
 

 

 

 

2022 cQks 09 jkod" 

Y%S ,xld kdúl yuqodj (SLN) iy fmd,sish úiska fou< udOHfõ§ l=ukka lkm;sms,af,ag 

;¾ckh lsÍu iy ysßyer lsÍu bvï whs;sh i|yd jQ ck;d ikaOdkh (PARL) fy<d olS' 
uq,;sõ" jÜgqjdl,a m%foaYfha" —f.daGdNh kdúl yuqod l|jqr˜ mq¿,a lsÍu i|yd fou< m%cdjg 
wh;a bvï ;j;a fylaghdr 250la veye.ekSug Y%S ,xld kdúl yuqodj .;a W;aidyhla 
jd¾;dlrKfha kshef<ñka isáh§ fuu ysßyerh isÿ ú we;' 

ùäfhda idlaIs fmkakqï lrkafka Y%S ,xld kdúl yuqodfõ ks,OdÍka l=ukkag Tyqf.a udOH 
ye÷kqïm; bÈßm;a lrk f,i wdl%uKYS,S f,i b,a,d isák njhs'hqoaOh mej;s ld,fha§;a" 
bka miqj;a W;=f¾ iy kef.kysr m%foaYj, wdrlaIl wxY tf,i l%shdlr we;s kuq;a" 
udOHfõ§ka isú,a mßmd,kfha fldgialrejka fkdjk neúka Tjqkaf.ka wkkH;djh úuiSug 
Y%S ,xld kdúl yuqodjg n,hla fkdue;'  

;reK yd ffO¾h iïmkak udOHfõÈfhl= jk l=ukka udkj ysñlï lvùï iy rdcH 
m%pKav;ajh ms<sn|j W;=re kef.kysßka jd¾;d lrk w;HjYH y~ls' Tyq ñ,sgß 
jHdma;lrKh" bvï fld,a,lEï" n,y;aldrfhka w;=reoyka lsÍï" fidaÈis lsÍï" wkqiaurK 
whs;sh u¾okh lsÍu iy W;=re yd kef.kysr fou< m%cdj uqyqK fok wfkl=;a nrm;, 
.eg¿ mq¿,a f,i wdjrKh lr we;' fuu w;HjYH m%Yak Woa§mkh lsÍu i|yd Tyq ;u 
mqoa.,sl wdrlaIdj oeä wjodkulg ,la lrk w;r ksrka;rfhka ìh .ekaùï iy 
m%pKav;ajhg ,laj we;' 

l=ukka hkq yqfola ;u rdcldßh lsÍu ksid wdrlaIl wxYj, iy nqoaê wxY ks,OdÍkaf.a 
ysßyerj,g ,la jQ W;=re kef.kysr flakaø lr.;a fndfyda udOHfõ§kaf.ka flfkls' ol=fKa 
úfrdaO;d oelaùfï whs;sh iïnkaOfhka l%shdldÍ;ajfha kj m%jK;djla ;sìh§;a" W;=re 
kef.kysr fou< yd uqia,sï udOHfõ§ka iy l%shdldÍka ìh .ekaùï È.gu isÿ lrkq oelSug 
,eîu uy;a lkiai,a,g lreKls' ol=fKa úfrdaO;dlrejkag iy udOH ksoyig fnfyúka 
iydh jQ udOHh udOHfõ§ka" kS;s{hska iy isú,a iudc l%shdldÍka o m%Odk Odrdfõ udOHj, 
wju fyda wdjrKhla fkd,efnk m%Yak jd¾;d lsÍug ;ukau wjodkug ,laj jev lrk 
l=ukka jeks udOHfõ§ka iuÕ isáh hq;=h'  

bvï whs;sh i|yd jQ ck;d ikaOdkh (PARL) Y%S ,xld kdúl yuqodj úiska isÿ lrk ,o bvï 
fld,a,lEfï W;aidyh fy<d olsk w;r" W;=re yd kef.kysr m%foaY yuqodlrKhg ,la lsÍu 
bj;a lsÍu i|yd jQ §¾>ld,Sk b,a,Su h,s wjOdrKh lrhs' hqoaOh wjika ù jir 13lg miqj;a 
yuqod bvï fld,a,lEï ks;r isÿjk w;r fou< ckhd oyia .Kkla wj;ekaj isákafka 
Tjqkaf.a uq,a bvï ;ju;a yuqod wdl%uKh hgf;a mj;sk jgmsgdjlhs' 

tjeks mshjrhka ;=<ska ñksiqkaf.a mQ¾K Ôú;hla i|yd we;s whs;sh m%;slafIam lsÍu ieuúgu 
ms<s.; fkdyels kuq;a W;=r we;=¿ uq¿ rgu wd¾Ól yd foaYmd,k w¾nqohlg uqyqK foñka 
isák w;r;=r fuu bvï fld,a,h úfYaIfhka ks¾,Êð; l%shdjls'w;HdjYH NdKav ysÕhka 
iy WoaOukh iuÕ Ôj;a ùug ñksiqka wr., lrk w;r;=r mjd Y%S ,xld rch zcd;sl 
wdrlaIdjz ms<sn| kHdh m;%h È.gu lrf.k hdu Nhdkl kuq;a mqÿuhg lreKla fkdfõ' 

bvï whs;sh i|yd jQ ck;d ikaOdkh ^PARL& hkq 2011 jif¾ isg bvï fld,a,lEug tfrysj 
iy Y%S ,xldfõ wdka;sl m%cdjkaf.a ksjdi" bvï iy foam< whs;sjdislï i|yd tlaj lghq;= 
lrk isú,a iudc ixúOdk iy mqoa.,hkaf.a iafõÉPd ikaOdkhls' mdßißl" iudc 



 
 

 
 
 

idOdrK;ajh" udkj ysñlï iy ldka;djka" l=vd mßudK f.dùka" ëjr m%cdjka" j;= 
lïlrejka iy isú,a iudc l%shdldÍkaf.ka iukaú; jk fuh mdßißl" iudc idOdrK;ajh" 
udkj ysñlï iy m%cd mdol ixúOdk Tiafia wjodkug ,lajQjka Tjqkaf.a bvïj,ska" ëjr 
lghq;= i|yd jQ m%foaYj,ska iy ksjdij,ska fkrmd yeÍug tfrysj igka lrk¦ iy wj;eka 
jQ m%cdjkaf.a wr., iuÕ iyfhda.Sj lghq;= lrhs' 

l=ukka bvï whs;sh i|yd jQ ck;d ikaOdkfha (PARL) l%shdldrlï j,g iyNd.S ù ixúOdkh 

lsÍug Woõ lr we;s w;r bvï whs;sh i|yd jQ ck;d ikaOdkfha (PARL)jákd yjq,alrefjl= 
ù we;' wms Tyq iuÕ iyfhda.fhka iy iyfhda.fhka ke.S isáuq' 
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தமிழ் ஊடகவியலாளர ் குமணன் கணபதிப்பிள்ளளளய இலங்ளக 

கடற்பளட (SLN) மற்றும் காவல்துளற அசச்ுறுத்தி துன்புறுத்தியளத நில 

உரிளமக்கான மக்கள் கூட்டளமப்பு (PARL) வன்ளமயாகக் கண்டிக்கிறது.  

முல்ளலத்தீவு வடட்ுவாக்கலில் உள்ள 'ககாட்டபாய கடற்பளடத் தளத்ளத’ 

விரிவுபடுத்துவதற்காகத் தமிழ் சமூகத்துக்குச ் சசாந்தமான 250   

செக்கடயர ் காணிளய SLN அபகரிக்கும் முயற்சிளய அவர ்

ஆவணப்படுத்தும் கபாது இந்த துன்புறுத்தல் நடந்துள்ளது. 
 

அதிகாரிகள் குமணனிடம் தனது ஊடக ஐடிளய சமர்ப்பிக்கும்படி 

ஆக்கராஷமாகக் ககட்பளத வீடிகயா ஆதாரம் காடட்ுகிறது. அவரக்ள் 

சிவில் நிரவ்ாகத்தின் ஒரு பகுதியினர் அல்ல என்பதனால் (அவரக்ள் 

வடக்கு மற்றும் கிழக்கில், யுத்தத்தின் கபாதும் மற்றும் முடிவளடந்த 

பின்னரும் அவ்வாகற சசயற்பட அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட) 

ஊடகவியலாளரக்ளது அளடயாளத்ளதக் ககடக் SLN க்கு அதிகாரம் 

இல்ளல.  
 

குமணன், ஒரு இளம் மற்றும் ளதரியமான ஊடகவியலாளர,்  மனித 

உரிளம மீறல்கள் மற்றும் அரச வன்முளறகள் குறித்து வடக்கு மற்றும் 

கிழக்கில் இருந்து அறிக்ளகப்படுத்தும் இன்றியளமயாத ஒரு குரல். 

இராணுவ ஆக்கிரமிப்பு, காணி அபகரிப்பு,  வலிந்து 

காணாமலாக்கப்பட்கடார,் கண்காணிப்பு, நிளனகவந்தல் உரிளமளய 

நசுக்குதல் மற்றும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் தமிழ் சமூகம் எதிர்கநாக்கும் 

ஏளனய பாரதூரமான பிரசச்ிளனகள் பற்றி அவர் விரிவாக 

எழுதிவருகின்றார.் இந்த முக்கியமான பிரசச்ிளனகளள 

முன்னிளலப்படுத்த அவர் தனது தனிப்பட்ட பாதுகாப்ளப சபரும் 

ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறார,் கமலும் சதாடர்ந்து மிரட்டல் மற்றும் 

வன்முளறக்கு ஆளாகி வருகின்றார.் 
 

சவறுமகன தங்களது சதாழிளலச ்சசய்வதற்காககவ பாதுகாப்பு மற்றும் 

புலனாய்வு அதிகாரிகளால் துன்புறுத்தல்களுக்கு உள்ளாகும், வடக்கு 

மற்றும் கிழக்ளக தளமாகக் சகாண்ட பல ஊடகவியலாளரக்ளில் 

குமணனும் ஒருவராவார.் இலங்ளகயின் சதன் பகுதியில் கபாராட்டம் 



 
 

 
 
 

நடத்தும் உரிளமக்கான சசயற்பாட்டில் புதிய கபாக்கு உருவாகியுள்ள 

கபாதிலும் கூட வடக்கிலும் கிழக்கிலும் தமிழ், முஸ்லிம் 

ஊடகவியலாளரக்ள் மற்றும் சசயற்பாடட்ாளரக்ள் மீதான 

சதாடரச்ச்ியான அசச்ுறுத்தல்களளக் காண்பது மிகவும் 

கவளலயளிக்கிறது.   இலங்ளகயின் சதன்பகுதி கபாராட்டக்காரரக்ள் 

மற்றும் ஊடக சுதந்திரத்திற்கு மிகவும் உறுதுளணயாக இருந்து வரும் 

ஊடகங்கள், ஊடகவியலாளரக்ள், சட்டத்தரணிகள் மற்றும்  சிவில் 

சமூகத்தினர,் சதற்கில் ஊடகங்களில் குளறவாகப் கபசப்படும் அல்லது 

சவளிவராத (no covarege) பிரசச்ிளனகளளத் தம்ளம சபறும் ஆபத்துக்கு 

உள்ளாக்கக் கூடிய நிளலயிலும் கூட ஆவணப்படுத்தி வரும் குமணன் 

கபான்ற ஊடகவியலாளரக்களாடு உடன் நிற்க கவண்டும். 
 

இலங்ளக கடற்பளடயின் நில அபகரிப்பு முயற்சிளயயும் PARL அளமப்பு 

கண்டிக்கிறது, கமலும் வடக்கு மற்றும் கிழக்ளக இராணுவமயமாக்கலில் 

இருந்து மீட்பதற்கான அதன் நீண்ட கால அளழப்ளப மீண்டும் 

வலியுறுத்துகிறது. யுத்தம் முடிவளடந்து 13 வருடங்கள் கடந்த பின்னரும் 

இராணுவத்தினரின் காணி அபகரிப்புகள் அடிக்கடி இடம்சபறுகின்றன, 

அகதகவளளயில் ஆயிரக்கணக்கான தமிழரக்ள் இன்றளவிலும் 

இடம்சபயரந்்கதாராககவ இருக்கின்றனர், ஏசனனில் அவரக்ளின் பூரவ்ீக 

நிலங்கள் இன்னும் இராணுவ ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளன. 
 

இத்தளகய ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் முழுளமயான வாழ்க்ளகக்கான 

மக்களின் உரிளமளய மறுத்தல் கபான்றன எப்கபாதுகம ஏற்றுக்சகாள்ள 

முடியாதளவ, ஆனால் இந்த நில அபகரிப்பு, குறிப்பாக வடக்கு உட்பட  

முழு நாடும் சபாருளாதார மற்றும் அரசியல் சநருக்கடியில் உள்ள 

நிளலயில் நடந்துள்ளளம சவடக்க்ககடானதாகத் சதரிகிறது. மக்கள் 

சபாருள் பற்றாக்குளற மற்றும் பணவீக்கத்துடன் உயிரவ்ாழ கபாராடும் 

கவளளயில் கூட இலங்ளக அரசாங்கம் தனது ‘கதசிய பாதுகாப்பு’ 

நிகழ்சச்ி நிரளல சதாடர்கிறது என்பது திளகப்பூடட்ும் அகதகவளளயில் 

ஆசச்ரியமளிக்கும் விடயமாயுள்ளது. 
 

நில உரிளமக்கான மக்கள் கூட்டளமப்பு (PARL) என்பது நில அபகரிப்புக்கு 

எதிராகவும், இலங்ளகயில் விளிம்புநிளல சமூகங்களின் வீடு, காணி 

மற்றும் சசாத்து உரிளமகளுக்காகவும் 2011 முதல் இளணந்து சசயல்படட்ு 

வருகின்ற சிவில் சமூக அளமப்புகள் மற்றும் தனிநபரக்ளின் தன்னாரவ்க் 

கூட்டணியாகும். சுற்றுசச்ூழல், சமூக நீதி, மனித உரிளமகள் மற்றும் 

சபண்கள், சிறு  விவசாயிகள், மீனவ சமூகங்கள், கதாட்டத் 

சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் சிவில் சமூக ஆரவ்லரக்ள் ஆகிகயாரின் சமூக 

அடிப்பளடயிலான அளமப்புகளள ஒருங்கிளணத்து, அவரக்ளின் 

நிலங்கள், மீன்பிடி நிலங்களள மீடக்வும் கமலும் இடம் சபயரந்்து 

பாதிக்கப்புக்குள்ளானவரக்ளுக்காகவும்  கபாராடி வருகின்றது. 
 

குமணன் PARL சசயற்பாடுகளில் பங்ககற்று உதவியுள்ளார். கமலும் PARL 

கூட்டளமப்பின் மதிப்புமிக்க பங்காளியாயும் இருந்துள்ளார.் நாங்கள் 

ஒற்றுளமயான முளறயில் அவருக்கு ஆதரவாக இளணந்து 

நிற்கின்கறாம். 

 



 
 

 
 
 

09th June, 2022 

The People’s Alliance for Right to Land (PARL) condemns the intimidation and 

harassment of Tamil journalist Kumanan Kanapathipillai by the Sri Lanka Navy 

(SLN) and Police. The harassment took place whilst he was documenting an 

attempt by the SLN to grab another 250ha of land belonging to the Tamil 

community, to expand the ‘Gotabaya Naval Base’, in Vattuvakal, Mullaitivu.  

Video evidence shows SLN officers aggressively asking Kumanan to produce 

his media ID. The SLN has no authority to ask media personnel for their 

identification as they are explicitly not a part of civilian administration - even 

though they have been permitted to act as such in the North and East, both 

during, and after the end of the war.  

A young and courageous journalist, Kumanan is an essential voice reporting 

from the North and East on human rights violations and State violence. He has 

extensively covered military occupation, land grabs, enforced disappearances, 

surveillance, suppression of the right to memorialize and other grave issues 

faced by the Tamil community in the North and East. He puts his personal 

security at great risk to highlight these vital issues, and has constantly been 

subject to intimidation and violence.  

Kumanan is one of many journalists based in the North and East who have been 

subject to harassment by security forces and intelligence personnel for simply 

doing their job. It is deeply troubling to witness intimidation of Tamil and Muslim 

journalists and activists continuing in the North and East, despite the new trend 

of activism on the right to protest in the South. Media, journalists, lawyers and 

civil society who have been very supportive of protestors and media freedom in 

the South, must also stand with journalists like Kumanan who work at great risk 

to themselves, to report on issues that receive little or no coverage in 

mainstream media in the South.  

PARL also condemns the attempted land grab by the Sri Lanka Navy, and 

reiterates its longstanding call to demilitarise the north and east. Military land 

grabs are frequent even 13 years after the end of the war, while thousands of 

Tamils remain displaced because their original lands are still under military 

occupation.  

Such occupation and denial of the people’s right to a full life is unacceptable 

always, but this land grab seems especially brazen while the whole country - the 

North included - is going through an economic and political crisis. It is appalling 

yet unsurprising that the Government of Sri Lanka continues its agenda of 

‘national security’ even while people struggle to survive with shortages and 

inflation. 



 
 

 
 
 

The People’s Alliance for Right to Land (PARL) is a voluntary coalition of civil 

society organisations and individuals that has been working together against 

land-grab, and for housing, land and property rights of marginalised 

communities in Sri Lanka, since 2011. PARL brings together environmental, 

social justice, human rights, and community-based organisations of women, 

small-scale farmers, fishing communities, plantation workers, and civil society 

activists fighting against the dispossession of the vulnerable from their lands, 

fishing waters, and homes; and in solidarity with the struggles of displaced 

communities. 

Kumanan has participated in and helped organise PARL activities, and has been 

a valuable partner to the PARL network. We stand in solidarity with, and in 

support of him. 

 

 

 


