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15 ஜ!ன 2006
எனன பரசகன?

1. இநதய�வன அணகடந�ட�ன இலஙக�யல 1980 �ளலரநதத
இனபபடக��கல�ள நடநதவரகனறன.

2. இலஙக� ர�ணவததககம வடதகலப பல�ளககம இகடதய ஏறபடட
தப�ரநறததம ��ரண��� இகடயல ஓர�வகக அக�த நலவயத.

3. 2006-ம வரடததலரநத low-intensity conflict எனபபடம க��லபப இலஙக�
ர�ணவததககம வடதகலப பல�ளககம இகடதய நடநத வரகறத.

4. இலஙக� ர�ணவமம அதன ஆளக�யல க>யலபடம கலபபகட�ளம �டநத
மனற ��தங�ளல அபப�வ சவலயன�ள மத �டக�ய�ன த�ககதல நடதத
வரகனறன.

5. தமழ�ததகக வரம இலஙக� அ�த�ளன எணணகக� �டநத ந�னக�நத
��தங�ளல 3,000 ஐத த�ணடவடடத. தனமம அ�த�ள வநதவணணம உள�னர.

6. அபப�வ சவலயன�ள க��கலயல தங�ளகக எநதப பஙகம இலகல எனற
இலஙக� ர�ணவம �றககறத. வடதகலப பல�ளத�ம ��ரணம எனற
அவர�ளத�ல பழ ச�ததகறத.

7. ஆன�ல ஆமகனஸட இணகடரதநஷனல தப�னற அக�பப�ள இநதக
க��கல�ளல இலஙக� ர�ணவததன பஙக உள�த எனற தடடவடட���த
கதரவததள�ன.

எனன தரவ?

1. இநதய அரச உணக�கய அறநதக��ள� இநதய ந�ட�ள�னற உறபபனர�ள
அடஙகய 'உணக� அறயம கழ'கவ உடனடய�� இலஙக�கக
அனபபகவக�தவணடம.

2. அபப�வ சவலயன�ள இலஙக� ர�ணவதத�ல க��லலபபடவகத இநதய அரச
வனக�ய��க �ணடக�தவணடம.

3. இலஙக�யல அக�த நலவ இநதய அரச ஆவண க>யயதவணடம.
4. இலஙக�யலரநத இநதய� வரம தமழ அ�த�ளகக �ணணய��ன மகறயல

வ�ழத ததகவய�ன அததகன வ>த�ளம ஏறபடததத தரதவணடம. 
5. மககய���, உணவ, உகறவடம, உகட�ள தவரதத அ�தச சறவர�ளககப படபப

வ>த, தவகலவ�யபப வ>த ஆகயவறகற ஏறபடததத தரதவணடம.



வரவ�க�ம

1980 �ளல கத�டஙக இநதய�வன அணகடந�ட�ன இலஙக�யல கபரய அ�வல
இனக�லவரங�ள நடநதவரகனறன. அபகப�ழதலரநதத இலஙக�யன தமழ இன
அ�த�ள ப�லடம ததட இநதய�வகக வரகனறனர. இகடயல தப�ரநறததம
��ரண��� அபப�வப கப�த�க�ளமத�ன த�ககதல�ள ககறநதரநத�லம 2006-ம
ஆணடன கத�டக�ம மததல இலஙக� ர�ணவததககம வடதகலபபல�ளககம
இகடயல மணடம தப�ர ம�தகத�டஙகயள�த. அகததகத�டரநத �டநத சல
��தங�ளல 3000-ககம த�றபடட தமழ அ�த�ள தமழந�டடகக வநதள�னர.

உலக�ஙகலம பல இடங�ளல உளந�டடப பரசகன�ள ஆயதம த�ஙகய
தப�ர���� ��றயள�ன. ஏன? இநதய�வலகட பல ஆயதம த�ஙகய கழக�ள தம
தப�ர�டடதகதத கத�டரகனறன. ஆன�ல கவக சல இடங�ளலத�ம ஒர ந�டடன
ர�ணவம அபப�வ �க�ளமத க��கலகவறத த�ககதல�க� ந�ழததகறத.
அவவ�ற நடககமதப�த உல� ந�ட�ள அகனததத� ஓஙகக கரல க��டதத
அம��தரய�ன ந�ழவ�ளகக தங�ள எதரபகபத கதரவககனறன.

�டநத சல வரடங�ளல உலகல பல இடங�ளல இனபபடக��கல�ள
ந�ழததபபடடள�ன. ரவ�ணட�, த>���லய�, சட�ன, கழகக கதமர தப�னற
ந�ட�ளல ஓர இனம �றகற�ர இகனதகத அலலத இனககழகவத த�ககக
க��னறவநதகத இநதய ஊட�ங�ள நம �க�ளகக எடததச க>�லலயள�ன. பல
க>யததத�ள�ளம ��டட��ன தகலயங�ங�க� எழதயள�ன.

ஆன�ல நம பக�தத ந�டடல அநந�டடன ர�ணவம அபப�வப கப�த�க�ளமத
நடததவரம அடடழயததகன இநதய ஊட�ங�ள �ணடக��ளவதத இலகல.

உல� அ�வல �தக�பபடம ஆமகனஸட இணகடரதநஷனல, இலஙக�யன �னத
உரக� ஆகணய�ம, பபச க>யத�ள, தமழகநட தப�னற வடதகலப பல�ள
ஆதரவத த�ங�ள ஆகயவறறல இரநத தரடடய க>யத�ளன ஆத�ரததல இநதத
கத�கபப கவளயடபபடகறத.

தரத��ண�கல த�ககதல�ள ,  12-16 ஏபரல 2006

• ஆயதம த�ஙகய சங��க கடடம தரத��ண�கலயல 20 தபர�க�க க��னற
த�லம அத�பபடய�தன�கரக ��யபபடததயத. க��லலபபடடவர�ளல 7 தபர
கபண�ள.

த�வல ஆத�ரம: Human Rights Watch இகணயதத�ச சடட
http://hrw.org/english/docs/2006/04/25/slanka13262.htm

பததர படக��கல, 18 ஏபரல 2006

• மனற >க�ர வ��னததல க>னறக��ணடரநத ஐநத தபர இலஙக�



ர�ணவதத�ல சடடகக��லலபபடடள�னர. அவர��த கபயர �றறம வயத:
1. �ஹ�ததவன கதஷ�ரக��ர, 20
2. க>லலபப ��லத�>ன, 25
3. ப�லசபர�ணயன �ணணத�>ன, 27
4. தங�ர�ஜ� �வநதரன, 27
5. �நத>�ம �வரப�லன, 32

��நதவல கழகக �டததல, 6 த� 2006

• த��யலககச க>னற 8 ஆண�ள, �டததச க>லலபபடடள�னர. அவர��த நகல
எனன எனற இதவகர கதரயவலகல.

1. ர�>ந�ய�மபளக� சவ�னநதமரதத, 35
2. ��ரக�ணட பஷப��நதன, 26
3. �நத>�ம பரத�லழ�ன, 29
4. கவகநதவ�>ன கவகநதக��ர, 22
5. ரததனம தய�ரபன, 19
6. கப�னனமபலம ப�ரததபன, 22
7. க>லவரதனம சவ�னநதம, 22
8. ர��ச>நதரன ர�>க��ர, 22

த�வல ஆத�ரம: ஆமகனஸட இணகடரதநஷனல இகணயதத�ச சடட
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA370152006

அலகலபபடட  படக��கல, 13 த� 2006

• அகடய��ம கதரய�த சலர க>லலததகர அ�லத�ஸ எனபவரத வடடல பகநத
சடடதல வடடல இரநத 8 தபர க��கல க>யயபபடடனர. இதல ந�னக ��தக
கழநகதயம, ந�னக வயதக கழநகதயம அடஙகம.

• 13, 14 த� இரணட ந�ள�ளல �டடம 18 அபப�வ சவலயன�ள
க��லலபபடடள�னர.

த�வல ஆத�ரம: ஆமகனஸட இணகடரதநஷனல இகணயதத�ச சடட
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA370142006

வங��கல படக��கல, 8 ஜ!ன 2006

• �ணவன, �கனவ, இரணட கழநகத�ள அகனவரம க��கல க>யயபபடட
சரககடடத கத�ங� வடபபடடரககனறனர. சற கழநகத�ள இரவரம வயற
அறக�பபடட உளப��ங�ள கவளதய கதரதத வழ��ற வகதக�பபடடள�னர.
அவர�ளன த�ய ப�லயல வலலறவகக ஆடபடததபபடடரககற�ர. 



க��லலபபடடவர�ள:

1. மரதத ��ரடடன, 35
2. த�ர த�டகலன, 27
3. ஆன நக>ன, 7 (படம கதழ)
4. ஆன லகச��, 9 (படம கதழ)

த�வல ஆத�ரம: பபச க>யத http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5062704.stm
படம: http://www.tamileelamnews.com/news/publish/tns_5431.shtml

இதவகரயல 100 ககம த�றபடட அபப�வப கப�த�க�ள இலஙக�
ர�ணவதத�தல� அலலத அவர��த க�ககள இரககம ப�ர�மலடடர
பகட���தல� க��லலபபடடரககனறனர.

இநதய ந�ட�ள�னற, தமழ� >டட�னற உறபபனர�ளன �வனததகக:

இலஙக� பரசகன கத�டரப�� தமழ� >டட�னறதததல� இநதய�
ந�ட�ள�னறதததல� �டநத சல வரடங�ளல வவ�தங�ள ஏதம நகடகபறவலகல.
�ததய அரசன கவளயறவ அக�ச>�மம இலஙக�க��ன இநதயத ததரம
இலஙக� நலவரதகதக �வன���ப பரசலதத வநத�லம �ததய அரச
ந�ட�ள�னறததல அறகக��ள எகதயம >�ரபபக�வலகல. தறதப�கதய
�னத���ன சங அரச பதவதயறற ந�ள மதல�� இலஙக� இனபபரசகன
கத�டரப�� அரசன நகல எனன எனபகத இதவகரயல ந�ட�ள�னற
உறபபனர�ளககம கப�த�க�ளககம வ�ககச க>�லலவலகல.

தமழ� >டட�னறததல தமழ�ததகக வரம அ�த�ள கத�டரப��வம அவர��த
நலவ�ழவ பறறயம எநத வவ�தமம இதவகரயல நகடகபறவலகல. >டட�னற
உறபபனர ரவகக��ர (வடதகலச சறதகத�ள) ஆனநத வ�டன இதழல
ர�த�ஸவரம அ�த�ள ம��மல அ�த�ளன நகலகயப பறற எழதயகதப
படததத�ல மதலவர �ரண�நத த�றக��ணட நடவடகக� எடபபத��ச



க>�லலயரககற�ர. >டட�னறததன பற உறபபனர�ளம தததம கத�கத�ளல
உள� அ�த�ள ம��ம�ளககச க>னற உணக� நகலகய அறயதவணடம.

ப��� நறவனர ப�.ர��த�ஸ, �தம� தகலவர கவ.த��, வடதகலச சறதகத�ள
தகலவர கத�ல.தர��வ�வன ஆகதய�ர ந�ட�ள�னற உறபபனர�ள சலர
அடஙகய 'உணக� அறயம கழ' ஒனகற இலஙக�கக அனபப தவணடயள�னர.
இதகன அவ>ர���ச க>யலபடதத அகனதத �டச�ளம மனவரதவணடம.

இநதய� இலஙக�யல அக�தகய ஏறபடதத ஆவண க>யயதவணடம.

இலஙக� ர�ணவதத�ல நடததபபடம இனபபடக��கல�க�க �டட�ய���
நறதததவணடம எனற இலஙக� அரக>க �ணடக�தவணடம.

வடதகலப பல�ள, இலஙக� அரச ஆகய இரணட பக�தகதயம தபசசவ�ரதகதகக
வர��ற வலயறதத அக�தகய நகலந�டட மயறச க>யயதவணடம.

பதர த>ஷ�தர
bseshadri@gmail.com
98840-66566


