகுருேின் 

ோைனம் மீது தாக்குதல் 

 

யபப்ரோி 4 அன்று, ஹற்ைன் வதாட்டத் யதாழிலாைாின் சத்தியாக்ைிரைத்துடன் இகணந்திருந்த ஓர் 

இந்து மதகுருோன சிேஸ்ரீ வேலு சர்மாவுக்குச் யசாந்தமான ோைனயமான்று அேரது வீட்டின் 

முன்னால் தாித்திருந்த வேகை, அைியப்படாத நபர்ைைினால் தாக்ைப்பட்டுள்ைது. ோைனம் 

வமாசமான ேிதத்தில் வசதமகடந்துள்ைது.34 சம்பேம் குைித்து ேிசாரகணயயான்கை திம்புல 

யபாலிசார் ஆரம்பித்துள்ைதாைச் யசால்லப்படுைின்ைது. இச் சம்பேம் பகுதியில் உள்ை 

அரசியல்ோதிைைின் வேகலயாை இருக்ைலாம் என மதகுரு நம்புைின்ைார்.  

20. வதாட்டத் யதாழிலாைர்ைைின் வபாராட்டத்தின் அகமப்பாைர்ைள் கைது 

 

யபப்ரோி 23 அன்று, யபாைேந்தலாகேயில் மறு நாள் நகடயபைேிருந்த வபாராட்டங்ைள் குைித்து 

ேிழிப்பியகல உயர்த்திய வேகை 1000 இயக்ைத்தின் அகமப்பாைர்ைள் கைது யசய்யப்பட்டனர். 

                                            

32 https://www.tamilguardian.com/content/prominent-mullaitivu-journalists-equipment-burgled (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
33 https://twitter.com/kumanan93/status/1105543389708054529 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 

34 https://lankacnews.com/වතු-කම්කරු-විර ෝධයට-මැ රයෝ/ (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://www.tamilguardian.com/content/prominent-mullaitivu-journalists-equipment-burgled
https://twitter.com/kumanan93/status/1105543389708054529
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 வீடகமப்;புத் திட்டயமான்கை35 அங்குரார்ப்பணம் யசய்ேதற்கு பிரதமர் ரணில் ேிக்ரமசிங்ைேின் 

ேிஜயத்துடன் அேர்ைைது வபாராட்டம் சாியாை ஒத்திருந்ததுடன், இது சாத்தியமானயதாரு 

இகடஞ்சலாைக் ைருதப்பட்டது. வபாராட்டத்கத திகசதிருப்புேதற்வை கைதுைள் 

வமற்யைாள்ைப்பட்டதாை எண்ணப்படுைின்ைது. 1000 இயக்ைமானது வபாராட்டத்கத 

மீள்அட்டேகணப்படுத்தியதாை யபாலிசார் ேற்புறுத்துைின்ை வபாதிலும், அகத அகமப்பாைர்ைள் 

ைடுகமயாை மறுத்துகரத்தனர்.36 எவ்ேைவு வநரம் அகமப்பாைர்ைள் யபாலிசாாினால் 

தடுத்துகேக்ைப்பட்டிருந்தார்ைள் என்பது குைித்து அைிக்கையிடப்படேில்கல. 

 

 
வபாராட்டம் குைித்த ேிழிப்பியல் யபாலிசாாினால் குழப்பப்பட்டது - புகைப்பட அனுசரகண - Lanka Views 

 

21. 1000 இயக்ை ேிழிப்பியல் நிைழ்வு மீது தாக்குதல் 

 

மார்ச் 25 அன்று, அேிசாேகை, சலாது வதாட்டத்தில் நகடயபற்ை ேிழிப்பியல் நிைழ்ச்சியானது 

வதாட்ட அத்தியட்சைாினால் தாக்ைப்பட்டதாை சார்த்துகரக்ைப்பட்டுள்ைது என ‘சிைிபுேத்| 

அைிக்கையிட்டிருந்தது, ‘ஒன்கலன்| யசய்தி தைத்தில் ‘வீடிவயா| ஒன்று குழப்பநிகலகயக் 

ைாட்டியிருந்தது.37  

                                            

35 http://www.sundayobserver.lk/2019/03/03/news/indian-funded-houses-handed-over-bogawantalawa (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
36https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B

6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-

%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/ (ைகடசியாை ஏப்ரல் 

13 அன்று அகடயப்பட்டது) 
37http://www.sripuvath.com/%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%

94-%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93-1000-

http://www.sundayobserver.lk/2019/03/03/news/indian-funded-houses-handed-over-bogawantalawa
https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/
https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/
https://www.lankaviews.com/%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80-%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94-%E0%B6%BB%E0%B7%90/
http://www.sripuvath.com/%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93-1000-%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4/?fbclid=IwAR0dojPdEcHL1LgxVJLGLPJyhIksIvR4PGzo8a0gDB6JC-mpk32cMFJ6jow
http://www.sripuvath.com/%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93-1000-%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4/?fbclid=IwAR0dojPdEcHL1LgxVJLGLPJyhIksIvR4PGzo8a0gDB6JC-mpk32cMFJ6jow
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22. வேகலயற்ை பட்டதாாிைைின் வபாராட்டத்தின் மீது தாக்குதல் 

 

யபப்ரோி 13 அன்று, யைாழும்பில் வலாட்டஸ் சுற்றுேகைவுக்கு அருைில் வபாராட்டம் நடத்திய 

வேகலயற்ை பட்டதாாிைள் வீதிகயத் தடுப்பதாை சார்த்துகரக்ைப்பட்டதனால், ைண்ணீர் 

புகைக்குண்டுடனும், நீர்பீச்சியடித்தலுடனும் அேர்ைள் தாக்ைப்பட்டதாை அைிக்கை 

இடப்பட்டுள்ைது.38,39 வேகலைகை ேழங்குேது அரசாங்ைத்தின் ைடகம என்றும், தாக்குதல் 

ஏற்றுக்யைாள்ைத்தக்ைதல்ல என்றும் மறுநாள் யதாிேித்த எதிர்க்ைட்சித் தகலேர் மைிந்த ராஜபக்~ 

தாக்குதகலக் ைண்டித்துள்ைதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது.40  

 

23. பல்ைகலக்ைழை மாணேப் வபாராட்டக்ைாரர்ைகைக் ைகலப்பதற்கு ைண்ணீர் 

புகைக்குண்டும், நீர்பீச்சியடித்தலும் பயன்படுத்தப்பட்டன 

 

 
மாணேர் வபாராட்டயமான்ைில் தகடயரண்ைளுக்கு வமலாை யபாலிசார் நீர்பீச்சியடிக்ைின்ைனர் - 

புகைப்பட அனுசரகண  - Daily Mirror41 

யபப்ரோி 21 அன்று, பல்ைகலக்ைழைங்ைளுக்கு இகடயிலான மாணேர் சம்வமைனத்தினால் 

ஒழுங்குயசய்யப்பட்டிருந்த வபாராட்டயமான்கைக் ைகலப்பதற்ைாைப் யபாலிசார் ைண்ணீர் 

                                                                                                                                                             

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4/?fbclid=IwAR0dojPdEcHL1LgxVJLGLPJyhIksIvR4P

Gzo8a0gDB6JC-mpk32cMFJ6jow (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13  அன்று அகடயப்பட்டது) 

38 http://www.adaderana.lk/news/53224/police-fire-tear-gas-at-protesting-unemployed-graduates (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
39 https://www.newsfirst.lk/2019/02/13/tear-gas-used-to-disperse-unemployed-graduates-protest/ (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
40 http://www.sundaytimes.lk/article/1070213/rajapaksa-condemns-usage-of-teargas-during-unemployed-undergraduates-protest (ைகடசியாை 

ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 
41 http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Protesting-Uni--students-tear-gassed/108-162711 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 

http://www.sripuvath.com/%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93-1000-%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4/?fbclid=IwAR0dojPdEcHL1LgxVJLGLPJyhIksIvR4PGzo8a0gDB6JC-mpk32cMFJ6jow
http://www.sripuvath.com/%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94-%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93-1000-%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4/?fbclid=IwAR0dojPdEcHL1LgxVJLGLPJyhIksIvR4PGzo8a0gDB6JC-mpk32cMFJ6jow
http://www.adaderana.lk/news/53224/police-fire-tear-gas-at-protesting-unemployed-graduates
https://www.newsfirst.lk/2019/02/13/tear-gas-used-to-disperse-unemployed-graduates-protest/
http://www.sundaytimes.lk/article/1070213/rajapaksa-condemns-usage-of-teargas-during-unemployed-undergraduates-protest
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Protesting-Uni--students-tear-gassed/108-162711
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 புகைக்குண்டிகனயும், நீர்பீச்சியடித்தகலயும் பயன்படுத்தினர்.42 யதன் ைிழக்குப் 

பல்ைகலக்ைழைத்தின் மாணேர்ைைின் ேிாிவுகரயாைர்ைள் இகடநிறுத்தப்பட்டகத நீக்குதல் உட்பட 

யபருமைவு வைாாிக்கைைள் மீது பல்ைகலக்ைழை மாணேர்ைைின் வபாராட்டம் வநாக்ைிகனக் 

யைாண்டிருந்தது. 

 

24. மாணேர்ைகைக் ைகலப்பதற்கு யபாலிசாாினால் ைண்ணீர் புகைக்குண்டு 

பயன்படுத்தப்பட்டது; IUSF கூட்ட அகழப்பாைர் கைது 

 

மார்ச் 13 அன்று, உத்வதசமான பயங்ைரோத எதிர்ப்புச் சட்டத்கதயும் மற்றும் பயங்ைரோதச் 

சட்டத்கதயும் நீக்குமாறு வைாாி பல்ைகலக்ைழைங்ைளுக்கு இகடயிலான மாணேர் சம்வமைனத்தின் 

மாணேர்ைைால் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வபாராட்டயமான்று மீது யபாலிசார் ைண்ணீர் 

புகைக்குண்டிகன ஏேினார்ைள். இகதத் யதாடர்ந்து யபாலிசாாின் கூற்றுப்படி பாராளுமன்ை 

வீதியில் வபாராட்டத்தின் வபாது, சார்த்துகரக்ைப்பட்ட ைட்டுக்ைடங்ைாத நடத்கத மீது ஐருளுகுஇன் 

கூட்ட அகழப்பாைர் மஹீல் பண்டார யதஹியதனிய கைது யசய்யப்பட்டார்.43 அேர் 18ஆம் திைதி 

ேகர ேிைக்ைமைியலில் கேக்ைப்பட்டு, பின்னர் ேிடுேிக்ைப்பட்டார். 

 

25. ஆசிாியர்ைைின் வபாராட்டம் மீது தாக்குதல் 

 

 
ஆசிாியர்ைைின் வபாராட்டம் மீது நீர்பீச்சியடிக்ைப்பட்டது - புகைப்பட அனுசரகண  - 

 Daily Mirror44 

யபப்ரோி 28 அன்று, இலங்கை ஆசிாியர் வசகேைள் யதாழிற்சங்ைத்தினால் ஒழுங்குயசய்யப்பட்ட 

வபாராட்டயமான்று மீது ைண்ணீர் புகைக்குண்டு ஏேப்பட்டதுடன், நீரும் பீச்சியடிக்ைப்பட்டது. 

                                            

42 https://www.newsfirst.lk/2019/02/21/tear-gas-and-water-cannons-used-to-disperse-inter-university-protest (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13  அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
43 http://www.colombopage.com/archive_19A/Mar13_1552501627CH.php (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13  அன்று அகடயப்பட்டது) 
44http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Two-injured-during-teachers%E2%80%99-protest:-Union-alleges-protesters-were-attacked-with-

garbage/108-163083 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 1  அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://www.newsfirst.lk/2019/02/21/tear-gas-and-water-cannons-used-to-disperse-inter-university-protest
http://www.colombopage.com/archive_19A/Mar13_1552501627CH.php
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Two-injured-during-teachers%E2%80%99-protest:-Union-alleges-protesters-were-attacked-with-garbage/108-163083
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Two-injured-during-teachers%E2%80%99-protest:-Union-alleges-protesters-were-attacked-with-garbage/108-163083
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 ைல்ேி அகமச்சுக்கு எதிர்ப்புைமாை நகடயபற்ை சம்பேத்கதயிட்டு ேிசாரகண நடத்துமாறு 

ஜனாதிபதி சிைிவசனவுக்கு வேண்டுவைாள் ஒன்று ேிடுக்ைப்படவுள்ைதாை மார்ச் 3 அன்று 

யதாழிற்சங்ைம் யதாிேித்தது.45  

 

26. சுேர்ணோஹினியில் புதிதாை அகமக்ைப்பட்ட யதாழிற்சங்ைத்தின் உறுப்பினர்ைள் 

வேகலயிலிருந்து நீக்ைப்பட்டனர் 

 

தனியார் யதாகலக்ைாட்சி நிகலயமான சுேர்ணோஹினியின் புதிதாை அகமக்ைப்பட்ட 

யதாழிற்சங்ைத்தின் 15 உறுப்பினர்ைள் மார்ச் 17 அன்று நகடயபற்ை யதாழிற்சங்ைத்தின் முதலாேது 

கூட்டத்கத நடத்திய பின்னர் மார்ச் 18 அன்று பதேி நீக்ைப்பட்டனர். யபருமைவு யதாகலக்ைாட்சி 

நிகலயப் பணியாைர் பங்யைடுத்ததாை சார்த்துகரக்ைப்படுைின்ை யதாழிற்சங்ை கூட்டமானது 

“நிறுேனத்தின் ேழகமயான யசயற்பாடுைளுக்கு இகடயூகை ேிகைேித்தது” என பதேிநீக்ைக் 

ைடிதத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ைது.46  

 

27. வபாராட்டக்ைாரர்ைள் மீது குண்டாந்தடித் தாக்குதல் 

 

புத்தைத்திற்கு ேிஜயம் யசய்யேிருந்த ஜனாதிபதி சிைிவசனவுடன் சந்திப்யபான்கைக் வைாாிய 

வபாராட்டக்ைாரர்ைள் மீது ைலைம் அடக்கும் யபாலிசாாினால் குண்டாந்தடிப் பிரவயாைம் 

வமற்யைாள்ைப்பட்டதாைச் சார்த்துகரக்ைப்படுைின்ைது. புத்தைத்தில் சிவு மாேத்கதயில் சம்பேம் 

இடம்யபற்ைதுடன், இங்கு வபாராட்டக்ைாரர்ைள் எதிர்ப்பு யதாிேிக்ைின்ை உத்வதசமான ைாணி 

நிரேயலான்று யதாடர்பில் ஜனாதிபதியுடன் ைலந்துகரயாடயலான்கை நாடுேதற்கு அேர்ைள்; 

ஒன்றுகூடியிருந்தனர்.47 யபண்ைகைப் யபாலிசார் தாக்ைியதாை சம்பே இடத்தில் இருந்த 

வபாராட்டக்ைாரர் ஒருேர் சார்த்துகரத்துள்ைதாைவும், யபருமைோவனார் கேத்தியசாகலயில் 

வசர்க்ைப்பட்டதாைவும், அவதவேகை “புத்தைத்தில் உள்ை மிைப் யபாிய பிரச்சகன” பற்ைி 

வபசுேதற்வை அேர்ைள் அங்கு கூடியிருந்ததாைவும் சார்த்துகரத்தனர்.48  

 

ஈ. ைருத்துச் சுதந்திரத்தின் மீைல் 

 

ைகலைள் மீது ைட்டுப்பாட்டிலான யசயற்பாடுைைில், அரசாங்ைத் யதாகலக்ைாட்சி 

ேகலப்பின்னலான ஐ.டி.என்.இல் ஒைிபரப்பப்படுேதிலிருந்து “வைாப்பி ைவட” என்ை 

யதாகலக்ைாட்சியின் யதாடர்பகுதியயான்று தடுக்ைப்பட்டது. புைம்பான சம்பேயமான்ைில், யபௌத்த 

மதகுருமார்ைைினால் முகையிட்ட பின்னர் யபௌத்தத்கத இழிவுபடுத்தியதாைச் 

சார்த்துகரக்ைப்பட்டகம மீது எழுத்தாைர் ஒருேர் ேிசாாிக்ைப்பட்டார். யபௌத்த மதக் குழுக்ைைினால் 

                                            

45 https://www.newsfirst.lk/2019/03/03/teachers-union-to-take-actions-against-teargas-attack (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13  அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
46 https://twitter.com/AzzamAmeen/status/1107857491541409792 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 

47 http://www.adaderana.lk/news/53935/police-baton-charge-protesters-in-puttalam (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 

48 https://www.bbc.com/sinhala/sri-lanka-47667399  (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://www.newsfirst.lk/2019/03/03/teachers-union-to-take-actions-against-teargas-attack
https://twitter.com/AzzamAmeen/status/1107857491541409792
http://www.adaderana.lk/news/53935/police-baton-charge-protesters-in-puttalam
https://www.bbc.com/sinhala/sri-lanka-47667399
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 அங்ைீைாிக்ைப்படாத ைகலநயத்திலான யேைிப்படுத்தலுக்கு அல்லது யபாதுோன 

யேைிப்படுத்தலுக்கு யபௌத்த மதத்தின் ஏவதனும் யபாருள்ேிைக்ைத்கத வநாக்ைி யபௌத்த மதத்தின் 

சைிப்புத்தன்கமயின் ேைர்ச்சியுறும் ைாட்டிைைில் ஒன்ைாை பின்கனய சம்பேம் ேிைங்குைின்ைது. 

இன்யனாரு சம்பேத்தில், ஹம்பாந்வதாட்கடயின் யதற்கு நைரத்தில் வபாராட்டயமான்ைில் யசய்தி 

வசைாிப்பகத நிறுத்துமாறு இதழியலாைர் ஒருேர் அச்சுறுத்தப்பட்டதுடன், அகத நிறுத்துமாறும் 

வைாரப்பட்டார்.  

 

28. “வைாப்பி ைவட” யதாகலக்ைாட்சி நாடைத்தின் யதாடர்பகுதி தகட யசய்யப்பட்டது 

 

ஜனோி 31 அன்று, அரசாங்ைத்தினால் நிருேைிக்ைப்படும் ஐ.டி.என். யதாகலக்ைாட்சி 

அகலோிகசயில் இலங்கையில் மிை நீண்ட ைாலமாை ஒைிபரப்பப்படும் |வைாப்பி ைவட|இன் ‘ைிராம 

வசேை பிஸ்ஸா| என்ை தகலப்பிலான யதாடர்பகுதியயான்று ஒைிபரப்பப்படுேதிலிருந்து 

தகடயசய்யப்பட்டதாை அைிேிக்ைப்பட்டுள்ைது.49 ோள் ஒன்கை வீசுைின்ை மனவநாயிலான ைிராம 

வசேைர் ஒருேகரத் யதாடர்பகுதி சித்தாிப்பதாைச் யசால்லப்படுைின்ைது. இது அவனைமாை சில 

வேகைைைில் ைிராம வசேைராை ஜனாதிபதி குைிப்பிடப்படுேதன் உண்கமயின் ைாரணமாை 

இருக்ைலாம் என INFORM நம்புைின்ைது. 

 

29. வபாராட்டம் குைித்து யசய்தி வசைாிக்ைச் யசன்ை இதழியலாைர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர் 

 

ஜனோி 23 அன்று, ஹம்பாந்வதாட்கடயில் லங்ைா வசால்ட்டின் இலங்கை யபாதுஜன 

முன்னணியுடன் (ஸ்ரீ லங்ைா யபாது ஜனயபரமுன என்ை சிங்ைைப் யபயாினால் யபாதுோை 

அைியப்பட்ட) இகணந்துள்ை யதாழிலாைர்ைைினாலான வபாராட்டயமான்றுக்கு யசய்தி வசைாிக்ைச் 

யசன்ை இதழியலாைர் ராகுல் சமந்த யஹட்டிஆரச்சி ஆளும் ஐக்ைிய வதசியக் ைட்சியின் (ஐ.வத.ை.) 

உறுப்பினர்ைள் எனக் வைாரப்படும் குழுயோன்ைினால் அச்சுறுத்தப்பட்டதாைவும், தடுத்து 

நிறுத்தப்பட்டதாைவும் அைியப்பட்டுள்ைது. வபாராட்டக்ைாரர்ைளுக்கும், ஐ.வத.ைட்சி எனக் 

வைாருைின்ை குழுவுக்கும் இகடயில் ேைர்;ச்சியுறுைின்ை வமாதல் மீது அேர் அைிக்கையிட்ட வபாது, 

குழுோனது அேகர அச்சுறுத்தியதுடன், அைிக்கையிடுேகத நிறுத்துமாறும் வைாாியிருந்தது.50 

சர்ேவதச இதழியலாைர்ைள் சம்வமைனமும், அதன் இகணயான இலங்கை சுதந்திர ஊடை 

இயக்ைமும் யஹட்டிஆரச்சிக்கு எதிரான நடேடிக்கைகயக் ைடுகமயாை ேிமர்சித்ததுடன், 

முழுகமயானதும், உடனடியானதுமான ேிசாரகணயயான்கையும் வைாாின.51 யபாலிசாருடன் 

யஹட்டிஆரச்சி முகைப்பாயடான்கைத் தாக்ைல் யசய்துள்ைார். ஆனால், அவ்வேகையில் “இகத ஒரு 

யபாிய பிரச்சகனயாக்ை வேண்டாம் என்பதுடன், இகத இலகுோை எடுக்ை வேண்டும்” என 

அோிடம் யபாலிசாாினால் கூைப்பட்டதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது.  

                                            

49 https://twitter.com/kataclysmichaos/status/1091211698076147712 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13  அன்று அகடயப்பட்டது) 
50http://www.ada.lk/breaking_news/හම්බනරතාටමහරේවාරේවිර ෝධතාවක්වාර්තාකිරිමට-ගිය-මාධ්%E2%80%8Dයරව්දීයාට-

තර්ජන/11-344655 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13  அன்று அகடயப்பட்டது) 
51https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lankan-journalist-intimidated-covering-protest.html 

(ைகடசியாை ஏப்ரல் 13  அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://twitter.com/kataclysmichaos/status/1091211698076147712
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/sri-lankan-journalist-intimidated-covering-protest.html
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30. யபௌத்த சமயத்திற்ைான சார்த்துகரக்ைப்பட்ட அேதூறு குைித்து சிறுைகத எழுத்தாைர் 

ேிசாாிக்ைப்பட்டார் 

 

முகைப்பாயடான்கை இருபது யபௌத்த மதகுருமார்ைள் தாக்ைல் யசய்த பின்னர் ‘ஒன்கலன்| 

சிறுைகதயயான்கை யேைியிட்ட சைித்த சத்குமாரேிடம் குருநாைல் மாேட்டச் யசயலைத்தினால் 

அேரது யேைியீடு மீது ைருத்துகரக்குமாறு அேர் வைட்ைப்பட்டார். யபௌத்த மதத்கத சிறுைகத 

இழிவுபடுத்துேதாை மார்ச் 23 அன்று ராேய யசய்திப்பத்திாிகை அைிக்கையிட்டிருந்தது.52 அேர் 

பின்னர் கைது யசய்யப்பட்டார். 

 

உ. மனித உாிகமைள் குைித்து ஜனாதிபதியின் ேிமர்சனம் 

 

சட்டத்திற்குப் புைம்பான யைாகலைகை ஏற்றுக்யைாள்ேதாை வதான்ைிய அவதவேகை, மனித 

உாிகமைள் மீது ஒரு யதாடாிலான ோய்யமாழியிலான தாக்குதல்ைகை ஜனாதிபதி வமற்யைாண்டார். 

மனித உாிகமைள் ஆகணக்குழு மற்றும் அரசியலகமப்புப் வபரகே வபான்ை ஜனாதிபதி 

அதிைாரங்ைள் மீது சுதந்திரமான சமநிகலோத நியாயப் யபாைிமுகைைைாைச் யசயற்படுைின்ை 

இலங்கையின் சில நியதியாக்ை நிறுேனங்ைகை அேர் பைிரங்ைமாைக் ைண்டித்தார். இன்யனாரு 

உயர்ந்தைேில் பிரச்சகனக்குாிய நைர்ேில், அண்கமயில் உருோக்ைப்பட்ட ைாணாமல் 

வபாவனாருக்ைான அலுேலைத்கத அேர் தாக்ைினார்.  பாாிய அைேிலான மனித உாிகமைள் 

மீைல்ைகை கையாள்ேதற்கும் அத்துடன் நிகைவேற்று அதிைாரங்ைள் மீது சமநிகலோத நியாயப் 

யபாைிமுகைைைாை யசயற்படுேதற்கும் எதிர்பார்க்ைப்படும் முக்ைியமான நிறுேனங்ைகைக் குகைத்;து 

மதிப்பதாை இந்தக் ைருத்துகரைள் ேிைங்குேதாை INFORM நம்புைின்ைது.  

 

31. மனித உாிகமைள் யசயலார்ேலர்ைகை ஜனாதிபதி தாக்ைினார், சட்டத்திற்குப் புைம்பான 

யைாகலைளுக்ைான அங்ைீைாரத்திற்கு சமிக்கை 

 

சட்ட ேிகனப்படுத்தகலத் தடுப்பதாை மனித உாிகமைள் யசயலார்ேலர்ைகை ஜனாதிபதி 

யேைிப்பகடயாைத் தாக்ைினார். “மனித உாிகமைள் யசயலார்ேலர்ைள் வபாதிப்பகத நாம் 

பின்பற்ைினால் நாயடான்று ைட்யடாழுங்குபடுத்தப்பட முடியாது. அதுவே ேிடயயமன்ைால், 

அரசாங்ைம் மற்றும் சட்ட ேிகனப்படுத்தல் முகைகம ஆைியன உட்பட சைலேற்கையும் நாம் மனித 

உாிகமைள் யசயலார்ேலர்ைளுக்கு கையைித்துேிட்டு, எமது கைைகைக் ைழுேவேண்டும்” என 

சிைிவசன யதாிேித்ததாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது. 

 

“ேிவசடமாை, பாதாை உலைத்கதக் கையாளும் வபாது, சில நடேடிக்கைைகை யபாலிசார் எடுக்ை 

வேண்டும்” என சிைிவசன யதாிேித்தார். இது சட்டத்திற்குப் புைம்பான யைாகலைளுடன் அேருக்கு 

ஒரு பிரச்சகன இல்கல என்பகத எடுத்துக்ைாட்டுைின்ைது. வபாகதப் யபாருட்ைள் யதாடர்பான 

                                            

52 ராேய, 23 மார்ச் 2019 
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 பிரச்சகனைகை நாட்டிலிருந்து அைற்றுேதற்கு ஒரு யதாடாிலான சட்டத்திற்குப் புைம்பான 

யைாகலைகை பிலிப்கபன்ஸ் ஜனாதிபதி குட்டர்வர வமற்யைாண்டதாை சார்த்துகரக்ைப்பட்ட 

நிகலயில், பிலிப்கபன்ஸ_க்ைான ேிஜயயமான்ைின் பின்னர் அகத ஆதாிக்ைின்ை ஒரு தீர்ோைவே 

இது வதான்றுைின்ைது.53 ேிஜயத்தின் வபாது, “உலைத்திற்ைான ஓர் உதாரணம்” என பிலிப்கபன்ஸ் 

ஜனாதிபதியின் யசயற்பாடுைகை சிைிவசன பிரைடனப்படுத்தியிருந்தார்.54 

 
பிலிப்கபன்ஸில் சிைிவசன மற்றும் குட்டர்வர - புகைப்பட அனுசரகண - Colombo Page 55 

 

32. பாடசாகலைைில் ஒழுக்ைத்கத மனித உாிகமைள் தடுப்பதாை ஜனாதிபதி 

ேலியுறுத்துைிைார் 

 

மார்ச் 13 அன்று, பாடசாகலைைின் ஒழுக்ைத்தில் தகலயிடுேதற்ைாை மனித உாிகமைைின் ைருத்துரு 

குைித்து ஜனாதிபதி சிைிவசன குற்ைஞ்சாட்டியதாை ‘தமிழ் ைார்டியன்| அைிக்கையிட்டிருந்தது. 

“ஆசிாியர்ைைின் ைடகமயில், மனித உாிகமைைின் ைருத்துருேின் தகலயீடானது சிைந்த எதிர்ைாலச் 

சந்ததியயான்கைக் ைட்டியயழுப்பும் பணிக்கு சோல் ஒன்கை ேிடுத்துள்ைது” என சிைிவசன 

யதாிேித்துள்ைதாைக் குைிப்பிடப்பட்டுள்ைது. இந்தக் கூற்கை ஜனாதிபதி யசய்த வபாது, அேர் 

மாத்தகையில் உள்ை பாடசாகலயயான்ைில் உகரயாற்ைினார்.56,57 

                                            

53 https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-openly-attacks-human-rights-activists-signals-approval-for-extra-judicial-killings 

(ைகடசியாை ஏப்ரல் 13  அன்று அகடயப்பட்டது) 

54https://www.theguardian.com/world/2019/jan/18/example-to-the-world-sri-lanka-president-plans-to-copy-dutertes-war-on-drugs (ைகடசியாை 

ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது))  
55 http://www.colombopage.com/archive_19A/Jan16_1547651080CH.php (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 

56 http://www.dailynews.lk/2019/03/14/local/180195/teachers-have-boundless-duty-create-disciplined-generation-president (ைகடசியாை 

ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 
57https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-president-claims-%E2%80%98human-rights%E2%80%99-are-hindering-discipline-schools 

(ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 

https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-openly-attacks-human-rights-activists-signals-approval-for-extra-judicial-killings
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/18/example-to-the-world-sri-lanka-president-plans-to-copy-dutertes-war-on-drugs
http://www.colombopage.com/archive_19A/Jan16_1547651080CH.php
http://www.dailynews.lk/2019/03/14/local/180195/teachers-have-boundless-duty-create-disciplined-generation-president
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-president-claims-%E2%80%98human-rights%E2%80%99-are-hindering-discipline-schools
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33. அரசியலகமப்புப் வபரகேயினதும், மனித உாிகமைள் ஆகணக்குழுேினதும் மீது 

ஜனாதிபதி தாக்குதல் 

 

யபப்ரோி 6 அன்று, பதேிவயற்ைத்திற்ைாை ஜனாதிபதியினால் பாிந்துகரக்ைப்பட்ட 12 நீதிபதிைைின் 

நியமனத்கத நிராைாித்த அரசியலகமப்புப் வபரகே மீது ோய்யமாழியிலான தாக்குதயலான்கை 

ஜனாதிபதி ஆரம்பித்தார்.58 இலங்கை மனித உாிகமைள் ஆகணக்குழுகேயும் ஜனாதிபதி 

ேிமர்சித்ததுடன், இகே சட்டத்கதயும், ஒழுங்கையும் தாபிப்பதற்ைான அரசாங்ைத்தின் 

முயற்சிைைினுள் அத்துமீைல்ைள் எனப் பதப்படுத்தினார். சிகைக் கைதிைைினதும், தண்டிக்ைப்பட்ட 

வபாகதப்யபாருள் குற்ைோைிைைினதும் உாிகமைள் மீது மனித உாிகமைள் ஆகணக்குழுேின் 

ேற்புறுத்தகல அேர் ைண்டித்ததுடன், வபாகதப்யபாருள் யதாடர்பான குற்ைங்ைளுக்கு மரண 

தண்டகனகய மீைக்யைாண்டு ேருேதற்ைான தனது திட்டங்ைகை எதிர்க்ை வேண்டாம் என மனித 

உாிகமைள் தாபனங்ைளுக்கு அகழப்பு ேிடுத்தார். சுதந்திரமாைச் யசயற்படுேதில் இந்த நியதியாக்ை 

நிறுேனங்ைைினால் எடுத்துக்ைாட்டப்படுைின்ை முன்யனடுப்புக்கு பதிலிறுப்பாைவே இந்த 

ோய்யமாழியிலான தாக்குதல் என INFORM நம்புைின்ைது. நிகைவேற்று அதிைாரங்ைள் மீது 

சமநிகலோத நியாயத்தின் அங்ைமாைச் யசயற்படுேதற்கு முயற்சிக்ைின்ை இந்த நிறுேனங்ைளுக்கு 

எச்சாிக்கையிலான தாக்குதயலான்வை ஜனாதிபதியின் ோர்த்கதைள் எனத் வதான்றுைின்ைது. 
 

ஊ. சுதந்திரங்ைளுக்ைான உத்வதசமான அச்சுறுத்தல்ைள் 
 

யபௌத்த மதகுருமாகர வநாக்ைி சமரசமான, ஆனால் உத்வதசமானாீதியில் மக்ைைின் ைருத்துச் 

சுதந்திரம் மீது ைட்டுப்பாட்டிலான நைர்யோன்ைாை திாிபிட்டைா என்ை யபௌத்த ோசைம் மீது 

சட்டபூர்ே  பாதுைாப்பிகன ஜனாதிபதி அைித்தார்.  நாட்டில் யபௌத்த மதத்திற்ைான முதன்கம 

ஸ்தானத்கத அது வமலும் ேலுோக்குைின்ைது. ைண்ைாணிப்புச் சாதனங்ைள் குைித்த ஜனாதிபதியின் 

உத்வதசமான யைாள்ேனோனது, அங்ைீைாிக்ைப்பட்டால், ஏற்ைனவே ஊறுபடத்தக்ை மக்ைகையும், 

ைருத்து வேறுபாட்டிகனக் யைாண்டிருப்பேர்ைகையும் ைண்ைாணிப்பதற்கு மகைமுைமாைப் 

பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதுடன், அரசாங்ைத்தின் அதிைாரத்தின் அரசியலகமப்பு சாராத 

உபவயாைத்திற்கும் இட்டுச்யசல்லலாம். 
 

34. திாிபிட்டைாவுக்கு சட்டபூர்ே  அங்ைீைாரம் ேழங்ைப்பட்டது 
 

ஜனோி 5 அன்று, பாலி, யபௌத்த ோசையமான்ைான திாிபிட்டைாகே வதசிய யபாக்ைி~மாை 

ஜனாதிபதி பிரைடனப்படுத்தியதுடன், அவ்ோைாை அதற்கு சட்டபூர்ே பாதுைாப்பிகனயும் 

ேழங்ைியுள்ைார்.59 இனிவமல், அரசாங்ைத்திடமிருந்து அங்ைீைாரமின்ைி திாிபிட்டிைாேின் 

யமாழியபயர்ப்பிகன, மாற்ைத்திகன அல்லது யபாருள் ேிைக்ைத்திகன பயன்படுத்துேதற்கு அல்லது 

ஏவதனும் ோசைத்கத ேழங்குேதற்கு ஒருேரும் அனுமதிக்ைப்படமாட்டார்ைள். வமலதிைமாை, 

நியதியாக்ை நூற்ைல்ேிப் வபரகேயயான்ைினால் மட்டுவம திாிபிட்டிைா யமாழியபயர்க்ைப்பட்டு, 

பதிப்பு யசய்யப்பட முடியும். இவ்ேழியில் திாிபிட்டிைாகே இழிவுபடுத்துேதற்ைான அல்லது 

திாிவுபடுத்துேதற்ைான ஏவதனும் முயற்சிகயத் தடுப்பதற்கு அரசாங்ைம் தகலயிட்டுள்ைதாை 

                                            

58https://www.colombotelegraph.com/index.php/sirisena-hits-out-at-constitutional-council-again-questions-cc-decision-to-shoot-down-

appointments-of-12-judges-also-attacks-human-rights-commission (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 
59http://www.newindianexpress.com/world/2019/jan/03/buddhist-scriptures-tripitaka-to-be-declared-part-of-srilankan-heritage-on-january-5-

1920196.html (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது) 
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INFORM அைிக்கை: இலங்கையில் ைருத்து வேறுபாட்டின் அடக்குமுகை    1 ஜனோி – 31 மார்ச் 2019 

 

 ஜனாதிபதி யதாிேித்தார்.60 திாிபிட்டிைா அல்லது அதன் உள்ைடக்ைங்ைள் ஆைியேற்ைின் ஏவதனும் 

ேிமர்சனத்திற்கு எதிராைப் பதிலுக்குச் யசய்யும் தீங்ைிகன இது யைாண்டுேரும் என INFORM 

நம்புைின்ைது. 

 
 

 
பிரதிகம -  ஊர்ேலத்தில் திாிபிட்டைா யைாண்டு யசல்லப்படுைின்ைது - புகைப்பட அனுசரகண  –  

சுதத் சில்ோ 
 

35. ைண்ைாணிப்புச் சாதனங்ைளுக்கு அகமச்சரகேயின் அங்ைீைாரத்கத ஜனாதிபதி நாடினார் 
 

மார்ச் 21 அன்று, 6-9 பில்லியன் ரூபா யபறுமதியான ைண்ைாணிப்புச் சாதனங்ைளுக்ைான 

அகமச்சரகேயின் அங்ைீைாரத்கத ஜனாதிபதி நாடியுள்ைதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது.61 

திட்டத்தின் கூருணர்ேிலானதன்கமயினதும் அத்துடன் இரைசியத்தன்கமயின் அேசியத்தினதும் 

ைாரணமாை, ேழகமயான யைாள்ேனவு நகடமுகைகயப் பின்பற்ை முடியாது என ஜனாதிபதி 

யதாிேித்தார். ஜனாதிபதி ோக்குறுதியைித்துள்ை வபாகதப் யபாருள்ைகைக் ைட்டுப்படுத்துேதற்கு 

ைண்ைாணிப்பு சாதனங்ைள் இருக்ைலாம் எனப் புாிந்துயைாள்ைப்பட்டுள்ைது. சாதனங்ைளுக்கு 

அகமச்சரகே அங்ைீைாரம் ைிட்டினால், யைாள்ேனவு யசய்யப்படும் என்றும், நைரத்திற்குாிய 

ஈடுபாட்டுக்கும், ஊறுேிகைேிப்பதற்கும் அத்துடன் ைருத்து வேறுபாட்டிகனத் தடுப்பதற்கும் யபரும் 

ைண்ைாணிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் என்பகதயிட்டு INFORM ைாிசகனகயக் யைாண்டுள்ைது. 

                                            

60 http://www.ft.lk/news/Will-mediate-to-make-Tripitaka-World-Heritage--President/56-670315 (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று 

அகடயப்பட்டது) 
61https://www.colombotelegraph.com/index.php/sri-lankan-govt-to-spend-6-9-billion-rupees-for-interception-equipment-in-the-name-of-the-

war-on-drugs/ (ைகடசியாை ஏப்ரல் 13 அன்று அகடயப்பட்டது)  
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