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ககொழும்பில் ஓகஸ்ட் 14 அன்று கொணொமல் பபொபனொரின் குடும்பங்கள் பங்குபற்றிய கூட்டத்திற்குள் புகுந்த கபௌத்த மதகுருமொர்களின்
தமைமமயிைொன கும்பல், கொணொமல் பபொபனொரின் குடும்பங்கமள பநொக்கி கவறுக்கத்தக்க சுபைொகங்கமளக்கூறிக்கத்தியதுடன்,
ஆதொரமற்ற குற்றச்சொட்டுக்கமளயும் சுமத்தியது. அத்துடன் அச்சுறுத்தும் வமகயிலும் நடந்து ககொண்டது .(© Melani Manel Perera)
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உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள விடயங்ைள்
அ.

அரசாங்ைத்கத விமர்சித்துள்ளவர்ைளதும்,

சவால்விடுத்துள்ளவர்ைளினதும் அத்துடன்

விமர்சிக்ைக்கூடியவர்ைளதும்,

சவால்விடுக்ைக்கூடியவர்ைளதும் மீ து மரண

அச்சுறுத்தல்ைள்,

ததாந்தரவு, பயமுறுத்தல் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள்
ஆ.

மனித உரிகமக் ைாப்பாளர்ைகள விசாரகண தசய்தல்

இ.

பபச்சுச் சுதந்திரத்தின் மீ றல்ைள்

ஈ.

ஒன்றுகூடுவதற்ைான சுதந்திரத்கத மீ றுதல்

உ.

ஒன்று பசர்வதற்ைான சுதந்திரத்கத மீ றுதல் (அரச சார்பற்ற

நிறுவனங்ைள் [NGO] மீ து பயமுறுத்தலும், ைட்டுப்பாடுைளும்)
ஊ.

மாணவச் தசயற்பாட்டாளர்ைகள அடக்குதல்

எ.

எதிர்த்தரப்பு அரசியல் ைட்சிைளுக்கு

எதிரான அடக்குமுகற

இைங்மகயின் மனித உரிமம மீ றல்கமள ஆவணப்படுத்தவும் கண்கொணிக்கவும் 1990 இன்ஃபபொர்ம்
INFORM நிறுவனம் ஸ்தொபிக்கப்பட்டது.
சூழைிபைபய இது உருவொக்கப்பட்டது.

குறிப்பொக இன பமொதல்களும் பபொரும் நிைவிய

உள்ளூர், பதசிய, சர்வபதச மட்டங்களில் எழுத்துமூைமும்

வொய்கமொழி மூைமும் இமடயீடுகமள பமற்ககொள்வதிலும், அறிக்மககமள கவளியிடுவதிலும், அது
தன்மன ஈடுபடுத்திக் ககொண்டது.

படிப்படியொகவும் அடிக்கடியும் உரிமமகள் மீ றப்படுகின்ற

சமூகங்கமள மமயப்படுத்தி கசயற்படுவதிலும் இன்ஃபபொர்ம் தன்மன அர்ப்பணித்தது.

தற்பபொது

பதர்தல்கமளக் கண்கொணிப்பதிலும் கருத்துச் சுதந்திரத்திற்கொகச் கசயற்படுவதிலும் மனித
உரிமமகள் கொப்பொளர்கமள மமயப்படுத்தியும் இன்ஃபபொர்ம் தன்மன ஈடுபடுத்தி வருகின்றது.
இைங்மகயில் ககொழும்மப அடிப்பமடயொகக் ககொண்டு இன்ஃபபொர்ம் இயங்கி வருவபதொடு, உள்ளூர்

INFORMகுழுக்கள்
மனித உரிமமகள்
ஆவணப்படுத்தல்
நிமையம்
கசயற்பொட்டொளர்கள்,
வமைப்பின்னல்களுடனும்,
பிரொந்திய
(ஆசிய) சர்வபதச மனித
www.ihrdc.wordpress.com
/ informcolombo@gmail.com
உரிமமகள்
வமைப்பின்னல்களுடனும்
கநருக்கமொகச் கசயற்பட்டு வருகின்றது.
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சாராம்சம்:

கட்டொயப்படுத்தப்பட்ட கொணொமல் பபொதல்களினொல் பொதிக்கப்பட்டவர்களின் சர்வபதசத் தினம் ஓகஸ்ட்
30

ஆகும்.

ஆனொல், அது

ஆதரவளித்தவர்களும்

இைங்மகயில், கொணொமல் பபொனவர்களின் குடும்பத்தினரும், அவர்களுக்கு

கபௌத்த

மதகுருமொர்களின்

தமைமமயிைொன

கும்பல்களினொலும்,

கபொைிசொரினொலும் மற்றும் அரசொங்க ஊடகங்களினொலும் அச்சுறுத்தல்களுக்கும், பயமுறுத்தல்களுக்கும்,
கட்டுப்பொடுகளுக்கும்
விளங்கியது.

வடக்கு

அத்துடன்

நகரமொன

பொதிக்கப்பட்டவர்களின்

ஆதொரமற்ற குற்றச்சொட்டுக்களுக்கும்
வவுனியொவில்

சர்வபதச

தினமன்று,

முகம்ககொடுத்த ஒரு மொதமொக

கட்டொயப்படுத்தப்பட்ட
அமமதியொன

கொணொமல்

பபொதல்களினொல்

பபரணிகயொன்மறப்

கபொைிசொர்

தமடகசய்தனர். மன்னொரில் கொணொமல் பபொன தமிழ் குடும்பங்கள் அச்சுறுத்தப்பட்டதுடன், கொணொமல்
பபொபனொர் சம்பந்தமொன ஜனொதிபதி ஆமணக்குழு முன்னிமையில் அவர்கள் சொட்சியமளிக்கக்கூடொது
என

வைியுறுத்தப்பட்டனர்.

நிருவகிக்கப்படும்

ஓகஸ்ட்

மொதத்தின்

நிமையகமொன்றில்(CSR)

ஆரம்பத்தில், ககொழும்பில்

கொணொமல்

பபொனவர்களின்

பதவொையகமொன்றினொல்

குடும்பங்களின்

தனிப்பட்ட

கூட்டகமொன்றினுள், கபௌத்த மதகுரு ஒருவரின் தமைமமயிைொன கும்பல் நுமழந்தது. கபொைிசொமர
கூட்ட ஏற்பொட்டொளர்கள் அமழத்தனர். ஆனொல், கபொைிசொர் கூட்டத்தினதும், பங்ககடுப்பொளர்களினதும்
பொதுகொப்புக்கு

உத்தரவொதமளிக்க

மறுத்ததுடன்,

கூட்டம்

நிறுத்தப்பட்டு,

வடக்கிைிருந்து

வந்த

பங்ககடுப்பொளர்கள் வட்டுக்கு
ீ
அனுப்பப்பட பவண்டும் என நிர்ப்பந்தித்தனர். ஆரம்பத்தில், கும்பமைக்
கமைக்க

கபொைிசொர்

வற்புறுத்தைின்

மறுத்ததுடன்,

பபரில்

மட்டுபம

அமமப்பொளர்களினதும்,

அவ்வொறு

கசய்தனர்.

இந்

பங்ககடுப்பொளர்களினதும்

நிகழ்ச்சியொனது

ஒரு

பைமொன

சங்கிைியிைொன

சம்பவங்களுக்கு இட்டுச் கசன்றது. பயங்கரவொதத்திற்கு அவர்கள் கதொடர்பிமனக் ககொண்டுள்ளொர்கள்
என்பது

உட்பட

ஏற்பொட்டொளர்களுக்கும், பங்ககடுப்பொளர்களுக்கும்

குற்றச்சொட்டுக்கமள

சிங்களச்

கசய்திப்பத்திரிமககளும்,பமற்படி

பிரசன்னமொகியிருந்த

மனித

பங்குபற்றுவது

இரொஜதந்திரிகமள

கதொடரிைொன

உரிமமக்

அச்சுறுத்தும்

பற்றி

கொப்பொளர்களில்

சம்பவங்களுக்கு

எதிரொன

ஒருவரொன

முகங்ககொடுத்தொர்.

கவளிவிவகொர

பைதரப்பட்ட

கும்பலும்

அமமச்சு

வண.பிதொ

ஆதொரமற்ற

சுமத்தின.

இத்தமகய

சக்திபவல்

அங்கு

ஒரு

நிகழ்ச்சிகளில்

எச்சரித்திருந்தது.

ஆனொல், அது

கபௌத்த மதகுருக்கள் தமைமமயிைொன கும்பைினொல் கூட்டம் குழப்பப்பட்டமதக் கண்டிக்கவில்மை

2014 ஜூனில் முஸ்ைிம் எதிர்ப்புக் கைகங்களின் சந்பதக நபர்கமள பிரதிப் கபொைிஸ் மொ அதிபர் ஒருவர்

விடுவிப்பதற்கு மறுத்தொர். அத்துடன், அரசொங்க அரசியல்வொதிகயொருவருக்கு எதிரொக வழக்ககொன்மறத்
தொக்கல் கசய்த பொடசொமை கபண் ஆசிரியர் ஒருவர் மரண அச்சுறுத்தலுக்கு முகங்ககொடுத்தொர். மனித
உரிமமகள்

இயக்கங்களில்

உறுப்பினர்

ஒருவர்

முன்னணியொக

தன்மனக்

விளங்கிய

வடக்மகச்

பசர்ந்த

தமிழ்

கண்கொணிப்பதொகவும், அச்சுறுத்துவதொகவும்

மொகொண

முமறப்பொடு

சமப

கசய்தொர்.

பபச்சுச் சுதந்திரம் கதொடர்ந்தும் மீ றப்பட்டது. வவுனியொவில் தமிழ் இதழியைொளர் ஒருவருக்கு மரண
அச்சுறுத்தல்கள்

விடுக்கப்பட்டதுடன்,

அங்ககமொன்றொக

இருப்பதொகக்

யொழ்ப்பொணம்

பத்திரிமகக்

கழகத்தின்

ஒருங்கிமணப்பொளர்

கபொைிசொரினொல் விசொரிக்கப்பட்டொர் அத்துடன், அவர் சிங்களச் கசய்திப்பத்திரிமகயினொல் எல்.ரி.ரி.ஈ.இன்
சர்வபதச

குற்றஞ்சொட்டப்பட்டொர்.

கருத்தரங்கமொன்றில்

கைந்துககொண்ட,

கருத்தரங்கிற்கு முன் கிழக்கு மொகொணத்திற்குச்
மவக்கப்பட்டொர்.

“சிங்களவர்களுக்கு

யுத்தத்திற்குப்

இந்தியக்

பிந்திய

கல்வியியல்

முன்பனற்றங்கள்

கசயற்பொட்டொளர்

மீ து

ஒருவர்

கசல்வதற்கு முயன்ற பபொது, விசொரிக்கப்பட்டு, தடுத்து

எதிரொனவர்கள்

-

அத்துடன்

கபௌத்திற்கு

எதிரொன

ஜிகொத்கள்"

என்றவொறு முஸ்ைிம் இதழியைொளர்கள் நொமம் சூட்டப்பட்டதொகச் கசய்திகள் கூறின. ஜூன் முதல் தனது
‘விசொ’ தொமதித்து மவக்கப்பட்டுள்ளதொக நியூபயொர்க் மரம்ஸ் நிருபர் ஒருவர் முமறப்பொடு கசய்தொர்.
பொதுகொப்பு

அமமச்சின்

விசொரமணமயயிட்டு

பொடசொமைகயொன்றில்

உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஒன்று

கசயைொளர்

கசய்தி

கூடுவதற்கும்,

பசகரிக்கச்

தமிழில்

குறுக்கு

பதசிய

கசன்ற

விசொரமண

கீ தம்

பங்ககடுப்பதற்குமொன

கசய்யப்பட்ட

இதழியைொளர்கள்

பொடப்பட்டதற்கொக

சுதந்திரம்

பபொது,

தடுக்கப்பட்டனர்.

நீதிமன்ற

ககொழும்பில்

விசொரமணகயொன்றுக்கு

தொக்குதைின்

கீ ழ்

இருந்தது.

சமயங்களுக்கிமடயிைொன நொன்கு நல்ைிணக்க நிகழ்ச்சிகள் கண்கொணிப்புக்கு உட்பட்டிருந்ததொக பதசிய

சமொதொனப் பபரமவ அறிக்மகயிட்டிருந்தது. கதன் மற்றும் மத்திய மொகொணங்களில் பதசிய சமொதொனப்
பபரமவயின் இரு நிகழ்ச்சிகள் கபொைிசொரினொல் கண்கொணிப்புக்கு உட்பட்டிருந்ததுடன், கிழக்கில்
நிகழ்ச்சிகள்

இரொணுவத்தினொல்

கசயற்பொடுகளும்

தமடகளுக்கு

பயமுறுத்தகைொன்மற

கண்கொணிப்புக்கு

முகங்ககொடுத்தன.

முன்மவப்பதொகவும்,

உட்பட்டிருந்தன.
பொதுகொப்புக்கு

மன்றங்கமளயும்,

கதொழிற்சங்கக்

அரச

சொர்பற்ற

இைொபமீ ட்டொத
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தொபனங்கமளயும்

3

INFORM அறிக்கை: இலங்கையில் மாற்றுக்ைருத்துக்ைளுக்கு எதிரான அடக்குமுகற

கண்கொணிப்பதற்கும், கட்டுப்படுத்துவதற்கும்

புதிய

அரசொங்க அதிகொரிகள் கதரிவித்தனர்.

சட்டங்கள்

ககொண்டு

ஓைஸ்ட் 2014

வரப்படுவதொகவும்

சிபரஷ்ட

இரு பல்கமைக்கழகங்களில் மொணவ கசயற்பொட்டொளர்கள் மகது கசய்யப்பட்டு, இமடநிறுத்தப்பட்டனர்.
பயங்கரவொதத்திற்கு

எதிரொன

சட்டங்களின்

கீ ழ்

கசய்யப்பட்டதற்கும், தடுத்து மவக்கப்பட்டதற்கும்
கசய்யப்பட்டொர்)

தூண்டுவதொக

எதிரொக

பிரதொன

மொணவ

இரு

சங்கத்திமன

பல்கமைக்கழக

மொணவர்கள்

மகது

(கும்பகைொன்றினொல் தொக்கப்பட்டு, கொயமமடந்த பின்னர் ஒருவர் மகது

கசயற்பொட்டொளர்கள்

மொணவர்

தமிழ்ப்

உயர்

எதிர்ப்புத்
கல்வி

கதரிவித்த

அமமச்சர்

பபொது, இனவொதத்மதத்

குற்றஞ்சொட்டினொர்.

ஊவொ

மொகொண சமபத் பதர்தல் நமடகபறுவதற்கு முன்னர் எதிர்தரப்பு அரசியல் கட்சிகள் கதொடர்ச்சியொனதும்,
முமறமமயொனதுமொன அச்சுறுத்தல்களுக்கும், தொக்குதல்களுக்கும் முகங்ககொடுத்தன.
ஒரு

கதொமகயிைொன

இரொணுவத்தினரும்

ககொண்டிருந்ததொகத்
நசுக்கப்பட்ட

பபொது,

சம்பவங்களில்

கருத்து

பவறுபொட்டிமன

அத்துடன்

அரசொங்க

சட்டத்மத

அமுல்படுத்துவமத

பதொன்றுகின்றது.

அரசியல்வொதிகளும்

அரசொங்கச்

ஆதரவொக விளங்கியதொகத் பதொன்றுகின்றது.

சொர்பற்ற
விட

அடக்குவதில்

பநரடியொன

கட்சிகளினொல்

கபொைிசொரும்,

கபொறுப்பிமனக்

கருத்து

குற்றமிமழத்தவர்களுக்கு
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அ.

அரசாங்ைத்கத

ஓைஸ்ட் 2014

விமர்சித்துள்ளவர்ைளதும்,

சவால்விடுத்துள்ளவர்ைளினதும் அத்துடன் விமர்சிக்ைக்கூடியவர்ைளதும்,
சவால்விடுக்ைக்கூடியவர்ைளதும்

மீ து

மரண

அச்சுறுத்தல்ைள்,

ததாந்தரவு, பயமுறுத்தல் மற்றும் ைட்டுப்பாடுைள்
1.

அரசாங்ை

அரசியல்வாதிதயாருவருக்கு

எதிராை

வழக்தைான்கறத்

தாக்ைல் தசய்த ஆசிரியர் ஒருவருக்கு மரண அச்சுறுத்தல்

தனக்குக் ைிகடத்த மரண அச்சுறுத்தல் ைடிதத்கத நவைத்பதைம நபவாதய வித்தியாலயத்தின் ஆசிரியர் ஒருவரான சுசீலா பேரத்
ைாட்டுைின்றார் (Photo: Ada Derana)

தன்மனப்பொைியல்வல்லுறுவுக்குட்படுத்தி,

ககொமை

கசய்வதொகப்

பயமுறுத்தி

கடிதகமொன்று

2014

ஓகஸ்ட் 5 இல் தனக்குக் கிமடத்துள்ளதொக முன்னொள் மொகொண சமப உறுப்பினர் சரத் குமொரவுக்கு
(ஆளும்

கட்சிமயச்பசர்ந்த

வழக்ககொன்றில்

-

ஐக்கிய

கபொதுசன

கவற்றியீட்டிய

சுதந்திர

முன்னணி

நவகத்பதகம

-

நபவொதய

எதிரொக

ஐ.கபொ.சு.மு.)

தொக்கல்

வித்தியொையத்தின்

கசய்யப்பட்ட

பொடசொமை

ஆசிரியர்

ஒருவரொன திருமதி சுசீைொ பேரத், முமறயிட்டுள்ளொர். தனக்கு தபொல் மூைம் கிமடத்த கடிதத்தின்
மூைம்

தொனும், தனது

ஊடகங்களுக்குத்

குடும்ப

உறுப்பினர்களும்

கதரிவித்துள்ளொர்.

பொைியல்வல்லுறவுக்குட்படுத்திவிட்டு,

“நொன்
ககொமை

தற்பபொது

சொட்சிமயக்

கசய்பவன்.

ஆபத்தில்

ககொமை
நீ

உள்ளதொக

கசய்பதன்...

எனது

அரசியல்

திருமதி
நொன்

பேரத்

உன்மன

வொழ்க்மகமயப்

பொழொக்கினொய்..." கடிதம் இவ்வொறு கதரிவித்திருப்பதொக அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது.
http://www.adaderana.lk/news/-death-threat-on-navagattegama-teacher (2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

2.

வடக்ைில் தமிழ் மாைாண சகப உறுப்பினர்ைளுக்கு அச்சுறுத்தல்ைளும்,

ததாந்தரவும்

தன்மன நொள் முழுவதும் கவள்மள ‘பவனும்’
பமொட்டொர்

மசக்கிள்

கும்பல்களும்

வட்டுக்பகொட்மட

கபொைிசில்,

(ஆட்கடத்தல்களுக்கு

கபொறுப்பொனமவ

பின்கதொடர்வதொகவும்;

தனது

என

நம்பப்படும்

சகை

வொகனங்கள்),

நடமொட்டங்கள்

கண்கொணிக்கப்படுவதொகவும் முமறப்பொகடொன்மற வட மொகொண சமப உறுப்பினர் திருமதி அனந்தி
சசிதரன்

பகுதியில்

கவள்மள

‘பவன்’

கசய்துள்ளதொக

அல்ைது

‘பமொட்டொர்

அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது.
மசக்கிள்’

கும்பல்கள்
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அறிக்மககள்
சமபத்

இல்மை

தமைவர்

எனப்

கபொைிசொர்

கூறியிருப்பதொக

திரு.சி.வி.பக.சிவஞொனத்தின்

உறுப்பினர்களுக்கு

வழங்கப்பட்ட

கபொைிஸ்

கூற்றின்

பொதுகொப்பு

அமமச்சு இருந்துள்ளதொக அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது.
http://www.tamilnet.com/art.html?catid=79&artid=37330 (2014 கசப்கரம்பர்

3.

மன்னாரில்

அச்சுறுத்தல்ைள்
ஊடக

அறிக்மககளின்

கொணொமல்
நடத்திய

பபொபனொர்

பபொது,

ைாணாமல்

மீ தொன

அதன்

இரொணுவத்தின்

பிரகொரம்,

இைங்மகயின்
மன்னொரில்

புைனொய்வொளர்களினொலும்

வட

வட

மொகொண

மொகொண

பின்னொல்

சமப

பொதுகொப்பு

14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

ஜனொதிபதி
(வட

தமிழ்க்
ஓகஸ்ட்

ஆஜரொவதற்கு

உள்ள

சிை

மீ ளப்கபற்றமமக்குப்

மொவட்டத்தில்

முன்னிமையில்

உறவினர்களும், குடும்பங்களும்

அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது.

பபாபனாரின்

பிரகொரம், மன்னொர்

ஓைஸ்ட் 2014

8

ஆமணக்குழு

குடும்பங்ைளுக்கு

க்கும்

அதன்

விரும்பிய

அச்சுறுத்தப்பட்டு,

விசொரமணகமள

கொணொமல்

இைங்மகப்

இைங்மக)

கதொந்தரவு

இமடயில்

11க்கும்

பபொபனொரின்

கபொைிசொரினொலும்,

கசய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஆமணக்குழு முன்னிமையில் பதொன்றுவதில் பயன் இல்மை என்று மக்களுக்குக் கூறும் அளவுக்கு
கூட இைங்மகயின் இரொணுவப் புைனொய்வு உத்திபயொகத்தர்கள் கசன்றுள்ளதொக மன்னொர் பிரமஜகள்
குழுவின் தமைவர் ஊடகங்களுக்குத் கதரிவித்துள்ளொர்.
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37339 (2014 கசப்கரம்பர் 14

4.

அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

புலனாய்வு உத்திபயாைத்தர்ைளினால் சட்டத்தரணிைள் சங்ைத் தகலவர்

பின்ததாடரப்படுைின்றார்
இைங்மகயின்

நீதிமன்றத்தில்

சட்டத்தரணிகள்
எடுக்கப்பட்ட

உத்திபயொகத்தர்கள்
(டி.ஐ.ஜி.)

தமைவர்

பபொது, அவரின்

அமர்த்தப்பட்டுள்ளதொக

திரு.அனுர

தப்பர்த்தங்கமளத்

சங்கத்

பசனொநொயக்க

திரு.உப்புள்

பொதுகொப்பிமன

பமல்

மொகொண

நீதிமன்றத்திற்குத்

கதளிவுபடுத்துவதற்கொக

ஜயசூரியவின்

அவர்களது

பொதுகொப்பு

உறுதிப்படுத்துவதற்கொக

சிபரஷ்ட

பிரதிப்

கதரிவித்துள்ளொர்.

ஆளமடயொளத்மத

கபொைிஸ்

விடயம்

புைனொய்வு

மொ

இவ்விடயம்

கபொைிசொர்

அதிபர்

மீ து

கவளிப்படுத்த

பவண்டும் என ஜயசூரியவின் சொர்பொக ஆஜரொன வழக்கறிஞர்கள் கதரிவித்தனர்.
http://www.asianmirror.lk/news/item/2649-senior-dig-says-27-intelligence-officers-are-behind-basl-president
(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

5.

2014
தமிழ்

தசயற்பாட்டாளரான மதகுருவுக்கு அச்சுறுத்தல்

ஓகஸ்டில் ஒரு கதொடரிைொன சந்பதகத்திற்குரியதும், அச்சுறுத்தைிைொனதுமொன சம்பவங்களுக்கு
அங்கிைிக்கன்

திருச்சமப

மதகுருவும், நன்கு

அறியப்பட்ட

மனித

உரிமமக்

கொப்பொளருமொன

வண.பிதொ சக்திபவல் முகங்ககொடுத்துள்ளொர். ஓகஸ்ட் 9 அன்று கவயொங்ககொமடயில் உள்ள அவரது
பதவொையத்திற்கு ககொழும்பிைிருந்து பஸ்ஸில் வண.சக்திபவல் பிரயொணம் கசய்த பவமள, ஒருவன்
பஸ்ஸினுள்

ஏறி,

அந்த

பஸ்ஸில்

நிமறய

ஆசனங்கள்

கவற்றிடமொக

இருந்த

பபொதிலும்,

வண.சக்திபவலுக்கு அருகில் அமர்ந்தொன். பின்னர் வண.பிதொமவ அழுத்தியும், அவரின் உடமைத் தனது
மகயினொல் அடித்தும், அவமர அவன் அச்சுறுத்தினொன். தன்மனத் தூண்டிவிடுவதற்கொன ஒரு முயற்சி
என்பமத

பஸ்ஸில்

வண.சக்திபவல்
இருந்து

உணர்ந்தது, பஸ்

ஒரு

கீ ழிறங்கி, கவயொங்ககொமடக்குச்

குறிப்பிட்ட

பஸ்தரிப்பில்

கசல்வதற்கு

இன்கனொரு

நின்ற

பபொது, அந்த

பஸ்ஸில்

ஏறினொர்.

அத்தினத்தன்று பதவொைய வளவில் ஒரு சிை சந்பதகத்திற்குரியவர்கள் நடமொடுவமத தொன் கண்டதொக

பதவொைய உறுப்பினர் ஒருவர் வண.சக்திபவைிடம் கூறியிருந்தொர். ஓகஸ்ட் 9 அன்று கிட்டத்தட்ட
இரவு

மணிக்கு

8

பதவொையத்தின்

கதொமைபபசிகயொன்றிைிருந்து
இன்கனொருவர்
முழுமமயொக
கபொறுப்பொனமவ

கூறியிருந்தொர்.

கவளிர்நிறம்

என

தன்மன

ஓகஸ்ட்

பூசப்பட்ட

அறியப்பட்டுள்ளது)

குளியைமறயில்

‘வடிபயொ’
ீ
14

தொன்

எடுப்பதற்கு

இருந்த

யொபரொ

அன்று, பதவொையத்தின்

கண்ணொடிகளுடனொன

கவள்மள ‘பவன்’ ஒன்று

படமையின்

(இவ்வமகயொன

தரித்து

பபொது,

ஒருவர்

நிற்பது

‘பவன்’கள்

நடமொடும்

முயன்றதொக

(Gate)

முன்பொக

ஆட்கடத்தல்களுக்கு

அவதொனிக்கப்பட்டதுடன்,

இன்கனொரு மதகுரு அதன் அருகொகச் கசன்ற பபொது, ‘பவன்’ அங்கிருந்து பறந்பதொடிவிட்டது. ஓகஸ்ட் 16
அன்று, அரசொங்கத்தின் உத்பதச ‘விமத மற்றும் கபருந்பதொட்ட அதிகொரச் சட்டத்தின்’ தன்மமமயயும்,

ஆபத்மதயும் விவசொயிகளுடன் கைந்துமரயொடுவதற்கொக அண்மமயில் கவயொங்ககொமடயில் உள்ள
தனது

பதவொையத்திற்கு

வண.சக்திபவல்

கசன்றிருந்தொர்.

ஆனொல்,

ஏதொவது

ககடுதலுக்கு

வண.சக்திபவல் உட்படுவொர் என கசய்தி கிமடத்ததினொல், அவரது பமைதிகொரிகளினொல் ககொழும்புக்குத்
திரும்பிச்

கசல்லுமொறு

அவர்

பகட்கப்பட்டொர்.

ஓகஸ்ட்

22

அன்று

ககொழும்பில்

விகொரமொபதவி

பூங்கொவில் கொமை சுமொர் 6 மணிக்கு கொல்நமடப் பயிற்சிக்கொக வண.சக்திபவல் கசன்றிருந்த பபொது,

INFORM மனித உரிமமகள் ஆவணப்படுத்தல் நிமையம்
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தனது

கதொமைபபசி

மூைம்

‘வடிபயொ’
ீ
கசய்துள்ளொர்.

சுமொர்

3

ஓகஸ்ட்

2014

நிமிடங்களுக்கு
அன்று

4

வண.சக்திபவமை

கொணொமல்

ஓைஸ்ட் 2014

இரொணுவ

பபொபனொரின்

தமிழ்

வரர்
ீ

ஒருவர்

குடும்பங்களின்

கூட்டகமொன்மறத் தொக்குவதற்கு வந்த கும்பலுக்கு தமைமமதொங்கிய கபௌத்த மதகுரு ஒருவரினொல்
தனது

பதவொையத்திைிருந்து

இடமில்மை

எனவும்

வண.சக்திபவல்

வண.சக்திபவல்

குற்றஞ்சொட்டப்பட்ட

பங்குபற்றியிருந்ததுடன்,

நிறுத்துவதிலும்,

வளவிைிருந்து

துரத்தப்பட்டுள்ளதொகவும்,

பின்னபர

கும்பமை

கூட்ட

இந்த

அமறக்கு

அகற்றுவதற்குப்

வண.சக்திபவல் முன்னணி வகிபங்ககொன்மற எடுத்திருந்தொர்.

2014 ஓகஸ்ட் 4 அன்று

6.

CSR

ைாணாமல்

தங்குவதற்கு

அச்சுறுத்தல்கள்

வந்தன.

பிரபவசிப்பதிைிருந்து

கபொைிசொமர

கூட்டத்தில் வண.சக்திபவமை பநொக்கி கபௌத்த மதகுருமொர் கூச்சைிட்டொர்கள்

பபாபனாரின்

குடும்பங்ைளுக்கும்,

அவருக்கு

கூட்டத்தில்
கும்பமை

வற்புறுத்துவதிலும்

(© Melani Manel Perera)

ைாணாமல்

பபாதலுக்கு

எதிரான தசயற்பாட்டாளர்ைளுக்கும் எதிராை ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுக்ைள்
வடக்கிைிருந்து

கொணொமல்

நொள்

5) அவர்கள்

பபொபனொரின்

தமிழ்

குடும்பங்களின்

கூட்டகமொன்மற

“மரணமமடந்த

மற்றும் கொணொமல் பபொபனொரின் கபற்பறொர் முன்னணி" ஓகஸ்ட் 4 அன்று குழப்பிய பின்னர், அடுத்த
(ஓகஸ்ட்

குடும்பங்களினதும், கொணொமல்
சொர்த்துமரகமளச்

பத்திரிமகயொளர்
பபொதலுக்கு

சுமத்தியதுடன்,

மகொநொகடொன்மற

எதிரொன

அவர்கமள

நடத்தி, கொணொமல்

கசயற்பொட்டொளர்களினதும்

நிந்தமனயும்

கசய்தனர்.

மீ து

பபொபனொரின்
ஆதொரமற்ற

உண்மமக்கும்,

நியொயத்திற்குமொன தமது பபொரொட்டங்களில் கொணொமல் பபொபனொரின் குடும்பங்களுக்கு ஆதரவளித்த
நபர்களொக ஆயர் ரொயப்பு பஜொசப்
தமைவர்),

(மன்னொரின் கத்பதொைிக்க பமற்றிரொணியொர்), வண.கசபமொமை (மன்னொர் பிரமஜகள் குழுவின்

வண.சக்திபவல், கைொநிதி நிமொல்கொ கபர்னொண்படொ, பிரிட்படொ கபர்னொண்படொ மற்றும் ருக்கி

கபர்னொண்படொ
மத்தியில்,

பபொன்றவர்கமள

நொட்டின்

கபர்னொண்படொவும், பிரிட்படொ
கவளிப்படலுக்கு
கபர்னொண்படொ

கபரும்பொைொபனொர்

இமறமமக்கு

கபர்னொண்படொவும்

ஈட்டிமுமனயொக

பொதுகொப்பு

எதிரொகப்

விளங்கிய

அளித்துள்ளொர்.

துரத்தப்பட்டுள்ளதுடன், தங்கிவொழ்வதற்கு

குறிப்பிட்டனர்.

கசய்யப்பட்ட

பணியொற்றியவர்களுக்கு

விளங்குகின்றொர்கள். நொட்டில்

எல்.ரி.ரி.ஈ.

கிறிஸ்தவ

அவருக்கு

பபொரொளிகளுக்கு

பதவொையத்திைிருந்து

ஓர்இடமில்மை

நிமொல்கொ

எல்.ரி.ரி.ஈ.இன்

அண்மமயில்

என்பதுடன்,
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சொர்த்துமரகளின்

மத்தியில்

மீ ள்-

ருக்கி

வண.எம்.சக்திபவல்

CSRஇல் சிை
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ஓைஸ்ட் 2014

கபௌத்த மதகுருமொர்கமளத் தொக்குவதற்கு அவர் முயன்றுள்ளதுடன், சூழ்நிமை சூடு ஏறுவதற்கு அவபர
பிரதொனமொக

கபொறுப்பொக

ஆரம்பத்திைிருநபத

இருந்துள்ளொர்.

எல்.ரி.ரி.ஈ.சொர்பொனது

“கபரட்டுகொமி”

என்பதுடன்,

அரசியல்

(முன்னரங்கு)

தமிழ்

புைம்கபயர்ந்பதொர்

கட்சி

அதன்

சொர்பொனதுமொகும்.

தசொப்தகொைமொக எல்.ரி.ரி.ஈ.க்கு பமற்றிரொணியொர் ரொயப்பு பஜொசப் ஆதரவளித்ததுடன், அவரும் அவரது
உதவியொளர் வண.கசபமொமையும் இந் நிகழ்ச்சிகமள ஒருங்கிமணப்பதிலும், இத்தமகய நிகழ்ச்சிகளில்

பங்ககடுப்பதற்கு மக்கமளத்தூண்டுவதிலும் சம்பந்தப்பட்டிருந்தனர். வழக்கறிஞர் பஜ.சி.கவைியமுன ஒரு
பதசத்துபரொகி

வடக்கிைிருந்து

என்பதுடன்,
சகை

எப்கபொழுதுபம

பங்ககடுப்பொளர்களும்

தனது

வொழ்க்மகத்கதொழிமைக்

விசொரிக்கப்பட

பவண்டும்

கொட்டிக்ககொடுத்தொர்

எனவும்

கபௌத்த

.

மதகுரு

வைியுறுத்தினொர்.
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/
(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

7.

'மனித

உரிகமக்

ைாப்பாளர்களச்

சுட்டுவிட்டு,

நரிைள்

சாப்பிடுவதற்கு

அவர்ைகள எறியுங்ைள்" - தசய்திப்பத்திரிகைக் ைட்டுகர

பநரிமடயொகத் தொக்குகின்ற கட்டுமரகயொன்றில், 2014 ஓகஸ்ட் 10இல் சிங்கள கமொழித் தினசரியொன

“திவயின” “ஓநொய் மனப்பொன்மமமயக்" ககொண்டுள்ள அரச சொர்பற்ற நிறுவனக் பகொமொளிகள் சுடப்பட்டு,
நரிகள்

சொப்பிடுவதற்கு

அவர்கமளக்

கொட்டுக்குள்

எறிய

பவண்டும்

எனக்

கூறியிருந்தது.

தமது

நிர்வொணநிமைமய மூடிமமறப்பதற்குப் பயன்படுத்.தும் பகொவணத் துணிமயத், தமது கழுத்துக்கமளச்

சுற்றித் கதொங்கவிடும் நிமைப்பொட்டிமனக்ககொண்ட நபர் மீ து ஒரு ‘மனித உரிமமகள் கசயற்பொட்டொளர்’

என்ற நொமத்மத இந்த இழிவொன குழு ஒட்டியுள்ளதொக அது பமலும் கதரிவித்திருந்தது. கவளிநொட்டு
கடொைர் மபகள் மீ து கண்ணும் கருத்தும்ககொண்ட அரச சொர்பற்ற நிறுவனங்களினொல் கசய்யப்படும்

நிர்வொண மடமமச்கசயமை சிறிய அளவில் எடுத்துக்ககொள்ளப்படைொகொது. யொழ்ப்பொணம் பத்திரிமகக்
கழகத்தின்

ஒருங்கிமணப்பொளர்

குண்டுத்தொக்குதல்

திரு.தயொபரன்

சம்பவத்திற்கு

கபொறுப்பொனவர்

ஒரு

பயங்கரவொதி

என்றும்

என்றும்,

கட்டுமர

ஐவமரக்

ககொன்ற

குற்றஞ்சொட்டியிருந்தது

(2014

ஜூமையில் தமிழ் இதழியைொளர்களுக்கு பயிற்சிகயொன்மற யொழ்ப்பொணப் பத்திரிமகக் கழகம் இமண ஒழுங்குகசய்திருந்ததுடன், இது
கும்பகைொன்றினொல்

குழப்பப்பட்டிருந்தது.

அறிக்மககமள விடுத்திருந்தது).

அவமதிப்பமத

கட்டுமர

சட்டத்தரணி

வண.சக்திபவல்

அத்துடன்

யொழ்ப்பொணத்திலும், வடக்கிலும்

பபச்சுச்

சுதந்திரத்தின்

சூழ்நிமைபற்றி

பகிரங்க

மனித உரிமமக் கொவைர் கைொநிதி (திருமதி) நிமொல்கொ கபர்னொண்படொமவ
பநொக்கொகக்

பஜ.சி.கவைியமுன,
பபொன்ற

ககொண்டிருந்ததுடன், கஜன ீவொவுக்குத்

ருக்கி

கபருமளவு

கபர்னொண்படொ,
பவறு

தகவமை

பிரிட்படொ

மனித

அனுப்புவதொக

கபர்னொண்படொ

உரிமமக்

மற்றும்

கொப்பொளர்கமளக்

குற்றஞ்சொட்டியுமிருந்தது. எல்.ரி.ரி.ஈ. பயங்கரவொதிகளினொல் மனித உரிமமகளுக்கொன முன்னொள் ஐ.நொ.
உயர்

ஸ்தொனிகர்

அகமரிக்கத்

ககௌரவமளிக்கப்பட்டுள்ளதொகவும்,

தூதுவரொையம்

தொபனங்களுக்கு

மற்றும்

“கடொைர்கமள"

சிை

வழங்குவதன்

பவறு

மூைம்

ககொழும்பில்

உள்ள

தூதுவரொையங்கள்
ரொஜபக்ஷ

அரசொங்கத்மதக்

பணியொற்றுகின்றன" எனவும் கட்டுமர பமலும் குற்றஞ்சொட்டியிருந்தது.
http://srilankabrief.org/2014/08/sri-lanka-shoot-ngo-traitors-and-throw-them-foxes-to-eat/ (சிங்களக்
(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

8.

அகமரிக்க

ஆகியன

அரச

நிமையம்,
சொர்பற்ற

கவிழ்ப்பதற்கொகப்

கட்டுமரயின் ஆங்கிை கமொழிகபயர்ப்பு)

நாட்டின் நற்தபயகரக் தைடுக்கும் பநாக்ைாைக் தைாண்ட ஊடைப் பயிற்சி

- தசய்திப்பத்திரிகை
யொழ்ப்பொணத்தில்

ஊடகப்

பயிற்சிகள்

தமிழ்

புைம்கபயர்ந்தவர்களொல்

ஒழுங்குபடுத்தப்படுவதொகவும்,

கவளிநொடுகளுக்கு மனித உரிமம மீ றல்கள் பற்றித் தகவமை அனுப்புவதன் மூைம் இைங்மகயின்

நற்கபயமரக் ககடுப்பதற்கொக தமிழ் இமளஞர்கமளப் கபறுமுகமொக கவளிநொட்டுத் தூதுவரொையங்கள்
இவற்றுக்கு

ஆதரவளிப்பதற்கொகவும்

பதசிய

ஒற்றுமமமயக்

கட்டிகயழுப்புவதற்கொன

கூட்டொண்மம

சொர்த்துமரத்துள்ளதொக 2014 ஓகஸ்ட் 1 அன்று “ரிவிர" என்ற சிங்கள தினசரிச் கசய்திப்பத்திரிமகயில்
உள்ள

கசய்தி

திரு.தயொபரன்
உறுப்பினர்

விடயகமொன்று

அறிக்மகயிட்டுள்ளது.

இத்தமகய

நிகழ்ச்சிகளில்

பங்ககடுக்க

(யொழ்ப்பொணம் பத்திரிமககக் கழகத்தின் ஒருங்கிமணப்பொளர்) “புைிகளின்" ( தமிழீ ழ விடுதமைப் புைிகள் - எல்.ரி.ரி.ஈ.)

ஒருவர்

என்பதுடன், “புைிகளின்" இமணயதளங்களுக்கொக அவர் பணியொற்றியுள்ளொர் எனவும்

கசய்தி விடயம் சொர்த்துமரத்திருந்தது

http://www.rivira.lk/epaper/daily/fri/2014/08/01/index.html#3/z (சிங்களம்)

(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

INFORM மனித உரிமமகள் ஆவணப்படுத்தல் நிமையம்
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9.

தவளிவிவைார

அகமச்சினாலும்,

தபௌத்த

ஓைஸ்ட் 2014

மதகுரு

ஒருவரினாலும்

இராஜதந்திரிைளுக்கு எச்சரிக்கை

2014

ஓகஸ்ட்

கூட்டத்தில்

அன்று

4

கபருமளவு

ஒருவரின்

தமைமமயிைொன

தூதுவரொையங்கள்

பகிரங்க

ஒன்றில், சம்பவத்மதக்
ஆனொல், “நொட்டின்
மத்தியில்

கண்டிப்பதமன

அல்ைது

குழப்பப்பட்டது.

விடுத்திருந்தன.

இக்

கசய்வதற்கு

சங்கடமொன

பவமள

இரொஜதந்திர

கபௌத்த

கண்டித்து

பத்திரிமக

அமமச்சு

மதகுரு

கபருமளவு

கவளியீடு

தவிர்த்திருந்தது.

ஒன்றில்

சனசமூகங்கள்

எழுச்சிமய

இட்டுச்கசன்றுள்ள

ஒழுங்குகசய்யப்பட்ட

சம்பந்தப்பட்டுள்ளதொக"

குடும்பங்களுடனொன

கூட்டம்

சம்பவத்மதக்

கதொடர்ந்திருக்கச்

சூழ்நிமைகளுக்கு"

தமிழ்

உத்திபயொகபூர்வ

கவளிவிவகொர

சனசமூகத்திற்கொக

தன்மமகயொன்றில்

வடக்கின்

இைங்மகயின்

கூருணர்விைொன

நிமையற்ற

பபொன

கைந்துககொண்டுள்ளனர்.

கும்பைினொல்

வரைொற்றில்

பிரொந்தியத்திற்கொக

கொணொமல்

அறிக்மககமள

நம்பிக்மகயீனத்மதத்

உத்பதசரீதியிைொன
இல்ைொத

ககொழும்பில்

இரொஜதந்திரிகள்

வழங்கும்

“ஒரு

குறிப்பிட்ட

சிை

பிரிவுகமளக்

இருக்குமொறு

இரொஜதந்திர

நிகழ்ச்சிகளில்

சமுதொயத்தின்

புறபநொக்கு

குற்றஞ்சொட்டியிருந்தது. “உணர்வுபூர்வமொனதன்மமகயொன்மறக் ககொண்ட நிகழ்ச்சிகளில் பங்ககடுக்கும்
பபொது

உள்ளூர்

சமுதொயத்மத

கூருணர்வுகமளயிட்டு

வைியுறுத்த

பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும்,
இரொஜதந்திர

சமுதொயத்மத

அதிகளவு

அமமச்சு

விரும்புகிறது"

அமமச்சு

எச்சரிக்மக

மனித

உரிமமகள்

உணர்வுபூர்வமொக
எனக்

கூறி,

மனித

கொப்பொளர்களுக்கும்
விடுப்பதொகத்

உரிமம

மீ றல்களொல்

ஆதரவளிக்கக்கூடொது

பதொன்றியது.

என

சமூகமளித்திருந்த

இரொஜதந்திரிகமளக் கூட்டத்தினுள் நுமழந்த கபௌத்த மதகுரு ஒருவரின் தமைமமயிைொன கும்பல்
விசொரிக்க பவண்டும் எனக் பகொரியிருந்தது.
http://www.mea.gov.lk/index.php/en/component/content/article/1-latest-news/5065-external-affairs-ministry-statement-on-the-meeting-atcsr-on-4th-august (2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/
(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

10.

பாப்பாண்டவரின்

விஜயத்கத

மிதவாத

தபௌத்த

குழுக்ைள்

எதிர்க்ைின்றன

2015 ஜனவரியில் இைங்மகக்கு பிரொன்சிஸ் பபொப்பொண்டவர் விஜயம் கசய்யவுள்ளதுடன், சிை தீவிரவொத
கபௌத்த

குழுக்கள்

எதிர்ப்பிமன

கவளிப்படுத்தியுள்ளன.

மனித

உரிமமகள்

மீ றல்களுக்கு

பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பபொப்பொண்டவர் ஆதரமவக்கொட்டுவதுடன், ககொமைகள், கொணொமல் பபொதல்கள்,
அச்சுறுத்தல்கள்
தமைவர்கள்

மற்றும்

மீ தொன

மனித

உரிமமகள்கதொடர்பொன

தொக்குதல்கள்

ஆகியன

உட்பட

பணியில்

நொட்டில்

தீவிரமொகவுள்ள

மனித

உரிமமகள்

கத்பதொைிக்கத்

சூழ்நிமை

கரிசமனகமள கவளிப்படுத்துவொர் என்ற சொத்தியக்கூற்றின் கொரணமொகபவ இது நம்பப்படுகின்றது.
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/sri-lanka-sri-lanka-sri-lanka-35681/
(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)
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11.

ைலைத்தில்

சம்பந்தப்பட்ட

சந்பதை

ஓைஸ்ட் 2014

நபர்ைகள

விடுவிக்ைாததிற்ைாை

சிபரஷ்ட தபாலிஸ் உத்திபயாைத்தருக்கு மரண அச்சுறுத்தல்ைள்

2014 ஜூனில் அளுத்கம முஸ்ைிம் எதிர்ப்புக் கைகங்கள் சம்பந்தமொக மகது கசய்யப்பட்ட 13 சிங்கள
சந்பதகநபர்கமள
அவரது

விடுவிப்பதற்கு

உயிருக்கு

பொரதூரமொன

மறுத்த

பிரதிப்

கபொைிஸ்

பயமுறுத்தல்களுக்கு

மொ

அதிபர்

முகங்ககொடுப்பதொக

(டி.ஐ.ஜி.)
பீ.பீ.சி.

திரு.வி.இந்திரன்

சிங்கள

பசமவ

அறிக்மகயிட்டிருந்தது. களுத்துமற மற்றும் பொணந்துமற கபொைிஸ் பகுதிகளுக்கு கபொறுப்பொகவிருந்த
டி.ஐ.ஜி. இந்திரன் கைகங்களின் பின்னர் ஓகஸ்ட் முற்பகுதியில் கபொைிஸ் தமைமம அலுவைகத்தில்
உள்ள

நைன்புரி

கசயற்பொடுகளுக்கு

கபொறுப்பொன

டி.ஐ.ஜி.ஆக

உடனடியொக

கசயற்படும்படியொக

இடமொற்றம்கசய்யப்பட்டொர்.
http://srilankabrief.org/2014/08/dig-who-opposed-releasing-anti-muslim-rioters-received-death-threats/
(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

12.

சுவதராட்டி

இயக்ைதமான்றின்

ஊடாை

இரு

பிரசித்தமான

மனித

உரிகமக் ைாப்பாளர்ைளுக்கு பயமுறுத்தல்

பகொட்மடப் புமகயிரத நிமையப் பகுதிக்கு அருகில் நொய்க்குட்டிகமள விற்பதற்கொன சுவகரொட்டிகள்
ஒட்டப்பட்டிருந்ததுடன், இமவ
ஜயபசகர

ஆகிய

இைக்கங்கமள

இரு

கைொநிதி

பிரசித்தமொன

உள்ளடக்கியிருந்தன.

(திருமதி)

மனித

கைொநிதி

நிமொல்கொ

உரிமமக்

நிமொல்கொ

கபர்னொண்படொ

கொப்பொளர்களின்

கபர்னொண்படொ

மற்றும்

திரு.சுனில்

கதொமைபபசித்
ஜப்பொமனத்

கதொடர்பு

தளமொகக்

ககொண்ட பொகுபொட்டினதும், இனவொதத்தினதும் சகை வடிவங்களுக்கு எதிரொன சர்வபதச இயக்கத்தி;ன்
தமைவர்

என்பதுடன், திரு.ஜயபசகர

உரிமமக்

கொப்பொளர்கள்

சுதந்திர

ஊடக

இயக்கத்தின்(Media

Freedom

Watch

Dog)

கூட்ட

அமழப்பொளரொவொர். இருவருபம இைங்மகயின் நன்கு அறியப்பட்டதும், கவளிப்பமடயொனதுமொன மனித
என்பதுடன், அண்மமய

கொைங்களில்

பைதரப்பட்ட

அச்சுறுத்தல்களினதும்,

நற்கபயமரக் ககடுக்கும் இயக்கங்களினதும் கீ ழ் அவர்கள் இருவருபம வந்துள்ளனர்.
http://srilankabrief.org/2014/08/puppies-for-sale-poster-campaign-to-intimidate-hrds/
(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

நொய்க்குட்டிகமள விற்பதற்கொன சுவகரொட்டிகயொன்றில் இரு மனித உரிமமக் கொப்பொளர்களொன நிமொல்கொ கபர்னொண்படொவினதும், சுனில்
ஜயபசகரவினதும் நடமொடும் கதொமைபபசி இைக்கங்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தன

(Photo: SriLanka Brief)

ஆ.

மனித உரிகமக் ைாப்பாளர்ைகள விசாரகண தசய்தல்

13.

யுத்தத்திற்குப்

பிந்திய

முன்பனற்றங்ைள்

மீ தான

ைருத்தரங்தைான்றின் பங்தைடுப்பாளர் மீ து விசாரகண
கிழக்கு

மொகொணத்தில்

மட்டக்களப்பு

மொவட்டத்திற்கு

வருமக

தந்திருந்த

இந்திய

சர்வபதச
கல்வியியல்

கசயற்பொட்டொளர் ஒருவமர கபொைிஸின் பயங்கரவொத விசொரமணத் திமணக்களம் தடுத்து மவத்து,
விசொரமண கசய்தது. 2014 ஓகஸ்ட் 28 அன்று கிரொமம் ஒன்றுக்கு வருமகதந்த பபொது அவர் முதைில்
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தடுக்கப்பட்டதுடன், அவர்
ககொழும்புக்கு

மீ ண்டும்

ககொண்டவரப்பட்டு,

முன்பனற்றங்கள்

மீ தொன

வருமகதந்திருந்ததுடன், இதற்கொக

மட்டக்களப்பில்

ஓகஸ்ட்

ஓகஸ்ட்

வமர

30

அன்று

29

விசொரிக்கப்பட்டொர்.

கருத்தரங்ககொன்றில்
உத்திபயொகபூர்வ

ஓைஸ்ட் 2014

விசொரிக்கப்பட்டு, பின்னர்
யுத்தத்திற்குப்

கைந்துககொள்வதற்கொக

இக்கல்விமொன்

கபற்றிருந்தொர்.

‘விசொ’கவொன்மறயும்

பிந்திய

அத்துடன்

கருத்தரங்கின் முன் யுத்தத்திற்குப் பிந்திய உண்மமநிமைகள் பற்றி அறிவதற்கொக மட்டக்களப்புக்கு
வருமகதந்திருந்தொர்.
ஒருவரின்

வட்டுக்குச்
ீ

மட்டக்களப்பில்

கசய்தொர்கள்.

14.

கசன்ற

யாழ்ப்பாணப்

அவருக்கு

கபொைிஸ்

உதவியொக

உத்திபயொகத்தர்கள்

பத்திரிகைக்

இருந்த

அவரது

ைழைத்தின்

உள்நொட்டுச்
பணி

கசயற்பொட்டொளர்

பற்றியும்

விசொரமண

ஒருங்ைிகணப்பாளர்

மீ து

விசாரகண

2014 ஓகஸ்ட் 4 அன்று, யொழ்ப்பொணம் பத்திரிமகக் கழகத்தின் ஒருங்கிமணப்பொளர் பொதுகொப்பு அமமச்சு
அதிகொரிகளினொல்

விசொரிக்கப்பட்டொர்.

ஜூமையில்

2014

ககொழும்பில்

தமிழ்

இதழியைொளர்களுக்கு

கசயைமர்கவொன்றுக்கொன பயிற்சிகயொன்மற ஒழுங்குபடுத்துவதில் யொழ்ப்பொணப் பத்திரிமகக் கழகமும்,
தயொபரனும் கபொறுப்பொக இருந்ததுடன், இது கும்பகைொன்றின் அச்சுறுத்தல்களின் கொரணமொக இரத்துச்
கசய்யப்பட

பவண்டியிருந்தது.

யொழ்ப்பொணத்தில்

இதற்கு

எதிரொன

பபொரொட்டகமொன்மற

ஒழுங்கு

கசய்வதிலும் தயொபரன் சம்பந்தப்பட்டிருந்தொர். ககொழும்பில் இரத்தொன ஊடகச் கசயைமர்வு கதொடர்பில்
இரொணுவத்தினொலும், கபொைிஸினொலும்

அவரும், ஏமனய

இதழியைொளர்களும்

இரொணுவ

பசொதமன

நிமையகமொன்றில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது கதொடர்பொக நடந்த ஒரு சம்பவம், 2014 ஜூமை 31 அன்று
யொழ்ப்பொணத்தில் நடந்த ஊடக சுதந்திரத்திற்கொன எதிர்ப்பு மற்றும் 1998இல் யொழ்ப்பொணத்தில் நடந்த
குண்டு கவடிப்புச் சம்பவம் ஆகியனபவ அவர் விசொரிக்கப்பட்ட பிரச்சமனகளொகும்.

இ.

பபச்சுச் சுதந்திரத்தின் மீ றல்ைள்

15.

ஜிைாத்வாதிைள்

என

ஆறு

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்
“மரியொமதக்குரிய
எதிர்ப்பு

இதழியைொளர்களொகவும்,

மற்றும்

கபயர்கமளக்

கபௌத்த

எதிர்ப்பு

குறிப்பிட்டு

இதழியலாளர்ைள்

எழுத்தொளர்களொகவும்”

ஜிகொத்வொதிகளொக"

கபயரிடப்படொத

ஈகமயில்

தம்மம

இைங்மகயில்

ஒன்று

“வைம்

தபயர்

கவளிப்படுத்தி

ஆறு

“சிங்கள

இதழியைொளர்களின்

வருவது"

பற்றி

ஊடகம்

அறிக்மகயிட்டுள்ளது. கபயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சகை இதழியைொளர்களும் முஸ்ைிம்கள் என்பதுடன்,
“கடயிைி

மிரர்"

பணியொற்றும்

மற்றும்

கபண்

'சிபைொன்

உமரக்கின்றனர்,

கபௌத்தர்கமளயும்

ஆகிய

இதழியைொளர்கமளயும்,

அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது. “அவர்கள்
கபொய்கமள

ருபட"

மற்றும்

(இதழியைொளர்கள்)

சிங்கள

அவர்களது

மக்கள்,

முன்னணி

வழக்கறிஞர்

ஆங்கிைச்

கசய்திப்பத்திரிமககளில்

ஒருவமரயும்

உள்ளடக்குவதொக

அகசௌகரியமொன உண்மமகமள மமறப்பதுடன்,
கபௌத்தர்கள்

தமைவர்கமளயும்

மற்றும்

சிங்களவர்கமளயும்,

பிரதிநிதிப்படுத்தும்

தொபனங்கள்

மீ து

தீர்ப்பிமன நிமறபவற்றி கங்கொரு நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் வகிபங்கிமன எடுக்கும் தூரத்திற்குக்கூடச்
கசல்கின்றனர் என ஈகமயில் சொர்த்துமரத்துள்ளதொக ஊடக அறிக்மக வைியுறுத்தியிருந்தது. மக்களுக்கு

எடுத்துச்கசல்வதற்கு அவர்கள் விருப்பம் ககொண்டுள்ள விடயங்கமள மட்டுபம கவளியிடுவது, அமத
அடிக்கடி

மீ ட்டுமரப்பதனொல்

அது

உண்மமகயன்று

அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ள முமறமமயியைொகும்

ஏற்றுக்ககொள்ளப்படும்

என்பபத

பயன்படுத்தப்பட்ட பயங்கரமொன பிரச்சொர முமறபய மீ ள்வைியுறுத்தல் ஊடொக மீ ட்டுமரத்தல் ஆகும்).

http://www.nation.lk/edition/lens/item/31677-the-jihadi-journalists-of-sri-lanka.html
அணுகப்பட்டது)

அவர்களொல்

( நொசி ஊடக அமமச்சர் பஜொசப் ககொப்பல்ஸினொல் மிகவும் கவற்றிகரமொக
(2014

கசப்கரம்பர்
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கமடசியொக
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ஓைஸ்ட் 2014

வவுனியாவில் தமிழ் இதழியலாளர்ைளுக்கு எதிரான மரண அச்சுறுத்தல்

ஊடக அறிக்மககளின் பிரகொரம், 2014 ஓகஸ்ட் 2

அன்று வவுனியொவில்

திரு.நவரத்தினம் கபிைநொத் என்ற இதழியைொளர் ஒருவருக்கு கதொமைபபசி
ஊடொக

அவரும், அத்துடன்

யொழ்ப்பொணத்தில்

தளத்மதக்

ககொண்ட

சக

இதழியைொளர்களும் ககொல்ைப்படுவொர்கள் என எச்சரிக்மக கசய்து மரண
அச்சுறுத்தல்கள்
கபொைிசொருக்கு
வொழ்வதற்கு

விடுக்கப்பட்டன.

எம்மமப்

உனக்கு

பற்றி

“உனக்கு

எங்கமளத்

முமறப்பொடு

கசய்த

விருப்பமில்மையொ"

கதரியொது.

பின்னர்

எனப்

உயிர்

கபொைிசொரிடம்

முமறப்பொகடொன்மற அவர் தொக்கல் கசய்யவிருப்பதொக கசொன்ன பின்னர்
கபிைநொத்திடம் அனொமபதய அமழப்பொளர் கூறியிருந்தொர்.
நவரத்தினம் கபிைநொத் (முகநூல் புமகப்படம்)
http://www.tamilguardian.com/print.asp?articleid=11724

17.

நியூபயார்க்

(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

கரம்ஸ்

இதழியலாளர்ைளுக்ைான

‘விசா"

தாமதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

அளுத்கம கதொடர்பொன சம்பவங்கள்

(இங்கு 2014 ஜூனில் முஸ்ைிம் எதிர்ப்பு கைகங்கள் இடம்கபற்றன)

உட்பட சிை

உள்நொட்டுச் சம்பவங்கள் மீ து அறிக்மகயிடுவதற்கொக இைங்மகக்கு வருமக தருவதற்கு நியூபயொர்க்
மரம்ஸின் கதன் ஆசிய நிருபர் கொர்டினர் ேரிஸ் பமற்ககொள்ளவுள்ள விஜயத்துக்கொன பவண்டுபகொள்

ஒன்று “அவரது வருமகமய அங்கீ கரிப்பதற்கொன பநரம் உகந்ததல்ை" எனக் கூறப்பட்டு தொமதித்து
மவக்கப்பட்டுள்ளதொக

கவளிவிவகொர

அமமச்சின்

பபச்சொளர்

ஒருவர்

ஓகஸ்ட் 24இன் ஊடக அறிக்மககயொன்று கூறியிருந்தது.
http://www.thesundayleader.lk/2014/08/24/visa-on-hold-for-us-journo/ (2014 கசப்கரம்பர்

18.

உறுதிப்படுத்தியுள்ளதொக

14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

தமிழில் பதசிய ைீ தத்கதப் பாடியதற்ைாை விசாரகண

கதமட்டககொமட

விபுைொனந்த

அறிக்மகயிடப்பட்ட

தமிழ்ப்

பொடசொமையில்

பின்னர், விசொரமணகயொன்மற

2014

தமிழில்

பதசிய

நடத்தி, அவசியமொன

கீ தம்

பொடப்பட்டதொக

நடவடிக்மக

எடுக்குமொறு

உத்தரவு பிறப்பித்து ககொழும்பு பிரொந்திய கல்விப் பணிப்பொளருக்கு ககொழும்பு பிரபதசச் கசயைொளர்
கடிதகமொன்மற

அனுப்பியுள்ளொர்.

இைங்மக

ஆசிரியர்

சங்கத்தின்

(CTU)

கூற்றுப்படி, பிரபதசத்தின்

சிவில் பொதுகொப்புக் குழுவில் பதசிய கீ தத்மதப் பொடுவது பற்றி பகள்வி எழுப்பப்பட்டது. தமிழில் பதசிய
கீ தத்மதப்

பொடியதற்கொக

நடவடிக்மககமள

தமிழ்

எடுக்குமொறு

பொடசொமை
பதசிய

அதிபர்கமளத்

கதொந்தரவு

ஒருமமப்பொட்டுக்கொன

கசய்வமத

அமமச்சரிடம்

நிறுத்துவதற்கு

CTU

பவண்டிக்

ககொண்டது. இைங்மகயில் சிங்களமும், தமிழும் அரசகரும கமொழிகள் என்பதுடன், பதசிய கீ தத்தின்
தமிழ்

வொசகம்

அரசியைமமப்பில்

உள்ளதுடன்,

தமிழில்

பதசிய

கீ தத்மதப்

பொடசொமைகளில் வழக்கமொக இருந்துள்ளது என CTU சுட்டிக்கொட்டியுள்ளது.
http://sinhala.lankanewsweb.net/news/13578-2014-08-24-09-21-41 (2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக

19.

தமிழ்

அணுகப்பட்டது)

நீ திமன்ற விசாரகணைகளயிட்டு தசய்தி பசைரிப்பதிலிருந்து பத்திரிகை

தடுத்துநிறுத்தப்பட்டது
2007இல்

பொடுவது

பொதுகொப்பு

விபரங்கமள

அமமச்சினொல்

கவளிப்படுத்திய

மிக்(Mig)

29

கட்டுமரகயொன்றின்

எதிரொகப் பொதுகொப்பு அமமச்சின் கசயைொளரினொல்

இன்

மீ து

சர்ச்மசக்குரிய

“த

சண்பட

ககொள்வனவு

லீடர்”

(அத்துடன் ஜனொதிபதியின் சபகொதரர்)

கதொடர்பில்

கசய்திப்பத்திரிமகக்கு

தொக்கல் கசய்யப்பட்ட

அவதூறு வழக்ககொன்றின் குறுக்கு விசொரமணக்கு முகங்ககொடுப்பதற்கொக அவர் வந்த பபொது ஊடக
ஆளணியினருக்கு

கல்கிமஸ

மொவட்ட

நீதிமன்றத்மத

கபொைிசொர்

மீ ண்டும்

ஒரு

முமற

தமட

கசய்தனர். நீதிமன்ற விசொரமணகள் கபொது மக்களுக்கு கவளிப்பமடயொனமவ என்பதுடன், ஊடகங்கள்

கிரமமொக நீதிமன்றத்திற்குச் கசன்று, அத்தமகய விசொரமணகமளயிட்டு கசய்தி பசகரிக்கின்றன. 2014
பம மொதத்தில் இபத வழக்கில் திரு.ரொஜபக்ஷ சொட்சியமளித்த பபொதும் இமதகயொத்த சம்பவகமொன்று
நடந்திருந்தது.
https://www.colombotelegraph.com/index.php/press-barred-again-from-covering-gotabayas-cross-examination-in-court/

(2014

கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)
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ஒன்றுகூடுவதற்ைான சுதந்திரத்கத மீ றுதல்

20.

ைாணாமல்

பபாபனாரின்

குடும்பங்ைளின்

ஓைஸ்ட் 2014

ஒன்றுகூடலினுள்

மதகுருமார் தகலகமயிலான கும்பல் பகடதயடுப்பு
“மரணமொன

மற்றும்

கொணொமல்

பபொனவர்களின்

கபற்பறொர்

முன்னணி"

என

தபௌத்த

தம்மமப்

பின்னர்

அமடயொளம் கொட்டிய கபௌத்த மதகுரு ஒருவரின் தமைமமயிைொன கும்பல் வட மொகொணத்திைிருந்து

கொணொமல் பபொனவர்களின் தமிழ்க் குடும்பங்களின் கூட்டகமொன்றினுள் புகுந்து, கூட்டம் நிறுத்தப்பட
பவண்டும்

எனக்

கட்டொயப்படுத்தியது.

பங்ககடுப்பொளர்களுக்குமொன
பமடகயடுத்த

கும்பமைக்

பங்ககடுப்பொளர்களும்,

கபொைிசொர்

பொதுகொப்புக்கு

கமைப்பதற்கு

அமழக்கப்பட்ட

உத்தரவொதமளிப்பதற்கு
கபொைிசொர்

அமமப்பொளர்களும்

பபொதிலும்,

(கபொைிசொர்)

மட்டுபம

அவ்வொறு

ஆரம்பத்தில்

வற்புறுத்திய

பபொது

கூட்டத்திற்கும்,

அவர்கள்

மறுத்ததுடன்,

மறுத்தனர்.

கூட்டத்தின்
கசய்தனர்.

கூட்டத்தின் அமமப்பொளர்களும், பங்ககடுப்பொளர்களும் சர்வபதச யுத்தக் குற்ற விசொரமணகயொன்றுக்கு
ஆதரவளிப்பதன்

மூைம்

அரசொங்கத்தின்

நற்கபயமரக்

ககடுப்பதற்கு

முயல்வதொக

கும்பல்

வமசபொடியதுடன், அவர்கமள எல்.ரி.ரி.ஈ. (பயங்கரவொத) ஆதரவொளர்களொக நொமமுமிட்டது. அத்துடன்
ஆதொரமற்ற சொர்த்துமரகமளயும் சுமத்தியது.

CSR ஒன்றுகூடைினுள் பமடகயடுத்த கும்பைில் இருந்த

கபௌத்த மதகுரு ஒருவர் அங்கு வந்துள்ள குடும்பங்கள் ககொல்ைப்பட்ட எல்.ரி.ரி.ஈ. உறுப்பினர்களின்
குடும்பங்கள்

என

பயங்கரவொதிகள்

வைியுறுத்தினொர்.

என்றும்,

அது

அவர்

கூட்டத்மத

இரகசியமொன

கூட்டகமொன்று

என்றும்

பமலும்

வொழ்வதற்கு

அனுமதிக்கப்படக்கூடொது

வழிநடத்தியவர்களும், கைந்து

குமககயொன்றில்

வைியுறுத்தினொர்.

நமடகபற்ற

பின்னர்

நொட்டுக்கு

ககொண்டவர்களும்
சட்டவிபரொதமொன

எதிரொன

யொபரனும்

நபர்கமள அடித்து, துரத்துமொறு பிரமஜகளுக்கு அவர் அமழப்புவிடுத்தொர். பதசத்துபரொகிகள் எங்கும்
வழங்கப்படுவதற்கொன

தண்டமன

என்று

மரணதண்டமன

அவர்

கசொன்னதுடன்,

பதசத்துபரொகிகளுக்கு

என்றொல்

அமதச்

சட்டபூர்வமொக்குவதற்கு

பபாபனாரின்

தமிழ்

குடும்பங்ைளுக்கு

நடவடிக்மககமள எடுக்குமொறு அவர் அரசொங்கத்திற்கு அமழப்புவிடுத்தொர்.
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/
(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

21.

வடக்ைிலிருந்து

ைாணாமல்

தைாழும்பில் கூட்டங்ைளில் ைலந்து தைாள்ளக்கூடாததன அச்சுறுத்தல்

ஓகஸ்ட் 3 அன்று ஆளமடயொளம் கதரியொத நபர் ஒருவரிடமிருந்து தொய் ஒருவருக்கு கதொமைபபசி
அமழப்கபொன்று
கதரியும்

என

கிமடத்ததுடன், ககொழும்புக்கு

கதொமைபபசி

அமழப்பொளர்

கூட்டகமொன்றுக்கு

கூறியிருந்ததொக

அவர்

கசல்ைவிருப்பது

அப்கபண்மணி

தமக்குத்

முமறயிட்டிருந்தொர்.

கூட்டத்திற்கு முன்னதொக உள்ள நொட்களில் ஆளமடயொளம் கதரியொத நபர்களிடமிருந்து இமதகயொத்த

அமழப்புக்கமள சிை பவறு தொய்மொர்களும் கபற்றுக்ககொண்டதுடன், சிை பவமளகளில், குற்றவியல்
விசொரமணப்

பிரிவிைிருந்து

விசொரிப்பதொகவும்,

(சி.ஐ.டி)

கசொல்ைப்பட்ட

அமழப்புவிடுப்பதொகவும், அவர்களது

அமமவிடகமொன்றில்

தம்மமச்

நடமொட்டங்கள்

சந்திப்பதற்கு

குறித்து

அவர்கள்

வரபவண்டுகமனவும் அமழப்பொளர்கள் வைியுறுத்தியுள்ளனர். கூட்டம் நடப்பதற்கு சிை தினங்களுக்கு
முன்

தனது

வட்டுக்கு
ீ

கவளிபய

சி.ஐ.டி.

உத்திபயொகத்தர்கள்

நிற்பமத

இன்கனொரு

தொய்

கண்டுள்ளதுடன், அவர் ககொழும்புக்குச் கசல்வதற்கு முன் அவமர அவர்கள் மிரட்டியுள்ளனர். கூட்டம்
நடப்பதற்கு முன்மனய தினங்களில் ஆளமடயொளம் கதரியொத நபர்களிடமிருந்து அவர் இமதகயொத்த
அமழப்புக்கமளயும் கபற்றுள்ளொர். ஓகஸ்ட்
மிரட்டும்

கதொமைபபசி

அமமப்பொளர்களின்

3 அன்று ஆளமடயொளம் கதரியொத நபர் ஒருவரிடமிருந்து

அமழப்கபொன்று

ஒருவருக்கு

கிட்டியதுடன்,

நிகழ்ச்சியின்

வடக்கிமன

கூட்டகமொன்றுக்கொக

அன்று

தளமொகக்
இரவு

(

ககொண்ட

3ஆம்

திகதி)

ககொழும்புக்கு கொணொமல் பபொபனொரின் குடும்பங்கமள அவர் ககொண்டு கசல்கின்றொரொ என அவரிடம்
பகட்கப்பட்டது.
சி.ஐ.டி.இனர்

ககொழும்பில் தொன் 4ஆம் திகதி இருந்த பவமள, வடக்கில் உள்ள தனது வட்டுக்கு
ீ

வருமகதந்து,

முமறயிட்டிருந்தொர்.

இக்

தனது

கூட்டம்

நடமொட்டங்கள்

நமடகபறுவதற்கு

பற்றி

பகட்டறிந்ததொக

ஆகக்குமறந்தது

ஒரு

இன்கனொரு

மொதத்திற்கு

இருந்பத இத்தமகய அனொமபதய அமழப்புக்கமள இத் தொய்மொர்கள் கபற்றுள்ளனர்.
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants
(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)
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ஓைஸ்ட் 2014

மதகுருமொர்களின் தமைமமயிைொன கும்பைினொல் வடக்கிைிருந்து தமிழ் பஙககடுப்பொர்கள் உதவியற்றவர்களொக்கப்பட்டனர்

(©Melani Manel Perera)

22.

கூட்டம் ைகலந்த பின்னர் ைாணாமல் பபாபனார் குடும்பங்ைகளயிட்டு

தபாலிஸ் ைண்ைாணிப்பு

பமற்படி கூட்டம் கமைந்த பின்னர், வடக்கிைிருந்து வந்த கொணொமல் பபொபனொரின் தமிழ் குடும்பங்கள்
வளவில் இன்னும் உள்ளனவொ என்பமதக் கண்டறிவதற்கொக அபத தினம் இரவு கூட்டம் நமடகபற்ற

இடத்திற்கு கபொைிஸ் உத்திபயொகத்தர்கள் வருமகதந்தனர். இரவு தங்குவதற்கு தமிழ்க் குடும்பங்கள்
திட்டமிட்டுள்ளனவொ

பணியொளரிடமிருந்து

என

இன்கனொரு

அவர்கள்

பதவொையத்தினொல்

விசொரமண

கசய்தனர்.

நிருவகிக்கப்படும்

எனினும்,

நிமையகமொன்றின்

பொதுகொப்புக்கொன

அச்சங்களின்

கொரணமொக அன்று மொமைபய தமது வடுகளுக்கு
ீ
கசல்வகதன தமிழ்க் குடும்பங்கள் தீர்மொனித்திருந்தன.
http://groundviews.org/2014/08/07/mob-disrupts-meeting-of-families-of-disappeared-police-government-hound-participants/
(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

23.

ைட்டாயப்படுத்தப்பட்ட ைாணாமல் பபானவர்ைளின் சர்வபதச தினத்தின்

பபாது பபாராட்டக்ைாரர்ைகளப் தபாலிசார் தடுத்துநிறுத்தினர்

2014 ஓகஸ்ட் 30 அன்று, மனுகவொன்மறக் மகயளிப்பதற்கொக அரசொங்க அதிபரின் அலுவைகத்திற்கு
பபரணியொகச்

கசல்வதில்

இருந்து

கொணொமல்

பபொபனொரின்

குடும்பங்கமளயும்,

எதிர்த்தரப்பு

அரசியல்வொதிகமளயும், மனித உரிமமக் கொப்பொளர்கமளயும் மற்றும் மதகுருhர்கமளயும் கபொைிசொர்
தடுத்துநிறுத்தினர். வவுனியொ நகர சமபக் கட்டிடத்தில் நமடகபற்ற கபொதுக் கூட்டகமொன்றின் பின்னர்
அமமதியொன பபரணி ஆரம்பமொகியது.
http://tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=37363 (2014

கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)
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2014 ஓகஸ்ட் 30 அன்று அமமதியொன பபொரொட்டங்கமள கபொைிசொர் தடுத்தனர்

24.

சமயங்ைளுக்ைிகடயிலான

நல்லிணக்ைப்

ஓைஸ்ட் 2014

(©Melani Manel Perera)

பணி

மீ து

இராணுவக்

ைண்ைாணிப்பு

பதசிய சமொதொனப் பபரமவயினொல் (NPC) நடத்தப்படும் சமயங்களுக்கிமடயிைொன நல்ைிணக்கப் பணி

இரொணுவத்தினொலும், கபொைிசினொலும் கண்கொணிப்புக்கு உட்படுவதொக பத.ச.பபரமவயின் நிமறபவற்றுப்
பணிப்பொளர் கைொநிதி கஜேொன் கபபரரொ அறிக்மகயிட்டுள்ளொர். கைொநிதி கபபரரொவின் கூற்றுப்படி,
“வடக்கினதும், கிழக்கினதும் முன்மனய யுத்த வையங்களுக்கு கவளிபய இந் நிகழ்ச்சிகளில் இரண்டு

இடம்கபற்றதுடன், இக் கண்கொணிப்பின் நமடமுமறயொனது நொடு முழுவதும் பரவியுள்ளது என்பமதச்
சுட்டிச்கசொல்கிறது.

கண்டியில்,

நீண்ட

கொைம்

நிமைத்திருக்கும்

மதிப்புவொய்ந்த

சிவில்

சமூகத்

தொபனகமொன்றின் தனிப்பட்ட மண்டபம் ஒன்றின் உள்பள சமயங்களுக்கிமடயிைொன கைந்தொய்வு நடந்த

பபொது, சிவில் உமடகளில் புைனொய்வு ஆளணியினர் மண்டபத்தினுள் பிரபவசித்து, கைந்துமரயொடமைப்
பதிவுகசய்து
அவர்களது

ககொண்டிருந்தனர்.

கபற்பறொர்கமளயும்

பங்குபற்றுவதற்கொக

நிகழ்ச்சித்திட்டத்மத

கொைியில்,

உள்நொட்டுப்

கபொைிசொருக்கும், உள்ளூர்

இமளஞர்

அரசொங்க

சனசமூகங்கமளயும்

நிகழ்ச்சித்திட்டகமொன்று

கபொைிசொரும்

விசொரிப்பதற்கொக

அட்டொமளச்பசமனயில்,

சகை

ஒன்றிமணத்த

இன்கனொரு

முகொகமொன்று

அதிகொரிகளுக்கும்

பசர்ந்த

நடந்த

சிறுவர்கமளயும்,

வரவமழக்கப்பட்டிருந்தனர்.

கபொைிஸ்

குழொமும்

நடத்தப்பட்டபபொது

பபொது

வந்தது.

முன்கூட்டிபய

அதில்

எனினும்,

கிழக்கில்

அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், அவர்கள்

உள்ளூர்
ஆரம்ப

மவபவத்தில் கைந்து ககொண்டனர். ஆனொல், அவர்கள் பிரசன்னமொகியிருந்த பபொதிலும், ஆயுதங்களுடன்
சீருமடயிைொன

இரொணுவ

ஆளணியினர்

அங்கு

வந்து, இரு

தருணங்களில் நிகழ்ச்சித்திட்ட அமமப்பொளர்கமள விசொரித்தனர்.

நொட்களின்பபொது

மூன்று

புறம்பொன

மட்டக்களப்பில் (இதுவும் கிழக்கில்)

நமடகபற்ற இமளஞர்களினொல் கைொசொரப் கபறுமதிகமள முன்பனற்றுதல் மீ தொன இந்த திங்கட்கிழமம
(ஓகஸ்ட்

இடம்கபறவிருந்த

25)

நிகழ்ச்சித்திட்டம்

இரு

இரொணுவ

விசொரிக்கப்படுவதற்கு இட்டுச்கசன்றது” என கைொநிதி கபபரரொ எழுதியிருந்தொர்.
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=109117

ஆளணியினரொல்

(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

25.

எதிர்ப்புத்

ததரிவித்த

தமிழ்

அரசியல்

கைதிைளின்

தபற்பறார்ைளுக்கு

எச்சரிக்கை

உண்ணொவிரத இயக்ககமொன்றில் ஈடுபட்டிருந்த மூன்று தமிழ் அரசியல் மகதிகளின் கபற்பறொர்கள்

தமது பிள்மளகமளப் பொர்ப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படவில்மை என்பதுடன், உண்ணொவிரத இயக்கத்தின்
விமளகவொன்றொக

அவர்கள்

(மகதிகள்)

இறந்தொல் சடைங்கமள

மட்டுபம

அவர்கள்
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பொர்க்கக்கூடியதொக இருக்கும் என எச்சரிக்மக கசய்யப்பட்டனர்.
ஆறு

வருடங்களொக

அனுரொதபுரம்

மவக்கப்பட்டிருந்ததுடன், ஏமனய
இடமொற்றம்

கசய்யும்படி

சிமறயில்

மூன்று

ஓைஸ்ட் 2014

எந்தக் குற்றச்சொட்டுக்களும் இன்றி

தமிழ்

அரசியல்

மகதிகள்

தடுத்து

தமிழ் அரசியல் மகதிகள் மவக்கப்பட்டுள்ள ‘வொர்ட்’டுக்குத் தம்மம

பகொரிக்மக

விடுத்து

அவர்கள்

உண்ணொவிரத

இயக்ககமொன்றில்

ஈடுபட்டிருந்தனர். சிங்களக் மகதிகள் தம்மமத் தொக்குவதொகவும், தமது உணவுப் பங்கீ டுகமள எடுத்துச்
கசல்வதொகவும் மூன்று மகதிகளும் முமறப்பொடு கசய்துள்ளனர்.
http://srilankabrief.org/2014/08/parents-told-to-wait-to-see-the-dead-bodies-of-3-tamil-prisoners/#more-19696
(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

26.

அரசாங்ைச் சார்பு குழுவினால் ததாழிற்சங்ைக் கூட்டம் குழப்பப்பட்டது

கதொழிற்சங்கக்

கூட்டணியினொல்

ஓகஸ்ட்

2014

அன்று

27

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட

விழிப்பியல்

கூட்டகமொன்மற அரசொங்க சொர்பிைொன கதொழிற்சங்கமொன ஸ்ரீ ைங்கொ நிதொஸ் பசவக சங்கமயவின்

உறுப்பினர்கள் குழப்பியதொகவும், பங்ககடுப்பொளர்கமளத் தொக்கியதொகவும் அரசொங்க அச்சக கதொழிற்சங்க

கூட்டொண்மமயின் பபச்சொளர் கூறினொர். ஊடகங்களின் அறிக்மககளின் பிரகொரம், எதிர்த்தரப்பு ஜனதொ
விமுக்தி

கபரமுன

(பஜ.வி.பி.)

மற்றும்

ஐக்கிய

பதசியக்

கட்சி

(ஐ.பத.க.)

ஆகியவற்மறச்

பசர்ந்த

ஊழியர்கபள கதொழிற்சங்க கூட்டொண்மமயின் உறுப்பினர்களொவர். அரசொங்க அச்சகர் அரசியல்ரீதியொக
நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர் எனவும், ஸ்ரீ.ை.சு.க. (ஸ்ரீ ைங்கொ சுதந்திரக் கட்சி

ஆளும் கட்சி) ஊவொ மொகொண

சமபத் பதர்தல் பிரச்சொர விடயதொனங்கள் அரசொங்க அச்சகத்திபைபய அச்சிடப்படுகின்றன எனவும்
அவர்கள் சொர்த்துமரத்துள்ளனர்.
http://www.hirunews.lk/90491/tense-situation-at-government-press (2014

27.

கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

பவகலநிறுத்தம் மீ து உத்தரவிடும் ைட்டகள பிறப்பிக்ைப்பட்டது

பநொயொளி

ஒருவரின்

மனுகவொன்றின்

பவமை

நிறுத்தம்

மீ து

நொட்களுக்கு

அரசொங்க

மீ தொன

மவத்தியசொமைகளின்
உத்தரவிடும்

அடிப்பமடயில்

ஒன்றுகூடுவதற்ைான

28.

அரச

ஓகஸ்ட்

பொதித்த

கட்டமளகயொன்று

பிறப்பித்துள்ளதொக அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது.
http://www.hirunews.lk/90700/enjoining-order-issued-on-paramedics-strike (2014

உ.

2014

கசயற்பொடுகமளப்

ககொழும்பு

அன்று

நொன்கு

மருத்துவர்களின்

மொவட்ட

நீதிமன்றம்

கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

சுதந்திரத்கத

மீ றுதல்

நிறுவனங்ைள் மீ து பயமுறுத்தலும், ைட்டுப்பாடுைளும்)
சார்பற்ற

29

துமண

நிறுவனங்ைளிலிருந்து

(அரச

சார்பற்ற

அச்சுறுத்தகல

அரசாங்ைம்

‘ைவனத்திற்தைடுக்ைின்றது’

கட்டுப்படுத்தப்படொத சூழல்களில் கசயற்படும் அரச சொர்பற்ற நிறுவனங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் சட்டம்
மற்றும் ஒழுங்கு ஆகியன உட்பட நிதிசொர் முகொமமத்துவத்திற்கு ஓர் அச்சுறுத்தைொக விளங்குவதொக

ககொழும்பில் பொதுகொப்புக் கருத்தரங்கில் பபசிய நிதி அமமச்சுக்கொன கசயைொளர் திரு.பி.பீ.ஜயசுந்தர
கூறியுள்ளொர்.
http://colombogazette.com/2014/08/18/government-notes-threat-from-ngos/ (2014

29.

மன்றங்ைகளயும்,

கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

இலாபமீ ட்டாத

தாபனங்ைகளயும்

ைண்ைாணிப்பதற்கும், ைட்டுப்படுத்துவதற்குமான சட்டங்ைள்
பொரொளுமன்றத்தில்
பொதுகொப்பு

நகர

கசயைகத்தினொல்

தனிப்பட்ட

அபிவிருத்தி

உறுப்பினர்

மபசொதொக்கள்

அமமச்சினொல்

கண்கொணிக்கப்படும்

என

மூைம்

வமரயப்படும்

சண்பட

மரம்ஸ்

ஒன்றிமணக்கப்படும்

புதிய

சட்டங்கள்

மன்றங்கள்

ஊடொக

அறிக்மகயிட்டிருந்தது.

அ.சொ.தொ

கம்கபனிகள்

பதிவொளருடன் பதிவுகசய்யப்பட்டுள்ள இைொபமீ ட்டொத தொபனங்கள், நம்பிக்மகப் கபொறுப்புக்கள் மற்றும்

சிை சங்கங்கள் ஆகியன மீ து கட்டுப்பொடுகமள சட்டம் சுமத்தும் என அறிக்மக கதரிவித்திருந்தது.
“உத்பதச

திருத்தங்களின் கீ ழ், அவர்கள் கசயைகத்துடன்

கவளிநொட்டு

நிதியங்கமளப்

கபறுவதற்கும்

உள்ளூர்

பதிவுகசய்து ககொள்ள
நொணயக்

பவண்டும்

ககொடுக்கல்

அல்ைது

வொங்கல்கமளச்

கசய்வதற்குமொன உரிமமமய இழப்பொர்கள். தமது கசயற்பொடுகள் பற்றி அவர்கள் ஒவ்கவொரு மூன்று
மொதங்களுக்ககொரு

தடமவ

அறிக்மககமளச்

சமர்ப்பிக்க

பவண்டும்.

அரச

சொர்பற்ற

நிறுவனங்கள்

கசய்வது பபொன்று நியம புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் அவர்கள் மகச்சொத்திட பவண்டும். ஆயுள்கொை

INFORM மனித உரிமமகள் ஆவணப்படுத்தல் நிமையம்
www.ihrdc.wordpress.com / informcolombo@gmail.com

16

INFORM அறிக்கை: இலங்கையில் மாற்றுக்ைருத்துக்ைளுக்கு எதிரான அடக்குமுகற

ஓைஸ்ட் 2014

பதிவுக்கொன தற்பபொமதய ஏற்பொடு வருடொந்த புதுப்பிக்கத்தக்க பதிவினொல் பதிலீடு கசய்யப்படும்" என
அரச

சொர்பற்ற

நிறுவனங்களுக்கொன

பதசியச்

கசயைகத்தின்

பணிப்பொளர்

திரு.சமன்

கதரிவித்திருந்தொர்.
http://sundaytimes.lk/140831/news/after-ngos-foundations-to-come-under-watch-115994.html

திசநொயக்க

(2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

30.

விபச்சாரத்கத

சட்டபூர்வமாக்குவதற்கு

நிர்ப்பந்திக்கும்

தாபனங்ைகள அகமச்சர் குற்றஞ்சாட்டுைிறார்
கவளிநொடுகள்

மீ து

கூறியுள்ளதொக

அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது.

வழங்குவதற்கு

உங்கள்

நிர்ப்பந்திப்பதொக
உள்ளது.

தங்கியுள்ள

சிறுவர்

சர்வபதசத்

சர்வபதசத்

அபிவிருத்தி,

மகளிர்

ஒரு

யொபரனும்

விபச்சொரத்மத

விவகொர

“கபண்கள்

தொபனங்களுக்கொக
நொடு

தொபனங்கள்

சிை

திரு.திஸ்ஸ

பபசுமகயில்

கபண்கள்

கபண்கமளக்

சட்டபூர்வமொக்குவதற்கு

அமமச்சர்

பற்றி

சர்வபதசத்

ஒரு

கரைியத்த

சிறிய

பணியொற்றுகிறொர்கள்.

இப்பதவிமய

ககொண்டிருக்கவில்மையொ

தூதுவரொையங்களிைிருந்து பகட்கிறொர்கள்" என அமமச்சர் பமலும் கூறினொர்.
http://www.lankasrinews.com/view.php?22IMM303lOo4e2BmAca25YAdd3Y5fac3mBJe43Oln0236A43

பிரச்சமன

என

அவர்கள்

கசப்கரம்பர்

(2014

14

அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)

ஊ.

மாணவச் தசயற்பாட்டாளர்ைகள அடக்குதல்

31.

இனவாத

தைராறுைகளத்

தூண்டுவதாை

அரசியல் ைட்சியினதும் மீ து குற்றச்சாட்டு
பயங்கரவொத
பசர்ந்த

எதிர்ப்புச்

மொணவர்களின்

தூண்டுவதொக

சம்பவங்களின்

கீ ழ்

சம்பவங்கள்

மீ து

மகது

மாணவர்

கசய்யப்பட்ட

மொணவர்கள்

பல்கமைக்கழகங்களுக்கிமடயிைொன

ஒன்றியத்தினதும்,

சப்ரகமுவ

மத்தியில்

மொணவர்

பல்கமைக்கழகத்மதச்

இனவொத

பமொதல்கமளத்

சம்பமளனத்மதயும்,

முன்னணி

பசொஷைிஸக் கட்சிமயயும் உயர் கல்வி அமமச்சர் எஸ்.பீ.திசநொயக்க குற்றஞ்சொட்டியுள்ளதொக மனித
உரிமமகளுக்கொன

மொணவர்கள்

என்ற

அமமப்பு

கதரிவித்தது.

கொமடயர்களின்

குழுகவொன்றினொல்

தொக்கப்பட்ட பின்னர் இம் மொணவர்களில் ஒருவர் மகது கசய்யப்பட்டுள்ளதுடன், அவர் கொயங்களினொல்
அவதிப்படுகின்றொர்.
மூைம்:

“இைங்மகயில்

மொணவர்கள்”

32.

மொணவர்களின்

அடக்குமுமற

மீ தொன

மொதொந்தப்

புதுப்பித்தல்

-

ஓகஸ்ட்

2014, “மனித

உரிமமகளுக்கொன

பபராதகனப் பல்ைகலக்ைழைத்தின் ஐந்து மாணவர்ைள் கைது

முகொமமத்துவப் பீடகமொன்மற அமமக்குமொறு பகொரி ‘அமர்ந்திருக்கும் இயக்ககமொன்மற’ பபரொதமனப்
பல்கமைக்கழகத்தின்
அமர்ந்திருக்கும்
கபொைிசொர்

மொணவர்கள்

இயக்கத்திற்கொக

அங்கு

வந்து,

வொக்குமூைகமொன்மற
வொய்கமொழியிைொன

2014

ஓகஸ்ட்

ஒழுங்குகமளச்

அடுத்த

அளிக்குமொறு

நொள்

21

ஆரம்பித்தொர்கள்.

கசய்வதில்

கபொைிஸ்

மொணவர்கமளக்

வொக்குமூைகமொன்மற

அன்று

மொணவர்கள்

நிமையத்திற்கு
கபொைிஸ்

20

ஈடுபட்டிருக்கும்

வந்து,

பகட்டுக்ககொண்டொர்கள்.

அளிப்பதற்கொக

ஓகஸ்ட்

அன்று,
பபொது,

வொய்கமொழியிைொன

ஓகஸ்ட்

நிமையத்திற்கு

21

அன்று,

வருமொறு

5

மொணவர் தமைவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. ஓகஸ்ட் 22 அன்று, வொக்குமூைங்கமள வழங்குவதற்கொக

கபொைிஸ் நிமையத்திற்கு 3 மொணவர்கள் கசன்றதுடன், அவர்கள் மகது கசய்யப்பட்டு, கண்டி நீதவொன்
முன்னிமையில்

ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர்.

பிரபவசவழியுபம

மொணவர்களுக்கு

சட்டவிபரொதமொன

எதிரொன

நிருமொணங்களும்,

குற்றச்சொட்டுக்களொகும்.

சட்ட

பதினொன்கு

விபரொதமொன
நொட்களுக்கு

மொணவர்கமள விளக்கமறியைில் மவக்குமொறு உத்தரவிடப்பட்டது. ஓகஸ்ட் 25 அன்று, பமலும் இரு
மொணவர்கள்

கபொைிஸ்

நிமையத்திற்குச்

மவக்கப்படுவதற்கு உத்தரவிடப்பட்டது
மூைம்:

“இைங்மகயில்

மொணவர்கள்”

33.

மொணவர்களின்

நான்கு

அடக்குமுமற

திறந்த

இகடநிறுத்தப்பட்டனர்
திறந்த

பல்கமைக்கழக

உறுப்பினரொகச்

வளொகத்தின்

பசருவதற்கொன

மீ தொன

கசன்றதுடன்,

மொதொந்தப்

புதுப்பித்தல்

பல்ைகலக்ைழை
முன்னிமையில்
உரிமமமயக்

2014

அவர்களும்

-

ஓகஸ்ட்

2014",

மாணவர்
ஓகஸ்ட்

பகொரி

12

அன்று

பபொரொட்ட
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விளக்கமறியைில்

“மனித

உரிமமகளுக்கொன

தகலவர்ைள்
கதொழிற்சங்கத்தின்

இயக்ககமொன்றுக்கு

17

INFORM அறிக்கை: இலங்கையில் மாற்றுக்ைருத்துக்ைளுக்கு எதிரான அடக்குமுகற

ஓைஸ்ட் 2014

வழிகொட்டியமமக்கொக ககொழும்பில் உள்ள திறந்த பல்கமைக்கழகத்தின் நொன்கு மொணவர் தமைவர்கள்
இமடநிறுத்தப்பட்டனர்.

இது

இமடநிறுத்தப்பட்ட

எண்ணிக்மகமய பதினொறொக அதிகரித்துள்ளது.
மூைம்:

“இைங்மகயில்

மொணவர்கள்”

எ.

மொணவர்களின்

அடக்குமுமற

மீ தொன

திறந்த

மொதொந்தப்

பல்கமைக்கழக

புதுப்பித்தல்

-

ஓகஸ்ட்

மொணவர்களின்

2014", “மனித

உரிமமகளுக்கொன

எதிர்த்தரப்பு அரசியல் ைட்சிைளின் அடக்குமுகற

34.

ஊவா

மாைாண

பதர்தல்ைளின்

எதிர்க்ைட்சிைளுக்கு

ஒபர

மட்டத்தில்

தசயற்படுவது மறுக்ைப்பட்டது

2014 கசப்கரம்பர் 20 அன்று ஊவொ மொகொண சமபத் பதர்தல் நமடகபற்றது. பைதரப்பட்ட அறிக்மககளின்
பிரகொரம், 50க்கு பமற்பட்ட எதிர்த்தரப்பு பிரச்சொர கட்சி அலுவைகங்கள் தொக்கப்பட்டு, அழிக்கப்பட்டன.
'எதிர்த்தரப்பு
பகொஷ்டிகள்

அலுவைகங்கள்

நடமொடுவதொக

தீயிட்டு

ககொழுத்தப்பட்டதுடன்,

அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது"

என

துப்பொக்கிகமள

CaFFE

என்ற

ஏந்தியவண்ணம்

பதர்தல்

கண்கொணிப்பு

உறுப்பின் நிமறபவற்றுப் பணிப்பொளர் திரு.கீ ர்த்தி கதன்னக்பகொன் ஊடகங்களுக்கு கதரிவித்தொர். சிை
அரசியல்

கட்சிகளினொல்

ஆயுதபொணியிைொன

சொர்த்துமரக்கப்பட்டவொறு

குழுகவொன்றினொல்

ககடுபிடிநிமை

இரவு

பநரத்தில்

அதிகரித்திருந்தது.

அமைந்து

ஐக்கிய

திரியும்

பதசியக்

கட்சி

(ஐ.பத.க.), ஜனதொ விமுக்தி கபரமுன (பஜ.வி.பி.) மற்றும் ஜனநொயகக் கட்சி (ஜ.க.) ஆகியவற்றுக்குச்
கசொந்தமொன

ஒரு

கதொமகயிைொன

டசின் கணக்கொன

எதிர்த்தரப்பு அரசியல் கட்சி அலுவைகங்கமள பசதமொக்குவதற்கு

பஜ.வி.பி. பிரச்சொர அலுவைகங்கள் தொக்கப்பட்டு, அழிக்கப்பட்டன

(Photo: Lanka Truth)

இக்குழு கபொறுப்பொக இருந்ததொகச் சொர்த்துமரக்கப்பட்டுள்ளது. பஜ.வி.பி.இன் கூற்றுப்படி அவர்களின் 30
கடசி அலுவைகங்கள் தொக்கப்பட்டன (கசப்கரம்பர் 12இன் உள்ளவொறு). 'இத்தமகய தொக்குதல்களுக்கு
அரசொங்க

அதிகொரம்

பநரடியொகப்

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

துப்பொக்கி

சூடு

நடத்தப்பட்ட

நொன்கு

தருணங்கள் இருந்தன. எனினும், ஒருவரும் மகது கசய்யப்படவில்மை" என பஜ.வி.பி. கூறியிருந்தது.

'கமொனரொகமை மொவட்டத்தில் ஆளும் ஐக்கிய கபொதுசன சுதந்திரக் கூட்டணிக்கொக (ஐ.கபொ.சு.கூ.) 219
பதர்தல்

அலுவைகங்கமளச்

ஆனொல், கட்சியொனது

கசயற்படுத்துவதற்கு

970க்கு

பமற்பட்ட

பதர்தல்

பதர்தல்

திமணக்களம்

அலுவைகங்கமளப்

அனுமதியளித்துள்ளது.

பரொமரிக்கின்றது.

இவற்றில்

கபரும்பொைொனமவ பிரச்சொரத்திற்கொகப் பயன்படுத்தப்பட்ட கவறும் தற்கொைிகமொன கட்டமமப்புகளொகும்.
ஆனொல்,

கதொடர்ச்சியொன

எண்ணிக்மகமயக்

கூட

தொக்குதல்களின்

ஐ.பத.க.வும்,

கொரணமொக,

பஜ.வி.பி.யும்

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

பரொமரிக்கவில்மை.

அலுவைகங்களின்

இந்த

எண்ணிக்மக

ஐ.பத.க.வுக்கு 163 என்பதுடன், பஜ.வி.பி.க்கு 73 ஆகும்.
http://www.colombopage.com/archive_14B/Sep08_1410153162CH.php (2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-08/27/c_133590700.htm (2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)
http://cmev.wordpress.com/ (2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=7591:president-is-the-biggest-obstacle-for-free-andfair-election--jvp-&catid=36:top-stories&Itemid=124 (2014 கசப்கரம்பர் 14 அன்று கமடசியொக அணுகப்பட்டது)
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