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உள்ைடக்ைப்பட்ட விடயங்ைள் 

 

அ. யுத்தக் குற்ைங்ைளுக்ைான கபாறுப்புக்கூைலுக்ைாை ஆதரித்து வாதாடுதவார் 

ைளுக்கு அச்சுறுத்தல்ைள் 

ஆ. தபச்சு சுதந்திரம் மீதான தாக்குதல்ைளும் மட்டுப்பாடுைளும் 

இ. ஒன்ைிகணயும் சுதந்திரம் மீதான தாக்குதல்ைளும் மட்டுப்பாடுைளும் 

ஈ. பல்ைகலக் ைழை மாணவ கெயற்பாட்டாைர்ைள் மீதான அடக்குமுகை 

உ. மதச் சுதந்திரங்கை ஊக்குவிக்கும் ஒரு மனித உரிகமைள் பாதுைாவலருக்கு 

அச்சுறுதல்ைள் 

ஊ. மனித உரிகமப் பாதுைாவலர் ெிகைக் கைதிைைிடம் விஜயம் கெய்வதற்கு 

ைட்டுப்பாடுைள்   

எ. எதிரணி அரெியல் ைட்ெிைள் மீதான அடக்குமுகை  

 

இைங்மகயின் மனித உரிமம மீறல்கமை ஆவணப்படுத்தவும் கண்கோணிக்கவும் 1990 இன்ஃபபோர்ம் 
(INFORM) நிறுவனம் ஸ்தோபிக்கப்பட்டது. குறிப்போக இன பமோதல்களும் பபோரும் நிைவிய 
சூழைிபைபய இது உருவோக்கப்பட்டது.  உள்ளூர், பதசிய, சர்வபதச மட்டங்கைில் எழுத்து மூைமும் 
வோய்மமோழி மூைமும் இமடயீடுகமை பமற்மகோள்வதிலும், அறிக்மககமை மவைியிடுவதிலும், அது 
தன்மன ஈடுபடுத்திக் மகோண்டது. திட்டமிட்ட வமகயிலும் மற்றும் அபநகம் உரிமமகள் 
மீறப்படுகின்ற சமூகங்கமை மமயப்படுத்தி மசயற்படுவதிலும் இன்ஃபபோர்ம் தன்மன அர்ப்பணித்தது.  
தற்பபோது பதர்தல்கமைக் கண்கோணிப்பதிலும் கருத்துச் சுதந்திரத்திற்கோகச் மசயற்படுவதிலும் மனித 
உரிமமகள் கோப்போைர்கமை மமயப்படுத்தியும் இன்ஃபபோர்ம் தன்மன ஈடுபடுத்தி வருகின்றது.  
இைங்மகயில் மகோழும்மப தைமோகக் மகோண்டு இன்ஃபபோர்ம் இயங்கி வருவபதோடு, உள்ளூர் 
மசயற்போட்டோைர்கள், குழுக்கள் வமைப்பின்னல்களுடனும், பிரோந்திய (ஆசிய) சர்வபதச மனித 
உரிமமகள் வமைப்பின்னல்களுடனும் மநருக்கமோகச் மசயற்பட்டு வருகின்றது. 
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ொராம்ெம் 

ஏப்பிரல் மோதம் அரசோங்கத்துக்கு, மனித உரிமமகள் பதிவு மற்றும் யுத்தக் குற்றங்கைின் 

குற்றச்சோட்டுகள் மீது ஒரு சர்வபதச புைன்விசோரமணப் மபோறிமுமறமய ஸ்தோபிக்கோமம 

என்பவற்மறக் கண்டித்து, நிமறபவற்றப்பட்ட ஐக்கிய நோடுகள் மனித உரிமமகள் பபரமவயின் 

(UNHRC) தீர்மோனத்மதக் மகயோை பவண்டி ஏற்பட்டமமயுடன் ஆரம்பித்தது. ஐ.நோ மனித 

உரிமமகள் பபரமவத் தீர்மோனத்தின் பின் மபோதுமக்கள் ஆதரமவப் பயன்படுத்திக் மகோள்ளும் 

இைக்பகோடு அரசோங்கம், ஐ.நோ மனித உரிமமகள் பபரமவத் தீர்மோனத்துக்கு அடுத்த நோள், இரண்டு 

மோகோணசமபத் பதர்தல்கமை நடோத்துவதற்கு தீர்மோனித்தது. எவ்வோறோயினும், அரசியல் 

ரீதியோகவும் மற்றும் மபோருைோதோர ரீதியோகவும் முக்கியமோன பமல் மோகோணம் (தமைநகர் 

மகோழும்பு உட்பட) மற்றும் கடந்த சிை வருடங்கைில் போரிய உட்கட்டுமோன மசயல்திட்டங்கள் 

பைமதக் கண்ட ஆளும் கூட்டணியின் பைம் வோய்ந்த பகோட்மடயும் மற்றும் ஜனோதிபதி ரோஜபக்ச 

மற்றும் அவரது குடும்பத்தினதும் மசோந்த இடமோனதுமோன மதன் மோகோணம் ஆகியவற்றில் 

அரசோங்கத்தின் பிடி தைர்ந்தது.  வடக்கில், பயங்கரவோதத்துக்கு புத்துயிர் மகோடுக்க முயற்சித்ததோக 

குற்றஞ்சோட்டி, மூன்று தமிழ் ஆண்கமை, ஒரு துப்போக்கிச் சூட்டு நடவடிக்மகயில் மகோன்றதோக 

அரசோங்கம் அறிவித்தது.  இந்த  ஆட்களுக்கோன அரசோங்கத்தின் பதடுதல் நடவடிக்மகயின் பபோது, 

69 பபர்கள், அவர்களுள் அபநகமோனவர்கள், தமிழர்கள், மகது மசய்யப்பட்டனர். 24 பபர்கள் 

விடுவிக்கப்பட்டதோக அறிவிக்கப்பட்ட நிமையில், பைவந்தமோன கோணோமற்பபோதல்கள் மதோடர்போன 

ஒரு முக்கிய ஆர்ப்போட்டக்கோரரோன திருமதி. மஜயகுமோரி உட்பட, 45 பபர்கள்  பம, 4, 2014 திகதி 

வமர தடுப்புக் கோவைில் மவக்கப்பட்டிருந்ததோக அறிவிக்கப்படுகிறது.   

பிரதோன எதிர்க் கட்சியோன ஐக்கிய பதசியக் கட்சியிைிருந்தோன எதிர்க் கட்சிப் போரோளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் தோக்கப்பட்டமமபயோடு மோற்றுக் கருத்துக்கள் மீதோன ஒடுக்குதல் ஏப்பிரைிலும் 

மதோடர்ந்தது. பிரதோன தமிழ்க் கட்சியோன, தமிழ் பதசியக் கூட்டமமப்பு, மன்னோர் கத்பதோைிக்க ஆயர் 

மற்றும் மபௌத்த பிக்குவோன வணக்கத்துக்குரிய வட்டரக்பக விஜித பதரர் ஆகிபயோர் மதோடர்ந்து 

இைக்கு மவக்கப்பட்டனர். இரோணுவமும் மற்றும் அரசோங்கமும் வடக்கில் தமிழ் ஊடகவிய 

ைோைர்கமையும் மற்றும் மதற்கில் சிங்கை ஊடகவியைோைர்கமையும் தோக்குவது மதோடர்மகயில், 

நுமழவிமசவு அனுமதிமய (வசீோ) ஒரு வருடத்துக்கு நீடிப்பதற்கு பகோரும் பி.பி.சி மசய்தியோைரின் 

பவண்டுபகோள், அவ்விதமோன மகோள்மக நிமைப்போடு கோணப்படவில்மை எனக் கோரணம் 

குறிப்பிடப்பட்டு மறுக்கப்பட்டது. யுத்தக் குற்றக் குற்றச்சோட்டுகைில் மபோறுப்புக் கூறலுக்கோக 

பகோருவது மிரட்டல்கள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் என்பவற்மற வரவமழப்பதோக அமமவது 

மதோடர்ந்த அபதபவமை இரோணுவமும் யோழ்ப்போண பல்கமைக் கழக மோணவர்கமை மிரட்டி 

அச்சுறுத்துவதில் புதிய வடிவங்கமைத் பதடி அவற்மற பமற்மகோண்டது. அரச சோர்பற்ற 
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ஸ்தோபனங்கமை கண்கோணிப்பதற்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் புதிய சட்டங்கமை 

வமரவதற்கோன திட்டங்கமை ஜனோதிபதி அறிவித்துள்ைதோக அறிவிக்கப்படுமகயில், எந்த 

சோன்றுகளுமின்றி, பயங்கரவோதத்துக்கு ஆதரவைிப்பதோக மதரிவித்து மவைிநோடுகமை தைமோகக் 

மகோண்ட 16 தமிழ் ஸ்தோபனங்கள் மற்றும் 424 தமிழ் ஆட்கைின் மபயர்கமை அரசோங்கம் 

பகிரங்கப்படுத்தியது. அவற்றுள் சிை ஸ்தோபனங்கள் தமிழீழ விடுதமைப் புைிகள் அமமப்புக்கு 

அனுதோபம் மகோண்டமவயோகக் கோணப்பட்ட அபதபவமை. ஏமனயமவ அரசோங்கம் மற்றும் தமிழீழ 

விடுதமைப் புைிகைோைோன யுத்தக் குற்ற குற்றச்சோட்டுகள் மதோடர்பில் மபோறுப்புகூறமைக் பகோரி 

வருபமவயோக இருந்தன.  

அரசோங்க அமமச்சர்கள், போரோளுமன்ற உறுப்பினர்கள். அரசியல்வோதிகள், ஆதரவோைர்கள் மற்றும் 

அரசோங்கத்தோல் பின்புைமைிக்கப்படும் குழுக்கள் என்பன பமபை குறிப்பிடப்பட்ட அமனத்து 

சம்பவங்கைின் பின்னணியில் இருந்ததோக கோணப்படுகின்றது. பை சந்தர்ப்பங்கைில், இந்த அரசோங்க 

அரசியல்வோதிகள் மற்றும் அவர்கைது கூட்டோைிகள் ஆகிபயோர் எதிர்க்கட்சி அரசியல்வோதிகள், 

ஊடகவியைோைர்கள் மற்றும் ஒரு முன்னணி மபௌத்த மதகுரு  ஆகிபயோர் மதச் சுதந்திரத்துக்கும் 

மற்றும் ஒற்றுமமக்கோகவும் ஆதரித்து வோதோடுமகயில் அவர்கமைத் தோக்கி மற்றும் அச்சுறுத்தும் 

பபோது மபோைிஸ் அவற்மற பவடிக்மக போர்த்துக் மகோண்டிருந்ததுடன் நடவடிக்மக எடுப்பதற்கும் 

மறுத்தது.  சிை சந்தர்ப்பங்கைில் சம்பவங்மைக் கண்ணோல் கண்ட சோட்சிகள், கோமணோைிகள் மற்றும் 

புமகப்படச் சோன்றுகள் பபோன்ற பபோதுமோன சோன்றுகள், அவற்றுள் மபரும்போைோமவ மபோதுத் 

தைங்கைில் (public domain) கோணப்படுகின்றமவயோக இருந்த பபோதிலும், முன்மனய மோதங்கள் 

மற்றும் வருடங்கைில் கோணப்பட்டமதப் பபோைபவ, புைன்விசோரமணமய நடோத்துவதிலும் மற்றும் 

மபோறுப்போனவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்மக எடுப்பதிலும் எந்த ஆர்வபமோ அல்ைது அவசரபமோ 

இருந்ததோக கோணப்படபவயில்மை.  
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அ. யுத்தக் குற்ைங்ைளுக்ைான கபாறுப்புக்கூைலுக்ைாை ஆதரித்து வாதாடு 

தவார்ைளுக்கு அச்சுறுத்தல்ைள் 

1. தமிழ் ததெியக் கூட்டகமப்பிலிருந்தான பாராளுமன்ை உறுப்பினர்ைள் மற்றும் 

மாைாணெகப உறுப்பினர் ஒருவர் 

ஏப்பிரல் 10ஆம் திகதி, ஒரு ஊடக மோநோட்டில் பபசும்பபோது, அரசோங்கத்தின் கூட்டணிக் 
கட்சியோன ஜோதிக்க மெை உறுமயவின் (JHU) ஊடகப் பபச்சோைரும் மற்றும் பமல் 
மோகோணசமப உறுப்பினருமோன திரு. நிஷோந்த ஸ்ரீ வர்ணசிங்க  வட மோகோணமப உறுப்பினர் 
திருமதி. ஆனந்தி சசிதரன், இரண்டு போரோளுமன்ற உறுப்பினர்கைோன திரு.சுபரஷ் 
பிபரமச்சந்திரன் மற்றும் திரு. எம்.ஏ.சுமந்திரன் ஆகிபயோர்கமை உடனடியோகக் மகது 
மசய்வதற்கு பகோரினோர்.  இந்த மூவரும் தமிழ் பதசியக் கூட்டமமப்மபச் பசர்ந்தவர்கள்.  மோர்ச் 
2014 இல், ஐ.நோ மனித உரிமமகள் பபரமவயின் 25 ஆவது அமர்வில் அவர்கள் கைந்து 
மகோண்டபதோடு இைங்மகயில் யுத்தக் குற்றங்களுக்கோக ஒரு சர்வபதசப் புைன்விசோரமணக்கோக 
பிரச்சோரம் மசய்தமமக்கோக  ஜோதிக மெை உறுமய அவர்கமைக் மகது மசய்ய பவண்டியது.1  

 

மோர்ச் 26, 2014  அன்று ஐக்கிய நோடுகள் சமபக் கட்டிடத்தில் ஊடகங்களுக்கு த.பத.கூ போரோளுமன்ற 
உறுப்பினர்கள் பபசுகின்றனர்; திரு. சுபரஷ் பிபரமச்சந்திரன் மற்றும் திரு.எம்.ஏ. சுமந்திரன் ஆகிய இருவரும் 

கூட்டத்தில் கைந்துமகோண்டனர் (புமகப்படம்: எஸ்.பதசப்பிரிய) 

 

2. ஆயர் இராயப்பு தஜாகெப் 

மபோது பை பசனோ (மபௌத்த இரோணுவம் – ஒரு பபோரோட்ட மற்றும் மபௌத்த தீவிரவோதக் குழு) 

மன்னோரின் கத்பதோைிக்க ஆயர் வணக்கத்துக்குரிய கைோநிதி. இரோயப்பு பஜோமசப் அவர்கமைக் 

மகது மசய்வதற்கு அரசோங்கத்துக்கு சவோல் விடுத்தது. ஆயர் தமிழீழ விடுதமைப் புைிகளுக்கு 

                                                             
1
 http://www.hirunews.lk/81026/jhu-says-3-tna-members-should-be-arrested (Last accessed 19th May 2014) 

http://www.hirunews.lk/81026/jhu-says-3-tna-members-should-be-arrested
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ஆதரவைித்தோர் என அது குற்றஞ் சோட்டியது.2 ஆனோல், தமிழர் உரிமம மதோடர்போக ஐக்கிய 

இைங்மகக்குள் உள்ைக சுயநிர்ணயம் என்ற ஆயரின் உறுதியோன நிமைப்போடு, அரசோங்கம் 

மற்றும் தமிழீழ விடுமைப் புைிகைோைோன யுத்தக் குற்ற குற்றச்சோட்டுகமைப் புைன்விசோரமண 

மசய்வதற்கு ஒரு சர்வபதச விசோரமணக்கோன அவரது பகோரிக்மக மற்றும் அரசோங்கத்தின் 

மனித உரிமமகள் பதிவுகள் மீதோன அவரது கடுமமயோன பகிரங்க விமர்சனம் என்பமவ 

இதற்கோன உண்மமயோன கோரணமோக கோணப்பட்டது,   

3. ஐக்ைிய நாடுைள் மனித உரிகமைள் தபரகவத் தரீ்மானத்துக்ைகமய ஐ.நா மனித 

உரிகமைள் ஆகணயாைர் அலுவலைத்தால் (OHCHR) ஒழுங்கு கெய்யப்படும் 

ெர்வததெ விொரகணயுடன் ஒத்துகழப்தபார்  

“சிபைோன் டுபட” மசய்திப் பத்திரிமகயின் ஒரு அறிக்மகப்படி, நோட்டின் அரசியைமமப்புச் 

சட்டத்மத மீறியதோக சோட்சியம் சமர்ப்பிக்கப்படின், ஐ.நோ மனித உரிமமகள் பபரமவயோல் 

ஸ்தோபிக்கப்படும் சர்வபதச விசோரமணப் மபோறிமுமறயின் முன் சோட்சியமைிப்பபோருக்கு 

எதிரோக சட்ட நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படுமமன ஊடக அமமச்சர், திரு. மகெைிய ரம்புக்மவை 

மதரிவித்தோர்3
. நோட்டின் இமறமமமய மீறுகின்ற ஒரு மசயைோக அது அமமயுமமன்பதோல், 

போரோளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்தப் மபோறிமுமறயின் முன் சோட்சியமைிக்க முடியோது என 

அவர் பமலும் மதரிவித்தோர். “சர்வபதசக் குழு” முன் சோட்சியமைிப்பது பதசத்துபரோகம் 

என்பபதோடு “அரச இரகசியச் சட்டத்தின்” கீழ், அந்நபர்கள் சர்வபதச மதோமைபபசி 

அமழப்புகமையும் மற்றும் கோமணோைிக் கைந்துமரயோடல்மை பமற்மகோள்வமதத் தடுப்ப 

தற்கோன நடவடிக்மககள் எடுக்கப்படுவபதோடு அத்தமகய தனிப்பட்டவர்களுக்கு எதிரோக 

அரசோங்கம் சட்ட நடவடிக்மகமயயும் முன்மனடுக்குமமனவும் அவர் அறிவித்ததோக ஊடக 

அறிக்மககமை பமற்பகோள் கோட்டி “சிபைோன் டுபட” பத்திரிமகயும் அறிவித்தது.  தகவல் 

பரிமோற்றம் மீதோன ஒரு அடக்குதல் மதோடர்பில் கருத்து மதரிவிப்பதிைிருந்து அமமச்சர் 

ரம்புக்மவை தவிர்த்துக் மகோண்டோர்.  

   

ஆ. தபச்சு சுதந்திரம் மீதான தாக்குதல்ைளும் மட்டுப்பாடுைளும் 

4. தமிழ் கெய்தித்தாள்ைள்: பிதரரிக்ைப்பட்ட புதிய தணிக்கை  

இைங்மகச் மசய்தித்தமைோன்றுக்கு வழங்கிய ஒரு பநர்கோணைில் கைோநிதி. பரோெோன் 

குணரத்ன, “பமோசமோன பகுதி முடிந்துவிட்டது, ஆனோலும் எஞ்சியுள்ைவர்கள் மீை 

                                                             
2
 http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=102041 (Last accessed 

19th May 2014) 
3
 http://www.ceylontoday.lk/51-61100-news-detail-govt-warns-against-testifying-before-unhrc-inquiry.html (Last 

accessed 19th May 2014) 

http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=102041
http://www.ceylontoday.lk/51-61100-news-detail-govt-warns-against-testifying-before-unhrc-inquiry.html
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ஒன்றிமணவதற்கு முமனவதும் மற்றும் த.வி.பு பதிைோள்கைின் நடவடிக்மககளும் கூர்மமயோக 

அவதோனிக்கப்படல் பவண்டும். பிரச்சோரங்கள் பிரசுரிக்கப்படுவதிைிருந்து தடுப்பதற்கு, தவறோன 

தகவல் மற்றும் பிமழயோன தகவல்மைப் பிரசுரித்தமமக்கோக தமிழ்ப் பத்திரிமகயோசிரியர்கள் 

மபோறுப்புக்கூற மவக்கப்படல் பவண்டும்” 4, என்று மதரிவித்தோர்.   

திரு. குணரத்ன, சிங்கப்பூரிலுள்ை நன்யோங் மதோழில்நுட்ப பல்கமைக் கழகத்தில் அரசியல் 

வன்முமற மற்றும் பயங்கரவோத ஆரோய்ச்சி (ICPVTR) மமயத்தின் தமைவரோவர் என்பதுடன் 

இைங்மகப் போதுகோப்பு அமமச்சு மசயற்போடுகைில் அடிக்கடி சம்பந்தப்படுகின்ற ஒர் வைப் 

பகிர்வோைரோவர். அவரது கருத்துக்கள், தமிழ் புைம்மபயர் ஸ்தோபனங்கைின் பட்டியைிடல் 

மற்றும் இைங்மகயில் த.வி.பு இன் நடவடிக்மககளுக்கு புத்துயிர் அைிக்கும் முயற்சி 

மதோடர்போன குற்றச்சோட்டுக்கள் ஆகியவற்றின் பின்னணியில் பமற்மகோள்ைப்பட்டமவயோகும்.  

யுத்தத்தின் பபோதும் மற்றும் பின்னரும், அபநகம் பயங்கரவோதத்துக்கு எதிரோன 

முன்மனடுப்புகைின் பபோது பமற்மகோள்ைப்பட்டதோகக் கூறப்படும் அரசோங்கத் துஷ்பிரபயோகங்கள் 

மதோடர்போன குற்றச்சோட்டுக்கமை தமிழ் ஊடகங்கள் அபநகம் மவைிப்படுத்துவதன் ஒரு 

சூழ்நிமையில் இமவ பமற்மகோள்ைப்பட்டமவயோக இருக்கைோம்.  பல்பவறு தோக்குதல்களுக்கு 

மத்தியிலும், அவற்றுள் சிை இரோணுவத்மத விமர்சிக்கும் மசய்திகள் மற்றும் 

கண்பணோட்டங்கமைத் மதோடர்ந்தும் பிரசுரிப்பதோல், இது தமிழ் ஊடகங்களுக்கோன ஒரு 

அச்சுறுத்தைோகவும் மற்றும் அவர்கமை முற்றிலுமோன சரணோகதி பநோக்கி பணிய மவக்க 

முயல்வதோகவும் பதோன்றுகிறது.  

5. வடக்ைிலுள்ை தமிழ் கெய்திப் பத்திரிகைைள்: இராணுவம் கெய்திைகைக் 

ைட்டகையிடுைிைது  

இருபதுக்கிருபது (T20) உைகக் கிண்ண கிரிக்மகட் பபோட்டியில் இைங்மக கிரிக்மகட் அணியின் 

மவற்றிமய, அவர்கைது பிரதோன மசய்தியோகப் பிரசுரிக்கும்படி வடக்கிலுள்ை மசய்திப் 

பத்திரிமககமை இரோணுவம் பகட்டுக் மகோண்டது. ஏப்பிரல் 7 ஆம் திகதி ஓர் இரோணுவ 

அதிகோரி, பிரபதசத்திலுள்ை மசய்தித்தோள் அலுவைகங்களுக்கு மதோமைபபசியில் அமழத்து, 

பத்திரிமககைின் பிரதோன மசய்தியோக இவ்விடயத்மதப் பிரசுரிப்பதற்கு பகட்டுக் மகோண்டோர்.5 

இது பத்திரிமகயோசிரியர் சுதந்திரத்திைோன ஒரு மதைிவோன தமையீடு என்பபதோடு 

பிரபதசத்திைோன பைமோன இரோணுவமயப்படுத்தல் மற்றும் பிரபதசத்தில் ஊடகங்களுக்கு 

எதிரோன துஷ்பிரபயோகங்கைின் வரைோற்றின் பின்னணியில் அமமந்ததோன ஒரு வடிவிைோன 

மிரட்டுதைோகவும் பநோக்கப்பட முடியும்.   

                                                             
4
 http://www.nation.lk/edition/interview/item/28174-ltte-overseas-network-should-be-dismantled-prof-

gunaratna.html (Last accessed 19th May 2014) 
5
 https://www.srilankamirror.com/news/14339-north-newspapers-asked-to-take-cricket-win-as-lead-news (Last 

accessed 19th May 2014) 

http://www.nation.lk/edition/interview/item/28174-ltte-overseas-network-should-be-dismantled-prof-gunaratna.html
http://www.nation.lk/edition/interview/item/28174-ltte-overseas-network-should-be-dismantled-prof-gunaratna.html
https://www.srilankamirror.com/news/14339-north-newspapers-asked-to-take-cricket-win-as-lead-news
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6. திரு. ெிவஞானம் கெல்வதபீன்: ஊடைவியலாைர் தாக்ைப்பட்டார்   

 
மவத்தியசோமையில் ஊடகவியைோைர் சிவஞோனம் மசல்வதீபன்                                                                                                 (photo: ICET) 

 

ஒரு சுயோதீன தமிழ் ஊடகவியைோைர், திரு. சிவஞோனம் மசல்வதீபன், யோழ்ப்போண 

மோவட்டத்தின் வடக்கிலுள்ை, வடமரோச்சிப் பகுதியில் ஏப்பிரல் 14 ஆம் திகதியன்று தோக்கப் 

பட்டோர். அவர் தனது வடீ்டுக்கு மசன்று மகோண்டிருக்கும் வழியில்  ஒரு பமோட்டோர் மசக்கிைில் 

பின்மதோடர்ந்த இருவர் அவமரத் தோக்கினர். அவர் மகோழும்பில் பிரசுரமோகும் வரீபகசரி மற்றும் 

தினக்குரல் பத்திரிமககளுக்கோன ஒரு நிருபரோவர். அவர் கடுமமயோக்க் கோயமமடந்து மவத்திய 

சோமையில் சிகிச்மசக்கோக அனுமதிக்கப்பட்டதுடன் ஒரு மபோைிஸ் முமறப்போடும் பதியப் 

பட்டது.6  

7. திரு. எஸ்.வி.ெிவைரன் மற்றும் ‘புதியவன்’ கெய்திப்பத்திரிகை: மரணம் உட்பட்ட 

அச்சுறுத்தல்ைள்  

ஆளுங் கூட்டணியோன ஐ.ம.சு.கூ மோகோணசமப உறுப்பினமரோருவர் தமைமமயிைோன ஒரு 

குழு, ஏப்பிரல் 10 ஆம் திகதி, மன்னோரிலுள்ை ‘புதியவன்’ மசய்திப் பத்திரிமக அலுவைகத்தில் 

நுமழந்து, அதன் ஆசிரியர் திரு.எஸ்.வி.சிவகரனுக்கு மரண அச்சுறுத்தமை விடுத்தது. 

பத்திரிமக அலுவைகம் மன்னோர் பிரதோன வதீியில், சின்னக்கமட எனுமிடத்தில் 

அமமந்துள்ைது. திரு.சிவகரன், எதிரணித் தமிழ் அரசியல் கட்சியோன இைங்மகத் தமிழரசுக் 

கட்சி இமைஞர் அணியின் தமைவரோவர். ஊடகங்களுக்கோன ஆசிரியரின் அறிக்மகப்படி, 

மசய்தித் தோைின் விநிபயோகத்மத தமட மசய்து அலுவைகத்துக்கு தீ மவக்கப்பபோவதோகவும் 

                                                             
6
 http://colombogazette.com/2014/04/15/tamil-journalist-attacked-in-jaffna/ (Last accessed 19th May 2014) 

http://colombogazette.com/2014/04/15/tamil-journalist-attacked-in-jaffna/
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அக்குழு அச்சுறுத்தியது. புதியவன் வட மோகோணத்தின் மன்னோரில் அண்மமயில் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு மசய்திப் பத்திரிமகயோகும்.7  

8. திரு. ெமன் வக்ைிரராச்ெி: பத்திரிகையாெிரியர் கபாலிொரினால் தைள்விக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டார் 

ைக்பிம மசய்திப் பத்திரிமகயின் பிரதோன ஆசிரியர் திரு. சமன் வக்கிரரோச்சி, ஜனோதிபதியின் 

சபகோதரரும் மற்றும் போதுகோப்பு அமமச்சுச் மசயைோைருமோன திரு.பகோத்தபோயோ ரோஜபக்சவின் 

மமனவி, திருமதி. அபனோமோ ரோஜபக்சவின் ஒரு புமகப்படம் மதோடர்பிைோன ஒரு தமைப்மப 

மவைியிட்டமமக்கோக, ஏப்பிரல் 9, 2014 அன்று குற்றவியல் புைன்விசோரமணப் பிரிவினரோல் 

(CID) அமழக்கப்பட்டு ஒரு நீண்ட விசோரமணக்கு உட்படுத்தப்பட்டோர். ஜனநோயகத்துக்கோன 

சட்டத்தரணிகள் விடுத்த ஒரு அறிக்மக, “நோட்டின் இன்மறய நிமையின் ஒரு எடுத்துக்கோட்டு 

இதுவோகும். ஒரு மசய்தித்தோைின் ஆசிரியர் ஒரு அற்ப விடயத்துக்கோக  குற்றவியல் 

புைன்விசோரமணப் பிரிவின் முன் அமழக்கப்படுகின்ற அபதபவமை,  அடிப்பமட உரிமமகைின் 

தீவிரமோன மீறல்கள் மற்றும் சட்டவோட்சியின் மீறல்கைோக மபோதுமக்கள் மீதோன தோக்குதல் 

என்பன அதிகோரத்திைிருப்பபோரிடமிருந்து எந்தவிதமோன கருத்துக்களுமின்றி கவனம் 

மசலுத்தப்படோதுள்ைன. எங்கைது போர்மவயில் கருத்து மதரிவிக்கும் சுதந்திரத்மத 

அடக்குவதற்கும் மற்றும் ஊடகங்கைின் குரல்வமைமய பிடிப்பதற்கு மிரட்டுகின்ற மற்மறோரு 

சம்பவபம இதுமவன்பதோல் இந்த நடவடிக்மகமய நோம் கண்டிக்கிபநோம்”, எனத் மதரிவித்தது. 8
 

 

ைக்பிம பிரதோன ஆசிரியர், சமன் வக்கிரரோச்சி பதவி விைகுவதற்கு நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டோர் (screen shot, BBC 

Sandeshaya video) 

                                                             
7
 http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37163 / http://goo.gl/UMyG30 (Last accessed 19th May 2014) 

8
 http://www.ft.lk/2014/04/26/lawyers-for-democracy-condemn-the-harassment-of-lakbima-editor/ (Last accessed 

19th May 2014) 

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37163
http://goo.gl/UMyG30
http://www.ft.lk/2014/04/26/lawyers-for-democracy-condemn-the-harassment-of-lakbima-editor/
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9. திரு. சுஜித் பிரெங்ை, பத்திரிகை உதவி ஆெிரியர்: அரெியல் ைாரணங்ைளுக்ைாை 

பதவி நீக்ைப்பட்டார்  

போதுகோப்புச் மசயைோைர் (ஜனோதிபதியின் சபகோதரரும் கூட) திரு. பகோத்தோபோய ரோஜபக்சவின் 

மமனவியின் ஒரு புமகப்படத்துக்கு ஒரு தமைப்பு எழுதியமமக்கோக, “ைக்பிம” பத்திரிமக 

முகோமமத்துவம், பத்திரிமகயின் உதவி ஆசிரியர், திரு. சுஜித் பிரசங்கமவ பதவிநீக்கம் 

மசய்தது. புமகப்படம், சிவில் போதுகோப்புத் திமணக்கைத்தின் “பசவோ வனிதோ” பிரிவினோல் 

ஏற்போடு மசய்யப்பட்ட புது வருட சந்மதயில், ஒரு விற்பமனச் சோவடியிைிருந்து திருமதி. 

ரோஜபக்ச சிை மபோருட்கள் மகோள்வனவு மசய்வமதக் கோட்டியது. ஏப்பிரல் 7 மற்றும் 9 ஆகிய 

இரு திகதிகைிலும் பகிரங்க மன்னிப்மபக் பகோருவதற்கு பத்திரிமக நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டது.9 

இைங்மக உமழக்கும் பத்திரிமகயோைர்கள் சங்கத்தின் (SLWJA) படி, அது ஒரு மமறமுகமோன 

பகைிப்படத் தமைப்போகும்: “படத்தின் தமைப்பு  “பபோைியோன பணமில்மை, இல்மையோ?” எனும் 

அர்த்தம் தரும் வமகயில் சிங்கை மமோழியிைமமந்த வோசகமோக இருந்தது.”10
 

‘அதிகோரத்திைிருப்பவர்கள் மீது மதரிவிக்கப்பட்ட பகைி, குற்றப் புைனோய்வுத் 

திமணக்கைத்தினோல் விசோரமண மசய்யப்படுவதற்கு தகுதியோனது என பதவியிைிருக்கும் 

நிர்வோகம் நம்பியது’ குறித்து இைங்மக உமழக்கும் பத்திரிமகயோைர்கள் சங்கம், அதன் 

கரிசமனகமை மவைிப்படுத்தியது.     

 

10.  ஊடைவியலாைர்ைள்: தாக்ைப்பட்டு விரட்டியடிக்ைப்பட்டனர் 

ெம்போந்பதோட்மட, மெகம்புர துமறமுகத்துக்கு  (ஜனோதிபதி ரோஜபக்சவின் மசோந்த இடமும், 

சிங்கைப் மபரும்போன்மம மதன்மோகோணத்தில் புதிதோகக் கட்டப்பட்ட  துமறமுகம்) எதிர்க் 

கட்சியோன ஐக்கிய பதசியக் கட்சியின் போரோளுமன்ற உறுப்பினர்கைோல் பமற்மகோள்ைப்பட்ட ஒரு 

விஜயத்தில் மசய்தி பசகரிப்பதற்கோகச் மசன்றிருந்த ஊடகவியைோைர்கள் பிரபதசத்தின்  நகர 

பிதோவோன ஒரு துப்போக்கி ஏந்திய அரசோங்க அரசியல்வோதி உட்பட்ட ஒரு  கைகக் குழுவோல் 

அச்சுறுத்தப்பட்டும் மற்றும் முட்மடகள் வசீப்பட்டு விரட்டியடிக்கப்பட்டனர்.11
  கைகக் குழு 

அதிகரித்தைவில் வன்முமற மகோண்டவர்கைோக மோறியமதயடுத்து போரோளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

தங்கள் பரிபசோதமன விஜயத்மதக் மகவிட்டனர். கோமடயர்கள் தோக்குகின்றமத, மிரட்டுவமத, 

அச்சுறுத்துகின்றமத மற்றும் போரோளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஊடகவியைோைர்கமை 

                                                             
9
 http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11558:on-gotas-orders-

lakbima-sub-editor-removed-chief-editor-summoned-by-cid&catid=150:lead-news&Itemid=113  (Last accessed 

19th May 2014) 
10

 http://lankanewsweb.net/news/7246-the-cid-questioning-of-lakbima-editor-saman-wagarachchi (Last accessed 
19th May 2014) 
11

 http://www.sundaytimes.lk/top-story/48925.html (Last accessed 19th May 2014) 

http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11558:on-gotas-orders-lakbima-sub-editor-removed-chief-editor-summoned-by-cid&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://www.lankaviews.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=11558:on-gotas-orders-lakbima-sub-editor-removed-chief-editor-summoned-by-cid&catid=150:lead-news&Itemid=113
http://lankanewsweb.net/news/7246-the-cid-questioning-of-lakbima-editor-saman-wagarachchi
http://www.sundaytimes.lk/top-story/48925.html
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விரட்டியடிப்பமதக் கோண்பிக்கும் கோமணோைிகள் அபத பபோன்று புமகப்படங்கள் என்பன 

ஊடகங்கைினோல் பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டன. 12
 

11. திரு. ொர்ள்ஸ் ஹவிலாண்ட், பி.பி.ெி நிருபர்: நுகழவிகெவு (வெீா) நீடித்தல் 

மறுக்ைப்பட்டது 

மகோழும்பிலுள்ை பி.பி.சி நிருபர் திரு. சோர்ள்ஸ் ெவிைோண்ட் அவர்கைின் பவண்டுபகோைின் படி, 

அரசோங்கம் மதோழில் போர்ப்பதற்கோன அவரது நுமழவிமசமவ ஒரு வருடத்திற்கு நீடிப்பதற்கு 

மறுத்தது.  இைங்மகயிைோன அவரது பணிகமை முடித்துக் மகோள்வதற்கோக ஆரம்பத்தில் ஒரு 

சிை நோட்களுக்கு நுமழவிமசவு நீடிப்பு வழங்கப்பட்டது. மகோழும்மபத் தைமோகக் மகோண்ட சிை 

சிபரஷ்ட மவைிநோட்டு ஊடகவியைோைர்கைின் தமையீட்டின் பின் அவருக்கு மூன்று மோத 

நுமழவிமசவு நீடிப்பு வழங்கப்பட்டது. சோர்ள்ஸ் ெவிைோண்ட்,  2009  ஏப்பிரைில் இருந்து 

இைங்மகயில் இருக்கின்றோர், என்பதுடன் நோட்டில் மனித உரிமமகள் மற்றும் யுத்தத்திற்குப் 

பிந்திய விடயங்கள் என்பமவ மீது அதிகைவிற்கு அறிக்மகயிட்டுள்ைோர்.13
 ஊடக 

அமமச்சுக்கோன மசயைோைர் கைோநிதி. சரித்த பெரத், “திரு. ெவிைோண்ட் அவர்கைின் 

தற்பபோமதய நிமை, மவைிநோட்டுச் மசய்தி நிருபர் இைங்மகயில் அதிக பட்சமோக ஐந்து 

வருடங்களுக்பக தங்க முடியும் எனும்  நுமழவிமசவுக் மகோள்மகயின் பயனோனது”,  எனக்  

கூறியதோக ஊடகங்கைோல் மதரிவிக்கப்பட்ட.து. ஆனோலும், இந்த ஐந்து வருடக் மகோள்மக 

எங்பக மற்றும் எப்மபோழுது ஸ்தோபிக்கப்பட்டது மற்றும் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்டது என்பது 

பற்றி அவரோல் விைக்குவதற்கு இயைவில்மை.  “....ஊடக அமமச்சில் இந்தக் மகோள்மக உள்ை 

பபோதிலும், அது மவைி விவகோர அமமச்சினோல் அமுல்படுத்தப்படுவதோல், தோன் அது குறித்து 

மவைி விவகோர அமமச்சுடன் சரிபோர்க்க பவண்டுமமன”, திரு.பெரத் கூறினோர்.  மவைி 
விவகோர அமமச்சுக்கோன பபச்சோைரிடம் வினவிய பபோது, “ எனக்கு அது பற்றி மதரியோது. ஊடக 

அமமச்சின் பிரகோரம் அப்படிமயோன்று உள்ைது என நோன் நிமனக்கிபறன். நீங்கள் அதமன அந்த 

அமமச்சின் மசயைோைருடன் சரி போர்த்துக் மகோள்ை பவண்டும். அத்தமகயமதோரு மகோள்மக 

உள்ைது என நோன் நிமனக்கிபறன்”,14
  என அவர் பதிைைித்தோர். பநரடியோன பதில்கமை வழங்க 

மறுக்கின்றமம, மற்மறய அமமச்சுகள் மீது மபோறுப்புகமை சுமத்துகின்றமம மற்றும் 

இல்ைோததோக உள்ை ஒரு சோர்த்துமரக்கப்படும் மகோள்மக பற்றிய விபரங்கமை மவைியிட 

மறுக்கின்றமம என்பன, அரசோங்கம் மீதோன திரு. ெவிைோண்டின் விமர்சனம் கோரணமோன 

அரசியல் தீர்மோனபம பி.பி.சி நிருபரின் நுமழவிமசவு நீடிப்பு பவண்டுபகோள் மறுக்கப் 

                                                             
12

 https://www.youtube.com/watch?v=d4Hacx6mXT0 (Last accessed 19th May 2014) 
13

 http://colombogazette.com/2014/04/19/bbc-correspondent-refused-a-visa/ (Last accessed 19th May 2014)  
14

 http://www.sundaytimes.lk/140420/news/bbcs-haviland-has-to-go-says-govt-93255.html (Last accessed 19th 
May 2014)  

https://www.youtube.com/watch?v=d4Hacx6mXT0
http://colombogazette.com/2014/04/19/bbc-correspondent-refused-a-visa/
http://www.sundaytimes.lk/140420/news/bbcs-haviland-has-to-go-says-govt-93255.html
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பட்டதுக்கோன கோரணம் எனக் கோட்டுவதுடன், இது ஊடக சுதந்திரத்துக்கோன ஒரு பமோசமோன 

முன்னுதோரணம் என்பமதயும் சுட்டிக் கோட்டுகிறது.  .  

 

12. வணக்ைத்துக்குரிய. வட்டரக்தை விஜித ததரர் மற்றும் ஏகனயவர்ைள்: ஊடை 

ெந்திப்பு தாக்ைப்பட்டது     

ஏப்பிரல் 9 ஆம் திகதியன்று,  சிபரஷ்ட மபைத்த பிக்குவோன வணக்கத்துக்குரிய வட்டரக்பக 

விஜித பதபரோ அவர்கைின் தமைமமயிைோன ‘’ஜோதிக்க பை பசனோவினோல்’ ஒழுங்கு 

மசய்யப்பட்ட பூர்வோங்க ஊடோக சந்திப்பு, மபோது பை பசனோவினோல் (மபௌத்த இரோணுவம் – ஒரு 

பபோரோட்ட மற்றும் தீவிரவோத மபௌத்த குழு) தமைமம தோங்கப்பட்ட ஒரு குழுவினோல் 

குழப்பப்பட்டது.15
 மத ரீதியோன சிறுபோன்மமயினரின் உரிமமகமைப் போதுகோப்பதற்கும் மற்றும் 

மதங்களுக்கிமடயில் ஒற்றுமமமய ஆதரித்துப் பபசுவதற்கோகவும் மபோது பை பசனோவினோல் 

விஜித பதபரோ தோக்கப்பட்டு, அச்சுறுத்தப்பட்டோர்.16
 வணக்கத்துக்குரிய விஜித பதரமர 

அச்சுறுத்துகின்ற, மிரட்டுகின்ற மற்றும் அபநகம் அவமரத் தோக்குகின்றதும் மற்றும் முஸ்ைிம் 

மதகுருமோர்கமை வோமய மூடுமோறு அதட்டுகின்ற மபோது பை பசனோப் பிக்குகைின் அடோவடி 

நடவடிக்மககைின் கோமணோைிக் கோட்சிகமை பை மதோமைக்கோட்சி நிமையங்களுபம ஒைி 

பரப்பின.17
 ஊடக சந்திப்பில் உட்புகுந்து குழப்பம் விமைவித்தும் மற்றும் விஜித பதபரோ மற்றும் 

பிரசன்னமோகியிருந்த முஸ்ைிம் குருமோர்கமை அச்சுறுத்தியும் மற்றும் தூற்றியமதயும்  

தடுப்பதற்கு அங்கு பிரசன்னமோகியிருந்த மபோைிஸ் அதிகோரிகள் முயற்சிக்கவில்மை.   

 

இ. ஒன்ைிகணயும் சுதந்திரம் மீதான அச்சுறுத்தல்ைளும் மட்டுப்பாடுைளும் 

13. அரெ ொர்பற்ை ஸ்தாபனங்ைள் : அரெ ொர்பற்ை ஸ்தாபனங்ைகைக் 

ைண்ைாணிப்பதற்கு புதிய ெட்டங்ைள் மூலமாை பழி தரீ்க்ைப்படும் அச்ெங்ைள் 

ஜனோதிபதி, ஏப்பிரல் 24 ஆம் திகதியன்று பத்திரிமகயோசிரியர்களுடனோன சந்திப்பில், அரச 

சோர்பற்ற ஸ்தோபனங்கைோல் மபற்றுக் மகோள்ைப்படும் நிதிகமைக் கண்கோணிப்பதற்கு புதிய 

சட்டங்கமை உருவோக்குவதற்கோன திட்டங்கமை மவைியிட்டதோக அறிவிக்கப்படுகிறது. 

உத்பதசிக்கப்பட்ட சட்டம் அரச சோர்பற்ற ஸ்தோபனங்கமைப் பழி தீர்ப்பதற்பகோ அல்ைது 

அவற்றின் ஜனநோயகச் மசயற்போடுகமை ஒடுக்குவதற்பகோ இட்டுச் மசல்லுதல் கூடோது.  

எவ்வோறோயினும், வோதத்துக்குரிய விடயபம அதுவோகத்தோன் உள்ைது. அரசோங்கத்தின் கடந்த 

கோை பதிவுகமைக் கவனத்தில் மகோள்மகயில், மிகவும் பநர்மமயோன அரச சோர்பற்ற ஸ்தோபன 

மசயற்போட்டோைர்கள் கூட அரசோங்கத்தின் உள்பநோக்கம் பற்றி பவறு கருத்துக்கமைபய 

                                                             
15

 http://colombogazette.com/2014/04/09/bbs-abuse-monk-and-muslim-cleric/ (Last accessed 19th May 2014) 
16

 http://groundviews.org/2013/10/09/buddhist-monk-attacked-by-bodu-bala-sena-and-police-inaction/ 
17

 https://www.youtube.com/watch?v=pcbhAGG4VCM (Minutes 1.56 onwards - last accessed 19th May 2014) 

http://colombogazette.com/2014/04/09/bbs-abuse-monk-and-muslim-cleric/
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மகோண்டிருப்போர்கள். எங்கைோல் ஒன்றும் மசய்வதற்கு முடியோது, ஆனோல் அந்த உணர்வுகமைப் 

பகிர்ந்து மகோள்கிபறோம் எனத் மதரிவித்தது, சிபைோன் டுபடயின் ஒரு ஆசிரியர் தமையங்கம்.18
 

14. புலம்கபயர் தமிழ் ஸ்தாபனங்ைளும் தனிப்பட்டவர்ைளும் மற்றும் அவர்ைகைத் 

கதாடர்புகைாள்ளும் இலங்கையர்ைளும்  

ஏப்பிரல் 4, 2014 அன்று, மவைி விவகோர அமமச்சர், ஜி.எல். பரீிஸ் போதுகோப்பு அமமச்சு 

மசயைோைரினோல் மோர்ச் 20 ஆம் திகதியன்று மகச்சோத்திடப்பட்ட, 15 மவைிநோட்டு தமிழ் 

ஸ்தோபனங்கள் மற்றும் இரோணுவ ரீதியோகத் பதோற்கடிக்கப்பட்ட த.வி.பு என்பவற்மறப் பட்டியல் 

படுத்திய ஒரு கட்டமைமய பகிரங்கப்படுத்தினோர்.19 அது இந்த 16 ஸ்தோபனங்கைின் 
மசோத்துக்கள் மற்றும் நிதி வைங்கள் என்பவற்மற முடக்கும் பநோக்கம் மகோண்டதோக 

கோணப்பட்டது. மனித உரிமமகள் கண்கோணிப்பகத்தின் படி, “இைங்மக அரசோங்கத்தின் 

தீர்மோனம்.......மிகவும் விரிந்தது, அது நோட்டின் தமிழ்ச் சிறுபோன்மமயின் அமமதியோன மசயற் 

போடுகள் அமனத்மதயும் மட்டுப்படுத்தும் இைக்கில் அமமந்தமவயோகத் பதோன்றுகின்றது.20” 

பமலும், குறித்த குழுக்கைின் சட்ட விபரோத நடவடிக்மககளுக்கோன சோன்றுகமை அரசோங்கம் 

வழங்க பவண்டுமமன்பபதோடு தனிப்பட்டவர்கமை பட்டியைிருந்து நீக்கபவண்டும்” எனவும் 

மதரிவித்தது.  ஐக்கிய நோடுகள் போதுகோப்புச் சமபத் தீர்மோனம் 1373 (2001) இைிருந்து உருவோகிய, 

2012 இன் ஐக்கிய நோடுகள் ஒழுங்குவிதி இை.1 21  இைங்மகயில், ஐக்கிய அமமரிக்கோ மீதோன 

2011, மசப்மடம்பர் 11 தோக்குதல்கமை அடுத்து நிமறபவற்றப்பட்டதுடன், “பயங்கரவோத 

நடவடிக்மககமைப் புரிகின்ற அல்ைது புரிவதற்கு முயற்சிக்கின்ற அல்ைது பங்குபற்றுகின்ற 

அல்ைது பயங்கரவோத மசயல்களுக்கு அனுசரமன அைிக்கின்றவர்கள் எவரினதும்” மசோத்துக்கள் 

மற்றும் மபோருட்கமை முடக்குவதற்கு நோடுகமைத் பதமவப்படுத்துகிறது.    

 

பட்டியைிடப்பட்ட ஸ்தோபனங்கைில் ஒன்றோன, உைகத் தமிழ் அமமப்பின் கருத்துப்படி (GTF), 

“பதினோறு தமிழ் புைம்மபயரமமப்பு ஸ்தோபனங்கள் மற்றும் உைகத் தமிழ் அமமப்பின் தமைவர் 

வணக்கத்துக்குரிய. கைோநிதி. எஸ்.பஜ. இம்மோனுமவல் உட்பட, நோன்கு முக்கிய புைம்மபயர் 

தமிழ் மசயற்போட்டோைர்கமை, ‘மவைிநோட்டு பயங்கரவோத அமமப்புகைோக’ தமடமசய்வதற்கோன 

இைங்மக அரசோங்கத்தின் தீர்மோனம், இைங்மகயின் ஆயுத பமோதல்கைின் பபோது புரியப்பட்ட 

                                                             
18

http://www.ceylontoday.lk/52-62465-news-detail-new-laws-against-ngos-should-not-be-a-witch-hunt.html (Last 

accessed 19th May 2014)  
19

 http://www.hrw.org/news/2014/04/07/sri-lanka-asset-freeze-threatens-peaceful-dissent and for the actual 
gazette, see http://documents.gov.lk/Extgzt/2014/PDF/Mar/1854_41/1854_41%20(E).pdf  (Last accessed 19th 
May 2014) 
20

 http://www.hrw.org/news/2014/04/07/sri-lanka-asset-freeze-threatens-peaceful-dissent  (Last accessed 19th 
May 2014) 
21 http://fiusrilanka.gov.lk/docs/UNSCR/Regulations/1758/1758_19_(E).pdf (Last accessed 19

th
 May 2014) 

  

http://www.ceylontoday.lk/52-62465-news-detail-new-laws-against-ngos-should-not-be-a-witch-hunt.html
http://www.hrw.org/news/2014/04/07/sri-lanka-asset-freeze-threatens-peaceful-dissent
http://documents.gov.lk/Extgzt/2014/PDF/Mar/1854_41/1854_41%20(E).pdf
http://www.hrw.org/news/2014/04/07/sri-lanka-asset-freeze-threatens-peaceful-dissent
http://fiusrilanka.gov.lk/docs/UNSCR/Regulations/1758/1758_19_(E).pdf
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யுத்தக் குற்ற குற்றச்சோட்டுக்கள் மற்றும் மதோடர்ந்து புரியப்படும் மனித உரிமமகள் 

துஷ்பிபயோகங்கள் என்பவற்றுக்கோக உண்மம, நீதி மற்றும் மபோறுப்புக்கூறமைக் பகோரு 

பவோர்கமை மிரட்டி மமௌனிக்க மவப்பதற்கோன ஒரு முயற்சியோகும்.”22
 

 

ஈ. பல்ைகலக் ைழை மாணவ கெயற்பாட்டாைர்ைள் மீதான அடக்குமுகை 

 

15. யாழ்ப்பாணப் பல்ைகலக் ைழை மாணவர்ைள்: இராணுவத்தாலான மிரட்டுதல்  

ஏப்பிரல் 25 அன்று அறிக்மகமயோன்மற மவைியிட்ட யோழ்ப்போண பல்கமைக் கழக மோணவர்கள் 

ஒன்றியம், ஆண் மோணவர் விடுதிகைில் இரோணுவம் விரிவோன பதடுதல் நடோத்துவதோகக் 

குறிப்பிட்டது. “போதுகோப்புப் பமடகள், பயங்கரவோதம் என்ற ஒரு பபோர்மவயின் கீழ், கருத்து 

மதரிவிக்கும் சுதந்திரத்துக்கோன எங்கைது அமனத்து உரிமமகமையும் ஒடுக்குகிறது, 

எந்தமவோரு மதைிவோன கோரணமுமின்றி  உள் நுமழந்து பதடுதல் நடோத்துவது மோணவர்கள் 

மத்தியில் பதீிமய ஏற்படுத்தியுள்ைது”23
.  இந்தத் பதடுதல், கடந்த கோைங்கைில் அரசோங்கத்மத 

விமர்சித்தும் மற்றும்  சவோலுக்கு உட்படுத்திய பல்கமைக் கழக மோணவர்கமை மிரட்டுவமத 

பநோக்கோகக் மகோண்டதோகக் கோணப்படுகின்றது.    

 

உ. மதச் சுதந்திரத்கத ஊக்குவிக்கும் ஒரு மனித உரிகமப் பாதுைாவலருக்ைான 

அச்சுறுத்தல்ைள் 

 

16. வணக்ைத்துக்குரிய. வட்டரக்தை விஜித தததரா: கூட்டகமான்ைில் ைலந்து 
கைாள்வகதத் தடுக்கும் முயற்ெிைள் 

 
ஏப்பிரல் 22ஆம் திகதியன்று மபோது பை பசனோ வணக்கத்திற்குரிய விஜித பதரருக்கு எதிரோக 

மெியங்கமன பிரபதச சமபக்கு மவைிபய மற்மறோரு ஆர்ப்போட்டத்மத ஏற்போடு மசய்தது.  

விஜித பதபரோ ஆளும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமமப்பிைிருந்து பிரபதச சமபக்கு 

(உள்ளூரோட்சி மன்ற அமமப்பு) மக்கைோல் மதரிவு மசய்யப்பட்டமவோரு உறுப்பினரோவர்.   

ஆர்ப்போட்டக்கோரர்கள் பிக்குமவத் தோக்கைோம் என்ற அச்சத்மதயடுத்து பிரபதச சமபக் 

கட்டிடத்தினுள் விஜித பதபரோவுக்கு மபோைிஸ் போதுகோப்பு அைிக்க பவண்டி ஏற்பட்டது.24 

மபோைிஸோரினோல் போதுகோப்பு அைிக்கப்பட்ட நிமையில், அச்சத்தில் விஜித பதபரோ 

                                                             
22

 http://www.srilankabrief.org/2014/04/banning-tamil-diaspora-groups-in-sri.html#more  (Last accessed 19th May 

2014) 
23

See http://globaltamilnews.net/GTMNEditorial/tabid/71/articleType/ArticleView/articleId/106072/language/ta-

IN/article.aspx for statement in Tamil and http://www.eyesrilanka.com/2014/04/26/jaffna-uni-students-union-

condemns-search-of-residence/ for article quoting the statement in English (Last accessed 19th May 2014) 
24

 http://colombogazette.com/2014/04/22/massive-demo-against-vijitha-thero/  (Last accessed 19th May 2014) 

http://www.srilankabrief.org/2014/04/banning-tamil-diaspora-groups-in-sri.html#more
http://globaltamilnews.net/GTMNEditorial/tabid/71/articleType/ArticleView/articleId/106072/language/ta-IN/article.aspx
http://globaltamilnews.net/GTMNEditorial/tabid/71/articleType/ArticleView/articleId/106072/language/ta-IN/article.aspx
http://www.eyesrilanka.com/2014/04/26/jaffna-uni-students-union-condemns-search-of-residence/
http://www.eyesrilanka.com/2014/04/26/jaffna-uni-students-union-condemns-search-of-residence/
http://colombogazette.com/2014/04/22/massive-demo-against-vijitha-thero/
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ஓடுகின்றமதக் கோண்பிக்கும் ஒரு யுடியூப் கோமணோைி (YouTube video) இமணயத் தைத்தில் 
கோணப்படக்கூடியதோக உள்ைது.25

 

 

 
மபோது பை பசனோக் கும்பல் அவருக்கு எதிரோக பகோஷமிடுவதோல் வட்டரக்பக விஜித பதபரோ 
உயிமரக் கோப்போற்றிக் மகோள்வதற்கோக ஓடுகிறோர் (ஏப்பிரல், 9, 2014) – (screen shot. you tube 

video) 

17. வணக்ைத்துக்குரிய வட்டரக்தை விஜித தததரா: ததடப்படுதல்  

ஏப்பிரல் 24ஆம் திகதியன்று, மபோது பை பசனோவிைிருந்தோன சிை மபௌத்த பிக்குகள் அடங்கிய 

ஒரு கோமடயர் குழு மகத்மதோழில் மற்றும் வர்த்தக அமமச்சின் அலுவைகத்தினுள் 

பைவந்தமோக உள்நுமழந்து விஜித பதபரோ அங்கு ஒைிந்து இருக்கிறோரோ எனக் கண்டறிவதற்கு 

ஒவ்மவோரு அமற அமறயோகத் பதடினர். இந்தத் பதடுதல் பநரத்தின் பபோது அமமச்சர், 

அவமரோரு முஸ்ைிம், அமமச்சில் இருக்கவில்மை. அமமச்சின் அதிகோரிகளும் மற்றும் 

மபோைிசோரும் விஜித பதபரோ கட்டிடத்தில் இல்மைமயன உறுதியைித்த பின்னபர மபோது பை 

பசனோவின் பிக்குகள் கட்டிடத்மத விட்டகன்றனர்.26
   

 

 

 

                                                             
25

 https://www.youtube.com/watch?v=MHimUKSFJ2M  See seconds 35 to 45 (Last accessed 19th May 2014) 
26

 http://colombogazette.com/2014/04/23/bbs-mob-storms-rishads-ministry/  (Last accessed 19th May 2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=MHimUKSFJ2M
http://colombogazette.com/2014/04/23/bbs-mob-storms-rishads-ministry/
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ஊ. மனித உரிகமப் பாதுைாவலர் ெிகைக் கைதிைைிடம் விஜயம் கெய்வதற்கு 
ைட்டுப்பாடுைள்  

18. மன்னார் ஆயர்: மத ஆராதகனகய நடாத்துவதற்கும் மற்றும் தமிழ் ெிகைக் 

கைதிைகைச் ெந்திப்பதற்கும் மறுக்ைப்பட்டார்  

அநுரோதபுரத்திலுள்ை கத்பதோைிக்க ஆயரின் கூற்றுப்படி, மன்னோர் ஆயரின் விஜயம் குறித்து, 

சிமறச்சோமைகள் அமமச்சர் திரு. சந்திரசிறி கஜதீர அறிந்திருந்தும் கூட, “மகோழும்பிலுள்ை 

உயர் அதிகோரிகைினோல்” அநுரோதபுரத்திலுள்ை தமிழ்க் மகதிகமைச் சந்திப்பதற்கும் மற்றும் 

உயிர்த்த ஞோயிறு ஆரோதமனமய நடோத்துவதிைிருந்தும் மன்னோரின் கத்பதோைிக்க ஆயர் 

தடுக்கப்பட்டோர்.27 நீண்ட பநரத்துக்கு ஆயருடன் பபசக்கூடோமதனவும் மற்றும் அவரிடம் 

எதமனயும் எழுத்தில் அைிக்கக்கூடோமதனவும் தமிழ் சிமறக்மகதிகளுக்கு சிமற அதிகோரிகள் 

ஏற்கனபவ அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கியிருந்ததோகவும் அநுரோதபுர ஆயர் பமலும் குறிப்பிட்டோர்.   

தமிழ்மநற் இமணயத் தைத்தின் கூற்றுப்படி, விஜயத்துக்கோன அனுமதி மகோழும்பில் 

புனர்வோழ்வு மற்றும் சிமறச்சோமை சீர்திருத்தங்கள் அமமச்சர் திரு. சந்திரசிறி கஜதீர 

அவர்கைிடமிருந்து முன்னபம மபறப்பட்டிருந்த பபோதிலும், ஏப்பிரல் 20 ஆம் திகதியன்று, 

போதுகோப்பு அமமச்சிடமிருந்தோன ஒரு கட்டமைப்படி, கமடசி நிமிடத்தில் ஆயரின் விஜயம் 

தடுக்கப்பட்டது.28
  சிமறச்சோமையிலுள்ை சுமோர் 60 அரசியல் மகதிகைிடம் ஆயர் விஜயம் 

மசய்து உயிர்த்த ஞோயிறன்று ஒரு நம்பிக்மகச் மசய்திமயயும் மற்றும் சிை அடிப்பமட 

உதவிகமையும் வழங்குவதற்கு ஏற்போடோகியிருந்தது.29
 மன்னோர் ஆயர், வடக்கின் தமிழ் 

சமூகத்தினுள் ஒரு முக்கியமோன மனித உரிமமகள் போதுகோவைர் என்பபதோடு,  தமிழ் அரசியல் 

மகதிகைிடம் அவர் கிரமமோக விஜயம் மசய்வபதோடு, நம்பகமோன சோட்சியங்கபைோடு அவர்கள் 

குற்றம் சுமத்தப்படவில்மையோயின், அவர்கைது விமரவோன விடுதமைக்கு பகோருகின்ற ஒரு 

குரலுமோக இருந்தோர். அவர் அரசோங்க அமமச்சர்கள் மற்றும் கற்றுக்மகோண்ட போடங்கள் மற்றும் 

நல்ைிணக்க ஆமணக்குழு ஆகிபயோரிடம் அவர் பிரதிநிதித்துவமும் மசய்திருக்கிறோர். “இன்று 

இைங்மக நோட்டில் கல்மநஞ்சம் மகோண்ட ஆட்களும் மற்றும் அதிகோரிகளும் உள்ைனர். 

அதனோபைபய தமிழ் மற்றும் சிங்கை மக்கைிமடபயயோன நல்ைிணக்கம் இன்னமும் 

மதோமைவிபைபய இருக்க கோணப்படுகின்றது. நல்ைிணக்கம் பநோக்கிய ஒரு போமதயில் நோடு 

பயணிக்க பவண்டுமோயின், இந்தப் பிரதிகிருதிகள் தங்கைது உைப் போங்குகமை ஒரு 

பநர்மமறயோன திமச பநோக்கி வைர்த்துக் மகோள்ளுதல் பவண்டும்,  தங்கைது தீய மசயல்கமைக் 

                                                             
27

 http://www.srilankabrief.org/2014/05/sri-lanka-there-are-reasons-to-beleive.html (Last accessed 19th May 2014) 
28

 http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37183  (Last accessed 19th May 2014) 
29

 ibid 
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மகவிட்டு மனிதப் பிறவிகமை மதிப்பதற்கு மதோடங்குதல் பவண்டும்”, என்று மன்னோர் ஆயர் 

கூறினோர்.30
 

எ. எதிரணி அரெியல் ைட்ெிைள் மீதான அடக்குமுகை  

19. எதிர்க்ைட்ெிப் பாராளுமன்ை உறுப்பினர்ைள்: ஒரு உண்கம ைண்டைியும் 

விஜயத்தில் தாக்ைப்பட்டு, அச்சுறுத்தப்பட்டு மற்றும் தடுக்ைப்பட்டனர் 

ெம்போந்பதோட்மட, மெகம்புர துமறமுகத்துக்கு  (ஜனோதிபதி ரோஜபக்சவின் மசோந்த இடமும், 
சிங்கைப் மபரும்போன்மம மதன்மோகோணத்தில் புதிதோகக் கட்டப்பட்ட துமறமுகம்) எதிர்க் 
கட்சியோன ஐக்கிய பதசியக் கட்சியின் போரோளுமன்ற உறுப்பினர்கைோல் பமற்மகோள்ைப்பட்ட ஒரு 
விஜயத்தில் மசய்தி பசகரிப்பதற்கோகச் மசன்றிருந்த ஊடகவியைோைர்கள் பிரபதசத்தின்  நகர 
பிதோவோன ஒரு துப்போக்கி ஏந்திய அரசோங்க அரசியல்வோதி உட்பட்ட ஒரு  கைகக் குழுவோல் 
அச்சுறுத்தப்பட்டும் மற்றும் முட்மடகள் வசீப்பட்டும் விரட்டியடிக்கப்பட்டனர்.31

 கைகக் குழு 
அதிகரித்தைவில் வன்முமற மகோண்டவர்கைோக  மோறியமதயடுத்து போரோளுமன்ற உறுப்பினர் 
கள் தங்கள் பரிபசோதமன விஜயத்மதக் மகவிட்டனர். கோமடயர்கள் தோக்குகின்றமத, மிரட்டு 
வமத, அச்சுறுத்துகின்றமத மற்றும் போரோளுமன்ற உறுப்பினர்கள் குழுமவ மற்றும் ஊடகவிய 
ைோைர்கமை விரட்டியடிப்பமதக் கோண்பிக்கும் கோமணோைிகள் அபத பபோன்று புமகப்படங்கள் 
என்பன ஊடகங்கைினோல் பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டன.32

 பிரபதசத்தில் அரசோங்கத்தின் அபிவிருத்திச் 

மசயல்திட்டங்கள்  மீதோன நியோமற்ற கண்டனங்கள் மதோடர்போக  ஏற்பட்ட ‘மபோதுமக்கைின் 

பகோபம்’ என தோக்குதமை ஜனோதிபதி மகிந்த ரோஜபக்ச குறிப்பிட்டோர். அரச கட்டுப்போட்டிலுள்ை 

ஊடகங்கள் ஜனநோயக ரீதியிைோன மோற்று அபிப்பிரோயத்மத தவிர அமவ பவறில்மைமயன 
தோக்குதமை நியோயப்படுத்தின. 33

  

தோக்குதலுக்கு உள்ைோன போரோளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஒரு ஊடக சந்திப்பில் பபசும்பபோது, 
ஜனோதிபதியின் குற்றச்சோட்மட மறுத்ததுடன், “ஐ.பத.க இன் எந்தமவோரு போரோளுமன்ற 
உறுப்பினரும் எதமனயும் மதரிவிக்கவில்மை என்பபதோடு நோங்கள் எவருபம அத்தமகய ஒரு 
கருத்மதக் கூறவில்மைமயனவும் மதரிவித்தனர்.  மசயல்திட்டங்கள் பமோசடியோன வமகயில் 
பமற்மகோள்ைப்படுகின்றன எனவும் அமவ ஐ.பத.க இன் கீழ் மவைிப்பமடயோன வமகயில் 
பமற்மகோள்ைப்படும் என்பற நோம் கூறிபனோம்.”34 

                                                             
30

 ibid  
31

 http://www.sundaytimes.lk/top-story/48925.html (Last accessed 19th May 2014) 
32

 https://www.youtube.com/watch?v=d4Hacx6mXT0  (Last accessed 19th May 2014) 
33

 http://www.srilankabrief.org/2014/04/mob-rule-and-hambantota-doctrine.html#more  (Last accessed 19th May 

2014) 
34

 http://www.dailymirror.lk/news/46058-unp-mps-dismiss-claims-made-by-mr.htm (Last accessed 19th May 
2014)l 
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ஆளுங்  கட்சி ஆதரவோைமரோருவர் ஐ.பத.க போரோளுமன்ற உறுப்பினர் திரு. அஜித் மபமரரோமவ மத்தமை விமோன 
நிமைய வைோகத்தினுள் மவத்து எச்சரிக்கிறோர்  (photo; Daily Mirror) 

 

ஐ.பத.க போரோளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதோன தோக்குதல் நோட்டில் ஒரு முக்கிய அரசியல் 

விவோதத்மத உருவோக்கியதுடன், மூன்று ஆங்கிைத் தினசரிகளுபம (அரசோங்கத்தோல் நடோத்தப்படும் 

மடய்ைி நியூஸ் தவிர்ந்து) நீதியும் நியோயமுமோன விசோரமணமயக் பகோரி, கடுமமயோகச் சோடும் 

ஆசிரியர் தமையங்கங்கமை பிரசுரித்தன. அமவ பின்வரும் தமைப்புகைில் அமமந்திருந்தன. (The 

horror of the ‘Hambantota doctrine’ by Daily Mirror
35

; Thugs and toys by The Island
36

; A slap on the face of 

parliamentary democracy by Ceylon Today.
37

).  
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http://www.dailymirror.lk/opinion/172-opinion/46082-the-horror-of-the-hambantota-doctrine-editorial.html (Last 

accessed 19th May 2014) 
36

 http://www.island.lk/index.php?page_cat=news-section&page=news-section&code_title=55 (Last accessed 

19th May 2014) 
37

http://ceylontoday.lk/52-61908-news-detail-a-slap-on-the-face-of-parliamentary-democracy.html  (Last accessed 

19th May 2014) 
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