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இலங்கையில் லங்ைா ஈ நியூஸ் இகையத்தளம் முடக்ைப்பட்டுள்ளகை ததாடர்பாை 

 
13, நவம்பர் 2017, தைாழும்பு, இலங்கை: நவம்பர் 8ஆம் திகதி முதல் இலங்ககக்குள் லங்கா ஈ 

நியூஸ் செய்தித்தளத்கத பார்கவயிட முடியாமலுள்ளது குறித்து மாற்றுக் சகாள்கககளுக்கான 

நிகலயம் தனது கவகலகய சதரிவித்துக்சகாள்கின்றது. இலங்ககயின் சதாகலத்சதாடர்புகள் 

ஓழுங்குபடுத்தல் ஆகைக்குழு லங்கா ஈ நியூஸிகன தகடசெய்யுமாறு இகையசெகவ 

வழங்குநர்களிற்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாக ஏ.எவ்.பி. செய்திச்செகவ சதரிவித்துள்ளது. ஜனாதிபதி 

ெட்டத்தரணி சேமந்த வர்ைகுலசூரிய இலங்கக சதாகலத்சதாடர்புகள் ஓழுங்குபடுத்தல் 

ஆகைக்குழுவின் உறுப்பினர் என்ற வககயில் லங்கா ஈ நியூஸிகன முடக்கியுள்ளகத 

நியாயப்படுத்தியுள்ளார். அதன் செயற்பாடுகள் தன்கன சபாறுத்தவகர ெட்டவிசராதமானது 

என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் என இலங்ககயின் கமயநீசராட்ட ஊடகங்கள் 

சதரிவித்துள்ளன. ஓபன் ஒப்ெசவர்ட்டரி சநட்சவர்க் இன்டபரன்ஸினால் (Open Observatory of 

Network Interference) நடத்தப்படும் சுயாதீன ஒன்கலன் தணிக்கக செகவகயப் பயன்படுத்தி 

மாற்றுக் சகாள்கககளுக்கான நிகலயம் முன்சனடுத்த  ெட்டவிசராத சநட்சவர்க் 

மதிப்பீடுகளின் சபாது லங்கா ஈ நியூஸ் தகடசெய்யப்பட்டுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது. 

 

இந்த நடவடிக்கக ஜனாதிபதியின் உத்தரவினால் இடம்சபற்றிருந்தாலும் அல்லது இலங்கக 

சதாகலத்சதாடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தல் ஆகைக்குழுவினால் சுயாதீனமாக 

முன்சனடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் ெரி லங்கா ஈ நியூஸிகன முடக்கும் நடவடிக்கககளின் சபாது 

உரிய விதிமுகறகள் பின்பற்றப்படவில்கல என்பகதயும் இது முற்றுமுழுதாக நீதித்துகறயின் 

அதிகாரங்களிற்கு  அப்பாற்பட்ட நடவடிக்கக என்பகதயும் மாற்றுக் சகாள்கககளுக்கான 

நிகலயம் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றது. ெமூக ஊடகங்களில், இகையத்தளங்களில் 

ஜனாதிபதிகய விமர்சிக்கும் விடயங்ககளப் பதிவு செய்பவர்ககள அல்லது அவர்களுக்கு 

எதிராக தகாத வார்த்கதப் பிரசயாகங்ககள பதிவு செய்பவர்ககள ஜனாதிபதி 

ககதுசெய்யசவண்டும் என அகமச்ெர் ராஜித செனாரத்தின பகிரங்கமாக சவண்டுசகாள் விடுத்த 

பின்னர் லங்கா ஈ நியூஸ் முடக்கப்பட்டுள்ளகமயும் சுட்டிக்காட்டப்படசவண்டிய விடயமாக 

உள்ளது. ஜனாதிபதிகய எவரும் விமர்சிக்கலாம் என்றும், ஆனால், அவகர தனிப்பட்ட ரீதியில் 

விமர்சிக்கக்கூடாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். 

 

அகமச்ெர்களும் அதிகாரிகளும் ெமீபகாலங்களில் விடுத்து வரும் அறிக்கககள் அரொங்கத்தின் 

சகாள்ககககள, தகலகமத்துவத்கத விமர்சிப்பது மற்றும் சவளிப்பகடயாக 

சகள்விக்குட்படுத்துவதற்கு எதிராக சபார்க்சகாடி தூக்கும் வககயில் அகமந்துள்ளன. இது 

நல்லாட்சி அடிப்பகடக்சக எதிரான விடயம். இகையத்தளங்ககள  முடக்கும் நடவடிக்கககள், 

மாற்றுக் கருத்துக்ககளயும் அதிருப்திகயயும், தங்களால் ெகித்துக்சகாள்ள முடியாத, உண்கமகள் 

சவளிவருவகதயும், ஒடுக்குவதற்காக மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரொங்கம் முன்சனடுத்த 

தந்திசராபாயங்ககள நிகனவுபடுத்தும் விதத்தில் அகமந்துள்ளன. அந்த காலப்பகுதியில் 

ஒன்கலன் தணிக்கககய  முன்சனடுப்பதன்  மூலம் ராஜபக்ஷ அரொங்கம் தகவல்களும் 

செய்திகளும் சவளிவருவகத கட்டுப்படுத்த முயல்கின்றது என ெர்வசதெ மற்றும் உள்நாட்டு 

ஊடக அகமப்புகள் குற்றம்ொட்டியிருந்தன. 
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பிகழயான அல்லது அவதூறு ஏற்படுத்தும் விதத்திலான உள்ளடக்கங்ககள ககயாளும்சபாது 

உரிய நகடமுகறகளும் ெட்டத்தின் ஆட்சியும் பின்பற்றப்படசவண்டும் என மாற்றுக் 

சகாள்கககளுக்கான நிகலயம் வலியுறுத்த விரும்புகின்றது. கண்மூடித்தனமாக மற்றும் 

ெட்டத்திற்கு விசராதமாக இகையத்தளங்ககள  முடக்க முயல்வது என்பது உடன்பட 

மறுப்பது, விவாதிப்பது மற்றும் கலந்துகரயாடுவகத பலப்படுத்துவதற்காக 2015இல் 

வழங்கப்பட்ட ஆகைக்கு முரைான விடயமாகும். சமலும், இவ்வாறான தணிக்கககய 

முன்சனடுக்க முயலும்சபாது எந்த விடயம் மக்களிற்கு சதரியவரக்கூடாது என அதிகாரிகள் 

கருதுகின்றார்கசளா அந்த விடயங்கள் பகிரங்கமாகிவிடுகின்றன என்பகதயும் சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்சறாம். 

 

சமலும், இகையத்தளங்ககள கண்காணிப்பது மற்றும் தணிக்கக செய்வது ஜனநாயக 

கலந்துகரயாடலிற்கு சமாெமான தாக்கத்கத ஏற்படுத்தலாம் என்பகத மாற்றுக் 

சகாள்கககளுக்கான நிகலயம் அரொங்கத்திற்கு எச்ெரிக்க விரும்புகின்றது. இதன் காரைமாக 

ெமீபத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமரால் அறிவிக்கப்பட்ட அரெகமப்பின் இகடக்கால 

அறிக்கக சதாடர்பில் இகையவழி  ஊடான கருத்துக்கணிப்பு சபான்றகவ சதால்வியகடயும் 

அல்லது நிராகரிக்கப்படும் ஆபத்துள்ளது. 

 

அரொங்கமும் இலங்கக சதாகலத்சதாடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆகைக்குழுவும் லங்கா ஈ நியூஸ் 

மீதான தகடகய நீக்குமாறு ெகல இகையசெகவ வழங்குநர்ககளயும் உடனடியாக 

சகட்டுக்சகாள்ளசவண்டும் என மாற்றுக் சகாள்கககளுக்கான நிகலயம்  சவண்டுசகாள் 

விடுக்கின்றது. ஒன்கலன் மூலம் சுதந்திரமாக தகவல்ககள சபறுவதற்கு 

வாடிக்ககயாளர்களுக்கு உள்ள உரிகமகய மீறும் அரொங்கத்தின் கண்மூடித்தனமான 

உத்தரவுகளுக்கு எதிராக ெட்டத்தின் முழு பலாபலன்ககளயும் பயன்படுத்துமாறும் 

இகையசெகவ வழங்குநர்ககள நாங்கள் சகட்டுக்சகாள்கின்சறாம். பிகழயான தகவல்கள் 

மற்றும் சபாலிச்செய்திகள் பரவுவகத எதிர்சகாள்வதற்காக அரொங்கத்கத பலன் அளிக்ககூடிய 

சதாடர்ச்சியான ஊடக மற்றும் தகவல்  அறிவூட்டும் திட்டங்ககள முன்சனடுக்குமாறும் 

அரொங்கத்கத சகட்டுக்சகாள்கின்சறாம். 

 

ஆசராக்கியமான ஜனநாயகத்திற்கு கல்வியும் விழிப்புைர்வுசம அவசியம், தணிக்ககயில்கல. 
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