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இேங்மகயின் மனித உரிமம மீ றல்கமள ஆவணப்படுத்தவும் கண்காணிக்கவும் 1990 இன்ஃலபார்ம்
I NFORM நிறுவனம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.

இது உருவாக்கப்பட்டது.

குறிப்பாக இன லமாதல்களும் லபாரும் நிேவிய சூைேிலேலய

உள்ளூர், லதெிய, ெர்வலதெ மட்டங்களில் எழுத்துமூேமும் வாய்ஜமாைி

மூேமும் இமடயீடுகமள லமற்ஜகாள்வதிலும், அறிக்மககமள ஜவளியிடுவதிலும், அது தன்மன
ஈடுபடுத்திக் ஜகாண்டது.

படிப்படியாகவும் அடிக்கடியும் உரிமமகள் மீ றப்படுகின்ற ெமூகங்கமள

மமயப்படுத்தி ஜெயற்படுவதிலும் இன்ஃலபார்ம் தன்மன அர்ப்பணித்தது.
கண்காணிப்பதிலும்

கருத்துச்

சுதந்திரத்திற்காகச்

தற்லபாது லதர்தல்கமளக்

ஜெயற்படுவதிலும்

மனித

காப்பாளர்கமள மமயப்படுத்தியும் இன்ஃலபார்ம் தன்மன ஈடுபடுத்தி வருகின்றது.

உரிமமகள்
இேங்மகயில்
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ஜகாழும்மப INFORM
அடிப்பமடயாகக்
ஜகாண்டு
இன்ஃலபார்ம்
இயங்கி
வருவலதாடு,
உள்ளூர்
Human Rights Documentation
Centre – informcolombo@gmail.com
ஜெயற்பாட்டாளர்கள், குழுக்கள் வமேப்பின்னல்களுடனும், பிராந்திய (ஆெிய) ெர்வலதெ மனித
உரிமமகள் வமேப்பின்னல்களுடனும் ஜநருக்கமாகச் ஜெயற்பட்டு வருகின்றது.
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சாராம்சம்
ஜதாடர்ச்ெியாக இேங்மகயில்
மீ தான

ஒரு

பிலரரமண,

இடம்ஜபறும் மனித உரிமம மீ றல்கமளக் கண்டித்து, இேங்மக

2014

மார்ச்

மாதத்தில்

லபரமவயில் (UUUUU) நிமறலவற்றப்பட்டது.
கவனத்மத

ஈர்த்திருந்தது.

ஐக்கிய

நாடுகளின்

மனித

உரிமமகள்

இக்காே கட்டத்தில் இேங்மகயில் இதுலவ பிரதான

தண்டமனயிேிருந்து

விேக்களிக்கும்

மனித

உரிமம

மீ றல்கமளயிட்டு ஐ.நா. மனித உரிமமகள் ஆமணயாளர் அலுவேகத்திற்கு (OUNHRC) ெர்வலதெ
விொரமணகமள

லமற்ஜகாள்ளுமாறும்,

உள்ளூர்

வமகப்ஜபாறுப்பு

கண்காணிக்கவும், லமற்படி பிலரரமண அதிகாரமளிக்கின்றது.
எதிர்க்கும்

இேங்மக

பயங்கரவாதிகளின்

அரொங்கம்,

அதமன

ஆதரவாளர்கஜளன்றும்

வைிமுமறகமளக்

இப் பிலரரமணமயக் கடுமமயாக

ஆதரிப்லபார்

பகிரங்கமாகப்

லதெத்துலராகிகஜளனவும்,

பரப்பமர

ஜெய்து

வருவலதாடு,

பிலரரமணக்கு ஆதரவளிப்லபாரின் நற்ஜபயருக்குக் களங்கம் விமளவித்து வருகின்றது.
அரெியல்வாதிகளும்,

மனித

உரிமமக்

காப்பாளர்களும்

இேங்மகயில்

கண்மூடித்தனமாகக்

கண்டனங்களுக்கு

ஜவளிநாட்டு

அரொங்கங்களும்,

ஐ.நா.அதிகாரிகளும்.

அமமப்புக்களும்,

தமிழ்

அரொங்கத்தினதும்
கடுமமயான

புேம்ஜபயர்

அதன்

பிரொர

தாக்குதல்களுக்கு

ெமூகங்களும்

ஆளாகி

கிறிஸ்தவ

Di aspora

அரெ

வருகின்றன.

மதகுருமாரும்,

வருகின்றனர்.

ெர்வலதெ

(Tami l

இயந்திரத்தினதும்,

ஆளாகி

தமிழ்

மார்ச்-

அலத

ெமயம்,

மனித

உரிமமகள்

groups).

இேங்மக

கட்டுப்பாட்டு

2014

தமிழ்

ஊடகங்களினதும்

ஏப்பிரல்

மாதங்களில்,

விடுதமேப் புேிகமள மீ ள் உருவாக்கம் ஜெய்வதாகச் ெந்லதகித்து சுமார் 65 நபர்கமளக் மகது
ஜெய்ததாக ஜபாேிஸ் அறிக்மககள் கூறின.

ஏப்ரல் நடுப்பகுதியில் 13 லபர் விடுவிக்கப்பட்டதாக

அறிவிக்கப்பட்டது.
பல்லவறு மாற்றுக் கருத்துக்களுக்கு எதிரான அடக்குமுமற நடவடிக்மககமளலய கடந்த மூன்று
மாதங்களில்

காண

முடிந்தது.

ஒத்துமைத்தமமக்காக,
நீதியமமச்ெர்

அரொங்க

பைிவாங்கும்

கருத்தரங்குகளுக்குத்
மிரட்டப்பட்டனர்.

பாரிய

லதெிய

கூட்டமமப்புப்

தமடகள்

லமற்ஜகாள்ளப்பட்டன.

வடக்கில்

பங்காளியும்

ஜபாய்க்

குற்றச்

மனித

அழுத்தங்கள்

அபகரித்தமமக்கு

பாதிக்கப்பட்லடார்
தமது

எதிராக

அச்சுறுத்தப்பட்டு

வடுகளில்
ீ

இருந்து

வட்டுரிமமயாளர்
ீ
அரெியல்வாதியான

ஜபௌத்த

காரணமாக

அமர்வுகள்

இடம்ஜபற்றுக்

மகதுஜெய்யப்பட்டனர்.

விடுவிக்கப்பட்டனர்.

ஒருவர்

கிைக்கு மாகாணத்தில் இராணுவம் தமது

உயர்நீதிமன்றத்தில்

மனுக்கமளத்

ஜகாழும்பில்

எதிராக

இேங்மகயின்
தமது

அச்சுறுத்தி
கட்டுப்பாடுகள்

காப்பாளர்கள்

இருவர்

மற்றும்

சுமத்தப்பட்டு

லபரமவ

உரிமமக்

அப்புறப்படுத்துவதற்கு
மதகுரு,

எதிர்ப்பியக்கங்கள்

ொட்டுக்கள்

மிரட்டப்பட்டுள்ளனர்.

கடத்தப்பட்டார்.

தமேவருமான

ஊடகவியோளர்கள்

உரிமமப்

மூன்று

ஆமணயாளருடன்

முஸ்ேீ ம்

ஆளானார்.

ஜதாடர்ந்தும் தடுப்புக் காவேில் மவக்கப்பட்டுள்ளார்.
காணிகமள

உரிமமகள்

விதிக்கப்பட்டன.

ஐ.நா.மனித

ெர்வலதெிய

மனித

நடவடிக்மககளுக்கு

அவர்கள்மீ து

ஜகாண்டிருக்மகயில்

ஐ.நா.

பிரலதெத்தில்

பாதுகாப்பு

எதிர்ப்புத்

மத்திய

தாக்கல்

மத

அமமச்சு,

ஜதரிவித்த

மாகாணத்தின்

வாழும்

ஜெய்த
ஒரு

ஆளும்கட்ெி

ெிறுபான்மமயினரின்

பாதுகாப்பிற்கு ொர்பாக நடந்து ஜகாண்டமமயால், ஜதாடர்ச்ெியாக அச்சுறுத்தப்பட்டு மிரட்டப்பட்டு
வருகிறார்.

நாடு

ஜெயற்பாட்டாளர்களும்

பூராகவும்
பல்லவறு

பல்கமேக்கைக
அடக்குமுமறகமள

மாணவர்

ெங்கங்களும்,

எதிர்லநாக்கினர்.

மாணவ
ஜபண்களின்

உரிமமகளுக்கான ஐக்கிய அஜமரிக்கத் தூதுவரின் இேங்மக விெயம் மறுக்கப்பட்டது.
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மாகாணத்திலும் ஜதன் மாகாணத்திலும் இடம்ஜபற்ற மாகாணெமபத் லதர்தல்களின்லபாது எதிர்க்
கட்ெித் லதர்தல் பரப்புமரயாளர்கள் தாக்கப்பட்டனர் அல்ேது தடுக்கப்பட்டனர்.
கடந்த

மூன்று

ஜபாேிொர்,

மாதங்களில்

இராணுவம்,

இடம்ஜபற்ற

அரொங்க

ஒருெிே

அமமச்ெர்கள்

மனித

உரிமம

அல்ேது

மீ றல்

ெம்பவங்களுக்குப்

அரெியல்வாதிகலள

ஜபாறுப்புக்கூற

லவண்டுஜமன அறிக்மககள் குறிப்பிட்டன.

அலதெமயம் ெிே ெம்பவங்களுக்கு, அரசுக்குச் ொர்பான

அரெியல்

அரெ

மற்றும்

மதக்

குழுமங்களும்,

கட்டுப்பாட்டில்

ைருத்துக்ைளுக்கு

க ாைிமுகைைளான
மனிதஉரிகமைள்

க ாலீஸ்

ாதிக்ைப் ட்படாரின்
எதிர்க்ைட்சி

சார் ில்

மனித

கதாடர்ைின்ைது.

திகைக்ைளங்ைள்,
உரிகம

வழங்ைவில்கல.
தம்கம

அரசியல்வாதிைள்,
நடவடிக்கைைளில்

அறிக்மகயிடப்பட்ட

பமற் டி

உரிகமக்

கதாடர்ச்சியாை எதிர்த்தனர்.
திரட்டும்

அடக்குமுகையும்
அதி ர்

அரசுக்குக்குச்

உள்ளூர்

நீ தித்துகை,

மீ ைல்ைளின்ப ாது

இலங்கை
தகலயிட

அல்லது தீய விகளகவ ஏற் டுத்தும் எனக்கூைி தயக்ைம் கதரிவித்தன

நிவாரைங்ைகள

அங்ைத்தவர்ைள்,

சட்டமா

ஆகைக்குழு

விரும்புவதில்கல.
அல்லது

எதிரான

அல்ேது

தண்டகனயிலிருந்து விலக்ைளித்தலும்,

ஜொந்தமான ஊடகங்கள் ஜபாறுப்புக் கூறலவண்டும்.

மாற்றுக்

உள்ள

மாற்றுக்

எனினும்

அர்ப் ைித்த

ைாப் ாளர்ைள்,

மதகுருமார்

கருத்துக்களுக்கு

குழுக்ைள்

சட்டத்தரைிைள்,

என்ப ார்

அம் லப் டுத்தினர்.
ஈடு ட்டனர்.

சிறு

உரிகம

மனித

மீ ைல்ைளின்ப ாது
அவர்ைளின்

குடும்

ஊடைவியலாளர்ைள்,

உரிகம

மீ ைல்ைகளத்

மனித உரிகமைகள ஆதரித்து ஆதரவு

குறிப்பிட்ட
எதிரான

காேகட்டத்தில்

அடக்குமுமற

ஊடகங்களில்

அல்ேது

அதலனாடு

ஜதாடர்பான முக்கிய ெம்பவங்கள் அல்ேது லபாக்குகள் கீ லை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
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A. மனித உரிமமக் காப்பாளர் (HR D) ஒருவர் கடத்தப்படுதல்
01. திரு. சுனில் ெமரதீர
ஜகாழும்பில்

குமற

வருமானமுமடலயார்

வாழும்

ஒரு

பிரலதெம்

வனாத்தமுல்மேயாகும்.

ெட்டபூர்வமான தமது ஜொந்த வடுகளிேிருந்து
ீ
அவர்கமள அப்புறப்படுத்த இராணுவம் திட்டம்
தீட்டியது.

திரு.சுனில்

வமகயில்,

ெட்டவிலராதமான

ஜதரிவித்தார்.

ெமரதீர

இப்

பிரலதெத்தில்

முமறயில்

நிரந்தரமாக

இவ்வலுக்கட்டாய

வெித்த

ஒரு

பிரமெ

அப்புறப்படுத்தலுக்கு

என்ற

எதிர்ப்புத்

ஜபப்ருவரி மாதத்தில் இந்நடவடிக்மகக்கு எதிராகப் பாதுகாப்புச் ஜெயோளலராடு

(ெனாதிபதியின் ெலகாதரரான லகாதபாய ராெபக்ஷ) சூடான கருத்துப் பரிமாறல் இடம்ஜபற்றது.
பின்னர் அமடயாளம் காணப்படாத ஒரு குழுமம் திரு.சுனில் ெமரதீரமவக் கடத்தியது.
பிரலதெத்தின் ஜபாதுமக்கள் இந்த அநீதிக்கு எதிராக வதிப்
ீ
லபாராட்டம் ஒன்மற நடத்தினர்.

இப்

1

கடத்தப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்ட நாள் இரவு பாதுகாப்புச் ஜெயோளருடன் லமற்ஜகாண்ட சூடான கருத்துப்
பறிமாறல் பற்றிய குறிப்பு-ெிங்களத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது

( Lanka Trut h Phot o)

1

http://www.lankatruth.com/home/sinhala/index.php?option=com_content&view=article&id=9828:2014-02-22-1458-11&catid=36:2011-10-17-04-27-38&Itemid=72 (Sinhalese)
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B . மூன்று மனித உரிமமக் காப்பாளர்களின் (HR Ds) மகது
02. திருமதி பாலேந்திரன் ஜெயக்குமாரி
இேங்மகயின்

வடமாகாணத்தின்

பாலேந்திரன்

ஜெயக்குமாரி

ஜபாேிொரினால்

மகது

மவக்கப்பட்டுள்ளார்.
உண்மம

நிமேமய

2004

கிளிஜநாச்ெி
மார்ச்

ஜெய்யப்பட்டு

13ம்

தற்லபாது

மாவட்டத்தில்
திகதி

பூஸ்ஸ

தனது

பயங்கரவாதப்
தடுப்புக்

வட்டில்
ீ

மவத்து

புேனாய்வுப்

காவல்

திருமதி

பிரிவு

(TI D)

நிமேயத்தில்2. தடுத்து

காணாமற்லபான ஜெயக்குமாரியின் மகன் உட்பட காணாமற்லபான அமனவரது
கண்டறிவதற்கான

ஆர்ப்பாட்ட

நடவடிக்மககளில்

தாயும்

ஒலர

மகளும்

ஜதாடர்ச்ெியாகப் பங்குபற்றியமமயால், 2013 நடுப்பகுதியில் பாரிய அளவில் பிரெித்தி ஜபற்றனர்.

2013

ஆகஸ்ட் 30ம் திகதி ஐ.நா.மனித உரிமம ஆமணயாளர் பங்குபற்றிய ஒரு நிகழ்வில் பங்லகற்றமம
காரணமாகவும்
ஜெய்தலபாது

பின்னர்

2013

நவம்பரில்

காணாமற்லபாலனாரின்

இயக்கஜமான்றில்

ஏமனய

பங்குபற்றிமமயாலும்

பிரித்தானியப்
குடும்ப

ஜெயக்குமாரி

பிரதமர்

யாழ்ப்பாணத்திற்கு

அங்கத்தவர்களுடன்
லமலும்

பிரெித்தி

பகிரங்க

ஜபற்றார்.

விெயம்

ஆர்ப்பாட்ட

2009ல்

இராணுவத்தினரிடம் தனது மகன் ெரணமடந்த பின்னர், அவர் காணாமற்லபானமதயிட்டு ஜெயக்குமாரி
வேியுறுத்தி வருகின்றார்..

அரெின் தடுப்புக் காவல் வெதிமயப் ஜபறுலவார் ஜதாடர்பான ஒரு நிைற்படம்

ஊடகத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டதாகவும், அது தனது மகனுமடயது என்றும் திருமதி ஜெயக்குமாரி உரிமம
லகாரி வருகின்றார்.

மனித

உரிமமகள் லபரமவயின்

ஆமணயாளர்

நவிப்பிள்மள

திருமதி பாலேந்திரா ஜெயக்குமாரியின் மகளான விபூெிக்காமவச்
விடுவிக்கப்பட்டு, பின்னர்

தனது

இேங்மக

விெயத்தின்லபாது

ெந்தித்தார்.இச் ெிறுமி மகதுஜெய்து

தற்லபாது ஒரு ெிறுவர் இல்ேத்தில் தடுத்துமவக்கப்பட்டுள்ளார்.தாயாரான

பாலேந்திரா ஜெயக்குமாரி பூஸ்ஸ தடுப்பு முகாமில் தடுத்துமவக்கப்பட்டுள்ளார்.( photo-Global Tamil News)

2

http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/006/2014/en/be93015f-1ea7-4a2b-bb362e8029f66737/asa370062014en.html
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இன்ஃப ார்ம்

03. திரு. றுக்ைி
ஜகாழும்பில்

ர்ைாந்து, அருட் தந்கத

அமமந்துள்ள

இன்ஃலபார்ம்

ிரவன்
ீ மபைசன்
மனித

உரிமமகள்

ஆவண

நிமேயத்தின்

ஆலோெகரான

திரு.றுக்கி பர்ணாந்து, யாழ் ெமாதானத்திற்கும் நல்ேிணக்கத்திற்குமான நிமேயத்தின் முன்மனநாள்

பணிப்பாளரும்3, கத்லதாேிக்க மத குருவுமான அருட்தந்மத பிரவன்
ீ
மலகென், ஆகிய மனித உரிமமக்
காப்பாளர்கள்
பிரிவினரால்

2014

(TI D)

மார்ச்

மகது

16ம்

திகதி,

இரவு

ஜெய்யப்பட்டனர்.

கிளிஜநாச்ெியில்

மவத்து

அதிகரித்துவரும்

பயங்கரவாதப்

புேனாய்வுப்

இராணுவமயமாக்கல்

பற்றிய

அறிக்மககள், ஜெயக்குமாரி உட்பட லவறு பேரது மகது, என்பவற்மறக் கண்டறிவதற்கு இவ்விருவரும்
வடக்லக

விெயம்

உடந்மதயாக

அரொங்கத்மதச்
ஏற்படுத்தவும்,

லமற்ஜகாண்டிருந்தனர்.

இருந்தார்கள்

எனக்

ெங்கடமான

பணம்

நிமேக்கு

ெம்பாதிப்பதற்காக

விடுதமேப்

மகதுஜெய்தமம

உட்படுத்தவும்,

புேிகளின்

மீ ளுருவாக்கத்திற்கு

நியாயப்படுத்தப்பட்டது.

மக்கள்

ஜவளிநாடுகளுக்குத்

மத்தியில்

தகவல்கமள

லமற்ஜகாள்ளப்பட்டதாகவும் (TI D) குற்றச்ொட்டுக்கமள முன்மவத்தது.

ப சுவதற்கு தகடவிதிக்ைப் ட்டுள்ள றுக்ைி
எதுவிதமான

குற்றச்ொட்டுக்களுமின்றி

விடுவிக்கப்பட்டனர்.

ஜபாருட்படுத்தப்படாமலும்,
பிரிவிற்கு

விெயங்மள

திரு.றுக்கி

பர்ணாந்துவின்

றுக்கியின்

ெட்டத்தரணிகள்

லநர்காணல்கமள

மணித்தியாேங்களின்

பின்னர்

ஜதாடர்ச்ெியான
பேமுமற

லமற்படி

வைங்கியமமயால்,

பயங்கரவாதப்

அனுப்பவும்

விடியற்கமேயில்

மனித

ொர்பில் ெட்டத்தரணிகள் லதாற்றுவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.4
ஊடகங்களுக்கு5,

அமமதியின்மமமய

முயற்ெிகள்

ர்ைாந்து (Amnesty International photo)

19.02.2014

லமற்ஜகாண்டலபாதிலும்

உதவி

அலதெமயம்

புேனாய்வுப்

லவண்டுலகாள்கள்

பயங்கரவாத
உரிமமக்

புேனாய்வுப்

காப்பாளர்களின்

உள்நாட்டு மற்றும் ெர்வலதெ

அவர்கள்

பிரிவு

இருவரும்

(TI D)

விடுவிக்கப்பட்டு
பின்வரும்

48

நீதிமன்றக்

கட்டமளகமளப் ஜபற்றுக் ஜகாண்டது; பயங்கரவாதப் புேனாய்வுப் பிரிவின் நடவடிக்மககள் பற்றி
இருவரும்

எவருடனும்

தமடஜெய்யப்பட்டுள்ளது.

உமரயாடக்

கூடாது.

,இருவருக்கும்

அவர்களுமடய i pads,

நாட்மடவிட்டு

ஜவளிலயறுவது

hard disk. லபான்ற கணினி உபகரணங்கமளக்

3

http://www.amnesty.org/en/news/sri-lanka-free-prominent-human-rights-defenders-ruki-fernando-and-fatherpraveen-2014-03-17
4 http://www.sacw.net/article8006.html
5
http://edition.cnn.com/2014/03/19/world/asia/sri-lanka-ruki-fernando-arrest/index.html,
http://www.bbc.com/news/world-asia-26641597 and http://njviehland.wordpress.com/2014/03/22/ruki-fernando-isout-of-detention-but-hes-not-free/
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மகயளிப்பதற்கான

மூன்றாவது

நீதிமன்றக்

கட்டமளயும்

ஜபறப்பட்டது.

அவர்களுக்ஜகதிராக

புதிய வைக்ஜகான்று பயங்கரவாதப் புேனாய்வுப் பிரிவினரால் ஜதாடரப்பட்டுள்ளது.

C.

லபார்க் குற்றம் சுமத்தப்பட்லடாரின், வமகப்ஜபாறுப்புக் கூறல்மீ து ஆதரவு திரட்டிலயாமர
மகது ஜெய்வதற்கான அச்சுறுத்தல்

04. ைத்பதாலிக்ை ஆயர்ைளான இராயப்பு பஜாசப் மற்றும் பதாமஸ் கசௌந்தரநாயைம்
மன்னார்

கத்லதாேிக்க

ஆயர்

இராயப்பு

லொெப்

மற்றும்

யாழ்.கத்லதாேிக்க

ஆயர்

லதாமஸ்

ஜெௌந்திரநாயகம் ஆகிலயார் மகதுஜெய்யப்பட்டு விொரமண ஜெய்யப்பட லவண்டுஜமன "இராவண
பேய" என்னும் ஜபௌத்த தீவிரவாத அமமப்பு வேியுறுத்தி வருகின்றது.

லபார்க் குற்றங்கள்

ஜதாடர்பான ஐக்கிய அஜமரிக்கத் தூதுவர் திரு. ஸ்டீபன் ஜரப் (Steven Rapp), 2014 ெனவரியில்6
இேங்மகக்கு

வைங்கினார்கள்
பேயவின்

விெயம்
என

ஜெய்தலபாது,

லமற்படி

ஜெயோளர்

வண.

லமற்படி

இரு

ஆயர்களும்

இரண்டு

ஆயர்களுக்கும்

இத்தாகந்த

ெத்தாதிஸ்ஸ

ஜெய்துள்ளார் என அறிக்மகயிடப்பட்டுள்ளது.

ஜபாய்யான

எதிரான

லதரர்

தகவல்கமள

முமறப்பாட்மட

ஜபாேீ ஸ்

இராவண

தமேமமயகத்தில்

05. திருமதி ஆனந்தி சசீதரன்
வடமாகாண
புேிகளின்

ெமப

உறுப்பினர்

ஜதாண்டர்களுக்ஜகன

அனுப்புவமதயிட்டு

கவனம்

பிரகடனப்படுத்தியிருந்தனர்.
எைிேனின்

மமனவி

காணாமற்லபான

கண்டுபிடிக்கவும்,
உறுப்பினர்களில்
வருகிறார்.

தமது

ஜெலுத்தி

அரெ

cadres.)

7

ெெீதரமனக்

மகது

உருவாக்கப்பட்டுள்ள

வருவதாக

பமடயினரிடம்

பாதுகாப்பு

தனது

உறுப்பினர்களுக்கு

நிமேநாட்டவும்,

முன்னரங்கில்

அலதெமயம்

(LTTE

ஆனந்தி

ஜெய்து,

விடுதமேப்

முகாமுக்கு

அமமச்ெின்

அவமர

அதிகாரிகள்

விடுதமேப் புேிகளின் முன்மனநாள் தமேவர்களில் ஒருவரான

குடும்ப

நீதிமய

திருமதி

ஜெயற்படும்

என்ன

பரப்புமர
ஒருவராக,

லபார்க்குற்றங்களுக்கு

எதிராக

கணவமன
நடந்தது

ஜெய்யும்
திருமதி

ஒப்பமடத்திருந்தார்.

என்ற

உண்மமமயக்

ஆயிரக்கணக்கான

குடும்ப

ஆனந்தி

இயங்கி

ெர்வலதெ

ெெீதரன்

விொரமண

லவண்டும் என திருமதி ெெீதரன் ஊக்கமாகப் பரப்புமர ஜெய்து வருகின்றார்.

நடத்தப்பட

லமற்படி பாதுகாப்பு

அமமச்ெின் கூற்றுக்குப் பதிற்குறியாகத் தான் மகது ஜெய்யப்பட்டால், அரொங்கம் பாரதூரமான
ெர்வலதெ விமளவுகமள எதிர்லநாக்க லநரிடும்8

என திருமதி ெெீதரன் ஊடகங்களுக்கு அறிக்மக

விட்டிருந்தார்.

6

www.hirufmnews.lk 16th of January 2014 (Sinhalese)
http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=95913
8 http://colombogazette.com/2014/01/15/anandi-cautions-against-arrest/
7
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இன்ஃப ார்ம்

D. வமகப்ஜபாறுப்புக் கூறல் ஜதாடர்பில் ெர்வலதெ ரீதியான பரப்புமர ஜெய்லதாருக்ஜகதிராக
வமெபாடல்கள்

06. ைத்பதாலிக்ை ஆயர்ைளான இராயப்பு பஜாசப்பும் பதாமஸ் கசௌந்திரநாயைமும்
இேங்மகயின் 66வது சுதந்திர தினவிைாக் ஜகாண்டாட்டங்களின்லபாது 2014 ஜபப்ருவரி 04 ஆந்
திகதி,

ெனாதிபதி

மகிந்த

விரும்பாதவர்கலள

முன்ஜமாைிகின்றனர்.
லமாதல்தவிர்க்க

ராெபக்ஷ

ஜெனிவாவில்
லதெத்

முடியாதது.9

ஆயுதங்கமளயும் ஈைம் லபார்
ெர்வலதெ

விொரமண

பின்வருமாறு

மனித

துலராகிகளுக்கும்

இேங்மக

குறிப்பிட்டிருந்தார்.

உரிமமகள்

ெமாதானத்மத

லபரமவயில்

லதெப்பற்றுள்லளாருக்கும்

இராணுவம்

ஜகாத்துக்

மன்னார்

-

இமடலய

குண்டுகமளயும்,

I V இன் இறுதிக் கட்டத்தில் பயன்படுத்தியது.

லவண்டுஜமன,

பிலரரமணகமள

யாழ்.

ஒரு

இரொயன

எனலவ இதுபற்றிய

ஆயர்கள்

முன்மவக்கும்

குற்றச்ொட்டுக்கமள இேங்மக கத்லதாேிக்க ஆயர்களின் மாநாடு ஏற்றுக்ஜகாள்ளவில்மே என
ஜகாழும்புப்

லபராயர்

அதி.வண.

கார்டினல்

ஜமல்கம்

ரஞ்ெித்

குறிப்பிட்டிருந்தார்.

லபார்க்

குற்றங்கள் பற்றிய ஐக்கிய அஜமரிக்கத் தூதுவர் திரு. ஸ்டீபன் ஜரப் மற்றும் இேங்மகக்கான
ஐக்கிய அஜமரிக்கத் தூதுவர் மமக்கல் லெ. ெிென் ஆகிலயாமரச் ெந்தித்தலபாது லமற்படி இரண்டு
ஆயர்களும்

இவ்விடயங்கமள

வேியுறுத்தி

இருந்தனர்.

கருத்து

லவற்றுமமமயத்

லதாற்றுவிக்கும் வடமாகாணத்தின் லமற்படி ஆயர்களின் கூற்று அவர்களின் தனிப்பட்ட கருத்து

எனவும் கார்டினல்ஜமல்கம் ரஞ்ெித் அவர்கள் வேியுறுத்தியிருந்தார்.10 மன்னார் மற்றும் யாழ்.
கத்லதாேிக்க

ஆயர்கள்

அமமதியின்மமமய

இேங்மகயின்

உருவாக்க

ஜபௌத்த

முயற்ெிப்பதால்

,

இருமரயும்

கத்லதாேிக்க

மக்களிமடலய

மகது

லவண்டுஜமன,

ஜெய்ய

“தர்மபாே பரம்பமரU (தர்மபாே பரபுற) என்ற அமமப்பு ஓர் ஊடகவியோளர் மாநாட்மட நிகழ்த்தி
வேியுறுத்தியுள்ளது. பயங்கரவாத அறிக்மககமள

“t errori st st at ement s” .11

ஜவளியிடுகின்ற

லமற்படி ஆயர்கமளயிட்டு கத்லதாேிக்க ஆயர்களின் மாநாடு கவனம் ஜெலுத்தலவண்டுஜமனவும்,
"தர்மபாே பரபுறவின்" வண. இந்துரகலர தர்மரத்ன லதரர் வேியுறுத்தியுள்ளார்.

07. எட்டு மனித உரிகமக் ைாப் ாளர்ைள் (HR Ds) மற்றும் 24 சிவில் சமூை அகமப்புக்ைள்
மாமே 8 மணிக்கு இடம்ஜபறும் ெிங்கள முதன்மமச் ஜெய்தி ஒளிபரப்பின்லபாது, 2014 மார்ச் 06
ஆந்

திகதி

லபரமவக்குப்
குற்றம்

அரெ

ஜதாமேக்காட்ெி

ஜபாய்யான

சுமத்தியது.

தமேவர்களின்

நிமேயமான

தகவல்கமள

லமற்படி

நிைற்படங்கள்,
12

பின்னணியில் காட்டப்பட்டது.

ஜெய்தி

ரூபவாஹினி,

வைங்கியதாக,

அவர்கள்

24

ஒளிபரப்பின்லபாது,
இமணந்துள்ள

08. திரு. சுனந்த பதசப் ிரிய மற்றும் திருமதி நிமல்ைா
எல்லோரும்

அறிந்த

பிரபே

மனித

ெிவில்

உரிமமக்

8

ஐ.நா.மனித

உரிமமகள்

அமமப்புக்களுக்கு

ெிவில்

எதிராக

ெிவில்

அமமப்புக்களின்

ெமூக

அமமப்புக்களின்

ர்ைாந்து

காப்பாளர்களான

திருமதி

நிமல்கா

பர்ணாந்து

மற்றும் சுனந்த லதெப்பிரிய ஆகிலயார் ஐ.நா. மனித உரிமமப் லபரமவ அமர்வுகளில் பங்குபற்றும்
நிைற்படங்கமளக்

காட்ெிப்படுத்தி

இேங்மகத்

தாய்

திருநாட்டிற்கு

எதிராக

ஜென ீவாப்

பிலரரமணகமள நிமறலவற்ற உதவிய உள்நாட்டு மற்றும் ெர்வலதெத் துலராகிகள் – எதிரிகள் என
"விமசும"

என்ற

ஜதாமேக்காட்ெி

நிகழ்ச்ெியின்லபாது

ஜதாமேக்காட்ெி நிமேயம் (ITN) என்ற

ஜபயரில்

குற்றம்

இேங்மக

சுமத்தப்பட்டனர்.

அரெ

சுயாதீன

கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும்

ஜதாமேக்காட்ெி மூேம் 2014 மார்ச் 14 ஆந் திகதி முதன்மமச் ஜெய்தி லநரத்தில் இந் நிகழ்ச்ெி
9

http://www.tbcuk.net/?p=28178

10http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-details&page=article-details&code_title=95800

11
12

http://www.bbc.co.uk/sinhala/world/2014/01/140120_lanka_monks_bishops.shtml (Sinhalese)
http://www.srilankabrief.org/2014/03/reprisals-against-hrds-in-sri-lanka.html#more
INFORM Human Rights Documentation Centre – informcolombo@gmail.com
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ஒளிபரப்பப்பட்டது. ஜடாேர்கள் மீ து லபராமெ ஜகாண்டவர்கள் ஐ.நா.மனித உரிமமப் லபரமவக்
கூட்டங்களில்

அமர்ந்துள்ளனர்13

அறிவிப்பாளர்

தனது

(UNHRC)

கவமேமயத்

கூட்டத்ஜதாடரில்

14

பங்குபற்றியமதக்

என

கண்டித்து

திரு.

லமற்படி

நிைற்படங்கமளக்

ஜதரிவித்தார்.
சுனந்த

ஐ.நா.

லதெப்பிரிய,

மனித

காட்டியவாறு
உரிமமகள்

திருமதி

நிமல்கா

குறிப்பிட்ட

லபரமவயின்
பர்ணாந்து

"திவயின" ெிங்கள தினெரிப் பத்திரிமகயின் பாதுகாப்புப் பற்றிய

எழுத்தாளரால் பே கட்டுமரகள் ஜவளியிடப்பட்டன.

09. திருமதி ஆனந்தி சசீதரன்
ேங்கா C News இமணயத்தளம் வட மாகாண முதேமமச்ெர், நீதியரெர் ெீ.வ.விக்லனஸ்வரனின்
ீ
நிைற்படத்துடன்

"நான்

ஜென ீவாவுக்குப்

லபாகவில்மே

புேி

எைிேனின்

அனுப்புகின்லறன்" என்ற தமேப்பில் 2014.02.13ல் ஜெய்தி ஜவளியிட்டு இருந்தது.

மமனவிமய
வடமாகாண

ெமப உறுப்பினர் திருமதி ஆனந்தி ெெீதரன் ஜென ீவா, மனித உரிமமகள் லபரமவ அமர்வுகளில்
பங்குபற்றுவார் என்லற ஜெய்தி எடுத்துக் கூறியது.
ஒரு தமேவரான எைிேனின் மமனவியாவார்.
காணாமற்

லபாகச்

அவர் முன்மனநாள் விடுதமேப் புேிகளின்

அரெ பமடயினரிடம் ெரணமடந்த பின்னர் அவர்

ஜெய்யப்பட்டார்.

உண்மமமயக்

கண்டறிவதற்கும்

நீதிமய

நிமேநாட்டுவதற்கும் பரப்புமர ஜெய்யும் ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களில் திருமதி ெெீதரனும்
ஒருவர்.

லபார்க் குற்றங்களுக்கு எதிராக ெர்வலதெ விொரமண நடத்தப்பட லவண்டுஜமனவும்

ஜதாடர்ந்து பரப்புமர ஜெய்து வருகின்றார்.15

10. திருமதி சந்தியா எக்கநலிகைாட
அருட்

தந்மத

எஸ்.லெ.இம்மானுலவல்

அடிகளாருடன்

திருமதி

ெந்தியா

எக்ஜநேிஜகாட

உடனிருக்கும் நிைற்படஜமான்மற ெிங்கள தினெரிப் பத்திரமகயான "திவயின" மார்ச் 30ம் திகதி
பிரசுரித்தது.

புேிகளின் அனுதாபிகளான பூலகாளத் தமிழ் அரங்கின் (Gl obal

Tami l

Forum - GTF)

தமேவரான அடிகளாருடன் உமரயாடியதாக திருமதி ெந்தியா கண்டனத்திற்கு ஆளாகியிருந்தார்.
2010ல்

காணாமற்

லபாகச்ஜெய்யப்பட்ட

லகேிச்

ெித்திர

ஊடகவியோளரான

எக்ஜநேிஜகாட அவர்களின் மமனவி ெந்தியா எக்ஜநேிஜகாட ஆவார்.
லபாலனார்

ஜதாடர்பாகவும்,

பரப்புமரயாளராகலவ

மனித

ெந்தியா

உரிமமகள்

ஜெயற்பட்டு

ஜதாடர்பாகவும்

வருகிறார்.

2014

திரு.

பிரகீ த்

இேங்மகயில் காணாமற்

பரப்புமர

ஏப்பிரல்16

ஜெய்யும்
முதல்

முக்கிய

வாரத்தில்

இேங்மக அரொங்கம் தமட ஜெய்த தனிநபர்கள் மற்றும் அமமப்புகளின் பட்டியேில் பூலகாளத்
தமிழ் அரங்கும் உள்ளடங்கும்.

13

http://varunamultimedia.com/videos/btv/vmtube/wimasuma/wimasuma_-28-03-14/play.html?1 (Sinhalese)

14

http://www.divaina.com/2014/04/06/defence.html & http://www.divaina.com/2014/03/30/defence.html
(Both in Sinhalese)

15

http://lankacnews.com/sinhala/news/110229/ (Sinhalese)

16

http://www.divaina.com/2014/03/30/defence.html (Sinhalese)
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2014 மார்ச் 10ம் திகதி ஜென ீவாவில் ஐ.நா.மனித உரிமமகள் லபரமவயின் கூட்டத் ஜதாடரில்
இடம்ஜபற்ற காணாமற் லபாலனார் பற்றிய நிகழ்வில் காணாமற் லபாகச் ஜெய்யப்பட்ட தனது
கணவன் ஜதாடர்பாக திருமதி ெந்தியா எக்ஜநேிஜகாட உமரயாற்றுகிறார். (Photo: S. Deshapriya)

E.

ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமமகள் லபரமவயுடன் ஒத்துமைத்த அரொங்க
அமமச்ெருக்கு எதிராகப் பைிவாங்கல்

11. திரு ராவூஃப் ஹக்கீ ம்
ஐக்கிய
மனித

நாடுகளுடனும்,
உரிமமக்

அதிகரித்து

ெர்வலதெ

காப்பாளருக்கு

வருகின்றது.

மனித

எதிரான

உரிமமகள்
பைிவாங்கல்

ஜபாறிமுமறகளுடனும்
இேங்மகயில்

ஒத்துமைக்கும்

பரந்துபட்ட

முமறயில்

கமடெியாகப் பாதிக்கப்பட்டவர் கூட்டரொங்கத்தின் பங்காளியும்

Uரரீ

ேங்கா முஸ்ேீ ம் காங்கிரெின் (Uரரீ.ே.மு..கா.) தமேவருமான நீதியமமச்ெர் திரு.ராவூஃப் ஹக்கீ ம்17
ஆவார்.

ஐ.நா. மனித உரிமமகள் ஆமணயாளரிடம் முஸ்ேீ ம் மக்களுக்ஜகதிரான தாக்குதல்கள்

பற்றிய அறிக்மகமய மகயளித்தமமலய அவருக்ஜகதிரான குற்றச்ொட்டாகும்

அமமச்ெர் ஹக்கீ மும் அவரது கட்ெியும் ஜதாடர்ந்து அரெில் அங்கம் வகிப்பதா? இல்மேயா?
என்பது பற்றி வினவி ெனாதிபதி அமமச்ெரமவக் கூட்டஜமான்றில் ெீறிப்பாய்ந்ததாகத் தகவல்கள்
கூறுகின்றன.

மிக

இறுக்கமான

ஜபௌத்த

பின்னணிமயக்

ஜகாண்ட

அரொங்கத்தின்

பங்காளர்

கட்ெியான ொதிக்க ஜஹே உறுமய, ெிறீ ேங்கா முஸ்ேீ ம் காங்கிரஸ் தமேவருக்ஜகதிராக கடும்
நடவடிக்மக எடுக்குமாறு ெனாதிபதியிடம் லகாரியுள்ளது.
மதச்

சுதந்திரம்

மறுக்கப்படுகின்றது

என

இேங்மகயில் முஸ்ேீ ம் மக்களின்

ஐ.நா.மனித

உரிமமகள்

ஆமணயாளரிடம்

மகயளித்தமம ஒரு ஜவட்கக் லகடான இைிவான ஜகாள்மக எனவும் ொதிக்க ஜஹே உறுமய
வர்ணித்தது.
வமகப்

அமமச்ெர் ஹக்கீ ம் நாட்மடக் காட்டிக் ஜகாடுப்லபாருடன் இமணந்துள்ளார் என்றும்,

ஜபாறுப்புக்

ஜதாடர்பான

கூறும்

ெர்வலதெ

பிரச்ெிமனகமள

விொரமணமய

அடிப்பமடயாகக்ஜகாண்டு

நியாயப்படுத்தும்

வமகயில்,

லபார்க்

குற்றங்கள்

ஐ.நா.மனித

உரிமமகள்

லபரமவயின் தீர்மானத்திற்கு முஸ்ேீ ம் காங்கிரஸ் தமேவர் பங்களிப்புச் ஜெய்துள்ளார் எனவும்,
அரொங்கத்தின் மற்றுலமார் பங்காளிக் கட்ெியான “லதெிய சுதந்திர முன்னணிU (அமமச்ெர் விமல்
வரவன்ெ
ீ
அணி) குற்றம் சுமத்துகிறது.
17

ெனாதிபதியின் மிக ஜநருங்கிய ெகபாடியான இமளஞர்

See Sri Lanka Brief Briefing note 8/3 – 24 March 2014 http://srilankabrief.wordpress.com/
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விவகார

அமமச்ெர்

டள்ளஸ் அைஹப்ஜபரும

ஊடகங்களுக்குப் பின்வருமாறு

கூறினார். "நீதி

அமமச்ெர் இேங்மகத் லதெத்திற்கு எதிராக ஒரு நயவஞ்ெகச் ஜெயமேச் ஜெய்துள்ளார்.

லபார்க்

காேத்தில் விடுதமேப் புேிகளின் தமேவர் லவலுப்பிள்மள பிரபாகரனுடன் பே ஒப்பந்தங்கமள
Uரரீ.ே.மு.கா. தமேவர் மகச்ொத்திட்டுள்ளார்."

ஜபாதுமக்கள் உறவுகளுக்கான அமமச்ெர் மர்வின்

ெில்வா திரு. ஹக்கீ மம பின்வருமாறு எச்ெரித்துள்ளார்.
நயவஞ்ெகமான

காத்திருக்கிறது."

ஜெயல்களில்
ஜபாதுபே

ஈடுபடுலவாருக்கு

லெனாவின்

"நாட்டுக்குத்

பிரபாகரன்

(ஜபௌத்த

பே

துலராகம் விமளவிக்கும்

எதிர்லநாக்கிய

லெமன,

ஜபௌத்த

விதி

(மரணம்)

கடும்லபாக்குத்

தீவிரவாதக் குழு) தமேவர் கேஜபாடத்லத ஞானொர லதரர் பின்வருமாறு கூறினார்;

"அமமச்ெர்

ஹக்கீ ம் ஒரு பமறயன், லமலும் ஜெயற்பட அனுமதிலயன் எனச் ெபதம் ஜெய்கிலறன்.

ஐ.நா.

உடன் தகவல்கமளப் பகிர்ந்து ஜகாண்டமமக்காக நீதியமமச்ெர் ெிங்கள ெமூகத்திடம் மன்னிப்புக்
லகார லவண்டும்.

அல்ேது விமளவுகமள எதிர் லநாக்க லவண்டும்.

வதத்மத
ீ
முஸ்ேீ ம்கள் அணுகுவது மறுக்கப்படோம்."

இேங்மகச் ெந்மதயின் 90%

"ஜபாதுபே லெனா, இராவண பேய, ெிங்கள இராவய லபான்ற கடும்லபாக்கு தீவிரவாத ஜபௌத்த
லகாஷ்டிகள்

பாரிய

அதன்மூேம்

மாத்திரலம

கட்டுக்லகாப்பில்

ெிக்கல்கமள

மவக்கப்பட

ஏற்படுத்தி

லவண்டும்.

உள்ளன.

ெட்டம்

வணக்கத்தேங்கமள

இமவ

எல்லோமரயும்

தாக்குவதிேிருந்து

கட்டுப்படுத்த முடியும்" எனவும் அமமச்ெர் ஹக்கீ ம் குறிப்பிட்டார்.
நடவடிக்மககமளயிட்டு Uரரீ.ே.மு.கா. ஏமாற்றம்

அரெின்

இறுக்கமான

தீவிரவாதக்

குழுக்கமளக்

கட்டுப்படுத்த

லவண்டும்.

அரொங்கம் லமற்ஜகாண்ட

அமடந்துள்ளலதாடு அவற்மற வன்மமயாகக்

கண்டிக்கின்றது என்றும் Uரரீ.ே.மு.கா. தமேவர் வேியுறுத்தினார்.

F. பூலகாள

ரீதியான

ஜபண்கள்

பிரச்ெிமனகமள

ஆராய்வதற்கு

விெயம்

லமற்ஜகாள்ளவிருந்த ஐக்கிய அஜமரிக்கத் தூதுவரின் வருமக தடுக்கப்பட்டது

12 ஜபண் மனித உரிமமக் காப்பாளர்கள் (Women HR Ds)
பூலகாள ரீதியாகப் ஜபண்களின் பிரச்ெிமனகள் ஜதாடர்பாகச் ஜெயற்படும் திருவாட்டி
கத்தரின் ரஸல் அவர்களின் இேங்மக விெயத்திற்கான விஸா மறுக்கப்பட்டமம குறித்து
இேங்மக

அரொங்கத்திற்கு ஐக்கிய அஜமரிக்கா தனது

ஜவளிப்படுத்துகின்றது.
அத்லதாடு

கவமேமயயும் அக்கமறமயயும்

அவர் 2014 ஜபப்ருவரியில் இேங்மகக்கு விெயம் ஜெய்யவிருந்தார்.

இேங்மகயில் ஜெயற்படும் ஜபண் மனித உரிமமக் காப்பாளர்கமளயும் ெந்திக்கத்

திட்டமிட்டிருந்தார்18.
19

இேங்மக ஜவளி விவகார அமமச்சுக்கமமய

பிற்லபாடுமாறு , இேங்மக அரொங்கம் லகாரியுள்ளது.

இவ் விெயத்மதப்

இதமன ஜகாழும்பில் அமமந்துள்ள

ஐக்கிய அஜமரிக்கத் தூதரகம் மறுத்துள்ளது.

G. கருத்துச்

சுதந்திரத்திற்கு எதிரான மட்டுப்பாடுகளும் தாக்குதல்களும்

13. திரு. தயா கநத்தசிங்ை
பரகே

ஊடாக,

ஜமாரவக்மகயிேிருந்து

ெியபோஜகாட

வமரயிோன

வதி
ீ

மறுெீ ரமமக்கப்பட

லவண்டுஜமனக் லகாரி, ஜமாரவக்மகயில் இடம்ஜபற்ற ஓர் ஆர்ப்பாட்டம் ஜதாடர்பாக அறிக்மகயிட
முயற்ெித்தமமக்காக,

"ேங்கா"

பத்திரிமகயின்

ஊடகவியோளரான

தயா

ஜநத்தெிங்க

18

http://www.sundaytimes.lk/140209/news/us-envoys-visit-us-embassy-rejects-eam-statement-85098.html
http://www.mea.gov.lk/index.php/en/media/statements/4396-alleged-refusal-of-a-visa-for-catherine-russell-theunited-states-ambassador-at-large-for-global-womens-issues
19
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நீதிமன்றத்திற்கு

அமைக்கப்பட்டிருந்தார்.

மிக

முக்கியமான

ஆட்களின்

(VIPs) நடமாட்டத்திற்கு

தமடஜெய்தார்20 எனக் குறிப்பிட்லட அவருக்கு நீதிமன்றம் அமைப்பாமண விடுத்திருந்தது.

14. பசாசலிசக் ைகலச் சங்ைத்தின் வதி
ீ நாடைக்குழு
"லொெேிெக்

கமேச்

பாணந்துமற

ெங்கத்தின்"

பஸ்

அறிவூட்டுவதற்கு

வதி
ீ

வதி
ீ

நிமேயத்தில்
நாடகம்

நாடகக்

குழு

அரெியல்

ஒன்மற

களுத்துமற

மாவட்டத்தில்

பிரச்ெமனகமளயிட்டு

அரங்லகற்றிக்

ஜகாண்டிருக்கயில்,

அமமந்த

ஜபாதுமக்களுக்கு
அரொங்கத்துடன்

இமணந்த ெிே நபர்கள், லமற்படி நாடகக்குழுமவத் தாக்கியதாக,மக்கள் விடுதமே முன்னணி
(லெ.வ.பீ
ீ .-“

ெனத்தா

விமுக்தி

ஜபரமுமனU)

குற்றம்

சுமத்தியது.

லமற்படி

நாடகக்குழுமவச்

ொர்ந்த ஒன்பது லபர் காயமமடந்து மவத்தியொமேயில் அனுமதிக்கப்பட்டலதாடு மூன்று லபர்
ஆபத்தான நிமேயில் காணப்பட்டனர்21.

H. ஒன்றுகூடும் சுதந்திரத்திற்கு எதிரான அச்சுறுத்தல்களும் தமடகளும்
15. திரு. அந்தனி

ர்ைாந்துகவ நிகனவுகூரல்

புத்தளம் மாவட்டத்தில் அமமந்த ெிோபத்தில் ஒருெிே ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆர்ப்பாட்டத்தில்
ஈடுபட்டலபாது திரு. அந்தனி பர்ணாந்து படுஜகாமே ஜெய்யப்பட்டார்.

அவரின் ஞாபகார்த்தமாக

2014 ஜபப்ரவரி 15ம் திகதி நிமனவுகூரல் நிகழ்ச்ெி ஒன்று ஏற்பாடு ஜெய்யப்பட்டு இருந்தது.
நிகழ்ச்ெிமய

இரத்துச்

ஜெய்வதற்கு

ஜபாேீ ொர்

நீதவான்

நீதிமன்றக்

இந்

கட்டமளமயப்

ஜபற

முயற்ெித்தாலும் அது நிராகரிக்கப்பட்டது.
எதிர்க்கட்ெித்

தமேவர்,

மீ னவர்

பங்லகற்புடன்

ஆர்ப்பாட்டம்

ெங்கங்கள்,

இடம்ஜபற்றது.

அணிந்த

ெிே

நபர்கள்

இரும்புப்

ஏற்பாடு

ஜெய்தவர்கள்

லமற்படி

ெிவில்

ெமூக

லமற்படி

ஜபால்லுகளுடன்
நபர்கமளக்

அமமப்புக்கள்

ஆர்ப்பாட்டத்தின்லபாது

வருமக

மகது

தந்திருந்தனர்.

ஜெய்யுமாறு

ஆகியவற்றின்
ெிவில்

உமட

ஆர்ப்பாட்டத்மத

ஜபாேிொரிடம்

லகட்டுக்

ஜகாண்டனர். ஜபாேிஸ் புேனாய்வுத் திமணக்களத்மதச் லெர்ந்தவர்கலள அந் நபர்கள், என ஒரு
ெிலரஷ்ட ஜபாேிஸ் அதிகாரி குறிப்பிட்டலதாடு, அவர்களுமடய கடமமகமள உரிய முமறயில்
ஜெய்யவில்மே.22
கூடாஜதன

இரும்புப்

ஏற்பாட்டாளர்கள்

பிரென்னமாயிருந்த
கட்டமளயிட்டார்.23

ெிலரஷ்ட

ஜபால்லுகளுடன்
தமது

ஜபாேிஸ்

ஆர்ப்பாட்டத்தில்

ஜபாேிொரினால் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர்.
ஜபாேிொமர வினவினார்கள்.

நபர்கள்

எதிர்ப்மபத்

இவ்

ஆர்ப்பாட்டத்தில்

ஜதரிவித்தனர்.

கண்காணிப்பாளர்
ஈடுபட்லடாமர

பங்லகற்கக்

அப்லபாது

ஆர்ப்பாட்டத்மத

படம்பிடிக்குமாறு

அங்கு

நிறுத்துமாறு

ஒரு

ெிேர்

இது ெம்பந்தமாக ஆர்ப்பாட்டத்தின் ஏற்பாட்டாளர்கள்

அவர்கள் படம் எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என ெிலரஷ்ட

ஜபாேிஸ் கண்காணிப்பாளர் பதிேளித்தலதாடு தமது ஜெல்ேிடத் ஜதாமேலபெிமயப் பயன்படுத்தி
படஜமடுக்குமாறும் கட்டமளயிட்டார்.24

20

http://www.globaltamilnews.net/MobileArticle/tabid/81/language/si-LK/Default.aspx?pn=home&aid=103608
http://www.lankatruth.com/home/index.php?option=com_content&view=article&id=6602:govt-thugs-attackstreet-drama-troupe-&catid=36:top-stories&Itemid=124
22 http://www.vikalpa.org/?p=19586 (Sinhalese)
23 http://www.vikalpa.org/?p=19617 (Sinhalese)
24 http://www.vikalpa.org/?p=19683 (Sinhalese)
21
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2014ஜபப்ருவரி 15; ெிோபம் மீ னவர் ெமூகம் ஓர் அமமதியான ஆர்ப்பாட்டத்திற்காக ஒன்றுகூடினர்
(Vi kal pa Phot o)

16. “க ாது நிகலப்

ண்புைகளத் பதடல்" மற்றும் மாைாை ஊடைவியலாளர் குழு

"ெமாதானத்மதத் லதடல்" என்ற ஜதானிப்ஜபாருளில் இரண்டு நாள் பயிற்ெி நிகழ்ச்ெித் திட்டம்
"ஜபாதுநிமேப்

பண்புமளத்

ஊடகவியோளருக்ஜகன

லதடல்"

(“Search

ஜபாேன்னறுமவயில்

f or

ஏற்பாடு

ஜபௌத்த பிக்குகளினால் இமடநிறுத்தப்பட்டது.

Common

என்ற

Ground)

ஜெய்திருந்தது.

இந்

இேங்மகக்கு எதிராக ஜென ீவா

அமமப்பு,

நிகழ்ச்ெி

ெிே

ஐ.நா. மனித

உரிமமகள் லபரமவயில் ஐக்கிய அஜமரிக்கா ஒரு பிலரரமணமயக் ஜகாண்டு வர இருப்பதால்,
ஐக்கிய

அஜமரிக்கா

நிதி

உதவி

வைங்கும்

நிகழ்ச்ெித்

திட்டங்களுக்கு
25

ஜபாேன்னறுமவயில்

இடமளிக்க முடியாது, என ஜபௌத்த குருமார் பிரகடனப்படுத்தினர். .

17. இலங்கைச் சட்டத்தரைிைள் சங்ைம் (BAS L )
ஜபாேிஸ்

உள்ளடக்கிய

அதிகாரங்கமள
வர்த்தமானி

ஏற்படுத்துவதற்கான
மகாநாட்டு

(கஜெற்)

பகிரங்கக்

மண்டபத்மத

ஒதுக்கியிருந்தது.

இராணுவத்திற்கு
கூட்டம்

(BMI CH)

ஆனால்

அறிவித்தல்
ஒன்மற

இேங்மகச்

ெனாதிபதி

வைங்கும்
பற்றி

ெனாதிபதியின்

ஜபாது

நடத்துவதற்கு,
ெட்டத்தரணிகள்

லமற்படி

மக்களுக்கு

கட்டமளகமள

விைிப்புணர்வு

பண்டாரநாயக்க
ெங்கம்

மண்டபத்திற்கு

ெர்வலதெ

பணம்ஜெலுத்தி

விெயம்

ஜெய்யத்

திட்டமிட்டபடியால் லமற்படி ஒதுக்கீ ட்மட BMICH நிர்வாகம் இரத்துச் ஜெய்தது.26

25

http://www.srilankabrief.org/2014/03/sri-lanka-monks-break-up-us-sponsored.html#more
http://www.sundaytimes.lk/140309/news/vesting-of-police-powers-in-the-armed-forces-bmich-cancels-baslsbooking-for-a-forum-88460.html
26
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18. குடிநீ ர் மாசு டுத்தலுக்கைதிராை ஹங்கவல்கல - துன்தான ைிராமவாசிைள்
ஒரு

ஜதாைிற்ொமேயிேிருந்து

எதிராக

எதிர்ப்புத்ஜதரிவித்த

ஜவளிலயறும்

கைிவுகள்

ஹங்ஜவல்மே-துன்தான

காரணமாக
கிராமவாெிகள்

தமது

குடிநீர்

தாக்கப்பட்டு

மாெமடவதற்கு
கண்ணர்ப்புமகத்
ீ

தாக்குதல்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டலதாடு எதிர்ப்புத்ஜதரிவித்தவர்கள் பேமர ஜபாேிொர் மகதுஜெய்தனர்.27
“நாய்கலள ,இங்கிருந்து லபாய்விடுங்கள்.அல்ேது ஜெத்துமடிவர்கள்.U
ீ
என ெிலரஷ்ட ஜபாேிஸ் அதிகாரி
ஒருவரால்

எதிர்ப்பியக்கத்தில்

ஈடுபட்லடார்

அச்சுறுத்தப்பட்டனர்.தமது

பாதுகாக்கலவண்டுமாயின் உண்ணாவிரதத்மதக் மகவிடுமாறு

உயிர்கமளப்

மற்றஜமாரு ஜபாேிஸ் உயர் அதிகாரி

கிராம மக்கமள அச்சுறுத்தினார்.எதிர்ப்பியக்கத்தில் ஈடுபட்ட கிராம மக்களுக்கு கண்ணர்க்
ீ
குண்டு வெி
ீ
குண்டாந்தடிப்

பிலயாகம்ஜெய்வதற்கு

அண்மமயிலுள்ள

25

ஜபாேிஸ்

நிமேயங்களில்

இருந்து

ஜபாேிொர் வரமைக்கப்பட்டனர்.
தமது பாதுகாப்பிற்காக அண்மமயில் உள்ள ஒரு பன்ெமேயில் தஞ்ெம் புகுந்த மக்கமள அங்கிருந்து
விரட்டியடித்த

ஜபாேிொர்,ெமயச்

ெடங்குகளில்

ஈடுபட்டிருந்த

தாக்கினர்.ஜபாேிொரின் தாக்குதல்கள் காரணமாகக் லகாபமமடந்த
பமதமள

மறித்து,

ஜபாரமள

ஜபாேிஸ்

ரயர்மள

எரித்தனர்.

நிமேயத்தின்

ஆர்ப்பாட்டத்மதக்

பிரதம

ஜபௌத்த

பிக்குமாமரயும்

கிராம மக்கள் மரங்கமள ஜவட்டிப்

கட்டுப்படுத்திக்ஜகாண்டிருந்த

ஜபாறுப்பதிகாரி

ஜவட்டப்பட்ட

ஜகாழும்பு

மரக்கிமளயில்

ெிக்கி

படுகாயமமடந்த பின்னர் உயிர் நீத்தார்.
பல்லவறு தகவல்கள் ஜவளிவந்தாலும் குடிநீர் மாெமடவதற்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட கிராம
மக்கள் அடக்கிஜயாடுக்கப்பட்டலத உண்மமயாகும்.

I. பல்கமேக்கைக

மாணவர்களுக்ஜகதிரான அடக்குமுமற

19. திரு.மபைஷ் சஞ்சீவ

ண்டார

ஜகாழும்பு குற்றப் புேனாய்வுப் பிரிவு ஜபாேிொர் ஓர் அறிக்மகமயச் ெமர்ப்பித்து, அமனத்துப்
பல்கமேக்கைக

மாணவர்

ெம்லமளனத்தின்

முன்மனநாள்

அமைப்பாளரான

மலகஷ்

ெஞ்ெீவ

பண்டார அவர்கமளக் மகது ஜெய்வதற்கு, லகாட்மட நீதவான் நீதிமன்றத்திடம் முன் அனுமதி
லகாரினார்கள்28.
பிமணயில்

ஆனால், நீதவான் இதற்கு அனுமதி வைங்க மறுத்துவிட்டார்.

அவர்

விடுவிக்கப்பட

லவண்டும்

எனவும்

நீதவான்

2 ேட்ெம் ரூபா

கட்டமளயிட்டார்.

ஜகாழும்பு

மாவட்டத்தில் லகாட்மடயிேிருந்து புறக்லகாட்மட வமர வாகன நடமாட்டத்மத தமடஜெய்து,
2013 நவம்பர் 13ம் திகதி ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்மற ஏற்பாடு ஜெய்ததன் மூேம், ஜபாது மக்களுக்குத்
ஜதாந்தரவு விமளவித்தார் என ஜபாேிஸ் அறிக்மக கூறியது.29
பகிரங்க
காரணம்
தடுத்தும்,

ஆர்ப்பாட்டங்களில்
காட்டி

குற்றஞ்

பங்லகற்று

ஜபாதுமக்களுக்குத்

ொட்டப்பட்டமமயால்

இேங்மகயிலுள்ள

எந்தஜவாரு

பகிரங்க

ஜதாந்தரவு

விமளவித்த

ஆர்ப்பாட்டங்களில்

பல்கமேக்கைகத்தினுள்

தவமறக்

பங்லகற்பமதத்

பிரலவெிப்பதற்குத்

தமட

விதித்தும், லகாட்மட நீதவான் நீதிமன்றம் விதித்த பிமண நிபந்தமனகமள மீ ள்லநாக்குமாறு,
திரு. பண்டார லமல்நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு மனுமவச் ெமர்ப்பித்திருந்தார்.
27

https://srilankamirror.com/news/13937-20-arrested-over-thunnana-protest,
http://www.srilankabrief.org/2014/03/get-out-you-dogs-if-you-dont-come-out.html#more

28
29

Maubima (Sinhalese) newspaper of 25th of January 2013
Lankadeepa (Sinhalese) newspaper of 10th of January 2013
INFORM Human Rights Documentation Centre – informcolombo@gmail.com
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அலதெமயம், 2014 ெனவரி 27ம் திகதி ஜகாழும்புப் ஜபாதுநூேகத்தில் இடம்ஜபற்ற ஒரு ஜபாதுக்
கூட்டத்தின்

பின்னர்,

காணப்படாத

லமாட்டார்

மனிதர்கள்

மாஅதிபருக்கு

மெக்கிள்களிலும்

தன்மனப்

எழுதிய

கடிதம்

–முச்ெக்கர

பின்ஜதாடர்வதாக,

மூேம்

திரு.

2014

பண்டார

வண்டிகளிலும்

ெனவரி

28ம்

அமடயாளம்

திகதி

ஜபாேிஸ்

அறிவித்திருந்தார்.

தன்மனப்

பின்ஜதாடர்பவர்கள் இராணுவத்தினரின் ஒரு பகுதியினர் எனத் தான் ெந்லதகிப்பதாகவும், தனது
உயிர்

ஆளாகியிருப்பதாகவும்30

அச்சுறுத்தலுக்கு

திரு.

பண்டார

லமற்படி

கடிதத்தில்

குறிப்பிட்டிருந்தார்.

20.. ரஜரட்கட
இருபத்லதழு

ல்ைகலக்ைழைத்தின் நான்கு
மாணவ

பல்கமேக்கைகத்தின்
இயக்கங்களில்
ஆர்ப்பாட்டத்தில்

ஜெயற்பாட்டாளர்கமள
நான்கு

ஈடுபட்டு

பீடங்கமளச்

வருகின்றனர்.

ஈடுபடுவது

ீ டங்ைகளச் சார்ந்த மாைவர்ைள்
இமடநிறுத்தியமமமய

ொர்ந்த

ரெரட்மட

ெட்டவிலராதமானது

கட்டமளமயப் பிறப்பித்துள்ளார்.

மாணவர்கள்

31

என

80

எதிர்த்து,
நாட்களாக

பல்கமேக்கைகத்தின்
அனுராதபுரம்

ரெரட்மட

நீதவான்

எதிர்ப்பு

முன்னால்
நீதிமன்றக்

அலதெமயம், லமற்படி பல்கமேக்கைகத்மதச் லெர்ந்த ெிலரஷ்ட

விரிவமரயாளரான திரு. இரந்லதனி லகாரளலக தர்மெிறி, அண்மமயிலுள்ள மிகுந்தமே ஜபாேிஸ்
நிமேயத்தில்

ஒரு

முமறப்பாட்மடச்

ஜெய்துள்ளார்.

ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்

ஏமனய

மாணவர்களின் கல்விக்கு இமடயூறு விமளவிக்கின்றார்கள் என்பலத அவரது முமறப்பாடாகும்32.

J.

உரிமம மீ றல்களுக்ஜகதிராக உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுக்கமளச் ெமர்ப்பித்லதார் அச்சுறுத்தி

மிரட்டப்படுதல்

21. அஷ்ரஃப் நகரின், காென்லகணி குடிமக்கள்
ஜொந்தக்

காணிகளில்

ெவால்விடுத்து,

தமது

இருந்து

தம்மம

அடிப்பமட

அப்புறப்படுத்தும்

உரிமமகள்

இராணுவத்தின்

மீ றப்படுவதாக

உயர்

முயற்ெிக்கு
நீதிமன்றத்தில்

மனுஜவான்மறத் தாக்கல் ஜெய்துள்ளமமயால், இராணுவம் ஜதாடர்ச்ெியாகத் தம்மம இம்ெித்தும்
ஜதாந்தரவு ஜெய்தும் வருகின்றது, என அம்பாமற மாவட்டத்தின் ஒலுவில் பிரலதெத்மதச் ொர்ந்த,
அஷ்ரஃப் நகரின், காென்லகணியில் வெிக்கும் மூன்று குடிமக்கள், இேங்மக மனித உரிமமகள்
ஆமணக்குழுவிடம் முமறயிட்டுள்ளனர்.33

30

Letter to Inspector General Of Police on the date of 28th of January 2014 by Sanjeewa Bandara, former
convener of Inter University Student Federation.
31 http://www.colombopage.com/archive_14A/Feb18_1392704153JV.php
32

33

http://www.dinamina.lk/2014/02/25/_art.asp?fn=n1402257 (Sinhalese)
http://www.thesundayleader.lk/2014/03/09/ashraff-nagar-residents-seek-hrc-solution/
INFORM Human Rights Documentation Centre – informcolombo@gmail.com
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K.

மதச் சுதந்திரத்மத ஊக்குவித்த மனிதஉரிமமக் காப்பாளமர (HR D) எதிர்த்து அச்சுறுத்தி

மிரட்டல்

22. வண.விெித்த லதரர்
ஜபாது

லெமனயின்34

பே

அச்சுறுத்தல்கள்

–

–ஜபௌத்த

தாக்குதல்கள்

லகாவிேில்

அமடக்கேம்

ஆதரவாளர்

ஒருவரும்

இடத்திற்கு

(BBS

ஜபற்றிருந்தார்.

உள்ளூர்

வருமக

காரணமாக,

லெமன,

வண.விெித்த

2014

மார்ச்

அரெியல்வாதியும்

தந்திருந்தனர்.

கடும்லபாக்கு
14ம்

விெித்த

அலதநாள்

லதரர்

தீவிர

ஜகாழும்பில்

திகதி

லதரர்

ஜபௌத்த

குழு)

ஒரு

புத்த

ஜபாதுபே

லெமனயின்

அமடக்கேம்

ஜபற்றிருந்த

மாமே,

லமற்படி

பன்ெமேயின்

தமேமமப்பிக்குவிற்கு ஜபாது பே லெமனயிடம் இருந்து ஓர் அச்சுறுத்தல் ஜதாமேலபெி அமைப்பு
வந்த்து.

விெித்த லதரருக்கு ஜதாடர்ந்து வதிவிட வெதி அளித்தால் அவரும் பிரச்ெிமனகமள

எதிர்லநாக்க

லநரிடும்

என்பலத

அத்தகவல்.

தனக்குப்

பாதுகாப்பற்ற

இடம்

எனப்

புரிந்து

ஜகாண்டதும், தான் அமடக்கேம் புகுந்த இடத்மதவிட்டு விெித்த லதரர் 2014 மார்ச் 24ம் திகதி
மமே புறப்பட்டுச் ஜென்றார்.
விெித்த லதரர், லமலும் ெிே மதத் தமேவர்களுடன் இமணந்து காேிமுகத் திடேில் (ஜகாழும்பில்
அமமந்த

ஒரு

திறந்தஜவளி)

நாட்டின்

முஸ்ேிம்

மக்கமள

இேக்கு

மவத்த

மதத்

தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக ெர்வமத அமமதிக்கான ஒரு பரப்புமர நிகழ்ச்ெிமய 2014 மார்ச் 24ம்
திகதி

ஏற்பாடு

வட்டஜரக்க
வாக்குமூேம்

ஜெய்திருந்தார்.

விெித்த

ஜபாேிொர்

இமடமறித்து

ஜபாேிஸ்

நிமேயத்திற்கு

லதரர்

ஜபறப்பட்டது.

லவறு

ஓர்

இடத்தில்

லமற்படி

கூட்டத்தினமர

அமைத்துச்

பரப்புமரமயச்

கமேத்து,

ஜெல்ேப்பட்டு,

ஜெய்யுமாறும்,

ஒரு

முன்னர்

பரப்புமர ஏற்பாடு ஜெய்யத் ஜதரிவு ஜெய்யப்பட்ட இடம், உயர் பாதுகாப்பு வேயம் எனவும் அது
ஜபாது

மக்களுக்கு

பல்லவறு

அஜெௌகரியங்கமள35

ஏற்படுத்தும்

எனவும்

நீதிமன்றம்

கட்டமளயிட்டது.

லகாபாலவஷம்

ஜகாண்ட

ஜபாதுபே

(அமர்ந்திருப்பவர்) அச்சுறுத்துகின்றனர்.

லெமனயின்

லதரர்கள்

பகிரங்கமாக

விெித்த

லதரமர

2014 ஏப்பிரல் 10 (S ri Lanka Mirror photo)

34

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

35

http://www.lankadeepa.lk/index.php/articles/219626 (Sinhalese)
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இலங்கையில் மாற்றுக் ைருத்துக்ைளுக்கைதிரான அடக்குமுகை, ஜனவரி - மார்ச் 2014

இன்ஃப ார்ம்

விெித்த

லதரருக்ஜகதிராக

தாக்குதல்கமளயும்,
மகியங்கமன.

இது

விொரிப்பதற்கு
ஜபாறுப்மப

2014

ஊவா

ஏற்பாடாகி

இணக்கச்

லக.குணவர்த்தன

ஏற்கனலவ

மார்ச்

30ம்

மாகாணத்தில்

இருந்தது.

ெமபயிடம்

குற்றம்

லமற்ஜகாள்ளப்பட்ட

திகதி

மகியங்கமன
அமமந்துள்ளது)

நீதிமன்றம்

ஒப்பமடத்திருந்த்து.

ொட்டப்பட்டிருந்தார்.

லமற்படி

இவர்

அச்சுறுத்தல்கமளயும்

(விெித்த

லதரரின்

இணக்கச்

ெமப

ெம்பவங்கமள

விெித்த

இணக்கச்

லதரமர
ெமப

ஜொந்த

ஊர்

இவ்வைக்மக
விொரிக்கும்

தாக்கியதாக

விொரமண

திரு.

நாளில்

ெமூகமளிக்காமல், தான் சுகவனமடந்திருப்பதால்
ீ
வருமக தர முடியாது எனவும், லவறு ஓர்
தினத்மத ஒதுக்குமாறும் லகாரி இருந்தார்.

எனலவ, விொரமணயின்றி வைக்கு பிற்லபாடப்பட்டது.

L. லதர்தல்களின்லபாது எதிரணி அரெியற் கட்ெிகள் ஒடுக்கப்படுதல்
23. எதிரணிக் கட்ெிகள்
லமல் மாகாண – ஜதன் மாகாண மாகாண ெமபகளுக்கான லதர்தல்கள் 2014 மார்ச் 29ம் திகதி
இடம்ஜபற்றன. லபாதுமானளவு நீதியானதும் சுதந்திரமானதுமான நிபந்தமனகளின் கீ ழ் லதர்தல்கள்
இடம்ஜபறவில்மே

என

மிக

ஈடுபட்டுவரும்

பஃவ்ரல்

குறிப்பிடத்தக்க

வமகயிலும்,

அரொங்கத்திற்குச்
லதர்தல்

ெட்ட

அமமப்பு

அப்பட்டமான

ொர்பானவர்களாலேலய
மீ றல்கள்

உறுப்பினர்களாலுலம
பரப்புமரக்காகப்

(PAFFREL)

நீண்டகாேமாக

அரொங்கக்

சுட்டிக்

உயர்மட்டத்தில்
கட்ெி

கண்காணிப்பு

காட்டியது,

முமறயிலும்

லமற்ஜகாள்ளப்பட்டன.

பயன்படுத்தப்பட்டன.

லதர்தல்

அரெ

பரந்துபட்ட

லதர்தல்
லதர்தல்

லவட்பாளர்களாலும்,
அப்பட்டமான

பதவிநிமே

வந்து குவிந்தன.

ெட்டங்கள்

முமறயிலும்
மீ றப்பட்டன.
மீ றப்பட்டன.36

ெட்டங்கள்
ெிலரஷ்ட

முமறயில்

ஆளும்கட்ெி

அரெ

உத்திலயாகத்தர்களும்

அலுவேகங்களும், வாகனங்களும் துஷ்பிரலயாகம் ஜெய்யப்பட்டன.
பரப்புமரகளுக்கு

நடவடிக்மககளில்

வளங்கள்
அவர்களின்

எதிரணியினரின் லதர்தல்

இமடயூறு விமளவிக்கப்பட்டதாகவும் பஃவ்ரல் அமமப்பிற்கு முமறப்பாடுகள்
அலனகமாக, எதிரணியின் ெனநாயகக் கட்ெி லவட்பாளர்களுக்கு எதிராகலவ

லதர்தல் ெட்ட விலராத நடவடிக்க்கள் லமற்ஜகாள்ளப்பட்டன.

அலத ெமயம், எதிரணி

லதர்தல்

பரப்புமரக் கூட்டங்மள நட்டத்துவதற்கான காணிகமள ஒதுக்க உள்ளூராட்ெி அதிகார ெமபகள்
மறுத்தன.

குறிப்பாக

எதிரணி

அரெியற்

கட்ெி

லவட்பாளர்கள்

ஜதாடர்பான

நிமேமமகளில்

முன்லனற்றம் காணப்பட லவண்டுஜமன பஃவ்ரல் அமமப்பு வேியுறுத்தியது.

36

PAFFREL statement on 29th March 2014
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