இலங்கையின் மாற்றுக் ைருத்துக்ைான
ஒடுக்குமுகை
ஏப்பிரல் 01 – யூன் 30, 2019

vOj;jhsu; ‘rf;jpf;f rj;Fkhu’ ifJ nra;ag;gl;L 3 khjq;fSf;Fk; mjpfkhd fhyk; jLg;Gf;fhtypy;
itf;fg;gl;lhu;.mtiu tpLtpf;ff;Nfhup a+d; 17Mk; jpfjp nfhOk;gpy; ,lk;ngw;w Mu;g;ghl;l ,af;fk;
– Photo courtsey- madyawediya.lk

இன்ஃபபார்ம் ..

இலங்கையின் மாற்றுக்ைருத்துக்ைான ஒடுக்குமுகை,

ஏப்பிரல் 1 – யூன் 30

[Document title]

இலங்கையின் மாற்றுக்ைருத்துக்ைகை ஒடுக்குதல் ; 2019, ஏப்பிரல் 1-யூன் 31
© இன்ஃபபார்ம் மனித உாிகமைளுக்ைான தரவு கமயம், 2019
கைாழும்பு, இலங்கை

உள்ைடக்ைம்

A.

ஒன்றுகூடும் மற்றும் ஸ்தபான ாீதியாை அணிதிரளும் சுதந்திரம்

B.

ைருத்துச் சுதந்திரம்

C.

ஒடுக்குமுகைச் சட்டங்ைள்

D.

பிை (ஏகனயகை)

இலங்கையின் மனித உாிகம மீைல்ைகை ஆைணப்படுத்தவும் ைண்ைாணிக்ைவும் 1990இல்
இன்ஃபபார்ம் (INFORM) நிறுைனம் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டது .குைிப்பாை இன பமாதல்ைளும் பபாரும்
நிலைிய சூழலிபலபய இது உருைாக்ைப்பட்டது .உள்ளூர் ,பதசிய ,சர்ைபதச மட்டங்ைைில்
எழுத்துமூலமும் ைாய்கமாழி மூலமும் இகடயீடுைகை பமற்கைாள்ைதிலும் ,அைிக்கைைகை
கைைியிடுைதிலும் ,அது தன்கன ஈடுபடுத்திக் கைாண்டது .படிப்படியாைவும் அடிக்ைடியும்
உாிகமைள் மீைப்படுைின்ை சமூைங்ைகை கமயப்படுத்தி கசயற்படுைதிலும் இன்ஃபபார்ம்
தன்கன

அர்ப்பணித்தது.

தற்பபாது

பதர்தல்ைகைக்

ைண்ைாணிப்பதிலும்

ைருத்துச்

சுதந்திரத்திற்ைாைச் கசயற்படுைதிலும் மனித உாிகமக் ைாப்பாைர்ைகை கமயப்படுத்தியும்
‘இன்ஃபபார்ம்’
தன்கன
ஈடுபடுத்தி
ைருைின்ைது
.
இலங்கையில்
கைாழும்கப
கமயமாைக்கைாண்டு ‘இன்ஃபபார்ம்’ இயங்ைி ைருைபதாடு ,உள்ளூர் கசயற்பாட்டாைர்ைள் ,
குழுக்ைள் ைகலப்பின்னல்ைளுடனும் ,பிராந்திய -

ைகலப்பின்னல்ைளுடனும் கநருக்ைமாைச் கசயற்பட்டு ைருைின்ைது.

1

ஆசிய

-

சர்ைபதச மனித உாிகமைள்

இன்ஃபபார்ம் ..

இலங்கையின் மாற்றுக்ைருத்துக்ைான ஒடுக்குமுகை,

ஏப்பிரல் 1 – யூன் 30

[Document title]

உள்ைடக்ைம்
வழிமுறை ................................................................................................................................................. 4
I.

முறைறையியல் ........................................................................................................................ 4

II.

சை் பவங் களின் உள் ளடக்கை் ............................................................................................. 5

III.

நிறைவவை் றுச் சாராை் சை் ................................................................................................... 8

IV.

சை் பவங் களின் பட்டியல் ................................................................................................... 11

A. ஒன்றுகூடுை் ைை் றுை் ஸ்தபான ரீதியாக அணிதிரளுை் சுதந் திரை் ......................... 14
1.

மே 18 ஆந் திகதி நினைமேந்தலில் பங் குபற் றிய யாழ் .பல் கனலக்கழக
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ைழிமுகை
I. முகைகமயியல்
2019 ஏப்ரல் 1இலிருந்து ஜூன் 30 ைகர இலங்கையில் ைருத்து பைறுபாட்டின் அடக்குமுகை
கதாடர்பான சில குைிப்பிடத்தக்ை சம்பைங்ைைின் சில கபாதுைான பபாக்குைகையும் மற்றும்
ைிபரங்ைகையும் இந்த அைிக்கை ைழங்குைின்ைது. இது பிரதானமாை பிரதான நீபராட்டத்திலும்
மற்றும் சமூை ஊடைங்ைைிலும் அைிக்கையிடப்பட்ட தைைல் மீதான அடிப்பகடகயக்
கைாண்டுள்ைது. எனினும், சில ைிடயங்ைைில் தாபனங்ைளுடனும், பின்ைாழுபைர்ைளுடனும்
INFORM பணியாைர்ைள் நடத்திய பநரடியான பநர்முைங்ைாணல்ைைிலிருந்து அல்லது
ைலந்துகரயாடல்ைைிலிருந்து
தைைல்
திரட்டப்பட்டது.
இந்த
அைிக்கையில்,
குைிப்பிடப்பட்டுள்ை அடக்குமுகையின் சம்பைங்ைள் மனித உாிகமைள் ைாப்பாைர்ைைின்
கைதுைள், புலனாய்வுைள் பபான்ை உண்கமயான அச்சுறுத்தல்ைகையும் அத்துடன்
எதிர்ைாலத்தில் மனித உாிகமைள் ைாப்பாைர்ைைின் சுதந்திரங்ைைினதும், பாதுைாப்பினதும் மீது
மறுதகலயிலான
தாக்ைகமான்கைக்
கைாண்டிருக்ைக்கூடிய
புதிய
அடக்குமுகை
சட்டங்ைகையும் உள்ைடக்குைின்ைன.

இந்த அைிக்கையில், ஏகனயகை மத்தியில் கபாலிஸ், ஆயுதப்பகடைள், மதக்குழுக்ைள்
ஆைியன மற்றும் அரசியல்ைாதிைள் உட்பட அரசாங்ை அல்லது அரசாங்ைச் சார்பற்ை
சாதனங்ைைின் கைைைில் உாிகமைைின் மீைல்ைகையும், சமூை அநீதிகயயும் பதிவுகசய்ைதற்கு
எதிரான அல்லது முயற்சிப்பதற்ைான பபாராட்டத்தின், அகதத் தடுப்பதன், எதிர்ப்பதன்,
சைால்ைிடுப்பதன்
கசயற்பாடுைள்
“ைருத்து
பைறுபாடு”
என
பரந்தாீதியில்
ைகரயறுக்ைப்படுைின்ைன. பமற்படி ைருத்து பைறுபாட்டின் கசயற்பாடுைகை அடக்குைதற்கு
அரசாங்ை அல்லது அரசாங்ைச் சார்பற்ை கசயற்பாட்டாைர்ைைினால் ஏபதனும் முயற்சியாை
“அடக்குமுகை” ைகரயறுக்ைப்படுைின்ைது. ஏபதனும் ைாக்குைன்கமயிலான நிந்திக்ைின்ை
மனித உாிகமைளும் உாிகமைகை ஒழிப்பதற்ைான அதன் ஆற்ைலைைின் ைாரணமாை ைருத்து
பைறுபாட்டின் அடக்குமுகையாைக் ைருதப்படுைின்ைன.

சம்பைங்ைைின்
உள்ைடக்ைத்தின்
ைீழ்,
சம்பைங்ைைினதும்,
பாதிக்ைப்பட்டைர்ைைின்
பால்நிகலயினதும், அடக்குமுகையின் ைகுதிைைினதும் மற்றும் பாதிக்ைப்பட்டைர்ைைினதும்
புைியியல்சார்ந்த ைிாிைாக்ைம் மீது புள்ைிைிபரப் பகுப்பாய்கைான்று ைழங்ைப்பட்டுள்ைது.
இந்தப் பபாக்குைைின் சூழகமைிகனச் சாராம்சம் ைிபாிப்பதுடன், அரசாங்ை மற்றும் பைறு
தரப்புக்ைைின் நடத்கத கதாடர்பில் சம்பைங்ைகையும், சில கபாதுைான முடிவுைகையும்
பகுப்பாய்ைின்ைது.
ஊடைங்ைைின்
அைிக்கைைள்,
சமூை
ஊடைங்ைள்,
INFORMக்கு
அைிக்கையிடப்பட்ட சம்பைங்ைள் மற்றும் INFORM பணியாைர்ைைின் அைதானிப்புைள் மற்றும்
அனுபைம் ஆைியைற்ைிலிருந்து கதாகுக்ைப்பட்ட சம்பைங்ைைின் பட்டியகலான்கை INFORM
பராமாிக்ைின்ைது.
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II.

சம்பைங்ைைின் உள்ைடக்ைம்

குறிப்பிடப்பட
வில்லை
அல்ைது

கபொருத்தமில்
லை

வடக்கு கிழக்கு
32%

வவறு
16%
மொவட்டங்கள்
20%
ககொழும்பு
32%

உருபு 1: சம்பைங்ைைின் புைியியல்சார்ந்த உள்ைடக்ைம்

அைிக்கையில் உள்ைடக்ைப்பட்டுள்ை சம்பைங்ைைின் புைியியல்சார்ந்த உள்ைடக்ைத்கதக்
ைாிசகனக்கு எடுக்கும் பபாது, கைாழும்பு மாைட்டத்திலிருந்பத தனித்த ஒரு மாைட்டத்திலிருந்து
சம்பைங்ைைின் ஆைக்கூடுதலான சதவீதம் (32%) அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது. பமலும்,
சம்பைங்ைைின் 32%ஆனது ைடக்ைிலிருந்தும், ைிழக்ைிலிருந்தும் அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது.
இகை யாழ்ப்பாணம் மாைட்டத்திலிருந்து 3 சம்பைங்ைள், மன்னார் மாைட்டத்திலிருந்து 1,
ைவுனியா மாைட்டத்திலிருந்து 1, முல்கலத்தீவு மாைட்டத்திலிருந்து 2 மற்றும் மட்டக்ைைப்பு
மாைட்டத்திலிருந்து 1 என உள்ைடக்குைின்ைன. ஏகனய மாைட்டங்ைைிலிருந்து 20%
சம்பைங்ைள் மட்டுபம அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைன. இகை ைம்பஹா மாைட்டத்திலிருந்து 2
சம்பைங்ைள், இரத்தினபுாி, அனுராதபுரம் மற்றும் குருநாைல் ஆைிய மாைட்டங்ைைிலிருந்து
ஒவ்கைான்றும் 1 சம்பைம் ஆைியைற்கை உள்ைடக்குைின்ைன. ஒரு சம்பைத்தில், சம்பைத்தின்
மாைட்டத்கத எம்மால் ைண்டைிய முடியைில்கல. அடக்குமுகைசார் சட்டங்ைைின் தாக்ைம்
பதசியாீதியில் தாக்ைத்கதக் கைாண்டிருக்கும் என்பதனால், அைற்ைின் புைியியலசார்ந்த
அகமைிடம் கபாருத்தமானதல்ல எனக் ைருதப்பட்டது, முன்கனய ைாலாண்டுடன் ஒப்பிடும்
பபாது,
ைடக்குக்கும்,
ைிழக்குக்கும் கைைிபய அைிக்கையிடப்பட்ட சம்பைங்ைைின்
குைிப்பிடத்தக்ை ைைர்ச்சிகய இந்தக் ைாலாண்டில் அைதானிக்ை முடியும்.
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25 சம்பைங்ைைில் ஒரு சம்பைம் மட்டுபம பிரத்திபயைமாை கபண் பாதிக்ைப்பட்டைர் ஒருைர்
கதாடர்பானதாகும். 12 சம்பைங்ைள் ஆண் பாதிக்ைப்பட்டைர்ைள் கதாடர்பானகையாகும்.
அபதபைகை, ஏகனய சம்பைங்ைைில் பாதிக்ைப்பட்டைர்ைைின் பால்நிகல ஒன்ைில்
குைிப்பிடப்படைில்கல அல்லது கபாருத்தமற்ைது. ஏகனனில் பாதிக்ைப்பட்ட தரப்புக்ைள்
குழுக்ைைாை, தாபனங்ைைாை ைிைங்ைின.

வவறு
அச்சுறுத்தல்

8%

ைள்
கைதுைள்

12%

32%

அடக்குமுகைச்
சட்டங்ைள்

12%

உடல்ரீதியி

வவறுப்பு

புலனாய்வுைள்

உகர

மற்றும்

8%

விசாரகைைள்…

லான
தாக்குதல்ைள்
4%

…
உருபு 2 – அடக்குமுகையின் ைகுதிைள்

கபரும்பான்கமயிலான
சம்பைங்ைைில்
32%ஆனகை
ைருத்து
பைறுபாட்டிகனக்
கைாண்டிருப்பைர்ைைின் கைது கதாடர்பானகையாகும். இதில் 16% கைாண்டகை பாதுைாப்புப்
பகடைைினாலும், கபாலிஸினாலும் ைருத்து பைறுபாட்டிகனக் கைாண்டிருந்தைர்ைள் குைித்து
நகடமுகையிலான புலனாய்வுைள் மற்றும் ைிசாரகணைள் கதாடர்பானகையாகும். மனித
உாிகமைள் தாபனங்ைள் மீதான திடீர் பைட்கடைள் மற்றும் பதடுதல்ைள் ஆைியகை
கதாடர்பாை 8% ைிைங்குைின்ைது. சம்பைங்ைைின் இன்கனாரு 8%ஆனது கைறுப்பு உகர
கதாடர்பானதாகும்.
12%
கைாண்ட சம்பைங்ைள் அடக்குமுகையிலான சட்டங்ைள்
கதாடர்பானகையாகும். உடல்ாீதியிலான தாக்குதல் கதாடர்பில் ஒரு சம்பைம் (4%) இருந்தது.
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குைிப்பிடப்பட
வில்கல/வபாரு

சி.ஐ.டி.

அலுவலர்

த்தமற்ைது

4%

…
சிவிலியன்
ைள்
12%

இதழியலா
ளர் ைள்,

எழுத்தாள

வவறு

ர் ைள்

வசயலார்

மாைவ

வலர்ைள்
24%

வசயலார்
வலர்ைள்
8%

மற்றும்

ைகலஞர்ை
ள்

40%

உருபு 3 – பாதிக்ைப்பட்டைர்ைைின் ைகுதி

இதழியலாைர்ைள், எழுத்தாைர்ைள் மற்றும் ைகலஞர்ைள் ஆைிபயாாின் அடக்குமுகை
கதாடர்பில் கபரும்பாலான சம்பைங்ைள் - 40% இடம்கபற்றுள்ைன. 8% கைாண்ட சம்பைங்ைள்
மாணை கசயலார்ைலர்ைைின் அடக்குமுகை கதாடர்பானகையாகும். ஒரு சம்பைம் கபாலிஸ்
அலுைலர் ஒருைருக்கு எதிராைச் கசய்யப்பட்ட அச்சுறுத்தகலான்று கதாடர்பானதாகும். 24%
கைாண்ட சம்பைங்ைள் பைறு கசயற்பாடுைள் கதாடர்பானகை என்பதுடன், பைறு
சிைிலியன்ைைின்
உாிகமைைினதும்,
சுதந்திரங்ைைினதும்
அடக்குமுகை
கதாடர்பில்
12%ஆனகை
ைிைங்குைின்ைன.
சுரங்ைமறுத்தல்
நிறுைனகமான்றுக்கு
எதிரான
எதிர்ப்பாைர்ைகையும், கைசாக் கைாண்டாட்டங்ைகைப் புகைப்படகமடுத்தகமக்ைாை கைது
கசய்யப்பட்ட மூன்று இகைஞர்ைகையும் மற்றும் ைறுத்த கைாடிைகை ஏற்றுைதற்கு
தகடகசய்யப்பட்ட சிைிலியன்ைகையும் பைறு சிைிலியன்ைள் என்ை ைருத்து கைாண்டுள்ைது.
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III. நிகைபைற்றுச் சாராம்சம்
2019 ஏப்ரல் 21 அன்று, இஸ்லாமிய பயங்ைரைாதக் குழுகைான்ைினால் கைாழும்பிலும்,
மட்டக்ைைப்பிலும் 3 பதைாலயங்ைகையும் அத்துடன் கைாழும்பில் 3 பாாிய சுற்றுலாப்பயண
கஹாட்டல்ைகையும் ஒரு
கதாடாிலான குண்டு
தாக்குதல்ைள் இலக்குப்படுத்தின.
குண்டுத்தாக்குதல்ைைினால் 253 பபர் கைால்லப்பட்டனர். இந்தச் சம்பைங்ைகைத் கதாடர்ந்து,
நாடு பூராவும் அைசரைால ஒழுங்குைிதிைள் பிரைடனப்படுத்தப்பட்டன. இது கதாடர்பில்,
இஸ்லாமியைாதிைளும், இனத்துைபதசியைாதக் குழுக்ைளும் அதிைைவு பிரபல்யத்கதயும்,
ஏற்றுக்கைாள்ைகலயும் கபற்ைதுடன், உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத் தாக்குதல்ைைின் பின்னர்
முஸ்லிம்ைைினால் முைங்கைாடுக்ைப்பட்ட பழிைாங்குதல் பற்ைிப் பபசிய இதழியலாைர்ைளும்,
ைகலஞர்ைளும் சமூை ஊடைங்ைைில் கைறுப்பு உகரயினால் முகைகமயானாீதியில்
இலக்குப்படுத்தப்பட்டனர். தமது பணிகயச் கசய்யும் பைகையிலும், தமது வீட்டில் இருந்த
பைகையிலும் பயங்ைரைாதம் கதாடர்பிலான குற்ைங்ைள் குைித்து சந்பதைத்தின் மீது
குகைந்தபட்ச 3 இதழியிலாைர்ைள் கைது கசய்யப்பட்டு, பின்னர் பிகண மீது
ைிடுைிக்ைப்பட்டதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது.

கபருமைவு ஆண்டுைைாை அைதானிக்ைத்தக்ை பபாக்கைான்ைாை ைிைங்கும் கபௌத்த
பதசியைாதத்திற்கு எதிராை ைருத்து பைறுபாட்டிகனக் கைாண்டிருந்த எழுத்தாைர்ைைின்
அடக்குமுகையும் இந்த 3 மாதங்ைைின் பபாது தீைிரமகடந்தது. கபௌத்த மதம் குைித்து
ைிமர்சிக்கும் ைிதத்தில் சிறுைகதகயான்கை எழுதியகமக்ைாை சிங்ைை எழுத்தாைர் ஒருைர்
கைது கசய்யப்பட்டார். உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்ைகைத் கதாடர்ந்து ‘சிங்ைை கபௌத்த
ைன்முகை’ பற்ைி ைட்டுகரகயான்கை எழுதிய பின்னர் இதழியலாைர் ஒருைர் கைது
கசய்யப்படைிருந்தார். அத்துடன் புத்தை அைிமுை ைிழாகைான்ைில் உகரகயான்கை நிைழ்த்திய
பின்னர் “கபௌத்தத்கத நிந்தித்ததுடன், கைறுப்பிகனப் பரப்பினார்” என்ை சார்த்துகரக்ைாை
ஊடை நிறுைனத்தின் உாிகமயாைர் ஒருைருக்கு எதிராைச் சட்ட நடைடிக்கை எடுக்ைப்பட்டது.
அத்துடன் கபாது நிைழ்ச்சிகயான்ைில் இன்கனாரு சிபரஷ்ட கபௌத்த மதகுருைினால்
ஆற்ைப்பட்ட கைறுப்பு உகரக்ைருத்துக்ைள் குைித்து ைிசாரகணகயான்கை நடத்துமாறு
கபாலிகை பைட்டுக்கைாண்ட மனித உாிகமைள் ைாப்பாைர் ஒருைருக்கு எதிராை
முகைப்பாகடான்று கசய்யப்பட்டது. 2013இல் ைாணாமலாக்ைப்பட்டைர்ைைின் குடும்பங்ைைின்
கூட்டகமான்கைக் குழப்பியதிலிருந்து பைிரங்ைமாை அைியப்பட்ட கபௌத்த மத குருமார்ைைின்
தீைிரைாதக் குழுகைான்ைாை ைிைங்கும் கபௌத்த தைைல் நிகலயத்தினால் கசய்யப்பட்ட
முகைப்பாடுைள் கதாடர்பானகைபய இந்த நிைழ்ச்சிைைின் கபரும்பாலானகையாகும்.

இக்ைாலத்தின் பபாதும் அத்துடன் கபருமைவு ஆண்டுைைாை ஒரு கதாடர்ச்சியான
பாங்கைான்ைாைவும்
ைடக்கு-ைிழக்ைில்
ைருத்து
பைறுபாட்டின்
அடக்குமுகை
அைதானிக்ைப்பட்டது.
யுத்தத்தின்
முடிவுக்ைாை
நிகனவுகூரல்
கைபைங்ைகை
ஒழுங்குகசய்தகமக்ைாை தமிழ் மாணைர்ைள் அச்சுறுத்தப்பட்டனர். சர்ச்கசக்குாிய கபௌத்த
ஆலயம் கதாடர்பில் ைழங்ைப்பட்ட நீதிமன்ைக் ைட்டகைகயான்ைின் அமுலாக்ைம் மீது
அைிக்கையிடுைதற்குச் கசன்ை இதழியலாைர் ஒருைர் கபாலிஸ் அலுைலர் ஒருைாினால்
தாக்ைப்பட்டதாை
அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது.
ைாணாமலாக்ைப்பட்டைர்ைைின்
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குடும்பங்ைைினாலான
பபாராட்டகமான்ைின்
பபாது
புலனாய்வு
முைைர்ைைினால்
அச்சுறுத்தகல கைைிப்படுத்திய இன்கனாரு இதழியலாைரும் கைது கசய்யப்பட்டார். பமலும்,
ைடக்ைிலும், ைிழக்ைிலும் சிைில் சமூைத் தாபனகமான்ைின் அலுைலைம் மீது இராணுைத்தினால்
திடீர் பைட்கட நடத்தப்பட்டது. சந்பதைத்திற்குாிய எதுவும் ைாணப்படாத பபாதிலும்,
தாபனத்தின்
பணியாைகர
இராணுைம்
ைாய்கமாழியாைத்
தூஷித்தது.
ைாணாமலாக்ைப்பட்டைர்ைைின் குடும்பங்ைைினால் நீண்ட ைாலப் பபாராட்டகமான்ைில் நீண்ட
ைாலம் சம்பந்தப்பட்டிருந்த தமிழ் ைாணாமலாக்ைப்படகல எதிர்க்கும் கசயலார்ைலர் ஒருைர்
புலன்
ைிசாரகண
கசய்யப்பட்டார்.
கதாழிற்சாகலகயான்ைினால்
ைாணி
கையடக்ைப்பட்டதற்கு எதிரான பபாராட்டம் நடத்தியைர்ைளும் கைது கசய்யப்பட்டதுடன்,
ைாணாமலாக்ைப்படகல எதிர்க்கும் கசயற்பாட்டாைர் ஒருைரும் கைது கசய்யப்பட்டார்.
ஆகட, புகைப்படங்ைள் பபான்ை கைைிப்படுத்தலின் (கபாது இடங்ைைில்) எைிய ைடிைங்ைள்
கூட கைதுக்கு இட்டுச்கசன்ை அபதபைகை, உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத் தாக்குதல்ைைில்
கைால்லப்பட்டைர்ைகை நிகனவுகூருைதற்கு ைறுத்தக் கைாடிைகை ஏற்றுைகத நிறுத்துைதற்கு
கபாலிஸ் முயற்சித்தது.
பமலும், பாரபட்சத்திலானதும், ஊறுபடத்தக்ைதுமான சனசமூைங்ைள், ைிபசடமாை LGBTIQ
சனசமூைத்தினர், அைதிைள் மற்றும் புைலிடக் பைாாிக்கையாைர்ைள் அத்துடன் முஸ்லிம்
கபண்ைள் பாரபட்சத்தினதும்,
கதாந்தரைின் இலக்குைைாை ைிைங்ைினர்.
LGBTIQ
தாபனகமான்ைினால் ைருடாந்த கபருகம நிைழ்வு ைஷ்டங்ைளுக்கு முைங்கைாடுத்தது. உயிர்த்த
ஞாயிறு குண்டுத்தாக்குதல்ைைின் பின்னர், தமது ைாழிடத்திலிருந்து கைைிபயறுைதற்கு
அைதிைள் நிர்ப்பந்திக்ைப்பட்டதுடன், அைர்ைைில் சிலர் கும்பல்ைைினால் அச்சுறுத்தப்பட்டு,
தாக்ைப்பட்டனர்.
அைதிைளுடன்
பணியாற்றும்
தாபனங்ைள்
இராணுைத்தினாலும்,
கபாலிஸினாலும்
அதிைாித்த
ைண்ைாணிப்புக்கும்,
பதடுதல்ைளுக்கும்
முைங்கைாடுத்த
அபதபைகை, அைதிைளுக்கு ஆதரகையும், பாதுைாப்பிகனயும் ைழங்குைின்ை மனித உாிகமக்
ைாப்பாைர் ஒருைர் தாக்குதலுக்கும், தாக்குதலின் அச்சுறுத்தலுக்கும் முைங்கைாடுத்தார்.
அைசரைாலநிகலச் சட்டங்ைைின் ைீழ் முைத்கத மூடும் தகட (ஹிஜாப் மற்றும் நிைாப் உட்பட)
சுமத்தப்பட்ட பின்னர் தகடகசய்யப்படாத ஆகடைகை அணியாதைர்ைள் உட்பட முஸ்லிம்
கபண்ைள் கபாது இடங்ைைில் கதாந்தரவு கசய்யப்பட்டதுடன், அைர்ைள் மீது அைசரைாலச்
சட்டங்ைள் பாரபட்சமின்ைி பயன்படுத்தப்பட்டன. இது குைித்து ஒரு கதாகையிலான
ைிசாரகணைகை இலங்கை மனித உாிகமைள் ஆகணக்குழு பமற்கைாண்டது. 1 இன்கனாரு

1 1முஸ்லிம்

கபண்ைைினாலும் மற்றும் பைறு முஸ்லிம்ைைினாலும் முைங்கைாடுக்ைப்பட்ட பாரபட்சத்தினதும், கதாந்தரைினதும்
இந்தச் சம்பைங்ைள் இந்த அைிக்கையில் உள்ைடக்ைப்படைில்கல. HRCSLஇன் தகலயீடுைள் பற்ைிய பமலும் ைிபரங்ைள் பின்ைரும்
இகணப்புக்ைைில் அகடயப்பட முடியும்:
ைழக்ைைிஞர்ைைின் பாரபட்சத்திலான நகடமுகைைள் மீது இலங்கை ைழக்ைைிஞர் சங்ைத்திற்கு HRCSLஇனால் எழுதப்பட்ட ைடிதம்
http://hrcsl.lk/english/wp-content/uploads/2019/06/HRCSL-letter-to-Bar-Association-of-Sri-Lanka.pdf
ஆகட
நியதி
மீது
அண்கமய
சுற்ைைிக்கை
மீது
அரசாங்ை
நிருைாை
அகமச்சுக்கு
HRCSL
எழுதுைிைது
http://hrcsl.lk/english/2019/06/04/hrcsl-writes-to-ministry-of-public-administration-on-recent-circular-on-dress-code/
உயர் ைல்ைி நிறுைனங்ைைில் பாரபட்சமின்கமகய உறுதிப்படுத்துைதற்ைான அைசியம் மீது பல்ைகலக்ைழை மான்யங்ைள்
ஆகணக்குழுைின் தகலைருக்கு HRCSL எழுதுைிைது http://hrcsl.lk/english/2019/05/25/hrcsl-writes-to-chairman-universitygrants-commission-on-need-to-ensure-non-discrimination-in-institutions-of-higher-education/

9

இன்ஃபபார்ம் ..

இலங்கையின் மாற்றுக்ைருத்துக்ைான ஒடுக்குமுகை,

ஏப்பிரல் 1 – யூன் 30

[Document title]

ைிடயத்தில், இனத்துைச் சுத்திைாிப்பின் கசயற்பாகடான்றுக்ைாை முஸ்லிம் மருத்துை
கைத்தியர் ஒருைருக்கு எதிராை ஆதரைைிக்ைாததிற்ைாை சி.ஐ.டி. கதாடர்பான கபாலிஸ்
அலுைலர் ஒருைர், பாராளுமன்ை உறுப்பினர் ஒருைராை ைிைங்கும் கபௌத்த மதகுரு
ஒருைாினால் நீதைான் நீதிமன்ைகமான்ைில் அச்சுறுத்தப்பட்டார். இவ்ைிடயத்தில், சிங்ைைப்
கபண்ைள் மீதான சிபசாியன் குழந்கத பிைப்பு சத்திரசிைிச்கசைைின் பபாது அைர்ைைது சம்மதம்
இன்ைி அைர்ைள் மீது ைருத்தகடகய பமற்கைாண்டதாை அைகரக் குற்ைஞ்சாட்டி பதசியச்
சிங்ைை கசய்திப்பத்திாிகைகயான்று கைைியிட்ட ைட்டுகரகயான்ைின் பின்னர் முஸ்லிம்
மருத்துை கைத்தியர் கைது கசய்யப்பட்டார். அத்துடன் சட்டைிபராதமான அல்லது
சந்பதைமான ைழிைகைைைின் ஊடாை கசாத்துக்ைகைச் சம்பாதித்தார் எனவும் அைர்
குற்ைஞ்சுமத்தப்பட்டார். ைிசாரகணைைின் பின்னர், இந்த சார்த்துகரைளுக்கு எதிராை சான்று
இல்கல என நீதிமன்ைத்திற்கு குற்ைைியல் ைிசாரகணைள் பிாிவு (சி.ஐ.டி.) அைிைித்தது2.
அத்துடன்,
ரயில்பை
கதாழிலாைர்ைள்
கதாடர்பான
பைகலநிறுத்தகமான்கை
ஒழுங்குகசய்தைர்ைளுக்கு எதிராை கபாலிைார் ைிசாரகணகயான்கை ஆரம்பித்துள்ைதாை
ஊடைங்ைள் அைிக்கையிட்டிருந்தன. ‘அைசரைால ஒழுங்குைிதிைைின்’ ைீழ், பதயிகல, கதங்கு,
இைப்பர், புடகை ஆைியன உட்பட பலதரப்பட்ட பசகைைளுக்கும், கைத்கதாழில்ைளுக்கும்
கதாழிலாைர்
பைகலநிறுத்தங்ைள்
தகடகசய்யப்பட்டுள்ைன.
எழுத்தாைர்ைைினதும்,
இதழியலாைர்ைைினதும் மற்றும் சிைிலியன்ைைினதும் ைருத்துச் சுதந்திரத்கத அடக்குைதற்கு
2007இன் சர்ைபதச சிைில், அரசியல் உாிகமைள் மீதான ஒப்பந்தத்தின் 54ஆம் இலக்ைத்கத
தப்பாைப் பயன்படுத்துைது இன்கனாரு பபாக்ைாகும். அத்துடன் சிைில் சமூைம், எதிரணி
அரசியல் ைட்சிைள் மற்றும் ஊடைத் தாபனங்ைள் ஆைியைற்ைிலிருந்து பலமான எதிர்ப்பின்
ைாரணமாை அரசாங்ைத்தினால் ஏற்ைனபை தற்ைாலிைமாை மீைப்கபைப்பட்ட பயங்ைரைாத
எதிர்ப்புச் சட்டம் மீண்டும் கைாண்டு ைரப்படும் என பிரதமர் கபருமைவு தடகைைள்
குைிப்பிட்டார்.
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்ைகைத் கதாடர்ந்து, நீண்ட ைால மனித உாிகமைள்
பபாராட்டங்ைள் நிகலத்திருப்பதற்கு ைஷ்டப்பட்டதுடன், குகைந்தைைில் ைண்கூடானதாைவும்
ைிைங்ைியது.
அைசரைால
ஒழுங்குைிதிைைின்
ைீழ்
ஒன்றுகூடுைதற்ைான
சுதந்திரம்
ைட்டுப்படுத்தப்படலாம் என்பதனால், ஒழுங்குபடுைதிலும், பபாராட்டங்ைளுக்கு பைிரங்ை
ஆதரகைக் கைாண்டிருப்பதிலும் கசயலார்ைலர்ைளும், சிைில் சமூைத் தாபனங்ைகைச்
பசர்ந்தைர்ைளும் ைஷ்டங்ைளுக்கு முைங்கைாடுத்தனர். பாதுைாப்பிகன முன்னுாிகமப்படுத்திய
அரசாங்ைத்தின் முக்ைியத்துைம் ஊடை மற்றும் கபாது ைருத்தாடலினால் அதிைாித்தைைில்
முகனவுபடுத்தப்பட்டது. இகதத் கதாடர்ந்து, மனித உாிகமைள் மீதான பநாக்கு
குகைந்தைைில் முக்ைியமானதாை ைிைங்ைியது. இச் சூழ்நிகலயானது இலங்கையில் மனித
உாிகமைள்
சூழ்நிகல
மீது
நீண்ட
ைால
மறுதகலயிலான
தாக்ைகமான்கைக்
கைாண்டிருக்ைலாம்.
பாதுைாப்பு நகடமுகைைகை ைிகனப்படுத்துைதில் பாரபட்சமின்கமகயக் பைாாி ைர்த்தைச் சகபக்கு HRCSL எழுதுைிைது.
http://hrcsl.lk/english/2019/05/24/hrcsl-writes-to-chambers-of-commerce-requesting-non-discrimination-in-enforcingsecurity-measures/
பாதுைாப்பு நகடமுகைைகை ைிகனப்படுத்துைதில் பாரபட்சமின்கமகயக் பைாாி அரசாங்ை அதிைாரசகபைளுக்கு HRCSL
எழுதுைிைது.
http://hrcsl.lk/english/2019/05/24/hrcsl-writes-to-public-authorities-calling-for-non-discrimination-in-enforcingsecurity-measures/
கைத்திய ைலாநிதி ஷாபி சிைாப்டீனுக்கு எதிரான சைல சார்த்துகரைளுக்கும்
நீதிமன்ைத்திற்கு சி.ஐ.டி. அைிைிக்ைின்ைது
2

2

10

சான்று ைண்டைியப்படைில்கல என

இன்ஃபபார்ம் ..

இலங்கையின் மாற்றுக்ைருத்துக்ைான ஒடுக்குமுகை,
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சம்பைங்ைைின் பட்டியல்

IV.

திைதி

அகமைிடம்

ைிபரம்

ஆதாரம்

(A)

ஒன்றுகூடும் சுதந்திரம்

01

18 பம

யாழ்
பல்ைகலக்ைழைம்

நிகனபைந்தல் நிைழ்கை ஒழுங்கு கசய்த
பல்கலக்ைழை மாணைர்ைள்
இராணுைத்தினரால் அச்சுறுத்தப்பட்டனர்

https://www.tamilguardia
n.com/content/jaffna-unistudents-defy-threatsmark-may-18

02

17 யூன்

கைாழும்பு

கைாழும்பின்கபருமிதம்(Colombo Pride)

EQUAL GROUND

13 யூன்

மட்டக்ைைப்பு

நிைழ்வு ைண்ைாணிப்பிற்கும் அச்சுறுத்தலுக்கும்
ஆைாைியது
இல்மகனட் அைழ்ைிற்கு ைாணிைள்
கையைப்படுத்துகத எதிர்த்து நகடகபற்ை
ஆர்ப்பாட்டத்தின்பபாது 4

https://www.tamilguardia
n.com/content/fourbatticaloa-ilmeniteprotestors-arrested

03

ஆர்பாட்டக்ைாரர்ைள் கைது
கசய்யப்பட்டனர்.

04

20 யூன்

ைவுனியா

05

30 யூன்

மன்னார்

06

29 யூன்

Colombo

ைாணாமலாக்ைப்பட்படாருக்ைான
கசயற்பாட்டாைரும் ைவுனியா
ைாணாமலாக்ைப்பட்படாருக்ைான
குடும்பங்ைளுக்ைான சங்ைத்தின்
கசயலாைருமான
பை.ராஜ்குமார்,பயங்ைரைாதப் புலனாய்வுப்
பிாிைினரால்(TID) ைிசாாிக்ைப்பட்டார்
மன்னாாில் இயங்ைி ைரும் சிைில் சமூை
அகமப்பான மன்னார் சமூைப்கபாருைாதார
அபிைிருத்தியகமப்பு (MSEDO) சிபரஷ்ட
இராணுை உத்திபயாைத்தர்ைைால் பதடுதல்
நடைடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது

.பைகல நிறுத்தங்கை சட்ட ைிபராதமாக்கும்
அைசரைாலச் சட்டத்தின் ைீழ்,புகையிரத பசகை

அத்தியாைசிய பசகையாை அரசாங்ை ைர்த்தமானி
அைிைித்தல் மூலம் பிரைடனப்படுத்திய பின்னர்,

https://www.tamilguardia
n.com/content/vavuniyadisappearances-activistquestioned-tid

https://www.tamilguardia
n.com/content/mannartamil-civil-society-orgraided-and-threatened-srilankan-army
http://www.sundaytimes.l
k/article/1093303/policeprobe-railway-unionsstrike

புகையிரத பைகல நிறுத்தம் பமற்கைாண்டகம
குைித்து கபாலிசார் ைிசாரணைகை
பமற்கைாண்டனர்

(B)

ைருத்துச் சுதந்திரம்

07

19 பம

இரத்தினபுாி

.

கைசாக்பபாயா தினத்திற்கு மறு நாள்
கைசாக்ைாண்டாட்டங்கைப் படம் பிடித்தகமக்ைாை 3
இகைஞர்ைள் இரத்தினபுாி பபாலிசாாினால்
கைதுகசய்யப்பட்டனர்.

08

23

ஏப்ரல்

யாழ்ப்பாணம்

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்ைைின் பின்னர்
ைறுப்புக்கைாடிபயற்றுதல் யாழ்பாண மாைட்டத்தில்
தகடகசய்யப்பட்டது.ைறுப்புக்கைாடிைகை
அைற்றுமாறு கபாலிசார் மக்ைகை ைற்புறுத்தினர்.

09

28

10

2 பம

பம

https://www.newsfirst.lk/
2019/05/20/threepersons-arrested-forphotographing-vesakdecorations/
https://www.tamilguardia
n.com/content/sri-lankapolice-ban-antigovernment-black-flagsjaffna

முல்கலத்தீவு
மாைட்டம்
கைாக்ைிலாய்

முல்கலத்தீவு மாைட்டம்
கைாக்ைிலாய் கபாலிஸ் நிகலயப்கபாறுப்பதிைாாி
ஊடைைியலாைர் பை.குமனகனத் தாக்ைினார்

https://www.tamilguardian.c
om/content/sri-lankan-policeassault-tamil-journalistmullaitivu

ைம்பஹா
மாைட்டம்
நீர்கைாழும்பு

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்ைைின் பின்னர்
கராயிட்டர் ஊடைைியலாைர்
படம் பிடித்துக்கைாண்டிருந்தபபாது கைது
கசய்யப்பட்டார்

https://colombogazette.c
om/2019/05/02/reutersphotographer-arrested-innegombo-and-remanded/

11

இன்ஃபபார்ம் ..

இலங்கையின் மாற்றுக்ைருத்துக்ைான ஒடுக்குமுகை,
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11

20

12
13

முல்கலத் தீவு

இலங்கை ைடற்பகடயினரால் பமற்கைாள்ைப்பட்ட
முகைப்பாட்கட அடிப்கடயாைக்கைாண்டு
கபாலிசாரால் உடைைியலாைர் சண்முைம் தைசீலன்
கைதுகசய்யப்பட்டார்

https://www.tamilguardia
n.com/content/tamilguardian-mullaitivucorrespondent-arrestedand-charged

13 பம

அநுராதபுரம்

ஊடைைியலாைர்
முைமது
கைதகசய்யப்பட்டார்

9 பம

இடம்
குைிப்பிடப்பட
ைில்கல

சங்ைைிலாபஹாட்டலில் தற்கைாகலக் குண்டுத்
தாக்குதல் நடத்திய கசய்தி கதாடர்பான கசய்திப்
பத்திாிகை நறுக்குைகை கைத்திருந்தகமக்ைாை
தினைரன் பத்திகையின் ஊடைைியலாைர்
கைதுகசய்யப்பட்டு 3 நாட்ைள்

https://srilankamirror.com
/news/14036-a-journalistarrested-with-cds
https://www.tamilguardia
n.com/content/thinakaran
-journalist-arrested-overnewspaper-clippings

ஏப்பிரல்

ைிஸ்ைி

மஹறூப்

தடுத்துகைக்ைப்பட்டார்

14

24 ஏப்ரல்

Online

பீபீசீ ஊடைைியலாைர் அைாம் அமீனுக்கு எதிராை
பகைகமகயத் தூண்டும் இனைிபராத
ைருத்துகரைகைக்கைாண்ட பரப்புகரைகை ஸ்தாபன
ாீதியான குழுக்ைள் சமூை ஊடைங்ைள் ைாயிலாை
கைைியிட்டன.

15

2பம

Online

நடிகையும் சமூைகசயற்பாட்டாைருமான
தீபாணி சில்ைாகை
இலக்குகைத்து பகைகம உணர்வுைகைத்தூண்டும்
ைருத்துக்ைள் சமூை ஊடைங்ைைில்

16

14 யூன்

கைாழும்பு

https://www.facebook.co
m/AzzamAmeenSL/photos
/a.1528196514153669/20
06966189610030/?type=3
&theater

பரப்புகரகசய்யப்பட்டன.

ஊடைக் ைம்பனியான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ‘பைர்
ஹவுஸ்’ நிறுைனத்தின் உாிகமயாைர் ஒரு

நூல்கைைியீட்டின்பபாது முன்கைத்த ைருத்துத்
கதாடர்பாை
ைழக்குத்கதாடரப்பட்டுள்ைபதாடு,குைிப்பிட்ட

https://www.colombotele
graph.com/index.php/dilit
hs-speech-incursbuddhist-monk-wrath/

நூலாசிாியர் ைிசாரகணக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ைார்.

17

18

1 ஏப்ரல்

14 யூன்

கபால்ைஹைகல
குருநாகல
மாைட்டம்

புத்த சமயத்கத அைமதித்ததாைக் குற்ைஞ்சாட்டப்பட்
டு ‘சக்திக்ை சத்குமார’ என்ை எழுத்தாைர்

கைாழும்பு

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்ைைின் பின்னர் ஏற்பட்ட
சிங்ைை-கபௌத்த ைன்முகைச் சம்பைங்ைகை

கைதுகசய்யப்பட்டு தடுத்துகைக்ைப்பட்டார்

ைிமர்சித்து ‘ கடய்லி மிரர் ‘

பத்திாிகையில் பிரசுாிக்ைப்பட்ட ைட்டுகர
கதாடர்பாை ஊடைைியலாைர் ‘குசல்கபபரராவுக்கு’

https://www.amnesty.or
g/en/documents/asa37/
0800/2019/en/
https://www.srilankamirr
or.com/news/14490senior-journalist-kusalperera-under-threat

எதிராை கபாலிஸ் ைிசாரகணைள்
ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ைன.

(C)

ஒடுக்குமுகைச் சட்டங்ைள்

19

இல்கல

இல்கல

பல்பைறு சம்பைங்ைைின்பபாது,ைருத்துச்
சுதந்திரத்கதயும் ஒன்றுகூடும் சுதந்திரத்கதயும்
ஒடுக்கும்
ைகையில்,இவ்ைாண்டின் ஆரம்பத்திபலபய
2007இன் 56ஆம் இலக்ை சிைில் அரசியல்

உாிகமைளுக்ைான சர்பதச சமைாயச் சட்டம்,அரச
அதிைாாிைைினால் துஷ்பிரபயாைம் கசய்யப்பட்டது.

12

http://srilankabrief.org/20
19/06/sri-lanka-fmmcondemns-the-attemptsto-suppress-journalistsand-media-using-theiccpr-act/
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20

22ஏப்ரல் –

இல்கல

22ஆைஸ்ட்

உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத் தாக்குதல்கை
அடுத்து,ஜனாதிபதி
உடனடியாை அைசரைாலச் சட்டகத
நாடுழுைதும் பிரைடனப்படுத்தினார்.இச்சட்டம்
பின்னர் பாராளுமன்ைத்தின் அங்ைீைாரத்துடன்
ஆைஸ்ட் 22
ைகர 4 மாதங்ைள் நீடிக்ைப்பட்டது.

21

28 ஏப்ரல்

இல்கல

மற்றும் 8பம

உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத் தாக்குதல்கை
அடுத்து,முன்னர் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட
ைருத்துபைறுபாட்டிற்குக் ைாரணமான
பயங்ைரைாத எதிர்ப்புச் சட்டம் (CTA)மீண்டும்
சமர்ப்ப்பிக்ைப்பட பைண்டுகமன பிரதமர்
ைிபசட அைிக்கைகய ைிடுத்து
பாராளுமன்ைத்தில் இச்சட்டத்கத
அங்ைீைாிப்பதற்கு ஆதரகை
பைண்டினார்.

Emergency Regulations
http://www.documents.g
ov.lk/files/egz/2019/4/212
0-05_E.pdf
https://www.newsfirst.lk/
2019/08/23/emergencyregulations-would-not-beextended-secretary-ofdefence/
http://www.pmoffice.gov.
lk/download/press/D0000
0000080_EN.pdf

Hanzard on 8th May
https://www.parliamen
t.lk/uploads/documents
/hansard/15578149890
37767.pdf

(D)

ஏகனய உாிகம மீைல்ைள்

22

3 பம

யாழ்ப்பாணம்

யாழ் பல்கலக்ைழை மாணைர் சங்ைத்தின் தகலைரும்
கசயலாைரும் கைதுகசய்யப்பட்டனர்.

http://www.dailymirror.lk/fro
nt_page/Jaffna-Uni-StudentsUnion-President--secretaryarrested-with-Prabhaposters/238-166440

23

27th June

Colombo

அஸ்ைிாி

https://youtu.be/AMA1nb
eN68M

பீடத்தின்

ைண.

தகலகமத்

பதரர்,

பகைகம உணர்கைத் தூண்டும் ைருத்துகரைகைப்
பயன்படுத்தியகமகயயிட்டு
ைிசாரகணைகைபமற்கைாள்ளுமாறு
சிைில்
சமூைச்கசயற்பாட்டாைரான,
மாற்றுக்கைாள்கைைளுக்ைான நிகலயத்தின் (CPA)
நிகைபைற்றுப் பணிப்பாைர்
பாக்ைியபசாதி சரைணமுத்து பைாாினார். இதற்கு
கபௌத்த மதகுருமாரும் இனத்துை பதசியைாதிைளும்
எதிர்ப்புத்கதாிைித்தனர்.

24

27 யூன்

குருநாைகல

ஒரு முஸ்லீம் கைத்தியருக்கு எதிராை
ஒத்துகழப்பு ைழங்ைைில்கல எனக்கூைி,ஒரு
நீதைான் நீதிமன்ைில் சீ.ஐ.டீ.கபாலிஸ்

உத்திபயாைத்கர ஒருகபௌத்த பிக்குைான
பா.உ. ைண.
அத்துரலிபய ரத்தனபதர்ர் மிரட்டினார்.

25

ஏப்ரல் 23ம்

திைதி முதல்
இன்று ைகர

நீர்கைாழும்பு
மற்றும் ஏகனய
பிரபதசங்ைள்

உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத் தாக்குதல்ைகை
அடுத்து கைைிநாட்டு அைதிைள் மற்றும்
இலங்கையில் தஞ்சம் பைாாிபயார் அைர்ைள்
தங்ைியிருந்த இடங்ைைில் இருந்து
கைைிபயை நிர்ப்பந்திக்ைப்பட்டனர்..சிலருக்கு
அச்சுறுத்தல்ைளும் ைன்முகைைளும்
ைிடுக்ைப்பட்டன.அைர்ைளுக்கு உதைிய
மனிதஉாிகமப் பாதுைாைலர்ைளுக்கும்
ஏகனய அகமப்புைளுக்கும் பல்பைறு
கதாந்தந்தரவுைகை எதிர்பநாக்ைபைண்டி
ஏற்பட்டது.திடீர் தாக்குதல்ைளும்
ஆர்ப்பாட்டங்ைளும் நடத்தப்பட்டன.

13

.

http://www.ft.lk/frontpage/CID-informsCourt-no-evidencefound-for-allallegations-against-Dr-Shafi-Shihabdeen/44680838
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A. ஒன்றுகூடுை் ைை் றுை் ஸ்தபான ரீதியாக
அணிதிரளுை் சுதந் திரை்
1. பம 18

ஆந் திைதி நிகனபைந்தலில் பங்குபற்ைிய யாழ்.பல்ைகலக்ைழை

மாணைர்ைளுக்கு அச்சுறுத்தல்

யாழ்.பல்ைகலக்ைழைத்தின் முல்லிைாய்க்ைால் நிகனவுத் தூபிக்கு அயலில் பமற்கைாண்ட
நிகனபைந்தகல நிறுத்துைதற்கு
பல்ைகலக்ைழை ஊழியர்ைளுக்கு

கபாலிைாரும் பகடயினரும் மாணைர்ைள் மற்றும்
அச்சுறுத்தல் ைிடுத்துள்ைனர்.
எவ்ைாைாயினும்

அச்சுறுத்தல்ைகைப் கபாருட்படுத்தாது அைர்ைள் நிகனபைந்தகல நடத்தியதாை தமிழ்
ைார்டியன் இகணயதைம் அைிக்கையிட்டுள்ைது. முன்கனய சம்பைத்பதாடு கதாடர்புகடய
மாணை
கசயற்பாட்டாைர்ைகை
கைது
கசய்த
பின்னர்
பல்ைகலக்ைழைம்
ைாலைகரயகையின்ைி மூடப்பட்டுள்ைது.
அபதசமயம் இதனிகடபய இந் நிகனபைந்தல்
இடம்கபற்றுள்ைது.3

யாழ்.பல்ைகலக்ைழைத்தின் முள்ைிைாய்க்ைால் நிகனவுத் தூபி அருபை பல்ைகலக்ைழை மாணைர்ைளும்
ஊழியர்ைளும் ஒன்றுகூடி உள்ைனர் – நிழற்படம் Tamil Guardian

3

Tamil Guardian “Jaffna Uni students defy threats to mark May 18” published on
18th
https://www.tamilguardian.com/content/jaffna-uni-students-defy-threats-mark-may-18 (last access on 29th June 2019)
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2. கைாழும்பின் கபருமிதம் (Colombo Pride) சைால்ைளுக்ைிகடபய இடம்கபற்ைது
இலங்கையின் LGBTIQ சமூைமும் Equal Ground நிறுைனத்தினால் ஏற்பாடு கசய்யும்
கைாழும்பின் கபருமித ைிழா 15 ஆைது தடகையாை கைாழும்பில் யூன் 11 – 23 ைகர
இடம்கபற்ைது.

இம்முகை முதன்முகை

பாகத யாத்திகர ஒன்கையும் நடத்துைதற்கு

தீர்மானிக்ைப்பட்டிருந்த பபாதிலும் நாட்டில் நிலைிய பாதுைாப்பு கைடுபிடிைள் ைாரணமாை அது
இரத்து கசய்யப்பட்டது.
அபத சமயம் ைிழாைில் இடம்கபற்ை அபிமானி திகரப்பட ைிழா
புலனாய்வுப்
பிாிைினாின்
ைண்ைாணிப்பிற்கு
(surveillance)
உட்படுத்தப்பட்டகதன
ஏற்பாட்டாைர்ைள் எடுத்துக் கூைினர்.
அபதசமயம் சினிமாப்படக் ைாட்சிக்ைான
சட்டபூர்ைமான அங்ைீைாரத்கதப் கபற்ைிருந்த பபாதிலும், கபாலிைார் சினிமா ைிழாைிற்கு
ைருகை தருபைாகரயும் ஏற்பாட்டாைகரயும்
கைதுகசய்ய இடமுண்கடன அச்சுறுத்திய
அபதபைகை சினிமாப் படத்தின் பிரதிகய கபாலிைாருக்கு ைழங்குமாறு அழுத்தம்
கைாடுத்துள்ைனர். எவ்ைாைாயினும் ஏற்பாட்டாைர்ைள் சினிமாப் படத்தின் பிரதிகய
கபாலிைாருக்கு ைழங்ை மறுத்தனர்.

அபதசமயம் ைிழாைின் நிைழ்ைிற்கு ைருகைதந்த ஒரு

சிலாின் அகடயாைத்கத ஏற்பாட்டாைர்ைள் பாிசீலித்தபபாது, தாம் புலனாய்வுப் பிாிகைச்
சார்ந்தைர்ைகைன ஏற்றுக்கைாண்டுள்ைபதாடு தாம் பாதுைாப்கப ைழங்ை ைருகை தந்ததாைக்
குைிப்பிட்டுள்ைனர்.

3. இல்மகனட் கைத்கதாழிற்சாகலக்கு எதிராை ஆர்ப்பாட்டம் கசய்த நால்ைர் கைது

இல்மகனட் கைத்கதாழிற்சாகலக்கு அருபை ஆர்ப்பாட்டக்ைாரர்ைள் தங்ைியிருந்தபபாது- – நிழற்படம் Tamil Guardian
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இல்மகனட் சுரங்ைங்ைகை அைழ்ைதற்கு ைாணிகை கையைப்படுத்துைதற்கு எதிர்ப்பு கதாிைித்த
மட்டக்ைைப்பு
ைாசிைள்
நால்ைர்
ைியாழக்ைிழகம
கைதுகசய்யப்பட்டுள்ைனர்.
பபாராட்டக்ைாரர்ைள்
அதன்
ைாசற்
ைதவுைளுக்கு
பசதம்
ைிகைைித்தனகரனவும்,
அவ்ைிடத்தில் குழப்பங்ைகை ைிகைைித்ததாைவும் இல்மகனட் கைத்கதாழிற்சாகலயின்
பதைிநிகல உத்திபயாைத்தர்ைைிடமிருந்து ைிகடத்த முகைப்பாட்டிற்ைகமய இந்நால்ைர்
கைதுகசய்யப்பட்டதாை
கபாலிைார்
கூைினர்.
மறுநாள்
அைர்ைள்
பிகணயில்
ைிடுைிக்ைப்பட்டனகரன தமிழ் ைார்டியன் இகணயதைம் அைிக்கையிட்டது.4

4. ைவுனியாைின் சமூை கசயற்பாட்டாைாிடம் குறுக்கு ைிசாரகண
ைவுனியா பிரபதசத்தில் ைாணாமல் ஆக்ைப்பட்படார் கதாடர்பாைச் கசயற்படும் சமூைச்
கசயற்பாட்டாைாிடம் பங்ைரைாத ைிசாரகணப் பிாிைினால் ைிசாரகண பமற்கைாள்ைப்பட்டது
ைவுனியா பிரபதசத்தின் ைாணாமற் ஆக்ைப்பட்படாருக்ைான சங்ைத்தின் கசயலாைர்
திரு.பை.ராஜகுமாரனிடம் பயங்ைரைாத ைிசாரகண திகணக்ைைத்தினால் யூன் மாதம் 20 ஆந்
திைதி
இடம்கபற்ை
எதிர்ப்பியக்ைத்தினிகடபய
இவ்ைாறு
பமற்கைாள்ைப்பட்டுள்ைகதன தமிழ் ைார்டியன் அைிக்கையிட்டுள்ைது.5

ைிசாரகண

5. மன்னார் சிைில்சமூை அகமப்கபான்று இராணுைத்தினரால் சுற்ைி ைகைப்பு
ைடந்த ைியாழக்ைிழகம சிபரஷ்ட இராணுை உத்திபயாைத்தர் சிலரால் மன்னாாில் அகமந்த
சிைில்சமூை அகமப்கபான்று சுற்ைிைகைக்ைப்பட்ட பபாதிலும் சந்பதைத்திற்ைிடமான எந்தத்
தடயப்கபாருளும்
ைண்கடடுக்ைப்படா
ைிட்டாலும்
ைாய்கமாழிமூலம்
கதாந்தரவுைள்
பமற்கைாள்ைப்பட்டதாை அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது.
இவ்ைாைாை மன்னாாில் அகமந்த சமூைப் கபாருைாதார அபிைிருத்தி அகமப்பு (MSEDO)
ைிசாரகணக்குட்படுத்தப்பட்டது. பமற்படி அகமப்பு இப்பிரபதசத்தின் ைாணி உாிகமபற்ைி
குரகலழுப்பிய ஓரகமப்பாகும்.

இந்த பசாதகன நடைடிக்கையின்பபாது சுமார் ஒரு டசின்

இராணுைத்தினர் பங்குபற்ைியுள்ைனர்.

அபதசமயம் இச்பசாதகனயிடலுக்கு அகமப்பின்

பணிக்குழுைினர் இணங்ைிய பபாதிலும்,. ைருகை தந்த சிபரஷ்ட அதிைாாி பணிக்குழுைினகர
ைாய்கமாழிமூலம் அச்சுறுத்தி அலுைலைத்தின் CCTV ைகமராகை கசயலிழக்ைச்கசய்யுமாறு
ஊழியர்ைளுக்கு ைட்டகையிட்டுள்ைார் என தமிழ் ைார்டியன் அைிக்கையிட்டுள்ைது.6

6. ரயில்பை ஊழியர்ைைின் பைகலநிறுத்தத்திற்கு எதிரான ைிசாரகண
ரயில்

பசகை

அத்தியாைசிய

பசகை

என,

அைசரைாலச்

சட்டத்தின்

ைீழ்

ைர்த்தமானியில்

பிரைடனப்படுத்திய பின்னர், கதாழிலாைர்ைைின் பைகல நிறுத்தங்ைள் சட்டைிபராதமானகை எனப்
பிரைடனப்படுத்தப்’பட்டது.ரயில்பை கபாதுமுைாகமயாைர் டிலந்த பர்ணாந்துைின் முகைப்பாட்டின்
ைீழ் ரயில்பை கதாழிலாைர்ைள் கதாடர்பான பைகலநிறுத்தகமான்கை ஒழுங்குகசய்தைர்ைளுக்கு எதிராை
கபாலிைார் ைிசாரகணகயான்கை ஆரம்பித்துள்ைதாை யூன் 29ஆம் திைதிய ஞாயிறு ‘கரம்ஸ்’ (Sunday
Times) பத்திாிகை அைிக்கையிட்டிருந்தது.
4

Tamil Guardian Four Batticaloa ilmenite protestors arrested 16 June 2019 https://www.tamilguardian.com/content/four-batticaloailmenite-protestors-arrested (last access on 29th June 2019)
5
Tamil Guardian. “Vavuniya disappearances activist questioned by TID” published on 29th June 2019.
https://www.tamilguardian.com/content/vavuniya-disappearances-activist-questioned-tid
6 Tamil GuardiansMannar Tamil civil society org raided and threatened by Sri Lankan army
02 June 2019 https://www.tamilguardian.com/content/mannar-tamil-civil-society-org-raided-and-threatened-sri-lankan-army ( last
access on 29th June 2019)
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B. ைருத்துச் சுதந்திரம்
7. கைசாக் அலங்ைாரங்ைகைப் படம் பிடித்த ைாரணத்தினால் மூன்று இகைஞர் கைது
கைசாக் அலங்ைாரங்ைகைப் படம்பிடித்த ைாரணத்தினால் இரத்தினபுாி நைரத்தின் மூன்று
இகைஞர்ைள்
இரத்தினபுாி
கபாலிைாாினால்
கைதுகசய்யப்பட்டுள்ைனர்.
பயங்ைரைாதிைளுக்கு ைழங்குைதற்ைாை ஒரு ைகமராவும்,பரானர் ைகமராகையும் பயன்படுத்தி
இரத்தினபுாி நைரத்கத படம்பிடித்ததாை கபௌத்த பிக்கு ஒருைகர முதன்கமயாைக் கைாண்ட
ஒரு பைாஷ்டியினரால் முன்கைக்ைப்பட்ட முகைப்பாட்டினால், இவ்ைாைாை இரத்தினபுாி
பிரபதசத்தில் ைதியும் சமூைகசயற்பாட்டாைரான சபரைமுை பல்ைகலக்ைழைத்தின் அனுஷ்ை
டில்ஹார என்பைரும் அைரது நண்பர்ைைான இரண்டு முஸ்லிம் இகைஞர்ைளும் இவ்ைாைாைக்
கைதுகசய்யப்பட்டு பயங்ைரைாத தகடச்சட்டத்தின் ைீழ் ைழக்கு கதாடரப்பட்டுள்ைது 7
இைர்ைள் படம் எடுப்பதற்கு சட்டாீதியாை தகடகசய்யப்பட்ட பிரபதசத்தில் இவ்ைாறு
இடம்கபைைில்கல. இன்பபார்ஃம் நிறுைனத்திற்கு ைிகடத்த தைைலின்படி படம் எடுப்பதற்கு
முஸ்லிம் இகைஞர்ைள் கதாடர்புகைாண்டகமயாலும், முகைப்பாடு கசய்தைர் ஒரு கபௌத்த
பிக்குைாை
இருந்த
ைாரணத்தினாலும்
அைர்ைள்
சார்ந்த
இனக்குழுமத்கத
அடிப்பகடயாைக்கைாண்டு தான்பதான்ைித்தனமாை கைதுகசய்யப்பட்டுள்ைனர்.
ஒரு
மாதத்திற்கும் அதிைமாை தடுப்புக் ைாைலில் கைக்ைப்பட்டுள்ை இைர்ைளுக்கு யூன் 26 ஆந்
திைதி பிகண ைழங்ைப்பட்டகதன ‘ஜனயுைய’ பத்திாிகை குைிப்பிட்டது.

8. யாழ்.கபாலிைார் ைறுப்புக்கைாடி ஏற்றுதகல தகடகசய்தனர்
உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு ைிபத்தினால் பாதிக்ைப்பட்படார் சார்பில் கசவ்ைாய்ைிழகம
நாடுபூராவும் பசாை தினமாை பிரைடனப்படுத்தப்பட்டபதாடு இதன்கபாருட்டு கபாதுமக்ைள்
ைறுப்புக்கைாடி ஏற்ைியகத யாழ் கபாலிைார் தகடகசய்தனர். இவ்ைாைாைக் ைறுப்புக்கைாடி
ஏற்றுைது அரசுக்கைதிரான எதிர்ப்பியக்ைமாைத் பதாற்றுைின்ை ைாரணத்தினாபலபய பமற்படி
தகட ைிதிக்ைப்பட்டகதன அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது. அபதசமயம் கநல்லியடி கபாலிைார்
ைறுப்புக்கைாடிைகை அைற்றுமாறு பிரபதசைாசிைகை நிர்ப்பந்தித்தபதாடு உயிாிழந்பதாருக்கு
அஞ்சலிகசலுத்துைதற்கு கைள்கைக்கைாடி ஏற்றுைதற்கு மக்ைகை ஊக்குைிக்ை கபாலிைார்
முயற்சித்தனர்.8.

9. முல்கலத்தீைில் தமிழ் ஊடைைியலாைருக்கு எதிராை கபாலிைார் தாக்குதல்
முல்கலத்தீைில் ைருத்து பைற்றுகமக்கு ஆைாைியுள்ை நீராைியடி பிள்கையார் பைாயில்
அகமந்துள்ை அகமைிடத்தில் புதிதாை நிருமாணிக்ைப்பட்டுள்ை கபௌத்த ைிைாகரயின் CCTV
ைகமராகை அைற்றுைதற்க்ைான நீதிமன்ைக் ைட்டகைகய நிகைபைற்றுைதில் முன்பனற்ைம்
ைாணப்படாகமகய அைிக்கையிடச் கசன்ை தமிழ் ைார்டியன் ஊடைைியலாைர் குமணனுக்கு

7

News First Three persons arrested for photographing Vesak decorations 20 May, 2019 https://www.newsfirst.lk/2019/05/20/threepersons-arrested-for-photographing-vesak-decorations/
8 Tamil Guardians Sri Lanka police ban 'anti-government' black flags in Jaffna 25th April 2019 https://www.tamilguardian.com/content/srilanka-police-ban-anti-government-black-flags-jaffna(last access on 29th June 2019)

17

இன்ஃபபார்ம் ..

இலங்கையின் மாற்றுக்ைருத்துக்ைான ஒடுக்குமுகை,

ஏப்பிரல் 1 – யூன் 30

[Document title]

முல்கலத்தீவு பைாைிலாய கபாலிஸ் நிகலய கபாறுப்பதிைாாி
ைார்டியன்

இகணயதைம்

அைிக்கையிட்டுள்ைது.

தாக்குதல் நடத்தியதாை தமிழ்
கபாலிஸ்

உத்திபயாைத்தர்

ஊடைைியலாைருக்கு ைாய்கமாழி மூலம்18 பபசியும் தாக்குதல் நடத்தி அைரது ைகமராகை வீசி
அைகரப் படம் பிடித்த்தாைவும் பமலும் அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது.9.கபாது மக்ைைின் நலன்
ைருதி தைைல் அைியும் உாிகமகயப்பயன்படுத்தியகமக்ைாை ஏப்ரல் 2018ல் பை.ைண்ணன்
ைிருது ைழங்ைி கைௌரைிக்ைப்பட்டார்.10.

ஊடைைியலாைர் குமணகனத் தாக்ைி கபாலிஸ் உத்திபயாைத்தர் ஒருைர் படம் எடுக்கும்
சந்தர்ப்பம் – தமிழ் ைார்டியன்

10. கசய்தி பசைாிக்ைச் கசன்ை கராய்ட்டர் ஊடைைியலாைர் ைிைக்ைமைியலில்
உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத் தாக்குதலின் பின்னர் நாட்டின் நிகலகமகய அைிக்கையிட்ட
கராய்ட்டர் பத்திாிகைச் பசகையின் ஊடைைியலாைர் ஒருைர் பம மாதம் 03 ஆந் திைதி
கபாலிைாரால்
கைதுகசய்யப்பட்டுள்ைதாை
‘Sri
Lanka
Brief‘
இகணயதைம்
அைிக்கையிட்டுள்ைது. இக்கைது ைட்டான பிரபதசத்தில் பமற்கைாள்ைப்பட்டுள்ைது 11.
புது

டில்லியில் ைடகமயாற்றும் நிழற்படக் ைகலஞரும் ஊடைைியலாைருமான கடனிஸ் சித்திக்
என்ை நபர் கைதுகசய்யப்பட்டுள்ைார். ைட்டுைாப்பிட்டிய பதைாலயத்தில் இடம்கபற்ை
குண்டுத்

தாக்குதலினபபாதுகைால்லப்பட்ட

மாணைாின்

9

தைைல்கைத்

திரட்டபை

இந்த

Tamil Guardian Sri Lankan police assault Tamil journalist in Mullaitivu 28 May 2019 https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankanpolice-assault-tamil-journalist-mullaitivu (last access on 29th June 2019)
10 Daily FT. “Sri Lanka’s Northern Province journalists win awards for using RTI for reporting” published on 11 th April 2019
http://www.ft.lk/news/Sri-Lanka-s-Northern-Province-journalists-win-awards-for-using-RTI-for-reporting/56-676314
11 Colombo
Gazette
“Reuters photographer arrested in Negombo and remanded” published on 2 nd May 2019
https://colombogazette.com/2019/05/02/reuters-photographer-arrested-in-negombo-and-remanded/
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ஊடைைியலாைர்

அங்கு கசன்றுள்ைார்

12

.

ைிைக்ைமைியலில்

அகழப்பதற்கு

முன்னர்,

குைிப்பிட்ட ஊடைைியலாைர் பிரபதசத்தின் நீதிமன்ை நீதைான் முன்னிகலயில் ஆஜர்
கசய்யப்பட்டுள்ைார் எனவும் கபாலிைார் குைிப்பிட்டுள்ைனர்.
குைிப்பிட்ட பிரபதசத்தின்
பாடசாகல
அதிைாாிைைால்
பமற்கைாண்ட
முகைப்பாட்டின்ைீழ்
கபாலிைார்
கசயற்பட்டுள்ைதாைவும்,
பமற்படி
பாடசாகலக்கு
ஊடைைியலாைர்
அனுமதியின்ைி
பிரபைசித்ததாைவும்

குற்ைம்

சுமத்தப்பட்டுள்ைார்.

பம

மாதம்

02

–

15

ஆைிய

நாட்ைளுக்ைிகடபய கபாலிஸ் ைிைக்ைமைியலில் கைக்ைப்பட்டுள்ைார் எனவும் பமற்படி
இகணயதைம்
அைிக்கையிடுைிைது.
எப்படபயா
அைருக்கு
மறுநாள்
பகண
ைழங்ைப்பட்டது.ஆனால் இதுகதாடர்பாை ைருத்து கதாிைிப்பதற்கு கராய்ட்டர் ஊடைபசகை
மறுப்பு

கதாிைித்துள்ைது.

13

சித்தீக்

ஏழுபபர்கைாண்டகராயிட்டர்

அணியின்

ஓர்

உறுப்பினர்,அைர் 2017ல் பராஹிங்யா சமூைம் எதிர்கைாண்ட ைன்முகைைகைப்பற்ைிய சிைப்பு
நிழற்படத்திற்ைான புைிட்சர் (Pulitzer) ைிருகத 2018ல் கபற்றுக்கைாண்டார்.14

11. முல்கலத்தீைில் தமிழ் ைார்டியன் ஊடைைியலாைர் கைது
இலங்கைக் ைடற்பகடயினால் பமற்கைாண்ட முகைப்பாட்டிற்ைகமய தமிழ் ைார்டியன்
ஊடைைியலாைர் ஒருைர் ஏப்பிரல் 20 ஆந் திைதி ைாகலயில் கைதுகசய்யப்பட்டாகரன தமிழ்
ைார்டியன் இகணயத்தைம் அைிக்கையிட்டுள்ைது.

முல்கலத்தீைில் பிரபல ஊடைைியலாைரான திரு சண்முைம் தைசீலன் கைள்ைிக் ைிழகம
ைாகலயில் முல்கலத்தீவு கபாலிைாரால் ைிசாகண கசய்யப்பட்ட பின்னர் இவ்ைாறு
கைதுகசய்யப்பட்டுள்ைாகரன அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது. ஏப்பிரல் 07 ஆந் திைதி ைாணாமல்
ஆக்ைப்பட்படாருக்கு நீதி பைாாி நடாத்தப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டத்தின் 15
புலனாய்வு

அதிைாாி

ஒருைர்

ஆர்ப்பாட்டக்ைாரர்ைைின்

இதன்பபாது
அைருகடய
அகடயாைம்பற்ைி
ஊடைைியலாைரும் பைள்ைிக்குட்படுத்தப்பட்டனர்.

பின்னர், ைடற்பகட

நிழற்படத்கத

எடுத்துள்ைார்.

ஆர்ப்பாட்டக்ைாரர்ைளும்
குைிப்பிட்ட
இதன்பபாது ஒரு பமாதல் ஏற்பட்ட

பின்னர் அந்நபர் தான் ஓர் ைடற்பகட அதிைாாிகயன பிரைடனப்படுத்தியுள்ைார்.

பின்னர்

ைடற்பகட அதிைாாி தான் தாக்ைப்பட்டதாை முல்கலத்தீவு கபாலிைாாிடம் கசன்று
முகைப்பாடு கசய்துள்ைார். ைடற்பகட அதிைாாி தன்கனத் தாக்ைி ைாயம் ஏற்படுத்தியதாை
ஊடைைியலாைர்மீது

குற்ைம்

சுமத்தப்பட்டுள்ைது.

இக்குற்ைச்சாட்டு

பசாடிக்ைப்பட்டகதான்ைாகும் எனவும், அச்சுறுத்துைதற்கும் துன்புறுத்துைதற்கும் இவ்ைாறு
கபாய்க் குற்ைம் சுமத்தப்பட்டுள்ைது என்பதும் ஊடைைியலாைர் சார்பில் பதான்ைிய
சட்டத்தரணி எடுத்துகரத்துள்ைார்.
இது பலிைாங்ைப்படுைதற்கு பமற்கைாண்ட ஒரு
முயற்சிகயன தைசீலன் கூறுைின்ைார்.

பின்னர் தைசீலன் பிகணயில் ைிடுைிக்ைப்பட்டபதாடு,

முதலாைது ைழக்கு ைிசாரகண ஏப்பிரல் 30 ஆந் திைதி இடம்கபற்ைபதாடு அடுத்த ைிசாரகண
12

Ibid
Srilankabrief Sri Lanka Arrests Reuters journalists over ‘trespass’ 03/05/2019http://srilankabrief.org/2019/05/sri-lanka-arrests-reutersjournalists-over-trespass/ (last access on 29th June 2019)
14
Scroll.in “Pulitzer-winning Indian photojournalist arrested in Sri Lanka for trespass gets bail: Reports” published on 3rd May 2019
https://scroll.in/latest/922176/pulitzer-winning-indian-photojournalist-arrested-in-sri-lanka-for-trespass
15
https://www.tamilguardian.com/content/mullaitivu-families-urge-international-community-deliver-justice
13
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கசப்கடம்பர்

10

ஆந்

திைதி

ைகர

ஒத்திகைக்ைப்பட்டுள்ைகதன

தமிழ்

ைார்டியன்

16

அைிக்கையிட்டுள்ைது. .
இவ்ஊடைைியலாைர்
அண்மித்த
ஆண்டுைைில்
கதாடர்ச்சியாை
அச்சுறுத்தலுக்கும்
கதாந்தரவுைளுக்கும் ஆைாைியுள்ைார். அலம்பலில் அழிக்ைப்பட்ட ைிடுதகலப்புலிைைின்
மயானம் கதாடர்பான ைாணிைகைப் பகடயினர் கையைப்படுத்தியது கதாடர்பாை
அைிக்கையிட்டுக் கைாண்டிருக்கையில் தைசீலன் ைடந்த ஆண்டில் பகடயினரால்
தற்ைாலிைமாைத் தடுத்து கைக்ைப்பட்டு அச்சுறுத்தலுக்கு ஆைாக்ைப்பட்டுள்ைார்.
தனது
ைகமராகைப் பகடயினாிடம் ஒப்பகடக்ைபைண்டுகமன்ை பைாாிக்கைகய நிராைாித்தகமயால்
அைர் இவ்ைாைாைத் தடுத்து கைக்ைப்பட்டார்.17 இவ்ைிரு சம்பைங்ைள் கதாடர்பாை இலங்கை
மனித

உாிகமைள்

ஆகணக்குழுைிற்கு

தனித்தனியாை

ைிசாரகண

கசய்து

ைருைிைது.

ைாணாமல் ஆக்ைப்பட்படார் சார்பில் இடம்கபறும் ஆர்ப்பாட்டங்ைைின்பபாது எதிர்ைாலத்தில்
ைடற்பகடயினர் இகடயீடு கசய்யப்பபாைதில்கலகயனவும் பிரைடனப்படுத்தப்பட்டுள்ைது..18

12. ஊடைைியலாைர் கமாகஹாமட் ாிஸ்ைி மஹரூப் கைதுகசய்யப்பட்டார்
ஏப்பிரல்

21

ஆந்

தகடச்சட்டத்தின்ைீழ்

திைதி

உயிர்த்த

கபாலிைார்

ஞாயிறு

பமற்கைாண்ட

தாக்குதலின்
பசாதகன

பின்னர்,

பயங்ைரைாத

நடைடிக்கைைைின்பபாது,

அனுராதபுரம் ஊடைைியலாைரான கமாகஹாமட் ாிஸ்ைிகயக் கைதுகசய்தகமக்கு எதிராை
சுதந்திர ஊடை இயக்ைம் ஓர் அைிக்கைகய கைைியிட்டுள்ைது.

ஊடைைியலாைர் ாிஸ்ைி மஹருப் – அனுசரகண Srilankabrief இகணயதைம்
16

https://www.tamilguardian.com/content/court-postpones-case-against-tamil-journalist
Tamil
guardian
Tamil
Guardian
Mullaitivu
correspondent
arrested
and
charged
20
April
2019
https://www.tamilguardian.com/content/tamil-guardian-mullaitivu-correspondent-arrested-and-charged ( last access on 29Th June 2019)
18
https://www.tamilguardian.com/content/human-rights-commission-investigates-navy-and-police-harassment-mullaitivu-journalist
17
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இந்த ஊடை அைிைித்தலில் குைிப்பிட்டுள்ைைாறு திரு மஹரூப் இந்த ஊடை அைிைித்தலின்
பிரைாரம் திரு ாிஸ்ைிக்கு உாித்தான ைட்டடத்தில் இருந்த வீடிபயா மற்றும் சீடி நடாக்ைைில்
உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் கதாடர்பாை தவ்ஃபீத் ஜமாத் 19 அகமப்பின் ைிாிவுகரைள்,
கசாற்கபாழிவுைள் உட்பட பிரசார பமம்பாட்டு கபாருட்ைள் உண்கடனக் கூைி கபாலிைார்
ாிஸ்ைிகயக் கைது கசய்துள்ைனர் 20 .
அதன் பின்னர் அைர் நீதிமன்ைத்தில்
ஆஜர்படுத்தப்பட்டு கதாடர்ந்தும் தடுப்புக் ைாைலில் கைக்ைப்பட்டுள்ைார்.

சுமார் ஒரு

ைாரத்தின் பின்னர், பமற்படி சீடி இருகைட்டுக்ைைில் தவ்ஃபீத் ஜமாத் அகமப்பு பற்ைிய
எதுைித கசாற்கபாழிபைா அல்லது பமம்பாட்டுத் தைைபலா உள்ைடக்ைப்படாகமயால்,
பயங்ைரைாத

தகடச்சட்டத்தின்ைீழ்

முன்கைக்ைப்பட

மாட்டாகதன

ஊடைைியலாைர்

ாிஸ்ைி

திரு.

கபாலிைார்

பிகணயில்

ாிஸ்ைிக்கு

எதிராை

நீதிமன்ைத்தில்

குற்ைச்சாட்டுக்ைள்

கூைினர்.

ைிடுைிக்ைப்பட்டுள்ைார்.

திரு

பின்னர்
ாிஸ்ைி

ஒரு

ஊடைைியலாைராை பல தசாப்தங்ைைாை கதாகலக்ைாட்சி ஊடைைியலாைர் என்ை ைகையில்
அனுராதபுர
பிரபதசத்கத
கமயமாக்க்
கைாண்டு
பசகைகசய்து
ைருைிைார்.
தான்பதான்ைித்தனமான இந்நடைடிக்கைைகை சுதந்திர ஊடை இயக்ைம் ைன்கமயாைக்
ைண்டிக்ைிைது. பதசிய பாதுைாப்பு கதாடர்பாைச் கசயற்படும்பபாது அரச நிறுைனங்ைள்
ைருத்துச் சுதந்திரத்கதயும் ஊடைச்
ைைனத்தில்கைாள்ை பைண்டும்21.

சுதந்திரத்கதயும்

அடிப்பகட

உாிகமைகையும்

13. தினைரன் பத்திாிகையின் ஊடைைியலாைர் கைதுகசய்யப்பட்டார்
சங்ைைிலாபஹாட்டலில் தற்கைாகலக் குண்டுத் தாக்குதல் நடத்திய கசய்தி கதாடர்பான
கசய்திப் பத்திாிகை நறுக்குைகை கைத்திருந்தகமக்ைாை தினைரன் பத்திாிகையின்
ஊடைைியலாைர் கைதுகசய்யப்பட்டு 3 நாட்ைள் தடுத்துகைக்ைப்பட்டார்.அைர் பம 12ம் திைதி
ைிடுைிக்ைப்பட்டார்.

கைது

22

எப்பிரபதசத்தில்

அைிக்கையிடப்படைில்கல.ஊடைைியலாைாின்

கபாதி

இடம்கபற்ைது

என

பாதுைாப்புப்

பகடயினரால்பசாகனயிடப்பட்பபாது கைது இடம் கபற்ைது.

14. ஊடைைியலாைர் அைாம் அமீனுக்கு எதிராை கபாய்க்குற்ைச்சாட்டுக்ைள்
2019 ஏப்பிரல் 21 ஆந் திைதி நாட்டில் ஏற்பட்ட தீைிரைாத தாக்குதபலாடு ஸ்தாபன ாீதியாை

அணிதிரண்ட பைாஷ்டியினர் அைாம் அமீகன இலக்குகைத்து சமூை ைகலத்தைங்ைைிலும்,
இகணயதைங்ைைிலும் இனைாத பகைகம உணர்ச்சிகயத் தூண்டக்கூடிய ஓர் இயக்ைம்
ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ைது.
அைாம் அமீன் பி.பீசீ நிறுைனத்துடன் உயிர்த்த ஞாயிறு
கதாடர்பாை சிங்ைை கபௌத்த ைிபராத அடிப்பகடயிலும் தைைான பக்ைச் சார்பான முகையில்
கசய்திைகை
கைைியிடுைதாை சிங்ைை கபௌத்த நபர்ைள் குற்ைம்சாட்டி உள்ைனர்.
அபதசமயம்

அைருக்கு

எதுைித

கதாடர்புமற்ை

19

கபாய்யான

கசய்திைகை

அைர்

Name of the local terrorist organization which carried out the Easter Sunday bomb attacks
Sri Lankan Mirror. “A journalist arrested with CDs” published on 13th May 2019 https://srilankamirror.com/news/14036-a-journalistarrested-with-cds
21
Srilankabrief FMM condemns taking journalist mohammed rizvi maharoof into custody on baseless charges
http://srilankabrief.org/2019/05/fmm-condemns-taking-journalist-mohammed-rizvi-maharoof-into-custody-on-baseless-charges/(
last
access on 29th June 2019)
22 Thinakaran journalist arrested over newspaper clippings https://www.tamilguardian.com/content/thinakaran-journalist-arrested-overnewspaper-clippings
20
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பமற்கைாண்டதாைப்
இப்கபாய்யான

பல

சுைகராட்டிைள்

குற்ைச்சாட்டுக்ைகை

முை

நூல்ைைில்

நிராைாித்து,

உண்கமயானகைகயன்றும்,

தான்

அகை

பமற்கைாள்ைப்பட்டகைகயன்றும்

ஏப்பிரல்

24

கதைிவுபடுத்தியுள்ைார்.23.

பரப்புகர

கசய்யப்பட்டன.

அைிக்கையிட்ட

கசய்திைள்

ஊடைகநைிமுகைைளுக்கு
ஆந்

திைதி

முை

நூலில்

ஏற்ப
அைர்

ஊடைைியலாைர் அைாமிற்கு எதிராை சமூை ஊடைங்ைைில் பாிமாைப்பட்ட கபாய்யான அைிக்கைைள் – படம் அைாம்
அமீனின் முை நூலில் இருந்து. Sinhala text in the photo says “ைத்பதாலிக்ை பதைாலயங்ைளுக்கு குண்டு
கைத்தைர்ைள் சிங்ைை கபௌத்த தீைிரைாதிைகைன இைன் பிபிசீ யிடம் கூைியுள்ைான்”

15. தீபானி டி சில்ைாவுக்கு எதிரான கபாய்க் குற்ைச்சாட்டுக்ைள்
தீபானி சில்ைாைினால் முன்கைத்த ஒரு கூற்கை தைைாைப் கபாருள்பைாடல் கசய்து,
அைருக்கு எதிராை பகைகம உணர்ச்சிகயத் தூண்டக்கூடிய ைகையில் பல கூற்றுக்ைள் சமூை
ஊடைங்ைைில் கைைியிடப்பட்டன. பம மாதம் 02 ஆந் திைதி பத்தரமுல்கலயில், உயிர்த்த
ஞாயிறு

தாக்குதல்பற்ைி

சங்ைத்கதப்

இடம்கபற்ை

பிரதிநிதித்துைப்படுத்தி

ஊடைச்

சந்திப்பின்பபாது,

உகரயாற்ைிய

சிபரஷ்ட

பசாசலிசக்

நடிகையும்,

ைகலச்

சமூைச்

கசயற்பாட்டாைருமான தீபானி டி சில்ைா பின்ைருமாறு பைாாினார்.
எவ்ைகையான

சமூைப்

பிாிைினர்

இைற்ைினால்

இல்லாமல்

பபாைின்ைனர்.

முஸ்லிம்ைைாை இருந்தாலும் அைர்ைள் எமது பிள்கைைள் எல்பலாரும் 20

–

30

ையதுகடய பிள்கைைள்... ஏன் அந்தப் பிள்கைைள் தம்கம அழித்துக்கைாள்ைிைார்ைள்.
அைர்ைள்

கைறும்

பிள்கைைைா

இல்கல.

நன்கு

ைல்ைிைற்ை

பிள்கைைள்.

உண்கமயில் அைர்ைளுகடய ைல்ைித் தகைகமைகை என்னால் சிந்திக்ைவும்
முடியைில்கல. அைர்ைள் கபாைியியலாைர்ைள். தைைல் கதாழில்நுட்பத்தில் உயர்
தகைகமைகைப் கபற்ைைர்ைள்....
அைர்ைள் ஈடுபட எவ்ைாறு

அப்படியானால் இத்தகைய நடைடிக்கைைைில்

தூண்டப்பட்டனர்.

23

இக்ைாரணத்கத நாம் ைண்டைிய

Facebook
Azzam
ameens
post
24th
April
https://www.facebook.com/AzzamAmeenSL/photos/a.1528196514153669/2006966189610030/?type=3&theater
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பைண்டும்.
மாத்திரம்

அப்படியானல் இங்கு ஏபதா தைறு இருக்ைிைது.
குற்ைத்கதச்

ஆட்சியாைர்ைைினதும்,
பைண்டும்.

சுமத்திைிட்டு

பபசாமல்

அரசியல்ைாதிைைினதும்

இருக்ை

நாம் ஓர் மதத்தின்மீது
முடியாது.

தைறுைகை

நாம்

எமது

சுட்டிக்ைாட்ட

இந்நடைடிக்கைைள் மதத் தீைிரைாதிைள் மூலபம கசயற்படுத்தப்படுைிைது.

அவ்ைாைாயின் பமலும் எமக்கு மதைாதபமா இனைாதபமா அைசியமில்கல/.
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”

இக்கூற்கைத் தைைாைப் கபாருள்பைாடல் கசய்து, இம்மூத்த ைகலஞர் உயிர்த்த ஞாயிறு
தாக்குதகல நியாயப்படுத்த முயற்சிக்ைிைார் எனக் கூைி அைருக்கு எதிராை பகைகம
உணர்ச்சிகயத்
தூண்டக்கூடிய ைகையில் ஸ்தாபன ாீதியாை பல்பைறு நபர்ைள்
இக்கைங்ைாியத்தில் ஈடுபடுைின்ைனர்.

16. தன்னிச்கசயாைச் கசயற்படுபைர் (தடப்பரயா) பத்திாிகை ஆசிாியாிடமிருந்து
ைாக்குமூலத்கதப் கபறுைிைார்!

பிரதம நீதைான் நீதிமன்ைம்,
கைாழும்பு 12,
2019.06.14
தில்சான் பத்திரத்ன,
‘தடம்பரயா நூலாசிாியர்
கைாழும்பு பிரதம நீதைான் நீதிமன்ைத்தின் பி 12335/ 01/19 ைழக்கு இலக்ைத்தின்ைீழ் பமற்கைாள்ைப்படும் ைட்டகை
கைாழும்பு பிரதம நீதைான் நீதிமன்ைத்தின் ைழக்கு இலக்ைம் பி12335/01/19 இலக்ைம் கைாண்ட ைழக்ைிற்கு ஏற்ை ைகையில்
ஸ்தாபன ாீதியான குற்ைத் தடுப்பு பிாிைின்மூலம் பமற்கைாள்ைப்படும் ைிசாரகணக்கு ஏற்புகடயைாறு, தடம்பராயா என்ை
நூகல எழுதிய தில்சான் பத்திரத்ன என்பைாிடமிருந்து ைாக்குமூலம் ஒன்கைப் கபறுைது அைசியகமன ஸ்தாபன ாீதியான
குற்ைச்கசயல்ைகைத் தடுக்கும் பிாிைின் கபாலிஸ் கபாறுப்பதிைாாி ஒரு பைாாிக்கைகய ைிடுத்துள்ைார்.
பமற்படி பைாாிக்கைக்ைகமய தடம்பரயா என்ை நூகல எழுதி அதகன கைைியிட்டு கைக்கும் ைிழா பமற்கூைிய
பைாாிக்கைக்ைகமய தடம்பரயா என்னும் நூகல

கைைியீட்டு ைிழா இடம்கபற்ை திைதி,

அகமைிடம் பமற்படி

ைிழாைின்பபாது பங்குபற்ைிய நபர்ைள்பற்ைிய ைிபரங்ைளுடன் ஒரு ைாக்குமூலத்கத ஸ்தாபனாீதியான குற்ைத்தடுப்புப்
பிாிைின் கபாறுப்பதிைாாியிடம் ைழங்குமாறு

1979 இலக்ைம் 15 கைாண்ட குற்ைைியல் சட்டக்பைாகை சட்டத்தின் 124

ஆைது ைாசைத்திற்ைகமய இத்தால் தங்ைளுக்கு அைிைிக்ைிபைன்.
ஒப்பம் ைாசிக்ை முடியாதுள்ைது.
பிரதம நீதைான்,
பிரதான நீதைான் நீதிமன்ைம்
கைாழும்பு 12

கைாழும்பு பிரதம நீதைானினால் ைிடுக்ைப்பட்ட ைட்டகை படம் டில்சான் பத்திரத்னைின் முைநூல் ைணக்ைில்
இருந்து (தமிழ் கமாழிகபயர்ப்பு)

தடப்பரயா என்ை நூலின் கைைியீட்டு ைிழாைின்பபாது ைருத்துத் கதாிைித்த

‘திரண’’

நிறுைனத்தின் தைிசாைர் திலீப் ஜயவீரவுக்கு எதிராை ஸ்தாபன ாீதியான குற்ைங்ைகை
இல்லாகதாழிக்கும் பிாிவு ைழக்குத் கதாடர்ந்துள்ைது.25. இது கதாடர்பாை ஸ்தாபன ாீதியான
SLGear මරාගෙන මැරුගෙත් අගේ ග ාඳ උෙත් මුස්ලිම් දරුගවෝ ගමන්න
https://www.youtube.com/watch?v=KCXnws6fQnk
25Facebook Dilshan Pathirana 19th June 2019
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=872733926452714&set=a.160823580977089&type=3&theater
24 Youtube
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குற்ைங்ைகைத் தடுக்கும் பிாிவு பமற்படி நூலின் ஆசிாியரான டில்சான் பத்திரத்னைிடம்
ைாக்குமூலம் பதியப்பட்டுள்ைது. கபௌத்த தைைல்ைள் கமயத்தின் அபுலுைல்பல சிைி
ஜினாநந்த 24 பதராினால் பமற்கைாண்ட ஒரு முகைப்பாட்கட அடிப்பகடயாைக் கைாண்டு
இந்நூலாசிாியாிடம் ஒரு ைாக்குமூலத்கத கபை பநர்ந்தது.

26 27

17. சக்தி ைசத் குமார கைதுகசய்யப்படுதல்
ைிருதுைகை கைன்கைடுத்த
கபாலிைாாினால்
கைது

எழுத்தாைராைிய
கசய்யப்பட்டு,

சக்தி
ைசத் குமார
கபால்ைாைகல
கபால்ைாைகல
நீதிமன்ைத்தின்முன்

ஆஜர்படுத்தப்பட்டு ைிைக்ைமைியலில் கைக்ைப்பட்டுள்ைார். இதுைகர மூன்று மாதத்திற்கும்
பமலாை அைர் இவ்ைாைாை ைிைக்ை மைியலில் கைக்ைப்பட்டுள்ைார்.
சக்த்திக்ைைினால்
எழுதப்பட்ட
எள்ைிநகையாடப்பட்டுள்ைகதனவும்,

சிறு
ைகதமூலம்
புத்த
தர்மம்
இனங்ைளுக்ைிகடபய
பகைகம
உணர்ச்சிகயத்

தூண்டக்கூடிய ைகையில் அச்சிறுைகத அகமந்துள்ைகதனவும், கபௌத்த தைைல் கமயத்தின்
அங்ைலுைல்பல ஜினாநந்த பதரரால் கபப்ருைாி 25 ஆந் திைதி கபாலிஸ் மா அதிபருக்கும்,
மார்ச் மாதம் ஆரம்பத்தில் பமலும் ஒரு கபௌத்த பிக்குமார் குழுைினாலும் கபால்ைாைகல
கபாலிைாருக்கும் முகைப்பாடு கசய்யப்பட்டது..
2007 ஆம் ஆண்டின் 56 ஆம் இலக்ை

சிைில் மற்றும் அரசியல் உாிகமைளுக்ைான சர்ைபதச சமைாயம் பற்ைிய சட்டத்தின்ைீழ்,
இனாீதியன

–

மதக்

கைைியிடப்பட்டதாை

குழுமங்ைளுக்ைிகடபய

குற்ைச்சாட்டுக்ைள்

பமாதல்

ஏற்படுத்தக்கூடிய

முன்கைக்ைப்பட்டன.

கூற்றுக்ைள்

இக்கைதிக்கைதிராை

ைகலஞர்’ைள், ஊடைைியலாைர்ைள், சிைில்சமூை அகமப்புக்ைள் மற்றும் கபாதுமக்ைள் பலர்
தமது எதிர்ப்கபத் கதாிைித்துள்ைனர். யூகல 30ம் திைதி அைர் ‘’மனச்சாட்சிக்ைான கைதி’ என
சர்பதச
மன்னிப்புச்
சகப
ைிடுகலகசய்யப்படபைண்டுகமன

பிரைடனப்படுத்தியபதாடு
உடனடியாை
இலங்கை அரசாங்ைத்கதக்பைாாியது.28.

அைர்

இச்சிறுைகதயின் சாராம்சம் பின்ைருமாறு
பல்ைகலக்ைழைத்தில் ைல்ைி ைற்கும்பபாது
துைைியின் அந்தஸ்த்கத ஏற்கும் ஹால்ைல்பல ைஸ்சப கபௌத்தபதரர் ைசுன் பலிைைடன எனத்
தனது கபயகர மாற்ைி, தனது கபௌத்த பதரருக்குாிய ைிடுதியில் இருந்து பைபைார் நண்பாின்
ைிடுதிக்கு கசல்லுதல் பற்ைிய சிறுைகதயாகும்.

அங்கு பமற்படி நண்பரால் எழுதப்பட்ட

சிறுைகத ஒன்று இப்கபௌத்த குரு ைாசிப்பதற்கு ைழங்ைப்படுைிைது.

புத்தகபருமான் முத்தி

நிகலயகடைதற்கு முன்பு கபாது நிகலயினராை ைாழ்ந்தபபாது இல்லை ைாழ்க்கையில்
ஈடுபட்டார் (சித்தாத்தரதும்
யபசாதரைினதும் திருமண பந்தத்தினால்) பிைந்த மைனான
இராகுல குமாரனின் தந்கத சித்தாத்தர் அல்லர் என்பை சிறுைகத கூறுைிைது.

ைசுனின்

Lanka Views දිිත්ගේ ප්රකාාය ෙැන ‘දඩබ්බර ා‘ කාර්තෘගෙන් කාටඋත්තර ෙනී 22th June
2019!https://www.lankaviews.com/%e0%b6%af%e0%b7%92%e0%b6%bd%e0%b7%92%e0%b6%ad%e0%b7%8a%e0%b6%9c%e0%b7%9a%e0%b6%b4%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%bb%e0%b6%9a%e0%b7%8f%e0%b7%81%e0%b6%ba%e0%b6%9c%e0%b7%90%e0%b6%b1-%e0%b6%af/ (last access on 29th June 2019)
27 Dilith’s Speech Incurs Buddhist Monk Wrath https://www.colombotelegraph.com/index.php/diliths-speech-incurs-buddhist-monkwrath/ published on 21st June 2019.
28
http://www.dailynews.lk/2019/07/31/local/192679/amnesty-international-declares-shakthika-‘prisoner-conscience’
26
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பிரதிபலிப்பு

இதகன

இச்சிறுைகதயின்

தீயிடுைதற்கு

இறுதியில்

புத்த

தகுதியானது
பைாைிலின்

என்பபதயாகும்.
(பன்சகல)

பிரதம

அபதசமயம்
பிக்குைிற்கும்,

ைஸ்சப்பிற்கும் இகடயில் ஏற்பட்ட ஒாினச் பசர்கை கதாடர்பாை மகைமுைமாை ஒரு
ைனவுக்ைாட்சியாைக் குைிப்பிடப்படுைிைது.
அதற்கு பமலதிைமாை இக்ைகதயின் ரடிக்ைல்
பிக்குமார் குழுைின் அரசியல்பற்ைிய ைிமர்சனமும் முன்கைக்ைப்பட்டுள்ைது.

[இைருகடய

சிறுகதயின் ஆங்ைில கமாழிகபயர்ப்கப அடிக்குைிப்பில் உள்ை தைைல்ைள் மூலம் ைாணலாம். ]29.

18. ஊடைைியலாைர் குசல் கபபரராகை கைதுகசய்ைதற்ைான முயற்சி
ஸ்தாபன ாீதியான புலனாய்வுப் பிாிைினால் ஊடைைியலாைர் குசல் கபபரரா மற்றும் அைரது
ைட்டுகரகயப்
பிரசுாித்த
கடய்லிமிரர்
பத்திாிகைக்கு
எதிராை
ஓர்
ைிசாரகண
ஆரம்பிக்ைப்பட்டுள்ைது. குசல் கபபரராைினால் உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டுத்தாக்குதலின்
பின்னர்
இலங்கையின்
நிகலகமபற்ைி
“இஸ்லாம்
பயங்ைரைாதத்தில்
இருந்து
கைாள்கையடிக்ைப்பட்ட சிங்ைை கபௌத்த ைன்முகைபநாக்ைி” (“From Islamic terrorism to

marauding Sinhala Buddhist violence” என்னும் ைட்டுகர பம 17 ஆந் திைதி கடய்லிமிரர்
பத்திாிகையில் பிரசுாிக்ைப்பட்டகமயால் மதபமாதல்ைள் ஏற்படுைதற்கு ைாரணமாைிைது என்று
ைகரைிலக்ைணம் கூைி, 2007 இன் 56 ஆம் இலக்ை சர்ைபதச சிைில் மற்றும் அரசியல்

உாிகமைள் சட்டத்தின்ைீழ் (ICCPR) குசல் கபபரராைிற்கு எதிராை
இவ்ைாைாை சட்ட
நடைடிக்கைைள் பமற்கைாள்ைப்பட்டுள்ைதாை அைிக்கையிடப்பட்டிருந்தது. அபதசமயம் இது
கதாடர்பாை கடய்லிமிரர் பத்திாிகையின் ஆசிாியர் குழாகம பைள்ைிக்குட்படுத்தியிருந்தனர்30.

ஊடைைியலாைர் குசல் கபபரரா – படம் Sri Lanka Mirror இகணயதைம்
29

Read the English translation of the story here http://www.jdslanka.org/index.php/analysis-reviews/poetry-a-prose/903-shakthikasathkumara-shortstory-ardha
30
https://www.srilankamirror.com/news/14490-senior-journalist-kusal-perera-under-threat

25

இன்ஃபபார்ம் ..

இலங்கையின் மாற்றுக்ைருத்துக்ைான ஒடுக்குமுகை,

ஏப்பிரல் 1 – யூன் 30

[Document title]

சுதந்திர ஊடை இயக்ைம் இதுபற்ைி ஓர் பத்திாிகை அைிைித்தகல கைைியிட்டிருந்தது.

இது

ஊடைச் சுதந்திரத்திற்கும் ைருத்துச் சுதந்திரத்திற்கும் பாரதூரமான அச்சுறுத்தகலன
இச்சட்டத்தின் ைீழ் சட்டநடைடிக்கைைள் மூலம் பிகண ைழங்ைியகத மறுத்துகரப்பதாகும்.
மூத்த ஊடைைியலாைர் ஒருைரால் பத்திாிகை ஊடைத்திற்கு எழுதிய ைட்டுகர கதாடர்பாை
இவ்ைாைாை நடைடிக்கை எடுப்பது தீய முன்னுதாரணமாகும்31.
ஊடை அகமப்புக்ைளும் சிைில்சமூை அகமப்புக்ைளும் ைடுகமயான எதிர்ப்புக்ைள் ைாரணமாை
இவ்ைிசாரகணைகை கைைிடுைதற்கு
அரசு நடைடிக்கை எடுத்தது.
குசல் கபபரரா
ஜனாதிபதியுடன் நடத்திய ைலந்துகரயாடலின்பபாது அைர் கைதுகசய்யப்பட மாட்டாகரன
உறுதிகமாழியைிக்ைப்பட்டதாைவும் அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது 32 . பின்னர் இது சம்மந்தமாை
அடிப்பகட
உாிகமைள்
கதாடர்பாை
மனு
ஒன்றும்
குசல்
கபபரராைினால்
சமர்ப்பிக்ைப்பட்டது33.

C. அடக்குமுகைச் சட்டங்ைள்
19. ICCPR சட்டத்கதக் ைருத்துச் சுதந்திரத்கத ஒடுக்குைதற்குப் பயன்படுத்துதல்
ைடந்த மூன்றுமாத ைாலத்திற்குள், ஐ.சீ.சீ சட்டம் அல்லது 2007 இன் 56 ஆம் இலக்ை சிைில்
மற்றும் அரசியல் உாிகமைள் பற்ைிய சர்ைபதச சமைாயச் சட்டம் ைருத்துச் சுதந்திரத்தினதும்
பபச்சுச் சுதந்திரத்கதயும் ஒடுக்குைதற்கு துஷ்பிர26பயாைம் கசய்யப்பட்டுள்ைது.
ஊடைைியலாைர் குசல் கபபரராகை
கைது கசய்ைதற்ைான முயற்சிபற்ைி சுதந்திர ஊடை
இயக்ைம் கை ைியிட்ட ைட்டுகரயில் இப்பபாக்குபற்ைி குைிப்பிட்டு ைடுகமயாை ைண்டனம்
கதாிைிக்ைப்பட்டுள்ைது.

அபதசமயம் ஏப்பிரல் மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் சக்த்தி ைசன் குமார

இச்சட்டத்தின்ைீழ் கைதுகசய்து தான்பதான்ைித்தனமாை பிகண ைழங்ைாமல் கதாடர்ந்தும்
தடுப்பிக் ைாைலில்கைக்ைப்பட்டுள்ைார்.

இது தீங்ைான முன்னுதாரணமாகும்.

இனங்ைகைச்

எதிராை

சார்ந்த

கசய்யப்படுைிைதி.

நபர்ைளுக்கு

கதாடர்ந்தும்

இது

சிறுபான்கம
துஷ்பிரபயாைம்

ஒரு சம்பைத்தின்பபாது முைநூல் சமூை ஊடைத்தில் “சிாிக்ை பைண்டாம்.

குைிப்பிட்ட ஒரு நாைில் நீங்ைள் அழபைண்டி ஏற்படலாம்’
என ஆங்ைிலத்தில் எழுதிய ஒரு ைருத்துகர தைைாை

(don't laugh more 1 day you will cry)

புாிந்துகைாண்டகத அடிப்பகடயாைக்

கைாண்டு இனைாதக் குழும் ஒன்ைினால் சிலாபத்தில் ைசிக்கும் கமாஹமட் ஹம்சா என்ை 38
ையதுகடய முஸ்லிம் ைர்த்தைர் ஒருைாின் ைியாபார நிகலயத்திற்கும் அதகன அண்மித்து
அகமந்திருந்த முஸ்லிம் ைகடைளும் தாக்ைப்பட்டிருந்தன.

எனபை இனங்ைளுக்ைிகடயில்

ஜக்ைியமின்கம பதான்ைியுள்ைகதனக் கூைி ஒரு பாதிக்ைப்பட்ட நபர் கைதுகசய்யப்பட்டார்34.
மற்றுகமாரு சம்பத்தின்பபாதி ைப்பல் சுக்ைானின் உருைங்ைகைக் கைாண்ட ஆகடைகை
அணிந்திருந்த அப்துல் ரஷீம் மாஷினால் என்ை கபண்மணி தர்ம சக்ைரம் கபாைித்த ஆகட
31

http://srilankabrief.org/2019/06/sri-lanka-fmm-condemns-the-attempts-to-suppress-journalists-and-media-using-the-iccpr-act/
https://english.theleader.lk/news/270-president-intervenes-in-case-against-journalist-kusal-claims-he-will-not-be-arrested , and Kusal
Perera’s Tweet on 15 June 2019 10.29 pm https://twitter.com/Cokroach/status/1140129143809437697
33 http://www.dailynews.lk/2019/07/08/law-order/190543/fr-filed-senior-journalist-kusal-perera-fixed-support
34
http://www.dailynews.lk/2019/05/12/local/185314/fb-post-creates-tension-chilaw
32
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அணிந்தி கபௌத்த மத்கத அைமதித்தார் எனக்கூைி இச்சட்டத்தின்ைீழ் கைதுகசய்யப்பட்டு
தான்பதான்ைித்தனமாை தடுப்புை ைாைலில் கைக்ைப்பட்டார் 35 .
இதுகதாடர்பாை
அப்கபண்மணி
அடிப்பகட
உாிகமைள்
கதாடர்பான
சட்டத்தின்ைீழ்
ைழக்குத்
கதாடர்ந்துள்ைார்.

20. அைசரைாலச் சட்ட பிரைடனமும் உாிகமைளுக்ைான மட்டுப்பாடும்
ஏப்பிரல் 21 ஆந் திைதி இடம்கபற்ை தீைிரைாத குண்டுத்தாக்குதலின் பின்னர் ஜனாதிபதி
கமத்திாிபால சிைிபசன நாட்டில் உடனடியாை அமுலுக்கு ைரும்ைகையில் அைசரைாலச்
சட்டத்கத கசயற்படுத்தியபதாடு அது,

பாராளுமன்ைத்தின் ஊடாை ஒருமாத ைாலத்திற்கு

நீடிக்ைப்பட்டபதாடு கதாடர்ந்தும் அமுலில் உள்ைது.

2019 யூன் மாம் 22 ஆந் திைதி முதல்

அைசரைாலச் சட்டம் மீை ஒரு மாதத்திற்கு நீடிக்ைப்பட்டது36 37.

தற்பபாது அமுலில் உள்ை அைசரைாலச் சட்டத்தின்ைீழ் ைருத்துச் சுதந்திரம், ஒன்றுகூடும்
சுதந்திரம்,

கதாழிற்சங்ை நடைடிக்கைைள் மற்றும் பைகல நிறுத்தம் 27 பமற்கைாள்ளும்

சுதந்திரம் என்பைற்ைிற்கு பாரதூரமான மட்டுப்பாடுைள் ைிடுக்ைப்பட்டுள்ைது.

அைசரைாலச்

சட்டத்தின்ைீழ்

கசய்யப்பட்ட

‘பயங்ைரைாத

நடைடிக்கைைள்’

என

ைகரைிலக்ைணம்

‘அத்தியாைசிய பசகைைள் அல்லது ைிநிபயாைங்ைள் என்பைற்ைிற்கு பாரதூரமான தகடைள்
அல்லது பாதிப்புக்ைள் ஏற்படுத்துதல்’ என்பன உள்ைடக்ைப்படுைின்ைன.

இவ்ைத்தியாைசிய

பசகைைள் என்ை ைகரைிலக்ைணத்திற்கு கதாழிலாைர்ைைின் கூட்டங்ைள்,

ஆர்ப்பாட்ட

இயக்ைங்ைள் ஆைிய அகனத்து அரச எதிர்ப்பு நடைடிக்கைைகைப் பபாலபை பயங்ைரைாத
நடைடிக்கைைைாை ைகரைிலக்ைணம் கசய்யும் ஓர் அச்சுறுத்தல் நிலவுைிைது.
பசகைைளுக்கு

பபாக்குைரத்துச்பசகை,

மின்சாரம்,

எாிகபாருள்,

அத்தியாைசிய

தபால்

மற்றும்

கதாகலகதாடர்புச் பசகை ைாகனாலி மற்றும் கதாகலக்ைாட்சிச் சகைைள், அகனத்து அரச
பசகைைள், பதயிகல கதன்கன ரப்பர்
ஆகடக்

கைத்கதாழிபலாடு

உள்ைடக்ைப்படுைின்ைன.

ஏற்புகடய

பயிர்ச்கசய்கைபயாடு கதாடர்புகடய பசகைைள்,
பசகைைள்

உட்பட

அத்தியாைசிய பசகைைளுக்கு

பமலும்

பல

பசகைைள்

ஏற்புகடய நடைடிக்கைைைில்

ஈடுபடாகம அைற்கைத் தைிர்த்தல் அல்லது நிராைாித்தல், பைகல நிறுத்தத்திற்கு அல்லது
பைறு
ஸ்தாபன
ாீதியான
நடைடிக்கைைளுக்கு
அனுசரகண
ைழங்குைதுமூலம்
குற்ைைாைிைைாைக் ைாணப்படும் இைர்ைளுக்கு பசகைைகை இல்லாகதாழித்தல் மற்றும் கைது
கசய்தல் என்பைற்ைிற்ைான ஏற்பாடுைளும் அைசரைாலச் சட்டத்தில் உள்ைடக்ைப்பட்டுள்ைன.
அபதசமயம் எந்தகைாரு ஊடைத்கதயும் மூடி ைிடுதல் தகடகசய்தல் மற்றும் கைகுஜன
ஊடைங்ைகைக் ைட்டுப்படுத்துைதற்கும் அதிைாரம் உண்டு.

அபதசமயம் சந்பதைத்தின்பபாில்

கைது கசய்யப்படும் ஒரு நபர் நீதைான் முன்னிகலயில் ஆஜயர்படுத்தப்படாமல் 30 நாட்ைள்
ைகர

தடுப்புக்ைாைலில்

கைத்துக்கைாள்ை

35

முடியும்.

பாதுைாப்புச்

கசயலாைாின்

http://www.dailynews.lk/2019/06/15/law-order/188463/detained-woman-files-fr-plaint
http://www.hirunews.lk/218867/emergency-regulations-extended-by-another-month (last access on 29th June 2019)
37
Emergency Regulations http://www.documents.gov.lk/files/egz/2019/4/2120-05_E.pdf
36

27

இன்ஃபபார்ம் ..

இலங்கையின் மாற்றுக்ைருத்துக்ைான ஒடுக்குமுகை,

ஏப்பிரல் 1 – யூன் 30

[Document title]

ைட்டகைப்படி ஒரு நபகர ஓராண்டுைாலம் ைகர தடுத்துகைக்ை முடியும்.
கபாலிைாருக்கு

ைழங்ைப்படும்

ஒப்தல்

ைாக்குமூலத்கத

அபதசமயம்

அடிப்பகடயாக்க்

கைாண்டு

தண்டகன ைழங்கும் ஆற்ைல் அைசரைாலச் சட்டத்தில் உள்ைடக்ைப்பட்டுள்ைது.

எனபை

ஆட்ைள் சித்திரைகதக்கு ஆைாகும் பாரதூரமான அச்சுறுத்தல் அைசரைாலச் சட்டத்கத
கசயற்படுத்துகையில் உண்டு.

21. பயங்ைரைாத எதிர்ப்புச் சட்டத்கத (CTA) மீண்டும்கைாண்டு ைருைதற்ைான
முயற்சி
உயிர்த்த

ஞாயிறு

குண்டுத்

தாக்குதல்கை

அடுத்து,முன்னர்

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட

ைருத்துபைறுபாட்டிற்குக் ைாரணமான பயங்ைரைாத எதிர்ப்பு தகடச் சட்டம் (CTA)மீண்டும்
சமர்ப்பிக்ைப்பட பைண்டுகமன பிரதமர் ைிபசட அைிக்கைகய ைிடுத்து பாராளுமன்ைத்தில்
இச்சட்டத்கத அங்ைீைாிப்பதற்கு ஆதரகை பைண்டினார். பாராளுமன்ைக்குழு தாமதமின்ைி
நடைடிக்கை எடுக்ை பைண்டுகமனவும் ைலியுறுத்தினார்.
(CTA)சட்டத்கத துாிதமாை அங்ைீைாிப்பதற்கு
பைண்டுகமனவும் குைிப்பிட்டாரர்.

38

அபத சமயம் பம 8ந் திைதி

பாராளுமன்ைம்

ஒத்துகழப்பு

ைழங்ை

இக்கூற்ைிற்கு பதிலைித்து உகரயாற்ைிய எதிர்க்க்ைட்சித் தகலைர், அதற்கு இது உசிதமான
தருணம் அல்ல எனக் கூைினார்.இத்தகைய சட்டம் மக்ைள் பபாராட்டங்கை ஒடுக்கும் என்ை
ைாரணத்தினால் எத்கைய சூழலிலும் இதுகைாண்டுைரக்கூடாது என பஜவீபீ தகலைர்
ைலியுறுத்தினார். அபத சமயம் பாராளுமன்ைத் துகைசார் குழுைில் இதுகதாடர்பாை
ைிசாாிக்ைப்பட்டபபாது, கபாலிஸ் உத்திபயாைத்தர்ைளும்,குற்ைைியல் புலனாய்வுப் பிாிைின்
பணிப்பாைரும் ,பயங்ைரைாதப் புலனாய்வுப் பிாிைின் பணிப்பாைரும்,கைௌைிநாட்டு ைிைைார
அகமச்சின்

கசயலாைரும்,சட்டமா

அதிபரும்

பயங்ைரைாத்த்கத

சட்டம்கைாண்டு
ைரபைண்டிய பதகையில்கல
உறுப்பினர் சந்திம வீரக்கைாடி ைலியுறுத்தினார்.
இச்சட்ட

மூலம்

முதன்

முதலாை

2018ல்

எதிர்ப்பதற்கு

எனக்குைிப்பிட்டதாை

ைர்த்தமானியில்

சமூைச்கசயற்பாட்டாைர்ைளும்,சிைில் சமூைக்குழுமங்ைளும்,கதாழிற்

CTA

பகதளுமன்ை

பிரசுாிக்ைப்பட்டபபாது
சங்ைங்ைளும் அரசியற்

ைட்சிைளும் ைடுகமயாை ைிமர்சித்தன.இச்சட்டம் தற்பபாது நகடமுகையில் இருக்கும் 1979இன்
48 ஆம்இலக்ை பயங்ைரைாத தகடச் சட்டத்கத (PTA) மாற்ைீடு கசய்யும் என அரசாங்ைம்
குைிப்பிடும்பபாது

,ஏற்ைனபை

(PTA)

சட்.டத்தின்ைீழ்

தான்பதான்ைித்தனமான

கைதுைள்,தடுப்புக்ைாைலில்கைத்தல்,சித்திரைகதைள்,ஊடைைியலாைர்ைளுக்கும்

மனித

உாிகமக் ைாப்பாைர்ைளுக்கும் எதிரான ஒடுக்குமுகை என்ை ைகையில் பமற்கைாள்ைப்பட்ட
துஷ்பிரபயாைங்ைளும் பரந்துபட்டமுகையில் ைிமர்சனங்ைளுக்ைாைாைியுள்ைன.ஏற்ைனபை, CTA
மூலம் அதிைாரங்ைள் துஷ்பிரபயாைம் கசய்யப்படும் என்பகதயும் சிைில் சமூைம் ஒடுக்ைப்படும்
என்பகதயும்
ைலியுறுத்தி பதசிய சட்டத்.தரணிைள்
சங்ைங்ைைின் கூட்டகமப்பு,
அகனத்துப்பல்கலக்ைழை

மாணைர் ஒன்ைியம் (IUSF),ஊடைச் சுதந்திரத்திற்ைான இயக்ைம்

(FMM) ஆைிய அகமப்புக்ைள் ைண்டன அைிக்கைைகை கைைியிட்டுள்ைன.
38

http://www.pmoffice.gov.lk/download/press/D00000000080_EN.pdf
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D. பிை (ஏகனயகை)
22. யாழ்.பல்ைகலக்ைழை

மாணைர்

சங்ைத்தின்

தகலைரும்

கசயலாைரும்

கபாலிைாாினால் கைது

யாழ்.பல்ைகலக்ைழை மாணை சங்ைத்தின் தகலைரும் கசயலாைரும் பம மாதம் 03 ஆந் திைதி
கபாலிைாாினால் கைது கசய்யப்பட்டனர்.
பல்ைகலக்ைழை

மாணைர்

அன்று ைாகல சுமார் 4.00 மணிக்கு கபாலிைார்

ைிடுதியில்

பமற்கைாண்ட

பசாகனயிடலின்பபாது

யாழ்.பல்ைகலக்ைழை மாணைர் சங்ைத் தகலைரும் கசயலாைரும் தங்ைியிருந்த ைிடுதியில்
அகையில்

இருந்த

கதாகலபநாக்கு

ைருைிகயயும்,

பூட்ஸ்

பசாடிகயயும்

இைந்த

ைிடுதகலப்புலிைைின் தகலைர் பிரபாைரனின் சுைகராட்டி ஒன்கையும் ைண்டுபிடித்தகமயால்
இைர்ைள் இருைரும் கைது கசய்யப்பட்டனர் என அைிக்கையிடப்பட்டுள்ைது. 39

இைர்ைள்

பயங்ைரைாத தகடச்சட்டத்தின் ைீழ் ைிசாரகணக்ைாை தடுப்புக் ைாைலில் கைக்ைப்பட
பைண்டுகமன இலங்கைப் கபாலிைார் பாதுைாப்பு அகமச்சுக்கு ஒரு பைண்டுபைாகை
ைிடுத்துள்ைனர் என தமிழ் ைார்டியன் இகணயதைம் குைிப்பிடுைிைது.40
2019

மார்ச் மாதத்தில் யாழ்.பல்ைகலக்ைழைத்தின் மாணைர்ைள் ைாணாமல் ஆக்ைப்பட்ட

குடும்பங்ைளுடன் ஒன்ைிகணந்து தமிழ் மக்ைகைப் படுகைாகல கசய்தகம கதாடர்பாை
சர்ைபதச குற்ைைியல் நீதிமன்ைம் நடைடிக்கை எடுக்ை பைண்டுகமனக் பைாாியும் அரசியல்
கைதிைகை ைிடுதகல கசய்யுமாறு பைாாியும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது.41 இக்கைதுைைின்
பின்னர் தமிழ் ைார்டியன் ஊடைத்திற்கு ைருத்துத் கதாிைித்த முல்கலத்தீவு ைாணாமல்
ஆக்ைப்பட்படார் குடும்பங்ைைின் அகமப்பு பின்ைருமாறு ைலியுறுத்தியது.
ஒருசில

மாதங்ைளுக்கு

முன்னர்

அரசியல்

கைதிைகை

இம்மாணைர்ைள்

ைிடுைிக்கும்

பநாக்ைில்

பபாராடியதாைவும், இவ்ைாறு அைசரைாலச் சட்டத்தின்ைீழ் இைர்ைகைக் கைதுகசய்ைதாயின்,
இதுபபான்ை பிரச்சிகனைளுக்ைாை குரல் எழுப்பிய தாம் உட்பட ஏகனய கசயற்பாட்டாைர்ைள்
அைசரைாலச் சட்டத்தின்ைீழ் கைதுகசய்யப்படுைதற்ைான அபாய ைாய்ப்பு உண்கடன்பகத
குைிப்பிட்டனர்.

இந்த மாணைர்ைள் பிகணயில் ைிடுைிக்ைப்பட்டதாை 029 பம 16 ஆந் திைதி

கடய்லிநியூஸ் பத்திாிகை அைிக்கையிட்டது.42

39

“Jaffna Uni Students Union President, secretary arrested with Prabha posters” 4th May 2019, Daily Mirror (last accessed on 29th June
2019) http://www.dailymirror.lk/front_page/Jaffna-Uni-Students-Union-President--secretary-arrested-with-Prabha-posters/238-166440
40 “Sri Lankan police seek PTA powers for arrested students” 4 th May 2019, Tamil Guardian. (last accessed on 29th June 2019)
https://www.tamilguardian.com/content/sri-lankan-police-seek-pta-powers-arrested-students
41 “Jaffna
uni students demand Sri Lanka be referred to ICC for genocide”.22nd March 2019. Tamil Guardian.
https://www.tamilguardian.com/content/jaffna-uni-students-demand-sri-lanka-be-referred-icc-genocide
42 “Jaffna University students’ union president and secretary released on bail”. 16th May 2019, Daily News. (Last accessed on 5th July, 2019)
http://www.dailynews.lk/2019/05/16/law-order/185803/jaffna-university-students’-union-president-and-secretary-released-bail
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23. மஹா நாயக்ை பதராின் பகைகம உணர்ச்சிகயத் தூண்டக்கூடிய கூற்றுக்ைள்
கதாடர்பாை முகைப்பாடு கசய்த ைலாநிதி சரைணமுத்துைிற்கு எதிராை பிக்குமாாின்
முகைப்பாடு
ைலாநிதி சரைணமுத்துைினால் குைித்த மைாநாயக்ை பதரரூக்கு எதிராை பின்ைரும் கூற்கை
முன்கைத்து முகைப்பாடு கசய்யப்பட்டது.
சிபசாியன் சத்திரசிைிச்கச பமற்கைாள்ைப்படும்
பைகையில்,

குைிப்பிட்ட

கபண்ைைின்

ைிருப்பத்கதப்

கபைாமல்,

மலட்டுத்தன்கம

ஏற்படக்கூடிய சத்திரசிைிச்கசைகை பமற்கைாண்டதாை குற்ைச்சாட்டுக்ைள் சாட்டப்பட்ட
கைத்தியருக்கு ைல்கலைிய பைண்டுகமனவும், முஸ்லிம் ைகடைைில் இருந்து உணவு
கபறுைதன்மூலம் மலட்டுத்தன்கம ஏற்படலாகமனவும் பமற்படி பிக்கு குைிப்பிட்டார்.
ைலாநிதி சரைணமுத்துைிற்கு எதிராை முகைப்பாட்கடச் கசய்த சந்தர்ப்பத்தில் ஊடைங்ைளுக்கு
ைருத்து கைைியிட்ட கபௌத்த தைைல் நிகலயத்தின் அங்குலுைல்பல ஜினானந்த பதர்ர்
இவ்ைாறு குைிப்பிட்டார்.
ஜனாதிபதிக்கும் அதிைாாிைளுக்கும் ஒன்று கூறுபைன்.
இந்த
என்ஜீஓ கும்பல்ைகை உடனடியாைத் தகடகசய்ய பைண்டும். கைைிநாட்டுப் பணத்தின்மூலம்
இந்த நாட்கடச் சீரழிக்கும் இப்பிாிைினகர இலங்கையில் இருந்து ைிரட்டியடிக்ை பைண்டும்.
அபதசமயம் பாக்ைியபசாதி சரைணமுத்து பரப்பிைரும் இந்த இனைாதப் பிரைடனங்ைளுக்கு
எதிராை 2007 இன் 56 ஆம் இலக்ைச் சட்டத்தின்ைீழ் அைருக்கு எதிராை ைழக்குத்

கதாடருமாறும் சட்டத்கத அமுல்படுத்துமாறும் நாம் கபாலிஸ் மா அதிபருக்கு ைாரண
ைாாியங்ைபைாடு முகைப்பாட்கடயும் பமற்கைாண்படாம்” 43 இதுபற்ைி ைருத்துத் கதாிைித்த
‘சிஹல ராைய’ என்ை ரடிக்ைல் கபௌத்த அகமப்பின் தைிசாைரான, முன்கனநாள்
பாராளுமன்ை

உறுப்பினர்

அக்மீமன

தயாரத்ன

பதரர்

பின்ைருமாறு

குைிப்பிட்டார்.

‘இந்நாட்டில் எைருபம மைாநாயக்ை பதரர்ைளுக்கு எதிராை சைால் ைிடுக்ைைில்கல.

எனபை

,இச்கசயல் சர்ைபதசம் ைிடுக்கும் ஒரு சைாலாைபை ைருதபைண்டி உள்ைது.

சிங்ைைப்கபண்ைகை மலடாக்ைியதாை இனாீதியாை குற்ைம் சுமத்தப்பட்டு, கைது கசய்யப்பட்ட
, குருநாகல அரசாங்ை கைத்தியசாகலயில் பணியாற்ைிய சாஃபி சஹப்தீன் என்ை முஸ்லீம்
மருத்துைர் கதாடர்பாை, மஹாநாயக்ை பதரர் ைருத்துகர
கதாிைித்திருந்தார்.சிங்ைைப்கபண்ைைின் சம்மதம் இன்ைி பிரசை சத்திரசிைிச்கை
(Cesarean)பிாிைில் சத்திர சிைிச்கச பமற்கைாண்டதாை , பதசியைாதப் பத்திாிகைகயான்று ஒரு
ைட்டுகரகயப் பிரசுாித்த பின்னர்,பமற்படி முஸ்லீம் மருத்துைர்
கைதுகசய்யப்பட்டார்.சட்டைிபராதமான முகையிலும் ஐயப்பாடான
ைகையிலும்கசாத்துக்கைத் திரட்டினார் என்ை குற்ைச்சாட்டும் அைர் மீது
சுமத்தப்பட்டது.பமற்படி குற்ைச் சாட்டுக்ைளுக்ைான சான்ைாதாரங்ைள் இல்கல என பின்னர்
குற்ைப் புலனாய்வுப் பிாிவு (CID) நீதிமன்ைத்தில் அைிைித்தது. 44.

අන්තවාදී ප්රකාාය න්ට රගරිවව ාාකායගෝෝි  ෝරවනමුත්තුටට රගරිවව ාැිණිල්ලක්.... https://youtu.be/AMA1nbeN68M
CID informs Court no evidence found for all allegations against Dr. Shafi Shihabdeen http://www.ft.lk/front-page/CID-informs-Court-noevidence-found-for-all-allegations-against-Dr--Shafi-Shihabdeen/44-680838 accessed on 20th August 2019
43
44
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24. கபாலிஸ் உத்திபயாைத்தகர ஒருகபௌத்த பிக்கு மிரட்டினார்
ஒரு முஸ்லீம் கைத்தியருக்கு எதிராை இனாீதியாை ஒத்துகழப்பு ைழங்ைைில்கல எனக்கூைி,
சீ.ஐ.டீ.கபாலிஸ் உத்திபயாைத்தகர ஒரு நீதைான் நீதிமன்ைில் ஒருகபௌத்த பிக்குைான பா.உ.

ைண. அத்துரலிபய ரத்தனபதரர் மிரட்டினார். ( முன்கனய சம்பைத்தின் ைகடசிப் பந்தியில்
இச்சம்பைம் குைித்தகரக்ைப்படுைின்ைது ). சாஃபி சஹப்தீன்
கதாடர்பாை

சீ.ஐ.டீ.

நீதிமன்ைத்தில்

என்ை முஸ்லீம் மருத்துைர்

உதைிப்கபாலிஸ் அத்யட்சைர் பீ.எஸ்.திபசரா குருநாகல நீதைான்

சமர்ப்பணம்

கசய்துகைாண்டிருந்தார்.நீதிமன்ை

இகடபைகையின்பபாது,

கபௌத்த பிக்குைான பா.உ. ைண. அத்துரலிபய ரத்தனபதரர் உதைிப்கபாலிஸ் அத்யட்சைர்
பீ.எஸ்.திபசரகை கநருங்ைி அைரது பதாைில் தட்டி

மிரட்டினார்.

திபசரா பதரருக்கு

ைணக்ைஞ்கசலுத்தினார்.அப்பபாது பதரர் தனது

ஆள்ைாட்டி ைிரகலக் ைாட்டி

அச்சுறுத்தி பின்ைருமாறு கூைினார்.

பார்ப்பபாம்.முழு

பார்த்துக்கைாண்டிருக்ைிைது.”

“நாங்ைள்

உ லைமும்

இகத

யூன் 27ஆந் திைதி பைிரங்ை நீதிமன்ைத்திலபய இவ்ைாறு

கூைப்பட்டது.அபதநாள் நீதிமன்ற்த்திற்கு கைைிபயயும்
ைடுஞ்கசாற்ைள்

அைகர

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ைன.

திபசராவுக்கு எதிராை இத்தகைய

இதுகதாடர்பாை

இரண்டு

கதாகலக்ைாட்சி

நிகலயங்ைைில் இருந்து பதியப்படாத வீடிபயாக்ைகை எடுப்தற்கு சீ.ஐ.டீ.

நீதிமன்ைக்

ைட்டகைகயப்கபற்றுள்ைது.அடுத்த நீதிமன்ை அமர்ைில் இகை நீதைான் நீதிமன்ைத்திற்கு
அைிக்கையிடப்படும். 45.

25.அைதிைளும் மனித உாிகமக் ைாைலர்ைளும் மனித உாிகமப்பாதுைாப்பு
அகமப்புக்ைளும் எதிர்பநாக்கும் பிரச்சிகனைள்

இலங்கை அரசாங்ைத்திற்கும் ஐக்ைிய நாடுைைின்

அைதிைளுக்ைான உயர் ஸ்தானிைர்

அலுைலைத்திற்கும் (UNHCR) இகடயிலான புாிந்துணர்வு ஒப்பந்த்தின் ைீழ் ஆயிரத்திற்கும்
பமற்பட்ட

இலங்கையில்

தஞ்சம்பைாாிபயாரும்

அைதிைளும்

இங்கு

தங்ைகைக்ைப்பட்டிருந்தனர். உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்ைைின் பின்னர், இைர்ைள் தமது
வீடுைைில் இருந்தும் தங்குமிடங்ைைில் இருந்தும் பலைந்தமாைைபயற்ைப்பட்டனர்.
அச்சுறுத்தல்கையும்
சந்பதைநபர்ைைாை
அைதானித்தது.

கபௌதீை

ைன்முகைைகையும்

எதிர்பநாக்ைினர்.

அைர்ைகை

அகடயாைப்படுத்த

சிலர்

சிலர்

பயங்ைரைாத

முயற்சித்ததாை

INFORM

இச்சூழகமைின் ைீழ் தஞ்சம்பைாாிபயாகரயும் அைதிைகையம் பாதுைாக்ை

முன்ைந்த மனித உாிகமக் ைாைலர்ைளும் மனித உாிகமப்பாதுைாப்பு அகமப்புக்ைளும்
பலபைறு கதாந்தரவுைகையம்

தாக்குதல்கையும் எதிர்பநாக்ைபநர்ந்த்து.அலுைலைங்ைளுக்கு

கைைிபய எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கும் சுற்ைி ைகைப்புைளும் இடம்கபற்ைன.
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CID under siege http://www.sundayobserver.lk/2019/08/04/news-features/cid-under-siege
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